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 بسم اهلل الرحمن الرحيم                           

                  مقدمة                              

ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن , إليو ونستغفره ونتوب, ضلمده ونستعينو, احلمد هلل
 ال إلو إال أنوأشهد , ومن يضلل فبل ىادي لو, من يهد اهلل فبل مضل لو, سيئات أعمالنا

وأشهد أن زلمداً عبده ورسولو صلى اهلل عليو وعلى آلو وصحابتو , اهلل وحده ال شريك لو
: أما بعد.. والتابعْب ذلم بإحسان إىل يوم الدين وسلم تسليماً كثّباً 

 يعطي العقل حرية التفكّب وال  الذيلقد جاء اإلسبلم باخلّب والرضبة والوسطية واالعتدالف    
اإلسبلم دبا حواه من ىداية إذلية وتشريعات مساوية يكفل للمجتمع و, ػلجب عنو احلقيقة

. اإلنساين عامة وللمجتمع ادلسلم خاصة كل عوامل السعادة واألمن واالستقرار
ولقد ,  إن ادلتأمل يف عادلنا ادلعاصر لّبى دون عناء ما يعج بو من ادلخاوف والقتل واجلوع  

تعرضت أمتنا اإلسبلمية عرب القرون وما زالت لغارات من أعدائها بقصد تشكيك أبنائها يف 
عقيدهتم ومسخ ىويتهم وضبلهم على االنسبلخ من مبادئهم وقيمهم وزعزعة أمنهم وذلك دبا 

 وضلن نعيش اليوم يف عصر تواصل نتج عنو ,يلقيو أعداء اإلسبلم اليوم من شبهات وشهوات
فنرى أخبلطاً متباينًة واذباىات سلتلفة من األفكار , دفٌق للثقافات وتعدٌد دلنابع التلقيت

لذا كان لزاماً على ادلثقف ادلسلم أن يدرس ىذه األفكار وأن يصرف عزمو إىل , والتصورات
صدة لتحديات األمن الفكري و ماً ربصْب العقول والسعي إىل احلصانة الفكرية وجعلها أبواب

.  ادلعاصر
  :اختيارهأىمية الموضوع وأسباب 

:   يف اآليتهتكمن أعلية دراسة مفهوم األمن الفكري وأسباب اختيار
 حاجة ادليدان الثقايف والَببوي إىل معرفة مفهوم األمن الفكري حملاولة ربقيقو يف اجملتمع  -ٔ
استجابة لنتائج وتوصيات العديد من األحباث والدراسات العلمية وادلؤسبرات الٍب تؤكد  -ٕ

 . على طرق مثل ىذه ادلواضيع ادلبلمسة للواقع
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تسهم نتائج ىذه الدراسة يف فتح آفاق جديدة أمام الباحثْب للقيام ببحوث مستقبلية  -ٖ
 . يف رلال دراسات األمن الفكري

بيان ادلعُب الصحيح لؤلمن يف الدنيا وأنو أمشل من كونو يف األنفس والعقول واألموال  -ٗ
  .دينهمواألعراض فأعظم أمن ىو األمن يف األديان وضباية الناس من أن يفتنوا يف 

 . معرفة ادلؤثرات السلبية على الفكر وأسباب اضلرافو -٘
 . تنامي ادلشكبلت ادلؤثرة على أمن اجملتمع من جراء االضلرافات الفكرية ادلتصاعدة -ٙ

 
:  أىداف الموضوع

التوصل إىل صيغة توضح مفهوم األمن الفكري وأعليتو يف اإلسبلم وخصائصو  -ٔ
 .ومزاياه

  .وذكر األدلة على ذلك, التأصيل دلفهوم األمن الفكري -ٕ
  .ادلنحرفة وخطورهتا على األمن الفكري الفكرية التياراتالتعرف على أنواع  -ٖ
 .إبراز دور االستقامة على ىذا الدين يف تعزيز األمن الفكري واستقراره -ٗ

 
:  الدراسات السابقة

عض الكتب ب يف ادلكتبات ومواقع اجلامعات على الشبكة االلكَبونية وادلطالعةمن خبلل 
  : اآلتيةيف الشبكة االلكَبونية مت العثور على الدراسات

للدكتور حيدر عبد الرضبن " األمن الفكري يف مواجهة ادلؤثرات الفكرية " -ٔ
وىي رسالة دكتوراه يف علوم الشرطة من كلية الدراسات العليا يف , احليدر

 وقد قسم حبثو إىل ,ه1422أكادؽلية الشرطة يف صبهورية مصر العربية عام 
وقد انتهج الباحث . األمن الفكري: والثاين, ادلؤثرات الفكرية: بابْب األول

 . ادلنهج االستنباطي وادلنهج الوصفي
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للدكتور زلمد بن " االضلراف الفكري وعبلقتو باألمن الوطِب والدويل " -ٕ
وقد انتهج الباحث ادلنهج الوصفي يف حبثو وركز على . شحات اخلطيب

 . مفهوم االضلراف الفكري ومظاىره وعوامل انتشاره وكيفية مواجهتو
وقد تطرق يف حبثو لؤلمن , تأليف اللواء زلمود خليل" األمن يف اإلسبلم " -ٖ

  .الفكريدبفهومو العام ومل يركز فيما يتعلق باألمن 
 وقد ,اجلليلللشيخ عبد العزيز " فأي الفريقْب أحق باألمن إن كنتم تعلمون "  -ٗ

تطرق الباحث للمفهوم الشامل لؤلمن وركز على جانب أمن الدين والعقيدة 
وفضح أعداء األمن احلقيقيْب من ادلنافقْب وأصحاب , وأنو أىم أنواع األمن

  .والشهواتالبدع والشبهات وأىل الفسق 
للباحث " األمن الفكري يف مقررات الَببية اإلسبلمية يف ادلرحلة الثانوية " -٘

وىو حبث مكمل للحصول على درجة ادلاجستّب يف , سعد بن صاٌف العتييب
 انتهج الباحث ادلنهج الوصفي دوق, ىالَببية اإلسبلمية يف جامعة أم القر

وحبث مدى قيام معلمي الَببية اإلسبلمية بدورىم يف إبراز مضامْب , التحليلي
 . األمن الفكري وتعزيزىا لدى طبلب ادلرحلة الثانوية

للباحثة أمل زلمد " مفهوم األمن الفكري يف اإلسبلم وتطبيقاتو الَببوية "  -ٙ
وىو حبث مكمل لنيل درجة ادلاجستّب يف األصول , أضبد عبد اهلل نور
 وزلور حبثها .وقد انتهجت الباحثة ادلنهج الوصفي يف حبثها, اإلسبلمية للَببية

وذكر األدلة من القرآن والسنة , يتطرق إىل ادلفاىيم والتعريفات لؤلمن والفكر
, مث تفصيل احلديث عن الَببية اإلؽلانية ودوره يف األمن الفكري, عليهما

والَبكيز على دور ادلؤسسات الَببوية كاألسرة وادلدرسة وادلسجد واإلعبلم يف 
 . ربقيق األمن الفكري
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للدكتور عبد " (دراسة موضوعية )الَببية األمنية يف ضوء القران الكرمي " -ٚ
وىذا البحث قائم على منهج , شم عنرباالسبلم ضبدان والدكتور زلمود ه

 .ين وىو الَببية األمنيةآالتفسّب ادلوضوعي دلوضوع قر

  من خبلل الدراسات السابقة يتضح تنوع مناىجها وغاياهتا فمنها ما ىو متخصص يف   
أو احلديث , أو من خبلل التطبيقات الَببوية, إبراز األمن الفكري من خبلل ادلناىج الدراسية

. أو احلديث عن االضلرافات الفكرية وكيفية معاجلتها وضلو ذلك, عن األمن دبفهومو العام
ولعل أبرز الدراسات الٍب توسعت يف حبث مفهوم األمن الفكري ىي دراسة الدكتور حيدر 

" .  األمن الفكري يف مواجهة ادلؤثرات الفكرية "احليدر 
فهوم األمن الفكري مل تأصيل أنِب تطرقت يف حبثي إىل موضوعات مل يُتطرق إليها منغّب     

وبيان بعض التيارات الفكرية ادلنحرفة والٍب , ونشأة ىذا ادلفهوم وتطوره, اإلسبلميف ضوء 
واألسباب الٍب , مع ذكر األسباب الٍب أدت إىل ضعفو ,تؤدي إىل ضعف األمن الفكري

 .وبيان آثار األمن الفكري على الفرد واجملتمع, تؤدي إىل ربققو
 

   :البحثمنهج 

 تقتضي طبيعة البحث استخدام ادلنهج التكاملي ادلشتمل على عدد من ادلناىج  
  :ادلناىج ومن أىم تلك ,البحثية

الذي يقوم على االستقراء من خبلل ما : االستداليل واالستنباطيادلنهج   -ٔ
ورد يف القرآن الكرمي والسنة النبوية ادلطهرة وأقوال السلف واألئمة وأقوال 

 .ادلعاصرين يف موضوع األمن الفكري
 مث تتبع ,الفكريوذلك ببيان بداية ظهور مفهوم األمن : ادلنهج التارؼلي  -ٕ

مع ذكر بعض مظاىر , تطور االىتمام باألمن الفكري حٌب وقتنا احلاضر
 .وصور التيارات الفكرية ادلنحرفة وأثرىا على األمن الفكري
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  :في البحث فهو على النحو التاليأما الجانب الفني 

 .وعزوىا إىل سورىاكتابة اآليات وفق الرسم العثماين  -
 .زبريج األحاديث من كتبها ادلعتمدة مع بيان درجة احلديث -
 فإذا كان النقل من ادلرجع نقبلً حرفياً فإين أضعو بْب عبلمٍب ادلنقولة,توثيق النصوص  -

إن وجد _, مث أذكر يف احلاشية اسم ادلرجع, واسم ادلؤلف, ورقم اجلزء"..." تنصيص 
ورقم الصفحة ودار النشر ومكانو وتارؼلو والطبعة, وإذا تكرر النقل من نفس _ 

 مرجع اأما إذا كان بينهم (قادلرجع الساب) أكتب أخرىجع ا مراادلرجع ومل يكن بينهم
  . (مرجع سابق)آخر فإين أكتفي بذكر ادلرجع واسم ادلؤلف سلتصراً مث أكتب 

 وإذا كان النقل بتصرف يسّب فإين أضعو بْب عبلمٍب تنصيص مث أذكر يف احلاشية 
أما إذا . (بتصرف يسّب)اسم ادلرجع, واسم ادلؤلف, ورقم اجلزء والصفحة, واكتب 
كتب يف احلاشية معلومات أكان التصرف كثّباً فإين ال أضعو بْب عبلمٍب تنصيص و

 .انظر :بكلمةالكتاب كاملة مسبوقة 
العناية بقواعد اللغة العربية, واإلمبلء, وعبلمات الَبقيم وفقاً للمتبع يف كتابة  -

 .البحوث
 .التعريف بادلصطلحات وشرح غريب األلفاظ -
 . البحث بالفهارس الفنية البلزمةإهناء  -
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 "دراسة تأصيلية في ضوء اإلسالم"مفهوم األمن الفكري 

 تقسيمات البحث                    
  (مقدمة وسبهيد وأربعة مباحث وخاسبة وفهارس  )تتكون خطة البحث من 

, وأىداف الموضوع, أىمية الموضوع وأساب اختيارهوتشمل ): المقدمة
(. ومنهج البحث, والدراسات السابقة

 .أىمية األمن ومنزلتو في اإلسالم:  التمهيد

 :مطالب ويشتمل على أربعة ,الفكري دالالت مفهوم األمن :األولالمبحث 
  .واالصطبلح دالالت مفهوم األمن يف اللغة :األولادلطلب                  
  .واالصطبلحدالالت مفهوم الفكر يف اللغة : ادلطلب الثاين               

  . مركباً مصطلحاً ه تعريف األمن الفكري باعتبار:   ادلطلب الثالث
.   التأصيل الشرعي دلفهوم األمن الفكري:   ادلطلب الرابع

 :ثالثة مطالب ويشمل ,وتطورهنشأة مفهوم األمن الفكري : المبحث الثاني 
 .نشأة مفهوم األمن الفكري:ادلطلب األول                   

.  تطور مفهوم األمن الفكري: ادلطلب الثاين    
                .مراحل وأسباب ربقيق األمن الفكري :الثالثادلطلب                  

 :الفكري المصطلحات ذات الصلة بمفهوم األمن :الثالثالمبحث   
 . الوسطية:األول                  ادلطلب 
  . االعتدال:الثاين                  ادلطلب 
  .االستقامة :الثالث                  ادلطلب 
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 :مطلبين ويشمل ,الفكري آثار األمن :الرابعالمبحث   
.  آثار ربقيق األمن الفكري على الفرد:األولادلطلب                     
. الفكري على اجملتمع  آثار ربقيق األمن :الثاينادلطلب                       

  :وفيها ,البحثخاتمة 
  .النتائج_ 

  .التوصيات_  

 : الفهارس وتتضمن 
 . فهرس اآليات -
 . فهرس األحاديث -
 . فهرس ادلصادر وادلراجع -
.   فهرس ادلوضوعات -

 : والتقديرالشكر 
الشكر هلل جل يف عبله أوالً وأخّباً على ما من بو علي من البحث يف ىذا ادلفهوم       

لوالدي أمد اهلل يف أعمارعلا على ما بذاله ويبذالنو يف النصح الشكر مث , والتأصيل لو
بن زلمد / موصول لفضيلة الدكتور والشكر , والتوجيو والَببية فلهما مِب خالص الدعاء

ادلشرف على البحث عرفاناً جبهوده يف النصح والتوجيو والتصحيح , أضبد  بنحسْب
. فجزاه اهلل خّباً ونفع بو , والتعقيب

 يأُل جهداً يف النصح ملشلن  اإلسبلمية قسم الثقافةألساتذة   كما أتقدم بالشكر     
 .بارك اهلل فيهم ويف علمهم ومنحهم الصحة والعافية, وإسداء ادلشورة

وأن , وأسأل اهلل تعاىل بأمسائو احلسُب وصفاتو العلى أن ػلوز ىذا البحث على رضاه
 .إنو جواد كرمي, يدمي علينا أمنو وأن يثبتنا على دينو

 
                                 والحمد هلل رب العالمين
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 : أىمية األمن ومنزلتو في اإلسالم: تمهيد               

وسبس ,     إن األمن الفكري من أىم ادلوضوعات الٍب تشغل علوم الناس فرادى وصباعات
دلا لو من الصلة , الذي يعترب أىم أنواع األمن وأخطرىا, حياهتم واستقرارىم فيها مساً جوىرياً 

فاألمة ادلسلمة أوىل من غّبىا حبماية فكرىا وثقافتها وىويتها من . ادلتينة هبوية األمة
الذي تعددت أساليبو وتنوعت أشكالو الٍب تغتال , االضمحبلل أمام أخطار الغزو الثقايف

 .وهتدم ادلبادئ والقيم, العقائد
    ولذلك فإن االىتمام باألمن الفكري ىو يف حقيقتو أمن للعقيدة واخللق وادلبدأ 

 .الذي ال غُب عنو وال قيمة للحياة بدونو, اإلسبلمي
   وإن القارئ آليات الكتاب العزيز واألحاديث النبوية الشريفة يتضح لديو جببلء اىتمام   

, وأن األمن مرتبط بكل شؤون احلياة, الشرع اإلسبلمي ادلطهر بقضية األمن اىتماماً بالغاً 
وأن عمارة األرض وربقيق االستخبلف فيها ال , وذلك يؤكد أن احلياة ببل أمن ليست حبياة

  .يتم دبعزل عن األمن
فأنٍت , وقبل أن أحتدث عن مفهوم األمن الفكري وعناية الشريعة اإلسبلمية بو,    ومن ىنا

سأتطرق إىل اىتمام الشريعة اإلسبلمية بقضية األمن مبفهومو الواسع وعظم منزلتو يف 
 . اإلسبلم

أنو منذ اللحظة األوىل : شلا يدل على أعلية األمن وخطره, وعظيم أثره يف الكون واحلياة    "
أرادت ادلبلئكة أن تطمئن على سبلمة األرض من الفساد, وصيانة األمن فيها, وعلى أن 
وجود اإلنسان لن يكون إخبلالً بذلك النظام ادلتناسق الذي ينتظم صبيع ذرات الكون, 

والذي ينبغي لئلنسان أن يلتزم بو ويسّب على وفقو, فسألت ادلبلئكة رهبا وىي خائفة مشفقة 
   :فقالت   من ىذا ادلخلوق اجلديد,                                

                    ()  فقد خشيت ادلبلئكة من ضياع األمن, وانتشار الفساد
 , بسبب سفك الدماء, واإلفساد يف األرض بكل ما يعنيو من يفسد فيهاوالظلم على أيدي 

                                        
 (.30)اآلية : البقرة سورة()
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   : فأجاهبم رب العزة جل وعبل بقولو, ()"من جرائم واعتداءات           

      () "  إين أعلم من ادلصلحة الراجحة يف خلق ىذا الصنف, على : أي
والشهداء  ال تعلمون أنتم, فإين سأجعل فيهم األنبياء وادلرسلْب, ادلفاسد الٍب ذكرسبوىا ما

 والدعاة وادلصلحْب,,  وادلتقْب اخلاشعْب والعلماء العاملْب, والزىاد والصدِّيقْب, والصاحلْب,
ويسخرون حياهتم لتحقيق  ومن يبيعون أنفسهم هلل, واألولياء واألصفياء, والزىاد والعباد,

 . ()" مرضاتو,ونصرة دينو

 : قال تعاىل, وقد ربط اهلل سبحانو وتعاىل كثّباً بْب عبادتو وبْب ربقيق األمن    "   

                                                

                         () ,  فيبْب اهلل يف ىذه السورة كيف أنو 
فأمرىم بتوحيده وعبادتو الذي , وانتظام ىذه الرحلة, جعل قريشاً تألف رحلة الشتاء والصيف

 . ىو سر من أسرار بقاء النعمة ودوام األمن ورغد العيش
  :    وقال تعاىل                                      

                                                 

                                                     

                   () ,  ففي ىذه اآلية يبْب اهلل جل وعبل وعده للمؤمنْب

                                        
ورقة عمل مقدمة للملتقى الرابع جلمعيات . 72ص .  الفوزانزعبد العزي/د. األمن ومجعيات حتفيظ القران الكرمي ()

 .بادلنطقة الشرقية. ه1/3/1430 ه إىل 2/1430 /29حتفيظ القران الكرمي بادلملكة العربية السعودية 

http://www.quran-er.org/index.php  

 (.30)اآلية : سورة البقرة ()
. الرياض, دار ابن اجلوزي. ( 38 / 1).  السعدينالشيخ عبد الرحم. تيسَت الكرمي الرمحن يف تفسَت كبلم ادلنان ()

 .ه1415, الطبعة األوىل

 (.4-1)اآليات : سورة قريش ()
 (.55)اآلية : النور سورة() 
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بالنصر والتمكْب ويورثهم األرض ويبدذلم حاذلم من خوف إىل أمن إذا حققوا الشرط وىو 
فُيبلحظ الربط بْب اإلؽلان والعبادة وعدم الشرك وبْب , توحيد اهلل وعبادتو واالستقامة على طاعتو

 .  ()"حصول األمن والبعد عن اخلوف
 

 :     وقال تعاىل                                            

                                                     

  () ,  ففي ىذه اآلية رد على كفار مكة الذي زعموا أنو إذا اتبعوا ما جاء بو النيب 
فردت عليهم اآلية بأن اهلل , ػلصل ذلم التخطف من األرض بالقتل واألسر وهنب األموال

فينبغي ذلم شكر ادلنعم جل وعبل , جعلهم متمكنْب يف بلد آمن وغلىب إليهم من صبيع النعم
 . ()وذلك بإتباعو واالنقياد لو وعدم الشرك بو 

وىاىم أصحاب احلجر, كانوا يف نعمة سابغة, وقوة بالغة, وحضارة باسقة, وأمن وارف, وىاىم أصحاب احلجر, كانوا يف نعمة سابغة, وقوة بالغة, وحضارة باسقة, وأمن وارف, ""
فلما كّذبوا الرسل, واستكربوا عن قبول احلق, وعتوا عن أمر رهبم, حّلت عليهم نقمة اهلل, فلما كّذبوا الرسل, واستكربوا عن قبول احلق, وعتوا عن أمر رهبم, حّلت عليهم نقمة اهلل, 

                                                                 

(())فزالت نعمتهم, وانقشع أمنهم, كما قال تعاىل, فزالت نعمتهم, وانقشع أمنهم, كما قال تعاىل ,::                        

                                                              

                                        
. (بدون دار نشر ). 92-91ص. زلمد بن شحات اخلطيب. االضلراف الفكري وعبلقتو باألمن الوطٍت والدويل ()

 .ه1426

 .(57)اآلية : سورة القصص ()
, الطبعة الثانية. رلمع ادللك فهد لطباعة ادلصحف الشريف. 392ص . طلبة من العلماء. التفسَت ادليسر: انظر ()

 .ه1431

 .(45-44)اآليتان : الذاريات  سورة()
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        (())..  

    :وقد أكد ربنا ىذه السنة الشرعية يف أكثر من آية, فقال تعاىل:وقد أكد ربنا ىذه السنة الشرعية يف أكثر من آية, فقال تعاىل                     

                                                                  

              (())..  

    : : من األمن من مكره, مع سلالفة أمره وانتهاك زلارمومن األمن من مكره, مع سلالفة أمره وانتهاك زلارمواً اً وقال عز وجل زلذروقال عز وجل زلذر              

                                                                       

                                                               

  (())  ما كان ينبغي ذلم أن يأمنوا وىم مقيمون على معاصيو, جاحدون لنعمتو, : أي ما كان ينبغي ذلم أن يأمنوا وىم مقيمون على معاصيو, جاحدون لنعمتو, : أي
   . .معرضون عن شريعتومعرضون عن شريعتو

فاألمن يف الدنيا واآلخرة إظلا ىو للمؤمنْب, وادلؤمنْب وحدىم, أما أعداء اهلل واخلارجون عن فاألمن يف الدنيا واآلخرة إظلا ىو للمؤمنْب, وادلؤمنْب وحدىم, أما أعداء اهلل واخلارجون عن   
طاعتو, فكيف يأمنون وقد حاربوا اهلل؟ وكيف يطمئنون وقد شاقوا اهلل وجلوا يف معصيتو؟ وكيف طاعتو, فكيف يأمنون وقد حاربوا اهلل؟ وكيف يطمئنون وقد شاقوا اهلل وجلوا يف معصيتو؟ وكيف 

!!  يسعدون وقد تعرضوا لسخطو ونقمتو؟!!  يسعدون وقد تعرضوا لسخطو ونقمتو؟
عليو الصبلة -ولقد قرر ىذه احلقيقة العظيمة, بكل وضوح وجزم, إبراىيم اخلليل      عليو الصبلة -ولقد قرر ىذه احلقيقة العظيمة, بكل وضوح وجزم, إبراىيم اخلليل 

حْب حاجو قومو, وىددوه بغضب آذلتهم عليو, وأهنا ستبطش بو إن ىو أصر على - والسبلم حْب حاجو قومو, وىددوه بغضب آذلتهم عليو, وأهنا ستبطش بو إن ىو أصر على - والسبلم
إجابة الواثق - عليو الصبلة والسبلم - فأجاهبم . دعوتو  وواجههم  وواجههم بربو,بربو, العارف  العارف بإؽلانو,بإؽلانو,إجابة الواثق - عليو الصبلة والسبلم - فأجاهبم . دعوتو

      : باحلقيقة الدامغة, واحلجة البالغة, كما يف قولو تعاىل: باحلقيقة الدامغة, واحلجة البالغة, كما يف قولو تعاىل                              

                                                                    

                                                      

                                        
 .(84-80)اآليات : سورة احلجر ()
 .(96)اآلية : سورة األعراف ()
 .(99-97)اآليات: سورة األعراف ()
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          (()).. إذن فاإلجابة الواضحة البينة أن الفريق األحق باألمن ىم الذين توفرت  إذن فاإلجابة الواضحة البينة أن الفريق األحق باألمن ىم الذين توفرت 
  . فيهم صفة اإلؽلان ومل ؼلالط ىذا اإلؽلان شرك فهو الفريق ادلستحق لؤلمن واذلداية. فيهم صفة اإلؽلان ومل ؼلالط ىذا اإلؽلان شرك فهو الفريق ادلستحق لؤلمن واذلداية

, وتظهر لنا "األمن واإلؽلان"من خبلل ما سبق يتبْب االرتباط الوثيق بْب مصطلحي        , وتظهر لنا "األمن واإلؽلان"من خبلل ما سبق يتبْب االرتباط الوثيق بْب مصطلحي 
" فإن اإلؽلان مأخوذ من الفعل الثبلثي - الصلة القوية بينهما, سواء من حيث الداللة اللفظية  " فإن اإلؽلان مأخوذ من الفعل الثبلثي - الصلة القوية بينهما, سواء من حيث الداللة اللفظية 

أو من حيث الداللة ادلعنوية, - , فأصلهما إذاً واحد "األمن " الذي ىو أصل مصطلح " أمن  أو من حيث الداللة ادلعنوية, - , فأصلهما إذاً واحد "األمن " الذي ىو أصل مصطلح " أمن 
ما : ودلا سئل اخلليل بن أضبد. فإن األمن شبرة لئلؽلان ونتيجة لو, فإذا فقد اإلؽلان فبل أمان ما : ودلا سئل اخلليل بن أضبد. فإن األمن شبرة لئلؽلان ونتيجة لو, فإذا فقد اإلؽلان فبل أمان

. ىو الطمأنينة, ففسر اإلؽلان بالطمأنينة الٍب ىي من لوازمو وشبراتو: اإلؽلان ؟ قال . ىو الطمأنينة, ففسر اإلؽلان بالطمأنينة الٍب ىي من لوازمو وشبراتو: اإلؽلان ؟ قال

, فإن العبلقة "اإلسبلم"و " الّسلم"بْب مصطلحي - أيضا - ويظهر ىذا الَبابط الوثيق  , فإن العبلقة "اإلسبلم"و " الّسلم"بْب مصطلحي - أيضا - ويظهر ىذا الَبابط الوثيق 
 وقد عرب  وقد عرب .ادلعُب.ادلعُب ومن حيث  ومن حيث اللفظ,اللفظ, من حيث  من حيث واإلؽلان,واإلؽلان,بينهما ىي نفس العبلقة بْب األمن بينهما ىي نفس العبلقة بْب األمن 

القرآن الكرمي عن اإلسبلم بلفظ السلم, شلا يؤكد ىذه العبلقة, ويدل على عمق الصلة بْب القرآن الكرمي عن اإلسبلم بلفظ السلم, شلا يؤكد ىذه العبلقة, ويدل على عمق الصلة بْب 
-تعاىل - ىذين اللفظْب, وذلك يف قولو      -تعاىل - ىذين اللفظْب, وذلك يف قولو                                 

                                              (())..                        
فقد أمر اهلل عباده ادلؤمنْب أن يدخلوا يف اإلسبلم كلو, وأن يأخذوا جبميع عراه وشرائعو, فقد أمر اهلل عباده ادلؤمنْب أن يدخلوا يف اإلسبلم كلو, وأن يأخذوا جبميع عراه وشرائعو, 

    ..(())""ويعملوا جبميع أوامره ونواىيوويعملوا جبميع أوامره ونواىيو
إننا نستشعر الرعاية اإلذلية من خبلل التوجيهات القرآنية ادلعجزة والٍب تدفع باذباه تربية      "

تبْب دبجموعها أن حقيقة  (أمن)فنجد يف القران الكرمي عشرين صيغة دلادة , أمنية واعية للمؤمنْب
فبل أمن حقيقي ألي فرد أو صباعة أو أمة مهما كانت احتياطاهتا , األمن من اهلل سبحانو

                                        
 .(82-80)اآليات : سورة األنعام ()
 .(208)اآلية: البقرة  سورة()
 .(مرجع سابق ) 86 - 85ص .  الفوزانزعبد العزي/ د. األمن ومجعيات حتفيظ القران الكرمي ()
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وقد وردت ىذه الصيغ يف شبان وأربعْب موضعاً . وسياساهتا ما مل يتكفل اهلل ذلا باألمن من عنده
 . ()"من كتاب اهلل وذلك يف أربع وعشرين سورة

إن معاين ومضامْب مصطلح األمن يف القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة تأيت متنوعة       "
 :منها

    ادلقابلة بْب األمن واخلوف أي بْب االطمئنان والطمأنينة وبْب الفزع شائعة يف القرآن الكرمي 
 .الذي ورد فيو مصطلح األمن

     فاإلؽلان والعمل الصاٌف وإقامة نظام االستخبلف يف عمارة األرض وربقيق شروط 
.                  ()"التمكْب اإلنساين ذلذا النظام ىو سبيل استبدال اإلنسان األمن بدالً من اخلوف

 قال تعاىل                                     

                                                 

                                                      

                   (). 

   :    ويف القرآن الكرمي أيضاً قولو تعاىل                              

                                                        

                                     (). 

 :    ويف القرآن أيضاً مقابلة بْب اخلوف والفزع قال تعاىل                     

                        () . 

                                        
رللة اجلامعة . زلمود ىاشم/ اللوح و دمعبد السبل/د. (دراسة موضوعية)الًتبية األمنية يف ضوء القران الكرمي  ()

 .229ص, 2006يناير . اجمللد الرابع عشر العدد األول. اإلسبلمية

 .ه1418, الطبعة األوىل. بَتوت, دار الشروق. 6ص , زلمد عماره. اإلسبلم واألمن االجتماعي ()

 .(55)اآلية : النور  سورة()
 .(83 )اآلية : النساء  سورة()
 .(89 )اآلية : سورة النمل ()
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وىذا األمن الذي ىو الطمأنينة ادلقابل للخوف والفزع يرد احلديث عنو يف القرآن الكرمي     "
 :  قال تعاىل()"وآية من آياتو, باعتباره نعمة من نعم اهلل سبحانو وتعاىل       

                                           

                        () . 

وعن احلرم اآلمن ربدثت كثّب من آيات القرآن , وكذلك آية ونعمة األمن يف ادلكان   " 
  : قال تعاىل()"الكرمي                                      

                                               

                                             

                                    ..(). 

                                                

                           () . 

                                                    

                                                

           )() وغّبىا من اآليات . 
 

                                        
 .(مرجع سابق ). 7ص, زلمد عماره. اإلسبلم واألمن االجتماعي ()

 .(4-1)اآليات : سورة قريش ()
 .(مرجع سابق ). 8ص . زلمد عمارة. اإلسبلم واألمن االجتماعي ()

 .(126-125)اآليتان : سورة البقرة ()
 .(97-96)اآليتان :  سورة آل عمران()
 .(27 )اآلية : سورة الفتح ()
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   وعن البلد اآلمن يتحدث القرآن الكرمي     "                          

                       (). 

 :      وعن القرية اآلمنة يقول تعاىل                          

                                                 

                  (). 

 :  قال تعاىل()"يكون للعمران,     وكما يكون األمن للمكان              

                                     

                              () . 
 

وعن الطرق الٍب تربط . ويكون األمن وصفاً للطرق والسبل الٍب تربط بْب احلواضر والببلد    "
 :  فيقول()"بْب مواطن أىل سبأ وبْب قرى الشام وحواضرىا يتحدث القرآن الكرمي     

                                                        

           ()  . 
 

  : قال تعاىل, وكذلك يكون األمن يف العبلقات وادلعامبلت بْب الناس    "         

                                                      

                                        
 .(99 )اآلية : سورة يوسف ()
 .(112)اآلية : النحل  سورة()
 .(مرجع سابق ). 8ص . زلمد عمارة. اإلسبلم واألمن االجتماعي ()

 .(150 -146 )اآليات : سورة الشعراء ()
 .(مرجع سابق ). 8ص . زلمد عمارة. اإلسبلم واألمن االجتماعي ()

 .(18)اآلية : سورة سبأ ()
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             (). 

 : قال تعاىل()"وتوصف اجلنة,     وباألمن يوصف ادلعاد                  

                                                            

                (). 

  :    وقال تعاىل                                  

                                       

                                           

                                  () . 
    من خبلل اآليات السابقة يتبْب أن األمن والطمأنينة والرغد يف العيش والسعادة يف النفوس 

وأن اخلوف والفزع واجلوع والقلق مرتبط , دنيا وأخرى مرتبط باإلؽلان باهلل تعاىل وتوحيده وطاعتو
ويف , ويف احلواضر ومواطن العمران, وأنو شامل للفرد واجلماعة, بالكفر باهلل واإلعراض عن شرعو

 . ويف الدنيا واآلخرة صبيعاً , ويف العبلقات وادلعامبلت, السبل والطرق
 

     وخبلصة دلا سبق يف هناية ىذا التمهيد فإن احلديث عن األمن يف الشرع اإلسبلمي ادلطهر 
ولو نظرت إىل اآليات يف كتاب اهلل العزيز لوجدت آيات , حديث كثرت فيو اآليات واألحاديث

كثّبة ركزت على أعلية األمن وأعلية ربقيقو وأنو ال ؽلكن أن يتحقق إال بتوحيد اهلل وخشيتو 
 .واالنقياد لشرعو

                                        
 .(283)اآلية : البقرة  سورة()
 . (بتصرف يسَت). (مرجع سابق). 11-10ص . زلمد عمارة. اإلسبلم واألمن االجتماعي ()

 .(40)اآلية : فصلت  سورة()
 .(57 -51 )اآليات : سورة الدخان ()
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سبلم ينظر إىل األمن نظرة مشولية وليست نظرة جزئية فيهتم باألمن النفسي والروحي إلإن ا    
 :       تعاىل اهلل وصباع ىذا األمور كلها ال ؽلكن أن تتحقق إال بالعمل بقول,واجلسديوالعقلي 

                                            

                                                       

                                                   

         ()  ,وقولو تعاىل:                           

                      (). 
 وال ؽلكن أن يصل اإلنسان إىل ,فقط وكذلك ينظر إىل األمن األخروي وليس الدنيوي   

  . الدنيويناألمن األخروي إال إذا صلح يف ربقيق األم
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                        
 .(55)اآلية : النور سورة() 
 .(82 -80)اآليات : سورة األنعام ()



19 

 دالالت مفهوم األمن الفكري : المبحث األول
 

 يعد مفهوم األمن الفكري من ادلفاىيم احلديثة اليت مل تعرف قدؽلاً يف ثقافتنا اإلسبلمية   
 . وإن كان للشريعة اإلسبلمية رؤيتها يف حفظ الدين والعقل, بلفظها

لتشكل بناءاً ,    ويعد ىذا ادلفهوم ضمن سياق منظومة مفاىيمية متقاربة تتصل ببعضها
 .متكامبلً ال ينفك بعضو عن بعض

 :   وسوف أتناول يف ىذا ادلبحث مفهوم األمن الفكري من خبلل أربعة مطالب ىي

 .دالالت مفهوم األمن يف اللغة واالصطبلح: ادلطلب األول
 . دالالت مفهوم الفكر يف اللغة واالصطبلح: ادلطلب الثاين

 .تعريف األمن الفكري باعتباره مصطلحاً مركباً : ادلطلب الثالث
 .التأصيل الشرعي دلفهوم األمن الفكري: ادلطلب الرابع
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 دالالت مفهوم األمن في اللغة واالصطالح: المطلب األول
 

 :وتفصيلها فيما يلي,       تتفرع دالالت مفهوم األمن الفكري إىل لغوية واصطبلحية
 :دالالت مفهوم األمن في اللغة: أوالً 

 .  وىو  مصدر للفعل أمن يؤمن,         األمن يف أصلو اللغوي مبعٌت
أحدعلا : اذلمزة وادليم والنون أصبلن متقاربان (أمن)"        وقد جاء يف معجم مقاييس اللغة أن 

  ()"وادلعنيان متدانيان. و اآلخر التصديق, األمانة اليت ىي ضد اخليانة ومعناىا سكون القلب
,                                           مبعٌت (األمنة)و (األمانة): أ م ن: "         وجاء يف سلتار الصحاح

  :ويف القرآن الكرمي                                               

                                               ()       .
و  (األمن)غَته من  (آمنو)و  (آمن)بفتحتُت فهو  (أمنة)و  (أمانا)من باب فهم وسلم و  (أمن)وقد 

 .()"واألمن ضد اخلوف, (األمان)

  .()"ضد اخلوف"وجاء يف لسان العرب أن األمن         

 :       من خبلل ىذه ادلعاين اللغوية يتبْب يل أن معُب األمن يف لغة العرب يدور حول أمرين علا
  ًالطمأنينة والشعور بالرضا واالستقرار أوال. 
  ًومنو قولو تعاىل , مث التصديق والثقة وعدم اخلوف ثانيا              (). 
 

 

                                        
 معبد السبل: حتقيق. باب اذلمزة وادليم وما بعدعلا يف الثبلثي (1/133). أمحد بن فارس القزويٍت.  مقاييس اللغة()

 .ه1423, احتاد الكتاب العرب: الناشر. ىارون
 .(11 )اآلية : سورة األنفال ()
 .م 1989. بَتوت, مكتبة لبنان .(1/22). زين الدين زلمد الرازي. سلتار الصحاح ()

 .ه1417. الطبعة األوىل. بَتوت, دار صادر: الناشر. أمن: مادة . زلمد بن منظور . لسان العرب ()

 .(4 )اآلية : سورة قريش ()
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 : دالالت مفهوم األمن في االصطالح: ثانياً 
عدم : "فقدؽلاً قالوا, وأكثر التعريفات ال زبرج كثّباً عن معناه اللغوي,         ُعرف األمن قدؽلاً وحديثاً 

 .()"توقع مكروه يف الزمان اآليت
       مث تطور ىذا ادلفهوم نتيجة لتطور اجملتمعات البشرية ولتنوع احلاجات اإلنسانية فتعددت اآلراء 

 .واألقوال حبسب اختبلف اجملاالت والتخصصات
 :      وبالتايل فهناك تعريفات اصطبلحية لؤلمن حسب جوانبو وأقسامو وذلك من خبلل ما يلي

 
احلالة الٍب يسود فيها الشعور بالطمأنينة واذلدوء " عرف بأنواألمن يف اجلانب النفسي  -ٔ

 .()"واالستقرار والبعد عن القلق واالضطراب 
ىو قدرة اجملتمع على مواجهة ليس فقط األحداث والوقائع  "  واألمن يف اجلانب اجلنائي -ٕ

  . ()"بل صبيع ادلظاىر ادلتعلقة بالطبيعة ادلركبة وادلؤدية للعنف, الفردية للعنف
ىو ربقيق كيان الدولة واجملتمع ضد األخطار الٍب هتددىا  : "واألمن يف اجلانب السياسي -ٖ

داخلياً وخارجياً وتأمْب مصاحلها وهتيئة الظروف ادلناسبة اقتصاديا واجتماعياً لتحقيق 
 .()"األىداف والغايات الٍب تعرب عن الرضا العام يف اجملتمع

ىو االستعداد واألمان حبفظ الضروريات اخلمس من أي  : "واألمن يف اجلانب الشرعي -ٗ
فكل ما دل على معُب الراحة والسكينة وتوفّب السعادة والرقي يف شأن , عدوان عليها 

  .()"من شؤون احلياة فهذا أمن
 .من ىنا يتضح التباين يف تعريف األمن حسب ادلنظور الذي ينظر إليو كل باحث

                                        
الطبعة , بَتوت, دار الكتاب العريب, 55ص .إبراىيم األبياري: علي بن زلمد اجلرجاين حتقيق. التعريفات ()

 . ه1405األوىل

حبث علمي  . 53ص. أمحد بن علي اجملدوب. األمن الفكري والعقائدي مفاىيمو وخصائصو وكيفية حتقيقو ()
دار النشر بادلركز العريب . ضلو اسًتاتيجية عربية للتدريب يف ادليادين األمنية: منشور ضمن أوراق الندوة العلمية 

 .ه1408, الرياض. للدراسات األمنية والتدريب

 .م1986, 19ص.  ادلشاطمعبد ادلنع. األمم ادلتحدة ومفهوم اإلرىاب ()

 .ه1406, 84ص. علي الدين ىبلل.  بُت األمن العام واألمن السياسي()
جامعة نايف . اجمللة العربية للدراسات األمنية والتدريب. 9ص. إبراىيم سليمان اذلوؽلل. مقومات األمن يف القرآن ()

 .ه1421زلرم . العدد التاسع والعشرون, اجمللد اخلامس عشر. العربية للعلوم األمنية
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رلموعة من اإلجراءات الَببوية "ويف زلاولة لنظرة شاملة ومتكاملة فاألمن عبارة عن       "
والوقائية والعقابية الٍب تتخذىا السلطة حلماية الوطن وادلواطن داخلياً وخارجياً انطبلقاً من 

  .()"وال تتعارض أو تتناقض مع ادلقاصد وادلصاٌف ادلعتربة, ادلبادئ الٍب تؤمن هبا األمة
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                        
ذي  (2)الصادرة من وزارة الداخلية العدد . 12ص, رللة األمن. علي فايز اجلحٍت. ادلفهوم األمٍت يف اإلسبلم ()

 . ه1408, احلجة
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 دالالت مفهوم الفكر في اللغة واالصطالح: المطلب الثاني
 

 :الفكر في اللغة: أوالً 
فيو بالتشديد و  (فكر )يف الشئ و  (أفكر)و , التأمل (التفكر): ف ك ر: "    جاء يف سلتار الصحاح

 .()"بوزن سكيت كثّب التفكر (فكّب)ورجل . فيو دبعُب (تفكر)
تفكر إذا ردد القلب : يقال, الفاء والكاف والراء تردد القلب يف شئ: "     وجاء يف مقاييس اللغة

 .()" معترباً 
 .()" إعمال اخلاطر يف شئ "     وجاء يف لسان العرب إىل أن الفكر ىو 

َفَكَر ِفكراً وفكر وأفكر وتفكر يف األمر أي "    وجاء يف ادلنجد يف اللغة واألعبلم أن كلمة فكر تعِب 
ويقال يل . تردد اخلاطر فيو بالتأمل والتدبر بطلب ادلعاين: والفكر صبع أفكار. أعمل اخلاطر فيو وتأملو

 .()"يف األمر ِفكر أي نظر ورؤية
 

   شلا سبق يتضح أن مفهوم الفكر يف اللغة يدور حول معُب واحد تقريباً وىو إعمال الفكر بالتأمل 
 .وإعمال العقل, والتدبر

 
  

 
 
 
 

                                        
 (.مرجع سابق. )(1/242). زين الدين زلمد الرازي. سلتار الصحاح ()

 (.مرجع سابق. ) (4/446)ابن فارس .  مقاييس اللغة()

 (.مرجع سابق. )(10/307). ابن منظور. لسان العرب ()

الطبعة الثامنة . بَتوت, دار ادلشرق. 591ص. فكر: مادة. لويس معلوف. ادلنجد يف اللغة واألعبلم ()
 .م1973والعشرون
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 : الفكر في االصطالح: ثانياً 

يكون علماً أو   , الفكر ترتيب أمور يف الذىن يتوصل هبا إىل مطلوب: ويقال:"قال الفيومي      
 .()"ظناً 

الفكر يف ادلصطلح الفكري والفلسفي خاصة ىو : "     وعرفو الدكتور عبد الرضبن الزنيدي بقولو
أي النظر والتأمل والتدبر واالستنباط , الفعل الذي تقوم بو النفس عند حركتها يف ادلعقوالت

وىو كذلك ادلعقوالت نفسها أي ادلوضوعات الٍب أنتجها العقل , واحلكم وضلو ذلك
 . ()"البشري

أن الفكر يطلق على الفعل الذي تقوم بو النفس عند : وصبلة القول"      ويقول صبيل صليبا 
فإذا أطلق على فعل النفس دل على . حركتها يف ادلعقوالت أو يطلق على ادلعقوالت نفسها

وإذا أطلق على ادلعقوالت دل على ادلفهوم الذي تفكر فيو , حركتها الذاتية وىي النظر والتأمل
 .()"النفس

إعمال النظر والتأمل يف رلموعة من ادلعارف لغرض "      شلا سبق يتضح أن التفكر يراد بو 
وىو هبذا عملية يقوم هبا العقل أو الذىن بواسطة الربط بْب ادلدركات , الوصول إىل معرفة جديدة

 .()"أو احملسوسات واستخراج معاٍن غائبة عن النظر ادلباشر 
تلك احلركة الذىنية الدائبة الٍب ال تتوقف عن النشاط يف إدراك  (الفكر )    وال يقصد بكلمة 

بل ادلقصود ىو احلديث ادلصطلح الشائع الذي يعِب , ادلعقوالت والٍب يطلق عليها اسم التفكّب
صبلة ما يتعلق دبخزون الذاكرة اإلنسانية من الثقافات والقيم وادلبادئ الٍب يتغذى هبا اإلنسان من 

وفكر , وهبذا ادلفهوم نستطيع تصنيف الفكر احلديث إىل فكر إسبلمي. اجملتمع الذي يعيش فيو

                                        
نقبًل عن ورقة عمل يف  (2/479) (بدون تاريخ)دار الفكر , أمحد الفيومي. ادلصباح ادلنَت يف غريب الشرح الكبَت ()

األمن الفكري مفهومو ضرورتو رلاالتو : االجتماع الدوري اخلامس ذليئة األمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر بعنوان
. موقع السكينة. للدكتور إبراىيم الزىراين

http://www.assakina.com/news/news4/6302.html#ixzz1gRRY12ag.  

 .ه1422, 2ط, الرياض, دار ادلسلم. 10ص.  الزنيدينعبد الرحم/د. حقيقة الفكر اإلسبلمي ()

, دار الكتاب اللبناين. (156/ 2). مجيل صليبا . ادلعجم الفلسفي باأللفاظ العربية والفرنسية واالصلليزية والبلتينية  ()
 .م1982, بَتوت

 .(مرجع سابق ). 55ص. اجلرجاين. التعريفات ()

http://www.assakina.com/news/news4/6302.html#ixzz1gRRY12ag
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وغّب ذلك من صنوف الفكر الٍب تنتشر , وفكر علماين, وفكر شيوعي, وفكر نصراين, يهودي
 .  ()ويف أنظمة الدول الٍب ربكمها , يف اجملتمعات وتؤثر يف توجيهها

 .عمل العقل ونتاجو: فإن الفكر اصطبلحاً كما يقول أىل االختصاص ىو: وجملة القول    
 

    واإلسبلم أوىل عناية فائقة بالفكر واحملافظة عليو من كل شئ يؤدي بو إىل االضلراف والزيغ 
ودعى إىل التفكر الذي يقود إىل ما ينفع اإلنسان , واىتم اىتماما بالغاً بآلة الفكر وىي العقل

 .من معرفة اهلل وخشيتو واالنقياد لو سبحانو وتعاىل
 :  كثّباً كما يف قولو تعاىل" التفكر"  ففي القرآن الكرمي وردت لفظة              

                          (). 

 :   وقولو تعاىل                                     

      (). 
كثر احلث يف كتاب اهلل تعاىل على التدبر واالعتبار والنظر :"     يقول الغزايل رضبو اهلل

وال ؼلفى أن الفكر ىو مفتاح األنوار ومبدأ االستبصار وىو شبكة العلوم ومصيدة , واالفتكار
.   ()"وأكثر الناس قد عرفوا فضلو ورتبو لكن جهلوا حقيقتو وشبرتو ومصدره, ادلعارف والفهوم

وأن , ولذلك فُيبلحظ يف كتاب اهلل العزيز آيات كثّبات تدعوا إىل التفكر وإعمال الفكر والعقل
,  ىذا التفكر وإعمال الفكر والعقل ىو الذي يقود إىل اإلؽلان وتوحيد اهلل جل وعبل وخشيتو

 .وأنو سبب زيادة اإلؽلان
  :      يقول تعاىل                                  

                                                

                                        
 وأصل 57ص . عبد اهلل بن عبداحملسن الًتكي/ د. األمن الفكري وعناية ادلملكة العربية السعودية بو: انظر ()

 .(بدون دار نشر).ه5/3/1422الكتاب زلاضرة ألقيت يف مدينة تدريب األمن العام مبكة ادلكرمة بتاريخ 
 .(184 )اآلية : األعراف سورة() 
 .(220 - 219)اآليتان : سورة البقرة ()
 .بَتوت, دار ادلعرفة. 4/423, أبوحامد الغزايل. إحياء علوم الدين ()
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().  

 :  ويقول تعاىل                       (). 

 :   وقولو تعاىل                       (). 

  :  وقولو تعاىل                                               

                                  (). 

   :   وقولو تعاىل                                          

                                         (). 

  :  وقولو تعاىل                                       (). 
    وغّبىا من اآليات الكثّبة الٍب تؤكد على ىذا ادلعُب شلا يبْب جببلء أعلية الفكر والتفكر 

والتجرد للحقيقة واالبتعاد عن التعصب , وإعمال العقل الذي يكون سبباً يف نبذ التقليد األعمى
 .لآلراء وما عليو اآلباء إذا كانوا على ضبلل

فإن الفكر ,    وصبلة القول من ىذا ادلطلب يتبْب االرتباط الوثيق بْب الفكر الصحيح واإلؽلان
الصحيح ادلبِب على االستدالل والنظر والتأمل والتفكر بتجرد يقود حتماً إىل اإلؽلان باهلل 

وفيو آيات , ولذلك يدعو القرآن الكرمي كثّباً إىل التفكر والنظر وإعمال العقل, وتوحيده وخشيتو
وغّبىا من اآليات األخرى , (آليات لقوم يتفكرون  ), (آليات لقوم يعقلون  )كثّبة زبتم بقولو 

 .الٍب تدعونا إىل النظر يف خلق اهلل وعظيم صنعو وتدبّبه

                                        
 .(192 - 190)اآليتان : سورة آل عمران ()
 .(176)اآلية : سورة األعراف ()
 .  (24)اآلية : سورة يونس ()
 .(21-20)اآليتان : سورة احلشر ()
 .(46)اآلية : سبأ  سورة() 
 .(184)اآلية : سورة األعراف ()
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 تعريي األمن الفكري باعتباره مصطلحاً مررباً : المطلب الثالث
 

من ادلفاىيم احلديثة الٍب مل تعرف قدؽلاً يف ثقافتنا اإلسبلمية  (األمن الفكري)     يعد مفهوم 
 . وإن كان للشريعة اإلسبلمية رؤيتها يف حفظ الدين والعقل, بلفظها

وشلا ورد يف ىذا الشأن ,    ونظراً للحداثة النسبية للمصطلح فقد تباينت الرؤى حول ادلقصود بو
 : واجتهد الباحثون يف ربديده ما يلي

 يعيش الناس : "ما ذكره األمْب العام لرابطة العامل اإلسبلمي يف تعريفو لؤلمن الفكري بأن
يف بلداهنم وأوطاهنم وبْب رلتمعاهتم آمنْب على مكونات أصالتهم وثقافتهم النوعية 

 .()"ومنظومتهم الفكرية 
 السديس نفس التعريف مع إضافة يسّبة يف نويذكر إمام ادلسجد احلرام الشيخ عبدا لرحم 

أن يعيش الناس يف بلداهنم وأوطاهنم وبْب : "آخره تؤكد ادلرجعية إىل الكتاب والسنة فيقول
رلتمعاهتم آمنْب مطمئنْب على مكونات أصالتهم وثقافتهم النوعية ومنظومتهم الفكرية 

 .()"ادلنبثقة من الكتاب والسنة
 سبلمة فكر اإلنسان وعقلو وفهمو من االضلراف : "ويعرفو الدكتور سعيد الوادعي بأنو

  .()"واخلروج عن الوسطية واالعتدال يف فهمو لؤلمور الدينية والسياسية وتصوره للكون
 سبلمة فكر اإلنسان من االضلراف أو اخلروج : " ادلالكي بأنوظويعرفو الدكتور عبدا حلفي

عن الوسطية واالعتدال يف فهمو لؤلمور الدينية والسياسية واالجتماعية شلا يؤدي إىل 

                                        
 .(مرجع سابق ). 57ص. عبد اهلل الًتكي/د. األمن الفكري وعناية ادلملكة العربية السعودية بو ()

ملتقى األمن الفكري يف . 16ص.  السديسنعبد الرحم/د. الشريعة اإلسبلمية وأثرىا يف تعزيز األمن الفكري ()
 . ه1426, الطبعة األوىل, الرياض. جامعة نايف العربية للعلوم األمنية

نقبل عن حبث . للدكتور سعيد الوادعي. ه1418, (187)رللة األمن واحلياة العدد . األمن الفكري اإلسبلمي ()
وىو حبث مقدم للمؤدتر . 19,  اللوػلق بعنوان بناء ادلفاىيم ودراستها يف ضوء ادلنهج العلمينللدكتور عبد الرحم

كرسي األمَت نايف لدراسات األمن الفكري . ه1430 مجاد األول 25-22الوطٍت األول لؤلمن الفكري بتاريخ
 .جبامعة ادللك سعود
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حفظ النظام العام وربقيق األمن والطمأنينة واالستقرار يف احلياة السياسية واالجتماعية 
 .()"واالقتصادية وغّبىا من مقومات األمن الوطِب

 تأمْب خلو أفكار وعقول أفراد اجملتمع من كل فكر شائب : "ويعرفو حيدر احليدر بقولو
ودبا يهدف إىل ربقيق , شلا قد يشكل خطراً على نظام اجملتمع وأمنو, ومعتقد خاطئ

 .()"األمن واالستقرار يف احلياة االجتماعية 
 

من حيث مقتضياتو وما ؽلكن أن يَبتب  (األمن الفكري)    وصبلة القول وبالتأمل يف مصطلح 
عليو يف اجملتمع ادلسلم وما انتهى إليو الباحثون قي تعريفهم لؤلمن الفكري أنو يسعى إىل ربقيق 

وأنو يُعُب حبماية , احلماية التامة لفكر اإلنسان من االضلراف أو اخلروج عن الوسطية واالعتدال
ادلنظومة العقدية والثقافية واألخبلقية واألمنية يف مواجهة كل فكر أو معتقد منحرف أو متطرف 

 .  وما يتبعو من سلوك
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
                                        

نقبًل من حبث للدكتور .  ادلالكيظعبد احلفي/د. ضلو إسًتاتيجية وطنية لتحقيق األمن الفكري يف مواجهة اإلرىاب ()
 .(مرجع سابق)19ص.  اللوػلق بعنوان بناء ادلفاىيمنعبد الرحم

رسالة دكتوراه يف أكادؽلية . 316ص .  احليدرنحيدر بن عبد الرحم. األمن الفكري يف مواجهة ادلؤثرات الفكرية ()
 .ه1423الطبعة األوىل . الشرطة يف مجهورية مصر العربية
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 التأصيل الشرعي لمفهوم األمن الفكري: المطلب الرابع
 

 :  تقديم
  

بل وليس لو , مل يرد يف النصوص الشرعية (األمن الفكري)    إنو بالرغم من أن ىذا ادلصطلح 
وجود يف تراث علماء ادلسلمْب إال أن مقاصد الشريعة ادلأخوذة من استقراء نصوص الكتاب 

 .والسنة وما يدل عليو كبلم علماء األمة قد تضمنت ما يدل على ادلضامْب الرئيسة ذلذا ادلفهوم
, (الدين والعقل والنفس وادلال والعرض)فالشريعة اإلسبلمية جاءت حلفظ الضرورات اخلمس    "

يف اإلسبلم يستدعي مراجعة النصوص الشرعية  (األمن الفكري)وبالتايل فإن بناء مفهوم 
وىذا عمل ينبِب , للخلوص بالرؤية ادلتكاملة إىل ربقيق األمن على الفكر اإلعتقادي, وتطبيقاهتا

على االستقراء ادلوصل لليقْب مع دراسة ادلفاىيم الٍب تتصل هبذا ادلفهوم أو تتقاطع معو أو زبتلط 
  .()"بو

     :  ومن اآليات الٍب تدل على أمن الفكر قولو تعاىل               

                              ()     . 
إذ أن الشرك نوع من اعتقاد , بالشرك وىو أمر متعلق بالفكر (الظلم)فسر العلماء 

فإذا كان اإلؽلان ادللبس ىو الشرك فإن اإلؽلان اخلالص . فاسد قائم على معطيات فكرية زائفة
فاألمن من ىذا ادلنظور ىو نتيجة دلعطيات . ىو التوحيد ادلنسجم مع العقل والفطرة السوية

 .                                            فكرية وليس معطيات حسية
 :     ومن ىنا يتبْب أن األمن من ادلنظور التحليلي يتحقق بناء على عاملْب

 .وىو األمن يف األنفس واألموال واألعراض, حسي -ٔ

 .وىو األمن يف ادلعتقد وسبلمتو من االضلراف عن الوسطية,   وفكري -ٕ

                                        
, 18ص .  اللوػلقنعبد الرحم/د". مفهوم األمن الفكري أظلوذجاً "بناء ادلفاىيم ودراستها يف ضوء ادلنهج العلمي  ()

 .(مرجع سابق)

 .(82)اآلية : سورة األنعام ()
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: وىو ما يشّب إليو قولو تعاىل, () وأكمل األمن ما اجتمع فيو العامبلن       

                                       () . 
 

واحملددة لو  (لؤلمن الفكري)   ومن خبلل االستقراء وتتبع النصوص لتكوين العناصر األساسية 
 : يتبْب أهنا تتكون من العناصر التالية

 .االعتصام حببل اهلل تعاىل: العنصر األول
 .التأصيل على احلق: العنصر الثاين

 . التحصْب من الباطل: العنصر الثالث
 .()معاجلة الضبلل : العنصر اخلامس

 
 :  وألعلية ىذه العناصر ادلكونة لؤلمن الفكري فسأربدث عنها فيما يأيت

 
 
 
 
 
 
 

 
                                        

حبث مقدم للمؤدتر الوطٍت األول . إبراىيم شوقار/مجال بادي و د/د. األمن الفكري وأسسو يف السنة النبوية: انظر ()
كرسي األمَت نايف لدراسات األمن الفكري . 7ص . ه1430 مجاد األول 25-22لؤلمن الفكري بتاريخ

 .جبامعة ادللك سعود

 
 .(4-1)اآليات : سورة قريش ()
 . اللوػلقنعبد الرحم/د". مفهوم األمن الفكري أظلوذجاً "بناء ادلفاىيم ودراستها يف ضوء ادلنهج العلمي : انظر ()

 .(مرجع سابق). 20 ص
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 االعتصام بحبل اهلل تعالى: العنصر األول
 

  :ولذلك فإن اهلل يقول,       إن الرؤية اإلسبلمية تربط أحكام احلياة كلها باهلل مصدراً وغايةً 
                                                    

                              () ,والفكر إظلا ينضبط بارتباط العبد باهلل ,
 : وىذا يتحقق يف أمور منها

 :                                                     توجو القلب  لى اهلل نية ووصداً  -1
وأىل اإلؽلان إظلا يريدون احلق .   إن معظم االضلراف يأيت من سوء القصد واضلراف الغاية

قال , والضالون إظلا ضلوا بأسباب من أعلها سوء مقاصدىم, ويقصدونو حٌب لو أخطئوا
 :تعاىل                                         (). 
 

 :تقوى اهلل عز وجل -2
 :      يقول تعاىل                                       

                                     () , فتقوى اهلل
ويف ىذه اآلية بْب اهلل عز , فإهنا تسوق إىل الفكر الصاٌف, كما تسوق إىل العمل الصاٌف

 . وجل أن التقوى سبب حصول معرفة احلق والتفريق بينو وبْب الباطل
 

 : لزوم جماعة المسلمين -3
 :     يقول تعاىل                        ()                          . 

                                        
 .(103)اآلية : آل عمران سورة() 
 .(5)اآلية : سورة الصف ()
 .(29 )اآلية : سورة األنفال ()
 .(103)اآلية : سورة آل عمران ()



32 

ولقد شهدت النصوص الشرعية والوقائع التارؼلية أن بْب اعتصام األمة حببل اهلل 
 ()كما أن بْب بعدىا عن اهلل وتفرقها تبلزم وترابط, واجتماعها عبلقة وثيقة

. 
 :التأصيل على الحق: العنصر الثاني

 
,     إن ادلتأمل يف منهج اإلسبلم غلد أن اإلسبلم شرع األسس لتأصيل الناس على احلق

 : وذلك بأمرين
 :التأصيل بضبط مصدر التلقي -1

فإن االعتقاد ,     إن التأصيل وضبط مصادر ادلعرفة والتلقي أساس األمن الفكري
وصحتو والعمل وسبلمتو كل ذلك منوط بسبلمة ادلصدر الذي أخذ منو االعتقاد 

ولذلك فقد دلت النصوص على أعلية ادلصدر الذي يصدر عنو القول . أو العمل
 .أو االعتقاد أو العمل

 :التأصيل بضبط منهج الفهم -2
فالضالون إظلا ضلوا لفساد ,       إن صحة الفهم أساس لسبلمة االعتقاد

فما اضلراف اخلوارج على سبيل ادلثال إال بسبب جهلهم بالقرآن وعدم , فهمهم
 .()فقههم لو

 
 :التحصين من الباطل: العنصر الثالث

 :         لتحصْب اجملتمع من الضبلل جاءت الشريعة بأمور منها
 : التحذير من الفرق المخالفة لهذا المنهج الحق -1

قال : فعن سويد بن غفلو قال.    ومنو التحذير من رأس الفرق الضالة كاخلوارج
فؤلن أخر من السماء أحب إيل من ,  إذا حدثتكم عن رسول اهلل علي 

                                        
,      اللوػلقنعبد الرحم/د". مفهوم األمن الفكري أظلوذجاً "بناء ادلفاىيم ودراستها يف ضوء ادلنهج العلمي : انظر ()

 .(مرجع سابق ) . 23 - 20ص 

 25 - 23ص ,  ادلرجع السابق: انظر ()
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مسعت , فإظلا احلرب خدعة, وإذا حدثتكم فيما بيِب وبينكم, أن أكذب عليو
, سفهاء األحبلم, يأيت يف آخر الزمان قوم حدثاء األسنان:" يقول رسول اهلل 

ال , ؽلرقون من اإلسبلم كما ؽلرق السهم من الرمية, يقولون من قول خّب الربية
فإن قتلهم أجٌر دلن قتلهم , فأينما لقيتموىم فاقتلوىم, غلاوز إؽلاهنم حناجرىم

 .()"يوم القيامة 
 

 : التحذير من أعمال أىل الضالل -2
وضابطو تعدي ,     ومنها الغلو وىو ادلبالغة يف الشئ والتشديد فيو بتجاوز احلد

 : وىو الطغيان الذي هنى اهلل عنو يف قولو, ما أمر اهلل بو         

                                  () . 
 

 :ذرر أخبار األمم ألخذ العبرة من أسباب ضاللهم -3
فإن اهلل قص علينا أخبارىم يف سور ,      وأكثر ما ورد يف قصص بِب إسرائيل

 . ويف ضمن ذلك التحذير من أعماذلم و أوصافهم, كثّبة من القرآن
 :      ومن أمثلة ذلك قولو تعاىل                   

                                            

                                         

                                         

                                        
إمث من رآى : باب, ويف كتاب فضائل القرآن. (3611)عبلمات النبوة برقم : باب, كتاب ادلناقب: رواه البخاري ()

. قتل اخلوارج وادلرتدين بعد إقامة احلجة عليهم:باب, استتابة ادلرتدين: ويف كتاب. (5057)برقم . بقراءة القرآن
 . ه1419, الرياض, بيت األفكار الدولية للنشر والتوزيع: الناشر. (6930)برقم 

الطبعة . بَتوت, دار اخلَت: الناشر. (1066)برقم . التحريض على قتل اخلوارج: باب, كتاب الزكاة:      ورواه مسلم
 .ه1416, الثالثة

 .(81)اآلية : سورة طو ()
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  t                                       

                                        (). 
 ففي ذلك ربذير من أن نسّب سّبة بِب إسرائيل يف اإلؽلان ببعض الكتاب 

 .وذلك من أعظم مداخل االضلراف, والكفر ببعض
 

 : التحذير من أوصاف محدودة -4
:  ومن ذلك قولو تعاىل,    كتحذير القرآن الكرمي والسنة ادلطهرة من التفرق

                        () ,وقولو تعاىل :   

                                                   

      (). 
أال إن من : "  فقالقام فينا رسول اهلل :  قال وعن معاوية بن أيب سفيان 

وإن ىذه ادللة ستفَبق , افَبقوا على ثنتْب وسبعْب ملة, قبلكم من أىل الكتاب
 . ()"وواحدة يف اجلنة وىي اجلماعة, ثنتان وسبعون يف النار: على ثبلث وسبعْب

 
 
 
 
 

                                        
 .(86 - 84)اآليات : سورة البقرة ()
 .(103)اآلية: سورة آل عمران ()
 .(105)اآلية : سورة آل عمران ()
. بَتوت, ادلكتب اإلسبلمي. زىَت الشاويش: حتقيق. زلمد ناصر الدين األلباين. صحيح اجلامع الصغَت وزيادتو ()

 .صحيح: قال األلباين. (2641)برقم . ه1408, الطبعة الثالثة
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 :التحذير من اإلحداث واالبتداع في الدين -5
فإن , أما بعد: " قال أن رسول اهلل    ففي احلديث عن جابر بن عبد اهلل 

 وشر األمور زلدثاهتا وإن أفضل اذلدي ىدي زلمد , خّب احلديث كتاب اهلل
 .()"وكل بدعة ضبللة

ألهنا إحداث يف دين اهلل ما مل ,    فأبان عليو الصبلة والسبلم أن البدعة ضبللة
 . ()يشرعو اهلل ورسولو

 
 :التفاعل مع الثقافات والحضارات األخرى: لعنصر الرابعا

 
 :       إن العبلقة بْب األمة ادلسلمة واألمم األخرى تقوم على أساس قواعد رئيسة ومنها

 
 :التعارف -1

,     وىو يُعد مقدمة للعبلقة أياً كان نوعها وىو يف رلرده ليس منو ضرر على أمن األمة
  : قال تعاىل                                             

                                     () . 
 

  :التعاون -2
 بل وبُت الناس أفراداً ومجاعات أمر ليس  فيو ,واحلضارات بُت األمم     إن التعاون

فالذي غلب ضبطو , وإظلا يأيت اخلطر من موضوع ذلك التعاون, خطر على األمة
 :  ولذلك يقول تعاىل.واحلرص عليو ىو رلال التعاون وموضوعو         

                                        
 (.مرجع سابق. )(867)برقم .ختفيف الصبلة واخلطبة: باب, اجلمعة: كتاب: رواه مسلم ()

حبث ,  اللوػلقنعبد الرحم/د". مفهوم األمن الفكري أظلوذجاً "بناء ادلفاىيم ودراستها يف ضوء ادلنهج العلمي : انظر ()
 (مرجع سابق ). 28 - 25ص. مقدم للمؤدتر الوطٍت األول لؤلمن الفكري

 .(13)اآلية : سورة احلجرات ()
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      (). 
 

 :تلقي الحكمة واالستفادة من الحق الموجود عند الغير -3
 أو سَت اخللفاء الراشدين من   واألمثلة يف ذلك كثَتة سواء من سَتة النيب        

 .فاحلكمة ضالة ادلؤمن, حىت وإن كان ىذا احلق عند األعداء, بعده
حيث وقع ىذا احللف " قصة حلف الفضول  لويشهد ما       ومن األمثلة على ذلك

واجتمعوا يف دار عبد اهلل بن , تداعت إليو قبائل من قريش, يف ذي القعدة يف شهر حرام
فتعاقدوا وتعاىدوا على أن ال غلدوا مبكة مظلوماً من أىلها , جدعان التيمي لسنو وشرفو

وقال بعد أن , وشهد ىذا احللف رسول اهلل , وغَتىم من سائر الناس إال قاموا معو
لقد شهدت يف دار عبد اهلل بن جدعان حلفاً ما أحب أن يل بو : " أكرمو اهلل بالرسالة

 .()"ولو أدعي بو يف اإلسبلم ألجبت, محر النعم

  :التسامح -4
 من ادلبادئ األساسية اليت يدعو التسامحأن  غلد اإلسبلمادلتأمل يف تشريعات     
 واجلزية والقتال لون من اإلسبلمبُت للمخالفُت فالتخيَت , القتالميدان  حىت يف إليها

 من آخر لون واألطفالوادلنع من قتل النساء والشيوخ والعبيد والرىبان , التسامح
  .وكذلك األمر يف حل طعام أىل الكتاب ونكاح نسائهم, التسامح

                                        
 .(2)اآلية : سورة ادلائدة ()
. 1414, مكة ادلكرمة. مكتبة الباز. (6/367).كتاب الوصايا. أمحد بن احلسُت البيهقي. السنن الكربى:  راجع()

  .زلمد عبدالقادر عطا: حتقيق
بتصرف ). ه 1417, الطبعة األوىل. بَتوت, ادلكتبة العصرية. 50ص . صفي الرمحن ادلباركفوري.      الرحيق ادلختوم

 .(يسَت
ص . الدكتور عبداهلل بن عبداحملسن الًتكي: حتقيق. احلافظ إمساعيل بن كثَت القرشي الدمشقي.     البداية والنهاية

 .ه1417, الطبعة األوىل. القاىرة. ىجر للطباعة والنشر والتوزيع, 460
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 :البراءة -5
 بالدين احلق إال اإلؽلان يتحققألنو ال ,  الرباءة من الدين الباطلوىي تعٍت    

والعروة الوثقى يف الدين , ويتبع ذلك زلبة احلق وبغض الباطل, بالكفر مبا عداه
 : قال تعاىل, قيامها على ىذين األصلُت                   

                                         () 
 فيما حكاه اهلل  كما قال إبراىيم فالرباءة من الكفار أصلها الرباءة من الكفر   
 : عنو                                     

                       (). 
 

  :الحوار -6
واحلق .  أن األغلب استعماذلم للفظ اجملادلة ُيبلحظعند النظر يف كبلم السلف    

 من جاىل أو غّب مريد نان خطراً على األمة حْب يكواأن احلوار واجلدل قد يكون
  .إليو وإظلا يكون زلموداً من العامل باحلق القاصد للوصول ,مبطلللحق أو 

 
 : لى اإلسالمالدعوة  -7

 وىذا يعِب أن عبلقة ادلسلم بغّبه من ,كافة للناس  الذي جاءعادليال الدين    ألنو
 .()على ىذا األساس مة أىل األديان قائ

 
 
 

                                        
 .(265)اآلية : البقرة ()
 .(77-75)اآليات : سورة الشعراء ()

,  اللوػلقنعبد الرحم/د". مفهوم األمن الفكري أظلوذجاً " ودراستها يف ضوء ادلنهج العلمي مبناء ادلفاىي: انظر  ()
 .(مرجع سابق  ). 32-28ص
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 : (معالجة الضالل)المعالجة : العنصر الخامس
 

 :          معاجلة مظاىر االضلراف الفكري يكون من خبلل أمور منها
 

 : المناصحة والموعظة الحسنة -1
   فمن حق ادلسلم على أخيو أن ينصحو إن رأى منو اضلرافاً أو معصيًة أو غلواً أو 

 . بعض أصحابو حْب وقعوا يف لون من ألوان الغلوولقد نصح النيب , ابتداعاً 
جاء ثبلثة رىط إىل بيوت أزواج النيب :  قال   ومن ذلك حديث أنس بن مالك 

أين ضلن من النيب : فقالوا, فلما ُأخربوا كأهنم تقالوىا,  يسألون عن عبادتو وقد 
وقال , أما أنا فأصلي الليل أبداً : فقال أحدىم. غفر لو ما تقدم من ذنبو وما تأخر

فجاء , أنا أعتزل النساء فبل أتزوج أبداً : وقال آخر, أنا أصوم الدىر وال أفطر: آخر
أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما واهلل إين ألخشاكم هلل وأتقاكم : "  فقالرسول اهلل 

فمن رغب عن سنٍب فليس , وأتزوج النساء, وأصلي و أرقد, لكِب أصوم وأفطر, لو
 ()"مِب 
 

 : الحوار -2
ووقاية للناس من ,    إن احملاورة ألىل االضلراف الفكري سبيل من سبل كشف الشبو

ومن . ويف حياة السلف رضبهم اهلل شواىد على زلاورة أىل الضبلل, آرائهم وأقواذلم
شلا كان سبباً يف رجوع كثّب منهم إىل ,  للخوارجأشهرىا مناظرة عبد اهلل بن عباس 

 .احلق
 
 

                                        
 (. مرجع سابق. )(5063 )برقم , الًتغيب يف النكاح: باب, كتاب النكاح: رواه البخاري ()

 .واللفظ للبخاري. (1401 )برقم . استحباب النكاح دلن تاقت نفسو إليو: باب , النكاح:      ورواه مسلم كتاب
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 : الرد -3
ومن ذلك حديث أنس بن .  يف وقائع كثّبة رداً مباشراً على من اضلرف   وقد رد النيب 

 .()"احلديث. ... يسألون عن عبادتوجاء ثبلثة رىط إىل بيوت النيب :  قالمالك 
 

 : العقوبة -4
    حيث إنو من ادلشكبلت واالضلرافات الٍب يقع فيها بعض الناس ما يستعصي على العبلج   

 .()وحفظاً لؤلمة من االضلرافات , ردعاً للمنحرف, فيستلزم نوعاً من العقوبات, الفكري
 

يف اإلسبلم زلاط بسياج منيع ػلفظ على " األمن الفكري"    هبذا يتبْب بوضوح أن مصطلح 
. ألن الزيغ واالضلراف يؤديان إىل الضبلل, اإلنسان فكره وغلعلو يف مأمن من الزيغ واالضلراف

: وقد بْب رب العادلْب سبحانو وتعاىل صراطو ادلستقيم يف قولو تعاىل          

                                                   

           ()   , مث يبْب بعد ىذه اآلية بقليل أن الذين فرقوا دينهم وكانوا
وأنو غلب على ادلؤمنْب أن ػلذروىم فقال سبحانو , شيعاً و أحزاباً ال ؼلفى أمرىم عليو

    : وتعاىل                                               

                       (). 
 
 
 

                                        
 .(38)سبق خترغلو ص  ()

,  اللوػلقنعبد الرحم/د". مفهوم األمن الفكري أظلوذجاً " ودراستها يف ضوء ادلنهج العلمي مبناء ادلفاىي:  انظر ()
 (مرجع سابق ). 35 - 32:ص

 .(153)اآلية : سورة األنعام ()

 .(159 )اآلية : األنعام  سورة() 
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 نشأة مفهوم األمن الفكري وتطوره: المبحث الثاني        

 
ومن مث تطوره يتطلب البحث عن ,     إن احلديث عن بداية ونشأة مفهوم األمن الفكري

بداية االضلراف الفكري يف تاريخ البشرية وتطوره وتسلسلو التارؼلي وبداية الَبكيز على األمن 
ألنو ىو السبب , الفكري بعد صبلة من التطورات واألحداث الٍب بينت أعلية العناية بو

مث البحث عن األسباب الٍب قادت إىل , احلقيقي والسبيل الرئيسي لتحقيق األمن الشامل
, مث البحث عن أسباب ربقيق األمن الفكري, االضلراف عن ادلعُب الصحيح لؤلمن الفكري

 .ومن مث احلديث عن مراحل ربقيقو
 

 : ويتضمن ىذا ادلبحث ثبلثة مطالب ىي

 .نشأة مفهوم األمن الفكري: ادلطلب األول
 .تطور مفهوم األمن الفكري: ادلطلب الثاين

 . مراحل وأسباب ربقيق األمن الفكري: ادلطلب الثالث
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 نشأة مفهوم األمن الفكري: المطلب األول
 
 :مدخل 

 . ويستحيل منعها بصورة هنائية,         إن االضلراف الفكري ظاىرة تثّب الدىشة وربّب العقول
        إال أن اخلالق سبحانو وتعاىل أوجد حلوالً جذريًة من خبلل كتبو ورسلو صلوات اهلل 

 . وسبلمو عليهم أصبعْب
 .          فقد كان ىدى اهلل ىو األمل يف أمن الفكر واستقامة السلوك

        ولقد كان أول اضلراف فكري ظهر يف الكون ىو اضلراف إبليس حْب رفض طاعة أمر 
كان إبليس من , ففي الوقت الذي سجد فيو ادلبلئكة كلهم. اهلل لو بالسجود آلدم

حٌب إن اضلرافو أثر على آدم وزوجو عليهما السبلم دبا جعلهما يسمعان , الرافضْب
على أن رضبة , وسوستو ويقعان يف األكل من الشجرة حيث كان عندىا اخلروج من اجلنة

 . اهلل نالت بعد ذلك آدم وزوجو بعد أن تابا
وسوف تستمر إىل يوم القيامة وفق ,         وتوالت مظاىر االضلراف الفكري عند أبناء آدم

 .()مستويات ودرجات متفاوتة 
 

        إن استخدام وسائل العنف يعترب مظهراً من مظاىر االضلراف الفكري ونتيجة حتمية 
 .لعدم ربقيق األمن الفكري

وقد يكون على أجل األسباب لطلب , وإن أسباب استعمال العنف أنواع متنوعة       "
 .وقد يكون على أتفو األسباب كسباق اخليل والرىان, ادللك والسلطان

        ويف تارؼلنا العريب القدمي تلك احلرب الٍب دامت أربعْب عاما بْب قبيلتْب بكر وتغلب 
وحرب داحس . ابِب وائل وىي حرب البسوس من جراء ناقة رعت يف ضبى كليب فعقرىا

والغرباء بْب حيْب شقيقْب علا عبس وذيبان ابنا غطفان من أجل الرىان على سبق 
 .فرسْب

                                        
 .(مرجع سابق ). 4 - 3, زلمد شحات اخلطيب/ د. االضلراف الفكري وعبلقتو باألمن الوطٍت: انظر ()
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إال أن ادلرتبط منها بالفكر أو العقيدة كان أكثرىا تأثّبا ,         والتاريخ مليء بتلك ادلآسي
 . وأعلقها يف الذاكرة

         ويرى ادلؤرخون الغربيون أن أقدم صباعة إرىابية عرفها التاريخ ادلكتوب ىي حركة 
الورعاء اليهود يف القرن األول ادليبلدي شلن جلئوا إىل العنف ادلفرط يف مواجهة االحتبلل 

 .الروماين
وإىل ,          وقد عرفت احلضارة اإلسبلمية منو ظلاذج أساءت إىل القريب قبل البعيد

 .الصديق قبل العدو
فكفروا ,  الفرقة وزلتد الفتنة()         ففي القرن األول اذلجري كان اخلوارج ضئضئ

 . ()"ليحكموا السيوف يف رقاب ادلسلمْب , وأعلنوا أال حكم إال هلل, بالذنب
 

 : والحديث عن نشأة مفهوم األمن الفكري يتضح في اآلتي
 

     لقد تعرضت األمة اإلسبلمية إىل زلاوالت من قبل أعدائها من اليهود والنصارى  كان 
وتفتيت الوحدة بْب أبناء , ىدفها القضاء على اإلسبلم باعتباره شريعة ونظام حكم وحياة

فبدأت باحلمبلت الصليبية , األمة الواحدة وإثارة الفًب بْب ادلسلمْب وإضعاف دوذلم
مث أخذ الغزو منحى آخر وىو الَبكيز على الغزو , العسكرية الٍب امتدت ردحاً من الزمن

والدافع إىل استخدام الغزو الفكري ىو احلصيلة ادلرة الٍب خرج  هبا الصليبيون من ", الفكري
والٍب , حروهبم الصليبية األوىل مع ادلسلمْب يف القرنْب احلدي عشر والثاين عشر ادليبلديْب
يقول , انتهت باذلزؽلة الساحقة وعدم ربقيق شئ شلا خرج الصليبيون من ببلدىم لتحقيقو

 : لويس التاسع ملك فرنسا عد ىزؽلة ضبلتو الصليبية

                                        
إن من ضئضئ ىذا قوماً " يف شرحو حلديث , انظر شرح صحيح مسلم لئلمام النووي. أي أصلو وجنسو: ضئضئ ()

. (1064)رقم . باب إعطاء ادلؤلفة ومن ؼلاف على إؽلانو, كتاب الزكاة.. " يقرأون القران ال غلاوز حناجرىم 
 . ه1416,  الطبعة الثالثة. بَتوت, دار اخلَت

, الطبعة الثانية. مؤسسة الريان. 10 - 9, عبد اهلل بن الشيخ زلفوظ بن بيو.  اإلرىاب التشخيص واحللول ()
  .(بتصرف يسَت ). ه1426
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    إذا أردمت أن هتزموا ادلسلمْب فبل تقاتلوىم بالسبلح وحده فقد ُىزمتهم أمامهم يف معركة 
 . ()"ولكن حاربوىم يف عقيدهتم فهي مكمن القوة فيهم , السبلح

 .   ولقد وعى قومو ىذه النصيحة فبدأوا بالغزو الفكري
 

    وخلطورة الغزو الفكري ولعبلقتو بنشأة األمن الفكري وتطوره فهذا يفرض علي أن أفصل 
 :احلديث عنو فيما يلي

 المراد بالغزو الفكري: 

يقصد بالغزو الفكري الوسائل غّب العسكرية الٍب ازبذىا الغزو الصلييب إلزالة مظاىر    " 
شلا يتعلق بالعقيدة وما يتصل هبا , احلياة اإلسبلمية وصرف ادلسلمْب عن التمسك باإلسبلم

 .()"من أفكار وتقاليد وأظلاط سلوك 
 
 تيارات الغزو الفكري : 

وإن , وذلا سبل وطرق عديدة,  لغزو ادلسلمْب فكرياً كثّبة متعددةت الٍب استخدمت    إن التيارا
الناظر إليها غلد أهنا تسعى إىل ربقيق ىدف واحد وىو تشكيك ادلسلمْب يف دينهم وإبعادىم 

ومن , وإقصاء الشريعة عن التحاكم إليها أو النظر إليها على أهنا منهاج حياة, عن عقيدهتم
أخطر التيارات وأبرزىا والٍب ذلا دور كبّب يف تضليل الفكر واضلرافو التنصّب والعلمانية واإلستشراق 

 . والتغريب
 :التنصير -

بغية نشر , وىي حركة دينية سياسية استعمارية بدأت يف الظهور إثر فشل احلروب الصليبية   "
النصرانية بْب األمم ادلختلفة يف دول العامل الثالث بعامة وبْب ادلسلمْب خباصة هبدف إحكام 

 .()"وإبعاد ادلسلمْب عن ىويتهم اإلسبلمية, السيطرة على الشعوب والقضاء على أصالتها

                                        
 .(بتصرف يسَت). ه1408, الطبعة الثانية. مؤسسة ادلدينة للصحافة. 196ص . زلمد قطب. واقعنا ادلعاصر ()
 .195ص. ادلرجع السابق ()
دار الندوة العادلية . (2/665). د مانع بن محاد اجلهٍت. ادلوسوعة ادليسرة يف األديان وادلذاىب واألحزاب ادلعاصرة ()

 .ه1420, الطبعة الرابعة. للطباعة والنشر والتوزيع
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, وتشكيك ادلسلمْب يف دينهم وعقيدهتم,    ومن أبرز أفكار التنصّب زلاربة الوحدة اإلسبلمية
وقد عقدت مؤسبرات عديدة ورصدت مبالغ طائلة إلصلاح , والسعي إىل التبشّب بالدين النصراين

ويركزون على الدول الفقّبة الستغبلل احلاجة والفقر بنشر النصرانية بينهم , أىدافهم وسلططاهتم
 .بعد بذل األموال والعبلج اجملاين وضلو ذلك من الوسائل

 
 :العلمانية -

وإبقائو حبيساً يف ضمّب الفرد ال يتجاوز , عزل الدين عن الدولة وحياة اجملتمع"   وىي 
 .()"العبلقة اخلاصة بينو وبْب ربو 

  وفكرة العلمانية أول ظهور ذلا وانتشار كان يف أوروبا يف القرن السابع عشر كرد فعل 
مث انتقلت إىل ادلشرق يف بداية القرن التاسع عشر وإىل الدول العربية يف , لتسلط الكنيسة
سعوا إىل إقصاء , وأصبح ذلا دعاة وأتباع يف بعض اجملتمعات اإلسبلمية, القرن العشرين

 .الشريعة اإلسبلمية وإحبلل القوانْب الغربية
 

 :اإلستشراق -
حركة فكرية ركزت دراستها و أحباثها يف رلملها على اللغة العربية والدين اإلسبلمي " 

للتمكن من احتواء األمة اإلسبلمية ونفي سبيزىا وربقيق سيادة الغرب وىيمنتو على العامل 
 .()"اإلسبلمي خاصة 

 
فهناك ادلنصفون الذي يريدون أن يصلوا إىل , وادلستشرقون ليسوا على درجة واحدة   

وىناك ادلتعصبون ادلغرضون الذين يسعون إىل , شلا كان ذلك سبباً يف إسبلمهم, احلقيقة
التشويو وقلب احلقائق من خبلل كتبهم ومؤلفاهتم بغرض نشر الشبهات والفًب لصرف 

ويف الواقع فإن الغالب يف تاريخ اإلستشراق وادلستشرقْب يف دراساهتم . الناس عن اإلسبلم

                                        
 .(2/679). ادلرجع السابق ()

رسالة . (1/238). إسحاق بن عبد اهلل السعدي/د.  دتيز األمة اإلسبلمية مع دراسة نقدية دلوقف ادلستشرقُت منو()
 . ه1426, الطبعة األوىل. جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسبلمية. دكتوراه
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عن اإلسبلم وادلسلمْب يبلحظ أن الدافع العلمي النزيو ضعيف وغّب منتج وفيها ذبن على 
 :أما ادلنصف منها فهي قليلة وذلك ألسباب منها, اإلسبلم وادلسلمْب

العداء الشديد لئلسبلم الذي سيطر على الشعور العام يف الغرب عرب مراحلو  -ٔ
 .التارؼلية

ألن جهات الدعم , عدم توافر األموال البلزمة الٍب ربتاجها الدراسات ادلنصفة -ٕ
ال يبذلون أمواذلم إال خلدمة أىداف , سواء من الكنيسة أو غّبىا من ادلؤسسات

 .زلددة زبدم توجهاهتم
تأثر ادلستشرق مهما كان نزيهاً ببيئتو وثقافة رلتمعو ولغتو األصلية ومعطيات  -ٖ

 .()احلضارة الغربية 
 

 :التغريب -
يرمي إىل صبغ حياة , وىو تيار فكري كبّب ذو أبعاد سياسية واجتماعية وثقافية وفنية " 

وادلسلمْب خباصة باألسلوب الغريب وذلك هبدف إلغاء شخصيتهم ادلستقلة , األمم بعامة
 .()"وخصائصهم ادلتفردة وجعلهم أسرى التبعية الكاملة للحضارة الغربية 

ويعترب ىذا التيار من أخطر تيارات الغزو الفكري على ادلسلمْب ألن قادة ىذا التيار 
وردبا كان بعضهم من القادة , والذين يسعون لنشره ىم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا

 .ومن قادة الفكر والثقافة, السياسيْب
 

من خبلل ما سبق يظهر جببلء ما تعرضت لو األمة اإلسبلمية من غزو فكري من خبلل 
ولكن قام علماء ربانيون , وقد ربقق لبعضها أىدافها الٍب تسعى إليو, عدة زلاور وتيارات

ومفكرون شرعيون ببيان عوار تلك التيارات وخطورهتا من خبلل ادلؤلفات واخلطب والندوات 
 .واحملاضرات والتعليم وضلو ذلك

                                        
 .   (293-1/292). ادلرجع السابق: انظر ()
 (. مرجع سابق. ) (2/698). د مانع بن محاد اجلهٍت. ادلوسوعة ادليسرة يف األديان وادلذاىب واألحزاب ادلعاصرة ()
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وإظلا كان , وادلبلحظ يف تلك الفَبة أنو مل يظهر مصطلح األمن الفكري كمفهوم نظري
وىذه األعمال العملية ىي يف حقيقتها تقود إىل , الَبكيز عملياً على أرض الواقع بتحقيقو

 . األمن الفكري
ويتمثل ذلك يف اخلطب , فاخلبلصة أن النشأة للمفهوم كانت عملية وليست نظرية

أما الَبكيز على . والتعليم وادلؤلفات ادلؤصلة على ادلنهج الشرعي واحملذرة من اختبلل الفكر
 .نشأة ادلفهوم والتأصيل لو فقد ظهر يف فَبة الحقة

 
  ويف خبلل النصف الثاين من القرن العشرين شهدت معظم دول العامل تعدد ادلفاىيم وتنوع 

 . أىدافها ووسائلها باختبلف اجملتمعات والدول واألفكار وادلعتقدات
    وقد تنوعت ادلفاىيم األمنية دلواجهة العديد من األخطار السياسية واالقتصادية 

حيث ساعلت بعض ىذه ادلفاىيم يف ظهور العديد من ادلعتقدات واألفكار الٍب , واالجتماعية
, إال أن بعض ىذه ادلفاىيم ازبذت منحى آخر. ساىم بعضها يف تقدم اإلنسان واجملتمعات

حيث شهد العامل خبلل الفَبة ذاهتا العديد من احلروب وظهور احلركات االنفصالية واألعمال 
 . التخريبية اجلماعية منها والفردية

    ويتفق الكثّب من الباحثْب يف رلاالت األمن ادلتعددة أن ظهور اإلرىاب بكافة أشكالو 
يعود يف معظمو إىل عدد من العوامل منها ضعف الوازع الديِب وتبلشي القيم األخبلقية 
وفقدان العدالة االجتماعية وسيطرة اقتصاديات الدول الغربية على األسواق االقتصادية 

شلا كان سببا يف إدراك أعلية , أدت يف رلملها إىل نشأة العديد من األفكار ادلنحرفة, وغّبىا
 .()األمن الفكري ودوره يف ربقيق األمن يف صبيع اجملاالت 

 
    إن هناية احلرب الباردة وسقوط االرباد السوفييٍب وظهور النظام العادلي اجلديد أحدث 

وظهرت ربديات سلتلفة ونتيجة لذلك تعرضت قيم , ربوالً جذرياً يف الساحة الدولية

                                        
حبث مقدم للمؤدتر الوطٍت . 3ص , إبراىيم الفقي/ د. اإلشكاالت, التطورات, ادلفهوم: األمن الفكري:  انظر ()

كرسي األمَت نايف لدراسات األمن الفكري .  ه1430 مجاد األول 25-22األول لؤلمن الفكري بتاريخ
 .جبامعة ادللك سعود
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اجملتمعات والدول إىل أنواع متعددة من الضغوط واألخطار الفكرية ادلؤثرة على استقبلذلا 
ومن ىذه التحديات تعرض مفهوم األمن باعتباره مفهوماً رئيسياً يف العبلقات , وتطلعاهتا

فهذه التطورات دفعت مفهوم األمن من ادلفهوم الضيق وىو األمن . الدولية إىل التحول والتغّب
 الواسع ومن ضمنو األمن الفكري الذي سيقود حتماً إىل ربقيق األمن مالعسكري إىل ادلفهو

 .()الشامل 
 

أقول -      إذن يبلحظ أن نشأة مفهوم األمن الفكري واالىتمام بو كان يف فَبة متأخرة 
فإن , وليس االىتمام بتحقيق األمن الفكري , نشأة ادلفهوم كمفهوم واالىتمام بو والتأصيل لو

االىتمام بتحقيق األمن الفكري كان قدؽلاً من عهد السلف وذلك بالردود على الفرق 
وما جهود األئمة الكبار وعلماء اإلسبلم األفذاذ كشيخ اإلسبلم ابن , ادلخالفة وبيان احلق

ومن قبلهم األئمة األربعة , تيمية وابن القيم رضبهم اهلل يف بيان احلق والرد على ادلنحرفْب فكرياً 
 دلا ظهر اخلوارج يف ومن قبلهم الصحابة , وغّبىم من علماء اإلسبلم إال دليبلً على ذلك

أن يقنعهم بالرجوع إىل صواهبم فبعث    بعد حادثة التحكيم فحاول علي عهد علي 
 .  ليحاورىم ويناظرىم فرجع طائفة كبّبة منهم إىل احلق والصوابإليهم عبد اهلل بن عباس 

وربليل أسبابو وآثاره وربذير األمة من , إن من أكثر علمائنا اعتناء بالغزو الفكري والثقايف  " 
رضبو اهلل فقد بث أطراف  ىو شيخ اإلسبلم ابن تيمية - ودعوهتا إىل تأمْب فكرىا-عواقبو 

وجرد كتابو اقتضاء الصراط ادلستقيم , ىذا ادلوضوع وأشتاتو يف كثّب من كتبو ورسائلو
وبْب أن أخطار الغزو الفكري كانت نافذة يف زمانو على األمة اإلسبلمية من , لبلستقصاء فيو

ومن , اليهود والنصارى يف خصوص الدين وما يتصل بو من ادلظاىر التعبدية واألعياد وادلواسم
 .()"الفرس والروم يف خصوص العادات ومظاىر احلياة االجتماعية 

 
وساروا على ,     ويف السنوات ادلتأخرة ظهرت صباعات غلو واضلراف ازبذت منهج التكفّب

فكان البد من التصدي ذلم باألدلة والرباىْب , منهج أسبلفهم اخلوارج الذين يكفرون بالكبائر

                                        
 .4ص , ادلرجع السابق: انظر ()

 .(مرجع سابق ) . 84ص .  الًتكينعبد اهلل بن عبد احملس/ د. األمن الفكري وعناية ادلملكة بو ()
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الٍب تثبت خطأ منهجهم فعقدت ادلؤسبرات والندوات وبرز أعلية الَبكيز على األمن الفكري 
الذي سيقود حتماً إىل أمن اجملتمع إذا استقام على ادلنهج الشرعي الوسطي الصحيح من غّب 

 .إفراط وال تفريط
 

    إذن نشأة ادلفهوم كانت يف العصور ادلتأخرة بعد ظهور ىذه التيارات الٍب ازبذت منهج 
فكان البد من وقفة جادة يف مواجهة كل التيارات وادلذاىب والنظريات الٍب , الغلو والتكفّب

 .أزاحت العقل والفكر عن الطريق الصحيح
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 تطور مفهوم األمن الفكري: المطلب الثاني
 

   إن تطور االىتمام دبفهوم األمن الفكري والسعي إىل ربقيقو كان بالسعي إىل نشر ىذا 
 :ادلفهوم على نطاق واسع وذلك من خبلل عدة جهات ومنها ما يلي

 
 :المؤسسات الدينية -1

   حيث إن للمؤسسات الدينية بعامة وادلساجد خباصة دوراً بالغ األعلية يف 
وىذا منوط بالعلماء الراسخْب ادلؤىلْب علمياً وفهماً للواقع , ربقيق األمن الفكري

, وال يشك عاقل ما لؤلمر بادلعروف والنهي عن النكر, ومعرفة دبقاصد الشريعة
وأجهزة احلسبة يف ربقيق األمن يف اجملتمع ونشر ثقافة الوسطية واالعتدال يف 

فاألمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر ليس سلتصراً على ادلنكرات األخبلقية , اجملتمع
.     وإظلا يشمل كل منكر من غلو أو تقصّب فهو حبق أمان لسفينة اجملتمع من الغرق

وكذلك الذي ينظر إىل حلقات ربفيظ القرآن الكرمي  غلد أن ذلا أثراً بالغاً يف 
فهم من أفضل , والواقع خّب شاىد على ذلك, ربقيق األمن الفكري دلرتاديها

ولو نظرنا إىل , الطبلب يف مدارسهم أخبلقياً وربصيبلً دراسياً وسبلمًة يف أفكارىم
إحصائيات وزارات الَببية يف الدول اإلسبلمية عن مستويات طبلهبا ادللتحقْب 

 .حبلقات التحفيظ لتبينت ىذه احلقيقة
  

 :المؤسسات التعليمية -2
    إن من مظاىر االىتمام باألمن الفكري وتطوره ىو اىتمام ادلفكرين وقادة 

الرأي بأعلية نشر األمن الفكري يف ادلؤسسات التعليمية ويف مراحل التعليم 
ادلختلفة وذلك بإعداد ادلناىج الٍب تدعوا إىل الوسطية ادلنبثقة من كتاب اهلل وسنة 

وإعداد ادلعلمْب ادلؤىلْب تربوياً وفكرياً للتصدي ألي أفكار منحرفة أو ,  نبيو
 .شاذة
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 :مرارز البحوث والدراسات العلمية -3
   ويظهر ذلك بكثرة البحوث يف اآلونة األخّبة الٍب تدعوا إىل الفكر الوسطي 

وتبقى احلاجة قائمة إىل تفعيل ما تضمنتو تلك البحوث , وربقيق األمن الفكري
 .من توصيات واقَباحات

 
 :المؤسسات الثقافية واإلعالمية -4

, وعليو مسئولية كبّبة,   والشك أن اإلعبلم لو دور كبّب يف أمن اجملتمع وربقيقو
ألن اإلعبلم جبميع أنواعو ادلقروء وادلسموع وادلرئي ىو يف متناول صبيع الناس على 

فإذا كان القائمون عليو من ادلؤىلْب فكرياً فسوف , سلتلف أطيافهم وأعمارىم
ولذلك صلد حرص أعداء , يكون ذلم دور كبّب ؼلتصر كثّباً من اجلهود النظرية

األمة اإلسبلمية على اآللة اإلعبلمية والسعي إىل السيطرة عليها ونشر أفكارىم 
 .ولكن اهلل غالب على أمره, من خبلذلا للسيطرة على الشعوب

 
وما كثرة ,     من خبلل ما سبق يبلحظ تطور األمن الفكري وشدة العناية بو

ادلؤلفات وتتابع ادلؤسبرات واللقاءات وإنشاء كراسي البحوث ادلهتمة باألمن 
وإنشاء مواقع االنَبنت الداعية إىل الوسطية واألمن الفكري ورد , الفكري

إال دليبل على التطور الكبّب الذي وصل إليو األمن الفكري والسعي , الشبهات
 .إىل توسيعو ونشره يف اجملتمع

 
فقد كان اذلدف من ورائو ,  وإسباماً حملوري النشأة دلفهوم األمن الفكري وتطوره

وذلك لعدة أسباب , ىو التأمْب للفكر من الزيغ واالضلراف عن جادة الطريق
وقادتو إىل الغلو ولبس احلق بالباطل ومن ىذه , جعلت الفكر ينحرف عن مساره

 : األسباب ما يلي
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 :الخلل في منهج التلقي -1
فبل , أو على أنفسهم,   حيث تتلمذ طائفة من الغبلة على من ال علم عنده

وقد دلت النصوص على لزوم . يقتدون وال يهتدون دبا عليو العلماء الراسخون
  :قال تعاىل, والصدور عنهم, والتوجيو إىل سؤاذلم, تعظيم العلماء      

                    ()  
 :األخذ بظواىر النصوص -2

وال اجلمع بْب , وال قواعد االستدالل, وال اعتبار لداللة ادلفهوم,    دون فقو
وىذا ادلنهج سب . وال نظر يف أعذار الناس, وال اعتبار لفهم العلماء, األدلة

واحلكم , وأشد ذلك وأعظمو خطرا التكفّب, لصنوف من االضلراف والضبلل
دون فقو أو تثبت أو اعتبار , بذلك على األشخاص واجلماعات واألنظمة

 . وىو ما وقع فيو بعض األفراد واجلماعات يف ىذا العصر, للضوابط الشرعية
 

 : الجهل بمقاصد الشريعة -3
. واحلكم وادلعاين وادلصاٌف الٍب شرعت األحكام من أجلها,    وىي غاياهتا

وإظلا , فالواجب مراعاة ىذه ادلقاصد حٌب تكون األعمال صاحلة ومعتربة شرعاً 
وغايات , وتفاصيل أحكامها, يدرك ىذه ادلقاصد الراسخون يف العلم بالشريعة

ويقول فيها , وأما غّب الراسخ يف العلم فيأخذ جبزيئات من النصوص. تشريعاهتا
 . ()فيهدم كليات ويعطل مصاٌف عامة معتربة , برأيو

 
  من ىنا يتبْب أن االضلراف عن ادلعُب الصحيح لؤلمن الفكري هبذه األسباب 

يتطلب ما يعمل على معاجلتو بتجاوزىا والعمل دبا يؤمن الفكر ليدخل ىذا 
 ويتجلى ىذا يف ادلطلب التايل, ضمن التطور دلفهوم األمن الفكري

                                        
 .(7)اآلية : األنبياء سورة() 
وكالة ادلطبوعات والبحث العلمي بوزارة . 15 - 11ص , عبد اهلل العمرو/ د. أسباب ظاىرة اإلرىاب: انظر ()

 .ه1427, الطبعة الثانية. الشؤون اإلسبلمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد
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 مراحل و أسباب تحقيق األمن الفكري: المطلب الثالث
 

وزبتصر , حيث إنو بتحققو ربقق أمور كثّبة, الشك أن األمن الفكري مطلب مهم وعزيز
 :ما يلي, جهود كثّبة ومن أىم مراحل وأسباب ربقيق األمن الفكري

 
   :مراحل تحقيق األمن الفكري: أوالً 

 
 يتطلب ربقيق األمن الفكري العمل على عدد من اجلبهات إن صح التعبّب ىي الوقاية 

مع الوضع يف االعتبار  تقومي , ولكل منها متطلبات وإجراءات ومقومات, وادلواجهة والعبلج
 .الفكر وتصحيح ادلعتقد

 :   وىناك مراحل يتحقق من خبلذلا األمن الفكري وىي
 

 : مرحلة الوواية من االنحراف الفكري: المرحلة األولى
     ويتم ذلك من خبلل مؤسسات التنشئة االجتماعية األولية والثانوية وغّبىا من 

 .ادلؤسسات ويكون ذلك وفق خطط مدروسة ربدد فيو الغايات واألىداف
 

 :مرحلة المناوشة والحوار: المرحلة الثانية
سواء , قد ال تنجح جهود الوقاية يف صد األفكار ادلنحرفة من الوصول إىل بعض األفراد    

شلا يوجد بعض ىذه األفكار بدرجة أو بأخرى , كان مصدر ىذه األفكار داخليا أم خارجيا
شلا يستدعي , مث ال تلبث أن تنتشر وتستقطب ادلزيد من األتباع, لدى بعض شرائح اجملتمع

تدخل قادة الفكر والرأي من العلماء وادلفكرين والباحثْب للتصدي لتلك األفكار من خبلل 
 دبعتنقيها وزلاورهتم وتفنيد اآلراء ومقارعة الشبة باحلجة وبيان احلقيقة ةاللقاءات ادلباشر
وىذه ادلرحلة من أىم مراحل ربقيق األمن الفكري خصوصا أن ادلواجهة . ادلدعومة باألدلة
 يف وخّب شاىد ودليل على أعلية ىذه ادلرحلة قصة عبدا هلل بن عباس . فكرية يف األصل

 . إليهم وكانت النتيجة أن تراجع كثّب منهممناظرتو للخوارج دلا أرسلو علي بن أيب طالب 
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 :مرحلة التقويم: المرحلة الثالثة
والعمل يف ىذه ادلرحلة يبدأ بتقييم الفكر ادلنحرف وتقدير مدى خطورتو باعتبار ذلك    

مث ينتقل العمل إىل مستوى آخر ىو تقومي ىذا الفكر , نتيجة حتمية للحوار وادلناقشة
فإن مل تنجح ىذه ادلرحلة ننتقل إىل , وتصحيحو قدر ادلستطاع باإلقناع وبيان األدلة والرباىْب

 .ادلرحلة التالية
 

 :مرحلة المساءلة والمحاسبة: المرحلة الرابعة
ويكون دبواجهة ,    والعمل يف ىذه ادلرحلة موجو إىل من مل يستجب للمراحل السابقة

وىو منوط باألجهزة الرمسية أوال , أصحاب الفكر ادلنحرف ومساءلتهم عما ػلملونو من فكر
وصوال إىل القضاء الذي يتوىل إصدار احلكم الشرعي يف حق من ػلمل مثل ىذا الفكر 

 . حلماية اجملتمع من ادلخاطر الٍب قد تَبتب عليو
 

 :مرحلة العالج واإلصالح: المرحلة الخامسة
ويتم ذلك من خبلل , ويف ىذه ادلرحلة يكثف احلوار مع األشخاص ادلنحرفْب فكريا    

ادلؤىلْب علمياً وفكرياً يف سلتلف التخصصات خصوصاً العلماء ادلؤىلْب على مقارعة الشبهة 
 .()باحلجة 

   
  ىذه أىم مراحل ربقيق األمن الفكري الغاية منها الوصول إىل أعظم النتائج التزاماً بادلنهج 

 . والعمل على ربصْب العقل من الشكوك والشبهات, اإلسبلمي القومي
 
 
 
 

                                        
رللة . 57 - 54ص .  ادلالكيظعبد احلفي/ د. ومتطلبات حتقيقو, وأعليتو, مفهومو: األمن الفكري: انظر ()

 . م2009أغسطس  (43)العدد , البحوث األمنية
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 :أسباب تحقيق األمن الفكري: ثانياً 
 

 :االىتداء بهدي اهلل -ٔ
 فإن ذلك ىو األمن احلقيقي   وذلك باالعتصام بكتاب اهلل وسنة رسولو 

 .الذي يقود إىل أمن الفكر
 

 :تعظيم النصوص الشرعية والوووف عندىا -ٕ
 وىذا ىو منهج السلف الصاٌف ومن قبلهم الصحابة رضوان اهلل عليهم أهنم ال   

 ().يتجاوزون عشر آيات حٌب يعملوا هبا
 

 :صحة فهم النصوص -ٖ
وكثّب من االضلرافات الفكرية ,    وىذا السبب ركيزة أساسية لصحة االستدالل

 .                           إظلا جاءت بسبب سوء الفهم
 :  صحة الفهم للنصوص إال باالعتماد على أصول علمية وىيق   وال يتحق

 وعاصروا ففيهم تكلم الرسول ,  يف الفهماالعتماد على منهج الصحابة  -
 .التنزيل فهم أعلم الناس دبراد اهلل ومراد رسولو 

وذلذا تواتر اعتناء علماء األمة وأئمتو بلغة القران حٌب , معرفة اللغة العربية -
 .يوضع خطاب الشارع يف موضعو البلئق 

فالنصوص الشرعية سبثل وحدة واحدة ,  يف الباب الواحدةصبع النصوص الوارد -
 ةفبل تصح ادلسألة حٌب تستوىف صبيع النصوص الوارد, يكمل بعضها بعضا

 . فكلها خرجت من مشكاة واحدة, فالنصوص الواردة تأتلف وال زبتلف, فيها

                                        
ادلنتدى . 30ص . امحد بن عبدالرمحن الصويان. منهج التلقي واالستبلل بُت أىل السنة وادلبتدعة :انظر() 

 .ه1422, الطبعة الثالثة. اإلسبلمي
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فإن معرفة مقاصد التشريع وغايات األحكام , معرفة مقاصد التشريع اإلسبلمي -
وبالتايل البعد عن الوقوع يف , تعْب ادلـتأمل يف تصور األحكام تصورا متكامبل

 .()االضلراف يف الفهم 
 

 :طلب العلم النافع -ٗ
 حيث إن من أىم روافد األمن الفكري ووسائل ربقيقو ىو التزود بالعلوم   

وتدعوا إىل الوعي , اإلؽلانية الٍب ترشد إىل طريق اذلداية الذي جاء بو القرآن الكرمي
ومن القضايا ادلنهجية ادلهمة يف ىذا اجملال , الفكري الناضج وسلوك الطريق القومي

ىو أخذ العلم من العلماء الربانيْب ألهنم صمام األمن الفكري فبحسن توجيههم 
السيما يف القضايا , وبياهنم يتحقق الفهم الصحيح للنصوص وقواد االستدالل

  :قال تعاىل, ()ادلستجدة والنوازل ادلعاصرة                     

                                              

                                           

            (). 
 

 :العمل الصالح -٘
منها ,    إن للعمل الصاٌف ادلتمثل يف القيام بالعبادات آثاراً كبّبة يف حياة ادلسلم

      :انشراح الصدر وراحة البال واطمئنانو وشعوره باألمان قال تعاىل     

                                        
  53 - 44ص . ادلرجع السابق : انظر()
 .(مرجع سابق). 27ص .  السديسنعبد الرحم/ د. الشريعة اإلسبلمية وأثرىا يف تعزيز األمن الفكري: انظر ()
 
 .(83)اآلية : سورة النساء ()
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                           () . 

 :    وقال تعاىل                                   

                                       ()      
 غلعل لو فهذه اآلية تدل على أن من يتقي اهلل ويعمل بطاعتو وطاعة رسولو 

 .()وىذا ىو حقيقة األمن الفكري, فرقاناً يفرق بو بْب احلق والباطل
 

ىذه ىي أىم األسباب الٍب البد من ربقيقها لتحقيق األمن الفكري يف األمة 
 .اإلسبلمية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
 .(96)اآلية : سورة األعراف ()
 .(29 )اآلية : األنفال  سورة()
 .(مرجع سابق). 29 - 28ص .  السديسنعبد الرحم/د. الشريعة اإلسبلمية وأثرىا يف تعزيز األمن الفكري: انظر ()
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 المصطلحات ذات الصلة بمفهوم األمن الفكري: المبحث الثالث

 
    إن احلديث عن األمن الفكري يقودنا يف ىذا ادلبحث للحديث عن ادلصطلحات ذات 

 .الصلة بو
    فهناك مصطلحات متعلقة باألمن الفكري ومتصلة بو وربقق نفس ادلفهوم تقريباً أو تلتقي 

مث , وسيكون احلديث يف ىذا ادلبحث عن ىذه ادلصطلحات والتعريف هبا. بو يف بعض معانيو
 . وعبلقة كل منها باألمن الفكري, التأصيل ذلا وذكر األدلة عليها

 : وقد قسمت ىذا ادلبحث إىل ثبلثة مطالب
 

 .الوسطية: ادلطلب األول
 .االعتدال: ادلطلب الثاين

 .االستقامة: ادلطلب الثالث
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 الوسطية: المطلب األول

 
, ومن أعظم ما يتميز بو أىل السنة واجلماعة,     الوسطية من خصائص األمة اإلسبلمية

وعبلقتو , ومظاىره, ومساتو, واألدلة عليو, وسيكون احلديث حول ىذا ادلصطلح بذكر ادلفهوم
 .باألمن الفكري

 
 :مفهوم الوسطية -1

 :الوسطية في اللغة - أ
الواو والسْب والطاء بناء : "قال ابن فارس, (َوَسطَ  )   مشتقة من مادة 

 ()"وأعدل الشئ أوسطو ووسطو , صحيح يدل على العدل والنصف
 : تضبط على وجهْب (وسط )فكلمة 
بسكون السْب وىو ما كانت أجزاؤه منفصلة فتكون ظرفاً  (َوْسط): األول
وأما الوسط بسكون السْب فهو ظرف ال "قال ابن منظور , (بْب)دبعُب 

 .()"(بْب)اسم جاء على وزن نظّبه يف ادلعُب وىو 
بفتح السْب  وىو ما كان متصل األجزاء فتأيت على  (َوَسطَ  ): الثاين 

العدل واخليار والشرف يف احلسب "منها , معاٍن متعددٍة متقاربٍة غالباً 
 .()"والظهور, وادلنعة, والقوة, العزة"ومنها ,  ()"والنسب

 

                                        
 (.مرجع سابق. )( 108 / 6 ), (وسط )مادة , ابن فارس. معجم مقاييس اللغة ()

 (.مرجع سابق. )(427 /7). باب وسط, فصل الواو, ابن منظور. لسان العرب ()

 .(مرجع سابق). (وسط)ابن منظور مادة . لسان العرب: انظر ()

, الطبعة الثالثة. بَتوت, مؤسسة الرسالة. 134-131ص , يوسف القرضاوي. اخلصائص العامة لئلسبلم: انظر ()
 .ه1405
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, ومشتقاهتا يف أشعار العرب وآداهبا (َوْسطَ )و  (َوَسطَ )وقد وردت ىذه ادلعاين يف لفظ  " 
وال يتسع ادلقام ىنا لذكرىا مفصلة وإظلا , وورد أكثرىا يف القرآن الكرمي والسنة النبوية ادلطهرة

 اإلسبلمية ةؽلكن القول بأن وسطية األمة اإلسبلمية تعِب من تلك ادلعاين ادلتعددة أن األم
وأقومها يف السّب , وأنصفها يف شهادهتا على الناس, وأعدذلا يف حكمها, خيار األمم يف ذاهتا

 .()"كما أهنا وسط بْب األمم من حيث الزمان وادلكان, على منهج اهلل
  

 : الوسطية في استعمال الشارع - ب
   ىو موقف بْب موقفْب يف فهم النصوص والتعامل معها وىي اذباه بْب 

فيو موقف وسط يف التعامل , اذباىْب بْب ظاىرية مفرطة وباطنية مفرطة
 .()مع ادلقاصد والنصوص اجلزئية 

يف القرآن الكرمي يف عدة مواضع وذلك  (وسط )وقد وردت مادة 
 .وسيكون ذكر األدلة يف النقطة التالية, بتصاريفها ادلتعددة

 
 :األدلة في ذرر الوسطية -2

 : قال تعاىل -                              

                                        

                                           

                                      

             ().عدال وخيارا: أي()  

                                        
 (.مرجع سابق. )(1/737 ), إسحاق السعدي/ د. دتيز األمة اإلسبلمية: انظر ()

 .(مرجع سابق). 97 - 96ص . عبد اهلل بن بية. اإلرىاب التشخيص واحللول: انظر ()

 .(143)اآلية : البقرة  سورة()
 (.مرجع سابق. )(1/89).  السعدينعبد الرحم. تيسَت الكرمي الرمحن يف تفسَت كبلم ادلنان ()
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 : وقال تعاىل -                             

     () .ويف ادلراد بالوسطى ثبلثة أقوال: "قال ابن اجلوي     :
 .أهنا أوسط الصلوات زلبلً : أحدىا
 .أوسطها مقداراً :     والثاين

 ()"خّبه وأعدلو : ووسط الشئ. أفضلها:            والثالث
 

  : وقال تعاىل -                               

                                        

                                            

                                           

                         ()                       .
 :فيو قوالن: " قال ابن اجلوزي

 .   عمر وعلي وابن عباس ورلاىده قال,القدر أوسطو يف من :األول    
 .()" قالو ابن عمر واحلسن ,الطعام من أوسط أجناس :    الثاين

 
  :تعاىلوقال  -                          ().     

 .()"أي أعدذلم وأفضلهم " : قال ابن اجلوزي

                                        
 .(238)اآلية : البقرة ()
 .ه1414الطبعة األوىل . بَتوت, دار الكتب العلمية. (235/ 1 ). ابن اجلوزي. زاد ادلسَت يف علم التفسَت ()

 .(89)اآلية  : ادلائدة  سورة()
 (.مرجع سابق ), (1/249)ابن اجلوزي .  زاد ادلسَت يف علم التفسَت()  

 .(28)اآلية : سورة القلم ()
 (.مرجع سابق ), (8/100). ابن اجلوزي. زاد ادلسَت يف علم التفسَت ()



61 

  :تعاىلوقال  -             () .قال :" قال ابن اجلوزي
 ()"فأغارت عليهم, توسطن صبعاً من العدو: ادلفسرون ادلعُب

 
إن يل امرأة : ه فقالاإن رجبلً أت:  قالعن أيب الدرداء : ومن األحاديث -

  :  يقولمسعت رسول اهلل :  الدرداءأبوقال , وإن أمي تأمرين بطبلقها
  () "احفظوفإن شئت فأضع ذلك الباب أو , الوالد أوسط أبوب اجلنة"
 ()"ليس للنساء وسط الطريق : " وقولو  -
ما , إن يف اجلنة مائة درجة أعدىا اهلل للمجاىدين يف سبيل اهلل " :وقولو  -

بْب الدرجتْب كما بْب السماء واألرض فإذا سألتم اهلل فاسألوه الفردوس أوسط 
قال .      ()" ومنو تفجر أهنا اجلنة, اجلنة و أعلى اجلنة اُراُه فوقو عرش الرضبن

أوسط اجلنة أو أعلى اجلنة  وادلراد باألوسط ىنا األعدل : " قال ابن حجر 
 .()"واألفضل 

 
  وعلى ذلك فإن الوسطية تتحقق يف األمة اإلسبلمية بأهنا خّب األمم وأعدذلا 

ووسطيتها ألهنا تنتسب إىل أعظم ادلناىج وأفضل الشرائع خصها بو رب 
 . العادلْب سبحانو وتعاىل ورضيو ذلا ديناً 

 .  وسوف أعرض ما يتميز بو ىذا ادلنهج باختصار يف النقطة التالية
                                        

 .(5)اآلية : العاديات  سورة()
 ( .مرجع سابق) , (8/308). ابن اجلوزي. زاد ادلسَت يف علم التفسَت ()

وصححو األلباين يف . بَتوت, دار الكتب العلمية.حتقيق أمحد زلمد شاكر. (1900)برقم ,  رواه الًتمذي ()
زلمد : حتقيق.(1712)ورواه ابن ماجو برقم .  الطبعة األوىل, مكتبة ادلعارف (914)رقم , السلسلة الصحيحة
 .ه1407, الطبعة األوىل. مكتب الًتبية العريب لدول اخلليج. ناصر الدين األلباين

 (.مرجع سابق. )حسن بشواىده:وقال.(856 ).الشيخ األلباين. سلسلة األحاديث الصحيحة ()

: ويف كتاب, (2790)برقم , درجات اجملاىدين يف سبيل اهلل: باب, اجلهاد والسَت: كتاب, رواه البخاري ()
 (.مرجع سابق. )(7432)برقم , وكان عرشو على ادلاء: باب, التوحيد

درجات اجملاىدين : باب, اجلهاد والسَت: كتاب.أمحد بن حجر العسقبلين. فتح الباري شرح صحيح البخاري ()
 .ه1421, الطبعة األوىل. الرياض, دار السبلم. (6/17)



62 

 
 :سمات المنهج الوسطي -3

وىذه السمات ذكرهتا النصوص ووجدت يف سلوك ,     الوسطية ذلا مسات
 : ومن ىذه السمات ما يلي, الصحابة وأئمة اإلسبلم

 .أهنا شريعة العدل يف األحكام والتصرفات -
و الشرع الصحيح بنصوصو وقواعده , أن ىذا ادلنهج موافق للعقل السليم -

 .واجتهادات العلماء فيو يدعوا إىل الوسطية وينهى عن الغلو
 .أن الوسطية واالعتدال يربآن من اذلوى ويعتمدان على العلم الراسخ -
 . أن الوسطية تراعي القدرات واإلمكانات -
والناس أيضاً ػلتاجون إىل ذبدد , فالزمن يتغّب, أن فيها مراعاة للزمن والناس -

 .()باعتبار الزمن وباعتبار التغّب 
 

 :مظاىر المنهج الوسطي -4
    تتجلى وسطية األمة اإلسبلمية يف شٌب األمور سواء يف باب العقيدة أو 

 : ومن ادلظاىر ما يلي, األحكام أو السلوك أو األخبلق
فأىل السنة : وسطية يف باب صفات اهلل بْب أىل التعطيل وأىل التمثيل - أ

وينزىونو عن شلاثلة ادلخلوقْب تنزيهاً ببل , أثبتوا الصفات هلل إثباتا ببل سبثيل
 .تعطيل

فادلرجئة يقولون ال يضر : وسطية يف باب الوعد بْب ادلرجئة وبْب الوعيدية - ب
أما الوعيدية فهم الذين يقولون غلب على اهلل عقبل , مع اإلؽلان معصية
أما أىل السنة فهم بْب نفاة , ويكفرون أىل الكبائر, أن يعذب العاصي

 .الوعيد من ادلرجئة وبْب موجبيو من الوعيدية

                                        
وكالة ادلطبوعات والبحث العلمي بوزارة الشؤون  . 9-7ص. الشيخ صاحل آل الشيخ . الوسطية واالعتدال ()

 .ه1427. الطبعة الثانية .اإلسبلمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد
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فهناك من يسارع إىل التكفّب ويكفرون : وسطية يف مسألة التكفّب - ت
أما , ويف ادلقابل ىناك من منع التكفّب مطلقاً , كحال اخلوارج, بالكبّبة

 .وال يكفرون بكل ذنب, أىل السنة فهم ال ؽلنعون التكفّب بإطبلق
فهناك من غبل يف زلبة النيب :  بْب الغالْب واجلافْبوسطية يف زلبة النيب  - ث

وىناك من جفا يف حقو ,  ورفعوه فوق منزلتو كحال غبلة الصوفية
أما أىل السنة فتوسطوا فّبون أنو عبد , وأعرضوا عن شرعو كغبلة الباطنية
 .اهلل ورسولو وأنزلوه منزلتو البلئقة بو

فالرافضة يسبون :  بْب الرافضة واخلوارجوسطية يف أصحاب النيب  - ج
وأما اخلوارج فكفروا , ويغلون يف علي وأوالده,  وردبا كفروىمالصحابة 

وأما أىل السنة فهم وسط بْب , علياً ومعاوية ومن معهم من الصحابة 
 .ىؤالء وىؤالء فاعَبفوا بفضل الصحابة ولكن مل يغلوا فيهم

فأىل السنة ال : وسطية يف باب العقل بْب الذين أذلوه وبْب الذين ألغوه - ح
يلغون العقل ويف الوقت نفسو ال يؤذلونو وال غلعلونو حاكماً على نصوص 

 .الوحي
فهم ػلبون علماءىم ويتأدبون معهم : وسطية يف التعامل مع العلماء - خ

مث إهنم يف نفس الوقت يرون أن العلماء غّب , وػلسنون الظن هبم
 .إال أن ذلك ال ينقص من قدرىم, معصومْب غلوز عليهم اخلطأ والنسيان

فهم ليسو كاخلوارج الذين يرون جواز : وسطية يف التعامل مع والة األمور - د
وليسوا كادلفرطْب ادلداىنْب ادلتخاذلْب الذين , اخلروج على والة األمور

 .()يسكتون على ظلم الوالة ويَبكون نصحهم واإلنكار عليهم 
 
 
 

                                        
الطبعة . الرياض, دار ابن خزؽلة. 67- 57ص . زلمد بن ابراىيم احلمد. عقيدة أىل السنة واجلماعة: انظر ()

 .ه1419, الثانية
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 :عالوة الوسطية باألمن الفكري -5
    من خبلل ما سبق من بيان مفهوم مصطلح الوسطية وذكر األدلة وبيان 
اخلصائص وادلظاىر يتبْب العبلقة الوثيقة بْب ادلنهج الوسطي وربقيق األمن 

حيث إن بداية أي اضلراف وتطوره حٌب يصل إىل التكفّب مل يكن ليصل , الفكري
فاالبتعاد عن ادلنهج الوسطي ىو , إىل ىذا األمر لوال االبتعاد عن ادلنهج الوسطي

بسبب خلل فكري قاده إىل عدم الفهم الصحيح لؤلدلة وعدم معرفة مقاصد 
الشريعة اإلسبلمية وبالتايل يصل إىل اضلراف فكري يتطور بعده إىل غلو أو 

 .تقصّب
   وعلى ذلك فإن األمن الفكري يعِب ضباية ادلنظومة العقدية والثقافية واألخبلقية 

, واألمنية يف مواجهة كل فكر أو معتقد منحرف أو متطرف وما يتبعو من سلوك
وػلقق ىذا ادلعُب االلتزام بالوسطية ألهنا ربول دون الشطط الذي يلحق بالفكر 

 .فيجعل صاحبو منحرفاً فكرياً 
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 االعتدال: المطلب الثاني
 

 :مفهوم االعتدال -1
 :االعتدال في اللغة- أ 
 .()"القصد يف األمور : العدل" جاء يف ادلنجد يف اللغة واألعبلم         

واالعتدال  توسط , وعديلك ُمعادلك, أعدال وعدول"         وجاء يف القاموس احمليط 
 .()"حال بْب حالْب يف كم أو كيف 

العدل مصدر َعَدَل يَعِدل َعدالً وىو مأخوذ من مادة :  وجاء يف معجم مقاييس اللغة
واآلخر على , الٍب تدل على معنيْب متقابلْب أحدعلا يدل على االستواء (ع د ل )

 .()ويرجع لفظ العدل ىنا إىل ادلعُب األول , اعوجاج
  

 : االعتدال في االصطالح-ب
والعدالة يف . العدل األمر ادلتوسط بْب اإلفراط والتفريط"جاء يف التعريفات  

 .()"الشريعة عبارة عن االستقامة على احلق باالجتناب شلا ىو زلظور ديناً 
واحلق الذي ىو وسط بْب الغلو , وؽلكن أن يعرف بأنو  التزام ادلنهج العدل األقوم

اإلفراط : فاالعتدال واالستقامة وسط بْب طرفْب, وبْب التفريط والتقصّب, والتنطع
 .والتفريط

 
 

                                        
 . (مرجع سابق). 492ص .عدل : مادة. لويس معلوف. ادلنجد يف اللغة واألعبلم ()

. اذليئة ادلصرية العامة للكتاب. باب البلم, فصل العُت (4/13). زلمد بن يعقوب الفَتوز أبادي. القاموس احمليط ()
 . ه1400, الطبعة الثالثة

. باب العُت والدال وما يثلثهما, كتاب العُت. (4/246). أمحد بن فارس القزويٍت. معجم مقاييس اللغة: انظر ()
 .(مرجع سابق)

 

 .(مرجع سابق). 153. اجلرجاين. التعريفات ()
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 :األدلة في ذرر االعتدال -2
, يصح أن تذكر األدلة السابقة يف مبحث الوسطية أن تذكر ىنا يف االعتدال

 :وىناك أدلة أخرى يف ذكر العدل ومنها
  : قول اهلل تعاىل -                              

  ()وباحلق ػلكمون : قال الزجاج : "  قال ابن اجلوزي"(). 

 :    وقولو تعاىل  -                               

 () بو يقضون وينصفون الناس "  أي "().  

 : وقولو تعاىل -                                       

                      () 
 .وغّبىا من اآليات 

 
 :عالوة االعتدال باألمن الفكري -3

واألدلة يتبْب االرتباط الوثيق بْب االعتدال واألمن , من خبلل التعريفات السابقة
حيث إن ادلنهج الشرعي يف معاجلة ادلستجدات قائم على النظر يف , الفكري

األدلة ومعرفة مقاصد الشريعة الٍب تسعى دائماً إىل كل ما ػلقق السعادة 
وىذا ال يتأتى إال بلزوم ادلنهج ادلعتدل الذي ىو يف حقيقتو خاصية , للمجتمع

, وبالتايل يتحقق للفرد أمنو يف فكره, أساسية من خصائص الشريعة اإلسبلمية
 .ويقود إىل ربققو يف اجملتمع

 

                                        
 .(159)اآلية : سورة األعراف ()

 (.مرجع سابق. )(210/ 3 ). ابن اجلوي. زاد ادلسَت يف علم التفسَت ()

 .(181 )اآلية : سورة األعراف ()
 . (مرجع سابق). 174ص . طلبة من العلماء. التفسَت ادليسر ()

 .(152)اآلية : سورة األنعام ()
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 االستقامة: المطلب الثالث
 

   إن االستقامة على دين اهلل وسلوك الصراط ادلستقيم من أعظم أسباب ربقيق السعادة 
وسيكون احلديث يف ىذا ادلطلب عن بيان مفهوم االستقامة , وخلو اجملتمع من أي اضلرافات

 .وعبلقتها باألمن الفكري, وشبراهتا, وأسباب ربصيلها, وذكر األدلة عليها
 

 :مفهوم االستقامة -1
 : االستقامة في اللغة - أ

الٍب  (َق َو َم  )وىو مأخوذ من مادة ,   مصدر استقام على وزن استفعل
, واآلخر انتصاب أو عزم, أحدعلا صباعة من الناس: تدل على معنيْب

يقال قام الشئ , االعتدال: وإىل ىذا ادلعُب ترجع االستقامة يف معُب
 .()واستقام إذا اعتدل واستوى

 
 : االستقامة اصطالحاً  - ب

وىو الدين القومي من غّب تعويج عنو , ىي سلوك الصراط ادلستقيم   " 
ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاىرة والباطنة وترك , ؽلنًة وال يسرةَ 

 .()"ادلنهيات كلها كذلك 
 

 :األدلة في ذرر االستقامة -2
 : قال تعاىل                                    

                    () " . أي دلنا وأرشدنا ووفقنا إىل الطريق

                                        
 ( مرجع سابق. ) (3781/ 6 ). ابن منظور. لسان العرب: انظر ()

 .ه1425, الطبعة الثالثة. جدة, دار الوسيلة. (304 / 2 ). رلموعة من ادلختصُت. موسوعة نضرة النعيم ()

 .(7-6)اآلية : سورة الفاحتة ()
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فاذلداية إىل الصراط ادلستقيم ىو , وىو معرفة احلق والعمل بو, الواضح ادلوصل إىل اهلل وجنتو
 .()"وترك ما سواه من األديان, لزوم دين اإلسبلم

  :وقال تعاىل -                                 

                                   () . 

 : وقال تعاىل -                               

               (). 

 : وقال تعاىل -                                    

          () ".مل , إن النهي الذي أعقب األمر باالستقامة
وذلك أن , إظلا كان هنياً عن الطغيان واجملاوزة, يكن هنياً عن القصور والتقصّب

األمر باالستقامة وما يتبعو يف الضمّب من يقظة وربرج قد ينتهي إىل الغلو 
, واهلل يريد دينو كما أنزلو, وادلبالغة الٍب ربول ىذا الدين من يسر إىل عسر
فاإلفراط والغلو ؼلرجان ىذا , ويريد االستقامة على ما أمر دون إفراط وال غلو

وىي التفاتة ذات قيمة كبّبة إلمساك , الدين عن طبيعتو كالتفريط والتقصّب
 ()"ببل اضلراف إىل الغلو أو اإلعلال على السواء, النفوس على الصراط

 : وقال تعاىل -                                 

                                           

                                        
 (.مرجع سابق. ) (19/ 1) السعدي نالشيخ عبد الرحم. تيسَت الكرمي الرمحن يف تفسَت كبلم ادلنان ()

 .(153)اآلية : األنعام  سورة()
 .(89)اآلية : يونس  سورة()
 .(112 )اآلية : ىود  سورة()
 .ه1417, الطبعة اخلامسة والعشرون. بَتوت, دار الشروق. (1931 / 4 )سيد قطب . يف ظبلل القرآن ()
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                                () . 

 : وقال تعاىل -                                 

                                      

          (). 

 : وقال تعاىل -                             

(). 
 

 :أسباب تحقيق االستقامة -3
بل البد ,     إن االستقامة مطلب عزيز وغاية شريفة ال ؽلكن ربصليها بالتمِب

 : من بذل اجلهد لتحقيقها ومن األسباب ادلعينة على ذلك ما يلي
 لئلسبلم, وشرح صدره اذلداية,من أىم أسباب االستقامة إرادة اهلل ذلذا العبد  -

 .الصاحلوتوفيقو للطاعة والعمل 
 .اإلخبلص هلل تعاىل, ومتابعة رسولو صلى اهلل عليو وسلم -
 .االستغفار والتوبة -
 ألنو الوسيلة دلعرفة اهلل تعاىل والسنة,وادلقصود بو علم الكتاب : طلب العلم -

 .رسولو صلى اهلل عليو وسلمسنة وكتابو و
 .معرفة خطوات الشيطان للحذر منها -

 
 

                                        
 .(32 - 30)اآليات : سورة فصلت ()
 .(14-13 )اآليتان : األحقاف  سورة()
 .(16)اآلية : اجلن سورة() 
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 :ثمرات االستقامة من خالل األدلة السابقة -4
 .تتنزل على أىل االستقامة ادلبلئكة بتطمينهم -
 .الطمأنينة والسكينة -
 .البشرى باجلنة -
 .سعة الرزق يف الدنيا -
 .االنشراح يف الصدر واحلياة الطيبة -

 
 
 :عالوة االستقامة باألمن الفكري -5

وما ذكر يف اآليات السابقة من االىتمام ,    إن ادلتأمل يف نصوص الوحيْب
باالستقامة والدعوة إليها فإنو غلد ترابطاً وثيقاً بْب االستقامة وبْب ربقيق األمن 

, فبل استقامة ببل أمن فكري, فكل منهما مستلزم لآلخر ويؤدي إليو, الفكري
كما أنو ال ؽلكن أن يتحقق األمن الفكري باالبتعاد عن االستقامة على منهج 

بل إن من شبرات االستقامة ىو حصول الطمأنينة والسكينة واألمن من , اهلل
 .اخلوف الذي ىو ادلطلب األساس لؤلمن الفكري كما ذكر يف اآليات السابقة
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 آثار مفهوم األمن الفكري: المبحث الرابع
  

    إن النصوص الشرعية الواردة يف الكتاب والسنة ذات الصلة باألمن تؤكد أن ىناك ترابطاً 
 .وثيقاً بْب مفهوم األمن وحفظ الضرورات اخلمس الٍب البد منها لقيام مصاٌف الدنيا والدين

 .وسبق احلديث عن ىذا االرتباط يف ثنايا ىذا البحث
   وبالنظر إىل موضوع الدراسة فإن يف ربقيق األمن الفكري ضباية ذلوية األمة اإلسبلمية 

ادلتمثلة يف رلموعة السمات واخلصائص العقدية والثقافية واألخبلقية الٍب تنفرد هبا عن غّبىا 
كما أن يف ربقيقو ضباية لدين األمة وعقيدهتا ومقومات هنضتها وتطورىا باإلضافة , من األمم

وتبلضبها يف مواجهة الفًب واالضطرابات الفكرية , إىل ربقيقو لوحدة األمة يف الفكر وادلنهج
 . وغّب الفكرية

   وألعلية األمن الفكري يف اإلسبلم وأثره على اجملتمع سيكون احلديث يف ىذا ادلبحث يف 
 : مطلبْب

 .آثار ربقيق األمن الفكري على الفرد: ادلطلب األول
 .آثار ربقيق األمن الفكري على اجملتمع: ادلطلب الثاين
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 آثار تحقيق األمن الفكري على الفرد: المطلب األول
 

ومن ارتباطو ,    إن أعلية األمن الفكري تنبع من تبوئو مرتبة متقدمة بْب أنواع األمن األخرى
فمٌب وجدت احلماية للعقل اإلنساين أدى ذلك إىل ربقق األمن  , الوثيق بتلك األنواع

الفكري الذي بدوره يؤدي إىل استتباب األمن يف اجلوانب األخرى باعتبار ذلك نتيجة 
 .طبيعية

   وال يتصور الفرد مدى أعلية األمن الفكري وما يَبتب على ربقيقو من إغلابيات إال بتأمل 
 .وإدراك مدى األضرار ادلَبتبة على فقدانو أو اضطرابو

وسهولة انتقال الثقافات وتأثر , ومع تطور وسائل االتصال,    ويف ظل الثورة ادلعلوماتية
يكون لزاماً على كل ذي لب أن يدرك , بعضها ببعض دبا يؤدي ذلك من غزو فكري وثقايف

 .()مدى أعلية األمن الفكري باعتباره أىم السبل يف الوقاية من االضلراف الفكري 
إذ يف حياة كل أمة ثوابت تدافع من أجلها ,   إن األمن الفكري لكل أمة ىو حبفظ ىويتها

, وتسعى إىل احملافظة عليها ألنو ىو سر وجودىا وسبيزىا وألنو ىو سبب استقبلذلا وبقائها
 .وألنو ىو الرابط بْب أفرادىا

 
 :  وشلا يوضح آثار األمن الفكري على الفرد ما يلي

 
أن األمن الفكري أحد مكونات األمن بصفة عامة, بل ىو أعلها وأمساىا وأساس  -ٔ

 .وجودىا واستمرارىا, واألمن ىو النعمة الٍب ال ؽلكن أن تستقيم احلياة بغّبىا

أن األمن الفكري يتعلق باحملافظة على الدين, الذي ىو إحدى الضرورات اخلمس  -2
 :ويتمثل ذلك بأمور, الٍب جاءت الشريعة اإلسبلمية حبمايتها واحملافظة عليها

 

                                        
 .(مرجع سابق).40-38ص .  ادلالكيظعبد احلفي/ د . ومتطلبات حتقيقو, وأعليتو, األمن الفكري مفهوم: انظر ()
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التأكيد على أعلية التفقو يف الدين واحلذر من اجلهل الذي يقود إىل كثّب من  -
 .االضلرافات 

حيث إنو من دواعي اضطراب األمن الفكري وانتشار , ربرمي االبتداع يف الدين -
 .البدع

شلا يكون سبباً يف الوقوع يف الزيغ , ربرمي الفتوى والقول على اهلل ببل علم -
 .والفتنة

 .واألدلة على ذلك كثّبة, ربرمي التطرف والغلو يف الدين  -
 

أن األمن الفكري يتعلق بالعقل, والعقل ىو آلة الفكر, وأداة التأمل والتفكر, الذي  -3
 ىو أساس استخراج ادلعارف, وطريق بناء احلضارات, وربقيق االستخبلف يف

األرض, ولذلك كانت احملافظة على العقل, وضبايتو من ادلفسدات, مقصًدا من 
مقاصد الشريعة اإلسبلمية, وسبلمة العقل ال تتحقق إال باحملافظة عليو من ادلؤثرات 

 .حلسية وادلعنويةا

   

 

أن األمن الفكري غايتو استقامة ادلعتقد, وسبلمتو من االضلراف والبعد عن ادلنهج  -4
احلق ووسطية اإلسبلم ولذلك فإن اإلخبلل بو يعرض اإلنسان ألن يكون عملو 

 .اإلسبلمىباًء منثورًا ال ثقل لو يف ميزان 
 

أن اإلخبلل باألمن الفكري يؤدي إىل تفرق األمة وتشرذمها شيًعا وأحزابًا, وتتنافر  -٘
قلوب أبنائها, وغلعل بأسهم بينهم, فتذىب ريح األمة, ويتشتت مشلها, وزبتلف 

  .()كلمتها
حيث إنو إذا أمن الفرد فكرياً فإنو ,  أنو من أسباب ربقيق الوسطية واالستقامة -ٙ

 .سيسلك السبيل الوسطي

                                        
 .(مرجع سابق). إبراىيم الزىراين/ د. األمن الفكري مفهومو ضرورتو رلاالتو: انظر ()
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, وسينظر إىل األمر نظرة تفاؤلية, أنو سيقود إىل تفاعل الفرد إغلابياً مع رلتمعو -7
وسيعاًف األخطاء وادلخالفات وفق منهج شرعي صحيح مبِب على العلم والبصّبة 

 .والبعد عن االندفاع غّب ادلنضبط

, أنو سيقود إىل نشأة أسرة تتأثر بوليها الذي سّببيهم على ىذا ادلنهج الصحيح -8
 .وبالتايل يكثر اخلّب يف اجملتمع إذا انتشر األمن الفكري بْب األسر

,  الفكرينأنو سيقود الفرد إىل التعاون مع اجلهات ذات العبلقة بالعناية باألم -9
وسيكون سبباً يف اإلرشاد والتوجيو إىل ادلعُب الصحيح لؤلمن الفكري ادلؤصل 

 .والسعي إىل نشره وتعميمو والَببية عليو, شرعياً 
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 آثار تحقيق األمن الفكري على المجتمع: المطلب الثاني

 
,    وكما سبق احلديث عن اآلثار الٍب تتحقق بسبب العناية باألمن الفكري على الفرد

فسيكون احلديث يف ىذا ادلطلب عن اآلثار الٍب تعود على اجملتمع من وراء ربقيق األمن 
 :ومنها ما يلي, الفكري

 فحماية األمة , وىو دين األمة وعقيدهتا, أنو ضباية ألىم ادلكتسبات وأعظم الضروريات
 .من ىذا اجلانب لو أعلية بالغة فهو ضباية لوجودىا

 اجلنائية , أن اختبلل األمن الفكري يؤدي إىل اختبلل األمة يف اجلوانب األخرى
 .وغّبىا, واالقتصادية

 أو انتهاك األموال واألعراض يف معظمو , أن الضرر ادلتوقع من اإلخبلل باألمن اجلنائي
أما اإلخبلل باألمن الفكري فإنو يتعدى إىل كل شرائح , زلدود دبن وقع عليو اجلرم

 .اجملتمع
 فهو ػلتاج إىل ضباية كل دار بل كل عقل , أن منافذ الغزو الفكري أوسع من أن ربد() ,

فهو اخلطوة األوىل والركيزة , وال ؽلكن أن تتحقق ىذه احلماية إال بتوفر األمن الفكري
 .األساسية للحماية من أي غزو فكري 

 " إن حتقق األمن الفكري يف أي أمة من األمم يعٍت يقينها واطمئناهنا بأحقية عقائدىا
وقيمها وأخبلقها ال يف البقاء فحسب, بل يف التأثَت يف اآلخرين, ويف قيادة أمم األرض 
إىل القناعة بفكرىا واألمة اليت حتقق ىذا األمن ال شك أهنا آمنة من الذوبان يف غَتىا 

ومن التبعية لآلخرين, ولو كانت أفقر اقتصاداً أو أضعف قوة أو أقل حتضراً, بل حىت لو 

                                        
ملتقى األمن الفكري يف جامعة نايف . 60-95.  اللوػلقنعبد الرحم/ د. األمن الفكري ماىيتو وضوابطو: انظر ()

 .الرياض. ه1426,الطبعة األوىل. العربية للعلوم األمنية
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كما حصل للمسلمُت األوائل إبان غزو · كانت مهزومة عسكرياً زلتلة من عدو خارجي
وا من فكرىم, وانتهى األمر بدخول  ادلغول والصليبيُت, فقد أثر ادلسلمون فيهم وغَتر

ادلغول يف اإلسبلم واعتناق عقائده, ووصل بالنصارى إىل حد االنبهار باحلضارة 
 .()"اإلسبلمية والتتلمذ عليها, شلا على أساسو قامت حضارة الغرب احلالية

 
والذي يكون لو ,    شلا سبق يتبْب األثر الكبّب الذي ػلققو األمن الفكري على اجملتمع

بل إن كثّباً من الشعارات الٍب ترفعها , دور مهم وحقيقي يف استقرار اجملتمع وطمأنينتو
قد سبقتها الشريعة , ادلنظمات الدولية يف السعي إىل حقوق اإلنسان وحفظ كرامتو

اإلسبلمية يف أنظمتها وتشريعاهتا الٍب ربقق الكرامة اإلنسانية وتسعى إليها وتسعى إىل 
كل ما ػلفظ حقوقهم وأمن أفكارىم وقيادهتم إىل بر األمان للوصول إىل رضوان اهلل جل 

 . وعبل
 
 
 
 
 
 
 

                                   
 
 
 
 

                                        
موقع مؤسسة . الشريف حامت بن عارف العوين/ مقال للدكتور. أثر احملكمات يف حتقيق األمن الفكري والعقدي ()

 http://www.aldaawah.com/?p=5270.  الدعوة اإلسبلمية الصحفية
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 الخاتمة                              
 

 : وذلك على النحو اآليت, تتضمن اخلاسبة أىم النتائج والتوصيات
 

 :أىم النتائج: أوالً 
وىي تقع اليوم يف قلب الصراع , فهي قاعدة ادلعرفة األساسية, أن للمفاىيم أعليتها وخطرىا -ٔ

 .شلا يوجب العناية بادلفاىيم ربقيقاً لؤلمن الفكري, احلضاري والفكري بْب األمم
أن األمن دبفهومو الواسع يشمل األمن يف اجلانب النفسي واألمن يف اجلانب اجلنائي واألمن  -ٕ

 .يف اجلانب السياسي واألمن يف اجلانب الشرعي ويف كل جوانب احلياة
بل إن اهلل جل وعبل بْب يف , وعُب بو عناية فائقة, أن اإلسبلم اىتم اىتماماً بالغاً باألمن -ٖ

فبل تتحقق أي سعادة وطمأنينة للفرد إال , كتابو أنو من النعم العظيمة الٍب ؽلًب هبا عليهم
واهلل جل وعبل بْب أن من سبام نعيم أىل اجلنة ىو ربقق األمن ذلم وذلك بقولو , بتحققو 

 : تعاىل                           () , وقولو تعاىل :

                                 () 
ألن , وأعطى اإلنسان حريتو يف النظر والتفكر, أن اإلسبلم أوىل عناية كبّبة بالعقل والفكر -ٗ

وذبرد من صبيع الصوارف فإنو حتماً , العقل والفكر إذا نظر إىل عظيم خلق اهلل وصنعو
 .وبالتايل يأمن فكره من كل ما يؤدي بو إىل الزيغ واالضلراف, سيقوده إىل خشية اهلل وتقواه 

, أن مفهوم األمن الفكري يعد من ادلفاىيم احلديثة الٍب مل تعرف يف ثقافتنا اإلسبلمية بلفظها -٘
وبناء مفهوم األمن الفكري يستدعي مراجعة , وإن كان للشريعة رؤيتها يف حفظ الدين والعقل

                                        
 .(52-51 )اآليتان : سورة الدخان ()

 .(46-45)اآليتان : سورة احلجر ()
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للخلوص بالرؤية ادلتكاملة لتحقيق األمن على الفكر , نصوص الشريعة اإلسبلمية وتطبيقاهتا
 .اإلعتقادي

أن األمن الفكري يسعى إىل ربقيق احلماية التامة لفكر اإلنسان من االضلراف أو اخلروج عن  -ٙ
وأنو يعُب حبماية ادلنظومة العقدية والثقافية واألخبلقية واألمنية يف مواجهة , الوسطية واالعتدال

 .كل فكر أو معتقد منحرف أو متطرف وما يتبعو من سلوك
وقد كان للعلماء والدعاة وادلصلحْب يف , أن نشأة مفهوم الفكري جاءت يف مرحلة متأخرة -ٚ

والسعي حلفظ فكر , تاريخ األمة اإلسبلمية جهوداً كبّبة يف السعي لتحقيق األمن الفكري
 .ادلسلمْب والتصدي لكل ما يؤدي هبم إىل االضلراف كما سبق إيضاحو

, وزاد التأكيد على العناية بو وتأصيلو, ازداد االىتمام باألمن الفكري يف اآلونة األخّبة -ٛ
ولكن , وىذه ظاىرة جيدة وال شك, وكراسي البحث, وظهرت يف ذلك الدراسات والبحوث

وىذه ذلا , ادلبلحظ أن الَبكيز يف كثّب من األحيان ينصب على معاجلة ظاىرة الغلو والتكفّب
ولكن ىناك ظواىر خطّبة يف اجملتمعات ادلسلمة ال تقل خطراً عن صباعات , أعليتها البالغة
وىي ادلذاىب واألفكار والنظريات ادلستوردة من الشرق أو الغرب وادلصادمة , الغلو والتكفّب

كالعلمانية والشيوعية والليربالية , لقطعيات الشريعة ومسلماهتا ومقدسات ادلسلمْب وثوابتهم
فكانت سبباً يف اضلرافهم , الٍب غزت ادلسلمْب وأثرت يف طائفة منهم, واألفكار التغريبية

 .وكانوا معول ىدم لؤلمن الفكري يف اجملتمع ادلسلم, فكرياً 
واالستقامة , أنو ال ؽلكن أن يتحقق األمن الفكري إطبلقاً إال بسلوك ادلنهج الوسطي ادلعتدل -ٜ

وىذا ال ؽلكن أن يتحقق إال باالعتصام دبنهج اهلل تبارك وتعاىل ادلتمثل يف كتابو وسنة , عليو
 .وبالرجوع إىل العلماء الراسخْب, رسولو 
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 :التوصيات: ثانياً 

وما , واستناداً إىل ما ورد يف ثنايا ىذه الدراسة,   انطبلقاً من أعلية ربقيق األمن الفكري
 :أورد بعض التوصيات وىي, توصلت إليو من نتائج

والَبكيز على , إجراء ادلزيد من البحوث والدراسات حول مفهوم األمن الفكري -ٔ
مع بيان أن مفهوم األمن , وبيان أن اإلسبلم أوىل عناية فائقة بو, التأصيل الشرعي لو

أو من جهة , الفكري يشمل كل ما يضر بالفكر سواء كان من جهة الغلو والتكفّب
فهذا ال يقل خطراً عن الغلو إن مل يكن , التقصّب والتعرض لثوابت األمة اإلسبلمية

 .أشد خطراً 
ويبْب العناصر الشاملة ذلذا , القيام دبزيد من العمل العلمي الذي يضع التفاصيل -ٕ

 .ويبْب الصبلت بْب ىذا ادلفهوم وبْب ادلفاىيم ذات الصلة, ادلفهوم
أن تبذل اجلهود بدراسات جادة واسعة دلفهوم األمن الفكري يف اإلسبلم دبا يكون  -ٖ

, مع إنشاء مرصد علمي متكامل, طريقاً لتحقيق سبلمة فكر ادلسلمْب واعتقادىم
 .يرصد كل ما يتعرض لؤلمن الفكري باإلخبلل سواء بالداخل أو اخلارج

من خبلل جهود وزارات , اإلسهام يف التحصْب الفكري ادلستمر ألجيال ادلسلمْب -ٗ
, ووزارات اإلعبلم, وأقسام الثقافة اإلسبلمية, وادلعاىد واجلامعات, الَببية والتعليم

 :ومن مكوناهتا, وتأسيس رؤية مشَبكة ذلذه ادلهمة, وجهود العلماء وادلفكرين
والرجوع إىل العلماء , فهم اخلطاب الرباين كما ىو من منابعو الصافية -

 .الراسخْب
وأنو ينظم صبيع جوانب حياة , التأكيد على أن اإلسبلم ىو منهج حياة -

 .وأنو ال ؽلكن أن يستقيم فكر اإلنسان بدونو, ادلسلم
من مثل قيم حرية , وتعزيز القيم اإلسبلمية العليا, نشر الثقافة اإلسبلمية -

وتصحيح ادلفاىيم والتصورات , التفكّب والعدالة وحقوق اإلنسان وغّبىا
 .ادلنحرفة
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وال أين أتيت على صبيع ما ,  فبل أدعي أنِب استكملت صبيع جوانب البحث:وختاماً 
مع اعَبايف بقلة علمي وضعف , ولكِب بذلت وسعي, يتعلق بو من تأصيل وآثار للمفهوم

 .وما كان من خطأ فمِب والشيطان وأستغفر اهلل منو, فما كان من صواب فمن اهلل, اطبلعي
 .واحلمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاحلات

 
 .واحلمد هلل رب العادلْب, وسبلم على ادلرسلْب,  سبحان ربك رب العزة عما يصفون
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. فــهرس اآليات-1                       
 

 روم الصفحة روم اآلية السورة
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البقرة 
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10 -                         …  
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12 -                        …  
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األنعام 
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22 -                        …  

 
 

األعراف 
 

23-                        ...  
 

24 -                              ...   
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األنفال 

29-                     ... 
 

30 -                       ...  
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36 -                          
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36 -                        
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فهرس األحاديث- 2  
 

 روم الصفحة حرف الحديث م
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
6 
 
 

7 
 
 

 (حرف األلي)
افَبقوا على ثنتْب وسبعْب , أال إن من قبلكم من أىل الكتاب" 

 ....."وإن ىذه األمة ستفَبق على , ملة
 
وإن أفضل اذلدي ىدي , فإن خّب احلديث كتاب اهلل, أما بعد"

 ". وشر األمور زلدثاهتا وكل ببدعة بدعة ضبللةزلمد 
 
إن يف اجلنة مائة درجة أعدىا اهلل للمجاىدين يف سبيل " 
 ..."اهلل

 
أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما واهلل إين ألخشاكم هلل وأتقاكم " 
 ..."لو

 
 (حرف الالم)

 ..."لقد شهدت يف دار عبد اهلل بن جدعان حلفاً " 
 

 "ليس للنساء وسط الطريق " 
 

 (حرف الواو)
 ..."ب اجلنةاالوالد أوسط أبو"
 
 

 
34 
 
 

35 
 
 

61 
 

 
38 
 

 
 

36 
 

61 
 

 

 
61 
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9 

 
 
 
 
 
 

 (حرف الياء)
 ..."يأيت يف آخر الزمان قوم حدثاء األسنان"

 
 

33 
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 فهرس المصادر والمراجع-3
 

 . القرآن الكرمي -ٔ
. الشريف حامت بن عارف العوين/ د. أثر احملكمات يف ربقيق األمن الفكري والعقدي -ٕ

 . مقال يف موقع مؤسسة الدعوة اإلسبلمية الصحفية
(www.aldaawah.com./?p=5270) 
 .بّبوت, دار ادلعرفة . أبو حامد الغزايل. إحياء علوم الدين -ٖ
, مؤسسة الريان. عبد اهلل بن الشيح زلفوظ بن بيو. اإلرىاب التشخيص واحللول -ٗ

 .ىـ1426, الطبعة الثالثة, بّبوت
وكالة ادلطبوعات والبحث . عبد اهلل بن زلمد العمرو/ د. أسباب ظاىرة اإلرىاب -٘

 .ىـ1427, الطبعة الثانية. العلمي بوزارة الشؤون اإلسبلمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد
, الطبعة األوىل. بّبوت, دار الشروق. زلمد عمارة. اإلسبلم واألمن االجتماعي -ٙ

 .ىـ1418
 . م1986, عبد ادلنعم ادلشاط. األمم ادلتحدة ومفهوم اإلرىاب -ٚ
حبيث مقدم . إبراىيم الفقي/ د. اإلشكاالت, التطورات, ادلفهوم: األمن الفكري -ٛ

كرسي األمّب .ه1430 مجاد األول 25-22 بتاريخ.للمؤسبر الوطِب األول لؤلمن الفكري
 .نايف لدراسات األمن الفكري جبامعة ادللك سعود

رسالتو . حيدر بن عبد الرضبن احليدر. األمن الفكري يف مواجهة ادلؤثرات الفكرية -ٜ
 .ىـ1423, الطبعة األوىل. دكتوراه يف أكادؽلية الشرطة جبمهورية مصر العربية

ملتقى األمن . عبد الرضبن اللوػلق ادلطّبي/ د. األمن الفكري ماىيتو وضوابطو -ٓٔ
 .ىـ1426. الطبعة األوىل. الفكري جبامعة نايف العربية للعلوم األمنية

http://www.aldaawah.com./?p=5270
http://www.aldaawah.com./?p=5270
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عبد احلفيظ بن عبد اهلل ادلالكي  / د. األمن الفكري مفهومو وأعليتو ومتطلبات ربقيقو -ٔٔ
 .م2009أغسطس  ( 43 )العدد , رللة البحوث األمنية

ورقة عمل باالجتماع . إبراىيم الزىراين. األمن الفكري مفهومو, ضرورتو, رلاالتو -ٕٔ
 .موقع السكنية. الدوري اخلامس ذليئة األمر بادلعروف وادلنهي عن ادلنكر

http://www.assakina.com/news/news4/6302.html#ixzz1gRRY12ag.  
حبث . إبراىيم شوقار/ صبال بادي و د/ د. األمن الفكري وأسس يف السنة النبوية -ٖٔ

كرسي .ه1430 مجاد األول 25-22بتاريخ. مقدم للمؤسبر الوطِب األول لؤلمن الفكري
 .األمّب نايف لدراسات األمن الفكري جبامعة ادللك سعود

أضبد بن علي . وكيفية ربقيقو, وخصائصو, األمن الفكري والعقائدي مفاىيميو -ٗٔ
ضلو إسَباتيجية عربية للتدريب يف ادليادين : حبث علمي ضمن أوراق الندوة العلمية. اجملدوب
 .ىـ1408, الرياض, دار النشر بادلركز العريب للدراسات األمنية. األمنية

ورقة . عبد العزيز بن فواز بن فوزان/ د . األمن الفكري وصبعيات ربفيظ القرآن الكرمي -٘ٔ
عمل مقدمة للملتقى جلمعيات ربفيظ القرآن الكرمي بادلملكة العربية السعودية ادلقام بادلنطقة 

 http://www.quran-er.org/index.php .ه1/3/1430-29/2,الشرقية
. عبد اهلل بن عبد احملسن الَبكي/ د. األمن الفكري وعناية ادلملكة العربية السعودية بو -ٙٔ

.      ىـ5/3/1422أصل الكتاب زلاضرة ألقيت يف مدينة تدريب األمن العام دبكة ادلكرمة 
 .(بدون دار نشر  )

بدون دار نشر )زلمد شحاتو اخلطيب . االضلراف الفكري وعبلقتو باألمن الوطِب -ٚٔ
 .(ىـ1426

.     (مفهوم األمن الفكري أظلوذجاً )بناء ادلفاىيم ودراستها يف ضوء ادلنهج العلمي  -ٛٔ
 .حبث مقدم للمؤسبر الوطِب األول لؤلمن الفكري. عبد الرضبن بن معبل اللوػلق/ د

http://www.assakina.com/news/news4/6302.html#ixzz1gRRY12ag
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جبامعة . كرسي األمّب نايف لدراسات األمن الفكري. ه1430 مجاد األول 25-22بتاريخ
 .ادللك سعود

عبداهلل بن عبداحملسن /د: ربقيق. احلافظ إمساعيل بن كثّب الدمشقي. البداية والنهاية -ٜٔ
 .ه1417, الطبعة األوىل. القاىرة, ىجر للطباعة والنشر والتوزيع. الَبكي

 .ىـ1406, علي الدين ىبلل. بْب األمن العام واألمن السياسي -ٕٓ
و , عبد السبلم اللوح/ د. (دراسة موضوعية  )الَببية األمنية يف حفظ القرآن الكرمي  -ٕٔ

 . م2006يناير , (14/1 )رللة اجلامعة اإلسبلمية . زلمود ىاشم/ د
, دار الكتاب العريب. إبراىيم االبياري: ربقيق. علي بن زلمد اجلرجاين. التعريفات -ٕٕ

 . ىـ1405, الطبعة األوىل. بّبوت
الطبعة , رلمع ادللك فهد لطباعة ادلصحف الشريف. طلبة من العلماء. التفسّب ادليسر -ٖٕ

 . ه1431, الثانية
إسحاق بن عبد اهلل / د. سبيز األمة اإلسبلمية مع دراسة نقدية ادلوقف ادلستشرقْب منو -ٕٗ

 .ىـ1426, الطبعة األوىل. جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسبلمية, رسالة دكتوراه. السعودية
دار . الشيح عبد الرضبن بن ناصر السعدي. تيسّب الكرمي الرضبن يف تفسّب كبلم ادلنان -ٕ٘

 .ه1415, الطبعة األوىل. الرياض, بن اجلوزي
أضبد زلمد : ربقيق. زلمد بن عيسى الَبمذي. (سنن الَبمذي  )اجلامع الصحيح  -ٕٙ

 . دار الكتب العلمية. شاكر
الطبعة . بّبوت, مؤسسة الرسالة. يوسف القرضاوي. اخلصائص العامة لئلسبلم -ٕٚ

 .ىـ1405, الثانية
الطبعة األوىل, . ادلكتبة العصرية, بّبوت. صفي الرضبن ادلباركفوري. الرحيق ادلختوم -ٕٛ

 .ىـ1417



96 

دار الكتب . أيب الفرج عبدالرضبن بن علي اجلوزي. زاد ادلسّب يف علم التفسّب -ٜٕ
 .ىـ1414الطبعة األوىل, . العلمية, بّبوت

. مكتبة ادلعارف. الشيح زلمد ناصر الدين األلباين. سلسلة األحاديث الصحيحة -ٖٓ
 .الطبعة األوىل

دار . عزت عبيد الدعاس: ربقيق. سليمان بن األشعث أبو داود. سنن أيب داود -ٖٔ
 .ىـ1389, الطبعة األوىل. بّبوت, الكتب العلمية

, مكتبة الباز. زلمد عبدالقادر عطا: ربقيق. أضبد بن احلسْب البيهقي. السنن الكربى -ٕٖ
 ه1414, مكة ادلكرمة

 . ىـ1416, الطبعة الثالثة. بّبوت, دار اخلّب. اإلمام النووي. شرح صحيح مسلم -ٖٖ
ملتقى , عبد الرضبن السديس/ د. الشريعة اإلسبلمية وأثرىا يف تعزيز األمن الفكري -ٖٗ

 .ىـ1426الطبعة األوىل . الرياض, األمن الفكري يف جامعة نايف العربية للعلوم األمنية
, مكتبة ادلعارف. زلمد بن عبد العزيز األلباين. صحيح  الَبغيب والَبىيب للمنذري -ٖ٘

 .ىـ1421, الطبعة األوىل
. الرياض, بيت األفكار الدولية للنشر. زلمد بن إمساعيل البخاري. صحيح البخاري -ٖٙ

 .ىـ1419
. زىّب الشاويش: ربقيق. زلمد ناصر الدين األلباين. صحيح اجلامع الصغّب وزيادتو -ٖٚ

 .ه1408, الطبعة الثالثة, بّبوت , ادلكتب اإلسبلمي
مكتب الَببية , األلباين: ربقيق. زلمد بن زيد بن ماجو. صحيح سنن ابن ماجو -ٖٛ

 .ىـ1407, الطبعة األوىل. العريب الدول اخلليج
الطبعة . الرياض, دار بن حزؽلة. زلمد بن ابراىيم احلمد. عقيدة أىل السنة واجلماعة -ٜٖ

 .ىـ1419, الثانية
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. الرياض, دار السبلم. أضبد بن زلمد العسقبلين. فتح الباري شرح صحيح البخاري -ٓٗ
 .ىـ1421الطبعة األوىل 

, الطبعة اخلامسة والعشرون. بّبوت, دار الشروق. سيد قطب. يف ظبلل القرآن -ٔٗ
 .ىـ1417

. اذليئة ادلصرية العامة للكتاب. زلمد بن العقرب الفّبوز أبادي. القاموس احمليط -ٕٗ
 . ىـ1400, الطبعة الثالثة

 .ىـ1417, الطبعة األوىل. بّبوت, دار صادر. زلمد منظور. لسان العرب -ٖٗ
 .م1989. بّبوت, مكتبة لبنان. زين الدين زلمد الرازي. سلتار الصحاح -ٗٗ
دار . صبيل صليباً . ادلعجم الفلسفي باأللفاظ العربية والفرنسية واالصلليزية والبلتينية -٘ٗ

 .م1982. بّبوت, الكتاب اللبناين
ارباد . عبد السبلم ىارون: ربقيق. أضبد بن فارس القزويِب. معجم مقاييس اللغة -ٙٗ

 . ىـ1423, الكتاب العرب
رللة األمن الصادرة من وزارة . علي بن فايز اجلحِب. ادلفهوم األمِب يف اإلسبلم -ٚٗ

 .ىـ1408, ( 2 )العدد , الداخلية
اجمللة العربية للدراسات . إبراىيم بن سليمان اذلوؽلل. مقومات األمن يف اإلسبلم -ٛٗ

العدد التاسع , اجمللد اخلامس عشر. جامعة نايف العربية للعلوم األمنية. األمنية والتدريب
 .  ه1421 والعشرون

الطبعة الثامنة . بّبوت, دار ادلشرق. لويس معلوف. ادلنجد يف اللغة واإلعبلم -ٜٗ
 . م1973, والعشرون

. أضبد بن عبد الرضبن الصويان. منهج التلقي واالستدالل بْب أىل السنة وادلبتدعة -ٓ٘
 .ىـ1422, الطبعة الثالثة. ادلنتدى اإلسبلمي
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. مانع بن ضباد اجلهِب/ د. ادلوسوعة ادليسرة يف األديان  وادلذاىب واألحزاب ادلعاصرة -ٔ٘
 .ىـ1420, الطبعة الرابعة.الرياض, دار الندوة العادلية للطباعة والنشر والتوزيع

رلموعة . موسوعة نضرة النعيم يف مكارم أخبلق الرسول الكرمي صلى اهلل عليو وسلم -ٕ٘
 .ىـ1425, الطبعة الثالثة. جده, دار الوسيلة. من ادلختصْب

 .ىـ1408, الطبعة الثانية. مؤسسة ادلدنية للصحافة. زلمد قطب. واقعنا ادلعاصر -ٖ٘
وكالة ادلطبوعات والبحث . صاٌف بن عبد العزيز آل الشيخ. الوسطية واالعتدال -ٗ٘

 .ىـ1427, العلمي بوزارة الشؤون اإلسبلمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد الطبعة الثانية
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فهرس الموضوعات -4
 

 روم الصفحة الموضوع
 2. المقدمة

 2. أىمية الموضوع وأسباب اختياره

 3. أىداف الموضوع

 3. الدراسات السابقة

 5.   منهج البحث

 7. تقسيمات البحث

 8الشكر والتقدير 
 9. التمهيد
 9 .ومنزلتو في اإلسالم األمنأىمية 

 19. دالالت مفهوم األمن الفكري: المبحث األول

 20. دالالت مفهوم األمن في اللغة واالصطالح: المطلب األول
 20. دالالت مفهوم األمن في اللغة: أوالً 
 21. دالالت مفهوم األمن في االصطالح: ثانياً 

 23. دالالت مفهوم الفكر في اللغة واالصطالح: المطلب الثاني
 23. الفكر في اللغة: أوالً 
 24. الفكر في االصطالح: ثانياً 

 27.  مررباً تعريي األمن الفكري باعتباره مصطلحاً : المطلب الثالث
 29.   التأصيل الشرعي لمفهوم األمن الفكري: المطلب الرابع
 31. االعتصام بحبل اهلل تعالى:  العنصر األول
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 32. التأصيل على الحق: العنصر الثاني
 32. التحصين من الباطل: العنصر الثالث
 35. التفاعل مع الثقافات والحضارات األخرى: العنصر الرابع

 38. (معالجة الضالل)المعالجة : العنصر الخامس
 40. نشأة مفهوم األمن الفكري وتطوره: المبحث الثاني

 41. نشأة مفهوم األمن الفكري:المطلب األول
 43. تيارات الغزو الفكري

 43. التنصير

 44. العلمانية
 44. اإلستشراق

 45. التغريب
 49. تطور مفهوم األمن الفكري: المطلب الثاني

 52.   مراحل وأسباب تحقيق األمن الفكري: المطلب الثالث
 52. المراحل: أوالً 
 54. األسباب: ثانياً 

المصطلحات ذات الصلة بمفهوم األمن : المبحث الثالث
. الفكري

57 

 58. الوسطية: المطلب األول
 58. مفهوم الوسطية- 1
 59. األدلة في ذرر الوسطية- 2
 62. سمات المنهج الوسطي- 3
 62. مظاىر المنهج الوسطي- 4
 64 .عالوة الوسطية باألمن الفكري- 5
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 65. االعتدال: المطلب الثاني
 65. مفهوم االعتدال- 1
 66. األدلة في ذرر االعتدال- 2
 66. عالوة االعتدال باألمن الفكري- 3

 67. االستقامة: المطلب الثالث
 67. مفهوم االستقامة- 1
 67. األدلة في ذرر االستقامة- 2
 69. أسباب تحقيق االستقامة- 3
 70. ثمرات االستقامة- 4
 70. عالوة االستقامة باألمن الفكري- 5

 71. آثار مفهوم األمن الفكري:   المبحث الرابع

 72. آثار تحقيق األمن الفكري على الفرد: المطلب األول
 75. آثار تحقيق األمن  الفكري على المجتمع:  المطلب الثاني

 77. الخاتمة

 77. النتائج: أوالً 
 79. التوصيات: ثانياً 

 81. فهارس البحث

 82.  فهرس اآليات
 91.  فهرس األحاديث

 93.  فهرس المصادر والمراجع
 99فهرس الموضوعات 

                    
                  


