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َّفعالقاتَّالـدوة

o َّالشقخَّزيدَّزكرياَّيمؾؿي ؾمامطمي مػتل قمؽور

 اعمنمف اًمعوم قمغم جمؿع اإلموم اًمبخوري

o  يمؾؿي راقمل اًمـدوة ؾمامطمي مػتل اجلؿفقريي اًمؾبـوكقي 

َّالشقخَّالدكتورَّعبدَّالؾطقفَّدريان

 ممثالً سمسامطمي اًمؼويض اًمشقخ ؾمؿػم يمامل اًمديـ

o  َّالشقخَّالدكتورَّحمؿودَّالعؽاليمؾؿي مدير اًمـدوة ومضقؾي

o :دورَّاإلعالمَّيفَّحايةَّاألمنَّالػؽري  ادحورَّاألول 

َّأ.د.َّحمؿدَّالعادل

 ل اًمعريب ًمؾدراؾموت آؾمؽماشمقجقي سملكؼرةرئقس اعمعفد اًمؽميم

o ََّّ:َّدورَّاألرسةَّيفَّحايةَّاألمنَّالػؽريادحورَّالثاين

اس َّد.َّبسامَّصر 

 مستشور شمرسمقي ، ومدرب إداري ذم ًمبـون واخلورج

o َّ:َّدورَّالتعؾقمَّيفَّحايةَّاألمنَّالػؽريادحورَّالثالث

َّفضقؾةَّالشقخَّالدكتورَّسعدَّالدينَّحمؿدَّالؽبي

 اًمبخوري ًمؾبحٌ اًمعؾؿل واًمدراؾموت اإلؾمالمقيرئقس مريمز اإلموم 

o  ، َّفضقؾةَّالشقخَّسامرَّففؿيَّشحودمؼّدم احلػؾ 

 مدرس اًمػتقى ذم ـمراسمؾس
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 رئقس سمؾديي اًمؼرىمػ اًمشقخ حيقك اًمروموقمل يسؾؿ درع اًمشؽر 

 ًمسامطمي اًمؼويض اًمشقخ ؾمؿػم يمامل اًمديـ

 

 

  رئقس سمؾديي اًمؼرىمػ اًمشقخ حيقك اًمروموقمل يسؾؿ درع اًمشؽر

 ًمسامطمي مػتل قمؽور اًمشقخ زيد زيمريو
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َّكؾؿةَّسامحةَّمػتيَّعؽارَّالشقخَّزيدَّحمؿدَّبؽارَّزكريا

َّادرشفَّالعامَّعذَّجمؿعَّاإلمامَّالبخاري

 

احلؿد هلل رب اًمعوعملم، واًمصالة واًمسالم قمغم آل يمٍؾ وصحى يمؾ 

 .أمجعلم

صوطمى اًمسامطمي مػتل اجلؿفقريي اًمؾبـوكقي اًمشقخ اًمديمتقر قمبد 

ممثاًل سمسامطمي اًمؼويض اًمشقخ ؾمؿػم يمامل اًمديـ. اًمؾطقػ دريون، 

 أصحوب اعمعوزم، واًمدوًمي، واًمسعودة، واًمػضقؾي. إظمقة وإظمقات.

 اًمسالم قمؾقؽؿ ورمحي اهلل وسمريموشمف

 أمو سمعد،

ومنن مـ أقمظؿ مو يـشده اًمعومل اًمققم؛ إمـ، ومفق كعؿي مـ اًمـعؿ اًمتل 

ر هبو ىمريشًو  َـّ اهلل هبو قمغم اًمـوس، وذيمَّ ومؼول: ﴿ ومؾقعبدوا رب هذا امت

اًمبقً * اًمذي أـمعؿفؿ مـ ضمقٍع وآمـفؿ مـ ظمقف ﴾. ٓ يـبغل أن 

كـتظر مـ أظمريـ ًمقػرضقا قمؾقـو مـظقموهتؿ ذم ؾمبقؾ اؾمتتبوب إمـ 

ذم اًمعومل، ٕكـو كؿؾؽ مـظقمي متؽومؾي وجيى أن كعؽمف سملكـو ىمٍمكو 
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مـ واًمسقوؾمي وكؼٍم ذم قمرضفو قمغم اًمعومل، كحـ كؿتؾؽ مـظقمي ذم إ

واًمتعؾقؿ وآىمتصود، وذم اًمعداًمي واًمتسومح واعمحبي واًمسالم، وقمـدمو 

كؼٍم ذم قمرضفو شموريملم اعمجول ٕهمرار وطمدصموء، ٓسمد أن كدومع رضيبي 

 اًمتؼصػم ذم ذًمؽ.

وإن كدوة اًمققم هل ذم اعمسور اًمصحقح واعمسور اًمؼقيؿ، وموٕمـ ًمقس 

ٓ زراقمقًو وٓ اىمتصوديًو ومحسى، ومؼط أمـًو قمسؽريًو وٓ أمـًو ؾمقوؾمقًو، و

ومعوجلي مريمز اإلموم اًمبخوري عمقضقع إمـ مـ زاويي إمـ 

اًمػؽري كحسبفو زاويي مفؿي ضمدًا، ذم زمـ أصبح دور اًمشققخ 

وإؾموشمذة واعمعؾؿلم ٕضمقوًمـو اًمققم قمؼم اإلكؽمكً ومقاىمع اًمتقاصؾ 

إكام  آضمتامقمل، ومو هؽذا يمظمذ اًمعؾؿ ومو هؽذا يؽتسى اًمػفؿ،

اًمعؾؿ سموعمشوومفي واعمجوًمسي واًمتعى ذم مزامحي اًمعؾامء واجلؾقس معفؿ، 

وإمـ اًمػؽري مؼدمي هومي إلؿموقمي إمـ ذم اًمعومل، طملم كحرص أن 

كتجووب مع ذحيي مفؿي مـ ؿمبوسمـو وومتقوشمـو ومال كؽميمفؿ ًمعومل مػتقح، 

سمؾ كتؾؼػفؿ ذم طمؾؼوت وسمرامٍ شمثؼقػ، وهذا دور يتحؿؾف اجلؿقع 

س ومؼط دار اًمػتقى، وهل ذيؽي مع سمؼقي اعمـظامت واعممؾمسوت وًمق
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واًمدوائر طملم يػسح اعمجول ًمؾشقخ واًمعومل واًمػؼقف واعمدرس ًمقؼقم 

سمقاضمبف، ومال يضقؼ قمؾقف وٓ حيجر قمؾقف وٓ شمػـد يمؾامشمف وحتقر قمبوراشمف، 

ويمؾ ذًمؽ يسوهؿ ذم رسمط مفؿ سملم ذحيي أسمـوئـو وسمـوشمـو، وهؿ 

ط سموٕمي مـ ذق وهمرب وهؿ يشوهدون مػوقمؾ يشوهدون مظومل حتق

احلرب واًمتفجػم واًمؽمهقى، ومقليت دور إمـ اًمػؽري ًمـحػظ أضمقوًمـو 

مـ ردود ومعؾ همػم مـضبطي، وكشقع سمقـفؿ اًمؽؾؿي اًمطقبي واًمـصقحي 

 اًمـوومعي سموعمققمظي احلسـي واًمؽؾؿي اجلومعي.

ضمقوًمـو ًمؼوء ـمقى مبورك كشدد ومقف قمغم دور مجقع اعممؾمسوت، ومحاميي أ

وؿمعقسمـو ًمقس واضمى ؿمخص أو مـظؿي ومحسى سمؾ هق واضمى 

اجلؿقع، واجلؿعقوت واجلفوت اعمسموًمي اًمتل يـبغل أن شمؼقم سمؿثؾ هذه 

اًمقاضمبوت هل يمثػمة، وًمؽـ كميمد وكشدد قمغم دور احلؽقموت ودور 

احلويمؿ قمـدمو يؼقم سملداء اًمعفد واحلؽؿ سموًمعدل واإلكصوف ًمؾؿظؾقملم 

وموًمعدل هق أؾموس اعمؾؽ، وإؿموقمي اًمعدل  وإقمطوء يمؾ ذي طمؼ طمؼف،

وإقمطوء احلؼقق واإلكصوف وإظمذ قمغم يد اًمسػفوء، يمؾ ذًمؽ يسوهؿ 

 ذم إؿموقمي إمـ وإمون.
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طمػظ اهلل هذه اًمبالد وؾموئر سمالد اعمسؾؿلم، طمػظـو مجقعًو مـ ذ يمؾ 

 ذي ذ.

وؿمؽر اهلل شمعومم عمريمز اإلموم اًمبخوري ًمؾبحٌ اًمعؾؿل قمغم هذه 

وهذه اًمـدوة اًمطقبي، وٓ أريد أن آظمذ مـ وىمً اًمـدوة، أيمتػل  اعمبودرة،

 هبذا اًمؼدر، واًمسالم قمؾقؽؿ ورمحي اهلل وسمريموشمف.     

 ََّّ 
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َّكؾؿةَّراعيَّالـدوةَّسامحةَّمػتيَّاجلؿفوريةَّالؾبـاكقةَّ

َّالشقخَّالدكتورَّعبدَّالؾطقفَّدريانَّ

َّممثاًلَّبسامحةَّالؼايضَّالشقخَّسؿرَّكاملَّالدين

 

اًمعوعملم، واًمصالة واًمسالم قمغم اعمبعقث رمحي ًمؾعوعملم احلؿد هلل رب 

 وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم.

 أمو سمعد،

 أصحوب اًمػضقؾي سملكػسفؿ

 م. ؾمعودة ؾمػػم أكدوكقسقو اعمحؽمم.اف ـمراسمؾس اًمؽرقوأظمص ضق

 ممثؾ اًمسػورة اًمسعقديي اعمؽرم. 

 أصحوب اعمعوزم واًمسقودة يمؾ سمؿـ يؿثؾ، إظمقة وإظمقات.

 قمؾقؽؿ ورمحتف وسمريموشمفؾمالم اهلل 

إن اهلل أكزل اًمؼرآن سمام ومقف مـ أطمؽوم ومقاقمظ وىمصص ًمقػؽر ومقف 

َّلرأيتهَّاخلؾؼ واًمعبود، ىمول شمعومم: ﴿ َّجبل َّعذ َّالؼرآن َّهذا َّأكزلـا لو

َّلؾـاسَّلعؾفمَّ َّكرضهبا َّوتؾكَّاألمثال َّاهلل َّخشقة َّمن َّمتصدعًا خاشعًا



9 

يموهتاممف سموًمعؼؾ، .مل ُيعؾؿ أن اإلؾمالم أومم اهتاممًو سمٌمء يتػؽرون﴾

أقمـل سمف دور اًمعؼؾ، سمؾ ىمد ضمعؾ مـوط اًمتؽؾقػ يمؾف مرشمبطًو سموًمعؼؾ 

واًمػفؿ ومو ذاك إٓ ٕمهقتف ذم ديـ اهلل، وىمد ومشؾ أقمداء اإلؾمالم ىمدياًم 

أن يقاضمفقا اإلؾمالم قمسؽريًو، وسموءت يمؾ حمووٓهتؿ سموًمػشؾ، وًمذًمؽ 

ؿ، ويمون شمقضمفقا عمحورسمي اعمسؾؿلم ذم ومؽرهؿ وأصوًمتفؿ وقمؼقهل

اًمتقضمف هق حمورسمي آقمتدال وإسمعود ؿمبوهبؿ قمـف إمو سموٓكحالل واعمقوقمي 

واًمبعد قمـ اًمتديـ، ومقـشل ؿمبوٌب أسمعد مو يؽقن قمـ أصوًمي ديـف وهدي 

كبّقف، يـتنم ذم صػقومف اًمشفقات ومؾذات احلقوة اًمػورهمي مـ أي هدف، 

 وإمو سمزرع اًمغؾق واًمتطرف ورومض أظمر واًمتشدد ذم اًمديـ وزرع

أومؽور أسمعد مو شمؽقن قمـ آقمتدال واًمقؾمطقي، إن ومؽر اًمغؾق واًمتشدد 

هذا ضمؾى قمغم إمي اًمقيالت واخلراب واًمنم اًمعظقؿ وأصوب أسمـوء 

 ديــو ىمبؾ أن يصقى أهؾ اعمؾؾ إظمرى.

إن ديـ اإلؾمالم شمعويش مـذ سمدايتف مع أظمر وإن أقمظؿ اًمقصموئؼ اًمتل 

احلبقى  إومم سمـقدهووضعً ذم هذا اعمجول هل شمؾؽ اًمتل أؾمس 

، سملم أهؾ اإلؾمالم أكػسفؿ مـ مفوضمريـ وأكصور وذًمؽ ملسو هيلع هللا ىلصحمؿد
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هبدف ؿمّد حلؿي اًمقطمدة سملم اعمسؾؿلم وـمرد مـفٍ اًمتؽػػم سمغػم طمؼ 

مـ سمقـفؿ ومؼد يمون مـفٍ قمؾامء اعمسؾؿلم رومض اًمتؽػػم سملم أسمـوء 

)وكلَّقولَّجاءَّبـػيَّالؽػرَّعنَّاإلؾمالم، يؼقل اسمـ قموسمديـ رمحف اهلل 

يعـل أطمرى أن كلظمذ سمف،  وكرومض مبدأ دسؾمَّولوَّكانَّضعقػًاَّأحرى(َّا

اًمتؽػػم اًمعشقائل اًمذي أصبح يسقد ويـتنم سملم ـمبؼي اًمشبوب همػم 

مهؾلم ًمفإومتوء ذم اًمػروع اًمػؼفقي ومؽقػ ذم أمقر اًمتؽػػم واًمدموء اعم

 وإقمراض.

وأمو اًمقصمقؼي اًمثوكقي: ومفل شمؾؽ اًمتل وىمعفو مع أصحوب إديون 

رى سمؾ مع أؾمقء اًمبنم وهؿ اًمقفقد وذًمؽ ًمؽمؾمقخ ضقاسمط إظم

يموكً ملسو هيلع هللا ىلص وذوط ًمؾتالىمل واًمتعويش مع أظمر ومع أن ىمـوقمي اًمـبل

قمغم يؼلم سملن اًمقفقد ؾمتـؼض هذه اًمعفقد واعمقاصمقؼ، وًمؽـف يمون يريد 

أن يرد ىمقاقمد يمالمف مـ سمعده أن مو ومعؾف قمؾقف اًمصالة واًمسالم مع 

 اعمبدأ اًمنمقمل إصقؾ.اًمقفقد مـ شمعويش وشمالق هق 

إكـو ذم ًمبـون وذم هذا اًمبؾد أطمقج مو كحتوج إمم اًمتؽوشمػ ًمؽمؾمقخ ودقمؿ 

ومؽر آقمتدال ًمدى يمؾ ـموئػي مـ اًمطقائػ، وموًمتطرف ًمقس ًمف ديـ أو 
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ـموئػي معّقـي سمؾ هق مقضمقد سملم أومراد يمؾ اًمطقائػ ومفؿتـو أن كؼقي 

إنَّسامحةَّمػتيَّومؽر آقمتدال وكدقمؿ أهؾف وأصحوسمف وكتقاصؾ معفؿ. 

َّ َّالؾبـاكقة ىمد ؾمعك مـذ سمدايي قمفده إمم شمرؾمقخ ودقمؿ ومؽر اجلؿفورية

آقمتدال وكنمه ذم هذا اًمبؾد سمشؽؾ قموم وكدقمق اجلؿقع ًمؾحذو طمذوه 

 ذم هذا إمر.

وإكـو كعتؼم اًمدقمقات ًمسؾخ هذا اًمبؾد قمـ حمقطف اًمعريب واًمتدظمؾ ذم 

ات شمطرف وهمؾق ؿممون اًمدول اًمعرسمقي ؾمقوؾمقًو أو قمسؽريًو هل دقمق

وإن أهؾ آقمتدال مـ ؾموؾمي وقمؾامء ديـ ذم هذا اًمبؾد جيى أن يؼػقا 

سمقضمف هذه اًمدقمقات، وإن اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي هل إطمدى أهؿ 

ؿ وإكـو يوأسمرز اًمدول اًمداقمؿي ًمالقمتدال واعمُحورسمي ًمؾتطرف مـذ اًمؼد

 وزم كعتؼم اعمؿؾؽي سمحؽومفو وقمغم رأؾمفؿ اعمؾؽ ؾمؾامن ووزم قمفده ووزم

قمفده وسمعؾامئفو إضمالء إوموضؾ احلصـ إظمػم ذم وضمف اًمتطرف 

واًمغؾق، وإن مـ يصّقب رصوصف قمغم ممؾؽي اخلػم ومنكف يصقب 

 رصوصف قمغم آظمر طمصقن آقمتدال ذم اعمـطؼي.
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ًمـ أـمقؾ قمؾقؽؿ، سمورك اهلل ذم ضمفقديمؿ ووومؼؽؿ عمو ومقف اخلػم واًمرؿمد 

ظمقة ذم دار اًمعؾؿ واًمعؾامء وضمزى اهلل إظمقة ذم معفد اًمبخوري وإ

 واًمسالم قمؾقؽؿ ورمحي اهلل وسمريموشمف.، يمؾ ظمػم قمغم هذا اجلفد اعمبورك
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َّكؾؿةَّمديرَّالـدوةَّ

َّفضقؾةَّالشقخَّالدكتورَّحمؿودَّالعؽال

َّادديرَّالتعؾقؿيَّيفَّجمؿعَّاإلمامَّالبخاريَّلؾرشيعةَّاإلسالمقة

 

يمون اإلكسون آمـًو إن اؾمتؼومي احلقوة اًمدكقو وؾمعودهتو ٓ حتصؾ إٓ إذا 

 .قمغم كػسف، مرشموح اًمؼؾى، هودئ اًمـػس

واحلوضمي إمم إمـ سمؽوومي صقره وأؿمؽوًمف مـ أهؿ احلوضموت اًمػطريي 

اًمتل ٓ يؿؽـ أن يؽقن ؾمؾقك اإلكسون ؾمقيًو سمدوهنو، وإمـ كعؿي 

وقمد اهلل هبو قمبوده اعمممـلم، ىمول شمعومم: ﴿ اًمذيـ آمـقا ومل يؾبسقا إيامهنؿ 

طمرص ملسو هيلع هللا ىلص هلؿ إمـ وهؿ مفتدون ﴾. يمام أن اًمرؾمقل سمظؾؿ أوًمئؽ

مـ أصبح مـؽؿ آمـًو ذم رسسمف، معورم ذم "قمغم سمقون هذا اعمعـك، ومؼول: 

]أظمرضمف اًمؽممذي  "سمدكف، قمـده ىمقت يقمف، ومؽلكام طمقزت ًمف اًمدكقو

َـّ اهلل شمعومم سمف قمغم ىمريش ومؼول:6432)       ( وطمسـف إًمبوين[. وىمد م

فؿ رطمؾي اًمشتوء واًمصقػ * ومؾقعبدوا رب ﴿ إليالف ىمريش * إيالوم

هذا اًمبقً * اًمذي أـمعؿفؿ مـ ضمقع وآمـفؿ مـ ظمقف ﴾. وٕمهقي 
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إمـ سمشؽؾ قموم دقمو سمف إسمراهقؿ قمؾقف اًمسالم عمؽي اعمؽرمي أومضؾ 

اًمبؼوع ﴿ وإذ ىمول إسمراهقؿ رب اضمعؾ هذا اًمبؾد آمـًو واضمـبـل وسمـل أن 

 إمـ، أمٌر ديـل شمعبدي، كعبد إصـوم ﴾. وهبذا يتبلم أن طمرصـو قمغم

وًمقس مـ سموب اًمقفمقػي، ويـبغل قمغم اعمسؾؿ أن يؽقن أؿمد طمرصًو قمغم 

إمـ مـ مقفمػ إمـ، ٕن إمـ كوسمع مـ إيامكـو، وهق ضمزء ٓ 

يتجزأ مـ قمؼقدشمـو وصمؼوومتـو، وشملمقـف شململم ًمديــو وإؾمالمـو، وطمراؾمتف 

 طمراؾمي ًمعؼقدشمـو وذيعتـو.

ومً إًمقف اجلفقد، وقمـقً سمف اًمعؼقل، هق وٓ ؿمؽ أن أومم مو رص

مقضقع إمـ اًمػؽري، ًمعظؿ أمهقتف، وطمسـ قموىمبتف قمـد شمقومره، 

وإذا يمون اًمشبوب هؿ قمامد اًمـفضي،  وؿمدة ظمطر ومؼداكف أو اإلظمالل سمف.

وأمؾ اعمستؼبؾ، ومبوٕمـ اًمػؽري كحؿقفؿ، وكصقهنؿ مـ اًمشبفوت 

وضمى قمؾقـو اًمقىمقف ومـ هذا اعمـطؾؼ  وضبوسمقوت إومؽور اعمـحرومي.

طمقل هذا اعمقضقع ذم حمووًمي وضع رؤيي طمؼقؼقي حلاميي وشمعزيز إمـ 

ـِ اًمقـمـل سمصػي قمومي، هبدف  اًمػؽري واًمذي ُيَعدُّ اًمدرَع احلصلَم ًمألم

 اًمقصقل إمم كتوئٍ وشمقصقوٍت حلػظ إمـ.
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َّادحورَّاألول

َّدورَّاإلعالمَّيفَّحايةَّاألمنَّالػؽري

َّأ.د.َّحمؿدَّالعادل

َّادعفدَّالرتكيَّالعريبَّلؾدراساتَّاالسرتاتقجقةَّبلكؼرةرئقسَّ

َّ

سمسؿ اهلل واًمصالة واًمسالم قمغم رؾمقل اهلل، ؾمقدكو حمؿد وقمغم آًمف 

 وصحبف ومـ وآه.

اًمشؽر واًمتؼدير عمريمز اإلموم اًمبخوري ًمؾبحٌ اًمعؾؿل واًمدراؾموت 

إمـ "اإلؾمالمقي ًمتـظقؿ هذه اًمـدوة وشمـووًمف هذا اعمقضقع اهلوم 

 "مسموًمقي محويتفاًمػؽري و

وؿمؽر ظموص ًمرئقس اعمريمز ومضقؾي اًمشقخ اًمديمتقر ؾمعد اًمديـ حمؿد 

اًمؽبل، قمغم دقمقشمف اًمؽريؿي زم ويمؾ اًمتؼدير ًمؾسقدات واًمسودة 

 احلضقر.

هذه أول زيورة زم عمديـتؽؿ اًمطقبي ـمراسمؾس، وؾمعقد ضمدًا أن أيمقن سملم 

 .وموًمسالم قمؾقؽؿ ورمحي اهلل وسمريموشمف، أهكم وأطمبتل
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 سمطرح هذا اًمسمال: عموذا كحؿل إمـ اًمػؽري؟أسمدأ 

  ٓ أي جمتؿع يعقش أزمي ذم هقيتف ٕؾمبوب داظمؾقي أو ظمورضمقي

يؿؽـ أن يؽقن جمتؿعًو إجيوسمقًو، مـتجًو، ممصمرًا ووموقماًل، وسموًمتوزم 

ومنن محويي إمـ اًمػؽري أو اهلقيي هل ذط أؾمود ًمتحؼقؼ 

 إمـ واًمتـؿقي سموعمػفقم اًمشومؾ ًمؾعبورشملم

 ويي إمـ اًمػؽري واهلقيي أصبح أمرًا مؾحًو ذم فمّؾ محالت مح

اًمتشقيف اعمـظؿي، قمؼى شمزايد إكشطي اإلرهوسمقي ومو يؽمشمى قمؾقفو 

مـ هتديد ًمػؽر اعمجتؿع وصمؼوومتف وؾمؾقيمقوشمف وأقمراومف، وأطمقوكًو 

قمؼم شمسؾقط أومؽور أو معتؼدات دظمقؾي قمغم هذه اعمجتؿعوت سمغقي 

 ؾقيمقًو.شمدمػمه واكحالًمف ومؽريًو وؾم

  شمعدد مصودر هتديد إمـ اًمػؽري، ومؿـفو اًمغزو اًمثؼوذم

واًمػؽري واعمتؿثؾ ذم اًمعديد مـ اعمرايمز اًمبحثقي واجلومعوت 

إضمـبقي ووؾموئؾ اًمبٌ اعمبوذ يموًمػضوئقوت، ومو شمبثف مـ مقاد 

إقمالمقي هتدف إمم كنم أومؽور أو ؾمؾقيمقوت هدامي أو مضؾؾي أو 

 ومف.متشددة ًمزقمزقمي اعمجتؿع وإضعو
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  ،مجقعـو يالطمظ أن هذا اًمغزو اًمػؽري طمؼؼ اًمؽثػم مـ أهداومف

ومـفو إؿموقمي اخلقف واًمتشؽقؽ ذم أصوًمي ومؽر اعمجتؿع وحمورسمي 

اًمعؼؾ، ًمذًمؽ معظؿ اعمجتؿعوت اًمعرسمقي اًمققم واًمـخى ًمقسً 

اؾمتثـوءًا أصبح ًمدهيو اؾمتعداد وىموسمؾقي أيمثر ًمالؾمتفالك، اؾمتفالك 

يعؽس ذم شمؼديري أزمي طمؼقؼقي ذم يمؾ رء ٓؾمقام إومؽور وهذا 

اًمعؼؾ وأزمي صمؼي ذم اهلقيي واعمؼقموت اًمثؼوومقي واًمػؽريي اًمتل 

حتتوج سمؽؾ شمليمقد إمم شملصقؾ ومحويي، واًمػرق ؿموؾمع سملم مـ 

 يصـع إومؽور ومـ يستفؾؽفو.

َّ

َّاإلصارَّالوصـيَّوالدويلَّدػفومَّاألمنَّالػؽري:

 تجزأ مـ جيى اًمـظر إمم إمـ اًمػؽري قمغم أكف ضمزء ٓ ي

مـظقمي إمـ اًمؼقمل، وأن إمـ اًمػؽري يشؽؾ هقيي 

اعمجتؿع، واعمؼصقد هبو: اعمؼقموت إؾموؾمقي: اًمديـ، اًمؾغي، 

اعمقروث اًمثؼوذم وآضمتامقمل، ومنذا هتددت هذه اعمؼقموت هتدد 

 يمقون اعمجتؿع، وسموًمتوزم حيدث اخلؾؾ ذم مـظقمي إمـ اًمؼقمل.
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 ؼوكقن اًمدوزم اًمعوم، حتً يمذًمؽ إمـ اًمػؽري مؽػقل ذم اًم

إـمور إمـ اإلكسوين أو مػفقم إمـ اجلامقمل أو اًمسؾؿ 

 آضمتامقمل.

  أيضًو اعمقثوق اًمعوعمل حلؼقق اإلكسون يميمد قمغم أن محويي اهلقيي

اًمثؼوومقي ًمؾػرد هل ضمزء ٓ يتجزأ مـ مبودئ طمؼقق اإلكسون، 

 وٓ ؿمؽ أن اهلقيي اًمثؼوومقي هل إطمدى وضمقه إمـ اًمػؽري.

  مـ سملم اًمقصموئؼ اًمدوًمقي اًمرئقسقي اًمتل شمـص قمغم محويي إمـ

اًمػؽري سمشؽؾ مبوذ أو همػم مبوذ، وجيى قمغم اعمفتؿلم 

َّآـمالع قمغم سمـقد هذه اًمقصموئؼ اًمدوًمقي سمدىمي:

 .8431أوًٓ: اإلقمالن اًمعوعمل حلؼقق اإلكسون اًمصودر ؾمـي 

    /  صموكقًو: اًمعفد اًمدوزم اخلوص سموحلؼقق اعمدكقي واًمسقوؾمقي

 .8422ؾمـي 

صموًمثًو: اًمعفد اًمدوزم اخلوص سموحلؼقق آىمتصوديي وآضمتامقمقي 

 .8422واًمثؼوومقي اًمصودر ؾمـي 
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هذه اًمقصموئؼ اًمثالث شمشؽؾ ذم مـظقمي إمؿ اعمتحدة مو يطؾؼ 

ويمـتقجي أو حمّصؾي: يتقضح  "ٓئحي احلؼقق اًمدوًمقي"قمؾقف 

ؽــو آؾمتـود ًمديـو أن هـوك أرضقي مفؿي ذم اًمؼوكقن اًمدوزم يؿ

إًمقفو ذم مسوقمقـو حلاميي أمــو اًمػؽري أو هقيتـو، وقمغم 

 اعمختصلم اؾمتثامرهو يمسـد ىموكقين.

َّ

َّالسمالَّالثاين:َّكقفَّكستطقعَّأنَّكساهمَّيفَّحايةَّأمــاَّالػؽري؟

 محويي إمـ اًمػؽري داظمؾ إوـمون:

  اًمتـقع: اإلدارة اإلجيوسمقي ًمؾتـقع داظمؾ اعمجتؿع اًمقاطمد، وًمعؾ

اجلؿقؾ ًمبـون يشؽؾ اًمـؿقذج إكجح ذم اعمـطؼي اًمعرسمقي سمؾديمؿ 

 ذم إدارة هذا اًمتـقع أو اًمتعويش مع هذا اًمتـقع.

  اعمقاـمـي: صقوهمي مػفقم واضح وإجيويب ًمؾؿقاـمـي، اعمقاـمـي اًمتل

حتتضـ اجلؿقع وحتػظ طمؼقق اجلؿقع دون شمسؾط ـمرف معلم 

حتً ؿمعور إهمؾبقي أو آؾمتؼقاء سملـمراف ظمورضمقي قمغم 
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سوب ظمصقصقوت اًمداظمؾ، وأي ظمؾؾ ذم هذا إمر ؾمقفدد طم

 إمـ اًمػؽري واًمسؾؿ آضمتامقمل. 

  إدارة آظمتالف: وأىمصد سمف هـو؛ أن همقوب اإلدارة اإلجيوسمقي

ًمالظمتالف داظمؾ اعمـظقمي اًمقاطمدة )مذهى واطمد أوديـ، أو 

مجوقمي أو طمزب ..( يشّؽؾ ظمطرًا يمبػمًا قمغم إمـ اًمػؽري أو 

قي واحلضوريي ًمتؾؽ اعمجؿققمي ويـعؽس ذًمؽ ؾمؾبوً اهلقيي اًمثؼووم

 قمغم صقرة اهلقيي واًمقـمـ.

  حتصلم اًمػؽر: قمؿؾقي اًمتحصلم اًمداظمكم ًمؾفقيي أو اًمػؽر جيى

أن شمؼقم قمؼم ممؾمسوت وًمقس أومراد ) مع اًمتليمقد قمغم أمهقي دور 

اًمػرد وروح اعمبودرة (، ٕن اعممؾمسي شمبؼك وشمتطقر، واعمؼصقد 

إمم قمؿؾقي حتصلم ذاشمقي مـ ظمالل اًمتجديد هـو أن اًمػؽر حيتوج 

وشمطقير اعمدارس اًمػؽريي، ٕن أي ومؽر ٓ جيدد كػسف حمؽقم 

 قمؾقف سموٓكحسور، ويػؼد اًمؼدرة قمغم اًمريودة واًمسقودة.

َّ

َّ
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 حايةَّاألمنَّالػؽريَّيفَّاخلارج:

  اًمػؽر أو اهلقيي ٕي جمتؿع ٓؿمؽ أهنو حتؿؾ رؾموًمي ومضوملم

يبذل أهؾفو اجلفقد ًمؾتعريػ صمؼوومقي وطمضوريي، ويػؽمض أن 

هبذه اعمؼقموت، ) يمام يؼقًمقن اإلكسون قمدو مو جيفؾ ( ومؽؾام 

قمّرومً سمؿؼقموت ومؽرك وهقيتؽ يمؾام ؾمومهً ذم محويي 

 هقيتؽ.

  قمؾؿ صـوقمي إصدىموء"صـوقمي إصدىموء: ًمألؾمػ اًمشديد" 

ٓ يزال جمفقًٓ ذم معظؿ اًمبؾدان اًمعرسمقي، ومل يدرج سمعد ذم 

وذم شمؼديري كحـ ذم أؿمد احلوضمي إًمقف ذم يمؾ  مـوهٍ اًمتعؾقؿ،

اعمجوٓت ظموصي محويي إمـ اًمػؽري قمؼم أدوات احلقار 

 اعمتعددة ٓؾمقام احلقار مع أظمر.

  أيضًو مػفقم اًمدسمؾقموؾمقي اًمشعبقي: ٓ يزال هموئبًو ذم ممؾمسوشمـو

اًمعؾؿقي واًمثؼوومقي واًمديـقي واعمدكقي وهمػمهو، وذم شمؼديري كحـ 

إمم معرومي اعمبودئ إؾموؾمقي هلذا اًمعؾؿ )  ذم أؿمد احلوضمي
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اًمدسمؾقموؾمقي اًمشعبقي ( ًمــؼؾ شملصمػم اًمػؽر واهلقيي إمم اًمػضوءات 

 اًمعوعمقي.

َّ

َّأيَّدورَّلوسائلَّاإلعالمَّيفَّحايةَّاألمنَّالػؽري؟

مؼقًمي مفؿي: إذا يمون آؾمتعامر اعمبوذ ًمؾبؾدان يمون يتؿ قمؼم أًمي 

تك اًمسقود اًمققم يتؿ قمؼم أًمي اًمعسؽريي.. وموٓؾمتعامر اًمػؽري سمؾ وطم

 اإلقمالمقي سموًمدرضمي إومم.

اًمسمال إول: يمقػ كتعومؾ مع وؾموئؾ اإلقمالم؟ ) حلاميي أمــو 

 اًمػؽري وهقيتـو، خلدمي ىمضويوكو،.. (

  هذا اًمسمال يذيمرين سمؿؼقًمي مفؿي ًمؾزقمقؿ اًمؽميمل كجؿ اًمديـ

ذم دمؿع  8443أرسمؽون رمحي اهلل قمؾقف، طمقٌ ىمول قموم 

مجوهػمي اطمتػوًٓ سمػقزهؿ سمبؾديي إؾمطـبقل ) يمون اًمسقد 

اردوهمون آكذاك هق اًمػوئز سمرئوؾمي سمؾديي إؾمطـبقل ( ىمول 

 أرسمؽون: كحـ مؼبؾقن قمغم طمؽؿ شمريمقو، وًمـ كستطقع أن كحؽؿ

شمريمقو قمؼم صـوديؼ آىمؽماع ومؼط مو مل كؿتؾؽ ىمقة اإلقمالم 
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وآىمتصود... وسموًمػعؾ قمؿؾقا سمتؾؽ اًمقصقي وكجحقا ذم 

ؾفؿ ًمؾعى أدوار أيمؼم.. هـو  امتالك اًمؼقشملم وأيمثر ممّو أهَّ

اًمسمال: سمرهمؿ شمقومر اإلمؽوكوت ذم اًمبالد اًمعرسمقي، هؾ حيرصقن 

هذا اًمؼطوع  قمغم ايمتسوب ىمقة اإلقمالم، وهؾ يستثؿرون ذم

آؾمؽماشمقجل، ايمتسوب ىمقة اإلقمالم ًمقس ومؼط حلاميي أمـؽ 

اًمػؽري وهقيتؽ، سمؾ ًمؽل يؽقن صقشمؽ مسؿققمًو وممصمرًا 

 ومقضمفًو وصوكعًو ًمؾحدث ٓ جمرد مستفؾؽ.

  هؾ كـجح ذم صـوقمي اًمصداىموت مع وؾموئؾ اإلقمالم اعمتـققمي

وًمقس اًمؾقن اًمؼريى مـؽ ومؼط، وإهؿ مـ ذًمؽ يمّؾف هؾ 

ذم صـوقمي اإلقمالمل اعمسؾؿ اعمتخصص اًمذي يؽقن  كجحـو

وومقًو هلقيتف، ًمػؽره، ًمقـمـف، وٕمتف، ويؽقن ىمودرًا قمغم اًمتعوـمل 

اعمحؽمف واإلجيويب مع خمتؾػ وؾموئؾ اإلقمالم ٓؾمقام اإلقمالم 

اجلديد ووؾموئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل، وٓ ؿمؽ ًمق حتؼؼ ذًمؽ 

 ؾمقسوهؿ سمشؽؾ مبوذ ذم محويي إمـ اًمػؽري.
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 ريّمزكو ضمقدًا ذم معظؿ اًمؼـقات اًمػضوئقي، ؾمـالطمظ أن معظؿ  ًمق

اًمعؾامء واعمشويخ ٓ حيسـقن اًمتعومؾ مع وؾموئؾ اإلقمالم ظموصي 

اعمرئل مـف، وسموًمتوزم يؽقن شملصمػمهؿ أموم اًمشوؿموت ضعقػًو، وذم 

شمؼديري ٓ قمقى أن حيصؾ اًمعومؾقن ذم طمؼؾ اًمققمظ واإلرؿمود 

ؾموئؾ اإلقمالم طمتك قمغم دورات متخصصي ذم اًمتعومؾ مع و

يؽقن طمضقرهؿ اإلقمالمل إجيوسمقًو وممصمرًا، سمؾ ومـ اعمفؿ أيضًو 

 احلرص قمغم شمعؾؿ اًمؾغوت إضمـبقي.

  ذم مؼوسمؾ ذًمؽ معظؿ اًمبعثوت اًمدسمؾقموؾمقي واإلقمالمقي

واًمديـقي اًمتل شمليت إمم اًمعومل اًمعريب مـ اًمدول إوروسمقي 

عمخوـمبي اًمعرب وهمػمهو، حيرصقن قمغم شمعؾؿ اًمؾغي اًمعرسمقي 

سمؾغتفؿ سمؾ ودراؾمي مؼقموت اهلقيي اًمعرسمقي واًمػؽر ًمؽل حيددوا 

 مداظمؾ اًمتلصمػم ومـ صمؿ اًمتقضمقف.

  عمسوكدة وؾموئؾ اإلقمالم سموعمعؾقمي اًمدىمقؼي، ٓسمد مـ شملؾمقس

مرايمز سمحٌ ورصد إقمالمل متخصصي ذم مقاضمفي مصودر 
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هتديد إمـ اًمػؽري ًمتؽقن ىمودرة قمغم كؼؾ اًمصقرة اًمصحقحي 

 ـ اهلقيي واًمػؽر واًمرد قمغم محالت اًمتشقيف اعمـظؿي.قم

َّ

 اإلعالميَّالرتبويَّومـاهجَّالتعؾقم:

  يمثػمًا مـ اًمدول قمؿؾً قمغم دمٍ مػوهقؿ إمـ اًمػؽري ضؿـ

اعمـوهٍ اًمدراؾمقي، وذًمؽ مـ أضمؾ اًمتحصلم اًمػؽري 

وإظمالىمل واًمعؼوئدي، وهق ضامكي ًمؾؿجتؿع ضد ىمقؿ 

يمقز قمغم ىمقؿ اًمقؾمطقي اًمتطرف اًمػؽري واإلرهوب، واًمؽم

وآقمتدال واًمتسومح وكبذ اًمعـػ، ومـ أهؿ إمقر اعمتعؾؼي 

هبذا اعمسور؛ هق إدراج مودة اإلقمالم اًمؽمسمقي ذم اعمـوهٍ 

اًمتعؾقؿقي ًمتعريػ اًمـشء يمقػقي اًمتعومؾ مع وؾموئؾ اإلقمالم 

وظموصي وؾموئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل، وشمػعقؾ اإلقمالم 

سموٕمـ اًمػؽري، ووضع سمرامٍ اًمؽمسمقي اعمدرد ذم اًمتعريػ 

 قمؾؿقي وصمؼوومقي وقمؿؾقي ًمؾؽشػ اعمبؽر قمـ آكحراف اًمػؽري.
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  أظمتؿ وأىمقل إن اإلقمالم شمؼع قمغم قموشمؼف مسموًمقي يمبػمة ذم محويي

إمـ اًمػؽري، ًمؽـ اعمسموًمقي شمبؼك مجوقمقي سملم اًمدوًمي 

واعمجتؿع، ومنذا يمون اجلفوز اًمسقود مفؿتف ؾمـ اًمتنميعوت 

يي إمـ اًمػؽري ومنن ممؾمسوت اعمجتؿع اًمرضوريي حلام

مطوًمبي سمتلصقؾ صمؼوومي إمـ اًمػؽري قمؼم أدواهتو اعمدكقي 

 وإهؾقي

 

 أيمتػل هبذا اًمؼدر، أضمدد ًمؽؿ ؿمؽري قمغم آؾمتامع 

 واًمسالم قمؾقؽؿ ورمحي اهلل وسمريموشمف

 

 

 

 

َّ

َّ
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َّادحورَّالثاين

َّدورَّاألرسةَّيفَّحايةَّاألمنَّالػؽري

اس َّد.َّبسامَّصر 

َّتربويَّ،َّومدربَّإداريَّيفَّلبـانَّواخلارجمستشارَّ

َّ

َّصاحبَّالسامحةَّمػتيَّاجلؿفوريةَّالؾبـاكقة،َّ

م َّالشقخَّالدكتورَّعبدَّالؾطقفَّدريانَّادؽر 

َّالعؾامءَّاألفاضل،َّاإلخوةَّواألخواتَّاألعزاء،َّواحلضورَّالؽريم،

َّالسالمَّعؾقؽمَّورحةَّاهللَّوبركاته

َّمؼدمة:

ؼول ؾمبحوكف: ﴿ومـ آيوشمف احلؿد هلل اًمذي ضمعؾ إرسة آيي مـ آيوشمف، وم

أن ظمؾؼ ًمؽؿ مـ أكػسؽؿ أزواضمًو ًمتسؽـقا إًمقفو وضمعؾ سمقـؽؿ مقدة 

 ]68اًمروم [ورمحي، إن ذم ذًمؽ ٔيوت ًمؼقم يتػؽرون﴾ 

مو مـ مقًمقد إٓ "واًمصالة واًمسالم قمغم معؾؿ اًمـوس اخلػم، اًمؼوئؾ: 

هلل . وريض ا"ويقًمد قمغم اًمػطرة، وملسمقاه هيقداكف أو يؿجسوكف أو يـٍماكف
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قمـ مصوسمقح اهلدى اًمذيـ أظمرضمقا مـ سمققهتؿ ىمودة إمؿ، وقمغم مـ 

 ؾمور قمغم هدهيؿ إمم يقم اًمديـ.

يػخر اعمسؾؿقن سملهنؿ أهدوا ًمؾعومل أومضؾ اًمـظؿ احلقوشمقي، اًمتل شمضؿـ 

أمـفؿ واًمتؽوومؾ آضمتامقمل ومقام سمقـفؿ. يمام يػخرون سملهنؿ أوًمقا إرسة 

اًمسقي إًمػ اعملًمقف، اًمصوًمح  اعمسموًمقي اًمؽؼمى ذم صـوقمي اإلكسون

ـُ سمحؾقًمف، ويؽقن معؾاًم وؿموهدًا قمغم  سمـػسف اعمصؾح ًمغػمه، حيؾُّ إم

همػمه، وأمتف ظمػم أمي أظمرضمً ًمؼقودة اًمبنميي، وهمرس اًمؼقؿ اًمـبقؾي 

ومقفو، يمام وصػفو رهبو ؾمبحوكف سمؼقًمف: ﴿يمـتؿ ظمػم أمي أظمرضمً ًمؾـوس 

                      ن سموهلل...﴾ شملمرون سموعمعروف وشمـفقن قمـ اعمـؽر وشمممـق

 .]881آل قمؿران[

ذم زمـ يدقمل سمعض اعمسؾؿلم ومقف طمٍميي ومفؿ اإلؾمالم، وذم زمـ 

يتفؿ اًمعومل سملرسه ديــو احلـقػ سموًمعـػ واًمتدمػم، جيى احلديٌ قمـ 

ؾمامطمي اإلؾمالم، وضمالًمي اًمؼرآن، وكبل اًمرمحي قمؾقف اًمصالة واًمسالم، 

وموذا ظمرس اًمعومل سمغقوب اعمسؾؿلم قمـ ؾموطمي احلقوة، وإصمبوت قمؽس مو 
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قم زورًا وهبتوكًو، وإصمبوت أن ٓ أمـ وٓ رظموء وٓ ؾمعودة، يتفؿقن سمف اًمق

 إٓ ذم قمؼقدة اًمتقطمقد، واًمتزام شمعوًمقؿ اإلؾمالم.

منَّهـاَّكشؽرَّلـدوتؽمَّالعامرةَّهذاَّاالختقار،َّويفَّهذاَّالتوققتَّ

َّبالذات،َّمتؿـقًاَّلؾجؿقعَّدوامَّالتوفقق.َََّّّ

َّ

َّتعريفَّاألرسة:

 األرسةَّلغة:  - أ 

 …مـ إرَْس سمؿعـك اًمشّد واًمَعْصىأصؾ يمؾؿي إرسة ملظمقذة 

 .(8)حلصقـي، ومـ اًمرضمؾ اًمرهط إدكقنا اًمدرع: سموًمضؿ وإرسة

وموعمؼصقد سموٕرسة ذم اًمؾغي مجوقمي اًمرضمؾ اًمذيـ يتؼقى هبؿ وحيتؿل هبؿ 

)وموإلكسون ٓ يؽقن ىمقيًو قمزيزًا وذم مـعي إٓ إذا يمون ذم أرسة حتصـف 

 ومتـعف(.

 

 

                                                             

 .6/871، اًمصحوح ًمؾجقهري 81، خمتور اًمصحوح 8/83، اعمصبوح اعمـػم 341( اًمؼومقس اعمحقط ص: 8)
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 اصطالحًا:األرسةَّ  - ب   

مـ اعمعروف أن إرسة هل اًمـقاة إومم ًمؾؿجتؿع اًمؽبػم، ٕهنو متثؾ 

ضمزءًا مـف، ومفل هبذا )جمؿققمي مـ إومراد، ارشمبطقا سمرسموط إهلل، هق 

. ًمؽـفو )شمتؽقن هموًمبًو مـ إب (6)رسموط اًمزوضمقي أو اًمدم أو اًمؼراسمي(

 ومؼط، وإم وإوٓد، وهؿ جمؿققمي مـ إقمضوء يـتؿقن إمم ضمقؾلم

ضمقؾ أسموء وضمقؾ إسمـوء، يمام شمشتؿؾ قمغم ؿمخصلم سموًمغلم قموئؾلم مهو 

 .(4)اًمذيمر وإكثك(

 

َّأكواعَّاألرس:

ذم طمضورشمـو وشمراصمـو وشمعوًمقؿـو، إرسة مو ذيمركو ذم اًمتعريػ، وهل اًمتل 

ؾمي، أمو  شمعـل اضمتامع رضمؾ وامرأة وشملؾمقس قموئؾي، وهل ممؾمسي مؼدَّ

واعمدكقي اعمعورصة، ومؼد شمؽقن إرسة سملم ذم صمؼووموت اًمتخؾػ واًمعبٌ 

ذيمريـ أو أكثقلم، وىمد شمؽقن ًمؼضوء اًمغريزة دون اًمسعل ًمصـوقمي 

َّإسمـوء واؾمتؿرار اًمـسؾ.

                                                             

  .48( شمرسمقي إوٓد ذم اإلؾمالم عمحؿد مؼبؾ ص 6)

.41( مدظمؾ إمم أصقل اًمؽمسمقي ص 4)
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، مثؾ شمؾؽ اًمتل ومؼدت أطمد "قمرضموء"وذم اًمقاىمع ىمد شمؽقن إرسة 

أقمؿدة شملؾمقسفو، ؾمقاء سموعمقت أو اًمطالق، أو سمػؼدان اًمدور 

 وآؾمتؼوًمي مـ اًمقاضمبوت. 

 

َّأهدافَّاألرس:

هتدف إرسة إمم حتؼقؼ أهداف ؿمخصقي، مثؾ ىمضوء اًمغريزة اًمبنميي، 

واعمتعي اإلكسوكقي، واؾمتؿرار اًمـسؾ، وىمضوء طموضمي إسمقة وإمقمي، 

وىمد شمؽقن ٕهداف جمتؿعقي وطمضوريي، مثؾ احلػوظ قمغم اًمـسؾ، 

ً وك ي سموعمقارد اًمبنميي يمامَّ  ققمًو.ودمـى اظمتالط إكسوب، وشمغذيي إمَّ

 

َّاألرسةَّومـظومةَّالؼقم:

اإلكسون صػحي سمقضوء، وأسمقاه وسمقئتف مـ أومراد وممؾمسوت، يؽتبقن 

قمؾقفو مو يريدون، مـ معتؼدات، وقمودات، وقمبودات، وىمقؿ 

 وأظمالىمقوت.
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وشمبؼك إرسة إيمثر وموقمؾقي ذم همرس اعمعتؼد، واًمؼقؿ، وشمعديؾ 

ويؿيض ذم  اًمسؾقك. طمقٌ حيؿؾ اًمطػؾ وراصمًي، اًمؽثػم مـ اًمطبوع،

 أطمضون أسمقيف أول أيوم طمقوشمف، ويـشل قمغم مو قمقده أهؾف وأرطمومف.

مـ هـو ضموء اًمتقضمقف اًمرسموين سمؼقًمف شمعومم: ﴿يو أهيو اًمذيـ آمـقا ىمقا 

[. واًمتقضمقف اًمـبقي 2أكػسؽؿ وأهؾقؽؿ كورًا...﴾ ]ؾمقرة اًمتحريؿ 

يمؾؽؿ راع ويمؾؽؿ مسمول قمـ "طمقٌ ىمول صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ: 

مو مـ مقًمقد إٓ ويقًمد قمغم اًمػطرة وملسمقاه هيقداكف، "وىمقًمف:  "رقمقتف...

 ."أو يـٍماكف، أو يؿّجسوكف

 

َّوأثرهَّعذَّادجتؿع:َّدورَّاألرسةَّالرتبويَّيفَّتعزيزَّاألمنَّالػؽري

إرسة أيمؼم مـ أن شمؽقن مفجعًو أو مطعاًم أو ممؾمسي يلوي إًمقفو 

قل وشمزيمقي أومرادهو ًمؾسؿر واًمسفر، إهنو مصـع اًمسعودة، وسمـوء اًمعؼ

 اًمـػقس، وشمعديؾ اًمسؾقك.

إهنو ايمتشوف ًمؾؼدرات واعمقاهى، وشمـؿقي ًمؾؿفورات، وشمعزيز ًمؾثؼوومي، 

وسمـوء اًمشخصقي، وشملهقؾ أومرادهو ًمؾحقوة واًمـجوح، ودمسقد شمعوًمقؿ 
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اإلؾمالم ذم إكػس واعمجتؿع، وضبط اًمعالىموت وومؼ مـفٍ اًمؼرآن 

 واًمسـي اًمـبقيي.

اعمسؾؿي قمـ ؾمقاهو، واشمضحً معومل مـ هـو اظمتؾػً ؾمامت إرسة 

أؾموًمقبفو ووؾموئؾفو وأهداومفو. إكسوهنو قمالىمتف سموهلل قمالىمي قمبقديي، 

وقمالىمتف سموإلكسون اًمؼريى واًمبعقد قمالىمي قمدل وإطمسون، وقمالىمتف 

سموًمؽقن مـ طمقًمف قمالىمي شمسخػم، حتثف قمغم آيمتشوف، وآؾمتثامر، 

فو واؾمتؼرارهو، وأمو واحلػوظ قمغم اعمقارد، وإقمامر إرض، وشململم أمـ

قمالىمتف إظمػمة قمالىمتف سمؤظمرة، ومفل قمالىمي مسموًمقي وضمزاء، ممو 

جيعؾف أيمثر طمرصًو، وأصدق كػعًو، إذ مفام ـمول قمؿره، ؾمقؾؼك رسمَّف، 

 وحيوؾمى قمغم إطمسوكف ضمـَّي وشمؽرياًم، وقمغم إؾموءشمف إصماًم وقمؼقسمي.

ٕرسة ذم مجع هذه اعمػوهقؿ وسملؾمؾقب رصلم وشمقصمقؼ دىمقؼ مبقـًو دور ا

دور إرسة شمعزيز إمـ اًمػؽري، إؾمتوذ قمودل رؿمود همـقؿ ومؼول: )

اًمؽمسمقي ذم شمعزيز إمـ اًمػؽري، يتطؾى درضمي قموًمقي مـ اًمققمل 

واؾمتشعور اعمسموًمقي، وسمـوء ىمـوقمي يمومؾي سملمهقي إرسة ذم وىمويي إسمـوء 

مـ أؿمؽول آكحراف اًمػؽري وشمقومػم اعمـوقمي اًمػؽريي ًمدهيؿ مـذ 
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قًمتفؿ، ًمقـشلوا ىمودريـ قمغم مقاضمفي أي حتديوت ومؽريي، يمتؾؽ اًمتل ـمػ

يتعرضقن هلو ذم قمٍم آكػتوح اًمعوعمل، قمغم يموومي اًمثؼووموت 

واًمتقضمفوت، مـ ظمالل مـفٍ ومؽري يرشمؽز إمم صمقاسمً ذيعتـو مـ 

اًمعؼقدة وإظمالق، ويتػوقمؾ مع اعمتغػمات واعمستجدات سموقمتدال 

 وشمقازن(.

يتحؿؾفو إسمقان ذم إرسة، مع ؾموئر ىمطوقموت وهل مسموًمقي 

يمؾؽؿ راع ومسمول "اعمجتؿع، يمام سملم اًمرؾمقل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ: 

قمـ رقمقتف، اإلموم راع وهق مسمول قمـ رقمقتف، واًمرضمؾ ذم أهؾف راع 

وهق مسمول قمـ رقمقتف، واعمرأة ذم سمقً زوضمفو راقمقي وهل مسموًمي 

 ."وهق مسمول قمـ رقمقتفقمـ رقمقتفو، واخلودم ذم مول ؾمقده راع 

إن شملصمػم اًمبقئي إرسيي قمغم أـمػوهلو يصؾ إمم طمد احلػوظ قمغم كؼوء 

اًمػطرة أو ومسودهو، يمام ذم ىمقًمف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ: )مو مـ مقًمقد إٓ 

ويقًمد قمغم اًمػطرة، وملسمقاه هيقداكف أو يؿجسوكف أو يـٍماكف( وهذا دًمقؾ 

وصحي إومؽور ًمدى قمغم أن إرسة مسموًمي قمـ ؾمالمي اعمعتؼد، 

أومرادهو، واًمدور اإلجيويب اًمذي شممديف إرسة ذم طمقوة أومرادهو، وذم 



35 

وىمويتفؿ مـ آكحراف، ٓ يؿؽـ شمعقيضف قمـ ـمريؼ أي ممؾمسي 

 .اضمتامقمقي أظمرى

 

 األمنَّالػؽريَّواألرسة:

 شمداوًمف يمثرة مع –ورسمام ٓ يعل يمثػم مـ إرس مدًمقل إمـ اًمػؽري 

 .أسمـوئفو ًمدى حتؼقؼف ؾمبؾ معرومي إمم سمحوضمي أهنو يمام –

إمـ اًمػؽري يمام قمرومف اًمعؾامء سمعبورات متؼورسمي هق: )ؾمالمي ومؽر 

اإلكسون وقمؼؾف وومفؿف، مـ آكحراف واخلروج قمـ اًمقؾمطقي 

وآقمتدال(. أو هق )شململم أومؽور وقمؼقل أومراد اعمجتؿع، مـ يمؾ ومؽر 

 .وأمـف( ؿموئى ومعتؼد ظموـمئ، مو ىمد يشؽؾ ظمطرًا قمغم كظوم اعمجتؿع

وموهلدف اًمذي يسعك إًمقف، هق محويي قمؼقدشمـو وصمؼوومتـو وأظمالىمـو مـ يمؾ 

ومؽر أو معتؼد مـحرف أو متطرف، ومو يتبعف مـ ؾمؾقك يـول مـ أمــو 

 .وؾمالمتـو
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َّاخلطواتَّالعؿؾقةَّلتعزيزَّاألمنَّالػؽري:

اًمعؿؾ اعمؼدمي ًمـدوة اعمجتؿع وإمـ، اعمـعؼدة سمؽؾقي  ضموء ذم ورىمي

مـ قموم  63/6طمتك  68/6إمـقي سموًمريوض، مـ اعمؾؽ ومفد 

: ًمألؾمتوذ اًمديمتقر قمبد اهلل سمـ ومفد اًمنميػ، أؾمتوذ اًمػؼف  هـ8368

اإلؾمالمقي سموعمديـي اعمـقرة  اجلومعي سمؼسؿ اًمػؼف، ذم يمؾقي اًمنميعي ذم 

 اًمـؼوط اًمتوًمقي:

 اقمتامد ًمغي احلقار، واًمتػوهؿ اًمػعول سملم إسمقيـ وأوٓدهؿ. -8

قمـ اًمعـػ وإؾموًمقى آؾمتبداديي اًمتل دموذم ىمقؿ اًمشقرى اًمتخكم  -6

ذم اإلؾمالم، وٓ شمتـوؾمى مع اعمعطقوت احلضوريي واعمتغػمات اًمتل يؿر 

ًَ وَمظًّو   هبو اعمجتؿع، ىمول شمعومم : ًَ هَلُْؿ َوًَمْق يُمـ ـَ اهللِّ ًمِـ ٍي مِّ ﴿وَمباَِم َرمْحَ

ـْ طَمْقًمَِؽ وَموقمْ  قْا ِم ُػ قَمـُْفْؿ َواؾْمَتْغِػْر هَلُْؿ هَمِؾقَظ اًْمَؼْؾِى َٓكَػضُّ

ِؾلَم﴾  ْؾ قَمغَم اهللِّ إِنَّ اهللَّ حُيِىُّ اعمَُْتَقيمِّ ًَ وَمَتَقيمَّ َوؿَموِوْرُهْؿ ذِم إَْمِر وَمنَِذا قَمَزْم

 .( ؾمقرة آل قمؿران [884] )

شوريمي مع سموعم  – مه وىمً أي مـ أيمثر –إرسة اًمققم مطوًمبي  -4

درؾمي، واعمسجد، واإلقمالم...  ذم ممؾمسوت اعمجتؿع إظمرى مثؾ اعم
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 .شمؽقيـ اعمػوهقؿ اًمصحقحي واًمؽومؾي اًمالزمي ًمؾحقوة اًمراؿمدة أمـي

وكظرة إمم اًمسـي اًمـبقيي سموقمتبورهو اًمـؿقذج اًمذي كتلؾمك سمف ذم اًمؽمسمقي 

واًمتقضمقف كجد طمرص اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ قمغم شمليمقد اعمػوهقؿ 

 : ئي مـ ذًمؽ مثالً اًمصحقحي واعمتؽومؾي ذم أذهون اًمـوؿم

ر قمغم اًمـبل صغم اهلل م ىمول – قمـف اهلل ريض –مو رواه يمعى سمـ قمجرة 

قمؾقف وؾمؾؿ رضمؾ ومرأى أصحوب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ مـ 

ه وكشوـمف، ومؼوًمقا: يو رؾمقل اهلل ًمق يمون هذا ذم ؾمبقؾ اهلل! ومؼول دِ ؾَ ضَم 

وًمده إن يمون ظمرج يسعك قمغم "رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ: 

صغورًا ومفق ذم ؾمبقؾ اهلل، وإن يمون ظمرج يسعك قمغم أسمقيـ ؿمقخلم 

يمبػميـ ومفق ذم ؾمبقؾ اهلل، وإن يمون ظمرج يسعك قمغم كػسف يعػفو ومفق ذم 

 .] رواه اًمطؼماين، وصححف إًمبوين [ "ؾمبقؾ اهلل...

ًمؼد سمدا مـ شمعؾقؼ أصحوب اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ قمغم مو رأوه مـ 

ر قمؾقفؿ أهنؿ حيٍمون معـك )ذم ؾمبقؾ اهلل( ذم كشوط اًمرضمؾ اًمذي م

اًمعؿؾ اجلفودي، ومبلم هلؿ أن اًمسعل قمغم اعمعوش يعتؼم أيضًو مـدرضمًو ذم 

ومقىمػ آظمر قمـدمو يسلهلؿ ذم أؾمؾقب طمقاري  معـك )ذم ؾمببقؾ اهلل(
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           ومقؼقل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ:  : قمـ معـك اًمٍمقمي أي اعمصورع

ون » قَمَي ومقؽؿ؟ ىموًمقا: اًمذي ٓ يٍمقُمف اًمرضمول، ىمول: ٓ، مو شَمُعدُّ َ اًمٍمُّ

أظمرضمف أسمق داود، وذم روايي « .. وًمؽـَّف اًمذي يؿؾؽ كػسف قمـد اًمغضى

ام اًمشديُد اًمذي يؿؾؽ كػسف قمـد "اًمشقخلم:  قَمِي، إِكَّ َ ًمقس اًمشديُد سموًمٍمُّ

 ."اًمغضى

 

َّومنَّاخلطواتَّادؼرتحة:

 طمسـ اظمتقور اًمنميؽ. -8

ة مفقى إومئدة وضمـَّي اًمدكقو، وواطمي إمـ واًمسعودة، ضمعؾ إرس -6

 اًمتل يعقش أومرادهو أمجؾ أوىموهتؿ ذم رطموهبو.

اًمتعؾُّؿ وومفؿ اإلؾمالم اًمصحقح، وشمعؾقؿ إسمـوء اًمعؼقدة واًمػؼف،  -4

 وومتووى اًمعؾامء اعمعتؼميـ.

مقاضمفي إومؽور اعمستقردة، وحتؾقؾفو، واًمـؼوش طمقهلو، وإصمبوت  -3

 دم اًمتفوون ذم شمبـل إسمـوء هلو.سمطالهنو، وقم
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آؾمتعوكي سملهؾ اخلؼمة وآظمتصوص، ًمقتؼـ إهؾ اًمتعومؾ مع  -8

 إسمـوء، سمحسى مراطمؾفؿ اًمعؿريي وأكامـمفؿ اًمشخصقي.

اًمتـسقؼ مع اعممؾمسوت اًمؽمسمقيي مـ مسوضمد ومدارس ومجعقوت  -2

 وكقاد...

تل يلًمػقهنو، مراىمبي جموًمس إسمـوء وأصدىموئفؿ، ووؾموئؾ اإلقمالم اًم -7

ويتسؿرون أمومفو، واعمقاىمع اإلًمؽؽموكقي واعمجؿققموت اًمتل يتقاصؾقن 

 معفو.

رسمط إسمـوء سمؿحوضـ شمرسمقيي مقصمقىمي، ينمف قمغم إدارهتو أهؾ  -1

اًمعؾؿ، وشمعتؿد ومقفو اًمقؾموئؾ وإؾموًمقى اًمعؾؿقي احلديثي، ذم سمـوء 

امي.اًمعؼقل، وإيمسوب اجلقؾ اعمـوقمي، واحلصوكي، مـ إومؽور اهل  دَّ

ب هذه اعمػوهقؿ إمم أومرادهو، قمؾقفو  -4 إذا اسمتؾقً إرسة سمترسُّ

سمؿقاضمفي اعمقىمػ، واًمتعومؾ معف سمحؽؿي، ودرايي، وآؾمتعوكي 

وًمي، ٓؾمتئصول  سموعمختصلم، ًمتؼديؿ اًمعالج اًمسؾقيمل، واعمتوسمعي اًمػعَّ

 أورام آكحراف اًمػتَّويمي.
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َّمراجعَّمؼرتحةَّلؾتوسعَّواالستػادة:

ذم ضقء اًمؽتوب واًمسـي: د/ اًمسقد أمحد ومرج، اًمطبعي  إرسة -8

 هـ، ـمبع دار اًمقوموء، مٍم. 8317إومم، 

أصقل اًمػؽر اًمؽمسمقي ذم اإلؾمالم: د/ قمبوس حمجقب، اًمطبعي  -6

هـ، صححف:ظمػم أمحد اًمعطور، ممؾمسي قمؾقم اًمؼرآن  8311إومم 

 قمجامن، ودار اسمـ يمثػم، دمشؼ، سمػموت.

مل وكظؿف: دراؾمي ذم قمؾؿ آضمتامع سمـوء اعمجتؿع اإلؾمال -4

ه،ـ دار  8381اإلؾمالمل، د/ كبقؾ اًمسامًمقـمل، اًمطبعي اًمثوًمثي 

 اًمنموق، اًمسعقديي.

شمرسمقي إسمـوء واًمبـوت ذم ضقء اًمؼرآن واًمسـي: إقمداد وشمصـقػ  -3

 اًمشقخ/ ظموًمد قمبد اًمرمحـ اًمعؽ، دار اعمعرومي، سمػموت.

ؿلم: د/ حمؿد قمكم حمؿد اًمؽمسمقي اإلؾمالمقي وأؿمفر اعمرسملم اعمسؾ -8

      اعمرصػل، و د/آمول محزة اعمرزوىمل أسمق طمسلم، اًمطبعي إومم

 هـ. 8381
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اًمؽمسمقي اإلؾمالمقي واًمطبقعي اإلكسوكقي: إؾمتوذ اًمديمتقر مؼداد  -2

 هـ دار قمومل اًمؽتى، اًمريوض. 8381سموجلـ، اًمطبعي إومم 

واًمروضي: حمؿد طمومد شمرسمقي إـمػول ذم رطموب اإلؾمالم ذم اًمبقً  -7

هـ/ مؽتبي 8388اًمـورص، ظمقًمي قمبد اًمؼودر درويش، اًمطبعي إومم 

 اًمقادي، ضمده.

اًمؽمسمقي واعمجتؿع: حمؿد اًمراسمع احلسـ اًمـدوي، شمؼديؿ: اًمشقخ أيب  -1

 دمشؼ، اًمؼؾؿ، دار  هـ،8386احلسـ قمكم اًمـدوي، اًمطبعي إومم 

 .سمػموت اًمشومقي اًمدار

اعمفجقرة ذم شمرسمقي إسمـوء، حمؿقد آل مقاذم،  شمذيمػم أسموء سموًمســ -4

 هـ، دار اسمـ طمزم، سمػموت.8343اًمطبعي اًمثوكقي 

اعمقؾمققمي اًمعؾؿقي احلديثي ذم شمرسمقي إسمـوء، حمؿقد ؾمؿػم اعمـػم،  -81

 هـ، دار اًمقؼلم ًمؾـنم واًمتقزيع، مٍم.8362اًمطبعي إومم، 

َّ

َّ

َّ
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َّاخلامتة:

ر اًمشؽر واًمتؼدير، ًمؽؾِّ مـ ؾموه  ؿ ذم كجوح هذه اًمـدوة، كؽرِّ

وًمصوطمى اًمرقمويي ؾمامطمي مػتل اجلؿفقريي اًمؾبـوكقي، وٕؾمتوذكو 

اًمػوضؾ اًمشقخ اًمديمتقر ؾمعد اًمديـ يمبل، وًمؾؿشوريملم ذم ومعوًمقوهتو، 

م اًمدول،  قمغم أمؾ أن شمبؼك إرسة مصـع أمـ اعمجتؿعوت، وؾمبقؾ شمؼدُّ

ي سمنذن اهلل.  ومػتوح إقمودة جمد إمَّ

اس،َّمعَّحمبتيَّوتؼديري، ــــامَّالطر  َّبس 

َّصرابؾسَّالػقحاء،َّمديـةَّاألمنَّوالعؾمَّ

62-3-6102َّ

 

َّ

َّ  



43 

َّادحورَّالثالث:

َّدورَّالتعؾقمَّيفَّحايةَّاألمنَّالػؽري

َّفضقؾةَّالشقخَّالدكتورَّسعدَّالدينَّحمؿدَّالؽبي

َّرئقسَّمركزَّاإلمامَّالبخاريَّلؾبحثَّالعؾؿيَّوالدراساتَّاإلسالمقة

َّ

اًمعوعملم، واًمصالة واًمسالم قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف  احلؿد هلل رب

 وصحبف أمجعلم.

 أمو سمعد،

 

َّأوالً:َّتعريفَّاألمنَّالػؽري:

إن إمـ اًمػؽري: هق ؾمالمي ومؽر اإلكسون مـ آكحراف، أو اخلروِج 

قمـ  اًمقؾمطقي وآقمتدال ذم ومفؿف ًمألمقر اًمديـقي، واًمسقوؾمقي، 

م اًمعوم، وحتؼقؼ إمـ، وآضمتامقمقي، ممو يمدي إمم طمػظ اًمـظو

 واًمطؿلكقـي، وآؾمتؼرار ذم اعمجتؿع.

َّ
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َّثاكقًا:َّدورَّالتعؾقمَّيفَّحايةَّاألمنَّالػؽري:

وًمؾتعؾقؿ دور مفؿ ذم محويي إمـ اًمػؽري، طمقٌ أن يمثػمًا مـ مظوهر 

آكحراف اًمػؽري، شمعقد أؾمبوهبو إمم اجلفؾ، ؾمقاء اجلفؾ سموعمػوهقؿ 

 ي، أو إهداف اًمسقوؾمقي.آضمتامقمقي، أو اعمؼوصد اًمديـق

َّتعريفَّالتعؾقم:َّ

وسمام أن اًمتعؾقؿ قمؿؾقي طمضوريي، كتقصؾ مـ ظمالهلو إمم آرشمؼوء 

سموعمستقى اإلكسوين ذم اًمتػؽػم واًمتصقر وإدراك احلؼوئؼ اًمعؾؿقي 

 واعمعرومقي.

ومنن اًمتعؾقؿ يضطؾع سمدور يمبػم ذم محويي إمـ اًمػؽري، وسموًمتوزم، شمؼع 

ي مسموًمقي يمبػمة ذم ذًمؽ، سموقمتبورهو حموضـ قمغم اعممؾمسوت اًمتعؾقؿق

 ًمؾؽمسمقي، ومعومؾ ًمصـوقمي اًمػؽر وشمؼقيؿف.

 وعمو يمون اًمتعؾقؿ يؼقم قمغم صمالصمي أريمون:

 اعمدرس -8

 اًمطوًمى -6

 اعمـفٍ -4
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يمون ٓسمد مـ اًمؽميمقز ذم محويي إمـ اًمػؽري قمغم اعمدرس اًمذي هق 

سمؿثوسمي اًمدواء سمؿثوسمي اًمطبقى، وقمغم اعمـفٍ اًمتعؾقؿل اًمذي يعتؼم 

 ًمؾؿريض.

َّاددرس:َّ-0

وسمام أن اعمعؾؿ هق طمجر اًمزاويي ذم اًمعؿؾقي اًمتعؾقؿقي، وهق اًمذي يصقغ 

اًمتصقراِت اًمعؾؿقَي ًمؾطوًمى، ٓسمد أن كريمز ذم اجلقاكى اًمتل شمستحؼ 

اًمعـويي سموعمعؾؿ، ؾمقاء جلفي اًمؽػوءة اًمعؾؿقي، أو اًمؽمسمقيي، سملن يؿثؾ 

ي إطموـمي اعمدرس سموًمقاىمع واعمخوـمر اًمؼدوة اًمصوحلي ًمؾطالب. أو جلف

اعمحتػي سموًمطوًمى، ذم يمؾ ومئوشمف اًمعؿريي، وهق اًمذي يسؿقف أهؾ اًمعؾؿ: ) 

 .أن يؽقن ومؼقَف كػٍس (

َّادـفجَّالتعؾقؿي:َّ-6

وأمو اعمـفٍ اًمتعؾقؿل، ومال سمد ومقف مـ مراقموة مدارك اًمطوًمى اًمعؼؾقي، 

ب  واًمػفؿ، ومؼد اقمتـك اًمعؾامء ىمدياًم سمؿراقموة ومفؿ اًمطوًمى، طمتك سمقَّ

اإلموم اًمبخوري رمحف اهلل ذم صحقحف سموسمًو سمعـقان: ) سموب مـ شمرك سمعض 

ام آظمتقور خموومي أن يؼٍُم ومفُؿ سمعِض اًمـوس ومقؼعقا ذم أؿمدَّ مـف ( يم
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ب سموسمًو آظمر سمعـقان: ) مـ ظمصَّ سموًمعؾؿ ىمقمًو دون ىمقم يمراهقي أن ٓ  سمقَّ

: ) طمدصمقا اًمـوس سمام ريض اهلل قمـف يػفؿقا ( وأظمرج ومقف ىمقَل قمكم

ب اهلل ورؾمقًمف ( [. 867]اًمبخوري )ملسو هيلع هللا ىلص ( يعرومقن، أحتبقن أن ُيؽذَّ

يمذًمؽ ومعؾ اإلموم مسؾؿ ذم صحقحف، طمقٌ أظمرج ذم مؼدمي 

: ) مو أكً سمؿحدٍث ىمقمًو ريض اهلل قمـف عقدصحقحف: ىمقل اسمـ مس

طمديثًو ٓ شمبؾغف قمؼقهلؿ إٓ يمون ًمبعضفؿ ومتـي (. ]مؼدمي صحقح مسؾؿ 

 ) سموب اًمـفل قمـ احلديٌ سمؽؾ مو ؾمؿع ( [.

 وممو جيى أن يؾحظف اعمـفٍ اًمتعؾقؿل:

إؿمبوُع طموضموِت اًمطوًمى مـ اعمعؾقموت، ٓؾمقام ذم اعمـفٍ اًمديـل، ٕن 

، واًمؽؾقي، وهل مـ اعمػؽمض أن شمؽقن ضمفوٍت ملمقكًي اعمدرؾمي، واعمعفد

قمغم ومؽر اًمطوًمى، إذا مل شُمشبع اعمعؾقموِت اًمديـقي قمـد اًمطوًمى سمشؽؾ 

 هذا اًمػراغ اًمديـل مـ ضمفوٍت 
ِ
ؾمؾقؿ، ومسقضطر إمم اًمبحٌ قمـ مؾء

أظمرى، وىمد ٓ شمؽقن ملمقكًي قمغم ومؽره، ومقـشل اخلؾؾ ذم إمـ اًمػؽري 

 قمـد اًمطوًمى.
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قز أن يغػؾف اعمـفٍ اًمتعؾقؿل، شمؾبقي طموضموت اًمعٍم وممو ٓ جي

ومستجداشمف، وكحـ ذم قمٍٍم أطمقج مو كؽقن ومقف إمم شمرؾمقخ اعمػوهقؿ 

 آضمتامقمقي اًمصحقحي، ومػوهقؿ إمـ وآؾمتؼرار.

ومـ اعمعؾقم قمـد اعمشتغؾلم سموًمؽمسمقي واًمتعؾقؿ؛ أن اعمـوهٍ اًمتعؾقؿقي هل 

 َرضموت اًمتعؾقؿقي. اًمتل ختدم إهداف اًمؽمسمقيي ذم اعمخ

ومنذا أردكو ًمؾؿخرضموت اًمتعؾقؿقي أن شمؽقن متشبعًي سموعمػوهقؿ 

آضمتامقمقي، ومػوهقؿ إمـ وآؾمتؼرار، ٓسمد أن كؾحظ ذًمؽ ذم 

مـوهجـو اًمتعؾقؿقي، ذَط أن شمؽقن مستؿدًة مـ مصودر مقصمقىمٍي قمـد 

 اًمطوًمى طمتك شمـطبَع ذم ذهـف، وشمصبَح مسؾَّؿًي ذم ؾمؾقيمف همػَم ىموسمؾيٍ 

 ًمؾـؼوش.

ؾمف، وهق قمـد  وأقمظؿ مصدر مقصمقق قمـد اًمطوًمى، اًمؽتوب اًمذي يؼدِّ

 اعمسؾؿلم: اًمؼرآن اًمؽريؿ.

َّتطبققَّآيةَّمنَّالؼرآنَّالؽريمَّعذَّحتؼققَّادػاهقمَّاالجتامعقة:

وؾملشمـوول آيًي مـ اًمؼرآن اًمؽريؿ، يمامدة شمعؾقؿقي شمصقغ قمـد اًمطوًمى 

 ار.مػفقمًو اضمتامقمقًو يمصؾ ًمتحؼقؼ إمـ وآؾمتؼر
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ىمقًمف شمعومم: ﴿ ٓ يـفويمؿ اهلل قمـ اًمذيـ مل يؼوشمؾقيمؿ ذم اًمديـ ومل 

خيرضمقيمؿ مـ ديوريمؿ أن شمؼموهؿ وشمؼسطقا إًمقفؿ إن اهلل حيى اعمؼسطلم 

 [.   1﴾ ]اعمؿتحـي/

ؾً هذه أيي عمػفقم اًمسؾؿ إهكم قمـد اعمسؾؿلم، ومـ مصدر  ومؼد أصَّ

س قمـد اًمطوًمى، ممو ؾمقؽقن ًمف أسمؾغ إصمر  ذم صقوهمي مػوهقؿف مؼدَّ

 آضمتامقمقي، وحيػظ أمـف اًمػؽري.

َّدورَّادعؾمَّيفَّحايةَّاألمنَّالػؽري:َّ

 وأمو دور اعمعؾؿ ذم محويي إمـ اًمػؽري، ومسلمجؾف ذم أرسمع كؼوط:

يبويعقن ملسو هيلع هللا ىلص اًمـصح اًمدائؿ ٕسمـوئف اًمطؾبي، ومؼد يمون أصحوب اًمـبل -8

عؾؿ: قمغم اًمـصح ًمؽؾ مسؾؿ. وأومم اًمـوس سمـصح اعمملسو هيلع هللا ىلص رؾمقل اهلل

 شمالمقذه.

شمـؿقي اًمتػؽػم اًمسؾقؿ قمـد اًمطؾبي، سمػتح ىمـقات احلقار سملم اعمعؾؿ  -6

 وشمالمقذه ذم اًمؼضويو اعمفؿي واًمـوزًمي.

 همرس اعمػوهقؿ اًمصحقحي ذم اًمطالب، ومـ ذًمؽ:  -4
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مػفقم اًمػتقى، وأهنو شممظمذ مـ اًمعؾامء اًمراؾمخلم، وٓ شممظمذ مـ  -أ

 وؾموئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل وإكؽمكً.

يمام أنَّ مـفو مػفقَم وطمدة إمي، وممو يضود مػفقَم وطمدة إمي،  -ب

آكتامء إمم إطمزاب واًمتـظقامت اًمتل دمؿع أومرادًا وشمػرق أمًي، واهلل قمز 

 وضمؾ يؼقل: ﴿ وأنَّ هذه أمتؽؿ أمًي واطمدة ﴾.

هذه اجلامقموت اًمتل شمـشل سمعقدًا قمـ أهؾ  ريض اهلل قمـف وىمد أسمطؾ قمؿر

 إمي سمؼقًمف:  احلؾ واًمعؼد ذم

) مـ سمويع رضماًل قمغم همػم مشقرٍة مـ اعمسؾؿلم ومال يتوسمع هق وٓ اًمذي 

 ( [.2141سمويعف ( ]ضمزء مـ أصمر أظمرضمف اًمبخوري )

ىمقوم اعمعؾِؿ سمدوره ذم يمشػ ضمقاكى اخلؾؾ ذم ؿمخصقي اًمطوًمى،  -3

 وحمووًمُي قمالضمفو ىمبؾ أن شمستػحؾ ويصعى قمالضمفو.

َّالؽشفَّعنَّحاالتَّالشذوذَّالػؽري:

وًمؾؽشػ قمـ طموٓت اًمشذوذ اًمػؽري قمـد اًمطالب، جيى اقمتامد 

مجقع إؾموًمقى اًمتعؾقؿقي، وقمدم آىمتصور ذم اًمتعؾقؿ قمغم اًمطريؼي 
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اًمتؼؾقديي، وهل اًمتؾؼل مـ اعمدرس ومحسى، سمؾ جيى شمػعقؾ أؾمؾقب 

 احلقار واعمـوفمرة سملم اعمدرس واًمتالمقذ.

شمسوقمد ذم ومـفو: شمؽؾقػ اًمطوًمى سموًمبحٌ ذم مقضققموت حمددة، 

 إفمفور مؽـقكوت ومؽره.

َّالطرقَّالتعؾقؿقةَّيفَّحايةَّاألمنَّالػؽري:

وأمو اًمطرق اًمتعؾقؿقي ذم محويي إمـ اًمػؽري، ومنهنو شمرضمع إمم صمالصمي 

 ـمرق رئقسي:

اًمطريؼي إومم: ـمريؼي اًمتلصقؾ اًمعؾؿل، وذًمؽ سمتلصقؾ وشمؼعقد  -8

ى، وسمذًمؽ اعمبودئ إظمالىمقي، وآضمتامقمقي، واإلكسوكقي قمـد اًمطوًم

كؽقن ىمد قمصؿـو اًمطوًمى سمعوصٍؿ قمؾؿٍل ذايٍت حيػظف مـ آكحراف 

 اًمػؽري قمـد سمروز اًمظقاهر اًمشوذة، وإومؽور اعمـحرومي. 

اًمطريؼي اًمثوكقي: ـمريؼي اًمتحصلم؛ وذًمؽ عمـ مل يؽـ ممصاًل قمؾؿقًو،  -6

وذًمؽ سمتحذيره مـ آكحراوموت واًمظقاهر اًمشوذة ومقر فمفقرهو، وقمدِم 

 و.اًمسؽقت قمـف
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ؾ قمؾؿقًو، حتصقـف سمعؾامء  يمام أنَّ مـ وؾموئؾ حتصلم اًمطوًمى همػم اعممصَّ

إمي اعمقصمقىملم، سمـنم سمقوكوهتؿ وأطمؽومفؿ اًمصودرة قمـفؿ، واعمتعؾؼي 

 سمنكؽور إقمامل اعمتقًمدة مـ اجلـقح اًمػؽري.

اًمطريؼي اًمثوًمثي: اًمطريؼي اًمعالضمقي؛ وذًمؽ سمؿعوجلي مو وىمع مـ  -4

 وت اًمغؾق واًمتطرف قمـد اًمطوًمى.مشؽالت، وفمفر مـ قمالم

َّبعضَّاألخطاءَّوالتؼصرَّيفَّحايةَّاألمنَّالػؽريَّيفَّالتعؾقم:ََّّ

ومـ إظمطوء، سمؾ مـ اًمؼصقر ذم اعمػوهقؿ اًمؽمسمقيي ذم صقوهمي  -8

قمؼؾقي وؿمخصقي اًمطوًمى، أن كؼتٍم ذم شمعؾقؿ أسمـوئـو قمغم شمعؾؿ أطمؽوم 

سمـوء ٓ يعرومقن اًمعبودات واعمعومالت وإطمقال اًمشخصقي، صمؿ كؽمك إ

ؿمقئًو قمـ أصقل مـفٍ اخلقارج وؾمامهتؿ ذم اًمؼديؿ واحلديٌ، مع ؿمدة 

 احلوضمي إمم معرومتفو ًمتحصقـفؿ مـ أصحوب اًمػؽر اعمـحرف.

ومـ إظمطوء واًمتؼصػم ذم محويي إمـ اًمػؽري، أن اًمبعض يعتؼد  -6

أن حتذير إسمـوء مـ آكحراف اًمػؽري، يؼتٍم قمغم مدرس مودة 

 إلؾمالمقي.اًمؽمسمقي ا
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وذم اقمتؼودي أن محويي ومؽر اًمطوًمى يتعدى مدرس اًمؽمسمقي اإلؾمالمقي 

إمم مجقع اعمدرؾملم، سمؾ إن مـ واضمى إدارات اعمدارس واعمعوهد ذم 

اًمظروف اًمتل شمظفر ومقفو آصمور آكحراف اًمػؽري، أن شمتػؼ اإلدارة مع 

أقمضوء هقئي اًمتدريس قمغم ختصقص أول مخس دىموئؼ مـ يمؾ مودة، 

كً ريوضقوت، أو ًمغي، أو همػمهو، ًمـصح اًمطالب وحتذيرهؿ ؾمقاء يمو

ة.  مـ آكحراوموت اًمػؽريي واًمظقاهر اًمشوذَّ

وهبذا إؾمؾقب، يسوهؿ اجلؿقع ذم محويي إمـ اًمػؽري، ويؽقن ًمف 

أسمؾغ إصمر ذم كػقس اًمطالب، ٕهنؿ ؾمقسؿعقن كصحًو مـ ضمفوت 

 وؿمخصقوت متعددة سمودموه واطمد.

َّ

َّ:اخلامتة

إكـو اًمققم، وذم قمٍم اًمعقعمي، واكػتوح اًمدكقو قمغم سمعضفو، مل  وأظمػمًا،َََّّّ

يعد إسمـوء يؼتٍمون ذم رؾمؿ شمصقراهتؿ، وسمـوء ؿمخصقوهتؿ 

وىمـوقموهتؿ، قمغم اعمجتؿع اعمحكم، سمؾ دظمؾ إكؽمكً إمم همرف كقمفؿ، 

ممو ضمعؾ إمـ اًمػؽري أيمثر قُمرضًي ًمؾخطر وآكحراف، ممو حيّتؿ قمغم 
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حلاميي إسمـوء، ًمــعؿ مجقعًو سموٕمـ اًمػؽري،  اجلؿقع شمؽوشمػ اجلفقد

 اًمذي ؾمقـعؽس إجيوسمًو قمغم يموومي أكقاع إمـ.

 هذا، وصغم اهلل قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف وؾمؾؿ شمسؾقاًم يمثػمًا.
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َّتوصقاتَّالـدوة

َّ

َّوقدَّصدرَّعنَّالـدوةَّالتوصقاتَّالتالقة:

احلقار إفمفور وؾمطقي اإلؾمالم واقمتداًمف وشمـؿقي مفورات  -8

 وشمػعقؾف.

شمقضمقف اًمشبوب ًمؾرضمقع إمم قمؾامء إمي اًمرسموكقلم ذم معرومي  -6

وحتديد إومؽور اعمـحرومي ، وومؼف اًمؼضويو اعمستجدة 

 واًمـوزًمي.

آهتامم سموًمشبوب وهمرس ىمقؿ آقمتدال ومقفؿ واؾمتثامر  -4

 ـموىموهتؿ ومقام يعقد سموخلػم قمغم جمتؿعوهتؿ.

ًمدى أسمـوئفؿ طمٌ إهؾ قمغم شمـؿقي صمؼوومي إمـ اًمػؽري  -3

 سمحسى ومئوهتؿ اًمعؿريي اعمختؾػي.

دقمقة اعممؾمسوت اًمؽمسمقيي إمم شمقضمقف إهؾ ًمتعزيز إمـ  -8

 .اًمػؽري ًمدى أسمـوئفؿ
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رضورة إدراج مودة إمـ اًمػؽري ذم اعمعوهد واجلومعوت ،  -2

وشمضؿلم مودة اًمؽمسمقي اإلؾمالمقي ذم اعمدارس اًمرؾمؿقي 

إمـ واخلوصي مذيمرة اًمدروس اًمتعؾقؿقي ذم محويي 

 اًمػؽري.

إدراج مودة اإلقمالم اًمؽمسمقي ذم اعمـوهٍ اًمتعؾقؿقي ًمتـؿقي  -7

 مفورات اًمتقاصؾ آضمتامقمل قمـد اًمـوؿمئي. 

دقمقة ممؾمسوت اًمتعؾقؿ اًمعوزم، ومرايمز اًمبحٌ اًمعؾؿل،  -1

إمم إىمومي مرايمز سمحٌ ورصد إقمالمل متخصصي ذم 

مقاضمفي هتديد إمـ اًمػؽري ، واًمرد قمغم محالت اًمتشقيف 

 ؿي.اعمـظ

مطوًمبي دور اإلومتوء ووزارات إوىموف اًمؼقوم سمدورهو ذم  -4

محويي إمـ اًمػؽري وإكشوء جلون متخصصي ذم ذًمؽ ، 

وآؾمتػودة مـ اًمتجورب اًمـوضمحي ذم سمعض اًمدول 

اإلؾمالمقي وكخص سموًمذيمر جلـي اعمـوصحي ذم اعمؿؾؽي 

 اًمعرسمقي اًمسعقديي.
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إطمالل اًمعداًمي اًمشومؾي وحتؼقؼ اإلكامء اعمتقازن ذم 

 اعمجتؿعوت دون متققز.

 

 

*************** 
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