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    Abstract
The family is the incubator for raising children Islamic education 

stems from the Book of Allah and the Sunnah of His Messenger, peace 
be upon him, and by instilling in them the responsibility from a young 
age, boys are good reformers arises.

The security and family complements each other and there are close 
interrelationship between them, so that it is not only the life of the family 
contingent on security.

The issue of intellectual security looks adherent to the family, and the 
family is strengthening and deepening the Islamic identity of belonging 
to a religion. 

The present study addresses the issue of security and put forward his 
Islamic intellectual, which emerged and proved its importance in recent 
years by virtue of changing intellectual outgrowth of fact.

Key words: Family, Intellectual Security, Educational and Islamic Vision.
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تـوطئـة
احلمــد هلل رب العاملني محــدًا كام ينبغي جلالل وجهه وعظيم ســلطانه، والصالة 

والسالم عىل النبي املختار حممد بن عبد اهلل وعىل آله وصحبه أمجعني. 

تقوم الرتبية اإلســالمية بتحقيق األمن واالستقرار من خالل األرسة يف األوالد، 
وذلك برتبية األوالد عىل التمســك بكتاب اهلل وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص حتى ينعم املجــــتمع 

بأمـن واستقرار مدى احلياة.

ولقد قامت الرتبية اإلسالمية عىل حتقيق األمن الفكري من خالل أسس  جاءت من 
كتاب اهلل عز وجل وسنة رسوله  ملسو هيلع هللا ىلص حتى ينشأ اإلنسان الصالح واملصلح الذي يصلح 

نفسه واملصلح لغريه، وبذلك يتحقق البناء الواعي يف حياة األفراد واألمم.

واألمــن الفكري له األمهية الكربى عند كل فرد من أفراد املجتمع، واألرس ة هي 
املحضــن األول لألوالد وبعملها احلقيقــي  املناط هبا دون تقصري مع وجود مراقبة من 
قبلهم داخليــة وخارجية تعني عىل حتقيق األمن الفكري؛ لذا فاألرسة هلا دور يف حتقيق 
األمن الفكري لدى األوالد من خالل تربيتهم الرتبية املســتمدة من كتاب اهلل عز وجل 

وسنة احلبيب املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص.

وتقــوم األرسة برتبية األوالد عىل أســس عقدية وتعبديــة وخلقية حتى يتحقق 
ألفرادها األمن الفكري الذي يساعدهم يف اختيار الطريق الذي يبعدهم عن االنحرافات 
الفكرية املؤثرة عىل حياهتم، ويكونوا صاحلني مصلحني يف املجتمع بعيدين عن كل أسباب 

االنحراف مستمدين ذلك من كتاب اهلل وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص.

واألرسة هي املحضن األول لرتبية األوالد عىل أسس ومبادئ مستنبطة من كتاب 
اهلل وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص حمققني املســؤولية جتاه جمتمعهم، وحتقيق األرسة املسلمة يبدأ من 
اختيار الزوجني من ذوي الدين واخللق احلســن ألن ذلك معني عىل تربية األوالد تربية 

صاحلة تؤدي إىل حتقيق البعد عن كل انحراف فكري.
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أمهيـة املوضـوع

   األرسة هــي املحضن لرتبية األوالد تربية إســالمية  نابعة من كتاب اهلل وســنة 
رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، والتي تغرس فيهم املسؤولية  من صغرهم، فينشأ األوالد صاحلني مصلحني 
يتســلحون بالعلم واملعرفة بام أعطتهم من أســس متنعهم مــن التغرير هبم والوقوع يف 
التهلكة، وعدم حتقيق االستقرار واالنحراف الفكري، من خالل توعيتهم التوعية التي 
تغرس فيهم حب كتاب اهلل وسنة رسوله، والتمسك هبام يف احلياة والتعامل مع اآلخرين 

بام حيقق املصلحة العامة لألمة.

وإن األمــن واألرسة يكمل أحدمها اآلخر ويوجد بينهــام الرتابط الوثيق، وذلك 
أنه ال حياة لألرسة إال باســتتباب األمن، وال يمكن لألمن أن يتحقق إال يف بيئة أرسية 
مرتابطة، وجو اجتامعي نظيف، يسوده التعاطف والتآلف، والعمل عىل حب اخلري بني 
أفراده ،كل ذلك ضمن عقيدة إيامنية راسخة، واتباع منهج نبوي سديد، هذا اإليامن هو 
الكفيل بتحقيق األمن الشامل والدائم، الذي حيمي املجتمع من املخاوف، ويبعده عن 

االنحراف الفكري.

وإن قضية األمن الفكري تبــدو ملتصقة باألرسة، ففي احلقيقة أهنا أوىل القنوات 
الوقائية ومؤرشات االستشعار هي األرسة، التي بإدراكها ملفهوم األمن الفكري، ومفهوم 
اإلرهاب، ومفهوم التطرف، ستقطع الطريق عىل البيئة التي يمكن أن ينشأ فيها اإلرهاب.

فبــإدراك األرسة هلذه املفاهيم ســيتوقف الكثري من األوالد عن االســتمرار يف 
انحرافهم نحو اخلروج عىل املجتمع باملامرســات الفكرية اخلطــرية، فام علينا اآلن هو 
تبسيط الرؤية والنـزول هبا إىل األرسة وبني أعضائها، فام جيب أن يقدم من دعم لألرسة 

خصوصًا هو األهم، إذا كنا نطمح إىل نرش فكرة األمن الفكري بطرق منهجية.
ويأيت إسهام األرسة يف حتقيق أمن املجتمع باعتبارها لبنة من لبنات املجتمع والتي 
إذا صلحت صلح املجتمع كله  والعكس،  فاألرسة عندما تكون قائمة عىل أسس متينة 
تؤثر تأثريًا فعااًل يف ترسيخ أمن املجتمع، ومن ثم استقرار احلياة االجتامعية وازدهارها، 
واألرسة هي خط الدفــاع األول عن أمن املجتمع وال يتحقق دورها يف غرس وتعميق 
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األمن يف األوالد إال إذا كانت األرسة حمافظة عىل عقيدهتا قواًل وعماًل منهجًا وســلوكًا 
وجعلتها أوىل أولوياهتا.

كام أن من مهام األرسة الرتبية اخللقية لألوالد وغرس العادات الطيبة واألخالق 
الفاضلة، وأفضل طريقة لذلك القدوة احلسنة التي تتمثل يف الوالدين واألخوة فاألخالق 

هي لب اإلسالم وجوهره واإلسالم ما هو يف حقيقته إال دعوة إىل مكارم األخالق.
والفضائل اخللقية هي ثمرة من ثمرات اإليامن الراســخ فعندما ينشــأ الولد عىل 
اإليــامن باهلل، ويرتبى عىل اخلشــية منه واملراقبة له واالعتــامد  عليه فإن ذلك يمنعه عن 
قبائــح  األخالق ويدله عىل طيبها وإن من يتمتع بتلك الصفات من خشــية ومراقبة هلل 
ويتحىل باألخالق الفاضلة من صدق وأمانة وســواها لعنرص فعال له الدور األعظم يف 

احلفاظ عىل أمن جمتمعه.
فاألرسة مسؤولة عن توفري اجلو العاطفي الذي يكتنف الزوجني بالسكن النفيس 
وحييــط األوالد بالرأفة والرمحة واحلب والرعاية الشــاملة ،حتــى ال يبحثوا عنها عند 
اآلخريــن فيكون بداية النحرافهم وعىل الو الدين إظهار العطف عىل أوالدهم والرفق 

هبم  والدعاء هلم والعدل بينهم ألن ذلك مما حيقق حاجاهتم إىل األمن والطمأنينة.
 واألرس تقوم بتعزيز اهلوية اإلسالمية وتعميق االنتامء إىل الدين الذي أصبح متطلبًا 
أساسيًا نحتاج إليه، وعىل األرسة أن تؤدي دورًا أكثر فاعلية يف تعزيز اهلوية اإلسالمية، 
وتعميق االنتامء إىل العقيدة اإلسالمية وربط اإلسالم قواًل وعماًل وعبادًة  وسلوكًا باحلياة 
االجتامعية، وتنمية الشعور لدى األوالد باهلوية اإلسالمية ،وبالدور العظيم الذي يمكنهم 

أن يامرسوه للمحافظة عىل هويتهم اإلسالمية.
وتتنــاول الدراسة احلالية قضيــة األمن الفكري طرحًا وتأصياًل والتــي برزت 
واتضحت أمهيتها يف السنوات األخرية بحكم التغري الفكري الذي آل إليه الواقع، فاألمن 
الفكري يشكل أمهية بالغة لألفراد واألرس واملجتمعات، وهي أمهية تطورت وازدادت 
بحــدوث  هذا  عرصنا  يتسم  حيث  واألمم  الدول  وتكون  اإلنسانية  احلضارة  بتطور 
العديد من التطورات واملستجدات املتعاقبة يف شــتى املجاالت والتي مهدت للتقارب 
بني املجتمعات والشعوب وأدت إىل انفتاح الثقافات عىل بعضها تأثرًا وتأثرياً حتى صار 
ا ال يمكن االنغالق ضده وال رفضه.   التبادل احلضاري بني الشعوب والدول أمرًا حتميًّ
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مشكلـة الدراسـة
الدور املحوري لألرسة يف تأصيل مفاهيم األمن الفكري لدى األوالد لقي تأييدًا 
واهتاممًا متناميًا يف اآلونة األخرية، وذلك انطالقًا من التسليم أن دورهــا يكــون تربية 
وحتصني األوالد ومحايتهم من االنحرافات الفكرية يف العرص الذي أصبحت فيه الشعوب 

اإلسالمية مطمعًا للتهديدات األمنية بكل صورها.

   والدور الذي يمكن أن تؤديه األرسة بغرسها أسسًا يف جمال حتقيق األمن الفكري 
والوقاية من اإلرهاب، ومن ثم محاية األمن الوطني بكل مقوماته.

تساؤالت الدراسة
يمكن صياغة السؤال الرئيس هلذا املوضوع يف التساؤل التايل:

ما إسهام  األرسة يف حتقيق األمن الفكري ؟ 

ويتفرع عنه اإلجابة عىل التساؤالت اآلتية:
1ـ ما إسهام األرسة  يف األمن الفكري من خالل األسس العقدية لدى األوالد ؟  
2ـ ما إسهام األرسة  يف األمن الفكري من خالل األسس التعبدية لدى األوالد ؟   
3ـ ما إسهام األرسة  يف األمن الفكري من خالل األسس األخالقية لدى األوالد ؟   

أهـداف الدراسـة
وعليه يمكن صياغة اهلدف الرئيس هلذا املوضوع يف اهلدف التايل: 

 التعرف عىل  إسهام األرسة يف حتقيق األمن الفكري.
وينبع من اهلدف الرئيس األهداف الفرعية  اآلتية:

1 ـ التعرف عىل  إسهام األرسة  يف األمن الفكري من خالل األسس العقدية لدى 
األوالد. 

2ـ  التعرف عىل  إسهام األرسة  يف األمن الفكري من خالل  األسس التعبدية لدى 
األوالد.   
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3 ـ التعرف عىل  إســهام األرسة  يف األمن الفكري من خالل  األسس األخالقية 
لدى األوالد.   

 منهـج الدراسة
تم استخدام املنهج الوصفي لبيان دور األرسة يف حتقيق األمن الفكري، ووصف 

األسس التي حيققها وهو كام ييل:

املنهــج الوصفي هو »دراســة الواقع أو الظاهــرة كام توجــد يف الواقع، وهيتم 
ا أو تعبــريًا كميًّــا، فالتعبري الكيفي  بوصفهــا وصفًا دقيقــًا، ويعرب عنها تعبــريًا كيفيًّ
يصف الظاهــرة ويوضح خصائصها، أما التعبري الكمي فيعطــي وصفًا رقميًا يوضح 
مقدار هذه الظاهــرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مــع الظواهر املختلفة األخرى«.                                                             

)عبيدات، 1408هـ ـ 1987م، صـ187(

إذًا فاملنهج الوصفي هو »وصف ما هو كائن، وتفسريه ،وهو هيتم بتحديد الظروف 
والعالقات التي توجد بني الوقائع. كام هيتم بتحـديـــد املامرسات الشائعـة أو السائدة 
والتعرف عىل املعتقدات واالجتاهات عند األفراد واجلامعات، وطرائقها يف النمو والتطور. 

وال يقترص البحث الوصفي عىل مجع البيانات وتبويبها، وإنام يميض  إىل ما هو  أبعد 
من ذلك ألنه يتضمن قدرًا من التفســري هلــذه البيانات«. )جابر، 1411هــ  1990م، 

ص133(

وقام الباحث بالتعرض لبيان دور األرسة يف حتقيق األمن الفكري وذلك بالرجوع 
إىل املصادر اإلسالمية األصلية من كتب التفسري واحلديث باإلضافة إىل الكتب املعارصة 

يف حتقيق األمن الفكري.

والطريقة االستنباطية: استخدم الباحث هذه الطريقة والتي تعرف بأهنا »الطريقة 
التــي يقوم الباحث فيهــا ببذل أقىص جهد عقيل ونفيس عند دراســة النصوص هبدف 
اســتخراج مبادئ تربوية مدعمــة باألدلة الواضحة«. )صالــح وآخرون، 1408هــ  

1988م، ص 4(
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واســتفاد الباحث من هذه الطريقة يف االستنباط من اآليات القرآنية واألحاديث 
النبوية ومن املصادر األساسية يف األمن الفكري.

مصطلح الدراسة
تعريف األمن الفكري

األمن الفكري: هو إعداد املســلم إعدادًا سلياًم شــاماًل متكاماًل يف ضوء الكتاب 
والسنة النبوية املطهرة لبناء فكر اإلنسان من عدة نواح عقدية واجتامعية وفكرية.

واألمن الفكري هو »النشاط والتدابري املشرتكة بني الدولة، واملجتمع؛ لتجنيب األفراد، 
واجلامعات شــوائب عقدية، أو فكرية، أو نفسية تكون سببًا يف انحراف السلوك، واألفكار 

عن جادة الصواب، أو سببًا لإليقاع يف املهالك« )نصري، 1413هـ ـ 1993م، ص12(

وهو »سالمة فكر اإلنسان من االنحراف، أو اخلروج عن الوسطية واالعتدال يف 
فهمه لألمور الدينية، والسياسية، واالجتامعية؛ مما يؤدي إىل حفظ النظام العام، وحتقيق 
األمن، والطمأنينة، واالستقرار يف احلياة السياسية، واالجتامعية، واالقتصادية وغريها 

من مقومات األمن الوطني«. )املالكي، 1427هـ ـ 2006م، ص 49(

الدراسـات السـابقـة 
ال توجد دراسات سابقة سوى الدراسة التالية: دراسة تيسري بن حسن السعيدين، 
الدور الرتبوي لألرسة يف الوقاية من االنحراف، جملة البحوث األمنية، املجلد 17، عدد 

40، شعبان 1429هـ ـ أغسطس 2008م.

ناقش الباحث األســباب األرسيــة التي تؤدي إىل االنحــراف الفكري، واآلثار 
الرتبوية التي ترتتب عىل ذلك، والوســائل التي يمكن لألرسة استخدامها لوقاية أبنائها 
من االنحراف الفكري، فقد وضح دور األرسة عن طريق الســلطة من خالل الســلطة 

الوقائية أو السلطة الرقابية.      

كام وضحت الدراســة مفهــوم االنحراف الفكــري  )كتعريف رشعي وتعريف 
نفيس(، مع إيضاح أســباب االنحراف الفكري وهي نفسية وأسباب هلا عالقة بالوسط 
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االجتامعي، وأســباب هلا عالقة باملامرسات الدينية اخلاطئة، وأسباب هلا عالقة بوسائل 
االتصال، وأسباب هلا عالقة بالقراءات، وأسباب هلا عالقة بوقت الفراغ.

كــام وضحت أنواع االنحراف الفكري ودواعيه من خــالل األنواع التالية وهي 
انحراف يف العقيــدة، وانحراف يف العبادة واإلرهاب الفكــري، وآثاره الرتبوية ،وتم 

توضيح املناهج املتبعة للوقاية من االنحراف الفكري.

أما الدراسة احلالية فهي توضح أسسًا مهمة تقوم هبا األرسة لتنشئة األوالد عليها 
إسهامًا منها يف األمن الفكري.

إسهام األرسة يف حتقيق األسس العقدية لألمن الفكري
تقوم األرسة بغرس األسس العقدية يف األوالد، وتصبح هي القدوة يف ذلك حتى 
يتحقق األمن الفكري لدهيم من خالل أســس تبدأ بالتمسك بكتاب اهلل وسنة رسوله 
ملسو هيلع هللا ىلص، وحتقيق الوســطية يف حياهتم دون غلو وال تفريــط بدون تعصب لرأي وال أهواء 

فينشأ األوالد حمققني لألمن الفكري يف حياهتم من خالل:

أواًل: التمسك بالكتاب والسنة النبوية املطهرة
حيتل األمن الفكري عند اإلنسان أمهية بالغة فيتخذ سبياًل أال وهو التمسك بكتاب 
ِذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْيِ امْلَْغُضوِب َعَلْيِهْم  اَط الَّ اهلل وســنة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص قال اهلل تعاىل:  ﴿ِصَ

الِّنَي ﴿7﴾ )الفاحتة(. َواَل الضَّ
َق بُِكْم َعن  ُبَل َفَتَفرَّ بُِعوا السُّ بُِعوُه َواَل َتتَّ اِطي ُمْسَتِقياًم َفاتَّ َذا رِصَ وقال تعاىل: ﴿َوَأنَّ َهٰ

ُكْم َتتَُّقوَن ﴿1٥3﴾ )األنعام( اُكم بِِه َلَعلَّ لُِكْم َوصَّ َسبِيِلِه َذٰ
والتمســك بكتاب اهلل وسنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص فيه هداية للنفس كام قال اهلل تعاىل: ﴿ُقْل َيا 
اَم َيِضلُّ  َتِدي لَِنْفِسِه َوَمن َضلَّ َفإِنَّ اَم هَيْ بُِّكْم َفَمِن اْهَتَدٰى َفإِنَّ قُّ ِمن رَّ ا النَّاُس َقْد َجاَءُكُم احْلَ َ َأهيُّ
ُ َوُهَو  ُكَم اهللَّ ٰى حَيْ بِْع َما ُيوَحٰى إَِلْيَك َواْصرِبْ َحتَّ َعَلْيَها َوَمــا َأَنا َعَلْيُكم بَِوِكيٍل ﴿108﴾ َواتَّ

اِكِمنَي ﴿109﴾ )يونس( َخْريُ احْلَ
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فالتمســك بكتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص حصن حصني وحرز متني ملن وفقه 
ِ َعَلْيُكْم  ُقوا َواْذُكُروا نِْعَمَت اهللَّ ِ مَجِيًعا َواَل َتَفرَّ اهلل تعاىل. قال تعاىل: ﴿َواْعَتِصُموا بَِحْبِل اهللَّ
اِر  َن النَّ إِْذ ُكنُتْم َأْعَداًء َفَألََّف َبنْيَ ُقُلوبُِكْم َفَأْصَبْحُتم بِنِْعَمتِِه إِْخَواًنا َوُكنُتْم َعىَلٰ َشَفا ُحْفَرٍة مِّ

َتُدوَن ﴿103﴾ )آل عمران( ُكْم هَتْ ُ َلُكْم آَياتِِه َلَعلَّ ُ اهللَّ لَِك ُيَبنيِّ ْنَها َكَذٰ َفَأنَقَذُكم مِّ

فقــد أمر اهلل تعاىل باالعتصام بحبل اهلل، وحبــل اهلل هو عهد اهلل أو هو القرآن كام 
قال املفرسون؛ إذ العهد الذي أخذه اهلل عىل املسلمني هو االعتصام بالقرآن والسنة. فقد 
أمر اهلل تعاىل باجلامعة وهنى عن التفرق واالختالف، وهذا شامل ألصول الدين وفروعه 

الظاهرة والباطنة.

فاألرسة  بغرسها التمسك بكتاب اهلل وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص يكون سبيل النجاة لألوالد 
من الوقــوع يف االنحراف الفكري والضالل. قال اهلل تعاىل: ﴿َوَمْن َأْعَرَض َعن ِذْكِري 

ُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمٰى ﴿124﴾ )طه(. َفإِنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنًكا َوَنْحرُشُ

ُه  ْسَتِقيٍم ﴿43﴾ َوإِنَّ اٍط مُّ وقال تعاىل: ﴿َفاْسَتْمِسْك بِالَِّذي ُأوِحَي إَِلْيَك إِنََّك َعىَلٰ رِصَ
َلِذْكٌر لََّك َولَِقْوِمَك َوَسْوَف ُتْسَأُلوَن ﴿44﴾ )الزخرف(.

»أي: خــذ بالقرآن املنــزل عىل قلبك، فإنه هــو احلق، وما هيــدي إليه هو احلق 
املفيض إىل رصاط اهلل املســتقيم، املوصل إىل جنات النعيم، واخلري الدائم املقيم.وقيل: 
 معنــاه لرشف لك ولقومك، قاله ابن عباس، وجماهد، وقتادة، والســدي، وابن زيد«.

)ابن كثري، 1419هـ ـ 1999م، جـ7، صـ 210(

وتأيت الســنة النبوية مصدرًا مهاًم من مصادر الترشيــع، وال يمكن عىل اإلطالق 
االستغناء عنها أو تركها أو فصلها، ولقد أبان  الرسول الكريم حممد ملسو هيلع هللا ىلص أمهيتها. َعْن َأِب 
ا:  وا َبْعَدمُهَ ِ ملسو هيلع هللا ىلص: » إِنِّ َقْد َتَرْكُت ِفيُكْم َشْيَئنْيِ َلْن َتِضلُّ ُهَرْيَرَة �، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَّ
ْوَض« )احلاكم، 1411 هــ  1990م،  َقا َحتَّى َيِرَدا َعيلَّ احْلَ تِي، َوَلْن َيَتَفرَّ ِ َوُســنَّ ِكَتاَب اهللَّ

جـ  1، ص 171(

ويصبح اإلنســان يف منزلة االعتصام مادام متمســكًا بكتاب اهلل وسنة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص،  
ِ، ُيوِجُب َلُه  ، َوااِلْعتَِصاُم بِاهللَّ لِيــلِ َباَع الدَّ ِ ُيوِجــبُ َلُه اهْلَِداَيَة َواتِّ »َفااِلْعتَِصــاُم بَِحْبِل اهللَّ
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ا ِيف َطِريِقه«. )ابن القيم، مدارج السالكني،  تِي َيْسَتْلئُِم هِبَ َة الَّ اَلَح، َوامْلَادَّ َة َوالسِّ َة َواْلُعدَّ اْلُقوَّ
1421هـ ـ 2001م، جـ1، صـ، 48٥(.

فقيام األرسة بالتمســك بكتاب اهلل وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص يرب األوالد عىل البعد عن 
االنحرافات الفكرية التي يواجهوهنا يف حياهتم، وتصبح اهلداية ألنفســهم، والبعد عن 
أهل الضالل والزيغ فيتحقق له األمن الفكري، ألن القرآن هو حبل اهلل املتني والرصاط 
ْن َحِكيٍم  العظيــم . قال اهلل تعاىل: ﴿الَّ َيْأتِيِه اْلَباِطُل ِمن َبنْيِ َيَدْيــهِ َواَل ِمْن َخْلِفِه َتنِزيٌل مِّ

مَحِيٍد ﴿24﴾ )فصلت(.   

والسنة هي املعني الذي ال ينضب، والبحر الذي ال تكدره الدالء، وبدراستها أعظم 
العلوم، وأنفعها  وأكثر فائدة يف الدين والدنيا.

ويتحقق األمن الفكري من خالل التمســك بكتاب اهلل وســنة رســوله ملسو هيلع هللا ىلص؛ إذ 
مها أســاس الدين الذي له أثره الواضح عىل النمو النفيس والصحة النفسية، والعقيدة 
حني تتغلغل يف النفس تدفعها إىل ســلوك إجياب، والدين يساعد الفرد عىل االستقرار، 
واإليامن يؤدي إىل األمان، وينري الطريق أمام الفرد يف طفولته، عرب مراهقته إىل رشــده، 

ثم شيخوخته.

لذا فقد بــدأ النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف تربية أصحابه رضــوان اهلل عليهم قبل كل يشء باجلانب 
اإليــامن، فبدأ أوال بغرس العقيدة الصحيحة الصاحلة يف نفوســهم، ذلك أنه ال يمكن أن 
يتحقق لإلنسان سعادة بال ســكينة ألنه ال توجد يف احلياة نعمة أغىل وال أفضل وال أيمن 
ِكيَنَة ِيف ُقُلوِب امْلُْؤِمننَِي  من سكينة النفس، وطمأنينة القلب، قال تعاىل: ﴿ُهَو الَِّذي َأنَزَل السَّ
ُ َعِلياًم َحِكياًم ﴿4﴾ )الفتح(. ْرِض َوَكاَن اهللَّ اَمَواِت َواأْلَ ِ ُجُنوُد السَّ َع إِياَمهِنِْم َوهلِلَّ لَِيْزَداُدوا إِياَمًنا مَّ

وإن األرسة التي تقوم بغرس العقيدة يف نفوس األوالد ال شــك أهنا متأل أوقات 
الفــراغ لدهيم بكل نافــع ومفيد، ومن ثم جتنبهــم الوقوع يف االنحــراف، وتبعدهم 
عــن كل مظاهر العنف، وتبني شــخصياهتم عىل اخلري والعمــل الدؤوب، لتحقق هلم 
األمن الفكري  يف أنفســهم بتحقيق حاجاهتم الدينية والنفسية، وهذا يدفعهم للشعور 

بحاجات املجتمع، وقيمه بام حيقق له األمن واالستقرار.
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ثانيـًا: الوسطيـة  
 جاء اإلسالم بمنهج وســط ليعيش اإلنسان حياته بدون غلو وال تفريط قال اهلل 
تعاىل: ﴿ٹ   ٹ  ٹ ﴿6﴾ )الفاحتة( أي الوسط بني طريف اإلفراط والتفريط 
َتُكوُنوا  ًة َوَسًطا لِّ لَِك َجَعْلَناُكْم ُأمَّ يف كل حياته الروحية واملادية. لذلك قال اهلل تعاىل: ﴿َوَكَذٰ
تِي ُكنَت َعَلْيَها إاِلَّ  ُسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا َوَما َجَعْلَنا اْلِقْبَلَة الَّ ُشــَهَداَء َعىَل النَّاِس َوَيُكوَن الرَّ
ُ َوَما  ِذيَن َهَدى اهللَّ ُسوَل مِمَّن َينَقِلُب َعىَلٰ َعِقَبْيِه َوإِن َكاَنْت َلَكبَِريًة إاِلَّ َعىَل الَّ بُِع الرَّ لَِنْعَلَم َمن َيتَّ

ِحيٌم ﴿143﴾ )البقرة(. َ بِالنَّاِس َلَرُءوٌف رَّ ُ لُِيِضيَع إِياَمَنُكْم إِنَّ اهللَّ َكاَن اهللَّ

فاإلســالم راعى اإلنسان يف مجيع ما حيتاج إليه يف طبيعته وحدود طاقاته؛ لذا منع 
اإلفراط املؤدي إىل امللل أو املبالغة يف التطوع املنفي إىل ترك األفضل. 

كام أن الوسطية سمة للرتبية اإلسالمية إذ » هتتم بالرتبية اجلسمية والروحية والعقلية، 
وتنطلق من التوازن يف حياة اإلنســان من خالل إشباع حاجاته املادية والروحية معًا«. 

)حممد، 1418هـ ـ 1998م، ص 21(.

فالوسطية ضد الغلو واالنحراف والتطـرف، واالبتعاد هو ابتعاد عن النهج القويم، 
لذلك فالوســطية تعني تنشئة العقول عىل املفاهيم واملبادئ الصحيحة والقويمة للدين 

اإلسالمي احلنيف، وإجياد البيئة اآلمنة اخلالية من التطرف والغلو واالنحراف. 

وأساس األمة اإلسالمية الوســطية حيث يتوىل كل فرد من أفراد املجتمع إشباع 
حاجاته بطريقة متزنة مرشوعة يف كل من النواحي اجلسدية )األكل والرشب وامللبس، 
والسكن، والنكاح( والعقلية اعتربه اإلسالم مناط التكليف، وأداة الفهم واالستيعاب، 
والتفكري والتدبر، والتعلم والتعليم، والعلم واملعرفة، واإلســالم يشبع الطاقة العقلية 
فيدفعها إىل التأمل والبحث والتدبر يف حكمة اهلل، وطالب باالستفادة من الطاقة املادية 

التي أودعها اهلل يف الكون. 

وراعى اإلسالم اجلانب الروحي لإلنسان وفرض عليه العبادات التي تالئمه حسب 
مقدرته وطاقاته بدون غلو أو تفريط.
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وتكون الوسطية يف االعتقاد يف الصفات، الوسطية يف اإليامن، الوسطية يف الَقَدْر، 
الوسطية يف السلوك، الوسطية يف العبادة، الوسطية يف احُلْكْم عىل الناس وعىل األحوال. 

 فالوسطية ال إفراط وال تفريط، وأما التنطع والتشدد فيؤديان إىل عرس يف التكليف، 
وتعطيل املصالح، وعدم حتقيق مقاصد الرشع، ورفع احلرج والتيسري ليس غاية يف ذاته، 
وإنام هو وسيلة يف طـريق االمتثال ألوامر اهلل تعني عىل حتقيق الغاية، وهي حتقيق العبودية 
هلل وحده؛ فليس معنى اليرس ورفع احلرج أن نلتمس التخفيفات ونتتبع مواطن الرخص، 
ونبحث عن األســهل بعيًدا عن منظور الرشع، ونتلمــس زالت وعثرات العلامء فإن 
ذلك يؤدي إىل االنسالخ من األحكام، واالبتعاد عن الرشع والتهاون يف مسائل احلالل 
واحلرام يف املطاعم واملشارب واملعامالت املالية، فال جيوز أن تنقلب الوسائل إىل غايات 
وأن تتغلب الوســائل عىل الغايات، فاإلنسان املسلم مع الوسطية واالعتدال والتسامح 

والواقعية واالجتهاد العقالن الواعي فيصبح اإلنسان بوسطتيه لديه األمن الفكري.

وإن التوسط يف أصول الرشيعة اإلسالمية  من وجوه حماسنها  التي تنبئ عن عظمتها 
التي ركز عليها القرآن والســنة النبوية املطهرة، والتي كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص مثااًل للقصد يف كل 

شؤونه وأحواله حتى يف هيئاته وخلقته.

فالوســطية داللة عىل اخلريية والعدل واالستقامة، فهي حق بني باطلني واعتدال 
بني تطرفني وعدل بني ظلمني، وبذلــك يصبح األوالد لدهيم املناعة ضد االنحرافات 
الفكرية والضالالت واألهواء واملذاهب اهلدامة، ويكون األوالد حمققني الوسطية من 
خالل تعريفهم بأهنا ال إفراط وال تفريط، وأن التنطع والتشدد يؤدي إىل عرس التكليف 
وتعطيل املصالح، وعدم حتقيق مقاصد الرشع، ورفع احلرج والتيسري ليس غاية يف ذاته .

وإن للوســطية آفاًقا بعيدة املدى، ألهنا إجيابية النفع، فتكاد السلبيات أو األخطاء 
تنعــدم أو تكون يف طريقها إىل الذوبان والنســيان، وذلك ملا تفــرزه من آثار اجتامعية 
ملموســة، من إشاعة املحبة، وتنامي املودة، واالبتعاد عن التعصب، واألحقاد، وتوفري 
الثقة لآلخرين وإحســان التعامل معهم، وصارت أحوال األرسة واملجتمع يف طمأنينة 
وشعور باالســتقرار، وتفرغ لإلنجاز والعطاء، والتزام احلق والعدل، والبعد عن الرش 

والفتنة والفساد يف األرض.
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فام من مشكلة اجتامعية تثور إال وكان سببها شذوذًا يف التخطيط والعمل، أو انحرافًا 
عن املقصد الرشيف. أما حال الوسطية فتكون من أهم األسباب الداعية إىل االستقرار 

والوئام، وإسعاد الفرد واجلامعة، وتقدم املدنية وازدهار احلضارة.

ثالثا: عدم التعصب
جاء اإلسالم لكي يعيش الناس يف أمن وسالم، والتعصب من الدوافع واالنفعاالت 
التي تؤدي إىل عدم حتقيق األمن الفكــري، وهو عبارة عن »اعتقاد املتعصب أنه قبض 
عىل احلقيقة النهائية التي تدفع به إىل وجوب االلتزام الكامل برأيه أو بمذهب أو مجاعة 
أو قبيلــة أو فرتة تارخيية معينة مما جيمع عادة بني الفضيلة والرذيلة، واحلســن والقبيح، 

واخلطأ والصواب«. )بكار، 1426هـ ـ 200٥م، ص 186(

وعدم التعـــصب يكون بإحـقاق احلـق أينام وجد والعمل به ذلك ألن التعصب 
يؤدي إىل إهدار حقوق اآلخرين، ولذا قام اإلســالم ببغضه ألنه سبب التفرقة والفرقة 

بني أمة اإلسالم.
اِر  وَن ِيف النَّ ولقد صور القرآن الكريم هذه العصبية العميــاء بقوله: ﴿َوإِْذ َيَتَحاجُّ
اِر  َن النَّ ا َنِصيًبا مِّ ْغُنوَن َعنَّ ا َلُكْم َتَبًعا َفَهــلْ َأنُتم مُّ وا إِنَّا ُكنَّ ْكرَبُ ِذيَن اْســتَ َعَفاُء لِلَّ َفَيُقوُل الضُّ

َ َقْد َحَكَم َبنْيَ اْلِعَباِد ﴿48﴾ )غافر(   وا إِنَّا ُكلٌّ ِفيَها إِنَّ اهللَّ ِذيَن اْسَتْكرَبُ ﴿47﴾ َقاَل الَّ
وهبذا التصوير محل القرآن الكريم األتباع تبعة ضالهلم، فقد منحهم اهلل القدرات 

واآلالت التي متكنهم من اتباع اهلدى، وهم عطلوا ذلك وساروا يف ركاب املضلني. 
واإلسالم منع التعصب بحجة االلتزام، فهناك فرق كبري بني التعصب وااللتزام، إذ 
» االلتزام انحياز إىل قطعيات ال تقبل اجلدل أو مبادئ عامة وقع اإلمجاع عليها كاالنحياز 
ألمهات الفضائل والعقائد، فااللتزام يكون بام عال عىل دوائر االجتهاد، ويكون التعصب 
فيام يقبــل النظر والتأمل، فالتعصب رضب مــن رضوب األنانية، وال يكون مبنيًا عىل 

أساس«. )بكار، مرجع سابق، ص 187(

وهنــاك تعصب  حممود حمبب إىل النفس التي آمنت باهلل وهو التعصب إىل العقيدة 
اإلسالمية ؛ إذ هو مظهر من مظاهر احلياة احلرة الكريمة لألفراد، وهي حق من حقوقهم 
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ألن العقيدة »إذا كانت دينية فهي أضبط املقاييس ألهواء الفرد ونزعاته، وأقوى الروادع  
بني اجلامهري واجلامعات، وإن كانت فكرية فهي دليل الوعي، والوعي دليل الشــخصية 

احلسية التي تعقل وتفكر« )السباعي، 1420هـ 1999م، ص 142( 

وهناك تعصب مذموم هنى عنه اإلسالم، ويعده أمرًا غري مرغوب، يؤدي إىل تفرقة 
األمة.

وأما »التعصب الذميم: فهو أن تضطهد خمالفيك يف العقيدة، وحتقد عليهم، وتيسء 
معاملتهم، وتســلب أمواهلم، وهتني كرامتهم... فهذا سبيل الشقاء، واخلراب يف حياة 
األفراد واجلامعات، وهذا ما هنى عنه كل دين حق، وهذا ما جاء اإلســالم للقضاء عليه 

بني صفوف املتدينني«. )املرجع السابق، ص 144(

إذا فالتعصب يتطلب التميز بني قضيتني مهمتني:
أـ  التعصب ألصول العقيدة والرشيعة وهو التعصب املطلوب ألنه يؤدي إىل إحقاق 

احلق فهو املؤدي إىل األمن الفكري.
 ب ـ التعصب لفرع من فروع الـــدين والـــدنيا ما مل يرد فيه نص قطعي الداللة 
والثبوت، وهو من املجاالت التي تتعدد فيها االجتهادات الفكرية فهذا يؤدي 
إىل عدم  األمن الفكري؛ إذ املتعصب يف هذه احلالة جيسد عدم األمن الفكري 

يف جديته، وهو يؤدي إىل سلوكيات وحمظورات رشعية. 

ومن خالل ما سبق تظهر أنواع التعصب وهي كام ييل: 
1ـ التعصب ملذهب.

2 ـ التعصب إىل بلد أو قبيلة، أو قومية.
3 ـ التعصب للرأي.

4 ـ التعصب للهوى.

لذا عىل األرسة أن تبعد أوالدها عن التعصب املذموم ملا له من آثار سلبية عىل الفرد 
واملجتمع، ومن أبرزها:

1ـ  يدفــع التعصب بصاحبه إىل ســلوكيات غري مقبولة تتنــاىف مع الفضيلة، فقد 
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يظلم ويستبد استخفافًا باآلخرين وبآرائهم، وقد يكذب انتصارًا لرأيه وفكره 
ومذهبه. 

2 ـ يــؤدي التعصب الفكري إىل التطرف والغلو والتشــدد، كالتطرف الديني أو 
الفكري أو املذهبي.

3ـ  يؤدي التعصب إىل التمييز عىل أســاس العرق أو اجلنس أو اللون، ما يؤدي إىل 
حرمــان اآلخرين من حقوقهم وكرامتهم التي كرمهــم اهلل هبا، والتي أقرها 

اإلسالم، ومنحها جلميع البرش عىل السواء.
4 ـ التعصب يعمل عىل متـــزق األمـة اإلسالمية وفرقتها واختالفها، ما يؤدي إىل 
انتشــار العداوة والبغضاء بني أفراد املجتمع، ويشغلهم ذلك عن البحث يف 

القضايا املهمة واألساسية التي تضمن عزة املسلمني وكرامتهم.

 رابعًا: األمر باملعروف والنهي عن املنكر  
  يأمر اإلسالم باألمر باملعروف والنهي عن املنكر ألنه أساس يف حياة األفراد، ولوال 
األمــر باملعروف والنهي عن املنكر ملا كانت اخلريية يف هذه األمة، واخلريية يف هذه األمة 

وأماهنا بالتزامها هذا احلبل املتني، وهو صامم  األمان يف األمة اإلسالمية. 

ْريِ َوَيْأُمُروَن بِامْلَْعُروِف َوَيْنَهْوَن  ٌة َيْدُعوَن إىَِل اخْلَ نُكْم ُأمَّ قال اهلل عز وجل: ﴿َوْلَتُكن مِّ
ئَِك ُهُم امْلُْفِلُحوَن ﴿104﴾ )آل عمران(. َعِن امْلُنَكِر َوُأوَلٰ

أي »البد من مجاعــة تدعو إىل اخلري وتأمر باملعروف وتنهى عن املنكر، والبد من 
سلطة يف األرض تدعو إىل اخلري وتأمر باملعروف وتنهى عن املنكر«. )قطب، 1400هـ 
ٍة ُأْخِرَجْت لِلنَّاِس َتْأُمُروَن بِامْلَْعُروِف َوَتْنَهْوَن  ـ 1980م، جـ 1، صـ 444( ﴿ُكنُتْم َخْريَ ُأمَّ
ْنُهُم امْلُْؤِمُنوَن َوَأْكَثُرُهُم  ُم مِّ ا هلَّ ِ َوَلْو آَمَن َأْهُل اْلِكَتاِب َلَكاَن َخْريً َعِن امْلُنَكِر َوُتْؤِمُنــوَن بِاهللَّ

اْلَفاِسُقوَن ﴿110﴾ )آل عمران(

وهذا ما ينبغي أن تدركه األمة املســلمة؛ لتعــرف حقيقتها وقيمتها، وتعرف أهنا 
أخرجــت لتكون طليعة، ولتكون هلا القيادة، بام أهنــا هي خري أمة. واهلل يريد أن تكون 
القيادة للخري ال للرش يف هذه األرض. ومن ثم ال ينبغي هلا أن تتلقى من غريها من أمم 
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اجلاهلية. إنام ينبغي دائاًم أن تعطي هذه األمم مما لدهيا. وأن يكون لدهيا دائاًم ما تعطيه. ما 
تعطيه من االعتقاد الصحيح، والتصور الصحيح، والنظام الصحيح، واخللق الصحيح، 

واملعرفة الصحيحة، والعلم الصحيح..« )املرجع السابق، حـ1، ص 447(

كام أن األمر باملعـــروف والنهـي عن املنكر من مقـتضيات صيانة احلياة من الرش 
والفساد ومن مقتضيات املكانة هلذه األمة.

»ويف أول مقتضيات هذا املكان. أن تقوم عىل صيانة احلياة من الرش والفساد.. وأن 
تكون هلا القوة التي متكنها من األمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ فهي خري أمة أخرجت 
للناس. ال عن جماملة أو حماباة، وال عن مصادفة أو جزاف ـ تعاىل اهلل عن ذلك كله علوًا 

كبريًا«. )قطب، مرجع السابق ، حـ1، ص 447(

ْدِريِّ � َقاَل : َسِمْعت َرُسول اهللَّ ملسو هيلع هللا ىلصَيُقول » َمْن َرَأى ِمْنُكْم  وَعْن َأِب َسِعيد اخْلُ
ُه بَِيِدِه َفإِْن مَلْ َيْسَتِطْع َفبِِلَسانِِه، َفإِْن مَلْ َيْسَتِطْع َفبَِقْلبِِه، َوَذلَِك َأْضَعف اإْلِياَمن«.  ْ ُمْنَكًرا َفْلُيَغريِّ

)مسلم، د.ت، جـ 1، ص ٥0(

ومن اآليات القرآنية، واألحاديث النبوية ما هو كثري، وكله يدل عىل وجوب األمر 
باملعروف والنهي عن املنكر عىل كل من رآه ال يسقط عنه إال أن يقوم به غريه كل بحسبه، 
وكلــام كان العبد عىل ذلك أقدر وبه أعلم كان عليه أوجب وله ألزم، ومل ينج عند نزول 

العذاب بأهل املعايص إال الناهون عنها.

ُرَقاِت. َفَقاُلوا:  ُلوَس بِالطُّ اُكْم َواجْلُ بِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: إِيَّ ْدِريِّ �ُ َأنَّ النَّ َعْن َأِب َسِعْيد اخْلُ
ُث ِفيَها )َفَقاَل َرُسْوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص:»إَِذا َأَبْيُتْم إاِلَّ امْلَْجِلَس  الِِسَنا ُبدٌّ َنَتَحدَّ ِ َما َلَنا ِمْن جَمَ َيا َرُسوَل اهللَّ
اَلِم  َذى َوَردُّ السَّ ِريِق؟َقاَل: َغضُّ اْلَبرَصِ َوَكفُّ اأْلَ ُه.َقاُلْوا: َوَما َحقَّ الطَّ ِريَق َحقَّ َفَأْعُطوا الطَّ

ْهُي َعْن امْلُْنَكِر« )البخاري ، د.ت، جـ 2، ص 173( ْمُر بِامْلَْعُروِف َوالنَّ َواأْلَ

فاألمر باملعروف صامم األمان هلذه األمة، فإذا مل تأمر األمة باملعروف، وتنهى عن 
املنكر يوشك أن يبعث اهلل عقابًا فال يستجاب لألمة الدعاء. 

بِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: » َلَتْأُمُرنَّ بِامْلَْعُروِف َوَلَتْنَهُونَّ َعِن  َفَعــْن ُحَذْيَفَة ْبِن اْلَياَمِن � َأنَّ النَّ
ُه َفاَل َيْسَتِجيُب َلُكْم«.  ُ َأْن َيْبَعَث َعَلْيُكْم ِعَقاًبا ِمْن ِعْنِدِه ُثمَّ َلَتْدُعُونَّ امْلُْنَكِر َأْو َلُيوِشَكنَّ اهللَّ
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)الرتمذي ، 139٥ هـ ـ  197٥ م، جـ 4، ص 468. )وقال األلبان حديث حسن((
فاألمر باملعروف والنهي عــن املنكر عامل من عوامل األمن الفكري، فتصبح يف 

أمن يف الدنيا واآلخرة.
وإّن أهم اآلثار التي حيققها األمر باملعروف والنهي عن املنكر هي هداية إلنســان 
فــردًا كان أم جمتمعًا هداية جتعله حيّكم مفاهيم اإلســالم وقيمه يف عقله وقلبه وإرادته؛ 
لتكون األفكار والعواطف واملامرســات العمليــة مطابقة للمنهج اإلهلي يف احلياة، عن 

طريق إقامة فرائض الدين القويم ورشيعته السمحاء.

ومن خالل االلتزام بأداء املسؤولية يتعمق اإليامن باهلل تعاىل يف العقول والقلوب، 
وتتوثق الصلة مع اهلل تعاىل والتي تضفي السكينة والطمأنينة عىل مجيع جوارح اإلنسان 
ومقّومات شخصيته يف الفكر والعاطفة والسلوك، فيتحرر من اإلحلاد والالانتامء، ومن 
الضياع والتخبط، ومن الضــالل والعمى واحلرية، ويتخلص من األوهام واخلرافات، 
ويتوجه إىل اهلل تعاىل مستمدًا منه العون واإلسناد، فيستشعر اآلمان والصفاء وهو عميق 
الصلة بمنعم الوجود، وبالركن الركني الذي تتهاوى مجيع مظاهر اإلسناد أمامه، وتستقيم 

نفسه ومشاعره.

ويكون احلفاظ عىل نظام احلياة عىل أحســن حال عن طريق جلب املصالح ودرء 
املفاســد، فتصبح األرسة يف قمة السعادة، وهي تســعى إىل اإلعامر والبناء احلضاري ، 
ويعم اخلري والصالح يف مجيع مرافق احلياة لسمو املقاصد، ونبل األهداف املراد تقريرها 

وحتقيقها يف الواقع.

واألمر باملعروف والنهي عن املنكر إن قامت به األرسة فإنه حيقق األمن والســالم 
والطمأنينة، فيقيض بواســطة أدائه عىل مجيع ألوان العدوان واالضطهاد واالستغالل، 
ويتحقق العدل، وحتفظ كرامة اإلنســان وحريته، ويتم احلفاظ عىل ســالمة األرواح، 
واألعراض واألموال، وُيقىض من خالل أدائه عىل مجيع ألوان االعتداء، فيعيش الناس 

آمنني مطمئنني.   
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فمــن آثار أداء مســؤولية األمر باملعــروف والنهي عن املنكــر تعميق األوارص 
اإلسالمية، وتوحيد الصف اإلسالمي يف وحدة العقيدة، ووحدة السلوك ووحدة املصالح 

ووحدة املصري، ويعيش املجتمع حياة اإلخاء والتعاون والتآزر والتكاتف والتنارص.

 ومن آثار أداء املســؤولية القضاء عىل مجيع ألوان االنحراف والفســاد، وإشــاعة 
األخالق احلسنة يف العالقات لتقوم عىل قواعد وأسس الرشيعة، حيث الصدق والوفاء، 
والرتاحم والتناصح، وأداء األمانة، والرفق واإلحسان، واالنطالق إلسعاد املجتمع. ومن 
آثاره االقتصادية إقامة التوازن االقتصادي، الذي يتحقق عن طريق التكافل واحلث عىل 
اإلنفاق الطوعي يف وجوه اخلري، والدعوة إىل القناعة والكفاف وعدم التبذير، والنهي عن 
الغــش وأكل األموال بالباطل، وأداء الواجبات املالية كالزكاة واخلمس، إضافة إىل قيام 
الدولة بواجباهتا يف إقامة التوازن، فتتحقق الرفاهية للمجتمع بإشباع الفقراء واملستضعفني.

وباألمــر باملعروف والنهي عن املنكر يزداد الوعــي يف صفوف املجتمع، وتتفتح 
آفاق العقول لتنطلــق نحو اإلبداع اخلاّلق، وتتقدم العلــوم، لتكون خادمة للمفاهيم 

والقيم اإلسالمية.

لذا عىل األرسة غرس هذه األسس العقيدة يف أوالدها حتى ينشأوا عليها، ويتحقق 
هلم األمن الفكري.

إسهام األرسة يف حتقيق األسس الفكرية لألمن الفكري
يمكن لألرسة حتقيق األسس الفكرية لألمن الفكري لدى أبنائها من خالل:

أوال: غرس حب العلم 
  من حســن التأديب والرتبية أن تغرس األرسة يف أوالدها حب التعلم واحلرص 
عىل طلب العلم، وأن تبني هلــم كيف جعل اهلل تعاىل أول آيات القرآن الكريم. قال اهلل 
َك  تعاىل: ﴿اْقَرْأ بِاْســِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق ﴿1﴾ َخَلَق اإْلِنَســاَن ِمْن َعَلٍق ﴿2﴾ اْقَرْأ َوَربُّ
َم اإْلِنَســاَن َما مَلْ َيْعَلْم ﴿٥﴾ )العلق(، وأن  َم بِاْلَقَلِم ﴿4﴾ َعلَّ ْكَرمُ  ﴿3﴾ الَِّذي َعلَّ اأْلَ
القرآن الكريم قد اشــتمل عىل ما يقارب )7٥0( ســبعامئة ومخسني آية حتث وتدعو إىل 

إعامل الفكر يف هذا الكون وما فيه من خملوقات مسخرة لإلنسان.
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يؤدي العلم إىل ثمرة وهي معرفة اهلل وهو أرشف العلوم وأوجبها، وكان ثامر شجرته 
ذات األصل الثابت، والعلم يؤدي إىل جهاد النفس والسعي إىل عبادة اهلل وإزالة القذى 
عن النفس والرتقي يف مدارج السالكني إىل رب العاملني، والعلم له صلة باإليامن وعلم 
السلوك )التزكية( فالعلم باحلق العامل به هو )املنعم عليه( وهو الذي زكى نفسه بالعلم 
اَها ﴿9﴾ )الشمس( النافع والعمل وهو املفلح الذي قال اهلل تعاىل فيه: ﴿َقْد َأْفَلَح َمن َزكَّ

فالعلم »مذاكرته تســبيح والبحث عنه جهاد وطلبه قربة، وبذله صدقة ومدارسته 
تعدل بالصيام والقيام«. )ابن القيم، جـ2، ص 489( 

كــام أن العلم يكفر الذنوب واخلطايا »ويطهــر النفس ألنه عبادة جليلة حيظى هبا 
املســلم باألجر العظيم ومن احلسنات التي يكفر اهلل هبا السيئات«. )كرزون، 1407هـ 

ـ1997م، جـ1، ص 199(

ومن ثمرة العلم تعميق اإليامن باهلل وكتابه ورســوله واإليامن بالقدر خريه ورشه 
واليوم اآلخر، وليس كام »زعموا أن هدف البحث العلمي هو إكساب الطالب قدرة عىل 

تفسري الظواهر العلمية فحسب« )اهلاليل ،1421هـ ـ2000م،ص 108(.

بَِّك َفُيْؤِمُنوا بِِه َفُتْخبَِت َلُه  قُّ ِمن رَّ ُه احْلَ ِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َأنَّ قال اهلل تعاىل: ﴿َولَِيْعَلَم الَّ
ْسَتِقيٍم ﴿4٥﴾ )احلج( اٍط مُّ ِذيَن آَمُنوا إىَِلٰ رِصَ َ هَلَاِد الَّ ْم َوإِنَّ اهللَّ ُقُلوهُبُ

فالدراسة النظرية ملجرد الدراسة عن غاية العلم وثمرته، ليس بعلم ألنه ال يعصم 
مــن فقه اهلوى وإغواء الشــيطان، وال يقدم للبرشية خريًا، كــام أن املتعلمني الذين »مل 
يتقنــوا العلم أخطر عىل أي أمة من اجلهلة ألهنم يبنون مواقفهم عىل معلومات مغلوطة 
أو منقوصة فيضلون ويضلون، وهم حيســبون أهنم حيسنون صنعًا، يف حني أن اجلهلة ال 
يفتون وال يدعون املعرفة فليس مظنة ذلك«. )األسمر، 1422هــ  2001م، ص 329( 

لذا حيذر اللجوء إىل املعرفة غري اليقينية بل جيب التأكد عىل إتقان املعرفة بعزم وصرب 
ومثابرة ورشوط؛ لذا فإن العلم حتى يؤدي ثمرته يكون برشوط عدة:

1 ـ اإلخالص هلل والطلب بعلمه رضا اهلل سبحانه وتعاىل .
2ـ  حتديد اهلدف من العلم الذي يطلبه املتعلم، وحيذر من الفوىض يف طلب العلم.
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3 ـ التلقي عن أهل العلم املوثوق هبم.
4ـ  األخذ وحتصيل العلم بالتدرج، قال اهلل تعاىل: ﴿َوُقْرآًنا َفَرْقَناُه لَِتْقَرَأُه َعىَل النَّاِس 

ْلَناُه َتنِزياًل ﴿106﴾ )اإلرساء( َعىَلٰ ُمْكٍث َوَنزَّ
٥ ـ  التهيئة ألسباب فهم الدرس.

6 ـ  إدراك الواقع بدون حتقيق املناط )أي نزوله نزواًل صحيحًا(

وإن إدراك »العلم النافع يعصم صاحبه بتوفيق اهلل من االنحراف والضالل، وحيميه 
من الوقوع يف البدع واملحدثات، والرشكيات والضالالت، وحيمله عىل تعظيم الشعائر 
واحلرمات، والتجايف عن املنكرات واملوبقات«. )الفوزان، 142٥ هــ  2004م، ص 11(

فالعلم النافع هو الذي يقي من مكايد الشيطان ونزغاته، ويكشف شبهاته وتلبيساته. 
وكلام كان املؤمن الصادق أكثر علاًم بالرشيعة وتضلعًا منها، كان أكثر متسكًا بالسنة وحرصًا 

عليها، وبعدًا عن البدعة ونفورًا منها، وحذرًا من مصايد الشيطان ووساوسه.

وهلذا أمرنا ربناـ  عز وجلـ  بالرجوع إىل العلامء الربانيني يف األمور التي هتم األمة، 
ْوِف َأَذاُعوا  ْمِن َأِو اخْلَ َن اأْلَ ومتس مصاحلها العامة، فقال ســبحانه: ﴿َوإَِذا َجاَءُهْم َأْمٌر مِّ
ِذيَن َيْسَتنبُِطوَنُه ِمْنُهْم َوَلْواَل َفْضُل  ْمِر ِمْنُهْم َلَعِلَمُه الَّ ُسوِل َوإىَِلٰ ُأويِل اأْلَ وُه إىَِل الرَّ بِِه َوَلْو َردُّ

ْيَطاَن إاِلَّ َقِلياًل ﴿83﴾ )النساء( َبْعُتُم الشَّ ُتُه اَلتَّ ِ َعَلْيُكْم َوَرمْحَ اهللَّ

ثانيًا: تنمية التفكي

لقد حث اإلســالم عىل التفكري وأعىل شــأنه يف كتاب اهلل وسنة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص، وحتقيق 
األمن الفكري بالتفكري السليم املبني عىل أسس علمية يف كل ما حيدق بالنفس واملجتمع 

واألمة اإلسالمية. 

فقيام املؤسسات الرتبوية بتعليم العلم الرشعي املستمد من كتاب اهلل وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، 
وسنة اخللفاء الراشدين، وأهل العلم الربانيني.

ومن خالل املؤسسات الرتبوية تتم تنمية التفكري بأنواعه التالية:
 1 ـ التفكري املنطقي: »هو دراســة مبادئ االستدالل والتفكري وهو يعنى يف املقام 
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األول ببنية اجلدل والعالقات بني األفكار، ويتضمن التفكري استخدام وتطبيق 
قواعد املنطق الشكيل عىل مواقف حارضة فعاًل، وهو يعني التفكري املنطقي إذن 
استخدام عمليات فكرية واضحة وسليمة ومعقولة«. )الشيمي، 1418هـ ـ 

1998م، ص 27(

فالتفكري املنطقي يؤدي إىل األمن الفكري بدراسة جادة للعمليات الفكرية الواضحة 
املعامل.

والتفكي النقدي: »هو أن يســلك العقل يف حركته املعرفية مســلكًا جيمع فيه بني 
املتقابالت مــن اآلراء، ويقابل االحتامالت املختلفة، يمحصها وخيتربها عىل أســاس 
ذلــك التعامل، فإن هذه املقارنة والنقد عامل يف ترشــيد الفكــر للوصول إىل احلق«.                              

)النجار، 1413هـ ـ 1992م، ص 38(

وبذلك يتضمن التفكري الناقد الســلوك الذي جيمع بني املتقابالت واالحتامالت 
بعد متحيصها واختبارها للوصول إىل احلق. لذلك فإن التفكري يؤدي إىل األمن الفكري 

لتمييز احلق من الباطل، ومعرفة كل ما حيقق اخلري.

إسهام األرسة يف حتقيق األسس االجتامعية لألمن الفكري
يمكن لألرسة أن تســهم يف حتقيق األسس االجتامعية لألمن الفكري لدى إبنائها 

من خالل:

أواًل: التنشئة األرسية

من األمــور املعينة عىل األمن الفكري، تريبه األوالد وتنشــئتهم التنشــئة الصاحلة، 
وقيامهم عىل التفكري الســليم املستمد من الكتاب والســنة النبوية املطهرة، وإيضاح تاريخ 
األمة اإلســالمية، وبيان عزها الذي سبق أن كان سببه متسكها بدينها، وحكمها بكتاب اهلل 
وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، وما حصل من تقدم وازدهار يف القرون السابقة، وكلام كان البعد عن الدين 
ازدادت األمة ختلفًا، وما حدث يف األزمنة املتأخرة بسبب االنبهار باحلضارات بام عندهم من  
قشور خييل إليهم من سحرها أهنا كفيلة ببناء األمم، وقد رسخ هذا املفهوم عند أعداء الدين.
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واألرسة باعتبارها املؤسسة الرئيسة يف عمليات التنشئة االجتامعية، فإن من أعظم 
مهاّمها يف تنشــئة األوالد حتقيق األمن الفكرّي هلــم ومحايتهم من االنحرافات الفكرية 

التي توّلد الكثري من املشكالت االجتامعية.

ولقد هنى اإلســالم وحذر من التبعية العميــاء والتقليد األعمى، وحذر من مغبة 
هذه التبعية التي تؤدي إىل البعد عن كتاب اهلل وسنة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص.

بُِع َما َأْلَفْيَنا َعَلْيِه آَباَءَنا َأَوَلْو  ُ َقاُلوا َبْل َنتَّ بُِعوا َما َأنَزَل اهللَّ ُم اتَّ قال اهلل تعاىل: ﴿َوإَِذا ِقيَل هَلُ
َتُدوَن ﴿170﴾ )البقرة(. َكاَن آَباُؤُهْم اَل َيْعِقُلوَن َشْيًئا َواَل هَيْ

فاألرسة املسلمة ترب األوالد تربية إسالمية عىل إعامل العقل والتفكري فيام ينفعهم، 
ويكونوا غري مقلدين لغريهم. 

َا َبنْيَ َيَدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا  ًقا ملِّ قِّ ُمَصدِّ قال اهلل تعاىل: ﴿َوَأنَزْلَنا إَِلْيَك اْلِكَتاَب بِاحْلَ
قِّ لُِكلٍّ َجَعْلَنا ِمنُكْم  بِْع َأْهَواَءُهْم َعامَّ َجاَءَك ِمَن احْلَ ُ َواَل َتتَّ َعَلْيِه َفاْحُكــم َبْيَنُهم باَِم َأنَزَل اهللَّ
بُِقوا  َيْبُلَوُكْم ِيف َما آَتاُكْم َفاْســتَ ًة َواِحَدًة َوَلِٰكن لِّ َعَلُكْم ُأمَّ ُ جَلَ َعًة َوِمْنَهاًجا َوَلْو َشــاَء اهللَّ رِشْ

َتِلُفوَن ﴿48﴾ )املائدة(. ُئُكم باَِم ُكنُتْم ِفيِه خَتْ ِ َمْرِجُعُكْم مَجِيًعا َفُيَنبِّ اِت إىَِل اهللَّ ْريَ اخْلَ

كام يتــم توضيح عدم األخذ باملظاهر اجلوفاء دون تدبر وتفكر واقتناع عقيل، وال 
موصل للعلم.

بِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، »َقاَل: َلَتْتَبُعنَّ َسَنَن َمْن َكاَن َقْبَلُكْم،  َفَعْن َأِب َسِعيٍد اخْلْدِريِّ � َعِن النَّ
ا بِِشرْبٍ، َوِذَراًعا بِِذَراٍع َحتَّى َلْو َدَخُلوا ُجْحَر َضبٍّ َتبِْعُتُموُهْم ُقْلَنا: َيا َرُسوَل اهللِ اْلَيُهوَد  ِشرْبً

َوالنََّصاَرى َقاَل: َفَمْن؟« )مسلم مرجع سابق، جـ 8، ص ٥7(

واألرسة توضــح لألوالد جمــاالت االنحراف، وتدعوهم لعــدم االنجراف مع 
أهل األهواء، وحتذرهم من التبعية وأســاليبها املختلفة،مع أخذ احلكمة التي تنفع األمة 

اإلسالمية، فاحلكمة ضالة املؤمن.

ُة امْلُْؤِمِن،  ِ ملسو هيلع هللا ىلص: »اْلَكِلَمُة احْلِْكَمُة َضالَّ َعْن َأِب ُهَرْيَرَة �، َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللَّ
ا«.  َحْيُثاَم َوَجَدَها َفُهَو َأَحقُّ هِبَ
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)الكلمة احلكمة( أي ذات احلكمة املشــتملة عليها. )ضالة املؤمن( أي مطلوبة له 
بأشــد ما يتصور يف الطلب املؤمن ضالتــه. وليس املطلوب هبذا الكالم اإلخبار. إذ كم 
من مؤمن ليس له طلب للحكمة أصال. بل املطلوب به اإلرشــاد كالتعليم. أي الالئق 
بحال املؤمن أن يكون مطلوبه الكلمة احلكمة. )حيثام وجدها( أي ينبغي أن يكون نظر 

املرء إىل القول ال إىل القائل.

 : ِمِذيُّ ْ ، َواْبُن َماَجْه َوَقاَل الرتِّ ِمِذيُّ ْ )القزويني، د. ت، جـ 2ـ ص 139٥( )َرَواُه الرتِّ
اِوي القاري، عيل بن ســلطان، 1422هـ ـ   َهَذا َحِديٌث َغِريٌب، َوإِْبَراِهيُم ْبُن اْلَفْضِل الرَّ

2002م، جـ 1، ص300(.

وكام فعل الصحاب اجلليل حينام أخذ احلكمة من الشيطان وتعلم منه ما ينفعه. 

ِ ملسو هيلع هللا ىلص بِِحْفِظ َزَكاِة َرَمَضاَن، َفَأَتاِن  َلنِي َرُســوُل اهللَّ َعــْن َأِب ُهَرْيَرَة ُ�، َقاَل: َوكَّ
ِ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: إِنِّ  ْرَفَعنََّك إىَِل َرُسوِل اهللَّ ِ أَلَ َعاِم َفَأَخْذُتُه، َوُقْلُت: َواهللَّ ُثو ِمَن الطَّ آٍت َفَجَعَل حَيْ
بِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َيا  ْيُت َعْنُه، َفَأْصَبْحُت، َفَقاَل النَّ َتاٌج، َوَعيَلَّ ِعَياٌل َويِل َحاَجٌة َشِديَدٌة، َقاَل: َفَخلَّ حُمْ
ِ، َشَكا َحاَجًة َشِديَدًة، َوِعَيااًل،  َأَبا ُهَرْيَرَة، َما َفَعَل َأِسُريَك الَباِرَحَة«، َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللَّ
ُه َسَيُعوُد، لَِقْوِل  ُه َقْد َكَذَبَك، َوَسَيُعوُد«، َفَعَرْفُت َأنَّ ْيُت َســِبيَلُه، َقاَل: »َأَما إِنَّ ُتُه، َفَخلَّ َفَرمِحْ
ْرَفَعنََّك  َعاِم، َفَأَخْذُتُه، َفُقْلُت: أَلَ ُثو ِمَن الطَّ ُه َسَيُعوُد، َفَرَصْدُتُه، َفَجاَء حَيْ ِ ملسو هيلع هللا ىلص إِنَّ َرُســوِل اهللَّ
ْيُت َسبِيَلُه،  ُتُه، َفَخلَّ َتاٌج َوَعيَلَّ ِعَياٌل، اَل َأُعوُد، َفَرمِحْ ِ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َدْعنِي َفإِنِّ حُمْ إىَِل َرُسوِل اهللَّ
 ِ ِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َيا َأَبا ُهَرْيَرَة، َما َفَعَل َأِسُريَك«، ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللَّ َفَأْصَبْحُت، َفَقاَل يِل َرُســوُل اهللَّ
ُه َقْد َكَذَبَك َوَسَيُعوُد«،  ْيُت َسبِيَلُه، َقاَل: »َأَما إِنَّ ُتُه، َفَخلَّ َشَكا َحاَجًة َشِديَدًة، َوِعَيااًل، َفَرمِحْ
ِ، َوَهَذا  ْرَفَعنََّك إىَِل َرُسوِل اهللَّ َعاِم، َفَأَخْذُتُه، َفُقْلُت: أَلَ ُثو ِمَن الطَّ الَِثَة، َفَجاَء حَيْ َفَرَصْدُتُه الثَّ
 ُ ْمَك َكِلاَمٍت َيْنَفُعَك اهللَّ اٍت، َأنََّك َتْزُعُم اَل َتُعوُد، ُثمَّ َتُعوُد َقاَل: َدْعنِي ُأَعلِّ آِخــُر َثاَلِث َمرَّ
يُّ  َه إاِلَّ ُهَو احْلَ ُ اَل إَِلٰ : ﴿اهللَّ ا، ُقْلُت: َما ُهَو؟ َقاَل: إَِذا َأَوْيَت إىَِل ِفَراِشَك، َفاْقَرْأ آَيَة الُكْرِسِّ هِبَ
ِ َحاِفٌظ، َواَل  ، َفإِنََّك َلْن َيَزاَل َعَلْيَك ِمَن اهللَّ تَِم اآلَيــةَ ــوُم ﴿2٥٥﴾ )البقرة(، َحتَّى خَتْ اْلَقيُّ
ِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َما َفَعَل  ْيُت َسبِيَلُه، َفَأْصَبْحُت َفَقاَل يِل َرُسوُل اهللَّ َيْقَرَبنََّك َشْيَطاٌن َحتَّى ُتْصبَِح، َفَخلَّ
ْيُت  ا، َفَخلَّ ُ هِبَ ُمنِي َكِلاَمٍت َيْنَفُعنِي اهللَّ ُه ُيَعلِّ ِ، َزَعَم َأنَّ َأِســُريَك الَباِرَحَة«، ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللَّ
هِلَا  َســبِيَلُه، َقاَل: »َما ِهَي«، ُقْلُت: َقاَل يِل: إَِذا َأَوْيَت إىَِل ِفَراِشَك َفاْقَرْأ آَيَة الُكْرِسِّ ِمْن َأوَّ
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وُم ﴿2٥٥﴾ )البقرة(، َوَقاَل يِل: َلْن َيَزاَل  يُّ اْلَقيُّ َه إاِلَّ ُهَو احْلَ ُ اَل إَِلٰ تَِم اآلَيَة: ﴿اهللَّ َحتَّــى خَتْ
ٍء َعىَل اخَلْريِ  َطاٌن َحتَّى ُتْصبَِحـ  َوَكاُنوا َأْحَرَص يَشْ ِ َحاِفٌظ، َواَل َيْقَرَبَك َشــيْ َعَلْيَك ِمَن اهللَّ
اِطُب ُمْنُذ َثاَلِث َلَياٍل  ُه َقْد َصَدَقَك َوُهــَو َكُذوٌب، َتْعَلُم َمْن خُتَ بِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َأَما إِنَّ ـ َفَقــاَل النَّ

َيا َأَبا ُهَرْيَرَة«، َقاَل: اَل، َقاَل: »َذاَك َشْيَطاٌن« )البخاري، مرجع سابق، جـ3،ص101(

وملا قلد املســلمون غريهم وتبعوهم  يف األمور الضارة تأخروا، ومل ينالوا ما كانوا 
يطلبونه من تقدم، وعند عدم متســكهم بالكتاب والســنة النبوية املطهرة متت السيطرة 

عليهم فكريًا وسياسيًا وعسكريًا.

ولكــي تقوم األرسة بدورها يف التوعية والوقاية من االنحراف، فالبّد هلا أن تقوم 
بتنشــئة األوالد تنشئة إسالمية صحيحة، بحيث تســري عىل منهج الوسطية البعيد عن 
التطّرف والغلّو . كام أنه من الواجب عىل األرسة أن تؤّكد عىل متّثل أوالدها القدوة احلسنة 
يف سلوكياهتم وترصفاهتم، ويف االنســجام مع قيم وقوانني املجتمع، وذلك من خالل 
تقديم املثل األعىل والقدوة احلســنة املناسبة لألوالد، وأن تعمل عىل شغل أوقات فراغ 
األوالد بصورة ســليمة وبّناءة، مع مراقبتهم وتوجيههم يف االختيار السليم لألصدقاء 

واألقران.

ثانيًا: اإلعـالم

إن من أخطر التحديات التي تواجه األمن الفكري يف هذه املرحلة من تاريخ أمتنا 
ما خيطط له أعداء املسلمني من أجل احتواء املسلم ورصفه عن مفهوم اإلسالم، ودفعه 
إىل مهاوي اخلداع واإلغراء، وإخراجــه من أصول عقيدته  ومفهومها األصيل اجلامع 

املتميز يف العقيدة والثقافة إىل الثقافات الوافدة.  

لذا عىل األرسة أن تواصل العمل عىل محاية األوالد من مشــاهدة املواد اإلعالمية 
التي تدعو إىل الرذيلة أو العنف أو السلوكيات املنحرفة التي تبث من خالل الفضائيات 

واإلنرتنت واألجهزة اإلعالمية األخرى املختلفة.

وإن األرسة باختيار املواد اإلعالمية املحققة لألمن الفكري تعمل عىل دحض كل 
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خطة مرسومة ترمي إىل تغيري مفهوم اإلسالم أي )بنية اإلسالم(، أو تفريغه من مفهومه 
الصحيح.

لذا فإن عىل األرسة بيان  اجلامع الذي يقوم عليه أســاس اإلســالم، والذي جيمع  
بني العقيدة ومنهج احليــاة )املعامالت واألخالق(؛ إذ يعدها البعض أمورًا خاصة بني 

اهلل تبارك وتعاىل واإلنسان.

وهذه العقيدة تدخل يف حميط احلياة، وهي مصدر اخلالف الواسع العميق الفهم، 
ويف التعامــل مع الفكر )املرتجم إىل لغتنا العربية من خالل قصص ومتثيليات ومذاهب 

وفلسفات(.  

و تصبح األرسة مبينة ملواد اإلعــالم والتي هي عامل تلفيق وحتريض وإرجاف؛ 
إذًا اإلنسان الذي ليس عنده حصانة دينية مستمدة من كتاب اهلل وسنة نبيه � ملسو هيلع هللا ىلص، فينساق 

وراء الرتهات دون الرجوع إىل أبسط البدهييات التي بنيت عىل تلقي اخلري.

واألرسة تقوم بتعريف األوالد باألمور املختلفة التي تشوه اإلسالم وأهله، وتدعو 
إىل اإلفساد والفسق وإثارة الشكوك والشبهات عنه يف وسائل اإلعالم.

وحيدث األمن الفكري إذا قامت األرسة بتقديم العقيدة اإلســالمية يف جوهرها 
الصحيح الذي يرتكز عــىل التوحيد اخلالص واإليامن الكامل والوالء والرباء ومعاملة 
احلكام لكي ُتقلص الفجوة بينهم واملجتمع، والعبادة بمفهومها الصحيح، والغاية منها 
حتقيق العبودية هلل الواحد األحد، واألخالق مثل خلق العدل والرمحة، والدعوة إىل حترر 
الفكر من كل ما هو ضار وفاســد، وإشغال الشباب يف حتصيل العلم وكل ما هو مفيد 
وصالح هلم  من خالل الربامج املقدمة هلم، مع إيضاح  أن عىل األرسة دور مهم وكبري يف 
حتقيق األمن الفكري الذي حيقق من خالل ما يقدم من برامج إعالمية مضللة للعقيدة .

ويصبح من الرضوري أن يشاهد الكبري مع الصغري، وأن يقرأ الوالدان مع األوالد، 
وال يرتك الصغار هدًفا للتأثريات غري املرغوبة لثقافات غريبة، عن جمتمعنا العرب املسلم 
ونقف نحن الكبار نشكو من الغزو الثقايف لألمة فالرقابة عىل ما يعرض لألوالد، والبقاء 
معهم أثناء العرض من أجل توجيه النقد ينمي لدى الولد القدرة عىل النقد وعدم التلقي 
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السلبي وال ينبغي أن تغفل وسائل الرتفيه األخرى كاخلروج، والنزهات، واللعب اجلامعي 
وغريها، فلها أثرها عىل عدم املتابعة، وعدم االلتصاق هبذه الوسائل اإلعالمية، وتقليل 

حجم التأثر السلبي.

ثالثًا: احلالة االقتصادية

يعد االقتصاد عصب احلياة املعارصة إن عىل مستوى األرسة أو عىل مستوى األمة 
كلها وأصبح االستقالل االقتصادي مطلبًا رئيسًا لألمم والشعوب ألن من ال يملك قوته 
)طعامه( ال يملك قراره ،ذلك فإن الظروف االقتصادية التي متر هبا األرسة ال شك أهنا 

ترتك كثريًا من الظالل التي تفرض عليها سلوكًا معينًا.

لذا جاءت الرشيعة اإلســالمية بحفظ نفس اإلنسان، فيكون كامهلا هو بلوغها إىل 
أقىص ما يمكن أن تصل إليه من طاقة يف املحافظة، وبام أن النفس تتكون من جسم وروح 
وعقل، وحفظها أن يرقى هبا إىل الكامل، ومن ترقيتها حفظ العقل أي املحافظة عليه من 

خالل العلم الرشعي الذي يعينه عىل حفظ نفسه من الرتدي يف املهالك.

وتكــون النفس قوية إذا نعمت باألمن  بأنواعه، واإلنســان حيقق األمن الفكري 
بالعلم الرشعي، ولن يتحقق األمن الفكري إال إذا أتيح له احلصول عىل املال املعني عىل 

أمور احلياة، وإذا صعبت عليه احلالة االقتصادية فلن حيقق األمن الفكري.

وتؤدي الصعوبــات االقتصادية يف األرسة  إىل زعزعة األمن الفكري؛ لذا حافظ 
القرآن الكريم عىل األمن االقتصادي لألرسة، وأكرم اهلل املجتمع باألمن. قال اهلل تعاىل: 

ْن َخْوٍف ﴿4﴾ )قريش( ن ُجوٍع َوآَمَنُهم مِّ ﴿الَِّذي َأْطَعَمُهم مِّ

كــام أن الصعوبات االقتصادية تؤدي بــاألرسة إىل زعزعة يف األمن الفكري التي 
يواجهها املجتمع من خالل اللجوء لســد حاجاهتم، وهذه من األسباب الداعية لعدم 
األمــن الفكري؛ إذ من الالزم لألرسة أن يتوفر هلا املــال الذي يعني أفرادها عىل احلياة 
الكريمة، وأن يتوافر لطالب العلم املال الذي ينفقه عىل نفسه، فإذا كانت احلالة االقتصادية 

سيئة، ومل جيد ما يكفيه ليعيش حياة هانئة ترك طلب العلم.
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  فاحلالة االقتصادية السيئة لألرسة ُتلجئ بعض أفرادها إىل أهل التيارات الفكرية 
املنحرفة لسد احلاجات الرضورية، والتي تأخذ منهم األفكار املنحرفة والتي ال يتحقق 
من خالهلا األمن الفكري، فمن خالل هذه التيارات الفكرية يقوم البعض باســتخدام 

هذه األفكار الضالة من خالل  ترصفات وأفعال خمالفة للدين.

 رابعًا: إشاعة ثقافة احلوار مع األوالد

ينبغي تعريف األوالد أن الوالدين يتعامالن معهم بدافع احلب والشعـور باملسؤولية 
جتاههم، وليس من أجل فرض رأي معني.

كذلــك عىل الولد أال حياول أن يظهر بمظهــر املدرك ألموره واملعتمد بآرائه دون 
حســاب لرأي األهل بحجة أهنم ال يعرفون متطلبات العرص، فهم بالنهاية لدهيم خربة 
يف احلياة أعمق مما لدى األوالد وربام يشاهدون األمور من زاوية أخرى ال يدركوهنا هم 
أنفسهم، من ناحية أخرى عىل األهل أال يظهروا بمظهر الالمبايل يف أمـــور أوالدهم أو 
املسفـه ألقواهلم وآرائهم بل لنبادر نحنـ  كأفراد أرسةـ  إىل بناء احلوار السليم مع األوالد 

وفق االعتبارات التالية:
ـ نشجعهم عند أي نجاح وال نقلل من قدراهتم.

ـ نصغي إليهم حتى يشعروا بمكانتهم وأمهيتهم لدينا.

ـ نحرتس من النقد املستمر كي ال يفقدوا الثقة بذاهتم.
ـ ال نقدم النصائح كيفام اتفق إال إذا سئلت، لندع هلم فرصة أخذ القرارات الصحيحة 

فذلك يساعد عىل ثبات احلقائق واملبادئ يف ذهنهم.
ـ لنخصص هلم وقتا يف املحادثة واالستامع هبدف تعلم أسلوب املناقشة.

ـ ندعهم يشاركوننا الرأي عند التخطيط لنزهة أو مرشوع هلم دور فيه.
ـ نحاورهم يف املشاكل التي تواجهنا حتى يستطيعوا تقدير الظروف.

ـ إذا أغضبونا وكانت ردة فعلنا ســلبية فال نرتدد يف االعتذار هلم فذلك جيعلنا مثاًل 
أعىل بالنسبة هلم فيحذون حذونا.
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ـ لنقدر قلقهم أو خوفهم عند أي اضطراب ولنعمل عىل تبديد تلك املخاوف.
ـ لنـتجنب وصف األوالد مسبـــقًا أو الرتديد عىل مسامعهم بام يمتازون به حتى 
ال يعتادوا هذا الوصف، فإذا قلنا ألحدهم مثال أنك ستكـــون حمتااًل، أو عصبيًا 
يف املســتقبل، فقد يشــب وهو عىل يشء من هذا احلال. علينا أن نعي باستمرار 
ســلوك األوالد وترصفاهتم. كــام ينبغي عىل أفــراد األرسة توضيح املعلومات 
التي يريدها  األوالد باألســلوب املناســب، ويف الوقت املناســب ال كام يفعل 
بعض األهل الذين خيشــون عىل أوالدهم معارف ليســت هلــم أو أكرب منهم، 
ثمــة أكثر من أســلوب لكي يقتنع ويعــرف. وعىل أفــراد األرسة  أيضا تقييم 
 دورهــم بني احلني واآلخر: هل ثمة تقصري يف أداء دورهم جتاه أوالدهم أم ال ؟
  كــام عيل األرسة بيان أن غاية احلوار هــي معرفة احلقيقة والتوصل إليها أو دفع 
الشــبهة والفاســد من القول والرأي، وحتكيم احلق والعقل يف أمر خمتلف عليه 
فيتحول اخلالف إىل اتفاق والبغض إىل مودة أو إجياد حل وسط يريض الطرفني، 
والبحث عن الصواب يف موقــف، ولعل أهم غاية يف احلوار يف األرسة هو نزع 
اخلالف الذي يورث البغض واستبداله باالتفاق الذي يزرع املودة واملحبة فتجد 
البيت املؤمن يزينه نور االتفاق واحلق والعدل واملنطق الســليم بعيدًا عن العناد 
واجلهل. واحلمية لرأي فالن ألنه األب أو ألنه األكرب بل يؤخذ الرأي األصوب 
حتــى وإن كان رأي ولد صغري، فان تعدد اآلراء تعدد للرؤى فنختار األصوب 
واألنفع لنجني بعد ذلك أفـــضل وأصوب النتائج، ومن خالل احلوار يتحقق 

األمن الفكري.

فاحلــوار والتفاهم البد أن يالزما عالقة األرسة بــاألوالد، ويف حالة وقوع أحد 
األوالد يف اخلطأ فإن احلل املناسب هو التفاهم والقرب منه، وإشعاره بأن هذا السلـوك 
خاطئ، وأن غايته الســوء وعاقبته اهلالك، وأن السلوك الصحيح هو كذا وكذا.. وهو 
نابع من احلرص عليهم وعىل مســتقبلهم، والثابت واملعروف أن القهر وغياب التفاهم 

والنصح يؤديان إىل االنحراف.
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 فـوائد احلـوار يف األسـرة
1ـ  التعــارف: إذا كان هناك حوار يكون هنــاك تعارف بني أفراد األرسة الواحدة 

وهبذا يستطيع اآلباء أن يعرفوا كل يشء يف أوالدهم.
2 ـ التآلــف: احلوار يزيد التآلف وذلك من خــالل تدريب األوالد عىل التعارف 

والتآلف يف نفس الوقت وهبذا يزداد احلب والتفاهم فيام بينهم.
3ـ  التكاشــف: إذا مل يكن هناك حــوار مل يكن هناك وضوح، إذ إن مفاتيح احلوار 

هي التي تدخل املرء إىل قلوب اآلخرين.
4 ـ التعاطف: املحبة والعالقة اإلجيابية بني أفراد األرسة.

إسهام األرسة يف حتقيق األسس األخالقية لألمن الفكري
ترســيخ املبادئ اخللقية يف نفوس النشء فاألخالق هي قوام الرتبية يف اإلسالم، 
والدين واألخالق حقيقتان متصلتان حسب املفهوم اإلسالمي وال يمكن الفصل بينهام، 

وقد بني اإلسالم املسائل اخللقية من حيث أصوهلا وبواعثها وأحكامها والغاية منها.

والرتبية اإلسالمية حتث عىل ترسيخ املبادئ األخالقية عن طريق التلقني واملامرسة 
وفق ما رســمه اإلســالم للناس من معروف يلتزمون به، ومنكــر جيتنبونه واألخالق 
اإلســالمية جتمع بني الطابع الشخيص والطابع االجتامعي، إهنا تستهدف إصالح شأن 
الفرد واملجتمع يف الدنيا واآلخرة واألرسة املسلمة هي تلك التي تقوم عىل هذه األخالق 
وترب أبناءها عىل االلتزام هبا، إهنا أي األرسة حينئذ تكون جماال ووسيلة لتطبيق الرشيعة 
اإلسالمية بوحي من ضمري أفرادها، وليس بموجب قوة أو إلزام إال من اهلل عز وجل، 

ويمكن حتقيق ذلك من خالل:

أواًل: احلـب

أكد اإلسالم عىل أمهية احلب املتبادل بني أفراد العائلة، وحّدد العوامل التي تورث 
املحّبة وتساعد عىل استمرارها كاإلحسان واخللق احلسن والبرش وطالقة الوجه، فحاجة 
األوالد إىل املحبة والعطف ال تقل أمهية عن حاجتهم إىل الطعام والرشاب والكســاء، 
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وذلك ألن إشــباع اجلانب العاطفي لدى األوالد  حيدد ســلوكهم ونفسيتهم يف احلياة، 
فاألوالد يتأثرون من الصغر بام يشعرون به من حمبة أو عدوانية يف إطار احلياة األرسية.

واألرسة هي املحيط األساس لنمو الولد جســديًا ونفسيًا واجتامعيًا وهي املؤثر 
األول يف شــخصية الولد وما يستوعبه من خربات وما يكونه من اجتاهات وهي الرافد 
املعطاء يف تغذيته بالقيم والسلوكيات املرغوبة. فاألرسة هي املؤسسة األوىل لبناء اإلنسان 
حيث إن الولد يعتمد اعتامدًا كليًا يف إشباع حاجاته عىل أرسته وهذا ما جيعله أكثر قابلية 

يف التأثر بمن حوله.

وإن هذه العاطفة األرسية بام تشــيعه يف أجواء األرسة من رضا وسعادة واستقرار 
وبام تربطه من عالقات املحبة واملودة واالحرتام بني أعضائها، وبام توفره من مناخ نفيس 
صحي سليم حيتضن نتاج هذا االلتحام االجتامعي من خالل الزواج بني الرجل واملرأة 

فيقدم الولد ثمرة من ثمرات التكوين اخللقي ومادة لتنشئة اجتامعية سليمة.

لذا فالرتبية اإلســالمية حترص عىل أن ينشأ الولد ســليم اجلسم والعقل صحيح 
النفس والســلوك يف حياة مليئة باحلب والعطف، لذا إذا فقد احلب والعطف يف األرسة 
مل تثمــر ثامرًا طيبة يف احلياة األرسية يتحقق هبا األمن الفكري، وأصبح األوالد يف حنق 

وكراهية للجميع.

واألرسة التــي تقوم عالقتها عىل احلب ألفرادهــا ولآلخرين ُيغرس فيهم حتقيق 
األمن الفكري، وهو يركز عىل النفع املتبادل بينها.

ا من خالل  وحيتاج الولد إىل أن يكون حمل حمبة اآلخرين وعطفهم، ويتغذى عاطفيًّ
ما جيد من أمه وأبيه وذويه، كام يتغذى جســديًا بالطعام الذي ينمي جســده ويبعث فيه 
 ِ  دفء احليــاة، وقد وجه رشعنا املطهر إىل ذلك، َعْن َأبِى ُهَرْيَرَة �: َأنَّ َرُســوَل اهللَّ
ِميِمىُّ َجالٌِس ِعْنَدُه َفَقاَل  ُ َعْنُهاَم َواأَلْقَرُع ْبُن َحابٍِس التَّ َسَن ْبَن َعىِلٍّ َريِضَ اهللَّ َل احْلَ ـ ملسو هيلع هللا ىلصـ  َقبَّ
ْلُت ِمْنُهْم إِْنَساًنا َقطُّ َقاَل َفَنَظَر  ًة ِمَن اْلَوَلِد َما َقبَّ ِ إِنَّ ىِل َعرْشَ اأَلْقَرُع ْبُن َحابٍِس: َيا َرُسوَل اهللَّ
ـِ  ملسو هيلع هللا ىلصـ  َفَقاَل: »إِنَّ َمْن اَل َيْرَحُم اَل ُيْرَحُم«. )مسلم، مرجع سابق، جـ 7،  إَِلْيِه َرُســوُل اهللَّ

ص 77(
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وهكذا يويص اإلســالم إىل تكوين العالقة العاطفية مــع األوالد، وألهنم حينام 
حُيرموهنا من اآلباء واإلخوان ســوف تتأثر صحتهم النفسية، وقد يلجؤون إىل أصدقاء 
الســوء الذين حياولون أن يصطادوهم بالعبــارات املنمقة ثم يوقعوهنم يف االنحرافات 

بشتى أنواعها.

لذا فإن محاية ورعاية األرسة أكثر فعالية وذلك ألن األرسة مؤسسة اجتامعية جتمع 
بني االستجابة الشخصية احلميمة والرعاية االجتامعية املتامسكة ويف املجتمعات العربية 
اإلسالمية نجد أن وظيفة األرسة متتد لتصل إىل روح اإلنسان فتصقلها وتوجهها الوجهة 
الســليمة التي تتفق مع فطرته التي فطره اهلل عليها وإذا اتفق التوجيه األرسي مع فطرة 
اإلنســان أدى ذلك إىل صالح الفرد باســتقامته وأمنه النفيس واالجتامعي وبذلك فإن 
وظيفة األرسة يف اإلســالم إضافة إىل ما تقدم فهي تعد املنبع الذي يغذي الولد بالعقيدة 
الصحيحة والفكر املشتق من القرآن والســنة النبوية، وأساس املعاملة باحلب .لذا فإن 
األرسة هي أول مؤسسة اجتامعية تتلقى الولد إلعداده وتنشئته طبقًا ملتطلبات املجتمع 
الذي تعيش فيه فشخصية أفراد األرسة ووجودهم فيها وأسلوب تنشئتهم من املحددات 
ِ ْبِن َعْمٍرو َيْرِويِهـ  َقاَل  األساسية يف ظهور وتكوين السلوك السوي لألوالد . َعْن َعْبِد اهللَّ
بِيِّ ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ َقاَل »َمْن مَلْ َيْرَحْم َصِغَريَنا َوَيْعِرْف َحقَّ َكبِِريَنا َفَلْيَس ِمنَّا«.  ِح ـ َعِن النَّ ْ اْبُن الرسَّ

)السجستان، د. ت ،جـ4، ص441(

ثانيًا: ثقافة التسامح

التسامح خلق عظيم وزينة الفضائل والعفو عند املقدرة من شيم الكرام والنفوس 
الكبرية وحدها تعرف التسامح دون أن تتأثر بأي مؤثر، ومن عفا ساد ومن حلم عظم .

وهو يرب أفراد املجتمع، وخاصة يف األرسة عىل عدم املؤاخذة واملحاسبة والتشفي، 
وإنام تقوم املعاملة بني األرسة عىل املساحمة والتغايض والصفح والصرب.

وإن التســامح حث عليه اإلســالم، فهو قيمة كربى بكل ما تعنيه من حرية ومن 
مساواة يف غري تفوق جنيس أو متييز عنرصي، ويكون يف حدود ما رشعه اهلل من األحكام 

الرشعية وال يكون بالتنازل عن يشء من ديننا. 



149

إسهام األرسة يف حتقيق األمن الفكري رؤية تربوية إسالمية...د. عيل بن عبده أبومحيدي

148

وإن التسامح يشكل صامم األمان يف أرسة مطمئنة، كام يشكل األساس املتني لعالقة 
طيبة، فهو ليس تنازاًل أو تساهاًل أو حياد اجتاه اآلخر، بل هو اعرتاف باآلخر، وهو احرتام 

متبادل، واعرتاف باحلقوق الشخصية، واحلريات األساسية لآلخرين. 

وإن التسامح هو أحد سبل تعزيز العالقات االجتامعية بني األفراد والتسامح يعني 
عفو اإلنسان وحلمه عمن يؤذيه وييسء معاملته أو خيتلف معه يف الرأي. 

من هنا نجد أن التســامح سجية إســالمية، وقيمة ربانية، وهدي نبوي كريم، يف 
اآليــات القرآنية واألحاديث النبوية دعوة للتســامح ونبذ اخلالف والكراهية واحلقد، 
تِي ِهَي َأْحَسُن َفإَِذا الَِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه  َئُة اْدَفْع بِالَّ يِّ َسَنُة َواَل السَّ قال تعاىل: ﴿َواَل َتْسَتِوي احْلَ
اَها إاِلَّ ُذو َحظٍّ َعِظيمٍ  وا َوَما ُيَلقَّ ِذيَن َصرَبُ اَها إاِلَّ الَّ ُه َويِلٌّ مَحِيٌم ﴿34﴾ َوَما ُيَلقَّ َعَداَوٌة َكَأنَّ

 ﴿3٥﴾ )فصلت(.
ويف هاتني اآليتني تظهر عظمة اإلســالم عظمة التســامح، وسمو املبدأ، وقدسية 
التوجه، ومن هنا يظهر لكل منصف، ولكل عادل أن اإلســالم دين تســامح وتعاطف 

وتراحم، وروعة التسامح.
وجاء يف احلديث النبــوي َعْن َأِب ُهَرْيَرَة �، َعْن َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: »َما 
ِ إاِلَّ َرَفَعُه  ا، َوَما َتَواَضَع َأَحٌد هلِلَّ َنَقَصــْت َصَدَقٌة ِمْن َماٍل، َوَما َزاَد اهلُل َعْبًدا بَِعْفٍو، إاِلَّ ِعــزًّ

اهلُل« )مسلم، د. ت، جـ 4، ص 2001(
 ُ ِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َثاَلٌث َمْن ُكنَّ ِفيِه َحاَسَبُه اهللَّ وَعْن َأِب ُهَرْيَرَة ُ�، َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللَّ
ِ؟ َقاَل: »ُتْعِطي َمْن َحَرَمَك،  تِِه« َقاُلوا: مِلَْن َيا َرُسوَل اهللَّ َة بَِرمْحَ نَّ ِحَساًبا َيِســًريا َوَأْدَخَلُه اجْلَ
ِ؟  ْن َظَلَمَك، َوَتِصُل َمْن َقَطَعَك« َقاَل: َفإَِذا َفَعْلُت َذلَِك، َفاَم يِل َيا َرُســوَل اهللَّ َوَتْعُفــو َعمَّ
تِِه« َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإْلِْسَناِد  َة بَِرمْحَ نَّ ُ اجْلَ اَســَب ِحَساًبا َيِسًريا َوُيْدِخَلَك اهللَّ َقاَل: »َأْن حُتَ

َجاُه« )احلاكم، 1411 هـ ـ 1990م(. رِّ َومَلْ خُيَ
وهناك يشء مهم جيب أن يعرفه األوالد أن التسامح ليس االنسحاب من املوقف 
وهو ليس ضعفًا بل قوة نحتاج إىل تعبئتها يف املواقف احلرجة، وقد يكون من الرضوري 
تعزيز الثقة بالنفس لدى األوالد وإشــعارهم بقدراهتم وطاقاهتم وعدم تعزيز الشعور 
بالنقص واحلقارة خاصة يف مواقف اخلطأ والفشــل، وإذا كان تقدير الولد لذاته ســلياًم 
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صحيحًا فإنه سوف يتقبل مسألة اخلطأ والفشل وسينظر إىل نفسه عىل أنه إنسان معرض 
للزلل والفشل وكذلك اآلخرين ومن ثم فالفهم الصحيح للنفس يقود إىل فهم صحيح 
لآلخريــن األمر الذي يقود إىل تقبل أخطائهم والتغافل عنها يف مواقع القدرة. كام تبقى 

دائام العالقة بني الزوجني هي نرباس هذه الثقافة وهي املرآة املعكوسة عىل األوالد.
ولعل أخطر مشكالتنا عدم التسامح ،ففي هذه اللحظة من تاريخ الوجود اإلنسان 
عىل وجه هذه األرض،أننا رصنا نميل إىل التعصب، وبدأت أفعال بعضنا تتسم بالتطرف، 
ورفــض اآلخر حتى لــو كان أخانا أو جارنا، أو زميلنا فضاًل عــن ذلك اآلخر البعيد 

واملختلف، وهي حالة قادمة إلينا من السياسة، وليس من العقيدة. 
وما أروع أن نتواصل مع قرآننا، وأن نداوم عىل قراءة آيات التســامح، وأن نطيل 
التأمل يف معناها وأن نجعلها تـــرتسب يف أعمـــاق الوجدان لكي تتحول إىل مواقف، 

وإىل فعل يمنع الترصفات املنافية إلنسانية اإلنسان وللسلوك البرشي الرفيع. 
فالتسامح أسلوب من أساليب حتقيق األمن الفكري، ذلك أن التسامح فضيلة ونبل 
جيب أن يتحـــىل به كل مسلم، لكن برشط أال يكون هذا التسامح عىل حساب الثوابت 
واملعتقدات اإلسالمية، فال يصح أن نكـــون متساحمـــني مع اآلخر وهو هيدف لتغيـري 

هويتنا الثقافية أو تغيري معتقداتنا أو اإلساءة لديننا وقيمنا ومبادئنا. 
فإن التسامح خلـق كريم، ال يكتسب باملعرفة، وال يتزايد بالتدريب، بل هو سجية 
يف النفس، وفضيلة يف التفكري، ويف األرسة يمكن خلق جو من التسامح املستمر بني أفراد 
األرسة، ونســتطيع هنا يف هذه اللحظة أن نخلق جوًا من التسامح يثمر نتائجه يف نفس 
األوالد، وأمجل صور التسامح ما كان من مصدر قوة وعزة، فالتسامح من املوقع األقل 

هو ضعف، والضعف يعني اخلنوع والذل.
ومن خالل ما ســبق يتضح أن التسامح يدعو إىل حياة هادئة مليئة بالعدل واحلب 
والســالم، تنبذ التطرف والعنف وكل ما من شأنه أن خيلق جوًا من القلق والكـــراهية 
والبغض التي رفضها اإلسالم وحذر منها يف أكثر من موضع، التسامح لغة الصفاء التي 

تبعث األمن والسالم واحلب والتعاون من مراقدها !

وتتجىل ثقافة التســامح كإحدى أهم الرضورات اإلنسانية واألخالقية يف الواقع 
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املعارص بعد أن اســترشت ظاهرة العنف وظاهرة هتدم العالقات االجتامعية عىل كافة 
األصعدة وبعد أن أصبح الكبار والصغار عىل حد ســواء إما ضحايا أو جمرمني بسبب 
هيمنة لغة العنف عىل الواقع املعارص وغياب املثل والقيم الدينية واألخالقية األمر الذي 
جيعل الفرد املعارص يقف عند مفرتق الطرق يف التعامل مع اآلخر الذي قد ال يتفق معه 

يف أفكاره بل ربام يؤذيه ويلحق به أو بأرسته أو بأفكاره األذى. 

ثالثًا: العدل واملساواة بني األوالد
إن العــدل هو إعطاء كل ذي حق حقه الذي منحــه اهلل إياه فيكون حينئذ العدل 
مطلبــًا رشعيًا ال حيابى فيه أحد، وبذلك يكون العدل بني األوالد يف العطية واملســاواة 
بينهم واجبًا عىل اآلباء وغريمها مما أمر اهلل تعاىل به يف كتابه، وأمر به رسوله ملسو هيلع هللا ىلص يف سنته.
إذ »هــذه النقطة مهمة ذلك أن  التفرقة يف املعاملة تولد احلقد واحلســد فيام بينهم 
وتزيل املحبــة والتعاطف فيام بينهم من جهة، وفيام بينهــم وبني اآلباء من جهة أخرى 
إىل جانب هذا وذاك تكون هذه التفرقة ســببا لنشأة بعض األمراض النفسية يف حاالت 

كثرية«. )حممد، 1408هـ ـ 1987م، ص121(.
وهلذا أمر اهلل ســبحانه وتعاىل بالقســط قال اهلل تعاىل: ﴿َوإِن َطائَِفَتاِن ِمَن امْلُْؤِمننَِي 
ٰى َتِفيَء إىَِلٰ َأْمِر  تِي َتْبِغي َحتَّ ْخَرٰى َفَقاتُِلوا الَّ ا َعىَل اأْلُ اْقَتَتُلوا َفَأْصِلُحوا َبْيَنُهاَم َفإِن َبَغْت إِْحَدامُهَ
َ حُيِبُّ امْلُْقِسِطنَي ﴿9﴾ )احلجرات(    ِ َفإِن َفاَءْت َفَأْصِلُحوا َبْيَنُهاَم بِاْلَعْدِل َوَأْقِسُطوا إِنَّ اهللَّ اهللَّ
ِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل : إِنِّ َنَحْلُت اْبنِي َهَذا  ُه َقاَل َأنَّ َأَباُه َأَتى بِِه َرُسوَل اهللَّ ْعاَمِن ْبِن َبِشٍري َأنَّ َعِن النُّ
ِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َأُكلَّ َوَلِدَك َنَحْلَتُه ِمْثَل َهَذا«. َقاَل: اَل. َفَقاَل َرُسوُل  ُغاَلًما َكاَن يِل َفَقاَل َرُســوُل اهللَّ

ِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َفأْرِجْعُه«. )مسلم، مرجع سابق، جـ٥،ص6٥( اهللَّ
ْعاَمَن ْبِن َبِشٍري َيُقوُل َوُهَو َعىَل امْلِْنرَبِ : َأْعَطاِن َأِب  َعْن ُحَصنْيٍ َعْن َعاِمٍر َقاَل َسِمْعُت النُّ
بِيَّ  ـِ  ملسو هيلع هللا ىلصـ  َقاَل َفَأَتى النَّ ًة َفَقاَلْت َلُه َعْمَرُة بِْنُت َرَواَحَة :اَل َأْرىَض َحتَّى ُتْشِهَد َرُسوَل اهللَّ َعِطيَّ
 ِ َدَك َيا َرُسوَل اهللَّ ًة َوَأَمَرْتنِي َأْن ُأْشــهِ ـ ملسو هيلع هللا ىلصـ  َفَقاَل:إِنِّ َأْعَطْيُت اْبَن ُعْمَرَة بِْنِت َرَواَحَة َعِطيَّ
َ َواْعِدُلوا َبنْيَ َأْواَلِدُكْم«.  ُقوا اهللَّ َقاَل: »َأْعَطْيُت َســائَِر َوَلِدَك ِمْثَل َهَذا«. َقاَل: اَل َقاَل: »َفاتَّ

َتُه. )البخاري، اجلامع الصحيح، مرجع سابق، جـ2، ص913( َقاَل َفَرَجَع َفَردَّ َعِطيَّ
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فعدم العدل واملســاواة بني األوالد من أرذل اخلالل وأقبــح األفعال، وهي من 
األمــور التي تؤدي إىل عدم األمن الفكري فيتولد له احلقد واحلســد والكراهية ألفراد 

األرسة واملجتمع عامة لعدم أخذ احلق له. 

النتـائـج

من خالل الدراسة تبينت النتائج التالية:
1ـ  أكدت الرتبية اإلســالمية عىل إسهام األرسة يف األمن الفكري من خالل تربية 
األوالد عىل األسس العقائدية يف ضوء التمسك بكتاب اهلل وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص 

يف حياته. 
2ـ  حترر األرسة األوالد من القيود املؤثرة إذا التزم بوســطية اإلسالم دون تعصب 

ملذهب أو رأي أو هوى.
3 ـ أكدت الرتبية اإلسالمية عىل األرسة بغرس حب العلم يف األوالد، وأخذه من 

أهله مع تنمية التفكري حتى يتحقق األمن الفكري لدهيم.   
4ـ  متيزت الرتبية اإلســالمية بتحقيق األمن الفكري من خالل التنشــئة األرسية، 
والقيام بتحقيق ســد احلاجة االقتصادية لألرسة، من بيان  األحكام الرشعية 

لألحداث.
٥ـ  أكدت الرتبية اإلســالمية عىل األرسة غــرس األخالق الداعية لتحقيق األمن 

الفكري. 

التوصيـات:

1 ـ تكثيف الوعي بأمهية األمن الفكري.
2 ـ إسهام كل  املؤسسات االجتامعية يف حتقيق األمن الفكري.

3 ـ إيضاح دور املؤسسات االجتامعية والرتبوية يف حتقيق األمن الفكري.
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