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 للموظفات محاضرة
 برنامج من

 وطنية ومسؤولية شرعية ضرورة األمن
 هـ1341/1341



 بسم اهلل الرحمن الرحيم
ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومنن ينيتاأ أامالننا منن  انده اهلل  ن          إّن الحمد هلل نحمده و نستعينه

 ..محمدًا ابده وريوله وبعد  ال إله إال اهلل وحده ال شر ك له وأشاد أّن مضل له ومن  ضلل    هادي له وأشاد أّن

 .هما اماد كل جاد تنموي إلياا النفوس وتسكن إلياا نعمة األمن واألمان و إن من النعم التي تستوجب الشكر وتتطلع

مننن أّننبن ًمنننًا  نني يننربهي معننا ًع  نني بدنننهي انننده لننوأ  ومننها  ك نمننا حينن أ لننه النندنيا  : ))أنننه لننا   قنند ّننّن انننه 
  ّحين الترغيب. حسن لغيره ((. بحذا يرها

منن القتنل ي والنع     الخوف ي      من المرء الع نفسنه  ئم ي و عّمالجرا وبضعف األمن وانح لهاتشيع الفوضع ي وتكثر
 0ي والع ارضه من أن  نتاك ماله من السرلة

اء بالعقوباأ الصارمة لضمان ايتتباب األمن  ي مجتمعاتاا   ي وحفظت لألمنة  ني لضنا اها    ولذلك جاءأ الشر عة الغّر
 . ما  تعلق بالحق العام والحق الخاص

بل إن من المسّلم  ي الشر عةي لطع أبواب التااون  ي تطبيقاا أ ًا كان هذا التااون ي  حفظًا لألمن واألمانا غضب النبي 
وأ ننم اهللي لننو أن  ابمنة بنننت محمنند يننرلت لقطعننت  : ))النع مننن شننفع  نني حند مننن حنندود اهلل ي وأكنند الننع ذلنك بقولننه   

 0 ّحين البخاري((. دها

 . التع  راأي أو التقليل من ش ناا الذر عة المفضية إلع التااون بالحدود و و ما ذاك إال من باب يد 

 :مفهوم األمن

أّننل األمننن بم نينننة النننفل وانندم الخننوف ي وأطمأننن البلنند ابمنن ن بننه أهلننه والمننراد بنناألمن هنننا ابمتنننان الفننرد واأليننر     
والام وأاراضام ود نام واقولام من أن ُ عتدى والمجتمع الع أن  حيوا حيا  بيبة  ي الدنيا ال  خا ون الع أنفسام وأم

الياا بدون حقي و ي ذلك ابمتنانام بالسعي  ي كل ما  رضي اهلل يبحانه حتع  تم لام األمن  ي اآلخر  بنيل رضا اهلل 
ع وتقصر بعض األ اام حقيقة األمن الع ناحية حما ة المجتمع من الجرائم  حسب ي  وهو معن. وثوابه والنجا  من اقابه

  0خاص ي واألمن أاّم من ذلك وأشمل 

 .  الحد ث ان األمن ليل مقصورًا الع هذا التصور البسيطي إذ الحقيقة أشد من ذلك والخطب أاظم

 إذا ايتحضرنا هذا التصور بما  يه الكفا ةي وجب الينا بعد ذلك أن نعلم شمولية األمن  او  نطلنق منن اقيند  المجتمنعي     
 . وارتبابه الوثيق بربهي والبعد ان كل ما من ش نه أن  ولع أ راده  ي الخوف بد  األمني وال ا اة بد  االيتقرار

هلل  ي ربوبيتهي أو ألوهيتهي أو حكمنهي أو الكفنر بد ننهي أو تنحينة شنراه انن       البعد ان الشرك با:   و  الواجباأ األمنية 
 يور  األنعام ( 28){ اَلذأ نط ًمطُنوْا وطلطْم  طْلبأُسوْا إأ مطانطُام بأُظْلٍم ُأْولطتأكط لطُاُم األطْمُن وطُهم ُمْاتطُدونط} :والع الحيا  ي لا  تعالع 

ل أهمية ان ما مضعي و عد هاجسًا أمنيًا لكل مجتمعي أال وهو األمن الفكري ي الذي كما  جب الينا أن ال نغفل اما ال  ق
 .  حمي اقو  المجتمعاأ و حفظاا من الولوع  ي الفوضع

 :منـزلة األمن في اإلسالم 
مّننة اظمنع    ي القرًن الكر م نجد أن اهلل تعالع  متّن به الع الناس  وهذا  د  النع كوننه   " األمن " اند ايتقراء  كلمة 

وطلطاُلوا إأن َنَتبأعأ اْلُادطى مطعطكط ُنتطخطَطْف مأْن أطْرضأنطا }: المنعم باا الينا والمحا ظة الياا لا  تعالع  ونعمًة كبرى تستحق شكر
 . يور  القصص( 75){ أطْكثطرطُهْم لطا  طْعلطُمونط أطوطلطْم ُنمطِكن َلُاْم حطرطًما ًمأًنا ُ ْجبطع إألطْيهأ ثطمطرطاُأ ُكِل شطْيٍء رأْزًلا مأن َلُدَنا وطلطكأَن



اَلنذأي أطْبعطمطُانم   *  طْليطْعُبنُدوا رطَب هطنذطا اْلبطْينتأ     } :وكذلك امتن الع لر ش بااليتقرار األمني والرخاء االلتصادي  قنا  تعنالع  
   يور  لر ش( 4( )3){ ِمن ُجوٍع وطًمطنطُام ِمْن خطْوٍف

{ ةأ الَلنهأ  طْكُفنُرونط   وطلطْم  طرطْوا أطَنا جطعطْلنطا حطرطًما ًمأًنا وطُ تطخطَطُف الَناُس مأْن حطْولأاأْم أط طبأاْلبطابألأ ُ ْؤمأُنونط وطبأنأْعمطن أط}: ولا  ان أهل مكة
 .يور  العنكبوأ( 75)

 يور  الحجر( 28){ بطا أ ُبُيوًتا ًمأنأينطوطكطاُنوْا  طْنحأُتونط مأنط اْلجأ}: وامتن الع أّحاب الحجر باألمن والتطور الصنااي  قا  

اَلذأ نط ًمطُنوْا وطلطْم  طْلبأُسوْا إأ مطانطُام بأُظْلٍم ُأْولطتأكط لطُاُم }: بل إن القرًن جعل األمن المطلق ثوابًا وج اًء ألهل اإل مان  قا  يبحانه
 .ي وهذا  شمل األمن  ي الدنيا واآلخر  يور  األنعام( 28){ األطْمُن وطُهم ُمْاتطُدونط
 نط مأن لطْبلأاأْم وطاطدط الَلُه اَلذأ نط ًمطُنوا مأنُكْم وطاطمأُلوا الَصالأحطاأأ لطيطْستطْخلأفطَنُام  أي اْل طْرضأ كطمطا اْيتطْخلطفط اَلذأ} : ولا   ي أمن الدنيا 

كط لطُاْم وطلطُيبطنِدلطَنُام ِمنن بطْعندأ خطنْو أاأْم أطْمًننا  طْعُبنُدونطنأي لطنا ُ ْشنرأُكونط بأني شطنْيًتا وطمطنن كطفطنرط بطْعندط ذطلأن              وطلطُيمطِكنطَن لطُاْم دأ نطُاُم اَلذأي اْرتطضطع 
 يور  النــور( 77){  طُ ْولطتأكط ُهُم اْلفطايأُقونط
  .يور  النمل( 28){  ط طٍع  طْومطتأٍذ ًمأُنونطمطن جطاء بأاْلحطسطنطةأ  طلطُه خطْيٌر ِمْناطا وطُهم ِمن }:ولا   ي أمن اآلخر 

والمؤمن ال  نشد األمن الدنيوي  قط ولكنه  نشد منع ذلنك األمنن  ني اآلخنر  أ ضنا ي بنل إن أهنل الجننة ُ سنتقبلون بشنعار            
 .ة جعل األمن ج ءًا من نعيم الجن يور  الحجر( 47){ اْدُخُلوهطا بأسط طٍم ًمأنأينط}: األمن والس م  يقا  لام

وطضطرطبط الّلُه مطنثطً  لطْر طنًة كطانطنْت    }: واهلل تعالع جعل الخوف و زوا  األمن اقوبة إلاية للمجتمعاأ الفايد  كما لا   تعالع 
{ ْلُجنوعأ وطاْلخطنْوفأ بأمطنا كطناُنوْا  طْصننطُعونط     سط اًمأنطًة ُمْطمطتأَنًة  طْ تأياطا رأْزُلاطا رطغطًدا ِمن ُكِل مطكطاٍن  طكطفطرطْأ بأ طْنُعمأ الّلهأ  ط طذطالطاطنا الّلنُه لأبطنا   

 .يور  النحل( 118)

المسلم من يلم المسلمون من لسنانه  ) : حيث  قو   من شره يجعل من يماأ المؤمن وا ماته ي مة الناس والنبي  
 0 رواه البخاري( و ده ي والمؤمن من أمنه الناس الع دمائام وأموالام 

ألمة الع األمن ان بر ق العمل والممارية كما  ي األشار الحرم التي  حرم  يانا ابتنداء القتنا     وهكذا اإلي م  ربي ا 
ينور   ( 8){ ... طا أطُ اطنا اَلنذأ نط ًمطُننوْا الط ُتحأُلنوْا شطنعط ئأرط الّلنهأ وطالط الَشنْارط اْلحطنرطامط وطالط اْلاطنْديط وطالط اْلقط ئأندط           } : كما  ي لوله تعالع 

{ أطْربطعطنٌة ُحنُرٌم   إأَن اأَد ط الُشُاورأ اأندط الّلهأ اْثنطا اطشطرط شطْاًرا  أي كأتطابأ الّلهأ  طْومط خطلطقط الَسمطاوطاأ وطاألطْرضط مأْناطا })ي ولوله  المائد 
 يور  التوبة( 37)

ونانع   ّنحين مسنلم   ي "نكمأ شنوا السن م بين   : " وجعل شعار المنؤمنين بيننام هنو السن م ي وأمنرهم بإ شناء السن م  قنا          
ولنا     ّنحين البخناري  " من حمل الينا الس ح  ليل منا:" المسلم ان ترو ع أخيه المسلم ب ي وييلة من الويائل  قا  

 " : ّحين الترغيب" ال  حّل لمسلم أن  رّوع مسلمًا.  
بل إن األمن  عتبر مقصدًا من مقاّد الشر عة حيث حصر الماء الشر عة المقاّند الضنرور ة  ني حفنن الننفل وحفنن       

 .النسل وحفن الما  وحفن العقلي ولالوا ب ناا مرااا   ي كل ملة كما لا  الشاببي
أ  قط ولكن النع مسنتوى    النصوص الشراية والثقا ة اإلي مية هي ثقا ة تريخ مبدأ األمن ليل الع مستوى النظر ا

 .الممارياأ العملية أ ضا
 .وللمربي دور كبير  ي تربية الناشتة الع المحا ظة الع األمن 

 

 :أهمية التربية على األمن

إن التربية اإل مانية للشباب تعني ربط الشباب منذ مرحلنة مبكنر  منن امنره ب ّنو  اإل مناني وتعو نده إ اهنا مننذ تفامنه           
 .وتعليمه من حين تميي ه مبادئ الشر عة الغّراء أركان اإلي مي 

 إذا تحققت هذه التربية ب يساا القو منة وبصنفة كاملنة يوتربنع الشنباب اليانا  وااشناا المجتمنع كلنه والعنًا ملموينًا  ني             
  0مجاالأ الحيا  المختلفة ي كان لذلك أثره  ي مواجاة التحد اأ 

ي مة السلوك اند الشباب يولوي إ مانه ي وتاذبت نفسه خلقًا وامنً  يولن م   ومتع ما يلمت العقيد  اإلي مية أثمر ذلك 
التقوى  ي امله يوحّصن نفسه وحماها من كل ما  خالف تعاليم اإلي م ولو ّدر منه امنل مخنالف  سنوف  بنادر إلنع      

 .التوبة والعمل الصالن 



 الرلابنة  ...ل منا هنو مخنالف لند ننا اإلين مي العظنيم       إن تنمية اليقظة اإل مانية  ي نفوس الشباب تحفظام بإذن اهلل من كن 
ينور    إأَن الّلهط الط  طْخفطعط اطلطْيهأ شطْيٌء  أي األطْرضأ وطالط  أني الَسنمطاء  : الذاتية تجعل الشباب  ستشعر المعية الربانيةيلا  تعالع

 (.7)ً  امران 

أمام البابل  حمي الشباب ــ بإذن اهلل ــ من االنحرافيإال أن  وهذه المرالبة يوف تكون حاريًا أمينًا للشباب يويدًا منيعًا
بناء هذه الرلابة   تطلب جاودًا تربو ة تتضا ر  ياا الجااأ المسؤولة ان تربية الننشء وتعليمنه بندءًا بنالمن   ومنرورًا      

عظيمنة  ني نفنوس الشنباب ي     للوّو   لاذه اآلثنار ال . بالمدرية والجامعة وانتااء بالمجتمع بجميع مؤيساته المؤثر   يه 
تحد اأ تواجه المربي    بد من معر تاا وبينان دوره  ني   مشك أ وإال إنه مما  قف حائً  دون تحقيق هذه التربية اد  

 . تخطياا ومواجاتاا 

 :األمن على التربية في األسرة دور
 تشنكل  التني  ألينرته  انتمائنه  ابنر   نتم  لمجتمعنه  الفنرد  انتمناء   ألن وذلنك ي  مجتمع أي بناء  ي األياس الركن األير  تمثل
 مقبو  ماهو خ لاا من و عرفي  األكبر المجتمع وليم معا ير خ لاا من و تعلم داخلاا الفرد  ترارع التي األولع الخلية

 .   أومر وض
 ي ( مجسنانه  أو  نصنرانه  أو  اوداننه    بواه الفطر  الع  ولد مولود كل)  :انه اهلل رضي هر ر  أبي ان البخاري أخرج
{  طْعلطُمنونط  لطنا  الَنناسأ  أطْكثطرط وطلطكأَن اْلقطِيُم الِد ُن ذطلأكط الَلهأ لأخطْلقأ تطْبدأ لط لطا اطلطْياطا الَناسط  طططرط اَلتأي الَلهأ  أْطرطأ} :  هر ر  أبو  قو  ثم
 . الروم يور ( 30)
 

 تحنا ن  التني  والقيم المعا ير الناشتة تشر ب خ   من المجتمع  ي السوي بدورها تقوم أن المفترض من األير  أن ورغم
 أو الوالند ن  أحند  لو نا   نتيجنة  أو األينر   تصندع  بسنبب  الندور  هنذا  انن  تعجن   لند  األينر  بعض أن إالي  المجتمع أمن الع

 .  أحدهما غياب أو انفصالاما
 من االجتمااية والتنشتة والتوجيه التربية أياليب تبا ن أوي لد اا الصحين التربوي األيلوب غياب السبب  كون لد وأحيانًا
 النع  بندورها  تننعكل  لند  المجتمنع  باا  مر التي االجتمااية والتغيراأ التحوالأ أن كماي  أحيانًا تعارضاما أوي  الوالد ن
 : ومناا أ رادها الع يلبًا تؤثر التي المشك أ بعض األير  تواجه لد أنه كما.  األيري البناء

 

 ـ: األسري الحوار ضعف .1

 الحينا   مناشنط  لكنل  والشناملة  السنر عة  والتغينراأ  والمسنتجداأ  والتحند اأ  المخنابر  منن  الكثينر  تواجنه  األينر   ألن نظرًا
 مظناهر   ني  ًثارهنا  وبنرزأ  األينر  حينا    ني  أثنرأ   قند  ي واالتصاالأ والتقنية وااللتصاد ة واالجتمااية والعلمية الثقا ية
 والمفايند  األهنواء  وراء األينر   أ نراد  بعنض   نحنرف  حينث . االجتمااينة  أو الخلقينة  أو الفكر نة  ينواء  االنحرا ناأ  لبعض

 ذلنك  ومنن . المضنلة  الضنار   األ كنار  وراء واالنسنيا   الشناواأ   ني  واالنغمناس  اإلين مية  القيم من واالنس خ واالنح  
 . الخطير  الفكر ة االنحرا اأ من وهو الد ن  ي الغلو
 العينون  منانا  ذر نت  مواظنة   اهلل رينو   واظننا   قنو   ينار ة  بن العرباض يمع أنه السلمي امر بن الرحمن ابد ان

 ليلانا  البيضناء  النع  تنركتكم  لقند )  :لنا   ؟ إليننا  تعاند   مناذا  منودع  لمواظنة  هذه إن اهلل ريو   ا  قلنا القلوب مناا ووجلت
 الخلفناء  ويننة  يننتي  منن  انر تم  بمنا   علنيكم  كثينراً  اخت  ناً   سنيرى  مننكم   عنش  منن  هالنك  إال بعندي  اناا    غ ال كناارها
 . ّحين حسن(  بالنواجذ الياا اضوا الماد ين الراشد ن

 وخاّنة  بالتربينة  واالهتمنام  والراا نة  العنا نة  منن  الم  ند  بنذ   باألينر    جندر  االنحرا ناأ  وتلنك  المخنابر  هنذه  ولمواجاة
 بشنؤون   تعلنق  منا  كل ان والحد ث ي المنالشة بر ق ان الواحد  األير  أ راد بين التفاال  عني والذي األيري بالحوار
 نش   الع و سااد والتواّل األلفة خلق إلع  ؤدي مما ي اد  محاور حو  الجمااية واآلراء األ كار بتباد  وذلك األير 
 اآلخنر  النرأي  احتنرام  أهمينة  األينر   أ نراد  ُ عّلنم  كمنا  ي والسنلوكي  الخلقني  االنحنراف  انن  بعيد  ّالحة يو ة نش   األوالد
 وانتاناج  بنالحكم  والتن ني  بالتشناور  اآلراء  ني  االخنت ف  وتقبنل  ي بحقنولام  واالاتنراف  وتقبلام اآلخر ن مع تعامله  يُسال

 بنناآلخر ن والسننخر ة االيننتا اء اننن والبعنند وااليننتماع اإلّننغاء و علننم الطيبننة والكلمننة الانندوء مننن مناجننًا المتحنناور ن
 تقو نة  رأيناا  والنع  التربو نة  األهنداف  من الكثير تحقيق  ي األيري الحوار الع تعتمد بيتاا تحصين تنشد التي واألير 



 لألينر   واالنتمناء  األينر   أ نراد  بنين  الفاضنلة  األخن    وبنناء  األرحام وّلة الوالد ن بر وتنمية والعقدي اإل ماني الجانب
 . الوبن و والمجتمع

 : األسري العنف .2

 األينر   أ نراد  أحند  منن   نفسنية  أو بدنية أو جنسية أو معنو ة أو حسية ياء إ أو ااتداء أي: ))  ب نه األيري العنف  ّعرف
 والنفسنية  والعقلينة  البدنينة )  وّنحته  ومالنه  وارضنه  حياتنه   اندد  بحينث  0 الطفنل  تجاه نطالاا  ي العاملين أو األلارب أو

 ( واالجتمااية
  ماجه ابن(  وارضه وماله دمه حرام المسلم الع المسلم كل: )  الشر ف الحد ث من  نطلق المفاوم وهذا
 خلق إلع  ؤدي مما األبفا  اند خاّة الشخصية نمط  ي ًاواهت از ي القيم نسق  ي خلً  األيري العنف  حدث ما وغالبًا
 أمنن  النع  ينلبي  أثنر  ذاأ تكنون  لند  يو واصنبياً  نفسنياً  مات   الشخصية من وأنماط والسلوك الع لاأ من مشوهة أشكا 
 0  عطيه ال الشعء  الد ألن حوله لمن ومنحه تو يره  ستطيع لن حياته  ي باألمن  شعر لم من   كثر  ي والوبن المجتمع
 والمحبة بالقبو  وإشعارهم لألبناء العابفي واإلشباع األيري االحتواء  ي المؤلمة الظاهر  هذه لمثل األمثل الحل و كمن
 . والواجباأ الحقو  ب داء وتقوم الياا وما مالاا تعرف مت نة شخصياأ بناء  ي  سام مما ذواتام وتقد ر

 ـ: المسؤولية تحمل على األبناء تربية عدم .3

 والمسؤولية.  والواجباأ الحقو  ب داء والقيام ي األمانة وأداء ي المسؤولية تحمل الع األبناء تربية  الوالد ن مسؤولية من
 وأامننالام مسننتو اتام بمختلننف الجميننع لننام إذا إال شننؤونه تتسننق وال المجتمننع أمننر  سننتقيم ال متنواننة شنناملة اإلينن م  نني

 أهلنه   ني  راع والرجنل  ي رايته ان ومستو  راع اإلمام:  رايته ان مستو  وكلكم ي راع كلكم: )  لقوله بمسؤولياتام
 انن  ومستو  ييده ما   ي راع والخادم ي رايتاا ان ومستولة زوجاا بيت  ي رااية والمرأ  ي رايته ان مستو  وهو
 ومنن .  ومسنلم  البخناري (  رايتنه   انن  ومسنتو   راع وكلكنم  ي رايتنه  انن  مسنتو   وهو أبيه ما   ي راع والرجل ي رايته
 وتضنييع  ي المحرمناأ  وانتاناك  الفسناد  وحصنو   ي الواجبناأ   ي والتقصير الحقو   ي التفر ط المسؤولية تضييع مظاهر
 . األماناأ
 بعننض النننشء تحميننل حيننث مننن  الوالنند ن لبننل مننن المسننؤولية تحمننل الننع التربيننة مننن البنند كننان المظنناهر هننذه ولعنن ج

 وتكليفام ي أرائام واحترام ومشاورتام األمور بعض إنجاز  ي بام وااليتعانة ي وإمكاناتام بالاتام حدود  ي المسؤولياأ
 بتنفينذ  لنام  كلمنا  بالسنعاد   و شنعر  ي املنه  ليمة و ستشعر ي أخطائه من  يتعلم باا القيام اند وتع   هم المسؤولياأ ببعض
 0 ووبنه مجتمعه به  فيد نا ع امل
 ثنم  ومنن  الناشنتة  ينلوك   ني  التن ثير  شن نه  من خلل كل ان والبعد الداخلية المشك أ جميع بمعالجة العنا ة بالوالد ن حرّي
 . وبنام وأمن مجتمعام الع الت ثير

 : منها والتي مواجهتها في دورهم وبيان المربين تواجه التي التحديات بعض دعن وسنقف
 ـ: الفضائية القنوات .1

 إلنع   تحو  لد ولكن ي ليمية ريالة وذو مرب أنه اإلا م  ي واألّل ي واإلرشاد ي والتعليم ي والتثقيف ي للتبصير وييلة
 ي واألخ   ي العقيد  ناحية من والمجتمع الفرد الع القنواأ هذه أثر  خفع وال الصالحة القدواأ من والنيل للقيم هدم أدا 

.  التحندي  هنذا  منع  التعامنل  لننا  ليتسنع وأخطاره الجارف التيار ذلك ًثار  ام إلع ونحتاج ي األير ة والع لاأ ي والسلوك
 ـ:   تي ما ًثاره من والذي

 : العقدي األثر/  أواًل
 ان   اهلل د نن  ومحاربنة  ي الشنبااأ  كبنث  ي الصنحيحة  للعقيند   المخالفنة  األمنور  منن   القننواأ  بعض  ي  نشر ما خ   من 

 كيفية الناس وتُعلم ي والكاانة السحر من الشركية البدع أنواع القنواأ تلك تعرض كذلك ي والادى الرحمة ونبي ي وجل
 ي بانم  المشناهد ن  اتصنا   تيسنير  منع  ي المنجمنين  وايتضنا ة  ي ويؤالام والمشعوذ ن ي والدجالين ي والعرا ين الكانة تيانإ

 . معام والتحدث
 
 
 



 : الخلقي األثر/  ثانيًا
 ما وارض ي ومحبته  علة وإشااة الحرام وغرس الناس أاين  ي مشرواًا وأمرًا حقًا بجعله بالبابل الحق بإلباس وذلك 

 السنيتة  األخن    إلع مباشر  أوغير مباشر  بطر قة تداو كما ي السو ة والفطر.  الخلقية والفضائل اإلي مية القيم  خالف
 . األمانة وتضييع ي والخيانة ي والعجب ي والكبر ي والظلم ي الكذب مثل
 : االجتماعي األثر/  ثالثًا
 أينرهم  وبنين  بيننام  الع لناأ   ني   جنو   إحنداث  خن    منن  الشنباب  والنع  النع  اجتماايناً  تن ثيراً  الفضنائية  للقننواأ  كان لقد

 والقننيم الخلقيننة الفضننائل مننن الكثيننر تعطيننل وإلننع ي والدراينني العلمنني التحصننيل  نني التنن خر وكننذلك مجننتمعام وبالتننالي
 . الجوار وحسن األرحام وّلة الوالد ن وبر واالجتمااي األيري الترابط مثل اإلي مية

 : التحدي هذا مواجهة وسائل ومن
 من تصدر التي العقد ة األخطاء الع والتنبيه واألبفا  والفتياأ الشباب نفوس  ي الصحيحة العقيد  وتثبيت إرياء/  أواًل
 . القنواأ تلك
 والتربينة  والترهينب  والترغينب  الصنالن  والعمنل  الشنراي  العلم مناا ويائل بعد  الناشتة نفوس  ي اهلل مرالبة تنمية/  ثانيًا

 . والمتابعة وبالتحفي  وبالقصص وبالحدث الحسنة بالمواظة
  ي والمجتمع األير  كيان حفن  ي مام كعامل الااد ة القنواأ ايتا ك ترشيد/  ثالثًا
 ا لنة  لانا  مناشنط  أو المدرينة  إبنار  خنارج  بنالنشء  تانتم  التني  التعليمينة  المؤيسناأ  تتبناها تربو ة مشار ع إ جاد/  رابعًا

 . اإلجازاأ  ي خاّة الشاشة أمام البقاء  تر   قلل مما مناجية غير بالمدرية

 : االنترنت .2

 ي التعليمينة  المشنك أ  منن  كثينر  حنل   ني  تسناهم  كمنا  المعلومناأ  مصنادر  تننوع   ني  اد ند   إينااماأ  االنترننت  شبكة تقدم
 المتعندد   اال جابيناأ  منن  النرغم  والنع  المتعندد   التعليمينة  العمليناأ  منن  وغيرهنا  التدر ل وأياليب وبر  مفاهيم وتغيير
 : مناا والسلبياأ المخابر من  خلو ال األمر إن إال االنترنت شبكة اليتخداماأ المتنواة والم ا ا

 لاا األخ لية غير االيتخداماأ  . 

 المضللة واأل كار الادامة المذاهب إشااة . 

 بالمخدراأ واالتجار واإلدمان والتطرف والجر مة العنف نشر . 

  الناشتة تبار ب ياليب وارضاا ومفاهيمنا وليمنا لد ننا منالضة غر بة أل كار الداو . 

 وإهندار  واألخ ليناأ  القنيم  انن  وّنر ه  الشنباب  تربينة  الع وتدااياتاا ًثارها لاا وغيرها السلبية االيتخداماأ هذه كا ة
 0 ثانيّا مجتمعه وإلع أواّل نفسه إلع  يسعء واإلبداع والعمل اإلنتاج ان بعيدًا بالاته
 النفنوس   ني  اهلل تقنوى  بتنمينة  التقنينة  هنذه  منع  األمثنل  للتعامنل  الجيل وتايتة ي بالتربية التحدي لاذا التصدي من بد ال  كان
 . النساء يور ( 1){ رطلأيًبا اطلطْيُكْم كطانط الّلهط إأَن وطاألطْرحطامط بأهأ تطسطاءُلونط اَلذأي الّلهط وطاَتُقوْا} :  تعالع لقوله

 حتنع   رالنب  منن  وأشنرف  ي مننه    سنتحيا  منن  وأكبنر  ي ُاّظنم  منن  وأجنلّ  ي أتقنع  منن  أحنق  المغفنر   وأهنل  التقوى أهل  او
 المننعم  خنالقام  بحنب  للوبام وتمتلئ والعلن السر  ي ومرالبته اهلل محبة الع األبناء  يتربع ي ابادته حق و عبدوه  طيعوه
 مثقا  من  تقي حتع العبد اهلل  تقي أن التقوى تمام))  :انه اهلل رضي الدرداء أبو لا .  عصوه أال الع  يحرّون اليام
 بتواينة  والقينام  .(( الحنرام  وبنين  بيننه  حجابناً  ليكنون  ي حرامناً   كون أن خشية ح   أنه  رى ما بعض  ترك وحتع ي ذر 

 النع  الحفنا   أهمينة  كنذلك  مناا والحذر باألضرار للتبصير الممكنة الويائل وبجميع المتاحة األّعد  جميع الع المجتمع
 اطْنننُه كطننانط ُأولتأننكط ُكننُل وطاْلُفننؤطادط وطاْلبطصطننرط الَسننْمعط إأَن} :  القيامننة  ننوم ّنناحباا اناننا  ييسنن   أمانننة أناننا وايتشننعار الجننوارح
 اإليراء يور ( 37){ مطْسُؤواًل

 : السيئة الرفقة .3

 ر ينق  منن  وحنذر  الصنالن  الجلنيل  بتخينر  وأمنر  بالصندالة  اإلين م  ُانني  لنذا  ي والعقنل  الننفل  توجيه  ي كبير أثر للصدالة
 الكير ونا خ المسك كحامل والسوء الصالن الجليل مثل: )  لا   النبي ان ــ انه اهلل رضي ــ مويع أبي ان ي السوء



 ر حًا تجد أن وإما ثيابك  حر  أن إما الكير ونا خ بيبة ر حًا تجد أن وإما منه تبتاع أن وإما  حذ ك أن إما المسك  حامل
 مواجانة  والمربين للوالد ن و نبغع. الوالد ن ت ثير من أكبر ت ثيرهم أن دراياأ اد  وأثبتت. ومسلم البخاري أخرجه(  خبيثة
 أن وذلنك   ينه  الولنوع  وتسنايل  البابنل  تن  ين   ني  المختلفنة  ب يناليبام  والتواينة  السوء ر قة من األبناء بتحذ ر التحدي هذا

 د نن  النع  المنرء )) : لنا   حنين  اهلل رينو   وّند  . ي اينترا   والطبع ي ياحب  الصاحب ي جليسه بعاداأ  ت ثر المرء
 الصحبه اختيار الع أبنائام مسااد  للمربين  نبغي كذلك ( باز ابن  تاوى مجموع)  ّحين(( .  خالل من أحدكم  لينظر خليله
 . الياا وتشجيعام إكراماا و الطيبة

 

 : المخدرات .4

 الد ن وهي الخمل ضروراته و صون الكرامة هذه له  حفن ما الشرع و األحكام من له وشرع اإلنسان وجل ا  اهلل كّرم
 تدااي أحدها تدااع  إذا جميعاا الضروراأ هذه الع جسيمًا خطرًا المخدراأ وتشكل ي والعرض والما  والنفل والعقل
 األاراف يور ( 175){  اْلخطبط ئأثط اطلطْياأُم وطُ حطِرُم الَطِيبطاأأ لطُاُم وطُ حأُل} :  وتعالع يبحانه و قو  اآلخر

 منن  االجتمااينة  واألضنرار  للعقنل  مذهبنة  للند ن  مضنيعة   اي:  الد نية األضرار  شمل السلبي ت ثيرها أن  يه شك ال ومما
 الفنرد  النع  االلتصناد ة  األضنرار  وكنذلك  المجتمنع   ني  الذميمنة  والصنفاأ  الرذ لنة  وظانور  والطن    البطالنة  انتشار حيث

 منن  والعقنل  الند ن  حينث  المجتمع و الفرد ب من تتعلق التي تلك األضرار أبرز ومن النفسية الصحية واألضرار.  المجتمع
 بالضنرور   ذلنك  أدى العقنل   سند  وإذا ي د ننه  لإلنسنان   سنتقيم  العقل  بايتقامة ي اإلي م الياا  حا ن التي الضروراأ أهم
 أن  تنورع  وال تفكينره  و ختنل  ي  سنلكه  ينليم  مننا   وال  ردانه   وازع لنه   عند  لنم  اإلنسنان  د نن   سند  وإذا ي الد ن  ساد إلع

 األ راد نفوس  ي االيتقرار و ضطرب ي األمن  ت ا ع ولذلك ي ن واته إشباع يبيل  ي معصية أو ي جر مة أي  رتكب
 مترابطين غير أبنائه و جعل ي بنيته و فكك ي المجتمع لااد   خلخل مما ي األيباب ألتفه والمنازااأ الخصوماأ وتكثر ي
 0 العدواني والسلوك الجرائم انتشار من ي البلوى وتعم الفوضع تسود وباذا ي

 : التحدي هذا مواجهة وسائل ومن
 اَلنذأي  بطْعنضط  لأُينذأ قطُام  الَنناسأ  أطْ ندأي  كطسطنبطتْ  بأمطنا  وطاْلبطْحنرأ  اْلبطنرِ   أني  اْلفطسطنادُ  ظطاطنرط }:   تعالع لقوله للمجتمع الد نية التواية/  أواًل
 الروم يور ( 41){  طْرجأُعونط لطعطَلُاْم اطمأُلوا

 والننا ع  والسنمين  الغنث  بنين  للتمحنيص  العنكبوتينة  والشنبكة  اإلان م  وينائل   ني   قندم  ما حو  النشء بتثقيف العنا ة/  ثانيًا
 .  والضار

  : المنزلية العمالة  .5

 واألير  الطفل الع السلبي األثر له وكان األبناء مع والتوجيه التربية املياأ ألكثر الوالد ن ممارية دون حا  مما  إن

  .المن لية العمالة وجود واألير ة ال وجية والع لاأ والروابط السلوكية واألنماط والثقا ية الد نية المجاالأ من ادد  ي

...  واألمان والحنان والحب والعطف بالراا ة وشملام وتعو ضام ب بفالاما االهتمام الوالد ن الع الواجب من كان لذلك
 تربية  ي العمالة الع الكلي االاتماد وادم  للدوري الت هيل من لدر الع وجدأ إن والمربية الخادمة تكون ب ن واالهتمام
 األبنناء  منع   تعناملام  كيفينة  النع  ل بن ع  والخادماأ المربياأ الع المشتركة الرلابة ان الوالدان  غفل ال وأن  ي األبناء
 ومنع  حولنه  منن  كنل  منع  تعاملنه   ني  المسنتقبل   ني  اليه تؤثر لد ب مور البابن اقله  ي  يحتفن. التعبير ان األبفا  لعج 
 .   والمجتمع البيتة

 : األسرة لدور المدرسة دعم
 النننشء إهمنا   وانندم الصنحيحة  اإلينن مية التربينة  أليننل و قناً  وراا تننه الجينل  إاننداد  ني  بننواجبام المنربين  توايننة  جنب 

 الَنناسُ  وطُلوُدهطنا  نطناًرا  وطأطْهلأنيُكمْ  أطنُفسطنُكمْ  ُلنوا  ًمطُننوا  اَلنذأ نط  أطُ اطنا   طنا }:  تعنالع  لقولنه  االنحنراف  أينباب  من ولا ته الع والحرص
 التحر م يور ( 7){   وطاْلحأجطارطُ 

 والمدرينة  األينر   بنين  المتنوازن  التكامنل  وتحقينق  مواجاتنه  منن  للمنربين  البندّ  ابتناً  تشكل مجموااا  ي التحد اأ هذه إن
 والتحنند اأ والسننلوكية الفكر ننة األزمنناأ لمواجاننة ضننروري التربننوي  التكامننل ي المنشننود  األهننداف لتحقيننق للوّننو 
 ي األجينا   تربينة   ني  لمسنؤولياتاا  وايتشنعارها  والمدرينة  األينر   بنين  األمنينة  التواينه  بنث   تطلب الذي األمر المعاّر 



 خلنل  منن   حندث  منا  وان ج  ولنا تام  النع  والعمنل  ي األرض  ني  واإل سناد  االنحنراف  انن  بعيدًا ويلوكام بفكرهم والرلي
 . لد ام الشخصية جوانب كا ة  ي والتحد اأ األزماأ لمواجاة إ جابي هو ما بناء وبالتالي
 ـ: وهي أبعاد ث ثة الع والمدرية األير  بين التربوي التكامل إيتراتيجية تقوم لذلك
  والخلقي ي االجتمااي ي الفكري ي الد ني:  التالية الجوانب و تضمن:  الولائي البعد ـ1
 لتعد ل العقاب أياليب وتفعيل الجار ة باألحداث التربية ي واإلرشاد التوجية:  التالية الجوانب و تضمن:  الع جي البعد ـ8

 . السلوك
 المسننؤولية تنميننة ي واالنتمنناء الوبنيننة وغننرس ي واالاتنندا  التويننط:  التاليننة الجوانننب و تضننمن:  اإلنمننائي البعنند ـنن3

 . المنحرف السلوك لمواجاة التعاون روح تنمية ي االجتمااية
 . جدًا كبير ومردودها أّعب الولا ة إيتراتجية ألن الولائي البعد الع التركي  و تم

 ـ: التالية الجوانب التركي الع و تضمن
 ـ: الد ني الجانب/  اواًل
 اهلل ّنلع  الرينو   محبنة  وترينيخ  النفنوس   ني  اهلل محبنة  غرس الع تعتمد والتي اإل مانية التربية الع التركي  خ   من
 .  ويلم اليه اهلل ّلع النبي ينة وتعليمام الكر م اهلل بكتاب الناشتة بربط وذلك الصحيحة العقيد  وت ييل ويلم اليه
  ي الصالحة األاما  و ثمر اال مان  ي  د
 ـ: الفكري الجانب/  ثانيًا
 ويائل تفعيلام ومدى الناشتة  كر الع  الحفا   ي التربو ين ودور حياتنا  ي األمن ب همية الثقا ي الواي تنمية خ   من

 والمحاضنراأ  التدر بينة  الندوراأ  مثنل  ويائل اد  بر ق ان وذلك البّناء الحوار ثقا ة  ونشر الع لاأ وتنمية التحصين
 . والمضللة المغلوبة والمفاهيم الدخيلة األ كار من لتحصنام والمطو اأ والبرام 

 ـ: االجتمااي الجانب/  ثالثًا
 بر نق  انن  والمضنللة  الفكر نة  االنحرا ناأ  منن  للولا نة  االجتمنااي  الضنبط  بعوامنل  الناشتة تواية  ي كبير دور للمدرية
 بتفعيلاا الفراغ أولاأ وايتثمار انام لألخذ والقدواأ الصالحين من الكبار مجالسة الع والحرص المسؤولية روح تنمية
 والنقند  والتحلينل  التفكينر  ماناراأ  وتنمينة  السنلوك  وتوجينه  االتجاهاأ وتعد ل المعارف وتنمية و النا ع الحوار بر ق ان

 .  واأليباب النتائ  بين والربط
 ـ: الخلقي الجانب/  رابعًا
 وتع   هننا القننيم تلننك تريننيخ  نني المننربين دور وبيننان الر يعننة اإلينن مية القننيم و الحمينند  المبننادئ بغننرس  العنا ننة حيننث

 متاحننة  رّننة بكننل مسننتعينين القننرون خيننر تربيننة  نني الشننر ف النبننوي النننا  مننن المسننتقا  المختلفننة التربو ننة باألينناليب
 وبالتربية والترهيب بالترغيب القيم ترييخ ثم ومن الصالحة القدو  أجداها ومن ي التربية ويائل من وييلة كل مستخدمين
 لنذلك . والقيم األخ   باذه التخلق الع وتشجيعه المحسن ومكا    الحسنة والمواظة القصص وأيلوب الجار ة باألحداث

 وتحقينق  األمنن  النع  التربينة  لتحقينق  والمدرينة  األينر   بنين  التعناون  جسنور  مندّ  و التربينة  بشن ن  الشند د   العنا ة من بد ال
 . األمني الواي
 الوجنه  النع  نعمتنه  شنكر   رزلننا  وأن للوبننا  بنين   ؤلنف  وأن وااليتقرار األمن نعمة الينا  د م أن القد ر العلي ونس   هذا
 . انا  رضيه الذي

 وصحبه آله وعلى محمد نبينا واآلخرين األولين سيد على والسالم والصالة العالمين رب هلل والحمد
 أجمعين

 

 


