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املسؤولية الدعوية لألسرة يف حتصني أبنائها ضد اإلرهاب والعنف
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دقاء بـت سؾقامن الطويل

جامعة اإلمام حمؿد بن سعود اإلسالمقة
) هـ4163/03/41  هـ؛ وؿبؾ فؾـؼ ذم4163/07/9 (ؿدم فؾـؼ ذم
، ومعرؾـة دور األهة افـدظقي ذم حتصـغ أبـائفـا، تـاوفت افدراشة أشباب وؿقع األبـاء ذم اإلرهاب وافعـػ:مؾخص البحث
 وافسبقة ظذ حب افقضـ وؽرس،بنبراز أهؿ األشافقب افدظقية دعاجلة افعـػ واإلرهاب ظـ ضريؼ ؽرس ادػاهقؿ وافؼقؿ اإلشالمقة
 وأثـره ظـذ األمــ افـقضـل، وأن مـ أهؿ ادسموفقات افدظقية فألهة تعريػ األبـاء بلخطار اإلرهاب وافقؿاية مـف،مػفقم ادقاضـة
.بؽؾ مؼقماتف؛ حتك تتضاؾر وتتقاـب ادسموفقة افدظقية مع ادعاجلة افػؽرية وادؽاؾحة األمـقة
. افقشطقة، افعـػ، اإلرهاب، افدظقة، افسبقة:الؽؾامت ادػتاحقة

*****
Da’wah Responsibility of the Family for Strengthening
their Children against Terrorism and Violence
Lamiaa Bint Suliman Altaweel (*)
Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University

(Received 82/01/2015; accepted 23/03/2016)
Abstract: This research studies the causes that drive youth to advocate terrorism and adopt violence. It also focuses on the role
of the family in protecting children against terrorism by highlighting the most important da’wah methods in dealing with
violence and terrorism. This can be achieved by implanting Islamic concepts and values in the minds of children, raising them on
patriotism and strengthening their concept of citizenship. One of the most important obligations of family is to enlighten children
on the dangers of terrorism, how to protect themselves from it, and its impact on national security; thus, da’wah responsibility
may keep pace with and support the intellectual guidance and anti-terrorism efforts.
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دقاء بـت شؾقامن افطقيؾ :ادسموفقة افدظقية فألهة ذم حتصغ أبـائفا ود اإلرهاب وافعـػ

ادؼدمة

افقافديـ مسموفقة احلػاظ ظذ أبـائفؿ وتربقتفؿ ،ؾنن

احلؿد اهلل افذي أكار بافؼرآن وافسـة ضريؼ

ختذ اآلباء واألمفات ظـفا ؾؼد حلؼفؿ إثؿ ـبر ،ووباء

افسافؽغ ،وجعؾفا حجة ظذ افعادغ ،وأصع وأشؾؿ

ظريض ،وكافقا خسارة جسقؿة ،وخاكقا األماكة افتل

ظذ أذف األكبقاء وادرشؾغ حمؿد – صذ اهلل ظؾقف

ووعفا اهلل – ظز وجؾ -ذم أيدهيؿ ،وأواظقا افقديعة

وشؾؿ  -افذي بؾغ افرشافة ،وأدى األماكة ،وكصح

افتل ـؾػفؿ اهلل بحػظفا ،وحتؿؾقا مسموفقة شفؽ ذم

األمة ،وجاهد ذم اهلل حؼ جفاده حتك آتاه افقؼغ ،ومـ

افدكقا واآلخرة؛ فذفؽ حذر افؼرآن افؽريؿ اآلباء

تبعفؿ وشار ظذ خطاهؿ إػ يقم افديـ .أما بعد.

واألمفات مـ شفؽ ،وكبففؿ إػ خطره ،وأهنؿ

ؾؾؼد حدد افؼرآن افؽريؿ ضبقعة األهة ادسؾؿة

مسموفقن ظـ أهؾفؿ ـؿسموفقتفؿ ظـ أكػسفؿ بسك

وهقيتفا ،وووع دظائؿ ؿقية فبـاء األهة ورضورهتا

ادعايص وؾعؾ افطاظات ،يؼقل تعاػ :ﭽ ﯛ ﯜ

ذم حقاة اإلكسان؛ حتك تؽقن شؾقؿة ؿقية ،واظتزها

ﯝﯞﯟ ﯠ ﯡﯢﯣ ﯤﯥ

افؾبـة األوػ ذم تؽقيـ ادجتؿع ،وأوـؾ إفقفا وطائػ

ﯦﯧﯨ ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ

ظديدة مثؾ :افتـشئة افديـقة ،واألخالؿقة ،واالجتامظقة،

ﯰ ﭼ (افتحريؿ  ،)3:وظذ األهة تقظقة األبـاء

وافـػسقة ،وافعاضػقة ،واالؿتصادية .

بام حيقط هبؿ مـ أخطار ،وتصحقح ما فدهيؿ مـ

وال صؽ أن األهة تمثر ذم حقاة األبـاء ،وحتاول

مػاهقؿ خاضئة؛ ألن وؿقع األبـاء ذم مشؽالت

أن تغرس ؾقفؿ افؼقؿ وادبادئ واألظراف وافعادات،

واكحراؾات ؾؽرية وظؼدية ،مثؾ :افعـػ واإلرهاب

وتساظدهؿ ظذ افتؽقػ مع ادجتؿع افذي يعقشقن

هق كتقجة إلمهال األهة فدورها ذم تربقة أبـائفا .

ؾقف ،وصؼ ضريؼفؿ ذم احلقاة ،وافتغؾب ظذ افصعاب
وافعؼبات افتل ؿد تغر مسرة حقاهتؿ .

إن اإلرهاب وافعـػ مل يـشآ جزاؾ ًا بؾ هلام أشباهبام
ودواظقفام ،ومعرؾة افسبب ذم ؽاية األمهقة ،وال صؽ

وفؼد اشتؿرت األهة ادسؾؿة تمدي دورها ،ـام

أن كشلة ؾؽر اإلرهاب فف دواؾعف ،ؾؼد تؽقن دواؾع

رشؿف افديـ اإلشالمل ظز ؿرون متتافقة إال أكـا

ؾؽرية ،أو كػسقة ،أو شقاشة ،أو اجتامظقة ،أو

كجدها اآلن ،وذم افقؿت احلارض تشفد حتقالت

اؿتصادية ،أو تربقية ،وهيؿـا هـا افدواؾع افسبقية؛

وتغرات ،وهذا أمر تػروف ضبقعة ادجتؿعات

فصؾتفا بؿقوقع افبحث ،حقث تعد األهة أهؿ

اإلكساكقة ،ؾافتغر شؿة احلقاة ،واألهة خؾقة ادجتؿع

اجلفات ادسموفة ظـ تربقة األبـاء ،وتؼع ظؾقفا

احلقة ؾبصالحفا يصؾح ادجتؿع ،وؿد محؾ اإلشالم

ادسموفقة افدظقية ذم افسبقة بؿعـاها افشامؾ ذم حتؼقؼ

جمؾة افشامل فؾعؾقم اإلكساكقة ،ادجؾد ( ) ،افعدد ( ) ،جامعة احلدود افشامفقة (

ظقامؾ افتامشؽ ،وكبذ افتؿزق وافتػؽؽ وافبعد ظـ
ادغاالة وافتشدد وافتعصب واإلرهاب.
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أهداف الدراسة:
 -4تقوقح أمهقة ؽرس تعافقؿ افديـ افصحقحة؛
حلامية األبـاء مـ اإلرهاب.

مشؽؾة الدراسة:
طفر اإلرهاب ذم اآلوكة األخرة بادؿؾؽة افعربقة
افسعقدية وذم افعامل؛ فقؽقن مشؽؾة اجتامظقة هلا
مسبباهتا االؿتصادية واالجتامظقة وافسقاشقة بصقرة مل
يسبؼ هلا مثقؾ ذم ادؿؾؽة ،ومما زاد مـ خطقرة هذه
ادشؽؾة كظرة بعض افؼائؿغ بتؾؽ األظامل اإلرهابقة

 -8رضورة إصباع االحتقاجات؛ حلامية األبـاء مـ
اإلرهاب.
 -6إبراز أهؿ األشافقب افدظقية؛ دعاجلة افعـػ
واإلرهاب.
 -1افقؿقف ظذ ادعاجلة افدظقية فإلرهاب؛ حتك
تتضاؾر ،وتتقاـب ،مع ادعاجلة افػؽرية ،وادؽاؾحة

ظذ أن أؾعاهلؿ بطقفقة ،باإلواؾة إػ اآلثار افسؾبقة ظذ

األمـقة ،ذم دمػقػ مـابع اإلرهاب.

درجة وظل افػرد ذم خمتؾػ األظامر ،وتـؿقة افسؾقك

مـفج الدراسة:

ادجتؿع بؽؾ ؿطاظاتف ،وتعـك افسبقة األهية برؾع
اإلكساين وتغقره وتطقيره؛ حتك تتؽقن فديف ادقاضـة

يعد ادـفج افعؾؿل هق اإلضار ادقوح دسار

افصاحلة ذم جمتؿعف ،ومـ هـا برزت أمهقة هذه افدراشة

افدراشة فتحؼقؼ أهداؾف ،وظذ شفؽ ؾفق ضريؼة ظؾؿقة

ذم ـقهنا ترـز ظذ افدور افدظقي فألهة ذم محاية

مـظؿة فتؼيص افقؿائع ،وتؼقم هذه افدراشة ظذ

األبـاء مـ اإلرهاب وافعـػ.

االشتعاكة بادـفج االشتؼرائل ،وشفؽ بتتبع وتؼيص ما

وذم ادؿؾؽة افعربقة افسعقدية افتل تعسف
باألهة ،وتصػفا وؿـ افـظام األشاد فؾحؽؿ

تضؿـتف ادصادر وادراجع بؿحاور افبحث.
الدراسات السابؼة:

افذي كصت ادادة افتاشعة مـف ظذ أن( :األهة هل

اضؾعت افباحثة ظذ ظدد مـ افدراشات وافبحقث

كقاة ادجتؿع افسعقدي ،وتريب أؾرادها ظذ أشاس

افتل تتـاول اإلرهاب وافعـػ ،وشقف تستعرض

افعؼقدة اإلشالمقة ،وما تؼتضقف مـ افقالء وافطاظة

بعضا مـفا مما فف ظالؿة مباذة هبذه افدراشة.
ً

األمر ،واحسام افـظام

الدراسة األوىل :دراشة (ظػقػل  ) 4996 ،بعـقان:

وتـػقذه ،واالظتزاز بافقضـ وبتارخيف ادجقد)

" افتقجقف اإلشالمل دقاجفة افتطرف ذم افدظقة

(هاصؿ.)4149 ،

اإلشالمقة " ،وؿد تـاول افبحث ذم إضاره افـظري

هلل ،وفرشقفف ،وألو
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دقاء بـت شؾقامن افطقيؾ :ادسموفقة افدظقية فألهة ذم حتصغ أبـائفا ود اإلرهاب وافعـػ

افتقجقف اإلشالمل ذم كؼ افدظقة ،وـقػقة افدظقة

احلديثة؛ فتؾبقة احلاجات افسبقية وافتعؾقؿقة ،افتل

فإلشالم ،ومشؽالت افدظقة افتل مـ أمهفا ؽقاب

ظجزت ظـ تلديتفا األهة بعد تعؼد أحقال احلقاة ،ؾفل

افتخطقط افعؾؿل فـؼ افدظقة ،واحلاجة إػ تصحقح

تسعك إػ حتؼقؼ كؿق افـاصئة وافشباب جسؿق ًا ،وظؼؾق ًا،

ادػاهقؿ اخلاضئة فدى افشباب ادسؾؿ ،وافػفؿ اخلاضئ

واكػعافق ًا ،واجتامظق ًا؛ فقؽقكقا مقاضـغ صاحلغ .أما

فؾديـ ذم طؾ ادتغرات.

هذه افدراشة ؾسـز ظذ ما يتعؾؼ بجفقد افدظاة ذم

الدراسة الثاكقة :دراشة (يقشػ )4991،بعـقان:

افتصدي فظاهرة اإلرهاب ،ومعرؾة

دور األهة

"ادتغرات افسقاشقة واالؿتصادية واالجتامظقة ادرتبطة

افدظقي ذم حتصغ أبـائفا ،وشفؽ بنبراز أهؿ األشافقب

بؿشؽؾة اإلرهاب" ،حقث شـر افباحث أن مـ أهؿ

افدظقية دعاجلة افعـػ واإلرهاب.

األشباب افتل شاظدت ظذ تؽقيـ اجلامظات
اإلرهابقة ظدة ظقامؾ ،مـفا :اؿتصادية ،واجتامظقة،
وكػسقة ،ثؿ ظرض بعض مظاهر شؾقك اجلامظات
اإلرهابقة ،واخلصائص افـػسقة واالجتامظقة فتؾؽ
اجلامظات ،ثؿ تقصؾ إػ بعض اآلثار ادستبة ظذ
االكضامم إػ اجلامظات ادتطرؾة .

التعريف بؿصطؾحات الدراسة :
أوالً :تعريػ اإلرهاب :كشلت مشؽالت ظديدة
حقل حتديد مػفقم دؿقؼ وواوح دصطؾح
"اإلرهاب"؛ كظر ًا الختالف كظرة ـؾ جمتؿع مـ
ادجتؿعات فعؿؾقة اإلرهاب واإلرهابقغ ،ؾاإلرهايب
ذم كظر بعضفؿ مـاوؾ مـ أجؾ احلرية وافديـ ،وذم

الدراسة الثالثة :دراشة (احلقصان4160 ،هـ)

كظر بعضفؿ اآلخر جمرم ،وبافبحث ظـ ادعـك افؾغقي

بعـقان " :أمهقة دور األهة واددرشة ذم حتصغ األبـاء

فؽؾؿــة "إرهاب" ،كجد أهنا ـؾؿة مـ أرهبــف ،أي:

ود افتطرف واإلرهاب وتعزيز ؿقؿ االكتامء افقضـل "

أخاؾف ،وؿد أؿر ادجؿع افؾغقي ـؾؿة اإلرهاب،

ووحت ؾقفا أمهقة دور األهة واددرشة ذم حتصغ

ـؽؾؿة حديثة ذم افؾغة افعربقة أشاشفا "رهب" ،أي

األبـاء ود افتطرف واإلرهاب ،وتعزيز ؿقؿ االكتامء

خاف وؾزع ،واإلرهابققن فػظ يطؾؼ ظذ افذيـ

افقضـل.

يسؾؽقن شبؾ افعـػ وافؼقة  ،فتحؼقؼ أهداؾفؿ (جمؿع

وتتؿقز هذه افدراشة بنيضاح دور األهة افتل متثؾ

افؾغة  ،4990 ،ص.)68 :

افـقاة األوػ ذم ظالؿة افػرد باحلقاة االجتامظقة ،وتعتز

وتطؾؼ ـؾؿة "إرهاب" فؾدالفة ظذ أي ؾعؾ

خط افدؾاع األول ود االكحراف ،ـام أن اددرشة مـ

يتضؿـ إحداث خؾؾ ذم افقطائػ افعامة فؾؿجتؿع،

أهؿ ادمشسات االجتامظقة افتل جللت إفقفا ادجتؿعات

ويـطقي حتتفا أفقان متعددة مـ افعـػ ابتدا ًء مـ

جمؾة افشامل فؾعؾقم اإلكساكقة ،ادجؾد ( ) ،افعدد ( ) ،جامعة احلدود افشامفقة (
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ظؿؾقات اختطاف افطائرات ذم افػضاء ،إػ إفؼاء

باألمر ،وؿؾة افرؾؼ بف ،وهق ود افرؾؼ ،ويؼال :ظـػف

افؼـابؾ بال متققز ،إػ ظؿؾقات االختطاف شات افطابع

تعـقػ ًا ،إشا مل يؽـ رؾقؼ ًا ذم أمره ،وهق افشدة وادشؼة،

افسقاد ،واالؽتقال ،وحقادث افؼتؾ باشؿ افديـ،

وـؾ ما ذم افرؾؼ مـ اخلر ،ؾػل افعـػ مـ افؼ مثؾف"

وإتالف ادؿتؾؽات افعامة ،أي أكف هتديد باشتعامل

( ابـ مـظقر ،4994 ،ج ،9:ص.)817 :

ظـػ ؽر ظادي فتحؼقؼ ؽاياتف افسقاشقة وافديـقة
(مقريس ،4994 ،ص .) 16:

ـام ظر َّؾف (وديع ،4997 ،ص )84 :بلكف:
االشتخدام ادتعؿد فؾؼقة ،أو افطاؿة افبدكقة افػعؾقة ،أو

وظرف حمؿد افسباظل اإلرهاب بلكف" :رظب

ادفدد هبا ود أي ضػؾ بشؽؾ يمدي إػ إحداث رضر

حتدثف أظامل افعـػ ـافؼتؾ ،وإفؼاء ادتػجرات أو

ؾعع ،أو حمتؿؾ فصحة افطػؾ ،أو بؼائف ذم احلقاة ،أو

افتخريب؛ وشفؽ بغرض إؿامة شؾطة ،أو تػقيض

كؿقه ،أو ـرامتف.

شؾطة أخرى" ( افسباظل ،4994 ،ص .)63 :

ويذـر (ظؿر ،4993 ،ص )60 :أن افعـػ هق:

إن افتبايـ افؽبر ذم تعريػ مصطؾح اإلرهاب

وغط ظـقػ ظذ افػرد باشتعامل وشائؾ مـ صلهنا أن

كاتج ظـ افتبايـ ذم افعؼائد ،وؾفؿ افـاس فؾحقاة ،ومل

تمثر ذم إرادتف ،وهذه افقشائؾ إما أن تؼع ظذ اجلسؿ،

يستطع افباحثقن احلصقل ظذ تعريػ حمدد فإلرهاب؛

وهق ما يسؿك اإلـراه احلز ،أو ادادي ،وإما أن تؽقن

كظر ًا فعدم وبطف ،ومعرؾة كقع افعـػ افذي يؿقزه ظـ

هتديد ًا بنحلاق األشى ،وهق ما يسؿك باإلـراه افـػز.

ؽره ،وفعدم وجقد معقار ثابت يؿؽـ افرجقع إفقف ذم

ومجقع هذه افتعريػات تدور حقل افعـػ بلكف

مػفقمف ،وفعدم افؼدرة ظذ حتديد ادعاين افداخؾة ذم

شؾقك يتسؿ باإلشاءة ،ويشر بصػة ظامة إػ اشتخدام
افؼقة افتل تسبب افرضر واألشى مـ ِؿبؾ صخص

هذا ادصطؾح.
ويؿؽـ افؼقل بلن اإلرهاب فف ثالث خصائص
مفؿة ،هل:
 – 4اشتخدام افعـػ أو افتفديد باشتخدامف.
 – 8خؾؼ حافة مـ افذظر وظدم األمـ ذم ادجتؿع.

آلخر.
تؼسقم الدراسة :
تشتؿؾ افدراشة ظذ مؼدمة ،ومبحثغ ،وخامتة.
ادؼدمة :تشتؿؾ ظذ:
مشؽؾة افدراشة.

 – 6حتؼقؼ أهداف شقاشقة أو اجتامظقة.

أهداف افدراشة.

ثاكق ًا :تعريػ افعـػ  :افعـػ ذم افؾغة هق" اخلرق

مـفج افدراشة.
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دقاء بـت شؾقامن افطقيؾ :ادسموفقة افدظقية فألهة ذم حتصغ أبـائفا ود اإلرهاب وافعـػ

ادبحث األول

افدراشات افسابؼة .

أسباب وقوع األبـاء يف العـف واإلرهاب

افتعريػ بؿصطؾحات افدراشة.
تؼسقؿ افدراشة.
ادبحث األول :أشباب وؿقع األبـاء ذم افعـػ
واإلرهاب مـ اجلاكب األهي ،ويشؿؾ اآليت:
ادطؾب األول :إمهال افسبقة افصحقحة.
ادطؾب افثاين :ظدم مراظاة حاجات أؾراد األهة.
ادطؾب افثافث :ؾؼد احلقار وافتشاور بغ أؾراد األهة.
ادطؾب افرابع :ؿؾة ادتابعة وافعـاية باألبـاء مـ ؿبؾ
اآلباء.
ادبحث افثاين :دور األهة افدظقي ذم حتصغ أبـائفا
ود اإلرهاب وافعـػ ،ويشؿؾ اآليت:
ادطؾب األول :ؽرس ادػاهقؿ وافؼقؿ اإلشالمقة.
ادطؾب افثاين :اشتخدام األشافقب افدظقية ذم ظالج
طاهرة اإلرهاب وافعـػ.
ادطؾب افثافث :تقظقة األبـاء بام حيقط هبؿ مـ أخطار.
ادطؾب افرابع :رضورة تػفؿ ضبقعة مراحؾ افـؿق.
ادطؾب اخلامس :افسبقة ظذ حب افقضـ وؽرس
مػفقم ادقاضـة.
ادطؾب افسادس :ادعاجلة افدظقية دظاهر اإلرهاب
وافعـػ.
اخلامتة  ،وتشؿؾ:
أبرز افـتائج.
افتقصقات

من اجلاكب األرسي
متفقد:
األهة ذم اإلشالم شات أبعاد اجتامظقة ـزى ذم
افقجقد اإلكساين ،ؾفل رـقزة أشاشقة فؾحػاظ ظذ
افـقع اإلكساين وبؼائف وتـؿقتف ـ ًام وـقػ ًا ،واشتؿرارها
مؼصد أشؿك مـ مؼاصد اخلؾؼ وافقجقد اإلهلل؛ ألن
اهلل تعاػ أراد تعؿر افؽقن وحترضه ،وال يتؿ شفؽ بغر
اإلكسان ،واألهة ذم اإلشالم هل أهة مؾتزمة بـظام
افؼيعة اإلشالمقة ،وباألخالق واآلداب اإلشالمقة،
ؾتعؿؾ خلري افدكقا واآلخرة.
وادتلمؾ ذم أحقال افعامل افققم جيد أكف يشفد
حتقالت مفؿة أصابت خمتؾػ جماالت احلقاة
ومظاهرها ،واكعؽست كتائجفا ظذ ممشساتف
االجتامظقة خصقص ًا ،ؾؽاكت األهة هل إحدى هذه
ادمشسات ،وإزاء هذه افتغرات أصقبت األهة
ادسؾؿة ادعاسة ذم بـقتفا ووطائػفا وحجؿفا
ومشؽالهتا ،ـام أن افتحقالت وافتغرات االجتامظقة
افتل يؿر هبا ادجتؿع ؿد تـعؽس بدورها ظذ افبـاء
األهي ،مما جيعؾ مفؿة األهة ذم ادحاؾظة ظذ
اشتؼرارها ،وتـشئة أبـائفا افتـشئة افصحقحة أمر ًا بافغ
افصعقبة ذم جمتؿع أصبح ـثر مـ ادعاير وافؼقؿ
االجتامظقة يتعرض ؾقفا فؽثر مـ افتحديات ،ـام أن

جمؾة افشامل فؾعؾقم اإلكساكقة ،ادجؾد ( ) ،افعدد ( ) ،جامعة احلدود افشامفقة (

م/

هـ)
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األهة أصبحت تعاين مـ مزامحة ـثر مـ ادمشسات

وترك تعؾقؿفؿ ؾرائض افديـ وشــف ،ؾلواظقهؿ

االجتامظقة افتل تشارـفا ذم ظؿؾقة افتقجقف وافسبقة،

صغار ًا ،ؾؾؿ يـتػعقا بلكػسفؿ ،ومل يـػعقا آباءهؿ ـبار ًا،

ومجقع ما شـر ال يـػل أمهقة دور األهة ذم وؿاية األبـاء

ـام ظاتب بعضفؿ وفده ظذ افعؼقق ،ؾؼال :يا أبت

مـ االكحراف؛ ألكـا كدرك افدور افذي تؼقم بف األهة

إكؽ ظؼؼتـل صغر ًا ؾعؼؼتؽ ـبر ًا ،وأوعتـل وفقد ًا،

ادسؾؿة فسبقة أبـائفا ،واكتامء األبـاء دجتؿعفؿ يتؿ ظز

ؾلوعتؽ صقخ ًا) (ابـ افؼقؿ  ،4974 ،ص.)889 :

اكتامء األهة افتل يسظرع ذم داخؾفا األبـاء مزوديـ بام

ومـ صقر إمهال افسبقة افصحقحة ما يع:

اـتسبقا مـ ؿقؿ ومبادئ شؾقـقة تعؽس درجة اكتامئفؿ

 -1الرتبقة اإليامكقة :وهل ربط افقفد مـذ كعقمة

دجتؿعفؿ ،وحقـام ختؾت بعض األه ظـ دورها ذم

أطػاره بلصقل اإليامن وأرـاكف ،وترشقخفا ذم كػسف،

تربقة أبـائفا ،وؿع األبـاء ذم افعـػ واإلرهاب ،ويتضح

واالرتؼاء باألحقال اإليامكقة فؾشباب وتغذيتف ذم

شفؽ مـ خالل مجؾة مـ األشباب مـفا:

ؿؾقهبؿ ،ؿال تعاػ :ﭽﭱﭲﭳﭴ ﭵﭶﭷﭸ

ادطؾب األول :إمهال الرتبقة الصحقحة
ؾافعـاية بسبقة األبـاء ،واالهتامم هبؿ أمر مطؾقب
ومسموفقة يتحؿؾفا ـؾ ؾرد ذم شبقؾ افعـاية هبؿ،
واالهتامم بػؽرهؿ وأخالؿفؿ وشؾقـفؿ ،وفألهة
دور ـبر ذم تربقة األبـاء افسبقة افصاحلة؛ فقؽقن افطػؾ

ﭹﭺ ﭻﭼﭽ ﭾﭿ ﮀﮁ ﮂﮃﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ

ﮎﭼ (احلجرات. )7 :
وتعد افسبقة اإليامكقة أهؿ أكقاع افسبقة افتل تمثر
ذم صخصقة افػرد تلثر ًا ـبر ًا ؾتجعؾف مقاالً فؾخر،

حماؾظ ًا ظذ ديـف وأخالؿف ،حقث يؽتسب ظؾقمف األوػ

متحؾق ًا بافصػات احلؿقدة ،مؾتزم ًا ذم شؾقـف وترصؾاتف

ومعارؾف وخزاتف وأخالؿف مـ أهتف (افبقحاين،

افتزام ًا شاتق ًا (ادزوك  ،4146 ،ص.)412 - 417 :

 ،4911ص ،)487 :وإمهال تربقة األبـاء جريؿة

وترجع أمهقة افسبقة اإليامكقة فألبـاء إػ افعـرص

يستب ظؾقفا أوخؿ افعقاؿب ،ـام ؿال افشاظر:

افروحل ذم اإلكسان افذي البد فف مـ إصباع ،ـام يشبع

إمهال تربقة البـني جريؿة

افعـرص اجلسدي بافطعام وافؼاب ،وهذه افسبقة

طادت طذ اآلباء بالـؽبات

واجبة ظذ اآلباء دماه أبـائفؿ ذم ـؾ مراحؾ افعؿر،

يؼقل ابـ افؼقؿ( :ؾؿـ أمهؾ تعؾقؿ وفد ما يـػعف،

ؾحري بافقافديـ أن يغتـام ـؾ ؾرصة ،ؾقزودا أبـاءمها

وترـف شدى ؾؼد أشاء إفقف ؽاية اإلشاءة ،وأـثر

بافـصائح افتل تؼقي جاكب اإليامن وافعؼقدة فدهيؿ،

األوالد إكام جاء ؾسادهؿ مـ ؿبؾ اآلباء ،وإمهاهلؿ

وهذا األشؾقب اكتفجف ادريب األول وإمام افدظاة
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دقاء بـت شؾقامن افطقيؾ :ادسموفقة افدظقية فألهة ذم حتصغ أبـائفا ود اإلرهاب وافعـػ

وؿدوهتؿ حمؿد صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ.
وفـعؾؿ أن افقافديـ تؼع ظؾقفام تربقة أبـائفام وؾؼ
ؿقاظد افؼيعة اإلشالمقة ،افتل تتؿثؾ ذم افسبقة
افصحقحة ،بام جاء ذم افؽتاب وافسـة ذم وجقب
ؽرس روح اخلشقع ،وافعبقدية هلل – ظز وجؾ -
واخلشقة مـف ،ودمـب األخطاء افعؼدية واخلراؾات،

حقاة افطػؾ ،وتعقيده ظذ افتطبقؼ افعؿع دبادئ
افعؼقدة وافدؾاع ظـفا.
احلامية مـ األؾؽار اهلدامة وافعؼائد افػاشدة افتل
ححتارب اإلشالم ،وتـؿقة اإليامن فدى افطػؾ.
تبصره بـعؿ اهلل تعاػ ظؾقف ،وتـؿقة مراؿبة اهلل
افدائؿة فديف (افبابطغ. )8000 ،

وؽرس االظتزاز باالكتامء إػ اإلشالم ،وافؼقؿ وادبادئ

 -2الرتبقة األخالققة :وادؼصقد هبا هل تـشئة

اإلشالمقة ،وتصحقح ادػاهقؿ اخلاضئة فدى األبـاء ظـ

اإلكسان صقئ ًا ؾشقئ ًا ذم مجقع جقاكبف وؾؼ ادـفج

أكػسفؿ ،وظـ احلقاة افتل دمري مـ حقهلؿ بام

اإلشالمل (ياجلـ4998 ،م) ،وفؼد اهتؿ اإلشالم

يضطرب ؾقفا مـ أؾؽار هدامة ،وأباضقؾ مضؾؾة ،ظـ

باألخالق ورـز ظؾقفا ،ؾجعؾ اهلدف مـ افبعثة ادحؿدية

ضريؼ تعؿقؼ ادػاهقؿ اإلشالمقة افؼائؿة ظذ افقشطقة

إصالح األخالق ،ؿال -صذ اهلل ظؾـــقف وشــؾؿ : -

واالظتدال (ظؾقان ،4104 ،ص)412 -417 :؛ ألن

(إكام بعثت ألمتؿ صافح األخالق) (مسـد اإلمام أمحد،

افقازع افديـل إشا تلصؾ ذم وؿر األبـاء ،ؾنن شفؽ

ج ،6 :ص ،20 :رؿؿ احلديث  ،)2789ـام جعؾ

شقؽقن حائالً – بنشن اهلل تعاػ – مـ افقؿقع ذم

األخالق مـ ظالمات اإليامن ظـد اإلكسان ،ؿــال -

افسؾقك ؽر افسقي وافعادات اآلثؿة ،ؾاألهة

صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ( : -أـؿؾ ادممـغ إيامك ًا أحسـفؿ

مسموفة ظـ ظؼقدة األبـاء وظـ محايتفا ،ورظاية

أخالؿ ًا) (شــ أيب داوود ،ج ،1 :ص ،30 :رؿؿ

شؾقـفؿ ،ـام أهنا مسموفة ظـ صحتفؿ وملـؾفؿ

احلديث .)1328

ومؼهبؿ ،ومتابعة تعؾقؿفؿ ،وبذفؽ يتحؼؼ – بؿشقئة

وتعتز األهة هل ادـطؾؼ احلؼقؼل فبـاء افسؾقك

اهلل تعاػ – افتقازن ذم افسبقة بصقرة شقية ،ومـ هـا

األخالؿل افسقي ،وهلا افدور افرئقز ذم افتـشئة

يزز دور األهة افدظقي ذم مقاجفة افتقارات افتل

وافسبقة ،ومـ وشائؾ وأشافقب افسبقة األخالؿقة:

تمثر ظذ ؾؽر األبـاء بسبقتفؿ تربقة إشالمقة إيامكقة
صحقحة.
ومن وسائل الرتبقة اإليامكقة:
ؽرس افعؼقدة اإلشالمقة افصحقحة وأمهقتفا ذم

ؽرس افؼقؿ األخالؿقة حقث إن تػعقؾفا ذم داخؾ
األهة أحد أهؿ األشس افقؿائقة مـ افعـػ
واإلرهاب .
افبدء بافتقجقف مـذ افصغر ،ؾقعؾؿقن أبـاءهؿ

جمؾة افشامل فؾعؾقم اإلكساكقة ،ادجؾد ( ) ،افعدد ( ) ،جامعة احلدود افشامفقة (

األدب احلسـ ،واخلؾؼ اإلشالمل افػاوؾ.

م/

هـ)
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افتقجقف هق افذي يعزز هذه افؼقؿ مـ ؿبؾ افقافديـ

افؼدوة افصاحلة؛ ألن افؼدوة افتل يـشل ؾقفا االبـ

بافتلـقد ظؾقفا ،وترشقخفا وتؼقيتفا إشا اكحرؾت،

هل افتل حتدد ترصؾاتف وشؾقـف وادماهاتف ذم مستؼبؾ

وـؾام حأمهؾ االهتامم هبا ـاكت أـثر ؿابؾقة إػ االكحراف

حقاتف ،وهؽذا افبققت ذم اإلشالم تعؿر بافؼدوة

واالكحدار ،وفؼد جاء اإلشالم بػضائؾ اجتامظقة كابعة

احلسـة ،واألشقة افصاحلة ،وافرشقل  -صذ اهلل ظؾقف

أشاش ًا مـ مصادر افتؼيع ،وؿقام اآلباء واألمفات

وشؾؿ -هق خر أشقة وأؾضؾ ؿدوة :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ

كحق افسبقة االجتامظقة ظذ هذه افػضائؾ يؽػؾ إؿامة

ﯲﯳﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

جمتؿع إكساين تسقده ادقدة وادحبة ،وتستؼر ؾقف

ﯾﯿﭼ (األحزاب.)84:

األوواع ،وتسؿق ؾقف افعالؿات.

وألمهقة األخالق جاء األمر فؾزوج أن خيتار ادرأة
افصاحلة شات افديـ واخلؾؼ؛ فؽل يؼقم األبقان بسبقة
أبـائفام افسبقة اإلشالمقة افصحقحة بؽؾ افقشائؾ افتل
تقصؾ إػ شفؽ (ؿادري  ،4927،ص ،)41 :ويستب
ظذ تربقة اآلباء ألبـائفؿ أن ادجتؿع يسعد بافسبقة
افصاحلة فألبـاء افصاحلغ ،ويشؼك بػساد تربقتفؿ،
ؾاألم هلا األثر افؽبر ذم تـشئة أبـائفا ،وفذفؽ كجد أن
اؿتحام ادرأة مقاديـ افعؿؾ ادختؾػة وتسؾقؿ األبـاء إػ
اخلدم ذم ظرصكا احلارض ،أدى إػ إمهال واوح ذم
تربقة األبـاء افسبقة افصحقحة افسؾقؿة ،وظدم حتؼؼ
األمـ ادـشقد ذم األهة مما اكعؽس شؾبق ًا ظذ
ادجتؿع.
 -3الرتبقة االجتامطقة :هل تػاظؾ واؿعل حؼقؼل
بغ األصخاص ذم ادمشسات افسبقية وافتعؾقؿقة افتل
هتتؿ بتلصقؾ افؼقؿ اإلجيابقة ( افعقسقي 4921 ،م).
ؾافـػس افبؼية مفقلة فؾتحع بافؼقؿ وادثؾ ،وفؽـ

إن فؾتـشئة األهية االجتامظقة تلثر ًا ـبر ًا ظذ
األبـاء ذم ظؿؾقة افضبط االجتامظل ،وما يتضؿـف مـ
االحسام فؾؼقؿ واألكظؿة وتقجقف افػؽر وافسؾقك،
وتدريب افطػؾ مـذ حداثتف ظذ هذه افؼقؿ واحسام
األكظؿة وحؼقق اآلخريـ -يسفؿ إػ حد بعقد ذم
تشققد كظام وؿائل ؿائؿ ظذ أشس واوحة ذم افتصدي
فؾعـػ واإلرهاب.
 -4الرتبقة الوقائقة :هل اختاش إجراء هبدف احلامية
وافصقاكة ،واألشؾقب افقؿائل مـفج ذظل أصقؾ،
وهق مفؿ فصقاكة األبـاء وادجتؿعات ،وافسبقة افقؿائقة
مثؾ افعالج افقؿائل مـ األمراض حقث حيرص
اإلكسان ظذ تعاضل افؾؼاح خقؾ ًا مـ اكتؼال األوبئة
واألمراض ،ومـ شبؾ افسبقة افقؿائقة فألبـاء مـ
افعـػ واالكحراؾات افػؽرية ،ظذ شبقؾ ادثال:
أ  -بقان رضر رؾؼاء افسقء ،الشقام ظـدما يؽقن
تلثر هذه افرؾؼة ؿقي ًا مع صخصقة وعقػة ،أو ؿؾقؾة
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افعؾؿ ،أو ؽر مستؼرة أهي ًا.

افذي يتسع فرشؿ مسار افعؿؾقة افسبقية ذم صؽؾفا

ب  -افسبقة افقؿائقة ود األؾؽار ادـحرؾة وافضافة

افـفائل وؾؼ ؾؾسػة األمة وظؼقدهتا وؿقؿفا وادماهاهتا

ظـ ساط اهلل ادستؼقؿ ،ومـ هذه األؾؽار تؽػر والة

ومصادرها ،مـطؾؼ ًا مـ ؾؽرها افعام؛ فقػل بحاجات

األمر ،وافتؼؾقؾ مـ صلن افعؾامء افراشخغ ذم افعؾؿ،

ادجتؿع وتطؾعاتف وآمافف وضؿقحاتف ذم جمال تربقة

وافزهد ذم ؾتاوهيؿ إشا خافػت آراءهؿ (هاصؿ،

افػرد وادجتؿع ،وبـاء األمة وحضارهتا (مصطػك

 ،4181ص. )48 :

وآخرون ،8001 ،ص.)69:

 -5الرتبقة الـػسقة :يؿؽـ تعريػفا بلهنا افسؾقك
اإلكساين افذي يصدر خالل افعؿؾقات افسبقية افتل
يؽتسب األبـاء افصػات افـػسقة مـ افبقئة ادحقطة هبؿ
ذم األهة (محام وآخرون ،8048 ،ص ،)40:ؾؽؾ
خؾؾ ذم شفؽ ادحقط يـعؽس ظذ شؾقك االبـ حتك
يصبح جزء ًا مـ تؽقيـف وترـقبف افـػز ،ويعد افػشؾ
ذم احلقاة األهية مـ أهؿ األشباب ادمدية إػ جـقح
األبـاء واـتساهبؿ بعض افصػات افسقئة ،وحتؼؼ
افسبقة افـػسقة فألبـاء يسفؿ ببث افطؿلكقـة واالشتؼرار
ذم كػقشفؿ ،وظذ األهة أن تسعك إػ إجياد جق
يسقده افقئام وافتعاضػ.
ومن أسالقب ووسائل الرتبقة الـػسقة:
افبعد ظـ افتعامؾ بؼسقة ،أو افعؼاب افبدين؛ ألن
شفؽ يمدي إػ وعػ افثؼة ،وادقؾ فالكطقاء ،أو
افتؿرد (معامر وآخرون. )8009 ،
إحاضة األبـاء بافعاضػة ،وإصاظة األمـ افـػز ،هلام
ـبر األثر ذم إجياد افتػؽر اإلجيايب فألبـاء .
 -6الرتبقة الػؽرية :هل ظبارة ظـ اإلضار افـظري

ومن أسالقب ووسائل الرتبقة الػؽرية:
-4ترشقخ مبادئ افقشطقة ذم معتؼدات األبـاء
وأؾعاهلؿ وأؿقاهلؿ ،وحتصقـفؿ ود افتلثر بدظاة
االكحراف افػؽري؛ دقاجفة ما يبث مـ اكحراؾات
ؾؽرية وظؼدية ظز وشائؾ اإلظالم.
-8مراؿبة األبـاء فؾتعرف ظذ تقجفاهتؿ افػؽرية
مـ أجؾ هتذيبفا ذم مرحؾة مبؽرة ،ـام أكف يطؾب مـ
اآلباء تربقة وتثؼقػ األبـاء أمـق ًا؛ فقدرـقا أمهقة
اشتتباب األمـ باظتباره مطؾب ًا ،ومحاية إكساكقة أوفقة.
-6تعريػفؿ بلخطار افتؽػر وافعـػ ظذ األمـ
افقضـل بؽؾ معقؿاتف.
-1تثؼقػفؿ شقاشق ًا فف أمهقة؛ دعرؾتفؿ بافضقابط
افؼظقة افتل تـظؿ ظالؿة احلاـؿ بادحؽقم ،وتقظقتفؿ
بحؼقق ؽر ادسؾؿغ بادجتؿع اإلشالمل.
هذه مجؾة مـ صقر إمهال افسبقة افصحقحة ،إش
إن اجلفؾ بلصقل هذه افسبقة مـ أهؿ ادعقؿات
بقطقػة األهة؛ دا هلا مـ أمهقة ذم بـاء افشخصقة

جمؾة افشامل فؾعؾقم اإلكساكقة ،ادجؾد ( ) ،افعدد ( ) ،جامعة احلدود افشامفقة (

م/

هـ)
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ادتقازكة ادستؼقؿة فألبـاء افتل تصبح صامم أمان

وتؼاظست ظـ واجباهتا دماه افـاصئة حقـام ال تشبع

ادجتؿع .

حاجات األبـاء ؾنهنؿ يـشمون ظذ احلؼد ،وتـعدم فدهيؿ
ادطؾب الثاين
طدم مراطاة حاجات أفراد األرسة

األهة تشؽؾ افـقاة األوػ افتل يتؾؼك هبا افطػؾ
إصباع حاجاتف .واالحتقاجات اخلاصة إشا مل تشبع
وؿـ إضار افبقئة األهية ؾنن األبـاء ؿد يؾجمون إػ
مـ يشبعفا مـ األصدؿاء ،أو اجلامظات وادـظامت،
ؾقصبحقن أداة فقـة ذم يد مـ احتضـفؿ؛ فذفؽ ـان مـ
افقاجب ظرض احلاجات افتل يغػؾ ظـفا افقافدان،
وتؽقن شبب ًا ذم وؿقع األبـاء ذم االكحراف وافعـػ إشا
مل تشبع هذه احلاجات ،ومـفا:
 -1احلاجة إىل احلب واالحرتام واحلـان:

روح ادبادرة؛ فذفؽ كجد أن هذه األمقر افتل حتدث
دجتؿعـا مـ وجقد االكحراؾات واإلرهاب وافعـػ
بافـسبة فألؾراد ؿد وؿعت حقـام حصؾ كقع مـ افتؼصر
ذم تربقة األبـاء واكشغال افقافديـ.
-2إشباع احلاجات الـػسقة :إن ادتتبع فسـة
ادصطػك – صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ  -ذم تعامؾف مع أؾراد
ادجتؿع ظؿقم ًا ،واألضػال خصقص ًا ،جيد أكف ؿد اظتـك
بجاكب احلاجات افـػسقة ظـاية ـبرة ،ومع ظظؿ مفامف
وأصغافف – صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ  ،-ؾؾؿ تشغؾف ظـ
إصباع هذه احلاجات ،مما يدل ظذ أمهقتفا ذم كػس
افطػؾ ،ومـ شفؽ ـان – صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -
يؿسح ظذ رؤوس افصبقان ،ؾعـ جابر بـ شؿرة –

إن وشائؾ إصباع حاجة احلب واحلـان فدى األبـاء

ريض اهلل ظـف -ؿال( :صؾقت مع رشقل اهلل صالة

ختتؾػ مـ مرحؾة إػ مرحؾة ،ؾػل مرحؾة افطػقفة

األوػ (يعـل صالة افظفر) ،ثؿ خرج إػ أهؾف

ادبؽرة االبـ بحاجة إػ ادالظبة وادداظبة بلرق

وخرجت معف ،ؾاشتؼبؾف وفدان ؾجعؾ يؿسح خدي

افعبارات وتؼبقؾف ووؿف ،وبعد أن يبؾغ مخس شـقات

أحدهؿ واحد ًا واحد ًا) (صحقح مسؾؿ  ،ج  ، 1:ص:

حيب افطػؾ أن جيؾس ؿريب ًا مـ وافديف ،بؾ تشتد احلاجة

 ،424رؿؿ احلديث  ،)8689وـذفؽ هنقف  -صذ اهلل

ظـد رجقظف مـ اددرشة ،أو ظـد وجقد مشؽؾة خارج

ظؾقف وشؾؿ  -ظـ افتػريؼ بغ األوالد ذم األظطقة

افبقت أو داخؾف ،وذم مرحؾة ادراهؼة يظؾ حمتاج ًا إػ

وادعامؾة ،ؾؼال( :ؾاتؼقا اهلل واظدفقا بغ أوالدـؿ)

احلـان واحلب مـ وافديف ،ألكف ؿد خيجؾ مـ إطفار

(صحقح افبخاري ،ج ،8:ص ،941 :رؿؿ احلديث

افعاضػة ،أو جيد افتضايؼ ظـدما يعز ظـ حبف هلؿ (ظبد

 ، )8117واحلاجات افـػسقة هل األمقر افتل حيتاجفا

افسالم وضاهر ،)4990 ،ؾاألهة إشا مل تمد دورها

افطػؾ فقـؿق كؿق ًا كػسق ًا شؾق ًام ،ـاحلاجة إػ ادحبة
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واألمـ وافتؽريؿ وؽرها ،وـثر ًا ما خيطئ اآلباء

افديـ ،4186،ص.)842 :

واألمفات ذم ؾفؿ أن دورهؿ يـتفل بتقؾر افطعام

 -4احلاجة إىل تؼدير ادوهبة والتػوق واإلبداع:

وافؼاب ،واالهتامم بافصحة وافتعؾقؿ ،وإن ـاكت

هـاك مقاهب وؿدرات ألبـائـا تتطؾب افرظاية

هذه األمقر أشاشقة ،إال أن احلاجات افـػسقة تشاضرها

واالهتامم ،والبد أن تقوع هلا افزامج :شفؽ فتؼدير

األمهقة ،وؿد أـدت افدراشات افـػسقة أن ظدم إصباع

مقاهبفؿ وؿدراهتؿ ،ألن ادقهقب يتؿقز بخصائص

احلاجات افـػسقة ؿد يمدي إػ حرمان افشخص مـ

شامت خمتؾػة ،ختتؾػ ظـ شامت وخصائص أؿراكف ذم

افـؿق افعاضػل ،ويسك بصامتف ذم شؾقك افػرد (أبق

اددرشة ،أو إخقاكف ذم ادـزل ،وفف احتقاجات

شعد ،)8003 ،ألن ؾؼد هذه احلاجة دمعؾف حيس

ومتطؾبات خاصة ،إشا مل تشبع وؿـ إضار بقئتف

بـؼص يستؿر معف حتك يؽز ؾقبحث ظؿـ يسد هذا

األهية ،أو اددرشقة ،ؾنكـا شـجد مـ هق أهع ذم

افـؼص ،وهـا مؽؿـ اخلطر؛ ألن هذا ؿد جيعؾف بقئة

االشتعداد الحتضان شوي ادقاهب ،واشتغالل

خصبة فالكحراف.

مقاهبفؿ ود شوهيؿ ،وجمتؿعفؿ ،وفؼد أـدت
األبحاث وافدراشات أن فألهة دور ًا ذم حتؼقؼ

-3تؾبقة احلاجات الثؼافقة :فؼد حرص اإلشالم

افتػقق وادقهبة ألبـائفا (افسؾقامن ،)8009 ،ـام أن

ظذ تؾبقة حاجات األهة ادحؼؼة فرصدها افثؼاذم مـ

إجياد افزامج افسبقية افتقظقية افتل تعـك بؼدراهتؿ

ظؾؿ ومعرؾة ،بلشؾقب صحقح فؾػؽر وافسؾقك؛

تعتز كقظ ًا مـ افعؿؾقة افقؿائقة ألؾؽار ومػاهقؿ

حتك تتؿؽـ األهة مـ افؼقام بقاجباهتا كحق

افـشء ،وحتؼؼ هلؿ افقؿاية واحلامية مـ افقؿقع ذم

األجقال ،وتـشئتفؿ ظذ أؾضؾ وجف خيدم مثافقة

حبائؾ ادؽائد وافؼ ،وحتصـفؿ مـ أن يؽقكقا ؾريسة

األهة وادجتؿع ظذ افسقاء (كجقب،)4923 ،

فػئة وافة.

ؾتحصغ األوالد وافعؿؾ ظذ محايتفؿ مـ ادمثرات
افثؼاؾقة افقاؾدة مطؾب مؾح ،ويؼع اجلزء األـز مـ
شفؽ وؿـ مسموفقات اآلباء؛ دا يتؿتعقن بف مـ
مؼقمات افتحصغ ادبؽر ،وافقاجب افعؿؾ ظذ
وؿايتف وتبصره بؽؾ ما يقؿعف ذم هاوية افػؽر
وافسؾقك ادـحرف ،ؾافديـ اإلشالمل يتسؿ بافؽامل
وافشؿقفقة بحقث يػل بؽؾ حاجات اإلكسان (كقاب

ادطؾب الثالث
فؼد احلوار والتشاور بني أفراد األرسة
أشؾقب احلقار كاجح ذم تعؾقؿ وتقجقف
األبـاء ،وضريؼة صقؼة دمذهبؿ إػ االشتامع وافتعؾؿ
واالشتقعاب ،ؾنفزام األبـاء بافسؽقت افدائؿ،
واإلكصات افتام ال يدالن ظذ افتفذيب اخلؾؼل ،وفؼد

جمؾة افشامل فؾعؾقم اإلكساكقة ،ادجؾد ( ) ،افعدد ( ) ،جامعة احلدود افشامفقة (

أمجع ادػؽرون وادربقن وـؾ مـ فف ظالؿة بافسبقة

م/

هـ)
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واحلقار افبـاء مع األبـاء افغالة ظذ أشس ذظقة.

واإلظداد ظذ أن افطريؼ افقحقد فإلظداد افسؾقؿ

وهذا احلقار البد فف مـ وقابط تتؾخص ذم اآليت:

واجلقد فألبـاء هق ضريؼ احلقار وافتػاظؾ (خقجة،

تربقة األبـاء ظذ أمهقة احلقار ،ـقشقؾة فؾتعبر ظـ

.)8002
وكرى ضريؼة احلقار ختتؾػ مع األبـاء ،وخاصة
ادراهؼغ حقث تستخدم بعض األه أشؾقب افتعامؾ
افؼائؿ ظذ احلقار ادتبادل مع ادراهؼ وأخذ مشاظره
وآرائف بعغ االظتبار واإلصغاء إفقف ،بحقث يتؿؽـ مـ
افتعبر ظـ شاتف بحرية ،وهـاك بعض األه افتل
تستعؿؾ أشافقب افتـشئة اخلاضئة افتل تسك آثار ًا شؾبقة
ظذ صخصقة ادراهؼ ،ؾافتـشئة افتل تؼقم ظذ افرؾض،
وكؼص افرظاية واحلامية افزائدة واالؾتؼاد فؾحب،
تمدي إػ افشعقر بعدم األمـ ،وافقحدة وافسؾبقة
واخلضقع ،وشقطرة مشاظر افعدوان ،وظدم افؼدرة
ظذ افتػاظؾ مع اآلخريـ بقحف ظام ،إش إن ادشؽالت
االكػعافقة افتل تظفر ذم مرحؾة ادراهؼة هل كتائج
ألشافقب ادعامؾة مـ افقافديـ افتل تؼترص ظذ تـؿقة
افعؿؾقات افداؾعقة وادعرؾقة وافقجداكقة (صافح،
 ،4991ص.)86 :

افرأي ،وأشؾقب فؾحقاة؛ فتحؼقؼ افتعايش مـ خالل
مـفجقة صامؾة تؾتزم باألصقل ،وافضقابط افؼظقة.
االشتامع إػ ما يدور ذم أشهاهنؿ ،وإتاحة افػرصة
هلؿ؛ فعرض ما فدهيؿ مـ أؾؽار وصبفات فؾرد ظؾقفا،
وأن يؽقن افؼصد مـ احلقار افبحث ظـ احلؼ ،وفقس
إداكتفؿ بافغؾق وافتطرف.
مراظاة األبـاء ذم جماالت احلقار ،وخؾق ادـاؿشة مـ
افغؾظة ،وحتؼر افطرف اآلخر ،وافرؽبة ذم افقصقل إػ
احلؼقؼة (ادغامز.)4183 ،
ادطؾب الرابع
قؾة ادتابعة والعـاية باألبـاء من قبل اآلباء
ؾافتقظقة هل افقشقؾة ادفؿة ذم بـاء صخصقة افطػؾ
ـػرد وـشخصقة اجتامظقة ،وبث روح األفػة وادحبة،
وتعقيده ظذ افـظام وافتعاون ،وتربقة األبـاء مـ ؿبؾ
األهة ال بد أن تؽقن تربقة مستؿرة ،وال يظـ ـثر مـ
اآلباء واألمفات أن دورهؿ ذم تربقة أوالدهؿ يـتفل

ؾاألهة تتحؿؾ مسموفقة ـبرة ذم حتصغ ووؿاية

ظـد بؾقغ افقفد أو افبـت شـ ًا معقـ ًا  ،طـ ًا أن أوالدهؿ

أبـائفا مـ إي اكحراف ؾؽري بادماه افعـػ واإلرهاب،

ـزوا ذم افسـ وال حيتاجقن إػ تقجقف ومتابعة،

وشفؽ بػتح باب احلقار معفؿ ،وخاصة افشباب.

ؾؿسموفقة األبقيـ ال تـتفل مفام ـز األبـاء ،ؾفؿ ذم

أما ظـ ـقػقة االشتػادة مـ مبدأ احلقار ذم معاجلة
افعـػ ،ؾقجب ظذ األهة اشتخدام أشؾقب افعؼؾ

حاجة دائ ًام إػ افتقجقف وافـصح واإلرصاد.
ومـ أبرز افـؼاط افتل جيب ظذ األهة أن تؼقم هبا
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ذم هذا اجلاكب ما يع:

 -6هتاون األهة ذم متابعة أبـائفا ؿد يمدي أيض ًا

 -4ؿقام اآلباء واألمفات بؿتابعة شر أبـائفؿ ذم

إػ ـثر مـ افسؾقـقات افسقئة داخؾ أؾراد هذه

ادراحؾ افدراشقة مـ ؾسة ألخرى ،ؾافزيارات ادستؿرة

األهة ،وظدم افشعقر بادسموفقة وافالمباالة وافقؿقع

تعطل و األمر تصقر ًا واوح ًا ظـ ابـف ذم اددرشة،

ذم ادخدرات واجلـقح وافعزفة.

فقس ؾؼط ؾقام يتعؾؼ بقوعف افدراد ،وفؽـ أيض ًا

 -1إبعادهؿ ظـ وشائؾ افغزو واالجتقاح افػؽري

افتعرف ظذ شؾقـقاتف وكشاضاتف داخؾ اددرشة ،مما

فثقابتفؿ األصقؾة ،ومرجعقتفؿ افـؼقة ،وافعؿؾ ظذ

يتقح فف مـ خالل افتعاون مع اددرشة تعزيز

مساظدهتؿ ومتابعتفؿ ذم تـؿقة ؿدراهتؿ ظذ اـتساب

افسؾقـقات اإلجيابقة ،وافتصدي فؽؾ ما يؿؽـ أن

احلصاكة افذاتقة ،وتؼديؿ افبديؾ افـاؾع هلؿ مـ افقشائؾ

يعقد بافرضر ظذ افػرد ،أو جمتؿعف.

ادسؿقظة ،أو ادرئقة ،أو ادؽتقبة.

 -8متابعة اختقار األبـاء ألصدؿائفؿ ،وتقجقف

ادبحث الثاين

افـصح هلؿ إشا أشاؤوا االختقار ،وتدظقؿ افصداؿات

دور األرسة الدطوي يف حتصني أبـائفا

احلسـة وافتشجقع ظؾقفا ،وإبعادهؿ ظـ رؾاق افسقء،
وهذه افـؼطة ذم ؽاية األمهقة ،ؾؿعظؿ اجلرائؿ ،وتعاضل
ادخدرات ،واالكحراف افػؽري يؼػ خؾػف رؾاق
افسقء ،ؾقجب تربقة األوالد ظذ أمهقة ادحاؾظة ظذ
أوؿاهتؿ ،وسؾفا ؾقام يعقد ظؾقفؿ بافـػع ،وتقجقف
ضاؿاهتؿ ظـ ضريؼ افزامج افعؾؿقة افـاؾعة يؼقل افشقخ
(افػقزان ، 4181 ،ص( :)2:وافذي كرجقه بعد افققم
أن يؾتػت اآلباء ألبـائفؿ ،ؾال يسـقهؿ ألصحاب
األؾؽار اهلدامة يقجفقهنؿ إػ ادـاهج ادـحرؾة ،وال
يسـقهنؿ فؾتجؿعات ادشبقهة وافرحالت ادجفقفة،
واالشساحات افتل هل مقاؿع ألصحاب افتضؾقؾ،
ومصائد فؾذئاب ادػسشة ،وال يسـقهنؿ يساؾرون إػ
خارج ادؿؾؽة ،وهؿ صغار افسـ ).

ضد اإلرهاب والعـف
متفقد:
افدظقة إػ اهلل تعاػ واجب ذظل ،وهل مـ
وطائػ افرشؾ ظؾقفؿ افسالم ،وفؽـ أراد اهلل  -ظز
وجؾ -تؽريؿ وتؼيػ ادسؾؿ ،ؾؽؾػف بام ـؾػ بف
رشؾف ظؾقفؿ افسالم ،وهق افدظقة إػ اهلل  ،وأداء هذا
افقاجب افؼظل فقس فف وؿت حمدد ،وإكام جيب افؼقام
بف ـؾام أمؽـ شفؽ ،ـام كمـد ظذ أمهقة دور األهة ذم
افدظقة ،وأن هـاك دور ًا مطؾقب ًا يتؿثؾ ذم رضورة
أدائفا فعؿؾفا بؽػاءة؛ ألهنا بذفؽ شتعؽس صقرة
مؼؿة ألبـائفا ،ؾادرأة كصػ ادجتؿع وهل دظامة
أشاشقة ذم بـاء األهة وال ؽـك ظـفا ،وادرأة ادسؾؿة
بطبقعة احلال حترص ظذ مرواة اهلل بنخالصفا ذم

جمؾة افشامل فؾعؾقم اإلكساكقة ،ادجؾد ( ) ،افعدد ( ) ،جامعة احلدود افشامفقة (

م/

هـ)
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افعؿؾ ،وظدم افتؼاظس ذم مجقع األحقال ذم أداء

ص ،)184:ؾنشا حتؼؼت هذه افسبقة بلشسفا افؼقيؿة

مفؿتفا األشاشقة ذم بـاء أهة مثافقة.

وبصػة ـامؾة ظاصفا ادجتؿع واؿع ًا مؾؿقش ًا .

ِ
ف
ؾاأله حة هل افتل تؽسب افطػؾ ِؿ َق َؿ حف
ؾقعر ح

احلؼ وافباضؾ ،واخلر وافؼ ،حقث تتحدد ظـاس
صخصقتف ،وتتؿقز مالمح هقيتف ظذ شؾقـف وأخالؿف؛
فذفؽ ؾنن ادسموفقة افدظقية فألهة تتؿثؾ ذم تعؾقؿ
أبـائفا افؼقؿ افرؾقعة ،واألخالق احلسـة ،وفقس افسـقز
ِ
افسعل مـ أجؾ افرزق وافطعام وافؼاب
ؾؼط ظذ
وافؾباس ،وـان -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ  -يؼقل
ؾلؿقؿقا ؾقفؿ
ألصحابف( :ارجعقا إػ أهؾِقؽحؿ
ح
وظ ِّؾؿقهؿ) (صحقح افبخاري ،ج  ،1:ص ،96 :رؿؿ
احلديث  ، )3002ويتؿثؾ افدور افدظقي فألهة ذم
حتصغ أبـائفا ود اإلرهاب وافعـػ ذم جمؿقظة مـ
األمقر مـفا:

 -8إبراز حماشـ افديـ اإلشالمل واألخالق
اإلشالمقة افتل حيث ظؾقفا افديـ ،وتدظق إػ افرؾؼ
وافتسامح وحب اآلخريـ ،ومراظاة حؼقق ادسؾؿغ
وؽر ادسؾؿغ وحرياهتؿ ،وافسالم وافتعاون وافرمحة،
وافبعد ظـ افظؾؿ واالظتداء (ابـ باز4149 ،هـ ،ص:
 ،)48واحلؽؿ باألهقاء افشخصقة ،وؽرها مما يدظؿ
األمـ واحلب وافعدافة بادجتؿعات.
 -6تربقة األبـاء ظذ احسام احلؼقق افعامة
وافرضورية افتل جاء اإلشالم حلػظفا ومحايتفا فتحؼقؼ
األمـ واالشتؼرار فؾؿجتؿع ادسؾؿ ،وهل :افديـ،
وافـػس ،وادال ،وافعرض ،وافعؼؾ ،وشفؽ باحسام
حؼقق اآلخريـ واحلػاظ ظذ افـظام افعام واآلداب

ادطؾب األول
غرس ادػاهقم والؼقم اإلسالمقة

افعامة وافصحة افعامة.
 -1حػظ أؾؽار األبـاء وتؼقية شؾقـفؿ ،وشفؽ

وشفؽ ظـ ضريؼ ظدد مـ افتقجقفات افتافقة:

بقؿايتفؿ مـ مجقع أصؽال االكحراف افػؽري ،وتعزيز

 -4افسبقة اإليامكقة فألبـاء وتعـل ربطفؿ بلصقل

ادـاظة افػؽرية فدهيؿ مـذ ضػقفتفؿ فقـشموا ؿادريـ

اإليامن ،ؾجقهر رشافة اإلشالم صحة افعؼقدة بغرس

ظذ مقاجفة افتحديات افػؽرية ،وخاصة ذم طؾ

أرـان اإليامن وأصقفف ذم افـػس أو افؼؾب ،وتعقيدهؿ

االكػتاح افعادل ظذ ـاؾة افثؼاؾات وافتقجقفات،

مـذ صغرهؿ أرـان اإلشالم وتعؾقؿفؿ مـ حغ

وترشقخ مبدأ افثقابت األصؾقة افـابعة مـ افعؼقدة

متققزهؿ دبادئ افؼيعة ،ومساظدهتؿ ظذ اـتساب

االشالمقة واألخالق وتػاظؾفا مع ادتغرات

افؼقؿ اإلشـالمقة ،وتؽقيـ افعادات واالدماهات

وادستجدات باظتدال .

افديـقة وتـؿقة افؼدرات (اخلطقب وآخرون،4991 ،

 -1إبراز مؽاكة هذه افبالد ،وأن مؽاكتفا ظظقؿة؛
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إشالمق ًا ،ودوفق ًا ،وؿد اشتطاظت أن تػرض هذه

وافبعد ظـ افتعصب وافعـػ وافتؿققز افعرؿل

ادؽاكة ال ظـ ضريؼ وشائؾ اإلظالم ،وإكام ظـ ضريؼ

وافطائػل وافغؾق وخطره ،وما يستب ظؾقف مـ أرضار

متسؽفا بؿبادئ وؿقؿ اشتؼتفا مـ تعافقؿ افديـ

تزء إػ اإلشالم ،وافتلـقد ظذ ؿقؿ افقشطقة

احلـقػ ،وبقان دور ادؿؾؽة افريادي بغ افدول افعربقة

وافتسامح ذم احلقاة افثؼاؾقة واالجتامظقة ذم ادجتؿعات

واإلشالمقة.

افغربقة ،يؼقل تعاػ :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ

-3احسام افعؾامء وتؼديرهؿ واالفتػاف حقهلؿ

(افبؼرة. )416 :

وافرجقع إفقفؿ ذم األمقر ـؾفا ،ؾتححػظ مؽاكتفؿ،

-9تعزيز افسؾقك األمـل افصحقح ،ودظقة األبـاء

وتحصان مـزفتفؿ ،و حيرد اخلطل إن وؿع مـفؿ باألشؾقب

إػ احلػاظ ظذ أمـ افقضـ ومؼدراتف ومؽتسباتف،

األمثؾ؛ فقؽقن شفؽ شبب ًا الكتشار افعؾؿ ،ومحاية
افؼع.
-7تثؼقػ األبـاء شقاشق ًا ،وتعريػفؿ بافضقابط
افؼظقة افتل تـظؿ ظالؿة احلاـؿ بادحؽقم ،وشفؽ

ؾجؿقع ممشسات ادجتؿع – األهة واإلظالم
وادسجد واددرشة -معـقة باحلػاظ ظذ هذه
ادؿتؾؽات ،ألهنا ختص اجلؿقع ،وأهنا جزء مـ حؼقق
افقضـ ظذ ـؾ مقاضـ( .افعبد افؼادر.)4182 ،

بتلـقد افقالء ذم كػقشفؿ هلل – ظز وجؾ  -ثؿ فقالة
أمر افقضـ ،ؾؼد أوجبت ظؾقـا افؼيعة احسامفؿ
وتؼديرهؿ وافسؿع وافطاظة هلؿ بادعروف ،واالفتػاف
حقهلؿ ومجع افؼؾقب ظؾقفؿ ،وهنت بادؼابؾ ظـ
افتشفر هبؿ وافتحريض ظؾقفؿ وافطعـ ؾقفؿ وكؼدهؿ
أمام افـاس ،فقس مـ باب تؼديسفؿ ،أو افؼقل

ادطؾب الثاين
استخدام األسالقب الدطوية يف طالج ضاهرة
العـف واإلرهاب
-1أسؾوب الـصقحة :ثبت ذم افصحقح ظـ افـبل -
صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ  -أكف ؿال( :افديـ افـصقحة )
"ثالث ًا" ،ؿافقا :دـ يا رشقل اهلل؟ ؿال( :هلل وفؽتابف

بعصؿتفؿ ،وإكام حػظ ًا فؾؿصافح افعامة .ؿال اهلل تعاػ:

وفرشقفف ،وأئؿة ادسؾؿغ وظامتفؿ) (صحقح مسؾؿ،

ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ

ج ،8 :ص ،68 :رؿؿ احلديث  ،)419وؿد أخز –

ﰀﰁ ﰂﰃ ﰄﰅ ﰆﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ

صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ – خز ًا متضؿـ ًا فؾحث ظذ

ﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﭼ (افـساء.)19 :
-2إيضاح شامحة اإلشالم وبراءتف مـ افعـػ
واإلرهاب ،وشفؽ بسشقخ مبدأ افقشطقة ذم كػسف،

افـصقحة ،وافسؽقب ؾقفا أن افديـ ـؾف مـحرص ذم
افـصقحة.
ومـ أظظؿ افـصقحة هلل افذب ظـ افديـ وتػـقد

جمؾة افشامل فؾعؾقم اإلكساكقة ،ادجؾد ( ) ،افعدد ( ) ،جامعة احلدود افشامفقة (
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صبف ادبطؾغ ،وذح حماشـ افديـ افظاهرة وافباضـة،

حػا ًطا ظذ افديـ ،وظذ أحؽام افؼيعة واألخالق

أما افـصقحة فؽتاب اهلل ،ؾفل اإلؿبال ظذ تالوتف

اإلشالمقة افتل يتعامؾ افـاس هبا ذم ادجتؿع،

وتدبره وتعؾؿ معاكقف وتعؾقؿفا ،وافتخؾؼ بلخالؿف

واشتخدام افرؾؼ وافؾغ وافتقجقف وافسبقة وحسـ

وافعؿؾ بلحؽامف واجتـاب كقاهقف ،وافدظقة إػ شفؽ.

افبقان دـ اصتبف ظؾقف األمر ،وال يتلتك هذا إال ظذ يد

أما افـصقحة فؾرشقل  -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ –

شوي افعؾؿ وافغرة افراشخغ.

ؾتؽقن باإليامن افؽامؾ بف ،وتعظقؿف وتقؿره وتؼديؿ

ؾلهؾ افعؾؿ وافدظاة هؿ ادؽؾػقن بذفؽ ببقان احلؼ

حمبتف ،واحلرص ظذ تعؾؿ شـتف وتعؾقؿفا واشتخراج

فؾـاس وهدايتفؿ إفقف ،وتؾؽ مسموفقة ـزى ،ؾنن اهلل

معاكقفا وؾقائدها اجلؾقؾة.

محؾفؿ مسموفقة ظظؿك مـ هداية افبؼية ،وكؼ

أما افـصقحة ألئؿة ادسؾؿغ وهؿ والهتؿ ،ؾفمالء
دا ـاكت واجباهتؿ أظظؿ مـ ؽرها ،وجب هلؿ مـ
افـصقحة بحسب مراتبفؿ ومؼاماهتؿ ،وشفؽ باظتؼاد
إمامتفؿ واالظساف بقاليتفؿ ووجقب ضاظتفؿ
بادعروف وظدم اخلروج ظؾقفؿ ،وحث افرظقة ظذ
ضاظتفؿ وفزوم أمرهؿ افذي ال خيافػ أمر اهلل – ظز
وجؾ -ورشقفف – صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ . -
وأما افـصقحة فعامة ادسؾؿغ ؾؼد أووحفا افرشقل
– صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ  -بؼقفف ( :ال يممـ أحدـؿ

افعؾؿ ،وبذل افـصح ،واألمر بادعروف ،وافـفل ظـ
ادـؽر ،وإبالغ احلؼ ،وتعؾقؿ اجلاهؾ ،وتـبقف افغاؾؾ
(افعؽ.)4997 ،
 -2أسؾوب احلؽؿة وادوطظة احلسـة:
احلؽؿة هل ظبارة ظـ افعؾؿ ادتَّصػ باألحؽام،
ادشتؿؾ ظذ ادعرؾة باهلل تبارك وتعاػ ،ادصحقب بـػاش
احلؼ ،وافعؿؾ بف،
افبصرة ،وهتذيب افـَّػس ،وحتؼقؼ ِّ
حلؽِقؿ مـ فف شفؽ
وافصدِّ ظـ اتِّباع اهلقى  ،وا َ
(افؼقد  ،4160،ص. )88 :

حتك حيب ألخقف ما حيب فـػسف) (صحقح مسؾؿ ،ج،8:

ـام أن مـ احلؽؿة خماضبة افـاس بام يػفؿقن ،وما

ص ،41 :رؿؿ احلديث  ،)466وشفؽ بؿحبة اخلر هلؿ،

تسقغف ظؼقهلؿ ،ال بام يعجزون ظـ ؾفؿف ،ؾؼد أخرج

وافسعل ذم إيصافف إفقفؿ بحسب اإلمؽان وتعؾقؿ

افبخاري ذم صحقحف ؿقل ظع -ريض اهلل ظـف : -

جاهؾفؿ ووظظ ؽاؾؾفؿ وكصحفؿ ذم أمقر ديـفؿ

(حدِّ ثقا افـاس بام يعرؾقن ،أحتبقن أن حيؽ ََّذ َب اهلل

ودكقاهؿ ( جامع افعؾقم واحلؽؿ.)4149 ،

ورشقفف؟) (صحقح افبخاري ،ج  ،4:ص ،811 :رؿؿ

وذم افعرص افذي كعقش ؾقف ،تبدو حاجة األهة

احلديث  ، )487وإشا ـاكت افدظقة باحلؽؿة ختاضب

وادجتؿع ماشة إػ جفد افدظاة فبقان حؼقؼة افـصقحة

افعؼقل ؾتؼـعفا ،ؾنن افدظقة بادقظظة احلسـة ختاضب
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افؼؾقب وافعقاضػ ؾتثرها وحترـفا .واإلكسان فقس

أمة ،والبد أن يصؾ احلقار إػ ـشػ احلؼقؼة ،وخاصة

ظؼال جمرد ًا ،إكف ظؼؾ وؿؾب مع ًا ،إكف ظؼؾ يدرك

إشا ـاكت ؽائبة ،ؾفق افقشقؾة ادفؿة ذم بـاء صخصقة

ويػؽر ،وؿؾب حيس ويشعر ،وظذ األهة أن ختاضب

افطػؾ ـػرد وـشخصقة اجتامظقة ،ؾفق يبث ؾقفؿ روح

أبـاءها باجلاكبغ مع ًا  ،وافدظقة باحلؽؿة هلا األثر افبافغ

األفػة وادحبة ،ويعقدهؿ ظذ افـظام وافتعاون )

ذم ؿؾقب األبـاء؛ ألهنا تدؾعفؿ إػ افتػؽر وافتلمؾ ثؿ
تؽقن كؼطة افتحقل ذم كظام حقاهتؿ بنشن اهلل تعاػ.
(افقـقؾ.)4996 ،
-3األسالقب احلوارية:
دا ـان أشؾقب احلقار مف ًام ذم جمال افدظقة ،مـ
أجؾ إطفار احلؼ وإبطال افباضؾ ودحض افشبف
وادـؽرات ،ؾؼد امتاز مـفج افســـؾػ افصافح-
رمحفؿ اهلل – بنتاحة افػرصة افؽامؾة فؾحقار احلر
افرصقد داخؾ ادجتؿع افقاحد؛ فتؼقيؿ االظقجاج

أما اخلطقات ادفؿة افتل جيب مراظاهتا وصقالً إػ
هذا اهلدف ،ؾفل:
أوالا -ؾتح ؿـقات احلقار وافتداول وافتقاصؾ مع
زوا ظـ أكػسفؿ
األبـاء ،ومـحفؿ افػرص فقع ِّ
وأؾؽارهؿ ،ويـاؿش معفؿ جزئقات وتػاصقؾ
مقوقظات افـؼاش ،ؾقـتج مـ هذا افـؼاش افتقظقة
بلخطار ال يعقفا األوالد ،و تصحقح مػاهقؿ تؽقن
خاضئة فدهيؿ ،ؾؿـ وؿع مـ افشباب ذم مشؽالت ؾفق
كتقجة إلمهال أهتف فؾدور افتقظقي.

افػؽري باحلجة واإلؿـاع ،وشفؽ ظـ ضريؼ ؾتح

ثاكق اا -احسام ادشاظر وحسـ اإلصغاء فألبـاء

ؿـقات احلقار وافتداول وافتقاصؾ مع األبـاء،

واالشتامع دشؽالهتؿ ،وكزول ـؾ أب إػ مستقى أبـائف

زوا ظـ أكػسفؿ ،واالشتامع إػ
ومـحفؿ افػرص؛ فقع ِّ

حتك يؾتؼل معفؿ ،وتثؿر اجلفقد ذم حتؼقؼ افتؼارب،

زوا ظـ
ما يدور ذم أشهاهنؿ وإتاحة افػرصة هلؿ فقع ِّ
أؾؽارهؿ ،وتؼدير آرائفؿ وتبادل وجفات افـظر دون

وشفقفة االفتؼاء بلبـائفؿ ذم حقار كاجح؛ ألن شفؽ
يتقح فمباء معرؾة ادعقؿات افتل حتقل بقـفؿ وبغ

ؾرض آراء وأؾؽار ادربغ بافؼقة حقل بعض

حتؼقؼ أهداؾفؿ ،ومـ ثؿ كستطقع مساظدهتؿ بطريؼة

ادقوقظات وافؼضايا افتل هتؿفؿ وهتؿ ادجتؿع.

شفؾة وواوحة.

وظـ أمهقة احلقار ذم تربقة األوالد يؼـــقل

ثالث اا -معاجلة مشؽالت األبـاء بطريؼة شؾقؿة

(خؾػ اهلل ،4149 ،ص ( :)82 :فؾحـقار ؿقؿــــة

تؼتيض أال يغػؾ اآلباء بلن ـؾ إكسان معرض فؾخطل،

حضارية وإكساكقة ،وظؾقـا أن كعؿؾ وكلخذ بف ذم حقاتـا

وشفؽ حتك ال يؿتـع األبـاء ظـ كؼؾ مشاـؾفؿ إػ

األهية ،وممارشاتـا افسبقية ،وجيب أن تممـ بف ـؾ

األهؾ ،ثؿ يتعروقا دشؽالت أـز أو فؾضقاع ،بؾ يتؿ

جمؾة افشامل فؾعؾقم اإلكساكقة ،ادجؾد ( ) ،افعدد ( ) ،جامعة احلدود افشامفقة (

م/

هـ)
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مـاؿشة ادشؽؾة افتل يتعرض هلا االبـ بشؽؾ

االكحراؾات افػؽرية وافسؾقـقة ،وتعزيز روح االكتامء

مقوقظل هادئ يتقح فف افؼبقل واالظساف بؿقاضـ

وافقالء هلل ،ثؿ فقالة األمر – حػظفؿ اهلل – ذم هذه

خطئف ،وبافتا دمـب افقؿقع ؾقفا مرة أخرى.

افبالد.

رابع ًا -افتشجقع ظذ احلقار ومـاؿشة األبـاء
بحرية ،بحقث يعز ـؾ مـفؿ ظـ شاتف وأؾؽاره فؾتعرف
ظذ ما رصدتف ظققهنؿ ،واشتؼر ذم ظؼقهلؿ مـ خالل
وشائؾ اإلظالم أو مجاظات افرؾاق؛ وحماوفة تقوقح
احلالل واحلرام ،مع افسـقز ظذ ظدم إؽػال دور وتلثر
األصدؿاء ظذ ظؼقل أبـائـا (خقجف.)8002 ،
ويالحظ أن ؿصقر األهة ذم افؼقام بؿسموفقاهتا
ذم افتـشئة وافتقجقف أرض بادجتؿع ،ؾؼد أطفرت
مؼابالت مع ظدد مـ ادـحرؾغ ؾؽري ًا كؼت وبثت ذم
وشائؾ اإلظالم أن هـاك ؾجقة ذم افعالؿة بغ األهة
وأبـائفا كتقجة فضعػ احلقار األهي ،ؾاحلقار
مطؾقب ذم مجقع األحقال ،وافؼقل افؾغ فف دور ـبر
ذم بقان شامحة هذا افديـ؛ الحتقاء ادـحرؾغ ؾؽري ًا
(يقشػ4148 ،هـ ،ص.)444:

-8االؿتصـــار ظذ مصادر افتؾؼل افصحقحة
وافتحذير مـ مصادر افتؾؼل ادشبقهة؛ ؾؿـفج افسؾػ
اظتامدهؿ ظذ مصدري افتؾؼل :افؼرآن افؽريؿ ،وافسـة
افصحقحة ،ؾال يلخذون مـ افعؾقم األخرى ،وال
يلخذون مـ افؼقاكغ األخرى ،وال مـ مـاهج افغرب
أو افؼق ،ؾنن مل يقجد ذم افؼرآن وافسـة رء مـ
شفؽ ــقازل افعرص احلارض ؾنهنؿ جيتفدون ذم شفؽ،
وإشا أمجعقا ظذ هذا األمر أخذوا بف.
-6حتصـغ األبـاء ود افتلثر بدظاة االكحراف
افػؽري ،وذم مقاجفة ما حيبث مـ اكحراؾات ؾؽرية
وظؼدية ظز وشائؾ اإلظالم بؿـراؿبتفا ألبـائفا،
وافتقظقة بلخطار افتؽػر وافغؾق ذم افديـ ،وأخطار
افعـػ (افديـقة واالجتامظقة واألمـقة وافسقاشقة
واالؿتصادية) وشبؾ افقؿاية مـف ،خاصة ذم طؾ هذا

ادطؾب الثالث

افغزو ،وافبث اإلظـالمل ادباذ ،افذي يسعك جاهد ًا

توطقة األبـاء بام حيقط هبم من أخطار

ذم هدم ـؾ افؼقؿ وادبادئ فدهيؿ ،ومراؿبتفؿ فؾتعرف

وشفؽ ظـ ضريؼ ظدد مـ افتقجقفات افتافقة:

ظذ تقجفاهتؿ افػؽرية مـ أجؾ هتذيبفا ذم مرحؾة

-4تثؼقػ األبـاء أمـق ًا فقدرـقا أمهقة اشتتباب األمـ

مبؽرة (افشـؼقطل .)4992 ،

باظتباره مطؾب ًا وحاجة إكساكقة أوفقة ،وتعريػفؿ

-1افتحذير مـ إثارة افشبفات ،ودس األؾؽار

بلخطار افتؽػر وافعـػ ظذ األمـ افقضـل بؽؾ

افػاشدة ،واختالق األـاشيب واالؾساءات ،ومؼابؾة

مؼقماتف ،وشفؽ بتحصغ ظؼقل افـاصئة مـ

أحؽام اإلشالم وأرـاكف وتؼيعاتف باالشتفزاء
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وافسخرية واالزدراء ،واحتؼار افعؾامء وادػؽريـ

ظذ مؽارم األخالق افتل جاء هبا اإلشالم ،ؾسالمة

َّ
واحلط مـ اظتبارهؿ ذم ادجتؿعات
وادصؾحغ،

ادجتؿع بسالمة أؾراده ابتداء مـ اخلؾقة االجتامظقة

اإلشالمقة.

وهل األهة ،واكطالؿ ًا مـ دور األم واألب بتؼديؿ

 -1زرع أمهقة االجتامع وأثره ،وخطقرة افػرؿة

افـصائح فألبـاء ذم مجقع مراحؾ افعؿر ،وتعد مرحؾة

وكتائجفا افقخقؿة ،ال ظذ األهة ؾـؼط ،بؾ ظذ

ادراهؼة وافشباب مـ ادراحؾ افدؿقؼة ذم حقاة اإلكسان

ادجتؿع افؽبر بلشـره ،ؾنن مـ أظظؿ افػتـ ،ؾتـة

حقث يتلثر افـؿق ذم هذه ادرحؾة بعقامؾ ظديدة تستؾزم

افتػرق واالختالف ،وطفقر افػرق واجلامظات،

إحاضتفا بقشائؾ افقؿاية وافعـاية وافتقجقف واإلرصاد،

ؾافػرؿة واالختالف مـ أهؿ أشباب هالك األمؿ

ـام أن مظاهر افـؿق ذم جقاكبف ادتعددة ذم هذه ادرحؾة

وزواهلا.

هل األخرى بحاجة إػ دراشة ومالحظة ووبط

 -3خطقرة اإلكسكت افذي يعد مـ افـقشائط ؿقية

وتقجقف ،وفذفؽ جيب ظذ افقافديـ افتـبف إػ هذه

األثر ذم خدمة افعـػ ،حقث أصبحت هذه افقشائط

ادرحؾة افعؿرية فالبـ حقث تعتز مرحؾة ادراهؼة مـ

هل افؼقة ادفقؿـة ظذ ظؼقل وأؾؽار افـاس ظؿق ًما

أخطر ادراحؾ ذم مسرة اإلكسان؛ ألهنا متثؾ مرحؾة

وافشباب ظذ وجف اخلصقص ،بام تـؼه مـ أؾـؽار

اكعطاؾات مفؿة ذم افتؽقيـ افذايت فؾشخصقة (زيدان،

ومعؾقمات تساظد ظذ طفقر افسؾقـقات اخلاضئة.

 ،4991ص ،)413-411 :ومع دخقل اإلكسان إػ

ادطؾب الرابع
رضورة تػفم صبقعة مراحل الـؿو
افـؿق يعد مـ ادقوقظات شات األمهقة ذم حقاة
اإلكسان بعامة ،وذم حقاة افشاب بقجف خاص ،دا فف

مرحؾة ادراهؼة خيرج مـ مرحؾة افطػقفة فقدخؾ ظاد ًا
جديد ًا مؾقئ ًا بافتغرات افـػسقة افعؼؾقة واجلسؿقة
وافعاضػقة ،وهق ما يـعؽس بدوره ظذ شؾقـقاتف
وترصؾاتف .

مـ أثر واوح ذم كضج اإلكسان وتطقر مدارـف وحتديد

وكتقجة هلذا افسؾقك ادتغر يعاين ـثر مـ اآلباء

شؾقـقاتف ،ـام أكف يتلثر بعدة ظقامؾ أشاشقة وثاكقية هلا

واألمفات مـ ظدم افؼدرة ظذ افتعامؾ افسؾقؿ مع

ؾعافقتفا ذم تقجقف افـؿق ،مما يستقجب تتبع آثارها،

أوالدهؿ ادراهؼغ ،مما يقفد افؽثر مـ ادشؽالت

وووعفا حمؾ االهتامم وادتابعة الشقام افبقئة

واألزمات وخيؾؼ افشعقر بافؼؾؼ واخلقف ظذ

االجتامظقة.

أوالدهؿ ذم هذه افسـ احلرجة ،ؾغافب ًا يستغؾ أصحاب

ودور األهة يتلـد بافعـاية باألوالد ،وتـشئتفؿ

افػؽر ادـحرف هذه ادرحؾة افعؿرية احلرجة ذم طؾ
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ظدم وظل األهة بؿتطؾبات هذه ادرحؾة افعؿرية،

ومـظامتف احلضارية ،وأهنا مل ِ
تلت مصادؾة بؾ ثؿرة ظؿؾ

ؾقبدؤون باصطقاد هذه افػئة ،وحماوفة االشتقالء ظذ

دؤوب وـػاح مرير ،وفذا مـ واجبفؿ احسامفا

ظؼقهلؿ ،وترشقخ ادػاهقؿ اخلاضئة ذم كػقشفؿ.

ومراظاهتا (افزيد ،4147 ،ص.)19 :

(بققمل.)4927 ،

كقف تستطقع األرسة حتؼقق االكتامء الوصـي لألبـاء؟
ادطؾب اخلامس

الرتبقة طذ حب الوصن وغرس مػفوم ادواصـة
تربقة ادواصـة :يؼصد هبا افتـشئة اهلادؾة فتعزيز
صعقر األبـاء باالكتامء إػ جمتؿعفؿ وبقئتفؿ وثؼاؾتفؿ؛
فرتؼل هذا افشعقر إػ حد أن يتشبع شفؽ افػرد بثؼاؾة
االكتامء ،وأن يتؿثؾ شفؽ ذم شؾقـف وذم دؾاظف ظـ ؿقؿ
وضـف ومؽتسباتف.
وتربقة ادقاضـة تتضؿـ تـؿقة معرؾة افػرد
بؿجتؿعف وتػاظؾف إجيابق ًا مع أؾراده بشؽؾ يسفؿ ذم
تؽقيـ مقاضـغ صاحلغ متؿؽـغ مـ احلؽؿ ظذ ما
يعسوفؿ داخؾ جمتؿعفؿ وخارجف ( أيقب،4992 ،
ص.)44 :
أمهقة الرتبقة طذ ادواصـة:
تليت أمهقة تربقة األهة ألبـائفا ظذ ادقاضـة مـ
حقث إهنا ظؿؾقة متقاصؾة فتعؿقؼ احلس وافشعقر

إن مـ أهؿ مسموفقات األهة إظداد االبـ كػسق ًا
وجسؿق ًا وظاضػق ًا واجتامظــق ًا ،وشفؽ بقاشطة تغذيتف
باألشس افسؾقؿة فؾحقاة ،وافعؿؾ ذم ادجتؿع،
وتـزويده بادفارات وادقاؿػ األشاشقة افتل حيتاجفا
فؾتػاظؾ مع متطؾبات وحمددات افثؼاؾة ادجتؿعقة.
وبـذفؽ يستطقع افػرد أن يتعايش ذم جمتؿعف ظـ
ضـريؼ ـسب االحسام االجتامظل فف وإلمؽاكاتف.
صرق تعزيز األرسة يف تربقة أبـائفا طذ ادواصـة
الصاحلة:
-4تـؿقة روح ادقاضـة وافشعقر بادسموفقة دماه
افقضـ ،بحقـث يدؾعفـؿ هذا االدمــــاه إػ افعؿؾ
وافتضحقة مـ أجؾ افـفقض بف وافذود ظـف.
-8تعزيز افثؼاؾة افقضـقة بـؼؾ ادػاهقؿ افقضـقة
فؾطػؾ ،وبث افقظل ؾقف بتاريخ وضـف وإكجازاتف،
وتثؼقػف باألمهقة اجلغراؾقة واالؿتصادية فؾقضـ.

بافقاجب دماه ادجتؿع ،وتـؿقة افشعقر باالكتامء فؾقضـ

-6تعقيد افطػؾ ظذ احسام األكظؿة افتل تـظؿ

واالظتزاز بف ،وؽرس حب افـظام واالدماهات افقضـقة،

صمون افقضـ وحتاؾظ ظذ حؼقق ادقاضـغ وتسر

واألخقة وافتػاهؿ وافتعاون بغ ادقاضـغ ،واحسام

صموهنؿ .وتـشئة افطػؾ ظذ حب افتؼقد بافـظام

افـظؿ وافتعؾقامت ،وتعريػ افـاصئة بؿمشسات بؾدهؿ،

وافعؿؾ بف.
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-1هتذيب شؾقك وأخالق افطػؾ ،وتربقتف ظذ

ؾقشطقة اإلشالم تؾزم األمة اإلشالمقة بؿؼاومة

حب اآلخريـ واإلحسان إفقفؿ ،وظذ األخقة بغ

افغؾق وافتطرف ذم افديـ ،ورد افغالة إػ مـفج

ادقاضـغ ،وحب افسعل مـ أجؾ ؿضاء حاجات

االظتدال واحلؽؿة ،ورظاية حؼقق كػسف وحؼقق

ادقاضـغ فقجف اهلل تعاػ ،وافعؿؾ مـ أجؾ متابعة

ؽره ،ؾاإلشالم يدظق إػ افقشطقة وحيذر مـ افتطرف

مصاحلفؿ وحؾ مشاـؾفؿ ما أمؽـ شفؽ.

بجؿقع صقره وأصؽافف ،وهق ديـ صامؾ يضؿـ

-1تلصقؾ حب افقضـ واالكتامء فف ذم كػقس

فؾبؼية أظذ ادستقيات ،شقاء ذم مـاهج احلقاة ،أو

افـاصئة ذم وؿت مبؽر ،ويتؿ شفؽ بتعزيز افشعقر

افـظام ،أو افسؾقك .وهدف افؼيعة اإلشالمقة

بؼف االكتامء فؾقضـ ،وافعؿؾ مـ أجؾ رؿقف وتؼدمف،

األشاد هق إؿامة افعدل ادطؾؼ بغ افـاس مجقع ًا،

وافدظقة إػ إظداد افـػس فؾعؿؾ مـ أجؾ خدمة

وحتؼقؼ اإلخاء بقـفؿ ،وحتؼقؼ ادصؾحة افدكققية

افقضـ ودؾع افرضر ظـف ،واحلػاظ ظذ مؽتسباتف،

واألخروية (ظؾقان  ،8008 ،ص.)19-12 :

وادشارـة افػاظؾة ذم خطط تـؿقتف االجتامظقة
واالؿتصادية وافثؼاؾقة.

-3افعؿؾ ظذ تـؿقة ِؿ َقؿ االكتامء وادقاضـة مـ

خالل إبراز خصائص ادؿؾؽة افديـقة واالؿتصادية
واالجتامظقة وافسقاشقة (افزيد ،4147 ،ص.)30:

ؾال جيدر بلمة اإلشالم أن تسك تعافقؿف ؾفق خر
األديان وأظظؿفا ،وهق ديـ ومـفج متؽامؾ حلقاة
األمة اإلشالمقة ،ؾؼد اشتخؾػفا اهلل – ظز وجؾ-؛
فتؽقن صفقدة ظذ افـاس ،ؾؿتك ختؾت األمة ظـ مـفج
افسؾػ أصبحت وائعة ال مالمح هلا ،وما ـان طفقر
افغؾق وافتطرف إال مـ ؿقم امتألت ؿؾقهبؿ بافـػاق

ادطؾب السادس

واحلؼد ظذ أهؾ اإلشالم ،ـام ؿال تعاػ :ﭽ ﮎ

ادعاجلة الدطوية دظاهر اإلرهاب والغؾو والعـف

ﮏﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕﮖ

افغؾق ذم افديـ ؾقف مشؼة ،وهق يتعارض مع تعافقؿ

ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝﮞﮟﮠ

اإلشالم افداظقة إػ افقن ورؾع احلَ َرج افتل اختؾػ هبا

ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ

ظام شقاه مـ األديان .وادشؼة ،واحلرج ،فقس مـ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ (افبؼرة ، )409 :وبروز طاهرة

مؼاصد افؼع ،أما افقن وافتقسر ؾفام مـ مؼاصده،

افشطط ظـد افبعض ما بغ ؽال متشدد ،ومػرط

وتؼرير هذا مـ افؼرآن وافسـة ،ؿال اهلل تعاػ :ﭽ َو َما
َج َع َؾ َظ َؾ ْقؽ ْحؿ ِذم افدِّ ِ
يـ ِم ْـ َح َرج ﭼ (احلج.)٨٧ :

متساهؾ افتل أخذت جماالت ظدة شقاء ـاكت ذم
افعؼائد  ،أو ذم افسؾقك واألخالق وافسامت ،هذا ـؾف
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حيتاج إػ افتلـقد ظذ مبدأ افتقازن وافقشطقة ذم

ذظقة حؽقؿة ،وتلمؾ ذم افتاريخ اإلشالمل فالشتػادة

صخصقة ادسؾؿ؛ فؽل تتضح معادفا ذم أشهان افشباب.

مـ افتجارب افسابؼة ذم أشؾقب افتعامؾ مع

ؾاألمـ افػؽري يبحث ذم مـفج اإلشالم ذم حتصغ

االكحراؾات اخلطرة افتل ؿد يؼع ؾقفا بعض أؾراد

األبـاء بافػؽر افصافح ادحؼؼ فألمـ وظـاية اإلشالم

ادجتؿع اإلشالمل.

بلشباب وؿاية افػؽر مـ افغؾق وؽره مـ مزافؼ
االكحراف ،وهذا مما يمـد وشطقة اإلشالم افتل
حاربت ـؾ ؽؾق أو تطرف (با ـريؿ ،4141 ،ص:
.)827
وتتضح معامل ادعاجلة الدطوية دظاهر اإلرهاب
والغؾو والعـف من خالل:
-4زيادة افقظل واإلدراك افسؾقؿ بؿخاضر
االكحراف افذي يعد شبب ًا فؾتطرف وافغؾق ذم افديـ.
-8افسعل فتحؼقؼ األمـ افػؽري يمدي إػ األمـ
واالشتؼرار ،وظدم اكتشار اجلريؿة واإلرهاب ،ظذ
مستقى افػرد واألهة وادجتؿع واألمة.

الــخامتــة
احلؿد هلل افذي بـعؿتف تتؿ افصاحلات  ،وافصالة
وافسالم ظذ كبقـا حمؿد وظذ آفف وصحبف ،ومـ تبعف
بنحسان إػ يقم افديـ .أما بعد.
ؾاألهة أهؿ اجلفات ادسموفة ظـ تربقة األبـاء،
وؿد محؾ اإلشالم افقافديـ مسموفقة احلػاظ ظذ
أبـائفؿ وتربقتفؿ ،وتؼع ظؾقفام ادسموفقة افدظقية ذم
افسبقة بؿعـاها افشامؾ ،وكبذ افتؿزق وافتػؽؽ وافبعد
ظـ ادغاالة واإلرهاب.
ومـ خالل هذا افبحث يؿؽـ افتقصؾ إػ افـتائج
اآلتقة:

-6حتصغ افشباب مـ األؾؽار افضافة وافدظقات

-4أمهقة افدور افؽبر افذي تؼقم بف األهة ذم

افباضؾة واآلراء افػاشدة افتل تمدي إػ افسؾقك

حماربة افػؽر ادـحرف ،واالهتامم باألوالد أمر مطؾقب

ادـحرف واجلرائؿ اإلرهابقة افتل هتدد األمـ وتؼػ ذم

ومسموفقة يتحؿؾفا ـؾ ؾرد مـا .

شر افعؿؾ وافدظقات افصحقحة (ادغامز.)8001 ،

-8إن ؽقاب احلقار ورؾض تبادل اآلراء يـتج ظـف

ؾال بد مـ اشتشعار افدظاة فقطقػتفؿ ادفؿة ذم

مراهؼقن يؿقؾقن كحق افعـػ وافتطرف ،وأن محاية

معاجلة شؾقك اإلرهاب ،وأن األمة ـؾفا تعؾؼ آماالً

األبـاء ؾؽر ًيا يؽقن بافعـاية بسبقتفؿ.

ظريضة ظؾقفؿ ذم افـفقض وإمؽاكقة افتصدي هلذا

-6افتلـقد ظذ أمهقة تربقة األهة ألبـائفا افسبقة

افسؾقك ،أو أي اكحراف يطرأ ظذ ادجتؿع ،وال بد مـ

افصحقحة فؾحذر مـ افغؾق واإلرهاب وافتخع ظـ

ادسارظة ذم افسعل فؾتصدي هلذا االكحراف ظذ ؿقاظد

افعـػ .
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-1مـ أهؿ ادسموفقات افدظقية فألهة تعريػ

ادصادر وادراجع

األبـاء بلخطار اإلرهاب وافعـػ؛ ألن وؿقع افشباب

أوال -ادصادر وادراجع العربقة:

ذم مشؽالت واكحراؾات هق كتقجة إلمهال األهة

ابـ باز ،ظبدافعزيز4149( .هـ) .افؼيعة اإلشالمقة

فدورها ذم تربقة األبـاء.
-1مـ افقاجب ظذ افدظاة إػ اهلل ؽرس ادػاهقؿ

وحماشـفا ورضورة افبؼ إفقفا .ط .4افرياض:
دار افقضـ فؾـؼ.

افصحقحة وتعؿقؼ ادبادئ وافؼقؿ اإلشالمقة

ابـ حـبؾ ،أمحد4991( .م) .مسـد اإلمام أمحد بـ

افصحقحة ذم كػقس األبـاء وافشباب بام تشتؿؾ ظؾقف

حـبؾ .ذحف وووع ؾفارشف :أمحد حمؿد صاـر

مـ حصاكة ؾؽرية.

وأمحد محزة افزيـ .افؼاهرة :دار احلديث.
التوصقات

-4جيب أن تتضاؾر وتتعاون مجقع ادمشسات
افسبقية ،واإلظالمقة ،وأجفزة افدوفة ادعـقة بشلن
افشباب مع األهة ذم تربقة أبـائفا؛ حتك يتؽامؾ افبـاء،
ويتؿ افتحصغ مـ افتطرف وافقؿاية مـ اإلرهاب.
-8تػعقؾ دورات مراـز افبحقث باجلامعات،
ووزارة افتعؾقؿ ذم دراشة مجقع جقاكب طاهرة افعـػ
مع إجياد أؾضؾ افسبؾ فؾتعامؾ معفا وؾؼ رؤية ظؾؿقة.
-6إكشاء مراـز تعـك بزامج األهة وإذاك
األبـاء ذم األكشطة االجتامظقة مما يؿأل وؿت ؾراؽفؿ
ؾال يتنب إفقفؿ ؾؽر متطرف ،أو شؾقك مـحرف.
وأخر ًا أشلل اهلل  -ظز وجؾ -أن جيعؾ هذا افعؿؾ
خافص ًا فقجفف افؽريؿ ،وأن يـػع بف اإلشالم
وادسؾؿغ ،إكف و شفؽ وافؼادر ظؾقف ،وصذ اهلل ظذ
كبقـا حمؿد وظذ آفف وصحبف أمجعغ ،،

ابـ رجب ،ظبد افرمحـ بـ أمحد4149( .هـ)  .جامع
افعؾقم واحلؽؿ .ط . 4افدار افبقضاء :دار ادعرؾة.
ابـ افؼقؿ ،حمؿد بـ أيب بؽر بـ أيقب4974( .م).
حتػة ادقدود بلحؽام ادقفقد .ط .4دمشؼ:
مؽتبة دار افبقان.
ابـ مـظقر ،حمؿد بـ مؽرم بـ ظذ4994( .م) .فسان
افعرب .بروت :دار صادر.
أبق شعد ،مصطػك8003( .م) .افسبقة اإلجيابقة :مـ
خالل إصباع احلاجات افـػسقة فؾطػؾ .ط.4
شقريا :دار ادؾتؼك فؾـؼ وافطباظة.
أيقب ،افسقد4992( .م) .افسبقة فؾؿقاضـة .جمؾة
افسبقة .افؽقيت .مرـز افبحقث افسبقية
وادـاهج بقزارة افسبقة.431 -416 ،)81( ،
افبابطغ ،ظبدافرمحـ .)8000( .أشافقب افسبقة
اإليامكقة فؾطػؾ ذم ادرحؾة االبتدائقة .ط.4
افرياض :دار افؼاشؿ.

جمؾة افشامل فؾعؾقم اإلكساكقة ،ادجؾد ( ) ،افعدد ( ) ،جامعة احلدود افشامفقة (

با ـريؿ ،حمؿد  4141 ( .هـ) .وشطقة أهؾ افسـة بغ
افػرق .ط .4افرياض :دار افراية فؾـؼ.
افبخاري ،أبق ظبد اهلل حمؿد بـ إشامظقؾ 4927 ( .م).
اجلامع افصحقح .حتؼقؼ :مصطػك ديب افبغا.
ط .6بروت :دار ابـ ـثر.
افبقحاين ،حمؿد بـ شامل4911( .م) .إصالح ادجتؿع.
ط .8مرص :مطبعة مصطػك افبايب.
بققمل ،حمؿد أمحد4927( .م) .طاهرة اإلرهاب:

م/

هـ)
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خقجة ،حمؿد صؿس افديـ8002( .م) .احلقار :آدابف
ومـطؾؼاتف وتربقة األبـاء ظؾقف .افرياض :مرـز
ادؾؽ ظبدافعزيز فؾحقار افقضـل.
افزيد ،زيد بـ ظبد افؽريؿ 4147( .هـ) .حب افقضـ
مـ مـظقر ذظل .ط .4افرياض :مؽتبة افرصد.
زيدان  ،حمؿد مصطػك 4991( .م)  .افـؿق افـػز
فؾطػؾ وادراهؼ وكظريات افشخصقة  .جدة :دار
افؼوق.

األشباب وافعالج .اإلشؽـدرية :افػـقة فؾطباظة.

افسباظل ،حمؿقد حمؿد4994( .م) .افدالالت افؾغقية

محام ،ؾادية ـامؾ وآخرون .)8048( .ظؾؿ افـػس

وافسقاشقة دػفقم اإلرهاب .جمؾة األمـ افعام.

افسبقي ذم وقء اإلشالم .افرياض :مؽتبة
افرصد.
احلقصان ،برـة4160( .هـ ) .أمهقة دور األهة
واددرشة ذم حتصغ األبـاء ود افتطرف
واإلرهاب وتعزيز ؿقؿ االكتامء افقضـل .أبحاث
ادممتر افقضـل األول فألمـ افػؽري .جامعة
ادؾؽ شعقد .ـرد األمر كايػ بـ ظبد افعزيز
فدراشات األمـ افػؽري/ 1/ 81 -86 :
4160هـ.

(.12-11 ،) 461
افسجستاين ،داود شؾقامن األصعث 4971( .م) .شــ
أيب داود .محص :كؼ وتقزيع حمؿد ظع شقد.
افسؾقامن ،كقرة 8009( .م) .افتػقق افعؼع وادقهبة
واإلبداع .افرياض :ممشسة اجلريز فؾطباظة.
صؽقر ،وديع جؾقؾ4997( .م) .افعـػ واجلريؿة.
ط .4بروت :افدار افعربقة فؾعؾقم.
افشـؼقطل ،حمؿد شادايت4992( .م) .اإلظالم
اإلشالمل .افرياض :دار ظامل افؽتب.

اخلطقب ،حمؿد صحات وآخرون4991( .م) .أصقل

صافح ،ظقاضػ حسغ4991( .م) .افتـشئة افقافدية

افسبقة اإلشالمقة .افرياض :دار اخلرجيل فؾـؼ

وظالؿتفا بػاظؾقة افذات فدى ادراهؼغ .جمؾة

وافتقزيع.

افسبقة .جامعة ادـصقرة .مرص (.61 -60 )81

خؾػ اهلل ،شؾامن حمؿقد4149( .هـ) .احلقار وبـاء
صخصقة افطػؾ .افرياض :مؽتبة افعبقؽان.

ظبد افسالم ،ؾاروق .مقنة ،ضاهر4990( .هـ).
بحقث كػسقة وتربقية .ط .4افرياض :دار اهلدى.
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افعبد افؼادر ،بدر ظع4182( .هـ ) .افقضـ ذم وؿر
افؼؾاء .ط .6افرياض.
ظػقػل ،افسقد ظبد افػتاح4996( .م) .افتقجقف
اإلشالمل دقاجفة افتطرف ذم افدظقة
اإلشالمقة.

ادممتر افثاين فؾتقجف اإلشالمل

فؾخدمة االجتامظقة .افؼاهرة ،جامعة األزهر.
افعؽ ،خافد ظبد افرمحـ .)4997( .ظقامؾ افتطرف
وافغؾق واإلرهاب وظالجفا ذم وقء افؼرآن
وافسـة .حؾب :مطابع دار افؽتبل.
ظؾقان ،ظبداهلل كاصح8008( .م) .اإلشالم ذيعة
افزمان وادؽان .افؼاهرة :دار افسالم فؾـؼ
وافتقزيع.
ظؾقان ،ظبداهلل كاصح4104( .هـ) .تربقة األوالد ذم
اإلشالم .ط .6حؾب :دار افسالم.
افعقسقي ،ظبدافرمحـ .)4921( .شقؽقفقجقة افتـشئة
االجتامظقة .مرص :دار افػؽر افعريب

افؼقد ،مػرح4160( .هـ ) .وقابط احلقار ذم
افػؽر اإلشالمل .افرياض :مرـز ادؾؽ ظبد
افعزيز فؾحقار افقضـل.
ادزوك ،ظثامن أمحد4146( .هـ) .تربقة األوالد ذم
اإلشالم .بروت :دار ؿتقبة.
جمؿع افؾغة افعربقة4990( .م ) .ادعجؿ افقشقط.
افؼاهرة :اهلقئة افعامة فشمون ادطابع األمرية.
مصطػك ،ظبد افؼادر زيادة وآخرون)3( .)8001 ( .
ضرق فتـؿقة تػؽر ضػؾؽ .ظامن :دار ديبقكق
فتعؾقؿ افتػؽر.
معامر ،صالح وآخرون .)8009( .افػؽر افسبقي
مدارشف وادماهات تطقره .ط .6افرياض:
مؽتبة افرصد.
ادغامز ،خافد محد4183( .هـ) .احلقار وآدابف
وتطبقؼاتف ذم افسبقة اإلشالمقة .افرياض :مرـز
ادؾؽ ظبدافعزيز فؾحقار افقضـل.

افػقزان ،صافح4181( .هـ) .األمـ وأمهقتف ذم

ادغامز ،شعقد ؾافح .)8001( .افسبقة باحلقار مع

ادجتؿع وخطقرة اإلخالل بف .افرياض:

افشباب وأثرها ذم حتصقـفؿ مـ االكحراؾات

مطبقظات ادؽتب افتعاوين فؾدظقة واإلرصاد.

افػؽرية وافسؾقـقة .ط .4افرياض :مدار افقضـ.

ؿادري ،ظبداهلل أمحد4927( .م) .دور ادسجد ذم
افسبقة .جدة :دار ادجتؿع فؾـؼ وافتقزيع.
افؼشري ،مسؾؿ بـ احلجاج4920( .م) .صحقح
مسؾؿ .حتؼقؼ :حمؿد ؾماد ظبد افباؿل .بروت:
دار إحقاء افساث افعريب.

مقريس ،إريؽ4994( .م) .اإلرهاب افتفديد وافرد
ظؾقف .ترمجة :د .أمحد حمؿقد .افؼاهرة :اهلقئة
ادرصية افعامة فؾؽتاب.
كجقب ،ظامرة .)4923( .األهة ادثذ ذم وقء افؼرآن
وافسـة .ط .4افرياض :مؽتبة ادعارف.
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(  جامعة احلدود افشامفقة،) (  افعدد،) (  ادجؾد،جمؾة افشامل فؾعؾقم اإلكساكقة

: ادصادر وادراجع األجـبقة:ثاكقا
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