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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
منة، وأشهد أف ال إلو إال ا وحده احلمد  على النعمة والشكر لو على الِ 

شريك لو، شهادة من يرجو الفوز باجلنة، وأشهد أف زلمداً عبده ورسولو، ال 
ا عليو وعلى آلو وصحبو وأتباعو  لمة صلج الناس إىل النور بعد الظُ أخر 

 -نة أما بعد:ومن سار يف دروب السُ 

 .أمسائو احلسىن وصفاتو العلى أف جيعل لقاءنا ىذا زاداً لنا بِ  فأساؿ ا 
ََبِقَْلٍبََسلِيٍن{َ}يَْومََ ََهْنَأَتَىََّللاا  [98899]الشعراءالَيَْنفَُعََهاٌلََوالَبَنُوَنَإاِلا

تِهِْ ، َراعْ  ُكلُُّكمْ  :  إخواين األكاـر يقوؿ النيب   َْرِعيَّ ُؤولٌَْعن  َْمس  إف  َوُكلُُّكم 
ادلسؤولية تتفاوت بٌن الناس وبٌن ادلؤسسات االجتماعية ادلختلفة فهناؾ 

، وىناؾ مسؤولية تقع على اإلعالـ، تقع على مؤسسة ادلسجد مسؤولية
وىناؾ مسؤولية تقع على األسرة، وىكذا تتفاوت ىذه ادلسؤوليات، ومن 

 ناط باألسرة من حقوؽ وواجبات جتاه األبناء.ادلسؤوليات العظيمة ما يُ 

ألبناء وىو نرى كثًناً من األسر يف ىذه األياـ تسعى لتحقيق األمن الغذائي ل
من األسر لتحقيق األمن الصحي لألبناء وىو   مر حسن، وتسعى كثًنٌ أ

غفل جانب األمن كذلك أمٌر حسن، ويف ادلقابل جند كثًناً من األسر تُ 
 الفكري.



ىو سالمة اإلنساف يف فكره ويف فهمو من االحنراؼ ومن  األمن الفكري
اخلروج عن هنج الوسطية واالعتداؿ وىو جزء ال يتجزأ من األمن الوطين، 

اليـو احلفاظ على األمن الفكري لألبناء من خالؿ األسرة أصبح أمراً مهماً 
بل أشد أمهية من ذي قبل.. دلاذا؟ ألننا نعيش إخواين األفاضل عصر 

ح، انفتاح التقنيات على الناس فصارت ادلعلومة خترتؽ كل احلواجز االنفتا 
 وتصل إىل األبناء وتصل إىل الزوجات بكل سهولة.

أصبح العامل اليـو يف ىيئة قريٍة صغًنة من خالؿ ىذه التطورات ادلوجودة يف 
العامل، مث جند أف األبناء واألوالد ينقصهم جانٌب كبًٌن من التحصينات سواء 

حوج ما حيتاج إليو ، وىذا أالتحصينات العلمية أو التحصينات اإلديانية
لم يستدفعوف بو الشبهات، وإدياٌف يستدفعوف بو الشهوات فصارت األبناء عِ 

ىناؾ سطحية لدى األبناء يف مواجهة األفكار ادلختلفة، مث مما يؤكد دور 
اليـو تستقطب  أف اجلماعات الضالة اذلدامة األسرة يف حتقيق األمن الفكري

الشباب وتوجو سهامها حنو الصغار وحتاوؿ بشىت الطرؽ استقطاهبم إىل 
فكرىم اآلمث حىت من خالؿ األلعاب اإلليكرتونية وىذا يعزز ويؤكد أمهية 

دور األسرة  ]وىوىذا ادلوضوع الذي أحببنا احلديث عنو يف ىذه الليلة أال 
[.في تعزيز األمن الفكري  



تشعب، لو جذور كثًنة من القيم اإلديانية والقيم ال أشك أف ادلوضوع مُ  
النفسية، والقيم االجتماعية وغًنىا ولكن حناوؿ أف نأيت على أىم النقاط 
الرئيسية يف واجب األسرة يف تعزيز ىذا اجلانب وىو األمن الفكري لدى 

 األبناء.

ىو غرس الرقابة فأولى الخطوات والواجبات على األسر تجاه األبناء 
إذا استحضر  بناء با ، تقوية صلة األالذاتية وتقوية القاعدة اإليمانية

 [41:العلق]﴾يَػَرى الل وَ  بَِأف   يَػعمَلمم  َأملَم ﴿ االبن رقابة ا 

ذلك حاجٌز عن اإلقداـ على اجلردية، واإلقداـ على العنف، واإلقداـ  فإف
على اإلرىاب، فإنو إف ُغرس فيو ىذا الوازع اإلدياين فإنو سيقف عند كل 

أو ال؟ فنحتاج بدايًة أف  خطوة ويرى ىل ىذا الصنيع مما يرضي ا 
  ، أف خياؼ من ا نغرس فيهم ىذا األساس ادلهم العالقة مع ا 

، تسمعوف اليـو بعض نشاذ األفعاؿ لدى بعض من غال واتبع التيارات 
أنو يُقدـ على قتل والديو، ويُقدـ على قتل أرحامو أال تروف أنو لو   ادلنحرفة

أنو لن يُقدـ على مثل ىذه  كاف زلصناً بالوازع اإلدياين واخلوؼ من ا 
 األعماؿ!

، الدعاء ذلم وتربيتهم الدعاء وأيضاً من الواجبات المهمة تجاه األبناء
على الدعاء، كما أسلفت يف تضاعيف ادلقدمة أف العناية باجلوانب الصحية 



و باجلوانب ادلظهرية من الطعاـ واللباس وغًنىا أمٌر حسن ولكننا حنتاج إىل 
ِلحم ﴿اجلانب ادلعنوي، حنتاج أال ننسى قوؿ ا   يف  ِل  َوَأصم

 [41:األحقاؼ]﴾ُذرِّي ِت 

كثًن من الناس رمبا يوفر كل شيء ألبنائو، يوفر ذلم صور الرفاىية، واحلياة 
إذا سألتو ىل دعوت ف ادلادية مث جيد من أبنائو االحنراؼ الفكري ويتساءؿ

يوماً ألبنائك بالصالح والبعد عن األفكار ادلنحرفة؟ جتد أنو يفتقد ىذا 
ِ ِمَن اْلفَِتِن َما َظَهَر ِمْنَها َوَما َبَطنَ "يقوؿ:  اجلانب، النيب  ُذوا بِاَّللَّ " َتَعوَّ

واإلنساف قد يُوكل إىل نفسو، فنحن حنتاج إىل الدعاء، أف ندعوا ألبنائنا 
 األبناء يفبالصالح على الدواـ وخاصًة يف أوقات اإلجابة، وأف نغرس 

ضالت الفنت كما  ، أف يُعيذىم من مُ  احلرص على الدعاء أف يثبتهم ا 
 يُعلم صحابتو. كاف النيب 

وأيضاً من الخطوات في تعزيز األمن الفكري لدى األبناء غرس أصل 
علينا ترتا، وآالؤه تتعاقب وتتواىل  ، نعم ا  ومبدأ شكر نعم اهلل 

 [51:إبراىيم]﴾حُتمُصوَىا ال الل وِ  نِعمَمةَ  تَػُعدُّوا َوِإفم ﴿

 [7:إبراىيم]﴾أَلَزِيَدن ُكمم  َشَكرمُتم  لَِئنم ﴿والشكر بريد ادلزيد 

فيحتاج األبناء أف يُعرفوا هبذه النعم الكثًنة الت يعيشوف فيها، والسعيد من 
ُوِعظ بغًنه، ُيضرب ذلم ادلثل مبن فقد نعمة األمن، مبن فقد نعمة االستقرار، 



مبن ال يستطيع أف خيرج من بيتو إىل ادلسجد، بأبناء صار ذلم سنة وسنتٌن 
طلت حياهتم، فقدوا ىذه وثالث ال يستطيعوف الذىاب إىل ادلدارس، تع

 .عظيمة وىي نعمة األمن واالستقرارالالنعمة 

سبل اافظة  حيتاج األبناء بأف يُذكروا هبذه النعم العظيمة الت نرفل فيها مث
  على ىذه النعم، وعلى رأس ىذه النعم نعمة األمن كما  قاؿ النيب 

َبحَ  َمنم : َا يَػومِموِ  ُقوتُ  ِعنمَدهُ  َجَسِدهِ  يف  ُمَعافً  ِسرمِبوِ  يف  آِمًنا ِمنمُكمم  َأصم  َفَكَأَّن 
نػمَيا َلوُ  ِحيَزتم   (1/411سنن الرتمذي ت بشار  ) .الدُّ

نعمة عظيمة أف يقـو اإلنساف يف أمن وأماف واستقرار وديشي يف طمأنينة يف 
أي وقت، يتأمل اإلنساف يف ىذه النعمة، أنت خترج اليـو من طرؼ الدولة 

دتشي ست ساعات أو سبع ساعات وأنت مطمئن على إىل طرفها اآلخر، 
ن على نفسك وآمن على نفسك ورمبا خترج يف منتصف الليل وأنت آمِ 

نفسك، وىذه رمبا ال جتدىا يف بعض الدوؿ العظمى، خياؼ اإلنساف أف 
حنتاج أف  خيرج بعد الثامنة مساًء من بيتو، فهذه نعمة عظيمة من ا 

 .نغرس ىذا ادلعىن يف األبناء

وأيضاً من سبل تعزيز األمن الفكري لدى األبناء غرس قيم الوسطية 
 واالعتدال، وتحذير األبناء من صور الغلو

 



يِن، يف  َوالمُغُلو   ِإي اُكمم  الن اسُ  أَيػَُّها يَا» يقوؿ:  النيب   َلكَ  َفِإن وُ  الدِّ  َمنم  َأىم
َلُكمُ  َكافَ  ، يقوؿ شيخ (1/4001سنن ابن ماجو ) «الدِّينِ  يف  المُغُلوُّ  قَػبػم

ـٌ يف العقائد والعبادات وادلعامالت يف سائر  اإلسالـ ابن تيمية وىذا عا
 [415:البقرة]﴾َوَسطًا أُم ةً  َجَعلمَناُكمم  وََكَذِلكَ ﴿الشؤوف 

ىل جانب ادلزايا األخرى أهنا أمة وسطية، حنتاج ذه ادليزة إىذه األمة حتظى هب
أف نوجو األبناء إىل ىذا ادلعىن، أف يكوف لديهم اعتداؿ يف جوانب 

 حىتالعبادات، يف جوانب ادلعامالت، يف جوانب الفكر، العقيدة حيتاجوف 
يسلموا من التطرؼ بنوعيو: التطرؼ إىل اإلرىاب والعنف، والتطرؼ إىل 

 تاج األبناء إىل غرس ىذا األصل.بنوعيو، حي االحنالؿ

وأيضاً من صور تعزيز جانب األمن الفكري لدى األبناء غرس قيم 
، يُغرس فيهم قيمة الرمحة اإلحسان واألخالؽ في التعامل مع الناس

والعطف يف التعامل مع الناس، إذا كاف ىذا الشارع يُثيب ادلرء على 
كما قاؿ "يف كل كبٍد رطبٍة أجر"  اإلحساف إىل احليوانات العجماوات 

 !  يف ببين اإلنساف! فكيف ببين آدـ الذين كرمهم ا كف  النيب

وىذا مهم جداً أف يُدرؾ أف من مقاصد ىذه الشريعة الرمحة والرتاحم، 
مبا تلغي ىذا األصل وىذا ادلقصد وىو ر ولذلك جتد اجلماعات ادلتطرفة 

إلسالـ السيف، ويركزوف على ىذه الرمحة والرتاحم وجيعلوف األصل يف ا



وإرسالو رمحة للعادلٌن وتعاملو مع الناس ومع  النصوص، مث رمحة النيب 
 األمم يُغفل كل ذلك، فنحن حنتاج أف نغرس فيهم ىذا اجلانب.

، تأكيد مبدأ التثبتوأيضاً من صور تعزيز األمن الفكري لدى األبناء 
الشائعات حُتاؾ وتُزين وُتصاغ وتُنشر اليـو ال سيما يف أوقات الفنت تكثر 

فادلرء ينبغي أف يقف ادلوقف الشرعي جتاه ىذه الشائعات، ينبغي أف يتثبت 
وىذا شأف ادلؤمن، وينبغي أف حيذر من تناقل ىذه األخبار "كفى بادلرء كذباً 

أف حيدث بكل ما مسع" بل بعض األخبار وإف كانت صحيحة فأهنا ال 
سلبية على الناس، وعلى اجملتمع فُيعلم األبناء كيف  تُنشر دلا فيها من آثارٍ 

يتصرفوف مع الشائعات، وىذا جانب مفقود خاصًة اليـو مع التقنيات 
احلديثة وسرعة انتشار ادلعلومات، جتد رمبا ادلعلومة تنتشر خالؿ دقائق أو 

آالؼ الناس مث بعد بُرىة من الزمن يكتشفوف أف ىذا الكالـ دى ساعات ل
وأهنا رلرد شائعة. غًن صحيح،  

فنحن يف مثل ىذه األوقات أحوج ما نكوف لدفع مثل ىذه الشائعات ألف 
ىناؾ من يتقصد الوطن لضرب أمنو واستقراره ووضع احلواجز بٌن الراعي 

والرعية، واإلنساف ادلؤمن فطن يتفطن دلثل ىذه األمور وال ينجر خلف ىذه 
 الشائعات.



لدى األبناء وىو من الواجبات على أيضاً من سبل تعزيز األمن الفكري 
، من أين يأخذ األبناء األسر غرسها في األبناء توجيو مصادر التلقي

ادلعلومة، اليـو األبناء يريدوف معلومة شرعية يف باب اجلهاد، يف باب 
العالقات الدولية، يف باب اذلجرة، يف أي باٍب من األبواب، من أين 

ن شبكة اإلنرتنت؟ من اليوتيوب؟ سيأخذ ىذه ادلعلومة؟ ىل سيأخذىا م
؟ من ىذه ادلصادر ادلشبوىة الت يكتب فيها من الباؿ توؾمن غرؼ 

يكتب، رمبا الذي يكتب صاحب فكر متطرؼ فيأخذ ادلعلومة منو وىو ال 
يعي وال دُييز بٌن اخلًن والشر وليس لو آثار من علم وال دتييز، ما ديتلك، 

م تسمم لو من فكر.فيأخذ ادلعلومة من ىذه ادلصادر، فك  

أَُلوا﴿يوجو األبناء إىل أخذ العلم عن العلماء الربانيٌن  لَ  َفاسم  َأىم
ر [15:النحل]﴾الذِّكم  

وحُيذر من دعاة الفنت وما أكثرىم اليـو الناس ال دتيز بٌن العامل وادلتعامل، 
يظن الناس أف كل من خرج يف الفضائيات عامل، وأف كل من ألقى خطبة 

ثر عليهم كل من خرج يف موعظة وأبكى الناس وأقوية رللجلة عامل، وأف  
قراء، شتاف عامل، وىذا بعيد عن حقيقة الشرع، شتاف بٌن العلماء وبٌن ال

بٌن العلماء وبٌن أنصاؼ ادلتعلمٌن، يوجو األبناء إىل ادلصادر السليمة 
على احلوار النقدي يف أخذ الدليل ادلوثوقة يف أخذ ادلعلومة، يُرىب األبناء 

َة " ِ ، َوُسنَّ إِنًِّ َقْد َتَرْكُت فٌُِكْم َما إِِن اْعَتَصْمُتْم بِِه َفلَْن َتِضلُّوا أََبًدا ِكَتاَب هللاَّ



ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ِه َصلَّى هللاُ َعلَ ٌِّ ، عود أبناءؾ إذا جاءتو ادلعلومة يسأؿ ما " َنبِ
؟ حىت ال يستطيع  نة النيب ن سُ ومِ  لدليل؟ ما الدليل من كتاب ا ا

 خيلة.فكاره أف يُدخل عليو بعض األفكار الدَ من يريد تشويش أ

وأيضاً من سبل تعزيز األمن الفكري لدى األبناء شغل وقت الفراغ 
 ينبغي أف دُيلئ وقت األبناء كلو باخلًن واألعماؿ اإلجيابية سواء كانت دنيوية
أو دينية، ال يكوف ىناؾ فراغات وثغرات يف حياة األبناء؛ ألف ىذا الفراغ 
ىو مظنة تولد الشبهات، وتصيد بعض الناس يف ادلاء العكر يف مثل ىذه 

األوقات، بل جلوس االبن يف وقت الفراغ وإطالؽ العناف لفكره وعقلو يف 
 بعض األمور رمبا تقوده إىل بعض األفكار السلبية.

تأل وقتو باخلًن والعبادة والعمل وخدمة الوطن وغًن ذلك من ادلعاين أما إف ام
 اإلجرائية ادليدانية جيد أف فئة فإف ادلفاسد تقل فيو، ومن يقرأ اليـو البحوث

من الشباب الذين التحقوا بالتيارات ادلتطرفة كاف لديهم ىذا األمر وىو 
 الفراغ الطويل يف أوقاهتم.

الفكري لدى األبناء تقليل جانب العزلة أيضاً من صور تعزيز األمن 
، أف جيلس االبن أماـ الشاشات وأماـ شبكة اإلنرتنت يف اليـو لديهم

الواحد ست ساعات واألب غافل عنو واألـ غافلة عنو مظنة أف يتشرب 
، وىذا االبن كما أسلفنا قد ال ديتلك أجبديات التحصينات بعض األفكار



أف يُػَقلل لديو جانب العزلة، بل حُيض ضد ىذه األفكار اذلدامة فيحتاج 
على ادلشاركات االجتماعية، وادلتأثروف باألفكار اذلدامة يستحبوف العزلة، 

العزلة عن الناس، العزلة عن اجملتمع، وال يروف اخللطة وبعد ذلك تأيت اآلثار 
السلبية ادلوجودة عند التيارات من تكفًن اجملتمع، وإهتاـ اجملتمع، وأف اجملتمع  

لو على فساد وىالؾ ىذه نظرهتم، فينبغي أف تُقلل ساعات العزلة لدى ك
 األبناء.

، مع من وأيضاً توجيو األبناء في اختيار األقران أو متابعة اختيار األقران
ديشي، من يصاحب؟ كم من شاٍب نشأ على الفطرة وسالمة الفكر تأثر 

ن خليلو" بقرين سوء حيمل أفكار حزبية أفكار ىدامة "وادلرء على دي
"والصاحب ساحب" واإلنساف يتأثر، فينبغي أف يتفطن اآلباء وأف يكوف 

ن جيالسوف؟ مبن لديهم رقابة زلفوفة بالرمحة لألبناء مع من ديشوف؟ مَ 
 يتأثروف؟ وخاصًة يف مثل ىذه األوقات فاخلطب جلل وقد يتأثروف.

يارات وأيضاً من سبل تعزيز األمن الفكري تحذير األبناء صراحًة من الت
، يف مثل ىذا الزماف حنن ال حنتاج إىل التلميح وإىل التكنية، حُيذر المنحرفة

 اإلخوان)حُيذروف من  (داعش )األبناء من التيارات الغالية، حُيذروف من
، حُيذروف من اجلماعات ادلتطرفة ادلنحرفة الذين يستقطبوف (المسلمين

كم حذر الصحابة من اخلوارج، ودقق يف أوصاؼ اخلوارج   األبناء، النيب 



ن حىت حيذروا منهم ومن طريقتهم، وىذا واجب أف حُيذر اإلنساف أبناءه مِ 
ندات أىل األىواء ومن أصحاب التيارات السياسية ومن أصحاب األجِ 

َسَيُكوُن ِفي آِخِر بٌن عداؤىا ألوطاهنا، يقوؿ النيب ادلنحرفة الت تبٌن احنرافها وت

ثُوَنُكْم َما َلْم َتْسَمُعوا ِبِو أَنْػُتمْ   ".َواَل آبَاؤُُكْم فَِإيَّاُكْم َوِإيَّاُىمْ  الزََّماِن نَاٌس ِمْن أُمَِّتي ُيَحدِّ
 : "إياكم ورلالسة أىل البدع فإهنا ممرضٌة للقلوب" .  وقاؿ ابن عباس

حُيذر أبناءه من التيارات ادلنحرفة ومن رموزىم، رمبا تنتشر ذلم  فاإلنساف
مقاطع عرب األجهزة، رمبا ىناؾ من يُروج ذلم فينبغي أف حُيَذر منهم ومن 

 أفكارىم.

ومن الواجبات على األسر لتعزيز األمن الفكري أن يكون لديهم إلمام 
عن  تكلم، إذا وجد اإلنساف االبن يبدأ يبمؤشرات التطرؼ وىي كثيرة

ادلكفرات والتكفًن بادلعاصي، وبدأ يُقلد بعض التيارات ادلنحرفة يف سلوكو، 
 يف ملبسو ينبغي أف حيذر وينبغي أف يتفطن إىل مثل ىذه ادلؤشرات.

ثم من صور تعزيز األمن الفكري وىي كثيرة جدًا تدور حول الجوانب 
اطفة في النفسية منها إشباع الحنان في األبناء حتى ال يبحث عن الع

ورمبا جيد ىذه العاطفة ولكن عند ذئاب البشر، عند أصحاب  آخر مكانٍ 
األفكار ادلنحرفة، ينبغي أف يُغرس يف األبناء تقدير الذات، أف يُبٌن مكانتو 

وقدره، ينبغي أف يكوف ىناؾ حوار، ما أحوج األبناء اليـو للحوار، وأف تُزاؿ 



فية موضوعية يف الطرح بٌن احلواجز الضبابية، ينبغي أف تكوف ىناؾ شفا
الوالدين وبٌن األبناء وأف يناقشهم، ال جيعل االبن الفكرة الصغًنة الت ىي 

بدايات الشرر يف خلجات نفسو يكتمها وال يبديها لوالديو، ال ينبغي ألهنا 
كسر مثل ىذه قنابل موقوتة؛ ألنو بعد فرتة سوؼ يتأثر سلباً فال بد أف تُ 

العالقة عالقة مودة وشفقة بينهم، وينبغي على الوالدين احلواجز، وأف تكوف 
إىل العالج، فإف مل  أف يسارعوا إذا وجدوا بوادر من االحنراؼ الفكري

 بأىل العلم ومن يعينهم على توجيو األبناء.استعانوا يستطيعوا العالج 

فادلسؤولية إخواين األفاضل على األسر اليـو مسؤولية كبًنة جداً، مسؤولية  
ة جداً لكثرة التحديات، لكثرة الشبهات، لكثرة نشاط أىل الباطل يف كبًن 
 الشباب. قطاب فئةٌ استِ 

أف يوفقنا  ا وبناتنا من الشرور، وأسأؿ ا أف حيفظ أبنائن نسأؿ ا 
وإياكم إىل الطاعات وأف يرزقنا وإياكم الثبات والفوز باجلنات إنو ول ذلك 

 لى نبينا زلمد وجزاكم ا خًنا.ا وسلم ع ىوالقادر عليو وصل


