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 د. أياد كامل إبراهيم الزيباري 
 قسم الدراسات اإلسالمية/  جامعة زاخو / فاكولتي العموم اإلنسانية

 الممخص
التربية اإلسالمية كأثرىا في كقاية الشباب إف ىذا البحث يعد إسيامًا متكاضعًا في دراسة        

مف االنخراط في  شريحة الشباب ككقايتيـككذلؾ في إطار االىتماـ ب ،مف تبني األفكار اإلرىابية
تأتي ىذه الدراسة التي تيدؼ إلى مكقف اإلسالـ مف  الجماعات اإلرىابية أك تبني أفكارىـ،

إلرىاب ككيفية كقاية الشباب منو مف خالؿ التربية اإلسالمية الصحيحة المكافقة لمكتاب ا
كىي كفيمة في دفع الشباب لمتعميـ الذاتي الصحيح كنبذ العنف كاإلرىاب كحل المشاكل ،كالسنة

، كتقيـ األفكار التي ينادؼ بيا عناصر الجماعات اإلرىابية كتمبية حاجاتيـ التي قد تكاجييـ
كال شؾ أف أىـ أىداؼ التربية ىك إيجاد  ،نظيمات المتطرفة الذيف يشكىكف اإلسالـ لياًل كنياراكالت

 كمجتمعو كبمده .الفرد الصالح النافع لنفسو 
Abstract  

    This is a modest contribution to the study of Islamic education and its 

impact on preventing young people from adopting terrorist ideas or 

engaging in terrorist groups, as well as caring for young people. This 

studyaims at investigating the position of Islam on terrorism and how to 

protect young people from it through the correct Islamic education based 

on Quran and Sunnah.Islamic education based on Quran and Sunnahurges 

to push young people to self-education correct, renounce violence and 

terrorism and solve problems that may face them and meet their needs, 

and assess the ideas advocated by elements of terrorist groups and 

extremist organizations that distort Islam day and night.There is no doubt 

thatone of the most important goals of education is to find an individual 

righteous for himself, his community and his country. 

 المقدمة
مف  ،كنعكذ باهلل مف شركر أنفسنا كسيئات أعمالنا ،إف الحمد هلل نحمده كنستعينو كنستغفره    

ييده هللا فال مضل لو، كمف يضمل فال ىادؼ لو، كأشيد أف ال إلو إال هللا كحده ال شريؾ لو 
صمكات هللا كسالمو عميو كعمى آلو كصحبو كمف سار عمى دربو  ،دمحمًا عبده كرسكلو كأشيد أف

 كاستنار بنكره إلى يـك الديف .

 التربية اإلسالمية وأثرها في وقاية الشباب 
 من تبني األفكار اإلرهابية
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 أما بعد:
فإف أؼ أمة مف األمـ في أؼ بقعة مف  ،كالسكينةسعادة كال فإف اإلسالـ ىك ديف اليدػ كالنكر   

األرض، كفي أؼ زماف مف األزماف، إذا دانت بيذا الديف، كاعتصمت بحبل هللا المتيف، كاتبعت 
رسكلو األميف، بصدؽ كعمـ كيقيف، ال بد أف تككف أسعد األمـ، كأكثرىا أمنا كاستقرارا، تعيش في 

د، كتأمر كال تؤمر، تحب الخير لمناس كميـ، رغد مف العيش، كتحيا حياة عز كسؤدد، تقكد كال تقا
كأما إذا رفضت ىذا الديف، كبعدت عف ىديو،لجديرة بأف تككف أكثر األمـ شقاء كخكفا كاضطرابا 

ألف السعادة ال ،كضنكا، في كل شأف مف شؤكف حياتيا، حتى لك بدت في ظاىرىا عكس ذلؾ
نما ىي الحياة اآلمنة التي تطمئف يجمبيا منصب كال ماؿ، كاألمف ال يحصل بسالح كال رجاؿ،  كا 

فييا القمكب، كيأمف فييا الناس عمى أنفسيـ كأمكاليـ كأعراضيـ، ينتشر فييا العدؿ، كيختفي فييا 
الظمـ أك يقل، كيقكد الناَس فييا األكفياء الصالحكف إلى ما يرضي هللا تعالى، كمتاع الدنيا 

 المادؼ المباح جزء مف الحياة السعيدة الطيبة.
كأف العمل  ،التي أنعـ بيا عمى عباده كتكـر بيا عمى خمقوكاألمف مف أجل نعـ هللا عز كجل     

إال في ظالؿ مف األمف كاالستقرار، فاألمف إحساس  البشرؼ ال يككف مجديًا كالحضارات ال تتقدـ،
كال تينأ  بالطمأنينة كشعكر باألماف، فبدكنو ال تستقيـ الحياة كال تيدأ النفكس كال تقر العيكف،

كبفقد األمف تتعطل مسيرة الحياة  ،المجتمعات بعيشيا ميما كانت قكة دكليا كضخامة إمكانياتيا
 عمى كافة شرائح المجتمع .

لمناس بمنيج شامل كامل، يحتكؼ عمى األسس التي تمكنو مف التغمب عمى جاء اإلسالـ ك       
كالتربية الصحيحة جزء مف المنيج  ،كل األزمات كالمشكالت التي تكاجيو في كل زماف كمكاف

كىي مستمرة إلى أف يرث هللا األرض كمف  ،عممية التربية مالزمة لإلنساف منذ كجدك اإلسالمي، 
القادر عمى  ،، كما مف شؾ في أف التربية اإلسالمية تعد كسيمة فاعمة لبناء اإلنساف المسمـاعميي

كما أف التربية اإلسالمية  ،عمارة األرض بكفػاءة كالقياـ بكاجباتو، تجاه األمانة التي ارتضى حمميا
عمى جميع  ،تشكل العامل األقكػ في إحداث التغيرات الجذرية المنشكدة في كاقع األمة المسممة

 ،تماـ تربية اإلنساف فيوكتييئة البيئة المناسبة إل ،كاىتمت بجميع جكانب اإلنساف ،المستكيات
كلعل مف أىـ ركائز ىذه البيئة األمف كاالستقرار، فال تكتمل تربية بدكف أمف كال يككف أمف مف 
دكف تربية صالحة تستمد أسسيا كترتسـ أىدافيا مف تكجييات اإلسالـ، فتمبية حاجات الجسد ال 

 تكتفي إف لـ يكف معيا شعكر باألمف كطمأنينة في النفس .
ألف الشباب يعد ركيزة أساسية  ،تـ اإلسالـ بجميع شرائح المجتمع كخاصة جيل الشبابكاى   

كذلؾ ألف الشباب ثركة، بطاقاتيـ  ،لكل أمة ترنك إلى التقدـ الحضارؼ في شتى مجاالت الحياة
كنشاطيـ، كحماسيـ، إف ىي أحسنت استغالؿ تمؾ الخصاؿ في الخير كالصالح  ،كحيكيتيـ
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لكنيا في الكقت ذاتو قد تككف معاكؿ ىدـ ليا، إف لـ يحسف تربيتيـ تربية كالبناء كالفضيمة، 
لذا فإف األمـ كالدكؿ كالمجتمعات تبذؿ كل إمكاناتيا المادية كالبشرية في سبيل العناية  ،صحية

صالحيـ، ألنيـ أمميا، كعمادىا كقكتيا في حاضرىا كمستقبميا .  بتربية شبابيا كا 
بو العالـ  ابتمييـ في تسميط الضكء عمى ظاىرة خطيرة الذؼ كمف ىنا جاء ىذا البحث ليس

اإلسالمي جميعًا بظاىرة اإلرىاب كالتطرؼ، كدراسة مكقف اإلسالـ مف اإلرىاب ككيفية كقاية 
 يقكض دعائـ األمف كاالستقرار، ، ألف اإلرىابالشباب منو مف خالؿ التربية اإلسالمية الصحيحة

كاإلرىاب مشكمة خطيرة بالنظر لما يترتب عميو مف  ،لمختمفةكيعيق التنمية في كل مجاالتيا ا
نما يمحق أذاه  كىك ،نتائج كخيمة  كافةعمل إجرامي ال يقتصر ضرره عمى فئة دكف أخرػ، كا 

كيدمر الممتمكات بطريقة ىمجية  ،فئات المجتمع صغيرىا ككبيرىا نسائيا كرجاليا دكف تمييز
 .ككحشية

 أهمية الموضوع :
عبارة عف تحدؼ مف التحديات التي تكاجو العالـ كمو، كالعالـ اإلسالمي باألخص، المكضكع -ٔ

لذا عمى أىل العمـ كطمبتو الدخكؿ فيو، كالبحث في كضع حمكؿ مالئمة لمتعامل مع مثل ىذه 
 التحديات التي أرىقت كاىل الشعكب كاألمـ.

و الحكيمة لجميع القضايا التأكيد مف خالؿ ىذا المكضكع عمى كسطية اإلسالـ كمدػ معالجت -ٕ
 بشفافية كصراحة كحكمة. -خاصة ما يتعمق بأمف الفرد كالمجتمع-

يأت ليذبح كيحرؽ  ـتقديـ الصكرة الجميمة الحقيقية لإلسالـ في عالقتو باآلخر سممًا كحربًا، فم -ٖ
 كييتؾ كيدمر، بل ليحيى كليبني كيعمر.

ت التربكية فيما يتعمق بتفعيل المدرسة مف المؤمل أف تسيـ ىذه الدراسة في دعـ الدراسا-ٗ
 لمكاجية ظاىرة اإلرىاب .

بياف أف التربية اإلسالمية ال تفصل بيف الجانب التعبدؼ كالجانب الدنيكؼ، فيي ال تعزؿ  -٘
العقمية كالركحية، كالجسمية، عف بعضيا  اإلنسافالديف عف الدنيا، كال تفصل جكانب 

، فيي تستمد قكتو كنشاطو مف قكة كاالىتماـعاية البعض، بل تعطي كل جانب حقو مف الر 
 كثبات الشرع اإلسالمي .

بيف المطمب الفردؼ كالمطالب  ،إف التربية اإلسالمية تربية شاممة تركز عمى التكازف -ٙ
المحكر األساسي لتككيف  ، كتيتـ باألسرة خاصة الشباب كتعد شريحة الشباباالجتماعية
  .المجتمع

الكسطي في فيـ اإلسالـ كممارستو، ال سيما في ىذا العصر الذؼ برزت فيو إحياء المنيج -ٚ
التساىل بل كمف جانب آخر ظيكر أفكار تدعك إلى  ،أفكار كآراء طابعيا التشدد كالتعسير
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 يصل األمر بيا أحيانًا إلى تبني آراء شاذة كغريبة عف المنيج اإلسالمي كقكاعد الشريعة .
ككيفية معالجتو اإلسالمية بمكضكع ميـ كساخف، كىك مسألة اإلرىاب المكتبة  أغناءكأخيرًا  -ٛ

 مف خالؿ أثر التربية اإلسالمية في تحصيف الشباب مف تبني األفكار اإلرىابية .
 الموضوع : اختيارأسباب   
صنع هللا، كاليـك ييدـ ىذا البناء كيساؿ دمو سيال، كخاصة دماء المسمميف في أكثر  اإلنساف-ٔ

بقاع األرض شرقًا كغربًا، شمااًل كجنكبًا، كباألخص في بمدؼ، فأيقنت أّنو مف كاجبي كطالب 
في أمٍر يككف سببًا لكقف حماـ الدماء فمعل هللا يخرج مف قممي كممة دؼ عمـ أف أصرؼ جي

 بريئا. تحصف بو دماً 
الذؼ أكرمنا هللا بو، كمجتمعي الذؼ أظنو  اإلسالـحبي كرغبتي في تقديـ شيء أخدـ بو ديني -ٕ

جزءًا ال يتجزأ مني، كخاصة أف العراؽ مف أكثر البمداف التي أعطت كمازالت تعطي ضريبة 
 ىذا اإلرىاب.

المعضالت، شريعة صالحة لكل زماف كمكاف، كفيو حل لكل  اإلسالـأنا عمى يقيف أّف  -ٖ
فأردت أف أغمس في بحاره ألخرج المؤلؤ كالمرجاف، ليضيء بو أرضًا أصبح الظمـ كالظالـ 

 فيو سائدا.
كيتطمب منيـ  ،المكضكع عبارة عف تحٍد مف التحديات التي تكاجو الفقياء كالمفكريف المسمميف-ٗ

 إيجاد حمكؿ منطقية لمحد مف ظاىرة اإلرىاب كخاصة شريحة الشباب .
 في مكاجية ظاىرة اإلرىابكالكسائل الفاعمة التي تمتمكيا التعرؼ عمى دكر األسرة المسممة -٘

 كالتصدؼ ليا بشكل منيجي سميـ . الفكرؼ 
خاصة مف منظكر تربكؼ إسالمي  ،محاكلة لممئ الفراغ الحاصل في معالجة ظاىرة اإلرىاب -ٙ

لكقاية كحماية الشباب المسمـ مف نظرًا لما تمثمو التربية اإلسالمية مف دكر حيكؼ فعاؿ، 
 اإلرىاب تأثيرًا كمسمكًا .

أشرت في المقدمة  إذ ،كخاتمة مبحثيفشتمل عمى مقدمة ك يكقد اقتضت طبيعة البحث أف     
 إلى أىمية المكضكع كسبب اختيارؼ لو .

أما المبحث األول : فقد اقتضت طبيعة البحث أن يمثل هذا المبحث مدخاًل لدراسة مفردات  
 ويشتمل عمى ثالثة مطالب : ،البحث ببيان مدلوالتها

 المطمب األكؿ : مفيـك التربية .

 المطمب الثاني: مفيـك الشباب .
 المطمب الثالث: مفيـك اإلرىاب  .
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ويشتمل  ،ومنهجها في رعاية الشباب ووقايتهم من اإلرهابالتربية اإلسالمية : نيالمبحث الثا
 . عمى ثالثة مطالب
 . مفيكـ كأىداؼ كمصادر التربية اإلسالمية المطمب األكؿ :
 . دكر التربية اإلسالمية في الحد مف ظاىرة اإلرىابالمطمب الثاني : 
 . المنيج اإلسالمي في رعاية الشباب كتمبية حاجاتيـالمطمب الثالث : 

 إلييا أثناء كتابة البحث . تالتي تكصم كالتكصيات فييا أىـ كأبرز النتائج تما الخاتمة فقد ذكر أ
     ،مدخاًل لدراسة مفردات البحث ببيان مدلوالتها يعدالمبحث األول : 

 ويشتمل عمى ثالثة مطالب :     
 المطمب األول : مفهوم التربية .   

في معاجـ المغة عدة معاف منيا : بمعنى تكلي األمر كالقياـ لكممة التربية التربية في المغة :-ٔ
( َيُرب بكزف مد، بمعنى أصمحو صالح شأنو، يقاؿ )َربَّ كتعيده بما يغذيو  ،عمى الشيء كا 

كساسو كقاـ عميو كرعاه .كبمعنى النماء كالزيادة كالرفعة، يقاؿ  ،كينميو كيؤدبو، كتكلى أمره
ھ  ھ  ے   ، كمنو قكلو تعالى: (1)كأربيتو نميتو ،كربا أؼ زاد كنما ،)ربا( الشيء يربك

   (2.)  ے   ۓ  ۓ  ﮲ ﮳   ﮴   ﮵  ﮶   ﮷
تنشأ عف طريق اشتراؾ الفرد في  ،التربية في االصطالح : عممية تكييف بيف الفرد كبيئتو-ٕ

 . (3) الحياة االجتماعية الكاعية لمجنس البشرؼ 
أك ىي عممية مقصكدة تيدؼ إلى إعداد الفرد كتنشئة كتنمية جكانب شخصيتو جميعًا     

إلحداث تكيف بينو كبيف البيئة التي يعيش فييا، كلتمكينو مف تحقيق الغاية الكجكدية التي 
  (.4)خمق مف أجميا

كذلؾ إلقامة  ،كأما القصد مف التربية اإلسالمية : ىي تييئة الفرد ليتكيف مع بيئتو كمجتمعو     
 عمى الكجو الذؼ يرضاه هللا لنا . ،شرع هللا تعالى

مف تحقيق أىداؼ اإلسالـ،  ،فالتربية اإلسالمية ىي عممية تنشئة إسالمية تمكف الفرد المسمـ   
.فيي تربية تسعى إلى (5)مراعية الشمكؿ كالتكامل،كعمارة األرض ،كعمى رأسيا عبادة هللا

                                                           

؛كالصحاح ٓٚص،الفيركز آبادؼ، ،؛ كالقامكس المحيطٖٗٓ، ص ٗٔج ،ابف منظكر ،( ينظر: لساف العربٔ)
،نديـ مرعشمي كأسامة مرعشمي، ج  .ٜٖٛكمعجـ مقاييس المغة، ص ؛ٗ٘ٗص ،ٔفي المغة كالعمـك

 (.ٜٖ)( سكرة الرـك : اآلية ٕ)
 .ٕٔص ،د.منير سرحاف المرسي ،( في اجتماعيات التربيةٖ)
 .ٛٗٗد.كليد رفيق العياصرة، ص  ،( التربية اإلسالميةٗ)
 .ٓ٘ٗص  ،المصدر نفسو( ٘)
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لترقي ىذه الشخصية إلى مستكػ يمكنيا مف تطبيق  ،اإلنسانيةتنمية جكانب الشخصية 
 كسعادة اآلخرة . ،اإلسالـ في المجتمع بما يكفل ازدىار الدنيا

عقميًا، كجسديًا، كنفسيًا، كاجتماعيًا بكاسطة  ،فالتربية تيدؼ إلى تنمية اإلنساف تنمية متكاممة   
أجيالو المختمفة بحيث تحقق ىذه األىداؼ  لتحقيق أىداؼ المجتمع المستقبمية في ،خبرات تربكية

كيمكف القكؿ ايضًا إف الصراع الحضارؼ كتأكيد اليكية الدينية كالثقافية  ،عمى مراحل كمستكيات
كالقكمية بيف األمـ كالشعكب في عصرنا ىذا أصبح مرىكنا بقدرة األنظمة التربكية كفعالياتيا في 

 ى المبادرة كالخمق كاإلبداع كالتغيير .إنتاج اإلنساف الصالح كالمتكازف القادر عم
كعميو إف لمفكر التربكؼ دكرًا عظيمًا في تقكيـ العقكؿ كتكجيييا نحك الصكاب، كال شؾ أف حماية  

 ا زالت مكفكلة بحماية التربكييف.عقكؿ الشباب كانت كم
 المطمب الثاني: مفهوم الشباب .

اء كالحداثة، كيطمق لفع فنمعًا، كتعني الالشباب في المغة : الشباب ىك جمع مذكر كمؤنث -ٔ
شباف، كشبيبة، كجمع لمذكر مفرد شاب، كيطمق لفع شابات، كشائب، كشكاب، كجمع مؤنث 
عمى مفرد شابة، كأصل كممة شباب ىك شب بمعنى صار فتيًا، أؼ مف أدرؾ سف البمكغ كلـ 

 .(ٔ) يصل إلى سف الرجكلة
نتيجة االختالؼ  ،تجاه في بياف المراد بالشبابلقد ظير أكثر مف ا الشباب في االصطالح:-ٕ

 في المفيـك كمنيا :
أف مفيكـ الشباب  ،الزمني )العمرؼ( :فقد حدد كزارة الشباب العربي في مؤتمرىـ األكؿ االتجاه

سنة انسجامًا مع المفيكـ الدكلي المتفق عميو  ٕ٘-٘ٔيتناكؿ أساسًا مف تتراكح أعمارىـ بيف 
.كبنظرة أخرػ فإف ذلؾ يخضع لكل مجتمع بحسبو، فالمجتمعات ليست (2) في ىذا الشأف

إف تحديد سف بداية مرحمة الشباب كسف النياية يختمف مف مجتمع آلخر حسب  ،كاحدة
 . (ٖ)األكضاع االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية السائدة في كل مجتمع

رحمة الشباب ليست مرحمة زمنية االتجاه النفسي: مف يؤيد ىذا االتجاه مف التربكييف يرػ أف م
بل تربط باكتماؿ البناء الدافعي كاالنفعالي لمفرد في ضكء استعداداتو  ،تتحدد بسف معيف

 .(ٗ)كاحتياجاتو األساسية 
                                                           

؛ كمعجـ ٓٛٔ، صٔالفيركز آبادؼ، ج ،؛ كالقامكس المحيطٓٛٗص ،ابف منظكر ،( ينظر لساف العربٔ)
 .ٓٚٗص ،إبراىيـ مصطفى كآخركف  ،الكسيط

 .ٕٔص،إحساف دمحم الحسف ( تأثير الغزك الثقافي عمى سمكؾ الشباب العربي،ٕ)
 .٘ٔعمي ليمة، ص ،( الشباب القطرؼ اىتماماتو كقضاياهٖ)
 .ٚٛدمحم سيد فيمي،ص ،( العكلمة كالشباب مف منظكر اجتماعيٗ)
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االتجاه البيكلكجي: كيميل أصحاب ىذا االتجاه إلى تحديد مرحمة الشباب عمى أساس اكتماؿ نمك 
فيركف أف الشباب: يمثل آخر  ،األساسية لجسـ اإلنسافالبناء العضكؼ كالكظيفي لممككنات 

طكؿ القامة كالجياز العظمي يتـ تحديده في تف ،مرحمة مف مراحل النمك المتزايد في الكـ كالكيف
 . (ٔ)أكاخر العقد الثاني كأكائل الثالث عمى أبعد حدكد

ىيل الفرد لكي يحتل االتجاه االجتماعي: فيركف أف فترة الشباب تبدأ عندما يحاكؿ المجتمع تأ
كتنتيي عندما يتمكف الفرد مف احتالؿ  ،كلكي يؤدؼ دكرًا أك أدكارًا في بنائو ،مكانة اجتماعية

 .( ٕ)مكانتو االجتماعية كأداء دكره في المجتمع بشكل ثابت كمستقر
ا ( ليا األثر الكبير في إصالح الشباب، إذا ما تـ إدراكيٕ٘-ٛٔكيمكف القكؿ المرحمة العمرية ) 

 .(ٖ)كفيميا كرعايتيا كاالىتماـ بيا 
فإف الشباب في كل أمة عماد نيضتيا كشرايينيا التي تقكـ عمييا كىـ رجاؿ المستقبل      

المنتظر فيـ العاممكف بما يجب عمييـ مف كاجبات هلل رب العالميف ثـ ألمتيـ كبالدىـ كالذكد 
عنيا كعف مقدساتيا كالتضحية بكل غاؿ كنفيس في سبيل رخائيا كسعادتيا كعزىا ككرامتيا كال 

اب كذلؾ إال إذا تمسككا بدينيـ كأخالقيـ اإلسالمية المستفادة مف كتاب ربيـ كسنة يككف الشب
المذيف لف يضل مف تمسؾ بيما كلف يشقى فإذا اتصف الشباب بيذه الصفة ()نبييـ دمحم 

 السامية حينئذ يحق لألمة أف تعتز كتفخر بيـ.
 المطمب الثالث: مفهوم اإلرهاب  .   
في المغة : اإلرىاب كمفع كممة مشتقة مف الفعل المزيد فيو )َأرىَب ُيرِىُب إرىابًا(  اإلرىاب-ٔ

يرىب  ،،كرىب بالكسر(ٗ)عمى كزف)أفعل يفعل إفعااًل(، كالثالثي المجرد منو )رِىب( بكسر الياء
، كاإلرىاب بكسر اليمزة :بمعنى خاؼ مع تحرز كاضطرارىبة رىبا أك رىبانا، كىك بمعنى 

 .(٘)كاإلخافةاإلزعاج 
اإلرىاب في االصطالح: عرؼ العمماء كالفقياء )اإلرىاب( بتعريفات عدة مف منظكر نفسي -ٕ

كسكؼ نستعرض بعضًا مف تعريفات اإلرىاب مف الناحية الفقيية  ،كفكرؼ كاجتماعي كسياسي
 منيا :. ،حثنابألنو متعمق ب

                                                           

 .ٖٕٛ( عمـ النفس التككيني، عبد الحميد دمحم الياشمي،صٔ)
  .ٚٛدمحم سيد فيمي، ص ،منظكر اجتماعي( العكلمة كالشباب مف ٕ)
 . ٖٙص،سعيد بف فالح المغامسي ،( التربية اإليمانية كأثرىا في تحصيف الشباب مف االنحراؼٖ)
 . ٜٜٗ،صٕج  د أحمد مختار عبد الحميد عمر، المعاصرة، ( معجـ المغة العربيةٗ)
 ،ٔج ،الجكىرؼ  ،؛ كالصحاح تاج المغة كصحاح العربيةٛٔٔص  ،الفيركز آبادؼ ،( ينظر القامكس المحيط٘)

 . ٓٗٔص
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اآلمنيف كتدمير مصالحيـ  تعريف مجمع البحكث اإلسالمية باألزىر: اإلرىاب ىك تركيع -ٔ
فسادًا في  كمقكمات حياتيـ كاالعتداء عمى أمكاليـ كأعراضيـ كحرياتيـ ككرامتيـ اإلنسانية، بغيًا كا 
األرض كمف حق الدكلة التي يقع عمى أرضيا ىذا اإلرىاب األثيـ أف تبحث عف المجرميف، كأف 

 . (ٔ) تقدميـ لمييئات القضائية لكي تقكؿ كممتيا العادلة فييـ
تعريف الشيخ دمحم عمي التسخيرؼ: اإلرىاب كل عمل يتنافى مف حيث الكسيمة كاليدؼ مع -ٕ

 .(ٕ)القيـ الدينية كاإلنسانية، كيتضمف تيديدًا لألمف بأّؼ نكع مف أنكاعو 
تعريف الدكتكر كىبة الزحيمي:كل عنف، أك اعتداء، أك إجراـ ليس مسكغ شرعا، ألسباب -ٖ

 . (ٖ)  جائر، أك لدكافع إعتقادية، أك كطنيةسياسية أك لمحاربة نظاـ 
في ثنايا اإلرىاب بشكل عاـ، كاقتصر  -التركيع-فتعريف مجمع البحكث أدرج اإلرىاب النفسي

كقكعو عمى اآلمنيف غير المحاربيف، فأخرج بذلؾ استعماؿ الكسائل اإلرىابية ضد الجيكش 
تعريف فكرؼ أبعد مف أف يككف تعريفَا قانكنيَا، كزاد الدكتكر  المحاربة، كأما تعريف التسخيرؼ 

الزحيمي في تعريفو محاربة األنظمة الجائرة بالكسائل غير المشركعة إلى خانة اإلرىاب، كالذؼ 
يسمى في الفقو اإلسالمي بالبغي، كالذؼ يبدكا لي أف تعريف مجمع البحكث اإلسالمية أقرب إلى 

 صر. طبيعة اإلرىاب في ىذا الع
 : التربية اإلسالمية ومنهجها في رعاية الشباب ووقايتهم من اإلرهاب الفكري،نيالمبحث الثا

 ويشتمل عمى ثالثة مطالب
 . مفهوم وأهداف ومصادر التربية اإلسالميةالمطمب األول : 

: سبق اإلشارة إلى مفيكـ التربية اإلسالمية في المبحث  لتربية اإلسالميةالفرع األول : مفهوم ا
منيج كامل لمحياة، كنظاـ متكامل لتربية، كرعاية النشء، كتحرص كىي  ،األكؿ مف ىذه الدراسة

عمى الفرد، كالمجتمع، كعمى األخالؽ الفاضمة، كالقيـ المادية كالركحية الرفيعة، كتكازف بيف الحياة 
تقكـ التربية اإلسالمية عمى ُأسس تعبدية كأسس تشريعية. كتتضمف اأُلسس الدنيا كالحياة اآلخرة، ك 

 .الفكرية نظرة اإلسالـ إلى اإلنساف كالككف كالحياة
ىداؼ لقد انزؿ هللا تعالى اإلسالـ لتحقيق عددًا مف األ الفرع الثاني : أهداف التربية اإلسالمية :

                                                           

ىػ، كذلؾ بعد أحداث الحادؼ عشر ٕٕٗٔ( بياف مجمع البحكث اإلسالمية في األزىر بشأف ظاىرة اإلرىاب ٔ)
 ـ. ٕٔٓٓمف سبتمبر 

 . ٔٚص( اإلرىاب كالسالـ، مجمع الفقيي اإلسالمي )اليند(، ٕ)
 . ٖٓٔ ص ( المصدر نفسو،ٖ)
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 : (ٔ)كمف أبرز ىذه األىداؼ ىي ،العامة التي تسعى التربية اإلسالمية إلى تحقيقيا
بناء الشخصية اإلنسانية السكية بصكرة شاممة كمتكازنة في جميع أبعادىا العقمية كالجسمية -ٔ

دكف أف يطغى جانب عمى جانب، ككذلؾ بناء شخصية متكاممة ،كاالجتماعية كالنفسية كاألخالقية
ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ   ىى     ائ  ائ  ەئ     ەئوئ  وئ  ۇئ    ۇئ  قاؿ تعالى  ،في السمكؾ

تنظر التربية  .ٕ()   ېئ  ېئ   ېئ  ىئىئ   ىئ  ی  ی  ی  یجئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب
كتتعامل مع ىذه  ،يتككف مف جسـ كعقل كركح ،اإلسالمية إلى اإلنساف باعتباره كال متكامالً 

يحقق لو البقاء  اىتمت التربية اإلسالمية بو،بما ،ففي مجاؿ الجسـ،المككنات بطريقة متكازنة
 ،فالطعاـ كالشراب مف ضركرات البقاء .(ٖ) ڀپ ڀ ڀ  كالنماء . قاؿ تعالى : 

مجاؿ العقل اىتمت  كفي ،بعيدا عف السرؼ كالتبذير،كتناكليا يككف بقدر، تبعًا لحاجة الجسـ
كمنع كل  ،كذلؾ بإكسابو المعارؼ كالميارات كالخبرات ،التربية اإلسالمية بتنمية كالمحافظة عميو

قاؿ تعالى  ،كأنزؿ العمماء منزلة عظيمة،فقد دعا اإلسالـ إلى التعمـ ،ما يحكؿ دكف إعمالو كتفعيمو
 : ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئىئ  ی    ی       ی  ی  (ٗ.) 
فبو يتصل اإلنساف  كفي مجاؿ الركح اىتمت التربية اإلسالمية بيذا المككف اىتمامًا عظيمًا،   

ژ   ڈ ژ كبتميزه عف الجمادات كاألشياء . قاؿ تعالى : ،بخالقو الذؼ كرمو بنفع الركح فيو

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  

 .٘() ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ       
اإلنسانية السكية في الجسـ كالعقل كالركح، دكف أف فالتربية اإلسالمية تيدؼ إلى بناء الشخصية 

 يطغى جانب عمى جانب .
بناء الشخصية المؤمنة باهلل الممتزمة بطاعتو: فيي تربية تسعى إلى االنتقاؿ بالفرد المسمـ  -ٕ

كمراقبة هللا في كل حركة  مف االستسالـ هلل تعالى بالمساف إلى االستسالـ لو بالقمب كالجكارح،
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀۀ   :ؿ تعالىقا كسكنة،

                                                           

ناصر أحمد  د. ؛كطرائق تدريس التربية اإلسالمية،ٛ٘ٗد. كليد رفيق العياصرة، ص ( ينظر التربية اإلسالمية،ٔ)
دار  ،عبد الرحمف صالح كآخركف  ؛كمدخل إلى التربية اإلسالمية كطرؽ تدريسيا، ،كيحيى إسماعيل عيد

 . ٜٜٔٔ، ٔاألردف، ط-الفرقاف
 ( .ٚٚاآلية ) ،( سكرة القصصٕ)
 ( .ٖٔاآلية ) ،األعراؼ(  سكرة ٖ)
 ( .ٜاآلية ) ،(  سكرة الزمرٗ)
 ( .ٜٔٔ- ٜٓٔاآلية ) ،( سكرة أؿ عمرافٔ)
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 .(ٔ)  ہ  ہ   ہ
بناء الشخصية المنسجمة مع الفطرة : أكدع هللا تعالى في اإلنساف حاجات كغرائز  -ٖ

 ،كاستعدادات تؤىمو لمعيش في ىذه الحياة الدنيا، كتضمف لمجنس البشرؼ البقاء كاالستعداد
كالتربية اإلسالمية راعت ىذه الحاجات كالغرائز  ،ككل ما يمكنو مف تحقيق عمارة األرض

ڻ  ڻ  ڻ   قاؿ تعالى  ،كتعمل عمى تنظيميا كتيذيبيا كفق شرع هللا سبحانو كتعالى

ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  ے  

 .(ٕ)  ےۓ  ۓ  ﮲   ﮳    ﮴﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹
بيف الجانب النظرؼ كالجانب العممي التطبيقي : التربية اإلسالمية جاءت تحقيق التكازف  -ٗ

بشرائع كاقعية قابمة لمتطبيق في أؼ زماف كمكاف، لتضمف الحياة السعيدة اآلمنة المستقرة 
 ،تصمح لكل زماف كمكاف ،، فالتربية اإلسالمية حياة متكاممةالمطمئنة لمناس عمى األرض
 ،ت بيا ليست نظرية مثالية، كليست محض خياؿ بعيد المناؿفالنظـ كالتشريعات التي جاء

كتيدؼ إلى تحقيق  ،بل ىي كاقع يصمح منياجا لمحياة السعيدة اآلمنة المستقرة المطمئنة
ككف ادعى لالقتداء تكل ،ليسيل الفيـ كالتطبيق ،التكازف بيف الجانب النظرؼ كالجانب التطبيقي

ـ فاعل ،كاالستجابة ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ڱ ڱ  ڱ ں عالى ، قاؿ تكتحقيق تعمي

 .(ٖ) ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  
تحقيق التكازف االجتماعي: حددت التربية اإلسالمية دكر كل مف الفرد في المجتمع فاألب لو  -٘

دكر كاألـ ليا دكر كاألفراد ينتظمكف في المجتمع كيخضعكف لمعيار مرجعي ينظـ أدكارىـ 
 كتنافسية تارة أخرػ .بطريقة تعاكنية تارة 

تحقيق االنسجاـ النفسي: تيدؼ التربية اإلسالمية إلى تثبيت النفس المطمئنة المؤمنة  -ٙ
ٿ  ٺ  ٿ  ٿ  قاؿ تعالى  ،كاالرتقاء بالنفس المكامة لتصل إلى النفس المطمئنة

ٿ   ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  
(ٗ). 

حتى يككف أنسانا  يةسك  يةً تربية الفرد ترباإلسالمية إلى تربية المكاطف الصالح : تيدؼ التربية -ٚ
 .كدكلتو التي يعيش فييا وصالحا في أسرتو كفي مجتمع

                                                           

 ( .٘( سكرة البينة، اآلية )ٔ)
 ( .ٗٔ( سكرة أؿ عمراف، اآلية )ٕ)
 ( .ٖ-ٕ( سكرة الصف، اآلية )ٖ)
 ( .ٕٛ-ٕٚ( سكرة الفجر، اآلية )ٗ)
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كيمكف إجماؿ  مصادر التربية اإلسالمية متنكعة، إف: الفرع الثالث: مصادر التربية اإلسالمية
 ىذه المصادر عمى النحك التالي :

كالقرآف الكريـ مصدر (،ٔ)، المتعّبد بتالكتو( القرآف الكريـ : كىك ) كالـ هللا المنّزؿ عمى دمحم  -أ
تصكرات متكاممة عف جكانب حياة اإلنساف كعالقاتو  ،كقد حكػ القرآف الكريـ ،شامل لمتربية
غير ذلؾ مما ك  ،كتصكرات أساسية عف المجتمع ،كما تضمف إطارًا لممعرفة كالقيـ ،بالككف كالحياة

 .ُيعد إطارًا عامًا لمحياة كالتربية 
كالقرآف الكريـ ىك األصل األكؿ الذؼ تستمد منو التربية اإلسالمية مبادئيا كأسسيا، كنكجز منيج 

 القرآف الكريـ في التربية فيما يمي:
 يرػ القرآف أف العمـ نعمة يمف هللا بيا عمى عباده، كما قاؿ في حق الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص:  -ٔ

، كيبيف القرآف أيضا فضل ٕ() ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  
 .(ٖ) مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يتجث  مث  ىث     يث  حج   العمماء 

ليتأدب بيا طالب العمـ منيا الدعاء كالرجاء أف يزيدىـ كقد أشار القرآف إلى آداب رفيعة؛  -ٕ
ـ ذكرا إذا ما نسكا شيئا ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ہ ہ :عمما، كأف يميمي

﮳  ﮲   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    ، كمنيا التركيز عمى القدكة الحسنةٗ() ۓ  ۓ 

 .(٘) پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ
مع فطرة اإلنساف في البساطة كطرؽ باب العقل مع كالقرآف يربي العقل كالعاطفة متمشيا     

القمب مباشرة، كقد اتبع القرآف عدة أساليب في التربية مف أىميا أسمكب الحكار، كأسمكب 
 .( ٙ)الممارسة العممية، كأسمكب ضرب األمثاؿ

يحقق السعادة في الدنيا  ،القرآف الكريـ يقدـ منياجًا تربكيًا متكاماًل شاماًل متكازناً عميو فك      
فيك كتاب يفيض بالتربية اليادفة إلى إعداد الشخصية السميمة  ،كاآلخرة لألفراد كاألمة

يجاد العناصر المطمكبة ليا . ،السكية  كا 
كاف ال بد مف امتالؾ ميارات  ،في مجاؿ التربية -عز كجل  -كحتى نستفيد مف كتاب هللا     

                                                           

 .٘ٔص ،مناع القطاف ،( مباحث في عمـك القرآفٔ)
 ( .ٖٔٔ( سكرة النساء، اآلية )ٕ)
 ( .ٔٔاآلية ) ،( سكرة المجادلةٖ)
 ( .ٕٗ( سكرة الكيف، اآلية )ٗ)
 ( .ٖ٘ٔ( سكرة النساء، اآلية )٘)
 .ٜٕعاطف السيد،ص ( التربية اإلسالمية أصكليا كمنيجيا كمعمميا،ٙ)
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كبذلؾ يمكف أف نستخرج حاجاتنا التربكية مف خالؿ  ،مارسةكم ،كفيماً  ،التعامل معو قراءة
ېئ  ىئ         ېئ   ېئ      ۈئ    ۇئ  ۆئ        ۆئ     ۈئ    آياتو ذلؾ أف عطاءه الغزير ال يقف عند حدٍ معيف 

ـ في ،ٔ() ی  ی        جئ  حئ       مئ   ىئ  ىئ  ی  ی  كقد أشار سيد قطب إلى دكر القرآف الكري
 ،فكاف جياًل متميزًا خالص القمب ،-رضكاف هللا عمييـ  -مف الصحابة تككيف الجيل األكؿ 

 . (ٕ)كالشعكر  ،كالتصكر ،كالعقل
كالقرآف  ،السنة النبكية : تشكل السنة النبكية مصدرًا أساسًا مف مصادر التربية اإلسالمية -ب

ـ يكجو المسمميف إلى األخذ كالتمقي عف  ۀ     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ( الرسكؿ )الكري

كمصدرًا غنيًا لمفكر  ،معينًا تربكيًا ال ينضب –كلـ تزؿ  -لقد كانت سنة النبي .(ٖ)   ہہ 
 تفي بحاجات المعمميف كالمتعمميف كيتضح ذلؾ مف خالؿ معرفة الغاية مف بعثتو  ،التربكؼ 

چ   كالككف  ،كالحياة ،بما تحمل مف نظرات متكاممة لإلنساف ،كىي تبميغ الرسالة الربانية

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ  

گ  گ  
(ٗ) . 

إيضاح المنيج التربكؼ اإلسالمي المتكامل  كىناؾ فكائد كبيرة لمسنة في المجاؿ التربكؼ منيا:    
الكارد في القرآف الكريـ، كبياف التفاصيل التي لـ ترد في القرآف الكريـ، كاستنباط أسمكب تربكؼ 

 .(٘)مف حياة الرسكؿ مع أصحابو كمعاممتو األكالد كغرسو اإليماف في النفكس 
كما جاء  ،مؤدبو كمعممو -عز كجل  -حيث كاف هللا  ،()كقد تميزت شخصية الرسكؿ التربكية

كقد امتدح القرآف ٙ() ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   في قكلو تعالى :
 . (ٚ) ڱ  ڱ     ڱ  ں   الكريـ خمق الرسكؿ المربي عميو الصالة كالسالـ 

نظرة يسيرة إلى ما كانت  كلعل ،معممًا كمربيًا متميػزاً  كاف ،) )أف رسكؿ هللا ،كلقد أثبت التاريخ
لى ما آلت إليو بعد رسالتو، تعطي أكضح شاىد عمى ثبكت  ()قبل رسكؿ هللا ،عميو البشرية كا 

ف أثر التربية النبكية عمى أصحاب رسكؿ هللا ك  ،ذلؾ كاف كبيرًا حيث عايش الصحابة  ،()ا 
                                                           

 ( .ٜٓٔ( سكرة الكيف، اآلية )ٔ)
 .ٖٔص ،سيد قطب ،( معالـ في الطريقٕ)
 ( .  ٚ( سكرة الحشر، اآلية )ٖ)
 ( .    ٚٙاآلية ) ،( سكرة المائدةٗ)
 .ٕٗ-ٖٕص،عبد الرحمف النحالكؼ  ( أصكؿ التربية اإلسالمية كأساليبيا في البيت كالمدرسة كالمجتمع،٘)
 (.    ٖٔٔ( سكرة النساء، اآلية )ٙ)
 (.    ٗاآلية ) ،( سكرة القمـٚ)
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 البيت كالسفر كالحضر،دكف أف يككف بينو كبينيـ حجاب، ككاف يخالطيـ في المسجد كالسكؽ ك 
 . (ٔ) محكر حياتيـ الدينية كالدنيكية ( )ككاف،ككانت أفعالو كأقكالو محّل عناية كتقدير

في  –بفاعمية ال مثيل ليا –كما مف شؾ في أف تربية الرسكؿ عميو الصالة كالسالـ قد أسيمت
 . (ٕ)ىذا الجيل لـ يتكرر في التاريخ  ،بناء الجيل القرآني الفريد مف أصحابو

ينبغي أف يككف كاماًل يشمل جميع مجاالت الحياة ك  ،مطمب شرعي ()إف االقتداء بالرسكؿ  
نظاـ شامل يتناكؿ جميع  منطمق أف الديف اإلسالمي بطبيعتوكذلؾ مف  ،بما فييا التربية كالتعميـ

 كالخمقية كالعممية كاالجتماعية كاالقتصادية كالسياسية الخ.  مظاىر الحياة الفكرية كاألعتقادية
؛ ربية في عالمنا العربي كاإلسالميكخركجًا مف حالة التخبط كالالكضكح الذؼ أصاب الت   

كاف ال بد  ،كسعيًا إلى التربية الميتدية ؛ كحتى نتجنب التجارب الفاشمة في تربية النشء المسمـ
ففييا كممة الفصل في التربية كما في القرآف  ،مف الرجكع إلى سنة الرسكؿ عميو الصالة كالسالـ

ـْ َما ِإِف ))كىذا ما يفيـ مف خالؿ التكجيو النبكؼ الشريف  ،الكريـ َيا َأيَُّيا النَّاُس ِإنِّى َقْد َتَرْكُت ِفيُك
ـْ ِبِو َفَمْف َتِضمُّكا َأَبًدا  ِ َكُسنََّة َنِبيِّوِ اْعَتَصْمُت القرآف –كماعدا المصدراف األساسياف  ،(ٖ)((ِكَتاَب َّللاَّ

، كذلؾ االجتيادمثل  ىناؾ مصادر أخرػ يمكف االستفادة منيا في التربية، -الكريـ كالسنة النبكية
ألف عمى مر التاريخ قدـ المفكركف المسممكف اجتيادات في الميداف التربكؼ، تعّد مصدرًا ىامًا 

كال شؾ أف ىذا يمثل قطاعًا تربكيًا نظريًا عمى  ،خاصة فيما يتعمق بتفسير القرآف كشركح السنة
يشتمل عمى قكاعد كمبادغ تمثل تراثًا فكريًا كبيرًا يمكف اعتباره مصدرًا مف مصادر التربية  ،األقل

 اإلسالمية .
عيل األكؿ مف المجتيديف كما مف شؾ في أف التراث التربكؼ اإلسالمي الذؼ تكصػل إليو الر     

كمبادئيا التي كردت في  ،كقيميا ،كأىدافيا ،كمفاىيميا ،كاف تطبيقًا ألساسيات التربية اإلسالمية
 بما يتناسب مع حاجات المسمميف كمتطمباتيـ في تمؾ األزمنة . ،الكتاب كالسنة

كالغني في  ال يمكف غض الطرؼ عف التراث التربكؼ اإلسالمي الشامل ،كبناًء عمى ما تقدـ
شارؾ في إنتاجو عمماء الكالـ كالفالسفة  ،مجاؿ الفمسفة التربكية كالمناىج كا عداد المعمـ كالمتعمـ

 .(ٗ)كالفقياء 
 

                                                           

 .٘ٔمحمكد خميل أبك دؼ، ص( مقدمة في التربية اإلسالمية، د. ٔ)
 . ٔٔص  ،( معالـ في الطريق، سيد قطبٕ)
( ٖٖٕٛٓرقـ الحديث ) ،باب ما يقضى بو القاضي كيفتى بو ،كتاب أدب القاضي ،البييقي ،السنف الكبرػ  (ٖ)

 . 
 .ٛٔ( مقدمة في التربية اإلسالمية، د. محمكد خميل أبك دؼ، صٗ)
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 .اإلرهاب المطمب الثاني: دور التربية اإلسالمية في الحد من ظاهرة 
  : الفرع األول : دور المؤسسات التعميمية في مواجهة اإلرهاب  

عندما يراد لمجتمع أف يتكجو لفكرة ما يبدأ القائمكف عمى الفكرة المؤسسات التعميمية  :أكاًل : دكر 
بخطكات عدة لتحقيق رؤيتيـ كترسيخيا في المجتمع، كمف أبرز الخطكات لترسيخ األفكار التي 
منيا تنبثق األفعاؿ؛ البد مف التكجو لممناىج التعميمية في كافة المستكيات الدراسية، ألف مف 

  ليا تصل األفكار إلى كل بيت في مدر أك بدر، ككل فرد مف أفراد المجتمع.خال
 افال يقل دكر المؤسسات التعميمية عف دكر األسرة كدكر اإلعالـ، حيث ال يستثنى أحد في ىذ   

العصر في أكثرية بمداف العالـ مف االلتحاؽ بالمؤسسات التعميمية كلك لفترة كجيزة، فالمدرسة ىي 
الحضف الثاني بعد األسرة، كىي مكاف مخصص لبناء جيل المستقبل خاصة في فترة الطفكلة، 
و لككنيا فترة ىامة مف فترات حياة اإلنساف، فما يتعممو الطالب في المدرسة ينعكس عمى تصرفات

 .(ٔ)كرؤيتو بعد أف يخرج منيا، ككما يقكؿ أحد المفكريف فتح مدرسة بمثابة غمق سجف 
كال يكجد ديف كمنيج مثل اإلسالـ قدس العمـ كالتعميـ كعظـ مف شأنو، كمع أف اإلسالـ يؤكد   

كثيرا عمى قيمة المساكاة في كل شيء؛ إال في باب العمـ فيقر بأف ال مساكاة بيف عالـ كغير عالـ 
  .(ٕ)  مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يتجث  مث  ىث     يث  حج   كما في قكلو تعالى:

في  ()بل ككاف أكؿ آية نزلت، كأكؿ أمر يتأمر بو، كأكؿ سالح يتسمح بو رسكؿ هللا دمحم 
چ  چ  چ   معركتو مع الجاىمية التي غطت عمى كل مفاصل الحياة صغيرىا ككبيرىا؛ كممة

ڇ  ڇ  
 الرماح بل بمعكؿ إقرأ كأخكاتيا.الجاىمية  بالمدافع كالقنابل كالسيكؼ ك  يدـتفال  ،(ٖ)

كتقدـ األمـ متكقف عمى تقدميا العممي كليس عمى التقدـ في األسمحة كالصكاريخ، فإذا تقدمت    
الدكلة عمميًا أبدعت في كسائل الدفاع، كأرضخت أضدادىا كأعداءىا لحاجتيـ ليا، فكيف يمكف 

بسيا كغذائيا كمراكبيا كبنادقيا، بل كحتى حشك تمؾ البنادؽ كما إلى ذلؾ،، ىل لدكلة تستكرد مال
 يمكف ليا أف تيدد غيرىا،، كأف تستعمي عمى غيرىا،.

في التاريخ لـ يكف بسبب قكة جيش المسمميف عتاتًا كأعدادًا، بل  كالتقدـ الحضارؼ اإلسالمي   
متسكلة عمى أبكابيا، مغترفة مف بحر أكجب الحضارة اإلسالمية كأخضعت كل أعدائيا كأتت 

                                                           

األساليب كالكسائل التقنية التي يستخدميا اإلرىابيكف كطرؽ التصدؼ ( المفكر الفرنسي، فيكتر ىكجك، ينظر: ٔ)
 ليا كمكافحتيا، دمحم فتحي 

 . ٖ٘ٔـ، أكاديمية نايف العربية لمعمـك األمنية، مركز الدراسات كالبحكث: ٕٔٓٓ-ق ٕٕٗٔعيد، الرياض،     
 ( . ٔٔاآلية ) ،( سكرة المجادلةٕ)
 ( . ٔ( سكرة العمق، اآلية )ٖ)
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عمى رأسيا، فبنكا مجد  كاألخالقيتقدميا العممي الصحي القانكني الفمسفي، كالجانب السمككي 
الطب اليكـ عمى أسس عمماء مسمميف، كاستفادكا مف منيج اإلسالمي الذؼ بني عمى قاعدة 

منيج اليرجع إلى أنيـ ترككا  التجربة كالتطبيق، كما نرػ مف تخمف كدمار في الدكؿ اإلسالمية
كأىدافيا، كبدكف شؾ أف اإلسالـ المتكامل، كأبقكا ممتمسيف فقط بظاىر األركاف كترككا حقيقتيا 

 تأثيركل ،الصحيحة ىي بذكر تغرس في نفكس الطمبة حب التحدؼ كالمثابرة التعميمةالمناىج 
المستشرقكف باليجكـ عمييا، كاليـك قاـ  ،يا عمى الفرد كالمجتمعمؤسساتك  المناىج اإلسالمية

يتآمركف عمى ىذه المؤسسات كيكيدكف ليا آالؼ المكايد تحت مسميات عديدة، كما يقكؿ احدىـ 
" مع أف الثقافة الدينية التقميدية أصبت محصكرة في عدد قميل محدكد، كمع ذلؾ كمو فالمعاىد 

سكه كما كانكا لـ ينقص عددىـ، كلـ الدينية نفسيا ال تزاؿ قائمة، كال يزاؿ حفاظ القرآف كدار 
 .(ٔ)" يضعف سحر آيات القرآف كتأثيرىا عمى تفكير المسمميف

كعمد المستعمركف إلى إنياء دكر المؤسسات التعميمية اإلسالمية، باإلىماؿ كالمحاربة،     
ككضع معايير لخريج المدارس بحيث ال تنطبق عمى خريجي المؤسسات اإلسالمية، ليحرمكا مف 

ندماج في المجتمع، كتسكء سمعة ىذه المؤسسات في المجتمع. ففي تركيا مثاًل قاـ كماؿ اال
أتاتكرؾ كمف بعده بإقصاء دكر التعميـ الشرعي التي تغذؼ القرػ كالمدف باألئمة كالخطباء ككاف 
ليـ دكر بارز في إبقاء ركح اإلسالـ في المجتمع التركي مع كل اإلجراءات الدكتاتكرية التعسفية 

 .(ٕ)ضد معالـ اإلسالـ
 .ثانيا: المناهج التعميمية وعالقتها باإلرهاب ونشر السالم

ـ في الكاليات المتحدة األمريكية، بدأ الحديث عف ٕٔٓٓسبتمبر ٔٔلما كقعت أحداث     
السعكدية كمصر كباكستاف( مراجعة ككفرضت عمى العديد مف الدكؿ ) التعميميةمراجعة المناىج 

. (ٖ)في معاىد التدريس الديني، لعمميـ بأىمية كتأثير المناىج التعميمية الدينية التعميميةمناىجيا 
 فيذه المناىج ىي التي تشكل صكرة اآلخر في الذىف.

كيؤكد الباحثكف أف المناىج التعميمية في الغرب كخاصة الكاليات األمريكية المتحدة تشكه    
كاستعباد الرجل  القتاؿ، كيبيح العبكديةعمى العنف ك صكرة اإلسالـ كتقدمو كديف دمكؼ مبني 

الفكرؼ تجاىنا، كمف جانب آخر تراىـ ال  اإلرىابلممرأة، كلكف ال ترػ أصكاتًا تطالبيـ بكقف ىذا 
بتغيير المناىج التعميمية التي تتحدث  -ككثيرا ما يككف بصيغة األمر–يضيعكف فرصة لممطالبة 

                                                           

، ٔالعالج، عبد الرحمف بف معال المكيحق، ج-اآلثار-( مشكمة الغمك في الديف في العصر الحاضر األسبابٔ)
 .  ٖٔٗص

 . ٗٔٗص ،ٔج  ،المصدر نفسو ( ينظر:ٕ)
 . ٜ٘ينظر: صناعة اإلرىاب، الدكتكر عبد الغني عماد، ص ( ٖ)
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دراجينية، الييكد لألراضي الفمسط اغتصابعف  آيات القرآف في المناىج التي تمعف الييكد  كا 
 .(ٔ)كتبيف حقيقتيـ

فالدراسات كتكصيات االجتماعات حكؿ التطرؼ كالعنف تؤكد عمى أىمية التكسع في القبكؿ     
بالكميات كالمعاىد، كاالىتماـ بالمعمـ، كمراجعة المحتكػ المعرفي لبعض المناىج بما في ذلؾ 

  .(ٕ) سالمية التي تدرس في الجامعات، كربطيا بالقضايا الفكرية المعاصرةمادة الثقافة اإل
 كاإلرىابفالمناىج التعميمية ليا دكر كبير في مسألة نشر ثقافة السالـ كالتكعية ضد العنف    

كتقبل اآلخر، فمك تربى الطمبة الذيف ىـ باآلالؼ عمى فكرة السالـ لكجدت أنو يدخل كنسيـ 
أقصر كقت ممكف، فيشمو الجميع الكبير كالقاعد كالمرأة كالكالد، فأكدت  الصباح كل بيت في

الدراسات الميدانية التأثير االيجابي لممناىج التعميمية في قضية السالـ خاصة في الدكؿ 
المضطربة التي شيدت حركبا طاحنة، ككاف لمتعميـ  دكر بارز في تأصيل ثقافة السالـ كحمو 

كاالستبيانات كميا  كاإلحصائياتفالتاريخ القديـ كالحديث كالكاقع كالدراسات  ،مكاف ثقافة العنف
تشيد عمى حقيقة؛ أف مناىج التعميـ ىي األساس لبناء الفكر بدءًا مف الركضة كانتياًء بالجامعة، 
فتغرس في العقل بذكرًا ال تقتمع حتى لك حرؽ أصحابيا، كىذه البذكر إما تككف نافعة صالحة، أك 

 ضرة.ضارة م
عمى الحككمات أف ال تستييف بمسألة المناىج التعميمية، فمبناء المجتمع ال بد أكاًل  فإف كعميو   

كالعقكؿ، فأرػ  األيدؼكتبنييا  اإلنسافتككف لخدمة  األرضببناء الذات قبل بناء األرض، فعمراف 
 : يأتيالقياـ بما 

فنانيف، رساميف، مفكريف(،  تشكيل لجاف متخصصة مستقمة متككنة مف )تربكييف، ُكّتاب، -ٔ
 تقكـ بمراجعة كافة المناىج التعميمية بدًأ مف الركضة كانتياء بالجامعة.

تحديد فترة زمنية لقياـ المجاف بدراسة حاالت العديد مف الدكؿ المتقدمة اآلف، كالتي كانت  -ٕ
 تشيد الحركب قديمًا، كخاصة الدكؿ التي ليا تقاربات ثقافية كاجتماعية معنا.

                                                           

، حيث قاؿ لمرئيس المصرؼ أنكر ـٜٔٛٔ/ٛ/ٕ٘طالبة رئيس كزراء إسرائيل)بيجف( في زيارتو لمصر في  (ٔ)
 السادات: " إف إسرائيل ال  

بأف يستمر الطمبة في مصر بدراسة كتب التاريخ التي تتحدث عف اغتصاب األراضي  يمكف أف ترضى     
 العربية كاإلسالمية، ككتب 

بالييكد كتمعنيـ" ينظر: الحركات األصكلية اإلسالمية في العالـ  التربية  التي تحكؼ آيات مف القرآف تندد     
 العربي، د. رضكاف أحمد 

 . ٖ٘صشمساف الشيباني،      
 . ٛٔص ،( اإلرىاب التشخيص كالحمكؿ، عبد هللا بف بيوٕ)
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تكعية العامميف في السمؾ التعميمي بأىمية دكرىـ في بناء المجتمع، كترسيخ ركح  -ٖ
 التسامح، كتكطيد األمف.

 : الفرع الثاني: كيفية مقاومة التربية اإلسالمية اإلرهاب
 ،ألف اإلرىاب ُيعطل اإلنساف عف عبادة هللا تعالى ،التربية اإلسالمية ضد اإلرىاب كالتطرؼ   

قامة الشرع الحنيف في األرض ڃ   ڄ ڄ  ڄ ڃ قاؿ تعالى  ،كا عمارىا بالديف ،كا 

ڃ   
ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ     ۆئ  ۈئ   ۈئ ، كتكعد مف أعرض عف ذكره ٔ()

 مف المعيشة الضنؾ التي يحياىايأتي ، فالتطرؼ كاإلرىاب ٕ() ی  ىئ ی ی 
اإلنساف في األرض، كتعطمو عف عبادة هللا، يخرج عف ديف هللا الذؼ ارتضاه ليـ سبحانو، كقد 

َفَمْف َرِغَب َعْف ُسنَِّتي َفَمْيَس ))التشدد في العبادة بأنو رغبة عف سنتو  (كصف الرسكؿ)
 .(ٖ)((ِمنِّي
المنيج الدراسي فدكر التربية اإلسالمية في الحد مف ظاىرة اإلرىاب تكمف في تككيف     

لمطالب، حيث ييتـ بما يربى عميو الطالب، فتبسط المعاني الشرعية التي تقي مف الكقكع في ىذه 
كذلؾ بترسيخ أف اإلسالـ ديف  كتأثيرىا مع العاطفة عمى السمكؾ البشرؼ، ،االتجاىات الفكرية

ير محمو، كتكضيح كديف اليسر، كبياف نيي اإلسالـ عف التشدد في األمر في غ ،الحنفية السمحة
براز نيي الشرع عف الغمك في األمكر، كترسيخ أىمية  فقو األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر، كا 

 .(ٗ)كخطر ترؾ السمع كالطاعة لكالة األمكر في غير معصية هللا  ،لزـك الجماعة
بالقكة العممية  -المعمـ-يتصفك  ،المية في تككيف المعمـ الناجحكمف أيضًا دكر التربية اإلسيك    

كضيح مشكالتيا، ككذلؾ سالمة يك  ،التي تؤىمو لمتدريس، بحيث يفيـ المادة، كُيحسف تدريسيا
بمعنى أف يككف المعمـ عمى منيج سميـ، غير متأثر باألفكار الداخمية عمى مجتمعاتنا  ،المنيج

لية الدينية كحبو لعممو، كشعكره بالمسؤك  ،اإلسالمية، كال يسير في ركب الجماعات المنحرفة
 كالكطنية كاالجتماعية .

 :(٘)ندرج تحتيا األمكر اآلتية التي عمى المعمـ أف يراعييا كىيتكىذه الصفات التي اشرنا إليو   
مراعاة جانب اإلجماؿ في كالـ العمماء بتفصيمو كبيانو، كمراعاة الرد عمى الشبو الكاردة  -ٔ

                                                           

 (. ٙ٘(  سكرة الذاريات، اآلية )ٔ)
 (. ٕٗٔ(  سكرة طو، اآلية )ٕ)
 .( ٖٙٓ٘باب الترغيب في النكاح، رقـ الحديث ) ،، كتاب النكاح( الجامع المسند الصحيح، البخارؼ ٖ)
 .ٕٓص،د. دمحم بف عمر بازمكؿ ،(  ينظر: دكر التربية في مكافحة التطرؼ كاإلرىابٗ)
 .ٕٖص،د. دمحم بف عمر بازمكؿ ،( دكر التربية في مكافحة التطرؼ كاإلرىاب٘)
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 كالمعاصرة، فإف اإلنساف ابف بيئتو شاء أـ أبى .
فييا عمى المخالف، كمسائل الخالؼ التي ظير  إنكارمراعاة بياف مسائل الخالؼ التي ال  -ٕ

 فييا الدليل الذؼ يجب المصير إليو.
كعدـ االقتصار عمى  ،فتح باب الحكار البناء، كالتفكير الناقد في العممية التعميمية التربكية-ٖ

 اـ.أسمكب التمقيف، كالتركيز عمى ىذا المبدأ الشرعي الي
براز مكانة العمـ كالعمماء، كبياف صفاتيـ كأحكاليـ، حتى يعرؼ الطالب  -ٗ يرجع لمف تعظيـ كا 

 عند نزكؿ الفتف، كيتعمـ االستفادة منيـ.
  .كعظـ األمانة الممقاة عمى عائق المعمـ كالمعممة ،كالشعكر بالمسئكلية ،إبراز القدكة الصالحة -٘

فإف البيت كاألسرة بيئة كنظاـ اجتماعي ال  ،في متابعة األسرة كأخيرًا دكر التربية اإلسالمية تكمف
كال ُيمكف ذلؾ بدكف األسرة، فال بد أف تضع يدىا  ،بد أف يعطي صكرة صالحة ليذه األفكار

 بيد المعمـ كالمعممة، لتجنيب أكالدنا أشرار مثل األنماط السمككية المنحرفة الضالة .
اىتـ اإلسالـ باألسرة أشد االىتماـ، فأكصى كأمر بأعماؿ قبل تككينيا، كبعد تككينيا خصيا   

عف اليدؼ  بأحكاـ، كلف تجد كصفا أبمغ كأدؽ كصف ميما تفكرت منيا حيث يقكؿ هللا 
ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  : األسرةاألساسي لتككيف 

    كل حركة ضد   السككف   ،ٔ() گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ
سفينة  األسرةحركة مضطربة شرسة ممتيبة، فتككف  كاإلرىابكاضطراب نفسي جسمي ذىني، 

كصمو إلى بر األماف حيث ت، فاإلرىابالمتالطمة المتييجة مف بحر  األمكاجالنجاة لمفرد مف بيف 
الشريرة كتتكقف عف إنتاج المزيد  اإلنسافكتقف عاجزة، كتسكف بالزكاج غرائز  األمكاجتسكف فيو 

 منيا.
ترجع إلى أف أكثر القيـ تتككف لدػ اإلنساف قبل أف يتجاكز السابعة مف عمره،  األسرةكأىمية    

َراِنِو، َأْك كليذا يقكؿ الرسكؿ ) َداِنِو، َأْك ُيَنصِّ (:)) ُكلُّ َمْكُلكٍد ُيكَلُد َعَمى الِفْطَرِة، َفَأَبَكاُه ُيَيكِّ
سَ  ، فالكالداف ىما المسئكالف األكالف عف بناء الطفل كعقميتو كعقيدتو كقيمو (ٕ)اِنِو،...(( ُيَمجِّ

 كنظرتو لمحياة.
، كتككيف شخصية المجـر اإلجراميةكلقد أثبتت الدراسات أف األسرة ليا عالقة كثيقة بالعمميات    

المجرمكف كالسجناء، ففي عمى مر التاريخ، فاألسرة المتصدعة كالمضطربة المتفككة، تخرج منيا 
( نزيل في إصالحية )ماستثكسس( في الكاليات ٓٓ٘ـ عمى )ٜٜٗٔ –ـ ٜٖٜٔدراسة في سنة 

                                                           

 ( .ٕٔاآلية ) ،(  سكرة الرـكٔ)
 (.ٖ٘ٛٔباب ما قيل في أكالد المشركيف، رقـ الحديث) كتاب بدأ الكحي، ، البخارؼ،الصحيحالجامع المسند (  ٕ)



 33  
 

 د. أياد كامل إبراهيم الزيباري        مجمة العموم اإلسالمية                         التربية اإلسالمية وأثرها في وقاية

   (9( السنة )33العدد )               الشباب من تبني األفكار اإلرهابية
 

(،  كفي ٔ% مف نزالء السجف جاءكا مف أسر متصدعة)ٓٙظير أف حكالي  ،األمريكيةالمتحدة 
% منيـ جاءكا مف ٘.ٕٗدراسة أخرػ حكؿ الكضع األسرؼ لمجمكعة مف المنحرفيف كجد أف 

( نزياًل مف قسـ اإلصالح االجتماعي لمكبار في نينكػ ٓ٘ٔ(، كفي دراسة عمى )ٕسر متفككة)أ
% مف المسجكنيف ذكركا بأف طبيعة معاممة اآلباء ٓ٘العراؽ، كقد تبيف مف نتائج البحث أف –

% فقط كانت طبيعة ٚ.ٕٙ% عكممكا بقسكة، في حيف أف ٖ.ٖٕليـ تقكـ عمى اإلىماؿ، ك
% مف جرائـ القتل في ٓٛ، كاالحصائيات تقكؿ أف (ٖ)تتسـ بالحب كالعطف  معاممة اآلباء ليـ

دقيقة تتعرض امرأة لمضرب،  ٛٔالكاليات األمريكية المتحدة جرائـ عائمية، كتكشف انو في كل 
 . (ٗ)كأف أخطر مكاف بالنسبة لممرأة ىك بيتيا، كأّف أخطر عدك ليا ىك زكجيا أك حتى عشيقيا

، فالكلد يعكد مف اإلىماؿالذيف يعانكف مف  األكالدكيقكؿ عالـ نفٍس: "عندنا جيل كامل مف    
، كلك حممنا (٘)في البيت، كىذا اإلىماؿ االجتماعي يزيد مف التكجو العنفي" أحداالمدرسة فال يجد 

مف  شخصيات المتطرفيف كالمتشدديف في التاريخ القديـ كالجديد لكجدنا أكثرىـ أناًس محركميف
العطف األسرؼ، كينتمكف ألسر متشتتة، كىكذا كانت األسرة كال تزاؿ ىي محكر عمارة ىذه 

 .(ٙ)األرض كمصدر حضارتيا كتقدميا المستمر
باألمـ  األطفاؿحكؿ العنف األسرؼ رىيبة، فذكر الخبير الدكلي بمناىضة العنف ضد  كاألرقاـ   

طفل يتعرضكف سنكيُا لمعنف كسكء المعاممة مميكف ٓٗالمتحدة)باكلك سيرجيك بينيرك( أف ىناؾ 
فبناء الشخصية تبدأ مف األسرة كتتحقق لو الحماية مف الغمك ، (ٚ)في االسرة كالمجتمع كالمدارس!

 .(ٛ)كالتطرؼ كاالنحراؼ
أىمية التكعية األسرية تكمف في ككف الدراسات النفسية تؤكد بأنو يتـ  بناء شخصية اإلنساف ك    

%، فإنو لـ يبق ٜٓسنكات السبع األكلى مف عمره، كآخركف يرفعكه إلى % خالؿ الٓٛبنسبة 
التي مف خاللو يتعامل مع ما حكلو يتككف بعد  اإلنساف%  مف أسس عقمية ٓٔأك  ٕٓسكػ 

                                                           

 .ٗٛص  لصالح بف سميماف بف عبد هللا الشقير، ينظر: الطالؽ كأثره في الجريمة دراسة تحميمية تطبيقية،  (ٔ)
 .ٗٛص  ،المصدر نفسو (  ينظر:ٕ)
  (،ٕٗدراسة ميدانية، لعبد هللا مرقس رابي، مجمة الرافديف، العدد ) -( ينظر: العكامل األسرية لمجريمة ٖ)
 . ٖٕٓسبل عالجو، أبحاث ندكة مكافحة اإلرىاب،ص -أنكاعو-( ينظر: اإلرىاب جذكرهٗ)
حة اإلرىاب، سبل عالجو، أبحاث ندكة مكاف -أنكاعو-( القائل ىك ستيفف كمينبرج ينظر: اإلرىاب جذكره٘)

 . ٕٖٕص
 .ٚ-ٙص  أحمد عمي طو رياف، ( ينظر: فقو األسرة،ٙ)
 . ٕٚٔص  ( ينظر: العنف األسرؼ، كاظـ الشيب،ٚ)
 . ٕٙٔص خالد عبد الرحمف العؾ، ( ينظر: عكامل التطرؼ كالغمك كاإلرىاب كعالجيا في ضكء القرآف كالسنة،ٛ)
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، كأثبتت (ٔ)سنة؛ حيث تكتمل البرمجة اإلنسانية ٛٔالسنكات السبع مف عمره حتى يصل إلى 
الدراسات أّف الذيف يتعرضكف لمعنف في الصغر يمارسكف بشكل مف األشكاؿ في الكبر، كأنو 

 .تضاعف في المجتمع  األسرةتقمص في المجتمع ككمما زاد في  األسرةكمما تقمص العنف في 
كلة، فالنصكص الشرعية كالقانكنية كالدراسات العممية تؤكد أف أىـ فترة كأخطرىا ىي فترة الطف   

ىذه  تفمك غرس في عقمية الطفل حب الخير كالسمـ، ككره إليو الشر كالتعدؼ كالقتل، ألنطبع
في ذىنو كسيتفاعل معيا في حياتو اليكمية، كيككف مف الصعب جدًا لجكءه إلى خيار  األفكار

عند  كاإلقميميةاالتفاقيات كالقرارات الدكلية  تالعنف في تحقيق مطامعو كنشر أفكاره، فقد اىتم
اتجاىاتو كمكاقفو األساسية إزاء  اإلنساف، ففييا يكتسب األسرةبقضية  اإلرىابمعالجتيا لقضايا 

زاء اآلخريف التكعية تككف بمثابة درع حصيف أماـ الغزك الفكرؼ،  كمف أىـ الطرؽ ف .(ٕ)نفسو كا 
؛ التكعية كتككف مف خالؿ ما األطفاؿكالكسائل التي نغرس مف خالليا بذكر الخير في أذىاف 

 :يأتي
تنمية الحب األسرؼ: فالحب يستبدؿ ثقافة العنف بثقافة السمـ، يجب عمى الكالديف أف ال    

يستيينكا بأمر إشباع الحاجات األساسية ألكالدىـ كفي مقدمتيا حاجة )الحب(، فاألسرة المتماسكة 
كخاصة عند الخطأ بحكمة  األكالدعامل مع فعمى الكالديف الت ،بالحب لف تيدـ كبدكنيا لف تتماسؾ

كحرمة دمو، كأّف أغمى ما  اإلنسافغرس قيمة كرامة ك  ،كعقالنية كحب كحناف، ال بعنف كعدكاف
الكاردة في ذلؾ،  كاألحاديثنفسو التي بيف جنبيو، مف خالؿ قراءة كشرح اآليات  اإلنسافيممكو 

، كم ف خالؿ المكعظة الحسنة، كمف خالؿ قصص مستيدفة، خاصة قصص ما قبل النـك
بياف الكجو الصحيح لإلسالـ كالمسمميف، بأنو ديف األمف كاألماف، كالسمـ ك  ،األبكيةكالكصايا 

كالسالـ، كالحب كالحناف، كالعفك كالغفراف، كسالمة الصدر كحفع المساف، فالمسمـ رحمة كخالقو 
التي يحمميا رحمة، فينابيع كتب عمى نفسو الرحمة، كدينو رحمة، كرسكلو رحمة، كرسالة هللا 

كاالستقرار، كتقبيح  األمفغرس االستشعار بنعمة ، الرحمة تنبع مف كالمو كنظراتو كجكارحو
غرس حب الكطف كالكالء لو، فمف أحب كطنو ال شؾ أنو ك  ،صكرة المخرب كالقاتل كالمجـر

 .(ٖ)سيصعب عميو االنخراط في الخطط التدميرية لممجتمع 
 
 

                                                           

 . ٖٚد. خالد بف سعكد، ص ،ؾكي تكسب كلد -( ينظر: ميارات التكاصل مع األكالدٔ)
 . ٔٛٔص  ( اإلجراـ المعاصر، دمحم فتحي عيد،ٕ)
 . ٗٛ( ينظر: جرائـ العنف كأساليب مكاجيتيا في الدكؿ العربية، عباس أبك شامة عبد المحمكد، ص ٖ)
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 . لمنهج اإلسالمي في رعاية الشباب وتمبية حاجاتهمالمطمب الثالث: ا   
قاؿ  ،إف اإلسالـ ديف كامل شامل، ديف ارتضاه هللا رب العالميف منيَج حياة لجميع الناس     

،ك فيو أنكاع ٔ() چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ   تعالى 
كمف يعرض عنو كيستبدلو عدة مف الخصائص التي تجعمو منيجًا صالحًا لكل مكاف كزماف، 

بمناىج أخرػ مف صنع البشر فال يجد إال الضالؿ كالشقاء كالتعاسة في الدنيا قبل اآلخرة، كما 
  ،ٕ() ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ هللا تعالى:  قاؿ

، ٖ() ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    یأيضاً:  كيقكؿ 
ف  الضنؾ أؼ: في الدنيا، فال طمأنينة لو، كال انشراح لصدره، بل صدره ]ضيق[ حرج لضاللو، كا 

 .  (ٗ)تنعـ ظاىره، كلبس ما شاء كأكل ما شاء، كسكف حيث شاء
ال يكجد منيج عمى كجو  أنو ،منيج اإلسالـ في رعاية الشباب كتمبية حاجاتيـ أستطيع أف اجـزك 

لقد أكلى اإلسالـ رعاية كبيرة،  ،يـحاجات ىالذؼ أىتـ بالشباب كلباألرض مثل المنيج اإلسالمي 
مف  ـككقايتي ـعمى الخير كالصالح كحمايتي ـكتنشئتي ـمف حيث تربيتي ،كعناية بالغة بالشباب

  .الشر كالفساد
كالُخمِق الحَسف، كالدعكِة إلى هللا، كاألمِر بالمعركؼ  ،فتربية الشباب عمى أساس اإليمافِ     

مف كاجب اآلباء  كالتسامح كقبكؿ اآلخركالنيي عف المنكِر، كالشجاعة كالجرأة عمى قكِؿ الحقِّ 
كاألمَّيات، كمسؤكلية رجاؿ التعميـ كالتربية في المدارس كالمعاىد كالجامعات؛ فبتربيتيـ يتحقَّق 

دة، كثركتيا الحقيقية التي مف خالليا   طاقُة األمة الحيكية ؛ ألنيـالخيُر لألمة اإلسالمية المتجدِّ
 .تستطيُع تجاكز المراحل الحِرجة التي تمر بيا

فقد عرض كتاب هللا  ،بالشباب، كاعتنى بيـ أكـر عناية اىتماـكلقد أىتـ ديننا الحنيف أعظـ    
چ   چ ڃ ڃكاعتبر مرحمة الشباب مرحمة البأس كالقكة فقاؿ تعالى  ،نسافلمراحل حياة اإل

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ   ڎ    ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک        ک   


 ،كما بيف القرآف الكريـ بأف الشباب ىـ الفئة الكاعية التي تسارع إلى دعكة الخير كالحق ،(٘)

لى محاربة الرذائل كالنقائص في كل زماف كمكاف، متى كانت ىذه الفئة عمى صمة بربيا،  كا 
                                                           

 ( .ٖاآلية ) ( سكرة المائدة،ٔ)
 ( .٘ٛ( سكرة أؿ عمراف، اآلية )ٕ)
 ( .ٕٗٔ( سكرة طو، اآلية)ٖ)
 .ٕٕٖص ،٘ج  ،بف كثيراتفسير القرآف العظيـ،  (ٗ)
 ( .ٗ٘اآلية ) ،( سكرة الرـك٘)
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مرتبطة بو، كقد ضرب األمثمة عمى ذلؾ باألنبياء)عمييـ السالـ( كفي مقدمتيـ إبراىيـ الخميل 
عندما أعطى المثل لقكمو في الدفاع عف الحق، كنكراف الباطل، فتصدػ كىك في ريعاف شبابو 

ف كضالؿ ما يعبدكنو مف أصناـ، حينما ألقكه في النار التي انقمبت بردًا كسالمًا عمى لكشف زي
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ        ٺ       ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   قاؿ تعالى  ،إبراىـي

ٹ       ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  

،ككذلؾ كاف األمر مع شباب  ٔ() چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ
سماعيل كيكسف كمكسى )عمييـ السالـ( في  ،اإليماف مف األنبياء كالمرسميف مثل لكط كا 

القصص الرائعة التي أكردىا القرآف الكريـ دلياًل قكيًا عمى مسارعة الشباب إلى نصرة دعكة الحق، 
شبابو القدكة الصالحة،  ( الذؼ كاف فيكالدفاع عنو، إلى أف نصل إلى رسكلنا الكريـ دمحم )

كاألسكة الحسنة، كالنمكذج الحي لكل مف يريد الحياة الفاضمة بعيدًا عف الميك كالمجكف، متصفًا 
  .حتى لقب باألميف كالصادؽ عميو الصالة كالسالـ ،متمسكًا بالشرؼ كالفضيمة ،بالمركءة كالصدؽ

كخص الرسكؿ الكريـ الشباب بما لـ يخص بو فئة  ،حق رعايتيالقد رعى اإلسالـ الشباب     
بًا حدثًا، كأراد اككاف ش ،لقد كاف عبد هللا بف عباس ردؼ رسكؿ هللا عمى راحمتو ذات يكـ ،أخرػ 

المثل  أف يفتح لو طريق التقدـ كالتفكؽ، فرسـ لو كلشباب المسمميف الخطكط األساسية التي تعتبر
ؤمنًا مفيدًا، كال يككف إمعة متكاكاًل متخاذاًل، كقد خاطبو األعمى لو، حتى يككف قكيًا مجدًا، م

ـُ ِإنِّي أَُعمُِّمَؾ َكِمَماٍت، اْحَفِع َّللاََّ َيْحَفْظَؾ، اْحَفِع َّللاََّ َتِجْدُه ُتَجاَىؾَ المصطفى قائاًل )) ...((  َيا ُغاَل
كالعناية المستمرة،  ،( كخمفاؤه مف بعده، يخص الشباب بالتكجيو الدائـلقد كاف الرسكؿ ) ،(ٕ)

كيعممو أدب اإلسالـ، كيكجيو إلى التقكػ كالعمل الصالح، الذؼ يفيده كيفيد أمتو  ،كيفقو في دينو
ـُ اْلَباَءَة ( مخاطبًا الشباب))يقكؿ الرسكؿ ) كمجتمعو، َباِب، َمِف اْسَتَطاَع ِمْنُك َيا َمْعَشَر الشَّ

ْكـِ، َفِإنَُّو َلُو ِكَجاء  َفْمَيَتَزكَّْج، َفِإنَُّو أََغضُّ ِلْمَبَصرِ  ـْ َيْسَتِطْع َفَعَمْيِو ِبالصَّ  ،(ٖ)((، َكَأْحَصُف ِلْمَفْرِج، َكَمْف َل
، فقد ركػ اإلماـ البخارؼ عف عمر كالتيذيب كالتكجيو ،( يتعيدىـ بالتعميـ كالتربيةكما كاف )

الصحفة ( ككانت يدؼ تطيش تتحرؾ في بف أبي أسممة قاؿ كنت في حجر رسكؿ هللا )
ّـِ َّللاََّ َكُكْل ِبَيِميِنَؾ َكُكْل ِممَّا َيِميؾَ  )))اإلناء( فقاؿ لي كىناؾ أمثمة كثيرة في  .(ٗ).(.َيا ُغاَلـُ َس

 السيرة كالجيل األكؿ حكؿ رعاية الشباب كتمبية متطمباتيـ . 
                                                           

 ( .ٖٙ-ٜ٘سكرة األنبياء، اآلية )( ٔ)
 (. ٕٙٔ٘(؛كالسنف، الترمذؼ، رقـ الحديث )ٜٕٙٙرقـ الحديث ) ،أحمد ،( المسندٕ)
 (.ٓٓٗٔباب استحباب لمف تاقت نفسو إليو، رقـ الحديث ) ،كتاب النكاح ،مسمـ ،( الجامع الصحيحٖ)
كتاب بدء الكحي، باب التسمية عمى الطعاـ كاألكل باليميف، رقـ الحديث  ،( الجامع المسند الصحيح، البخارؼ ٗ)

(6735 .) 
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كريـ،  بما تكفر لو مف تكجيو لذلؾ كاف شباب المسمميف نمكذجًا لمشباب في تاريخ أمتنا،    
كتربية كتنشئة، كأسكة صالحة، مما حافع عمى شخصيتو كىكيتو كمكانتو، كآية ذلؾ أف أغمب 

يا كفرسانيا، كما كانكا في مقدمة الدعاة ادتفتكح اإلسالـ قامت عمى أكتاؼ الشباب، الذيف كانكا ق
طاعة  ألكـر الشاب الناشئ فيحتى عد الرسكؿ ا كالسفراء، كفي مقدمة شيعة الرسكؿ كأنصاره،

 .مف السبعة الذيف يظميـ هللا في ظمو يـك القيامة هللا
لممجتمع مف االنحراؼ كالزيغ، كالضالؿ  ألعاصـفالتربية اإلسالمية الصحيحة  لمشباب، ىي     

األفكار الضالة كالرفض، كمختمف الظكاىر التي تعاني منيا المجتمعات المعاصرة كخاصة 
 .سيما باسـ الديف كالمنحرفة مثل اإلرىاب كالتطرؼ كال

كرأس ماليا  رصيد األمة كعمدتيا كعنكاف مستقبميا، الشباب في كل عصر كمصر كجيل،ف     
بشرط االىتماـ بيـ كتربيتيـ تربية صحيحة  ككنزىا الذؼ ال يفنى كال يبمى كمعقد آماليا، العظيـ،
كاألمـ  كالييئاتكمختمف الجمعيات  آلباء كاألميات كالمربيف كالدعاة كالمصمحيف،ا مف قبل
 ـكا عدادى ،ـ تربية صحيحةكتربيتي ـكرعايتي ـكتكجييي ـكا عدادى ـلتككيني يجب التخطيط كالدكؿ،

 .كبناء صرح األمة الحضارؼ  لممشاركة في الحياة العامة،
تربية  تربيتيـك  تيـإف نحسف رعاي ،كأخير استطيع القكؿ أف الشباب أصبح اليكـ سالح  ذك حديف 

ف لـ نحسف ذلؾ فسكؼ تككف النتائج  ،جميعاً فذلؾ يرجع بيـ الخير كالقكة لألمة  ،صحيحة كا 
 عكسية.كخيمة ك 
 الخاتمة 
أحمد هللا سبحانو كتعالى عمى تكفيقو كعكنو لي عمى إتماـ ىذا العمل المبارؾ، كأرجك مف       

البارؼ عز كجل أف يتقبمو مني كيجعمو في ميزاف حسناتي يكـ القيامة، يـك ال ينفع ماؿ كال بنكف 
ف مما تعارؼ عميو الباحثكف  النتائج تسجيل  ،في نياية بحكثيـ ،إال مف أتى هللا بقمب سميـ، كا 

كجريًا مع ىذا التقميد العممي  ،كأنيـ يجعمكنيا مسؾ الختاـ ليذه البحكث ،المستخمصة مف دراستيـ
ف أىـ النتائج التي يمكف تسجيميا مف ىذه الدراسة لمكضكع ) التربية  المتبع، يطيب لي أف أدكِّ

يميا إلى فقرتيف كيمكف تقس،اإلسالمية كأثرىا في كقاية الشباب مف تبني األفكار اإلرىابية (
 كالثانية في التكصيات. األكلى في االستنتاجات،

 أواًل :االستنتاجات .
اإلرىاب ىك تركيع اآلمنيف كتدمير مصالحيـ كمقكمات حياتيـ كاالعتداء عمى أمكاليـ  -ٔ

فسادًا في األرض، كبشكل منظـ كمدبر، كىي  كأعراضيـ كحرياتيـ ككرامتيـ اإلنسانية بغيًا كا 
كال حد يحده، كىك  ،طف لوك ستفحمت كاكتكػ بنيرانيا القاصي كالداني، ك ال ديف لو كال ظاىرة قد ا

 التحدؼ الكبير أماـ البشرية كاإلنسانية جمعاء.
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أف التطرؼ كاإلرىاب الديني ظاىرة شاذة كمكجكدة لدػ جميع األدياف كالشرائع السماكية  -ٕ
تشترؾ  ،ظاىرة عالمية مشتركةفيي  ،جكد عند الييكد كما عند النصارػ السابقة، فيك مك 

قدـ  ةبل ىي قديم ،بيا شعكب األرض جميعًا، كليست حكرًا عمى العالـ اإلسالمي فقط
التاريخ فمنذ أف كجدت البشرية كجد اإلرىاب كالعنف كالتطرؼ، كلكف في كل زماف كأكاف 

طنيف كاألعماؿ اإلرىابية بصفاتيا اليكـ مف قتل المكا ،لو صكرة قد تختمف عف سابقتيا
اآلمنيف كتركيعيـ، كتدمير القرػ كالبمداف أعماؿ ترفضيا الفطر السميمة كالديانات 

 السماكية كاألعراؼ الدكلية.
حقف فايركس اإلرىاب مف بل ال بد  ،عالج التطرؼ كاإلرىاب ال يمكف مف جانب كاحد -ٖ

 كبتدرج كاستمرار . ،جرعات متعددةب
ية كاالجتماعية كالتربكية كالعسكرية إف مشكمة اإلرىاب تتطمب مف المؤسسات الفكر  -ٗ

كمف الخطأ االعتماد فقط عمى المؤسسة  ،جيكدًا متضافرة لمعمل عمى مكاجيتيا
كما نرػ الجيكد الكبيرة كالمبالغ الباىظة التي  العسكرية، ألنيا ال تجدؼ نفعًا كال تصمح،

حيث  ،رىابتبذليا الدكؿ في سبيل تعزيز أجيزتيا األمنية سعيًا لكضع حد لظاىرة اإل
حقق نتائجيا بشكل أكبر بتضافر الجيكد مع المؤسسات األخرػ كخاصة تيمكف أف 

ل الشباب، ألف الشباب في كل أمة عماد نيضتيا يترسيخ مفيكـ الحماية الفكرية لدػ ج
عمى المنيج الكسطي  ككشرايينيا التي تقكـ عمييا كىـ رجاؿ المستقبل المنتظر إذا رب

 تفريط فيو .الصحيح ال إفراط كال 
، ألنيـ استفادكا بشكل عاـيجب تجفيف منابع أعالـ المنظمات كالجماعات اإلرىابية  -٘

، كثكرة مف مكاف إلى مكاف نتقاؿكثيرًا مف التقدـ العممي كثكرة االتصاالت كاإلعالـ، كاإل
 التكنكلكجيا كالمعرفة في عممياتيا اإلرىابية .

دع شاردة كال كاردة ي لـ الفرد كاألسرة كالمجتمع،منيج  اإلسالـ منيج كامل شامل لحياة  -ٙ
يحتاج إلييا البشر لتنظيـ حياتيـ الدينية كالدنيكية، إال كجدكا فييا ما ينظميا كيبيف 

إال أف يعكدكا إلى المنيج  ،حكميا كفائدتيا أك مضرتيا، كال سبيل لسعادتيـ كأمنيـ كعزىـ
 الرباني .

لترقي ىذه الشخصية إلى  ،كانب الشخصية اإلنسانيةالتربية اإلسالمية تسعى إلى تنمية ج -ٚ
كسعادة اآلخرة،  ،مستكػ يمكنيا مف تطبيق اإلسالـ في المجتمع بما يكفل ازدىار الدنيا

ألنيا منيج كامل لمحياة، كنظاـ متكامل لمتربية، كرعاية النشء، كتحرص عمى الفرد، 
ية الرفيعة، كتكازف بيف الحياة كالمجتمع، كعمى األخالؽ الفاضمة، كالقيـ المادية كالركح
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الدنيا كالحياة اآلخرة، كتقـك التربية اإلسالمية عمى ُأسس تعبدية كأسس تشريعية، بما 
 يضمف السعادة في الدنيا كاآلخرة .

فطرة سميمة، يستقيـ عمى صراط ـ النافع كفيمة بجعل اإلنساف ذؼ إف تربية الفرد بالعم -ٛ
كىك اليدػ الذؼ أنزلو هللا تعالى عمى رسكلو  ،ضرىـهللا، ينفع نفسو كينفع الناس كال ي

 (، لتسعد بو البشرية في الدنيا كاآلخرة. دمحم) 
فنجد  المؤسسات التربكية في أغمب الدكؿ اإلسالمية ىناؾ تفكؾ كتناقض في أدكارىا، إف -ٜ

ككسائل اإلعالـ أصبحت عمى األغمب أداة  ،البيت بعيدًا عف دكر المؤسسات التعميمة
كتشكيش في  مما خمق تناقض في سمككيات المتربيف، تبنيو المدرسة كالبيت، ىدـ ما

 كتصرفاتيـ .أفكارىـ، 
ألف اإلرىاب ُيعطل اإلنساف  ،بدكف شؾ أف التربية اإلسالمية ضد اإلرىاب كالتطرؼ -ٓٔ

قامة الشرع الحنيف في األرض ،عف عبادة هللا تعالى كا عمارىا بالديف، كاف التطرؼ  ،كا 
 ،ه صكرة اإلسالـ بل خطفكىاك ألنيـ ش ،كاإلرىاب ظاىرة مرفكضة خاصة باسـ الديف

كأف الذيف يحاكلكف إلصاقيا باإلسالـ كأتباعو ىـ خصكـ اإلسالـ كيحاكلكف تشكييو 
 كاإلسالـ برغ منيا براءة الذئب مف دـ يكسف. ،في الداخل كالخارج

مية في الحد مف ظاىرة اإلرىاب تكمف في تككيف المنيج الدراسي دكر التربية اإلسال -ٔٔ
فتبسط  كينسجـ مع ميكليـ كعكاطفيـ، حيث ييتـ بما يربى عميو الشباب، لمشباب،

كتأثيرىا مع العاطفة  المعاني الشرعية التي تقي مف الكقكع في ىذه االتجاىات الفكرية،
 كديف اليسر، الحنفية السمحة، كذلؾ بترسيخ أف اإلسالـ ديف عمى السمكؾ البشرؼ،

كتكضيح فقو األمر  كبياف نيي اإلسالـ عف التشدد في األمر في غير محمو،
 بالمعركؼ كالنيي عف المنكر.

بالقكة  الذؼ يتصف ،كمف أيضًا دكر التربية اإلسالمية في تككيف المعمـ الناجحيك  -ٕٔ
كتكضيح مشكالتيا،  ،العممية التي تؤىمو لمتدريس، بحيث يفيـ المادة، كُيحسف تدريسيا

بمعنى أف يككف المعمـ عمى منيج سميـ، غير متأثر باألفكار  ،ككذلؾ سالمة المنيج
كيحب  ،عمى مجتمعاتنا اإلسالمية، كال يسير في ركب الجماعات المنحرفة الدخيمة

 بالمسؤكلية الدينية كالكطنية كاالجتماعية .عممو حبًا جما، كيشعر 
المنيج اإلسالمي في رعاية الشباب كتمبية حاجاتيـ منيج فريد ال يكجد مثمو عمى كجو  -ٖٔ

األرض قاطبًة مف حيث االىتماـ بالشباب كتمبية حاجاتيـ في مختمف المجاالت، مف 
 شر كالفساد. مف ال ـحيث تربيتيـ كتنشئتيـ عمى الخير كالصالح كحمايتيـ ككقايتي
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 .ثانيًا: التوصيات
إنشاء مركز لبحكث مكافحة التطرؼ كاإلرىاب، يضـ أعضاء مف مختمف األقطار اإلسالمية  -ٔ

كُيمحق بإحدػ المنظمات اإلسالمية الكبرػ،  ،مف ذكؼ الكفاءة كالخبرة الشرعية كالقانكنية
ليككف مرجعًا لمدكؿ األعضاء في مناىضة كمكافحة  ،كمنيا منظمة المؤتمر اإلسالمي

التطرؼ كاإلرىاب، كينبغي أف يكفر لو الدعـ المادؼ كالمعنكؼ الالـز لقيامو عمى الكجو 
 المطمكب .

 ال يمكفضركرة تعاكف كافة مؤسسات المجتمع المدني في مكاجية ظاىرة اإلرىاب الخطيرة،  -ٕ
مؤسسة دكف أخرػ، بل ال بد مف تعاكف جميع الؿ مف خالقضاء عمى ىذه المشكمة المتشعبة 

مؤسسات المجتمع لمقياـ بالدكر الكقائي كفي مقدمة ىذه المؤسسات تأتي األسرة ثـ المدرسة 
 حتى يتسنى مكاجية ىذه الظاىرة . ،العسكرية ثـ باقي المؤسسات ةثـ المسجد ثـ المؤسس

إلسالمي النير الكسطي الذؼ ينمي العمل عمى تحصيف فكر كعقكؿ الشباب المسمـ بالفكر ا -ٖ
فييـ الخير كيزرع في نفكسيـ المحبة كالكالء كفق القيـ اإلسالمية الصحيحة كنشر الكعي 

 الديني عف الغمك كالتطرؼ بينيـ . 
مف الضركرؼ جدًا المراجعة المتكاصمة لسياسة التعميـ في المؤسسات التربكية كالتعميمة في  -ٗ

ية كاالقتصادية كالسياسية كالعسكرية حتى نحصل عمى ضكء مستجدات الحياة االجتماع
 أسس التربية في سياسة التعميـ . مع مخرجات تتناغـ كتنسجـ

كصياغتيا  ،في معظـ البالد اإلسالمية ،ضركرة مراجعة مادة مقررات التربية اإلسالمية -٘
كالبعد عف التمسؾ بالشريعة  ،كدؼ إلى الجيل بالديفتألف المادة المكجكدة اآلف  كتجديدىا،

 اإلسالمية . 
ىدفيا معالجة مشاكل الكاقع  فتح أقساـ دراسية جديدة في كميات الشريعة كالعمـك اإلسالمية،-ٙ

 كمحاكلة إيجاد الحمكؿ المناسبة ليا في ضكء اإلسالـ . المعاصرة،
 ـ .نشر الثقافة اإلسالمية الكسطية في مختمف الكميات كالمعاىد كدكر العم -ٚ 

نة كأخيرًا فإني أتضرع إلى البارؼ عز كجل أف يزيل الغمة عف المسمميف، كأف يرفع المح   
كيجمع شمميـ عمى اإلسالـ  ،كأف يكحد كممة المسمميف ،عنيـ، كأف يصمح جميع أحكاليـ

 كتطبيق الشريعة اإلسالمية .
كتصدؽ اآلماؿ،  ،ؿكتربك األعما ،كتخمص النيات ،كالحمد هلل الذؼ بحمده تتـ الصالحات   

 ( كآلو كصحبو كالتابعيف . كالصالة كالسالـ عمى رسكلنا دمحم )
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 المصادر والمراجع 
 القرآن الكريم .

كزير العدؿ المكريتاني سابقًا، سمسمة محاضرات الفكر  اإلرىاب التشخيص كالحمكؿ، عبد هللا بف بيو، .ٔ
 .جدة مجمع الفقيي اإلسالمي، اإلسالمي،

 ـ.ٕٗٓٓلندف،  ،سبل عالجو، أبحاث ندكة مكافحة اإلرىاب -أنكاعو-جذكرهاإلرىاب  .ٕ
 .ـٕٚٓٓ-ىػٕٚٗٔ، ٔبيركت، ط –اإلرىاب كالسالـ، مجمع الفقيي اإلسالمي )اليند(، دار الكتب العممية  .ٖ
األساليب كالكسائل التقنية التي يستخدميا اإلرىابيكف كطرؽ التصدؼ ليا كمكافحتيا، دمحم فتحي عيد،  .ٗ

 ـ.ٕٔٓٓ-ق ٕٕٗٔالرياض،
-دار الفكر عبد الرحمف النحالكؼ، أصكؿ التربية اإلسالمية كأساليبيا في البيت كالمدرسة كالمجتمع، .٘

 ـ.ٜٜٚٔدمشق،
ىػ، كذلؾ بعد أحداث الحادؼ عشر ٕٕٗٔبياف مجمع البحكث اإلسالمية في األزىر بشأف ظاىرة اإلرىاب  .ٙ

 ـ. ٕٔٓٓمف سبتمبر 
–أكاديمية نايف العربية لمعمـك األمنية  ،سمكؾ الشباب العربي، إحساف دمحم الحسف تأثير الغزك الثقافي عمى .ٚ

 ىػ.ٜٔٗٔالرياض،
 ـ.ٕٓٔٓ-ىػٖٔٗٔ، ٔعماف، ط-كليد رفيق العياصرة، دار الميسرة د. ،التربية اإلسالمية .ٛ
 السادس. نقاًل عف المكتبة الشاممة اإلصدار عاطف السيد. التربية اإلسالمية أصكليا كمنيجيا كمعمميا، .ٜ

-دار العمـك كالحكـ ،سعيد بف فالح المغامسي ،التربية اإليمانية كأثرىا في تحصيف الشباب مف االنحراؼ .ٓٔ
 ىػ .ٕٗٗٔسكريا،

تحقيق: سامي بف دمحم سالمة، دار طيبة  تفسير القرآف العظيـ، إلسماعيل بف عمر بف كثير الدمشقي، .ٔٔ
 ـ.ٜٜٜٔ -ىػ ٕٓٗٔ، ٕلمنشر، ط

دمحم فؤاد عبد الباقي،  تحقيق: ىػ(،ٕٔٙأبك الحسف مسمـ بف الحجاج القشيرؼ)ت  ،الجامع الصحيح، مسمـ .ٕٔ
 بيركت.-دار الجيل

دار طكؽ  ىػ(، تحقيق:دمحم زىير بف ناصر،ٕٙ٘البخارؼ، دمحم بف إسماعيل )ت  الجامع المسند الصحيح، .ٖٔ
 ـ.ٕٔٓٓ -ىػٕٕٗٔ،  ٔالنجاة،ط

-قٖٖٗٔباس أبك شامة عبد المحمكد، الرياض، جرائـ العنف كأساليب مكاجيتيا في الدكؿ العربية، ع .ٗٔ
 ـ.ٕٕٔٓ

-الحركات األصكلية اإلسالمية في العالـ العربي، د. رضكاف أحمد شمساف الشيباني، مكتبة مدلكبي .٘ٔ
 ـ.ٕ٘ٓٓ، ٔالقاىرة، ط

 minhajnobowa.netد. دمحم بف عمر بازمكؿ.الرابط . ،دكر التربية في مكافحة التطرؼ كاإلرىاب .ٙٔ
دار الكتب  تحقيق: دمحم عبد القادر عطا، أبك بكر أحمد بف الحسيف البييقي، لكبرػ،السنف البييقي ا .ٚٔ

 ـ.ٖٕٓٓ -ىػٕٗٗٔ، ٖط بيركت، –العممية
، ٕالرياض،ط -مكتبة المعارؼ تحقيق: دمحم ناصر الديف األلباني، ،الترمذؼ دمحم بف عيسى بف سكرة سنف، .ٛٔ

 ـٕٛٓٓ -ىػٜٕٗٔ
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 ىػ.ٔٔٗٔ، ٔالدكحة، ط -عمي ليمة، جامعة قطر ،الشباب القطرؼ اىتماماتو كقضاياه .ٜٔ
-دار العمـ لممالييف تحقيق: أحمد عبد الغفكر عطا، ،إسماعيل بف حماد الجكىرؼ  ،الصحاح تاج المغة .ٕٓ

 .ـٜٜٚٔ، ٕبيركت، ط
 ـ.ٜٗٚٔ، ٔبيركت، ط–نديـ مرعشمي كأسامة مرعشمي، دار الحضارة العربية  ،الصحاح في المغة كالعمـك .ٕٔ
 .ـٖٕٓٓ-ىػ ٖٕٗٔ، ٔاألردف، ط--الدكتكر عبد الغني عماد، دار النفائسصناعة اإلرىاب،  .ٕٕ
،  ٕالككيت، ط -مكتبة الفالح ،ناصر أحمد كيحيى إسماعيل عيد د. طرائق تدريس التربية اإلسالمية، .ٖٕ

 ـ.ٖٕٓٓ -ىػٕٗٗٔ
 الجنائية، رسالة ماجستير في العدالة صالح بف سميماف، الطالؽ كأثره في الجريمة دراسة تحميمية تطبيقية، .ٕٗ

 ـ.ٕٛٓٓ-ىػٜٕٗٔالرياض،-جامعة نايف
 .ٕٚٓٓ، ٔالمغرب، ط-العنف األسرؼ، كاظـ الشيب، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء .ٕ٘
 (،ٕٗدراسة ميدانية، لعبد هللا مرقس رابي، مجمة الرافديف، العدد ) -العكامل األسرية لمجريمة  .62
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 خالد عبد الرحمف العؾ، دار المكي، كعالجيا في ضكء القرآف كالسنة،عكامل التطرؼ كالغمك كاإلرىاب  .ٕٚ
 ـ.ٜٕٓٓ-قٖٓٗٔ، ٖسكية، ط-دمشق
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 ـ.ٜٔٛٔ، ٖط ،-دار النيضة  ،ر سرحاف المرسيد.مني ،في اجتماعيات التربية .ٖٓ
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، ٔاألردف، ط -عبد الرحمف صالح كآخركف دار الفرقاف مدخل إلى التربية اإلسالمية كطرؽ تدريسيا، .ٖٗ

ٜٜٔٔ . 
 -مؤسسة الرسالة ،،تحقيق: شعيب األرنؤكط كآخركف ،ىػ(ٕٔٗأحمد بف دمحم ابف حنبل )ت  ،المسند .ٖ٘

 ـ .ٜٜٜٔ -ىػٕٓٗٔ، ٕط ،بيركت
 العالج،عبد الرحمف بف معال المكيحق،-اآلثار -األسبابمشكمة الغمك في الديف في العصر الحاضر  .ٖٙ
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 ـٜٜٚٔ-ىػٜٜٖٔ، ٔبيركت،ط –الفكر
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