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وا1د<عويةالعلميد آيارء اثسعدي، ناصر بن عيدالرحمز الشيخ تمر مؤ
ااأ4فتح السلام عبد مندود أ*د• 

الْمدئ:

حمايةلتوفير والمجتمعات؛ الأفراد لكل ثرعتا مطث المكري الأمن يعد 
الهدامةالدحيلة الأفكار من الملمة البلاد ق خاصة والشباب عامة المجتمع 

منالعديد ق المكري الأمن حميمة جاءت ففد دينية؛ وفرصية سربا، ا واجب
»اننوأؤأيموأوتعالىؤولؤ\ل سبحانه الحق يمول حث الكريمة الأيات 

تحميقمن أعظم بركة واي ٩ )الأعراق،٦ ه وألأ؛؛يى بركبيئأشأ؛ ثثتأ 
منما وهذا ه)إيراهيم،همأ(، ءَاِقا ١^ ئدا هادامحم واذ ؤ الأمس 

دآض©'آشاآ رتلا إءلبهم ه ثره ويش■' علمح، به دجل عز اف 
(٤ ) ه  ١٥تذ وءامثتم جنج ثن أطعمهم ه ألمب هدا رب هعتدوأ 

لهنر-مثدذكن ^٧٠( ه بقولآخر مرصع ل قريش على افّ ومن قريش، سورة 
ه)المصص،بهذثئء دمنم،ئ ءايثا

Department ofالمتحدة بالممالكة ارات والمهالتربية م قؤيزكد 
(٢٠ ١١ )jlEducation &SkiU  التواصلتضمن: الفكري الأمن مؤش_رات

معالتعامل ت وأحلاهتا المصدافة، من بدرجة والمعلومات الأفكار وتبادل 
اليومية،الناشط ق المخاطرة بجوانب المرتيطة والمحرقة والبيانات، المعلومات 

تصوراتمن تقدمة وما الأعلام وساتل من واتجاهاتهم الأشخاص أفكار وحماية 
والمعتقداتوالأجناس الأفراد حول مشوشه ذهنية تصورات محن نيته وما خاطئة 

والمجتمعات

المجتمعيةالمؤسسات جميع عاتق على الفكري الأمن صمئولية وتقع 
الأمنمفهوم وتوصيح الفكري الانحراف بمخاطر الأفراد توعية ق الخختلفة، 
٠الفكري.) ٠٤ SchraderJ ،) نحوالدينية الؤسسات مسئولية زادت ولقد

١٠٨٩الشرعية سراسات ءتي4ان ابن الشيخ كرسي مع بالتعلون القصيم، جامعة عتيرد واملآداس اسوم كلية 



واتدعويةاسمية آثاره السعدي! ناصر عيداثرحصبن الشيخ 
الرحمنعيد العلامة للشيخ التبرئة الخطب محتوى ث الفكري امومن قيم 

بدورهاالتي والمعلومات الاتصالات مجالات ق التقني التقدم مع الفمي الأمن 
المختلفةالأيدولوجيات انتثار مع خصوما الحياة، جنبان جميع على أثرت 

دورأهمية باق لدللث، الراسخة؛ وأمه المجتمع مكتبات مع يتعارضن قد الص 
يالماجل.الفكري الأمن قتم تنمية ل والمياء والخهلباء الدعاة 

شخصيتهيهدد أن يمكن لما للفرد تحصينا الفكري الأمن يمثل وحين، 
٢(٠ ١ ١ ) التركي يشير حيث، فيه، يعيش الذي والاجتماعي النش محطه ل وتكاملها 

آمنينمجتمعامم وبين وأوطامم بلدانم ل اص النيعيش أن 3، الغكرى الأمن إلي، 
ؤيصيف،الفكرية، ومتغلومتهم النوعية وثقافتهم أصالتهم ات مكونعلى مْلمئتين 

الانحرافمن الفكر ملامة علي يقوم الفكري الأمن 'آ(فيأن النور)ااُعبد 
والاجتماعية،ية والياصالدينية الأمور فهم ؤ، والأءتدالا الوسهلية عن والخرؤج 

الاستقرار.وتحقيق العام النذإام حققي إلى يودي مما 
الجماعاتلتوجيه أداة واتخذت الخصور مر على مهما؛ دورأ الخaلابة أدت وقد 

التقدممظاهر من ومظهر انر الأنالرُمح، آثار من أثر فهي الجتمعات، ؤإمحلاح 
والحديثة؛القديمة ال^ربوية الوّائل أبرز من النارية الخعلب، وتعد الاجتماعي، 

ماوالاقنلع والقاصد، والعلومات الأفكار لنقل الخطابة اّتخاوموا السابقين فان 
الميادين،مختلف، ق الواغ صورة وتغر لتحسين مباشر كسبيل الهيا، تمالة والاس

وأبوادرى )القوالحربية الفاكرية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الدينية، 
شريحةغاية كل لأدراك يلة وسالنارية الخهلبح ومازالت، ٢(.وكانت، ٠ ' شريخ،ه 

الدل،،ؤإفامة الثائرة، اعر المثوت؛ذسب، الفاترة، النفوس ل الحماس إثارة من، 

٢٠)الحوفي،ه رحم رسالة قومهم فيإ؛لأغ الأثناء واستخدامها النزلع وفض  ٠.)
وتراوي.ب<تربية ل مهم دور له الن^رية للخهلبإ الكتويح المحتوي كان ا ولمس
الدكب،والتحليل المونرة والقيمة المحرك العني حلال، من، الملين،، سلوك 

اتشرعيةلليواسات عثي4يرو، ابن الشيخ كرصي عع بايتماوئر اتقصيم! حامعة عتيرص والآداب، اسوم كلية  ١٥٩٠



والدعويةاسمية آتاره السعدي، ناصر بن عمدالرحمن الشيخ مؤت«ر 
اطدفتح السلام عيد عندور أ.د. 

الفكويللتحصن مما طياته ل يحمل الذي اللم والفكر الواعية والثمانة 
المختلفةالحياتية المواقف ق تصرفاتيم وتكون للمملين تثريبها الخطيب يريد 

موجهات-فهي اوشري-وبالتالي لوك للمموجهات القيم-فالقيم ه هل وفق 
إحساسإلي يؤدي البشرية، الحياة ق القيم يدور الاعتناء عن فالغفلة للمجتمع—؛ 

والوحدة.بالأعراب الإنسان 

لتلكالمكتوب المحتوى يحمله وما الن؛رية الخطب دور من ا وانطلاق
انطلقتخاصة يمنة الفكري لأص وقتم عامة بصفة إسلامية تربوية قيم س لخهلب 

المكتوبمحتوي ق الفكري الأس قيم توافر مدي على لتتعرف ة؛ الدراسهذه 
•الله~~ رحمه — — الل.ي ناصر بن الرحمن عبد العلامة للمشخ الت>؛رية للخهل_ا 

اليومهذا جعل حث الجمعة بيوم محمد أمة ايثه كرم لقد الدراسة: مشكلة 
)حيرقال: انه الني. عن عنه الله رصي هريرة أب فعن بؤع، الأمأيام أفضل هو 
تقومولا منها اخرج وفته آدم حلق فيه الجمعة، هويوم الشمس عليه طلت يوم 

استئمارههو التخصيص هذا أولويات وس ملم، رواه الجمعة( يوم ق إلا الماعة 
الخالةلإيصال وسيلة أهم الجمعة خطية فكانت الدين، ؤيقوي المجتمع يفيد فيما 

والمجتمع.للفرد والاجتماعية الدينية 

الواحدةنة الق عددها ؤيصل أصبوعيا تتكرر جمعة حهلبة الإسلام وصع وقد 
أماثم درامية حصة تن لحم( ٥٠يعادل)ما أي خطبة خمسين ( ٥٠س)أكثر إلى 

فوقس الله بأمر مقروصة وهي والهيبة، القدّية عليها يضفي مما الله بيوت ق تعقد 
والدينالأمة قضايا الخهلبب فيها يتناول صلاتبا وقيل صلاة ومثؤ ل سماوات سع 

الجمعةخهلب على دائمة بصورة لم المالمجتمع يعتمد حيث علاجها، وسل 
المصلين،لدي الفاكرية والأس والحقا.ية الأخلاقية القيم غرس أجل س وذلك 
العلومق الباحثين من كثيرا ان فالجمعة خهلمبح لخحتوى الهم للدور ونظرا 

١٥٩١الشرعية ييمواسات عثي4تي ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون الصيم، حامعة عتيرق والأياب، اسوم كلية 



مو١كمه اسمية ١^٠ ذاسمادسي4 سالرحصس الشيخ ظ
الرحمنعيد العلامة للشيخ النبوية الخطب محتوى >ق المكري الأمن هيم 

٢؛٠ ١ الجهض،؛ ٢؛ ٠ أنصارى،يا ٢؛ ٠  ١٨)الجريبة،القانونة و والشرعية التربوية 
أهمةض اكدوا قد ٢( ٠ ١ ٠ وحض، العاو ؛ ٠٢٠١٠ ١ إبراهم،أ 

منالمس_تمرين والتقويم المحتوى تحاليل لعملية السرية الخمحلب محتوى إحض1ع 
بدفالفكري والأمن والعقدية، الأخلاقية للقيم ا تضمنهمدى علي التعرف اجل 

تهمالتي القيم وغرس الإيجابية الاتجاهات تكوين ل ذج،احها مدى علي التعرف 
وتمرهم.لمين الممخمية تاء بل 

للخطّت،المكتوب المحتوى تحليل ل الحالية ة الدراسمشكلة وتتلخص 
علىالتعرف أحل من عدى، الناصر ين الرحمن عبد العلامة للشخ المنبرية 

المجتمعق لم المللثخمن توافرها اللازم الفكري الأمن لقيم تضمينها مدي 
قيمما التالي: الرئيس وال العلى الإجابة الحالية الدراسة وتحاول الإسلامي، 

ناصربن الرحمن عبد العلامة للشخ المنبرية الخطب، ق المتضمنة الفكري الأمن 
الأتية:الأسئلة منه ؤيضع عدى؟ ال
المجتمعلتوعية ال٠نبرية الخهلب، ل توافرها الواحمت، الفكري الأمن قيم ما - ١ 

السالم؟
عبدللشح المنبرية الخطب، محتوى ق الفكري الأمن قيم توافر مدي ا م٢• 

المحايدةالفكري الأمن قيم ؛ْائمة الله— —رحمه حدي الناصر بن الرحمن 
لمالمالمجتمع ق الفرد ات وواجب)حقوق الأتية: الخمسة بالأبعاد 
والمسئوليةوتحمل للوؤلن الانتماء — لم المالمجتمع بأحلاقيات —الالتزام 

والخاصة—الانتماءالعامة الموارد على المحافظة ق الإيجابية لمشاركة ا— 

والحضاري(.التقاق 
للشخال٠نبرية الخطب، محتوى ق الفكري الأمن قيم أبعاد سب، تختلف، هل ٣. 

الخهلب،مياتأا مباختلاف — الله —رحمه عيي الناصر بن الرحمن عبد 

اتشرعيةسراسات عتيعبن ابن الشيخ عرسي مع بايضاون القميم، حامجعة عتيوص والاهاب، اسوم كلية  ١٥٩٢



والوعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 
افعفتح السلام سد مندور ا،د- 

المجمؤعصوء ق النافعة( المواضع الشهية" الفواكه بات~ )للمنامالن^رJة 
الخطب؟أنوج من نوع كل للتكرارات الكلي 

للخطبالمكتوب المحتوى ل الفكري الأمن قيم أبعاد ب نتختلف هل ٠ ٤ 
الثلاثبمسمياما الله— —رحمه المعدي ناصر بن الرحمن عبد للشخ النارية 

الكليالمجمؤع صوء ق النافعة( المواضع — الشهية الفواكه )الناسبات— 
انمرية؟الخطب للتكرارات 

المبريةللخطب المكتوب المحتوي تضمنه التي الفكري الأمن قيم ترتيب ما ٥■ 
التنازلي؟الرتيب ق جميعا الله— —رحمه المعدي ناصر بن الرحمن عبد للشيخ 
الأتية;الأهداف تحقيق إلى الدراسة هده ترمى ت الدراسة أهداف 

ضوءل الإسلامي المجتمع لأفراد الخهللثات الفكري الأمن بقيم غانمة عداد أ -
المرتبطة,التربوية والدراسات والبحوث الأدبيات 

النه——رحمه المدي ناصر بن الرحمن همد للئثخ الميمية الخطب حليل ت ~
فيها.الفكري الأمن فيم توافر مدي على لتحرق 

أقامق الحالية ة الدراسمجال الخص الفكري الأمن قيم أبعاد ترتيب يان ب ~
العلامةللشخ الميمية الخطب، ول حدا على كلأ الثلاث الميمية الخطب 

ككل.اض— —رحمه الحدي ناصر ين الرحمن عبد 
العلامةللشخ الميمية الخطب ق الفكري الأمن لقيم التّازلي الترتيب يان ب ~

—,افه —رحمه المعدي ناصر ين الرحمن عبد 
الأتية؛النقاط ي الدراسة هده أهمية تكمن ت الدراسة أهمية 

عبدالعلامة للشخ الميمية الخطب، محتوي تفمين مدي على لوقوف ا —
لأفراداللازمة الفكري الأمن لقيم اممه— —رحمه المعدي ناصر بن الرحمن 

تتضمنها.التي الإسلامي المجتمع 

١٥٩٣الشرعيات للدراسات عثيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القميم، حاسات عتيرة، والأداب، اسوم كلية 



وادوعوي4اسمية ١^٥ السعدي، ظصو بن عبدالرحمن الشيخ »اؤضاو 
الرحمنعبئ العلامة ل1شيح الغيرية الخملب محتوى اسميمإت الأمن قيم 

م^اسطتي  ا

عبدالعلامة للشيخ المتبرية الخطب محتوى تركيز مستوى على لوقوف ا —
بأبعادْالفكري الأمن قيم على اف-، -رحمه عدى الناصر بن الرحمن 

الإملامي.لبع واللازمة الأربعة 
الأمنقيم بعض من لهم توجهه بما والدعاة الخهلباء الحالية ة الدراسفيد ت —

قالفكري الأمن أبعاد لترميخ الخهلب ق الهيا التهلرق ينبغي التي الفكري 
الفكري،الانحراف صد لم المالمجتمع إفراد لتحصين الإسلامي؛ المجتمع 

العمل.ل والخلل الذكر الاضطراب ومغ 
مؤهلهلتكون بمحتوياما والارتقاء ب الخمحلتوي بمالاهتمام إلي لحاحة ا —

الفكريالأمن بقيم معرفة من الإسلامي المجتمع إفراد يحتاجه ما لتقديم 
الخمسة.بايعادها 

الفكري؛الخطب،الأمن قيم أبرز على الحالية الدرامة تمتمر حدودالدراسة: 
التالية:الحدود وفق اش~ ~رحمه عيي الناصر ين الرحمن عبد للشخ المن^رية 

بات")للمنامحال٠تارية للخطب، المكتوب محتوى على ة الدرامهده متمر ت ~

عبدالعلامة للشخ النافحة( المواضع —خهلب، المن؛ردة للخطب، الشهية الفواكه 
الشيخحطب، اختيار ّيبؤ ؤيرجمر اف—، —رحمه عيي الناصر بن الرحمن 

معاصرة،واجتماعية نقافئة ومكونات صحح ديني مضمون من تحمله لما 
الخطب،محتوى يجعل مما اللغة، ومتانة الخطاب وبلاغة لوب الأمحوقوة 

للدراسة.حصبا مجالا 

الدراسةطرحتها التي الفكري الأمن القيم قائمة ضوء ق الوراسة نتاج تحدد ت ~
المجموعقمؤلفات كامل على ة الدرامهذه نتائج تعميم يمكن ولا الحالية، 

الخطب،.شلكتاب اض—، المعدي—رحمه رحمن 
الكتابق المن،رية للخطب، المكتوب المحتوي على ة الاأرامهده متصسر ت —

ايشرميةللدراسات مثبمين ابن الشيخ ترسي مع ا1ةصيم، متيرة، والأداب، اسوم كلية  ١٥٩٤



واثدعويةالعلمية آثاره السعدي، ناصر س عبدالرحمن الشيخ مؤو«ر 

اظمفتح السلام عبد تدور م أ*د* 

ناصربن الرحمن عبد الشيح لفات لمؤ الكاملة المجموعة من الس—ائس 
وعددالثانية ;الهلبعة حهلية، ( ١٦٠)عددها يصل والتي اله~، ~رحمه عدى ال

بنصالح بمركز والمشورة المتوسعل. القطع س صفحة ّا( ٠ ٠ ) ا صفحاتب
م.١ ٩ ٩ ٢ ه/ ١ ٤ ١ ٢ العام ق يعنيزة اكقاق ^الح 

المصطالحاتتلهده الإجرائي التعرف يلي فيما الدرامةت مصطلحات 
المنفلمالكمي للوص—ف—i م تحد الملوب لأسا الحطب. محتوى تحليل 

صالخطب كتاب ق المتفمنة المنثرية الخطب لمحتوى والموصوعي 
—رحمهعدى الناصر بن الرحمن عبر الشيخ لفات لمؤ الكاملة المجموعق 

لأفراداللازمة الفكري الأمن لقيم تضمينها مدى على للوقوف وذلك اممه- 
■لم المالمجتمع 

لهمتحقق أنبا الأفراد يعتقل. التي والمعايتر المبادئ من مجموعة هي لقيمت ا —
تصوراتهلتحديد الفرد؛ ؤيكتّها المجتمع •با يؤس أومعنوية مادية مكامب 

٢٠)11ا،ت(,ه الحياة. ق وملوكياته  ٠)

التيالمعتقدات مجموعق بانبمات إجرايا الباحث يعرفها الفكري؛ الأمن يم ق ~
والثوابتوالمعتقدات ادئ المبووقاية الفكر، ومحلأمة تامين على نس—اعد 

كافةمن عليهم للمحاففلة المس—لم والمجتمع الشخصي لدى الإملامية 
توردةالمأو الوافدة أو الداحلية، أو المنحرفة، والأفكار لبية الالموترات 

والسنة.الكتاب س المنسقة وثقافته أصالته ْع تتفق لا والتي 
ال٠ناريةالخطب، إلي ( ٢٠٠)٨ بادحادح يشتر ال٠ناريةت الخهلب حتوى م —

علىالخهلبة تحرف كما ؤإبلاعا، وعظا المتضمن لف المؤ )الكلام أنيا على 
المصلينص جمع إلي الخهليب س رسالة توصيل فيه يتم بوعي أمحلقاء أتبما 

فحب،مقروصة عبادة هي حيث س ليس الإسلام ق ا أهميتهوتكتب 

١٥٩٥الشرعية للدراسات عثيميى ابن الشيخ كرسي مع بايدعاون القصيم، جامعة عتيرة، و١لآداد٠، اسوم كلية 



Aلدعوية وا اثعلمية آثاره اتسعدي، ناصر بن ثرحص عيدا الشيح مؤتمر ا
الرحمنعيد العلامة للشيخ التبرئة الخطب محتوى الصكريا الأمن قيم 

تحليليةيواسة السعدي 

الدينيةالمفامم المصلين جمؤع لتلقي ية أمامقناة هي حيث من أيما ولكن 
ؤيعرفهاتعليمية(. أدوارا لها أن كما الشرعية والأ-حآكام العقدية، والممورات، 
المنابرفوق من الخليب يلقيه )ما أنيا: على المنثرية الخطة ( ٢٠١)ثومانءآ 

الثرم، وصرفهم فته، وتدنيهم الختر علي الناس حمل مدق الجمع، أيام 
التشرعامر يقتضيه ما حب أمرهم وواغ باحوالهم وتبصرهم ودواعيه 

للخهلبالمكتوب المحتوى تعريف يمكن بق مما ضوء وق الإسلامي(. 
المصلينق التاثير بقصد المرابهلة الجمل من ق نانه؛ على إجرائيا الن\رية 

حسبأمرهم ووايع بأحوالهم وتمرهم مهم والتاثير واستمالتهم لإقناعهم 
الإسلامي؟التثرع امر يقتضيه ما 

هي)مفهومة محاوررئيثلاثة الفلرى الإمحنار يتضمن للدراسة: الإطارالفلري 
قالمنمية الخطب دور اممري- الأمن قيم وأهميته-أبعاد الفكري الأمن قيم 

الثلاثة:المحاور من مجور بكل التعريف بلي وفيما الئكري(، الأمن قيم غرس 
وأهميته:الفكري الأمن قيم مفهوم أ. 

المليعن تعالي فقال بدْ، على ما امتن المي الق نعم من نعمة الأمن يحد 
)القههس،به(ه تتى.ء نزئَلإ، ءايثا -مما لهن- لتكن أولم ؤ الأمين؛ 

أعظممن وهو لمحقيقها، الخجتمعاينن، حميع عي تالتي الطالب من مطلبا وهو 
منعددا ينتفلم شامل ومعتي واسع مفهوم وللأمن البشر، حياة ق الضرورات، 

ليشمليتجاوزْ بل عليه الماس ص كثير قصره الذي بالجانسم، يختص ولا الجوانب، 
مماونحوها الاجتماعي والأمن الفكري، والأمن ي، المفوالأمن العقدي، الأمن 
فيه•صروريا مهللما الأمن يعم 

الأسحول ايقة المات، وال.راسالأدبيات، من الحديد استقراء حلال ومن 
قعليها يهللق كبيرة منظومة س جزء الفكري الأمن مجال أن اتضح الفكري 

اتشرعيةتلدراسات عقيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم« جامعة عتيرة، والأداب، العلوم كلية  ١٥٩٦



ئواولعوي،ت اسمية آتاده السعدي، ناصر عبداترحمّز|س الشيخ مؤتمر ا

اطهفتح السلام عيد متدور ا'*د* 

النوعيةعليها يطلق ات الكتابيعص ول الأمنية، الربية منفلومة الحديثة الكتابات 
المجتمعية.الأمنية الثقافة منهلور محن معها تتعامل الأحرى الكتابات وبعض الأمنية، 

(Safety Educationوبريطانيا الأمنية التربية دليل تقراء امحلال واتضح 
 ٠ ٠ )٨Guidance,Y؟Lf  رجالمن العديد بما نائي التي الرئيسة الماهيم أحد

العديدطيابما بين تحمل والتي التكنولوجية للثورة المتتوعة الأدوات ظل ل التربية 
أوإيجابيا.سلبا وتر ند الني المتناقضات من 

حولتدور تعريفاته معظم أن يجد الفكري الأمن مفهوم عن كتب لما والمتتع 
أوتفريطناوط،،إفراطا علية الوممنهج عن الخروج من وتحصينه العقل حماية 
مها؛خمسة 

الفكرملامة الأسانإر اككريشانه:٠ ١ المالكي)• ، عريفت -
الفكرية،مقوماته أحد أو الوطني، للأمن تر\.يدأ يثكل الذي الانحراف، من 

والأمنية(؟والأحلاقية، والثقافية، والعقاJية، 
٢٠الوداعي)عرفهام ي - وعقلهالإنسان تكر سلامة بانه; الف،كري للأمن ( ٠٨

للأمورفهمه ق والأءت_اوال، علية الومعن والخروج الانحراف، من وفهمه 
أوإليوالتنطع الغلو إلي به يوول بما للكون ونموره ية، يامحوالالدينية 
والملمة(.الإلحاد 

٢٠دص)اليعرفه ؤ ~ مكوناتعلى آمنين بلائهم ل الناس معيشة ؛انهت ( ٠٦
والمنة(.الكتابح من المنيثقة الفكرية ومنظومتهم النوعية وثقافتهم أصالتهم 

٢٠نمير)يعرفه ؤ - ٠٤ )lCوالمجتمعالدولة بين المشتركة والتدابير النشاط •؛ ؛
قببا حمتكون ية أونففكرية أو عقدية ثوائب، والجماعات الأفراد لتجنّح 

قللإيقاع محببا أو الصواب، حادة عن والأحلاق والأفكار السلوك انحراف 
الهاللئ،.

١ ٥٩٧اكرصة 1ادراسات ءثي«،ين ابن الشيخ ترسي مع بالتعاون القصيم، جاسة منيرة، اسوم كلية 



ئوالدعوية اسمية آمء المعدي، ناصر صوايرحمزبن موضرالشيخ ط
الرحصعبد العلامة ر1شيخ التبرئة الخْلب محتوى المثريا الأمن ليم 

و>ديليةلواسة السعدي 

الفكرةمنظومته أن المجتمع اس إحبانه; ١(.  ٩٩٥المجدوب.)يعرفه ؤ —
قليس المجتمع، داخل الأفراد بين العلاقات يرتب الذي الأخلاقي ونظامه 
الذيالانحراف من الفكر سلامة إلى أوالاطمتنان وافد، فكر من مديد موصع 
والأمنية.والثقافية الفكرية مقوماته أحد أو الوطني للأمن مديدا يثكل 

المضمونتثمل لم لأما جامعة؛ غير أما يلاحظ الساتة التعريفات ق التأمل 
قصرالوادي فتعريف ماهيته، تثرز التي الأمامية والعالم الفكري للأمن الحقيقي 

نجلالأخرى التعريفات وق المجتمع، دون الأفراد، فكر امن علي المكري الأمن 
أنللأمن لايمكن إذا ستقيم، لا وذلك الأفراد دون المجتمع على ركزت أنما 

لكنالمجتمع. ويشكل يتكون بمجموعهم الذين الأفراد عن يمناي واقعا يكون 
والمجتمع،الفرد لمصالح مامالة متوارة أنما يتنيهل ريعة المتادئ ق المتيمحر 

الأمنقيم وان كما المجتمع، دون الأفراد لدي شخمية مصالح تحقيق تراعي فلم 
بلأوشعورأ، إحساسا يمثل ولا والمجتمع الفرد يعيشها نفييه حالة تمثل الفكري 

الفئة.الحالة كلك انعكاس هو والشعور الإحساس أن 
تأمينعلى ساعد الش المعممداتؤ مجموعة بانمات إجرائيا الباحث ا ؤيعرفه

الشخصلدي الإسلامية والثوابت والعتقدات المالئ ووقاية الفكر، وسلامة 
ضسكافةاسمثراتاواويةوالأفكارالمحرفة،

سالنبقة وثقافته أصالخه مع تتفق لا والي توردة المأو أوالوافدة الداخلية، أو 
بعالةم يتالفكري الأمن أن نلاحفل ، اكحريفهذا ق دققنا اذا فة. والالكتان 

تانه أهمها صمانه 

اللأمة.على الحرص على تقوم نقية ثعورية الة ح ~
والالخزام؛صيانتها.والمنة الكتاب على القائمة المام الملوك وحدة على وكل ي ~
والمجتمعللأفراد الخامة والممالح القيم يمس ما لكل رقص على ْوم ي ~

الشرعيةسراسات عقيمتن ابن كرسي مع بالضاون اتقصيم، جامعة عتيرد والأياب، اكلوم كلية  ١٥٩٨



واثدعويةالسة آثاره ناصرالسسي، بن عيداترحمن الشيخ مؤتمر 
اضفتح السلام عيد مض<ور أ،د• 

للأفرادالعامة والمصالح القيم نص محاولة لأي والجماعي الفردي التصدي 
والمجتمع

الجوانبل للأمن تحقق يؤمن الفرد لدي الفكري الأمن تحقق أن من ولأينب 
لديالمميزة الواعية العليا القيادة هومناْل العقل لأن ذلك تلخائيا؛ كافة الأحرى 

هدهصلمحت فاذا الأحرى، الأمن أصناف، يكل الموكلة القيادية الجهة وهو ان الأت
ؤيممقالأمن، عاتلة إفراد يكل حمدت فواذا الأمن، عائلة إفراد كل صلح القيادة 

لأمنتعريفة ق ( ٢ ٠ ١ )٨ الخلج لدول العربي التريية مكتب اليه أثار ما مع محبق ما 
ْعوتكاملها الإملامية شخصيته يهدد مما فكرينا الفرد تحصين انه علي الفكري 
عنالأخطاء درء علي فهويعمل نم ومن يعاينه، الذي والاجتماعي الثيش محيطه 

الأخلاقيةبالمبادئ النفس تحصين علي الفكري الأمن يعمل بل حوله، وعمن ذاته 
مععرصه سبق ما ؤيتفق وحريتها، الشخصية حققي علي تعمل التي والسلوكية 

الأمنلب هو الفكري الأمن أن (ق  ٢Johnson, ٠١١جونسون)اليه أشار ما 
وأفكارهم،أبنائها بعقول تقاس إنما والحضارات والأمجاد الأمم لأن وركيزته، 

ونوالبهم.بأجسادهم لا 
لماالمجتمع إفراد بين الفكري الأمن توفير إلي الحاجة مدي يتضح بق ممما 

دعاةمواجهة علي اعيهم نومطية بقيم المجتمع إفراد تحمين ل دور محن ه ل
المجتمعإفراد س فليلة غير بة تأن أدركا إذا خصوصا والعنف، الغلووالمملرف 

(٢٠١١القحطاق) ؤيشير ملحوظا، وثقافتا فكريا فراعا يعاف باب الشمجن خصوصا 

ستغلاله استم وبعضهم مشبوهة، مصادر س الحلم تلقوا الشباب يعص أن إلي 
الأفكارلغرس خضبة أرض بمثاية فوجدتمم إليهم، الوصول امتطاعتج عناصر قبل 

كثيزاتلقينهم على فعمالت، لديهم، اللازمة الفكرية الحضانة وجود لعدم المتطرفة 
أسوتمديد والتدمير للقتل أداة أصبحوا حتى الخاطثة، والعتقدات ادئ لباس 

١٠٩٩الشرعيات !!دراسات ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، هشزة، والأداب، اسوم كليات 



Jر ٠<Jوالدعويةالعلمية آثاره المعدي، ناصر عيدالر*ء4أنبن الشيخ ؤ٠
الوحسعبد العلامة للشيخ العبرية الخطب محتوى ث المكري الأمن قيم 

تمحليليةيراسة السعدي 

أفرادْ.وترؤيع المجمع 
أهممن هم، بل المجتلع، ثقافة ءات أهم من الصكري الأمن قتم وتعد 

محدداتأهم من تعد أنيا كما الجمع عليها يعتمد التي ية الأمامحات المقوم
الأزادبتن والفاعل التعامل، هل تالتي العوامل أبرز ومن الإنس-اق، الملوك 

كونهاعن قفلا ومجتمعه، الفرد ين التفاعل عملية تهل لأنبا والجماعات؛ 
-الأخرى الكاJنات، هن عره عن ان الإنحا يتميز مهمة خاصية 

الحضارات،وتشييد الأمم حناة ل ودوره الفكرى الأمن أهمية لنا يتضح هتا من 
أهميحد الفكري الأمن فان أمة؛ لكل ربا مطاوستا أنواعه تعدد على الأمن كان ؤإذا 

وتحققهالأخرى، الأمن بصور وثيقآ ارتباطنا يرتبط لأنه وأخطرها الأنولع لث، تال
وماومعتقده، فكره أسير ان فالأنالأخرى، الأمن لأنولع تحقماىلقاي يؤمن 
3،بالتأمل وعقله، لفكره صدى إلا الحياة والمر ق وتصرفاته وسلوكه الإنسان عمل 

الإنسانلفكر التامة الحماية تحقيق إلى عي يأنه يلاحظ الفكري الأمن مصهللح 
الخفلومةبحماية يعنى وأنه والأءت_دالا هلية الوسعن أوالخروج الانحراف من 

أومنحرف أومعتقد فكر كز مواجهة ق والأمنية والأخلاقية والثقافية العقدية 
يحملعمل ألية هو الفكري الأمن إن القول ؤيمكن لوك، سمن يتبعه وما متهلرف 

الانحرافاتمن والوقاية الطمأنينة ؤيفمن الأفات، من المجتؤعر حماية عاتقه على 
الداخليةالأوضاع يهدد وما الاستقرار، وحفظ المألوفة، غير لوكيات والالفاكرية 

المجتمع.ق الحياة وتممد الفوضى تثير فكرية وتيارات اضعلرايات من 

أهميةعلى أكدت أبعادا الفكري الأمن قيم تتخذ I الفكري الأمن أبعادا ب■ 
الأمنقيم عليها تركز اضر ادئ البوحدة وق المجتمع بنية على الحفاظ ق القيم 

الأبعادتهده ومن الفكري 

١٦٠ سوندلدراطتاتشرمية٠ 



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر ءبدالرحعنبن الشيخ ^ ٠٥٢
اضفتح السلام عيد مندور ا،د• 

قولق الكريمة الأية أرت السالم: المجمحع و الفرد وواجيات حقوق . ١ 
وزنجكآنت أمكن كئادم وهلنا ؤ اللام عليه ادم يدنا ممخاطا ونعالي بحانه مالله 

هأو' ينآلهسن هأذُألن،مآ٥٤^؛ مرت١ وثُ ثيئما -نث، مهايبمدا وكلأ أهئه 
ققررت كما والماكل، كن، المحق ق متمثلة ان الاسمحقوق (، ٣٥)البقرة، 

المحرمة،الشجرة يقربنا وهوإلا حواء، وزوجته أدم البئر أبي علي واجح المقابل 
الرسالاتلتكمل جاءت والتي وملم عليه اممه صلي محمد ول الرسبعثه كانتا ثم 

وسلمعليه الله صر محمد الرسول ؤيوكد عليعباده، اممه نعمه با-ا وليتم السماؤية، 
المجتمعق الفرد ات وواجبلحقوق إسلامية مبادئ أربعة الوايع حجة طة حل 

ينمعاذ عن حبان، ابن صحيح ق حبان، ابن رواه مما تخلاصها اسيمكن لم الم
ألاإفالناسي أيها يا قوله: ق لمين المبين اواة والمسالوحدة مبدأ حبل)تا'كيد 

علىلعجممم، دلا أعجمي، عش فضل لا ألا واحد أباكم ؤاذ واحد ربجم 
العدلوترسح ~ أحمرإلأبالتقوى عر لأسود ولا أسود على لأحمر ولا عوذئ 

قهدا، يومكم كحرمة عليكم، حرام وأموالكم دماءكم إة قوله: ق الملمين بثن 
فيكمتركتؤ وقد نوله• 3، الأمة تور بدسوالتمنكر ~ هدا بلدكم ؤ، هذا، نهركم 

ورباقوله: ق ا الربمن والتحذير ~ ام كتاب به، اعتصمتم إن بعده تفلوا لن ما 
المطاو_،ذعبد بن عباس ربا ربانا، أصع ربما وأول موصؤع، الجاهلية 

الهلبعوهو حلق، جمع الأحلأي، لم: المالمجتمع ياحلاقيات الالتزام . ٢ 
أئعالعنها صدر رامحه للممس حال أيما الأخلاق وتعنى والدين، والئجية 

ْعيتلازم ما على بماة نمير بل أوتمهل، تفكر إر حاجة غير من الثث أو الخير 
وصفهايمكن التي والثلوكيارت، البشرية الصفاُت، من مجموعه وهي والعادة، الهلع 

لتحقيقا رئييعدا الملم المجتمع بأحلاقيات الالتزام ؤيمئل القح، أو بالحن 
٢٠المجتمع،)حلمي،؛ داخل الفكري الأمن  الأخلاقمن مجموعة وهناك ( ٠

١٦٠١اثشرعية لامراسات ابن اتشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حاسة عتأيرمح واموداب، اسوم كنية 



هوالدعوية اوسية آثاره السعدي، ناسر ساأرحضبن الشيخ مؤت«ر ا
الرحمنعيد العلامة للشيخ اعنبرية الخطب محتوى اأفكريات هيم

0ىااىهمات ٣^١ ادسىنمي 

القرآسةالموصى من العديد ق ا لهودعا الإملأم عاليها حن التي الحميدة 
قبلالمجتمعات ق موجودة الأخلاق تلك بعفى كانت وقد السوية، والأحاديث، 

ومنالثنة، أو بالقرآن الئتمثل الوحي من الأخلاق نالك ذكر وتبل الإسلام، مجيء 
الصدق...الخ(الحياء، والعفة، والحالم، الأمانة، الأخلاق) تللئ، أبرز 

تجاْالمستولية وتحمل الانتماء يعد ت تولية الموتحمل االو٠لن الانتماء ٣. 

مجتمعه،وأفراد بينه المثسركة بالروابهل الفرد تشعر وهامة ضرورية حاجة الوؤلن 
ؤيتفانىلأنتمؤاء با يفتخر يجعله نوحيها وتوجيهه لالوء|ن لأنتماء با شعوره وتقوية 

الانتماءعن تعو كثيرة مؤشرات هناك أن كما أجاله، من ؤيضحي وطنه س، حق 
وبقيمةالوطن بجمال تشعره وطنه بناء ق الإنسان مشاركة منها تولية الموتحمل 

مضامينومن ات، والواجبالحقوق مفهوم الفرد لدى ؤيتمي مجتمعه ق الفرد 
اتهممؤ ولجميع الوطن لهذا والفخر؛الانتساب■، الاعتزاز قيمة والولاء الانتماء 
وتعدالوطن• هذا لأبناء العامة الممالحة كحقيق الجاد والعمل والأمنية، المدنية 

الوطيالأنتهاء لحقيق مهمتا حزءآ حوله لاكفاف، وا معه واكفاعل الأمر ولي طاعة 
رفاهيته،وتحقيق التنمية خطط ونجاح أمنه بلؤغ ل ونجاحه المجتمع ائه كماّ

راحتهعلى ؤيحرصى سواء، حد على والمواطن الوطن خدمة على يعمل أنه خاصة 
تربىالش وتقاليده وعاداته قيمه على المءحافظة مع مجتمعه تطوير على ؤيحمل 

القادر،اِا،آأ(ا)العد علها. 

الدينحثنا والخاصة: الإيجا؛يةوالمحافظةضالواردالعامة 

١٠٠^^والمحافظة والخاصة العانة، الاهتمامبالممتالكات على الخيف الإسلامي 
الدينالأشخاصى وخموصا الاس، جم.ح تفيد ليوال،مار، والخراب، اكلم، من 

العامةوالمرافق الخصة المرافق إلى للدخول كبيرة مالية مبالر دخ يس—تطيعون لا 
نفلافةعلى الحافظة للجمح ملكؤ العامة الممتلكات iهاJ٥ والمتنزهات، كالخدائق 

الشربمميراسات ءثي4ين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة صتيرد اسوم ممية  ١٦٠٢



دوايوعوية اتعاست أناره اتسدي، ظِ سادرحمنبن الشيخ نمر مؤ ط
اكهتح السلام عيد متدور أ.د. 

علىوالقاذورات الأوساخ رمي بعدم وذلك والمتزهات، كالحداس العامة المرافق 
استعمالها،من الانتهاء بعد المياه دورة من التاكد يجب وكيلك الأرض، 

علىالرحلة مخلفات رمى وتجنب استخدامها، الأسخاص باقي تهلح يبحيث 
لدك.المخصص المكان ق إلماوها ثم واحد، كيس ل جمعها يجب بل الأرض، 

العامةالممتلكات تلك على الحافظة ق الأفراد من الإيجابية اركة الخثويعتبر 
قيتمثل والدي الفكري الأمن أبعاد من رئسا بعدا الخاصة الممتلكات وكيلك 

ومنفلومتهمأصالتهم مكوناتر على آمنين دمجتمعاتم أدءلا"م 3، الناس يعيش أن 
الوعتة.ومافتهم الفكرية 

علاقةتكوين والحضاري الثماق الانتماء يمثل ت والحضاري الثماق الانتماء . ٥ 
فمدذك له تحقق فاذا الصحيحة ادئ والمبوالثل القيم س مجموعة مع إيجابية 

وافدةبمبادئ أفكارهم تلونت ؤإذا معاينه، وأحلى صورة اسمي ق الأمن لهم تحقق 
الخوفذك ديارهم، حلال الخوف جاس فقد توردة موثقافات دحيالة وأفكار 

اللدك بقانهم؛ مقومات على ؤيقضى الحضاري يهددكيانم الذي المعنوي 
الأحرى،الثعوي، تجاه التوافد الأمة تغلي أن الفكري الأس على المحافظة تعني 
الدينيناسب ما أحد أحل س الشريعة بغربال وغربلتها حضارما استقبال ؤإنما 

الأمةعلماء من يتطلب، وهذا ؤيعارصه، الدين ينال مما والتخلص معه، ؤيتوافق 
والضيختغلال الاسمن لحمايتهم معلومات، س بابج الثحيل إلى يصل ما مرانة 

والانحراف.

منذالإسلام اهتم لقد الفكري" الأمن قتم غرس ل المنمية الخهلب، دور ج، 
وصياغةالمجتمع ونوعية الأمة وتربية الناس لهداية يلة كوسيالكلمة تاؤيخه فجر 

يؤعأمحكل تلقي التمح، الجمعة حطبة ت، فكانالمنهللق هن.ا وس الصالح، الإنان 
(٢٠١)إ؛راهيم،آ الإنسان. عليها يئاب، وعبادة ثابتة شعيرة 

١٦٠٣الشرعية سراسات عتي4اين ابن الشيخ كرسي مع بالتطون القميم، جامعة عتيزص داس، و١vاسوم كلية 



Aوايدعوية اسمية آثاره السعدي، ناصر صداترحمنبن الشيخ ٠^^^ ط
الرحمنعيد العلامة يشيخ التبرئة اليحلب محتوى ا المكري امحآمن قيم 

نمنالهداية معالم من بارزأ ومعلمك حالية منارة القرون عبر الخطة استمرت 
والصالحين،الأنبياء وسير الشريعة وتعاليم العقيدة، مفاهيم ؤلرحت مترها حلال 
علىومن عصر، كل ق تتجل« كانت التي المن—اكل عولجت كذلك حلالها ومن 
تائبينتعالي اش إلي فرحعوا الناس س كثير ق الخير كوامن تيقفلت اصالمتر هذا 

لهولايزال مفت قرون عمّ بالحق يميع صامدآ المتر هذا ظل ولقد تغنرين، م
وقيم.وتعاليم أفكار س فيه يهلرح ما حلال من التغيير ل الفاعل أثره 

العلميةالأجيال عقول يغال.ى الذي هوالرافل. المتمية الخهلب محتوى ؤيعتتر 
عنالإحابة بين يجمع ووعفل تعاليم س يضمنه يما اللم، والفكر الراشدة، 

الواجباتوتلبية والعلمية الإسلامية الساحة على يطرح وما والواغ الحاصر أمثلة 
لفيالالواهم، والفهم الإسلامي الفقه وأسامحميات العقيدة ترمحخ ق الشرعية 

عدىالؤيري والسلوكية. العقدية الانحرافات س والتحاوير والسنة الكتاب، لهج 
والوجيهاتوالعليم الوعفل بين يجمع أن ينبغي الخهل، محتوى أن ١( ٩ ٩ )٢ 

المضعلروالفصيلأت متنوعة يامحاليم، والدنيوية الدينية المضار ودير للمنافعر 
علىالمترية الخيذ محتوى تضمين صرورة ل ٢( * ٠ زهرة)٥ أبو ؤيتفؤ، الهيا، 

الملأءأمام العيوب، وتثهير اكاتيم لا القويم منه الهدف يكون بأن المسحة أدب 
بأسلوبتعالي افه إلي يعود بان عاص لكل الفرصة نوّع أن يبغي بل شخص لأي 

للل.عاةيمكن المترية الخهلج، محتوى أن القول يمكن سق ومما وجذ.اب، لن حم
دينياواجبا ذللئ، يعد حيث الفكري؛ الأمن فيم لغرس الفرص والخهلباء والعلماء 
شرائحهبجمئر والمجتمعر الدولة بين تفامنية تولية مأنه كما ووطنتا، وأحلاما 

طموحةبرامج إلؤ، يحتاج عليه والمحاففلة فتحقيقه مجالاته، كشعّ_إ ومؤسساته؛ 
مازاللأنه يذللث، الوفاء المترية الخهليج لمحتوى ؤيمكن الملوي، بعيدة وأهداف 

والانحراف.والضياع ال الفغيط من لمة المالجماهير اليه تفى،ء دوحة 

الشرعيةسراسات عتيعين ابن الشيخ كرسي مع بامLون القصيم، حاسة عئيرة، والأداب، اسوم ممية  ١٦٠٤



والدعويةاسبمية أناره السعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ مؤتمر 
اكفتح السلام مبد مندوو أ*د• 

تمالتي والقضايا الموصوعات يناقش الخمية الخط—ب محتوى أن وحث 
المجموض،يهم ما عليهم ؤيهلرح مكني، تجمع أو أونية مدينة كل أصحاب 

والإيثارالتعاون لواقح فيهم ؤيحرك اهتماما، على تحوذ ؤيبالها، ؤيثغل 
الغيرةفيهم يثير انه ذلك، مقابل ل والأثرة والأنانية والبخل الشح ؤيقوم والرحمة، 
موقفاؤيشرح أخري، تارة أحكامه، والتزام نصرته إلي ؤيدفعهم للدين، والحمية 
ؤيطالبدة، فاّعقيدة نبذ ؤيدعوإلي اس، النيئن تحمة معادة من الإملأم 
واقعهم،ل الناس بعيثه مما ذللث، غير إلي الناقة تربية على الحرص بضرورة 
يعيشولا المضاء، ق يحلق لا الخللبا محتوى لأن ونظرا مجتمعهم، ق يه يحوز 

وأحداثايرة الموضوعالت، حتى وحياتمم، الماس واع عن بعيدا عاجي، رج بف 
حياتهمق الناس يعانيه بما ترتيط أن يجمتح والتايعيين، الصحابة ير ومالغزوايتؤ 

اليه،الوصول نبتغى وهدفا لبلوغه، عى ننموذجا النهاية ق تشكل وان العاصرة، 
فانالبعيد؛ الماضي إلي والحنين بالأمجاد التغني حدود عند الوفوف، يجوز ولا 

الفكريالأس فيم وتنمية غرس ق وظاهر واضح دور الن^رية الخهل_ا للمحتوي 
مجتمعهممنظومة بان إحساس الأفراد لدي يجعل مما الملين وعقول فوس نق 

الوانه أمان ق المجتمع داخل بيتهم العلاقات، ترتب، والمي والأحلانية الفكرية 
انالإنشخصية تكوين إلي إضافة وافد، ، متطرففكر أي من تمديد أى يوحد 
واس.بلام المعاصرة الحياة للعيس المستنير الملم 

القيمضوء ق المنرية الخطي، محتوي تحليل تناولت التي الابقةت الدراسات، 
منهات

استخاJاممدي على ، التعرفالا،رامة تهدفت، امح( ٢٠١٧)الزهراق رامة د~ 
بالحرمينالجمعة خطي، خلال س التكفيري للفكن الدعوية الخحالجة اليس، الأم

نسبةإجمالي تزكي ة الدرامحنتائج وجاءت ، ١  ٤٣٦—١  ٤٣٥الخام ق الشرفين 

١٦٠٥الشرعية وادراسات عتي4ان ابن الشيخ ترسي مع ياتاون اتقصيم، جامعة عتيرة، والآداب، اسوم كلية 



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر بن عيدايرحمن الشيح مؤتمر 
الرحمنعيد العلامة للشيخ المبرية اليملب محتوى ١املريات الأمن هيم 

0ىادةٍاسه م ا

نسبجاءت، /سما ٠ , ٣٥كان ام الحرم و الوعيد يخلوب ١^١^ 
للغكرلدعوة المعالجة ية نحاءيت، /، ٤ ,٥ ٩ المدق الحرم ق الوعيد الوب، وأ>>

الخطبوق *^، ٩٣١٢ ية بنالمكي الحرم حطب ق العاطفي بالأسالوب التكفيري 
بالحرمالدنىضةما,ا/سإجمارالأطف.

المعرفيةالقيم على التعرف ة الدرامتهدذت، ام( ٢٠١٧)حنفي ة راٌد —
()١٩محتوى تحليل حلال من لبنان دولة ق الجمعة حط_، ق والسياسية 

قجمعها تم الشيعية، الخطب، من حطبة ( ١١١)المنية، الخهلج، من حهلبة 
نيةالالخهلحح إثارة تؤكد الدراسة نتائج وجاءت، 'اأ( '؛آ~اُا*)ما*بين الفأرة 

الخطبو اوياّية القضايا جاءت، بينما Z  ٧,٥٣ بنسبة السيامية القضايا إلى 
الخطبف، الاجتماعية القضايا إلي الإثارة جاءت، بينما ٦•)، ٠ ٣, بنبة الشيعة 

كضاياالأجتماعيةفيالخو_إاكيعةسيةبةا,هم/ الية؛ن
بنسبةالمية الخطب، ق العامة العرفية القضايا إلي الإشارة ب,مآم/وجاءر، 

a/.بتسبة الشيعة الخهلجؤ ق العامة المعرفية القضايا نفس جاءت، بينما /، ١ ٥ 
بجوابهاالتربوية التوجيهات على التعرف امتهدفت، ( ٢٠١٤الجهني)رامة د -

الجمعةحطب، من تتيطة الملاجتماعية( لعقدية—العبديه—الأحلافئة—ا ا) 
قانموذحتا القاسم المحن عبد الشح حطب، الشريف،، النوى بالمجد 

موصؤعالخ،رية الخطب، تركيز تزكي التخليل نتائج وجاءت، ْ ١  ٤٣٣العام 
درجةق يليهما كبيرة بدرجة التعبدي( — الجانبين)العقدي على الدرامة 

الترتيب.عر الاجتماعي( - الجافين)الأخلاقي التناول 
٢٠شومان)ة رامحد ~ منتنثطة المالتربوية القيم تحديد اسننهدقن، ( ١١

غلبةالأتية! النتائج إلي الدرامة وتوصلت، الكي الحرم ق المبؤية الخطب، 
قالمستنبطة للقيم الني الوزن وباين لبية، الالقيم على الإيجابية القيم 

الشرعيةللدراسات عثيمحن ابن الشيخ كرسي مع بادعاون السيم< حاههة عتيزص والأداب، الخلوم كلية  ١٦٠٦



والدعويةاسمية آتاره السعدي، ناصر بن عبدايرحمن مؤتمرالشيخ 
اكفتح السلام عبد متيور أ*د■ 

جاءتسما الأولى، المرنة ق العقدية القيم جاءت حيث المختلفة قتاما 
تنبطةالالتربوية القيم وتناغم والأخيرة، الثامنة المرتبة ق التعليمية القيم 

وتناسقها.وتكاملها 

الأسءاويتوا3رةيم التعرف الدراسة اسهدقت ٢( ٠ ١ الإكلي)ا راسة د -
الثانويةبالرحلة الشرعية العلوم مناهج ل التعامل أخلاقيات ونيم الفكري 

يرالتفمناهج ق الفكري الأس قيم تؤكدتوافر النتاج وجاءت بالموليه، 
سةالتوب، مناهج وق ، Xtu,aسبة ف ية بن

Xya,uضبة الإسلامية والثقافة الحديث مناهج جاءت كا ، Zyأ\،,ا، 
٢٠الخموري)دراة ~ الترامدرجة على التعرف ة الدرامتهدفت ام( ١١

الّك،.خطب ق المتضمنة التربوية بالعايير الأردن ق اجد الماء خطب
بمحاييرللخطساء الالتزام درجة أن تؤكد التنائج وجاءت الجمحة، لاة صق 

المجالات.لجمج متوسطة جاءت التربوية 
٢٠العباصرة)ة رامد - توافقمدي على التحرق اللءراسة استهدفت ( ٠٥

قالجمعة خطبة وكتب للمرحلة الإسلامية التربية كتب محتوي بين الفاهيم 
درسا( ٢٠المحتوي)٣ تحليل أمسلوب الباحث استخدم حيث عمان ملعلنة 

ضوءل وذلك الجمعة خطب ص خطبة ( ٢٠٤الإسلامية،)التربية كتب من 
—الفقه — الكريم القرن — يرة الأتية)الالمح، المجالات ق مفهوم ٢(  ٠١٢)

توافقوجود تؤكد الدراسة نتاج وجاءت الشريف،—اكلم—العقيدة( الحديث، 
١لإ ٤ ١ بنسبة الخطب، وكتهبؤ الإّلأمئة التربية كتب، بين مفاهمى 

٢٠القاضي)ة رامد - التربويةالخضامين على الوقوف اسهدفت، ( ٠٤
—الجوانب)العقلءية ق النبوي بالمجد الجمعة خعلمج من تنبطة الم

،١٤٢٢العام ق النبوي الجن. لأئمة الاجتماعية( الأخلاقية— — التعبدية 

١٦٠٧أوشرعية سواسات عثيهتن ابن اتشيخ كرسي مع بالتعاون الصيم جامعة عتيزتي اسوموالآىب، كلية 



Aوا1دءوبة اسعية آتاره السعدي، ناصر عيداثرحصبن الشيخ موضر ا
الرحمنعبد انملأمة لاسخ ائتبرية اسْلب محتوى ة - المكري الأمن هيم 

تحليليةعواسة السيئ 

الخطبتضمين تؤكد ة الدرامنتائج وجاءت الوصفي المنهج الباحث اتبع 
افه—إفراد التوحيد رمفمون الآتية القيم جاءت حيث متفاوتة ب ينللقم 

عليالصر والهوى— النفس مجاهدة - والمنة بالكتاب —التمسسك بالعبادة 
القيمجاءت بينما للقيم، العقدي الجانب ق وذلك الموت( —تذكر اطه أقدار 

التعبدي،الجالم، علي وذللثإ الدعاع( — القرآن قراءة — —الحج الصوم الأتية) 
—ادأبالعفة الرحمة— — الصدق — الخلق حن الأتية) القيم جاءت بينما 

الأتيةالقيم جاءت بينما الأخلاقي، الجاب علي لثج وذلالرجولة( — الزيارة 
~الأمن ~نعمة الحوائج قفاء \ذنوا\آ'— أوقات — الملة الأسرة )رمحالة 

الاجتماعي.الجانب ق الخالم( طلب اللمان— حففل 
٢٠السيابي)راسة د - ٠ الخم،.همن المرئيات على الوقوف استهدفت ( ٠

ةالدراسنتاج وجاءت الإسلامية، بات والنامحوالخيدين الجمعة طب حق 
منهاأجزاء تروى ا وانكاملة، رؤيت ه للني خطبح على الثور عدم تؤكد 

للنبيبونما ؤينسالخامة يتتاقلها كثيرة حهلب كيلك بذلك، الرواة ؤيكتفي فقط 
صعيف.وآخر مكذوب فبعضها عنه تصح لا —وهي 

ة.دراسمثل ا؛قة الات الدراسمعظم مع الحالية ة الدراساتفقت 
الفكريالأمن موصؤع علي الضوء ليهل تق ٢( ٠ ١ ١ الأكلي، ؛ ٢ ' ١ )الرهراف،ما 

•دراسة مثل الم—ابقة الدرامات معظم مع اتفقت كما المجتمعات، علي لخعلورته 
٢؛٠ ٠ الخياصرة،ه ؛ شومان، ، ٢٠١آالحموري،ا ٠ ١ ٤ الجهني، ٢، ٠ )حنفي،با 

٢٠القاصي،  أداةتطبيق ل اتفقت كما الجمع خهلب تحليل ق ٢( * * ٠ ؛الميابي،  ٠٤
الصلةذات المايقة الدرامات من ة الدراسسهذه تفادت اسكما المحتوى، تحليل 

تخدمتامكما الهيا توصلت التي والنتائج النظري الاطار جوانب علي بالنتعرف 
المايقةالدراسات عن الحالية الدراسة وتختلف اكحليلي، الوصفي الدراسة منهج 

الشرعيةللدراسات عثي4يرن ابن الشيخ كرسي مع ياثاعاون ادهصيم< حاسة عتيوة، والأداب! اسوم كلية  ١٦٠٨



والدعويةاسية آثاره السعدي، ناصر عبدايرحمزس مؤت«رالشيح 

اطهفتح السلام عبد مندور • ٥٠٠١

عيي—الناصر بن الرحمن عد العلامة للثسخ الميؤية الخطب يأق)محتوى بما 
أماالسابقة ات الدرامعن الحالية الدراسة به تميزت الفكرى(وما الأمن قيم قائم 

ينالرحمن عبد العلامة للشيخ المنبمؤية للخطب المكتوب المحتوى ق تبحثا 
الفاكري.الأمن نم صوء ق تحليلها اض--. -رحمه - عدى الناصر 

'٩ الشرعية لليراسات عثبمين ابن الشيخ ترسي مع بالتعاون القميم، جامعة عتيزت، والاداس اسوم كلين 



Aوالدعوية اس4ية آثاره واصراثسعداي، بن مبدايرحمن اتشيخ مؤد4ر ط
الرحمنعيد العلامة للشيخ التبرئة الغملب محتوى ي المكري الأمن هيم 

،ة0ءلياإية41دراالسعدي 

>اتدراسة ؤاجراءات سهجية 

الوصفيالمنهج على الدراسة تعتمد الدراسة؛ ل المستخدم البحث منهج أ• 
كائنهو ما يوصف الوصفي المنهج يقوم بحث تحليلمة، وصفية ة دراسباعتبارها 

لوصفهالدراسة مجتمع دراسة ق الوصفي النهج الباحث امحتخدم وقد يره، ونف
يمومن الفكري الأمن نم عن والتعبير الوصسفا تم حسث وكيفيح، كميا وصمتا 

الباحثتخدم اسكما كيفيا، يرها ونفالفاكري الأمن لقيم الكمية الدلألامتح رصد 
قالمستخدمة الأصلية الناهج من انه حيث الدراسة، لناسبة الأٌسثاءلي النهج 
ةالدراسمحل المنبرية" الجمع حهلب لتحليل دوره ؤيآق المنبرية، الخمحلبا مجال 

تنثامحرالأسوالمنهج وبامحلته، ءلاهر0 الفكري الأمن قيم من فيها ما تتباٍل اسو— 
وفقوغيرها الصوص من ومعابي أفكار تنتاج لأسالبحث طرق من طريقة يعد 

حهداقصي يبدل الباحث بها يقوم التي الهلريقة وهو علتها متعارفا وقواعد صوابهل 
استخراجبهدفذ والمموص الشريفة والأحاديث، القرآنية الآياُت، ة دراسعند عقلي 
النهجالثاحث، تخدم اسوقد الواصحة ة بالأدلراما ومؤسأالفكري الأمن قيم 

.الدراسة محل النبرية~ الجمع حطب، ق ومعاق أفكار لأستنتاج الأستنباطي 
يرغب،الش المجموعق انه على ة الدراسمجتمع يعرف، ة! الدراسمجتمع ب. 
العينة،من الهيا يمل الش المتائج عليها يعمم أن يريد واش تها دوامق الباحث، 
بالفعلالباحث، يود الذي وهوالمجتمع أصلي مجتمع من الدراسة مجتمع ؤيتكون 

المجتمعأما للباحث،، متاح يكون ما ادرآ نالمجتمع وهدا عليه، نتائجه يعمم أن 
التاحالمجتمع مي فيبالفعل عليه نتائجه تعميم قادرآعلى الباحث، يكون الذي 

)مراد،المتاح الواقعي احتياره والماق للباحث، المموذحي الاختيار الأول ؤيهئل 
٢٠هادي،أ  الكاملةالمجموعق من الدراسة مجتمع يتكون الحالية ة الدراسول ( ١

يصلوالي اش~~ ——رحمه عيي الناصر بن الرحمن عبد الشخ لمالت، لمؤ 

الشرعيةلالدو١طت عتي4اإن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حاسة عتيرة، والأداب، العلوم كلية  ١٦١٠



واتدعويةاسمية ١^٥ السعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ ٢^^ 

|راإعفتح الملام عبئ متيور أ.د. 

الثمانية)٨( يمجلدال الكريم القران ر نيبداية مجلد عشرين ( ٢٠)إلي عددها 
حصانصأهم ومن .الخ، ... ية السعاو والفتاوى الخهلب، والفقه، بالعقيدة، ومرور 

أنها!الكاملة المجموعة هد0 

طعةمن أكثر ل ومشورة محققه فهي الهيا الرجؤع الاحب-ن جميع إمكان ب -
الميماندار بعنيزة، الصالحية يالجمعية صالح بن صالح مركز )منثوران، منها 

والتوزيع(.للنشر 
أوورنا )مطبؤع كان مواء المكتوب، المحتوي على الحصول هولة س ~

بالتعاونصالح بن صالح ومركز المالحية الجمعية وفرمتإ حنث إلكروبا(، 
؛المؤلفات، C3D—]ROMمدمجة أسطوانة المعلومات لتقنية ، حرفثركة ْع 

الله—.~رحمه عدى الالرحمن عبله للشيح الكاملة 
قبلمن مراححتها وتم محققه الكاملة المجموعة ق الشيخ مؤلفات ميع ح~ 

الثريعة.العلوم مجال ق العالماء من متخممة لجنة 
الشيحلمولفات الكاملة المجموجة إ->ضاع لمحوبة نظرا ت ة الدراسعينة جّ 

كثرتمنها ارات اعتبلعده التحليلية؛ ة للل.راّعدى الناصر بن الرحمن عبد 
ناصربن الرحمن عبد الشخ لمولفات الكاملة الجموعه صفحات عدد ~ العمل 

ةالدراسوان كما وتتوعه تقريبا صفحة ، الألفعشرة يصل القه" ~رحمه المّعدى 
المكتوبوهوالمحتوى الميخ، إنتاج مجالات من واحد مجال ق تحديدها تم 

قوهيالت، متنوعة فهي قليل د ؛عل. لبت، الشيخ حهلم، وان كما الن،رية، الخهلم، 
مختلفة.مناسبات 

قاماض— —رحمه المعدي ناصر بن الرحمن لؤ عبالشيخ حطب، ولححر 
فوحد https: / /islamhouse.comهوّى إسلام موقع ل ؛الحث، الاحث، 

علىالمنبرية والخهلمظ المنبرية الخهلّ_، ق المهية الفواكه بعنوان إلكترونية نخ 

١٦١١الشرعية سراسات ابن اتشيخ همصي مع القصيم، جامعة عثيرت، اسوم كليق 



تدعويةوا اسمية آثاره السعدي• ناصر بن ءيدا1رح^ن الشيخ مؤت٠ر 
الرحمنعيد العلامة للشيخ ا1نبرية محتوى المكري^ الأمن ليم 

تحليليةيواسة السعدي 

عييالناصر بن الرحمن عبد الشخ المحقق القصيم علامة تاليف بات المتام
١٠فيها)الخطب عدد وكان  https;آحر// موقع وق صفحة، ٢( ٢ ق)٩ حطلبة ( ١

www.kutub-pdf.net  المبريةالخطب ق الشهية الفواكه موان كتاب وجد
بنالرحمن عبد الشح القصم علامة تاليف المنامحسات ق التارية الخطب ؤيليهّا 
المحازٌي،و'ٌواف عد بن المحمقإبراهيم أحاديثه وخرج أعتتيبه المدى ناصر 

صفحة، ٣٢٣ق)١  ٤٩٨ المسام ق بالرياصى الشريف بدار ورقية يحورة منشور 
الملامةللشيخ الن١رية للخؤلب أحري خة توق حطة ( ١٠١عود)ؤيضمن 

قنشرها حطبة ( ١٣٠عيد)الصلاح وحقق جمع السعدي ناصر بن الرحمن عبد 
الخامق والتورع للنشر الجديدة الخد دار أصدرته بالقاهرة الن؛رية الخهلب كتاب 

الثخلخولفات الكاملة الخجموعة تضمنت، بينما صفحة، ( ٣٠٢(ق)٢٠١٦)
يشتملوهو الخطب، بعنوان ته حمرقم)٦( الكتاب عيي الناصر بن الرحمن عبد 

الفواكهالمنامحات، علي المبؤية منها)الخطب، الخهلّت، من مجموعات ثلاثة علي 
المليناصر بن الرحمن عبد الشح حطب، مجمؤع الن،رية، الخطب، ق الشهية 

الثقاقصالح بن صالح مركز نشرها حطبة ( ١٦٠وعددها)النافعة( لمواصح اق 
الخطب،محتوى ، نوصيفالجدول)١( ويوصح  ١٩٩٢الخام ق الثانية لطعة اق 

١(عدي،آهه المتحدية.)الامها بأئالمنبرية 
المتعددةامها يامالتبرئة الخطب، محتوى ؤ نوصيفجدول)١( 
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الشرعيةللدراسات عقيمين ابن الشيخ كرسي مع القصيم، حامعة عتيزة، والاداب، اسوم كلية  ١٦١٢



والدعويةاسمية آتاره السعدي، ناصر عيدالرحمنين الشيخ تمر مؤ 
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•،،١٠٠٧ ٢٨ Y،؛./• ١٢٣ ٢٥٩٦ (١•،) ٥٩
ااتنبرية الخهف 

الناقةالواضيع 
٣

١٤٢ بم،د/• ٤٤٠ ٦٣٥٨ ٢٦٩ ١٦٠ الجموع

الكاملةالمؤلفات، من المادس الكتاب، ق سري، التي الخطب لأن ونظرا 
صالحمركز نشرها والتي اغس~ ~~رحمه المدى ناصر بن الرحمن عبد للشخ 

الدراسةاقممرت، فقد متخصصة؛ لجنه قبل من تحقيقها تم بعتيزة، الثقافي صالح بن 
ومراجعتها.ودقتها للامتها للخطب الكتوب، المحتوي على الحالية 

وحدة Paragraphالفقرة الباحث، اعتمد التحليل: وحدة نحيبي د. 
عدداب، حيم كله، المحتوى تضمنها الش الفقرات، عدد ايؤ بحاذا للتحليل، 
المئويةالمسة اب، حيمكن بينها، من الفكري الأمن قيم تناوك التي الفقرات، 

يتفقونالباحثين من كثيرا لأن للتحليل؛ كوحدة الفقرة اختيار تم وقد للتخمين، 
بحوتخق للتثحليل كاصاس اتخاذها يمكن التي المقاييس -—، وانهل امأما علي 

كبيرةولا الفكرة، أو كالكلمة، حدا الحجم صغيرة لمت، فهي المحتوي، تحليل 
تكرارات،ولحابج التحليل، ق للعد وحدة التكرار اعتمد كما كالخقال، الحجم 

مجمؤعبلمر فقد ككل، الفقرات، د عل. اب، حوتم الفقرايتط، محتوى ق الواردة القيم 
فقرة.( ٦٣٥٨الخطب)فقراتف 

لماالظاهر العني تعقلي التي هي، الفقرة لأن التحليل؛ وحدة الفقرة واين ا كم
تكونفقد مستقلة، معنوية وحدة الفقرة تحد إذ للمعنى، ثمولأ وأكثرها مكتوي، هو 

٠لاهريتا.واصحة القيمية اكلألة أن أي العني واضحة يهلة بفقرة التحليل وحدة 
الفقرةفهده ه عير وكنهوث، ألممون، تعالي: قوله ذللثح: مثال، 

وقيمة،( بالعروفتتضمن)الأمر لأن٠ا هولة بالقيمية انملألة على وتدل، يهلة ب
علىوالمحافثلة الإيجابية اركة المئيعد إلي ينتمي وكلاهما النكر( عن )النهى 

ا١ ٣ الشرعية ليعراسات عتيمين ابن الشيح كرسى مع بالتعاون القصيم، جامعة عسرة، والاداب، اسوم كلية 



اسميةآياوه ي، 
الرحمنعيد العلامة لعشيخ التبرئة اثخطب محترى اJفكرية الأمن هيم 

تحليليةيراسة ادسمي 

والديوملمت عليه الله صلى القه رسول محال احرء ومثال والخاصة، العامة الموارد 
عراولأأدلكلم حشثحاقوا، يخ\ نو° ولا تؤمنوا، حش ؛لجته JدحLJوالا يد؛ مسي 
قيمةتضن يطة بفقرة فهي بتكم، الثلأم )امحقوا يحاتتم؟ يعلتموه إدا ثيء 

الإسلامية.الأحلاق وفق المعاملات،  Juuإلي القيمة هده وتنتمي اللام( )إفشاء 
أنناأي القيمية، الدلالة لما تتضح حتى فقرات، عدة قراءة إلي أحيانا نحتاج وقد 

فقرةتعد الحالة هده مثل ول القيمية، الدلالة لما لتتضح مجتمعة الفقرات، هده نقرأ 
وبزهماءلاعتهما جعل حيث بالغء، اهتمامء الوالدين الإسلام أور لقد مثل واحده 

الأمرهدا على وشدد عقوقهما، عن كدللث، ونيى تعار، اننه إر القربات، أقفل هن 
ألاقجدوأؤبم، وءمئ ٠ ؤ •' ونحالى سبحانه قوله الكرين القرآن ق ورد كما كثيرأ، 
ممسأآوكلآثالأملكآأيعقنسق إلأصُ 

رثوؤ ثىآؤنثة ١^^٠ نآنفمي،لهعاجنلح . مرلأ•=؛٤^١ لهعا يهل، ولادم٢هما 
برقيمة عن يعر الفقرة هده فمدلول ( ٢٣)الإسراء— رثاؤ،ء؛/إ.'ه آنتهثاك 
المجتمع.تجاه الفرد وواجباته حقوق بعد إر تنتمي والتي الوالدين 

الدراسة،طْ ق المضمون المحتوى تحاليل أداة تخدمت، اسالدراسة؛ أداة ه. 
والخطابة،الأعلام علم ق الأحص وعر متنوعة، بحثية مجالات، ق تتخدم حينا 

منتحليلها الراد الإعلامية للمادة الصريح والمضمون الفناهر المحتوي لوهفه 
هوالمفمون وتحليل (. ٢٠•واحرون،ه )عييداتخ، والمضمون الشكل حينا 

محددةوفئات، وحدات، وفق يتم أن يجب التحليل أن يعي وهدا كمي، أسالوبذ 
أغراضمع نتنا__، مضمون تحاليل بطاقة بتهميم الباح.ثإ قام ^٠١ ١عليها، متفق 

وأهدافها.الدراسة 

الأفراديعرفها أن يجب التي الفكري الأمن قيم تعتمر التحليل! فئات، حويي نه 
مصادركانت، ولما الحالية، ة الدراسق التحليل فثاتؤ هي الإسلامي لمجتمع اق 

الشرعيةلليراسات عتيمحت ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حاسة متيزق والأداب، اسوم كلية  ١٦١٤



لدعؤيةوا س«ية ا آتاره لسعدي، ا ناصر بن عبدالرحص لشيخ ا ميت«ر 
اشفتح السلام عبد متدور أ.د. 

القرانوهي الأساس—ية مصادره من ستق لم المالمجتمع ق الفكري الأمن قيم 
فئاتعالي فكان والقياس والإجم_اع النبوة والأحادث الكريم 
المصادرإلى الرجوم الأولية صورتما ل الفكري الأمن نيم قائمة واشتقاق التحليل 
الأية:-

الفكريالأمن فيم ومجال عامة، بصفة القيم مجال ل المتخصصة ات لكتابا ~
الاجتماعيةالبعوث ق الواعدة الأبحاث ة)مركز دراممثل خاصة بصفة 

وماايم،اا'أ؛بلعيف، 'آ؛ الزهرازإ،اا*؛ ٢٠ ١٦المرأة،ودرامات 
٢٠التركي،"؛؟  ومجالاته،الفكري الأمن مفهوم تاكعربف تناولت والتي ( ٠

الفكريمطومةالأس 
رالعريثية دراّمثل الفكري الأمن قيم مجال ق أجربت التي ات الدراس

مفاهيمنوصح حين، ( ٢٠١١التركي، ؛ ٥،٢٠١ اليوسف، ؛ ٢٠١والدوسري،ه 
وقبولوالحوار والانتماء، الهوية مثل المرتبهلة والخفاهيم الفكري الأمن قيم 

والتربية.الأعلام ومحاتل حلال من المواطنة وتنمية والوعي، الأحر، 
للأسالأول الوطني مثل)المؤتمر والموتمرات المدوات به أوصت، ا مو ~

العزيزعبد ين نايفج الأمير كرمي نفلمه الذي والتحديات المفاهيم الفكري 
٢٠سعود)اللك، بجامهة الفكري الأمن لدرامات اف~ —رحمه  مؤتمر(؛ ٠٩
عودسبن محمد الإمام بجامعة باب،—والأيار—العلاج —الأسالتكفير ظاهرة 

بينالوسهلية مبدأ تعزيز ل العربية الجامعايتإ دور ومؤت٠ر ( ٢٠١١الإسلامية)
عشرالتاّع المنوي القومكب والمؤتمر (، ٢٠١١طيبة)بجامعة العربي الشاب 
شصعين بجامعة حدود. بلا عالم ق القيم وأزمة العربي الجامعي التعليم 

والقانونالمريحة دور العلي الزتمر ٢(،  ٠١٥العربية)الأول وحامحة 
الو-ضدةمؤتمر (، ٢٠١٦اء)الزرقجامعة الإرهاب مكافحة ق والأعلام 

١٦١٥ايترصة سراسات عثي4ين ابن الشيخ كرسي مع باتاون ارتميم، جامعات عتيرص والآدااٍ،، اسوم كلية 



والدعويةاسهيه آتاره نامراسيي، بن عيدالرحض الشيخ مؤت4-ر 
الرحمنعبد العلامة للشيخ التبرئة ايغملب محتوى ا المكري الأض قيم 

ذحليييةيراسة المسدي 

الدولي\دؤسم (، ٢٠١)٦ الجوف جامعة الأمن ترمحخ ق ودورها الومحلنية 
المعاصرةالشكلأيتف علاج ل القرآية الدرامات توظيف الأول! القرش 
_،jI!x->ين الأعلام الدولي الإعلامي المؤتمر (، ٢٠١٦حالي)الاااائ، جامعة 

الأمنقتم اتخدُت، التي ٢(، ٠ ١ الزرقاء)٧ بجامعة الفكري والأمن الكراهية 
لها.مجالا والواطنة الفكري 

الأمنلمم ملوكا مومحرا وخمون ة حهالأولة صورما ق القائمة تفمنت، وقد 
رئيسة.أبعاد ستة تحمتؤ تندرج الفكري 

)مهمبدائل ثلاثة مؤثر ل وأمام المؤثرات على تشتمل تبانة اّق القائمة وصع 
جدا"مء-م~غترممآ•

مجالق المتخصصين من مجموعة على — الأولية صورتيا ق — القائمة عرض تم 
القائمةصهل -يدق وذلك والشريعة الرئة وأصول اكوريس وطرق، مناهج 

وشمولهاالهيا تنتمي التي يالأبعاد الفكري الأمن قيم مكونات ارتاط- حنث من 
الملم.للفرد وأهميتها 

وذللث،الفكري الأمن قيم مؤثرات يعص حيف تم الحكمين، المادة صوءأراء وق 
قياّية ال)المشاركة بحد حيف تم كما بعضها، دمج إلي بالإصافة لتكرارها 

القائمةأصح،ّتح و؛دلالثج الأحرى، الأبعاد ق لتفميته وذللثج العامة(، الحياة 
لقيمسلوكينا موشرأ وأربعون( ة )حمتتضمن ( ١ )ملحق النهائية ورتبما صق 

ذلل؛،ّيوضح التالي والجدول رئيسة أبعاد حمس تحت تندرج الفكري الأمن 

المؤشراتعدد  اممريالأس أمادتم  ٢

١١ الملمالجمع ل الفرد وواجبات حقوق  ١

١١ الملمالمجمع احلأتيات الالتزام  ٢

الشرعيةلليواسات عميمحن ابن الشيخ عرسي مع بالعاون حامعة عتيرق والأداب، العلوم كلية  ١٦١



اسميه١^٠ السعدي، ناصر بن سدالرحمن الشيخ مؤتمر 

اللهدح السلام عيد منيور ا*-د- 

٨ المسثوليةوتحمل للوطن الانتماء  ٣

٧ والخاصةالعامة الوارد على والخحا»ظ؛ن الإيجابة اسركت  ٤

٨ والحضاريالثقال الانتماء  ه

٤٥ الإجمار

والمعلوماتتات السانجمع أداة صدق باخسار ينمل الاوراس_ةت أداة صدق 
تتطابقبحيث فعلا، ه قيامإلى ة الدراسعى نما تقيس أن على قدرما مدى 

بحيث،الموضوعي—ة، الحقائق مع يواسطنها جمعها يتم التي الت، المحالوم
كافيةبدرجة ة بالدراسالواردة للقيم والمعلي الحقيقي، المعني تعكر 

تحليلبهناقة تصميم بعد الظاهري، المدق من وللتاكد ( ٢٠١اف،ّآ )فتح 
لالمتخصصين الحكمين من عدد علي ا بعرصهالباحث، قام المضمون، 

وصعنؤمع تقيس فحلا أما من للتاكد العربية اللغة تدريس وطرق مناهج 
وصعنم ومن الاعتبار بعين الحكمين وآراء احد تم وقل لقياسه، 

النهائية.بمورما التحليل ؛هلاقة 

أوالدرجايت، اتاق إلمح، البحويثه ل الثثايت، مصطلح يثير التحليلت أداة ثثايت، 
اتساقمدى أي البحثية الأدوات، تطبيق جراء علتها الحصول تم التي الإجابات 

(٢٠١وهادي،آ رمراد الأفراد نفس على تطيقه أعطل ا مإذا المقياس درجاي، 
الخوصؤعفتات لتكرارات كمقياس المقوية المسبة اعتماد تم اكراّة هدْ وق 

الن^رية.الخطّت، ق ظهرت التي 

ةروjباخاثنا معامل  التحليلفنان، عدد  الحاؤر

•،٨٠٢ ،٠ ٥

لجميعبلغ حيث، مرتفعة كرونثاخ الفا محامل قيمة أن يتضح )٣( الجدول ومن 

١٦١٧الشرعية سراسات عتيمين ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القميم. جامعه عتيرق واvداب٠ اسوم كلية 



ئوالدعوية اسية آثتره السعدي ناصر بن عيدايرحض الشيخ ط
الرحصعبئ العلامة للشيخ ا1نبري4 الغطب محتوى •ة المكري الأمن قيم 

م^اسٌالد^ئسمإ 

بدرجةم تتالتحليل أداة أن يعني مما ٠  ٢١٨٥ المضمون التحليل طانة فقرات 
)ملحقصورماالنهائية ق التحاليل أصبح>لإتإأداة صوءذلك ول الثبات من مقبولة 

الدراسة.موضع الن؛روة الخطب لتحليل صالحة ٢( 
الأتية;الخلوات وفق اكحليل تم التأحليلت إجراءات 0. 

المناسات—على المنثرية القلاث)الخطب امها بأنالن؛روة الخهلب راءة ق ~
النافعة(المواضيع ق الن؛رية —الخهلب الن١ردة الخطب ق الشهية الفواكه 

فيها.الموجودة الصكرى الأمن نم لتحديد متأنية فاحصة قراءة 
الفقراتجمع ومراجعة حدها على الخلب فقرات من فقرة كل تحليل م ت ~

تتفقكانت إذا ا مالباحث يتأكد حتى تلوأحري فمرة حطة كل ق الواردة 
قيمةتمثل الفقرات إحدى كانت ما فاذا الموجودة؛القائمة، القيم أحد وتمثل 

فقرةق ذلك تكرر ما ؤإذا القيمة، أمام علامة)/( وصمت، القيم، ائمة قق 
الواردةالفقرات لكل وهكذا؛النسبة ثانية، علامة وصمت، ها نفللقيمة أحرى 

ما؛القائمة.ولجمح الخملب ل كق 
وتمالتحليل، قائمة من قيمة كل تكرارات جمعت، التحليل عملية مائة ل ~ 

الواردةالفقرات مجمؤع إلي بالقياس قيمة كل تمثله لما المئوية بة النحمماب 
التحليل.موضع لخلب، اق 

منتقلةطبقية عينة الباحث، أحذ اكحليل صدق س للتحقق دق ص٠ 
سحهلثة ( ٢٤بمعدل)الن^رية الخلب إجمالي س •ز( ١ بواقع)٥ بؤ الخلمن 

وتحليللاكل..تؤ الثلاُنؤ للأنام شمولها مراعاة مع حهلثة ( ١٦الكلي)•العدد 
صمنوقد أعدائها تم التي التحليل( ووحدات الضوابمل)فئات وفق انملب، هذه 

التحاليلعرض تم التحليل ؤإجراءات الترميز لعملية واضحة بتعليمات التحليل 
اللغةتدؤيى وءلر3، مناهج تخصص ل الحكمين ص ثلاثة على والتصنيفؤ 

اتشرعيةللدراسات عس4ءن ابن الشيخ كرسي مح ياتاون القصيم، جامجمة عتيرة، والأداب، العلوم كلية  ١٦١٨



والدعويةاسمية ١^٥ ناصراثسعدي، بن عبدالرحمن اJشيخ ■اؤت«ر 

اضفتح السلام عيد *ّندود '*•د• 

قواللغوة العلمية والدية والتصنيف التحاليل ق الراي إبداء منهم وطالب العربية 
٢(اف،مأا٠ )نح الأتية: الأمئلة عالي ضوءالإجابة 

تحليله؟تم الذي للمحتوى مناسب التحليل ق الختخدم التصنيف ل ه ~
لمحتوىتحلياله ق الباحث اتثعها التي الموصوعة التصنيف معايير ل ه ~

صحيحة؟المستخدمة والتعريفات إجرائيا معرفة الن^رJة الخهلب 

تحليلهعند تخدمة الخوالمعايير تخدم المالتمنيف اJاحث، انع ل ه ~
للمحتوى؟

عنداره اعتبق الباحث أحدها وهل بوضوح؟ محددة التحليل وحدة ل ه ~
للمحتوى؟تحاليله 

التحليلعملية دفة تزكي اجاباتم وجاءت بعناية التحليل المحكمون راُح وقد 
صدقالمدق من النؤع هدا على ؤبمللق التحليل صدق تحقق ثم ومن 

الاتساق.

بتحليل\و\حث م التحاليل ثبات محن للتأكد التحليل: نات اب ح٠ 
ثمابح، امثلاثة يعد ثانية مرة المحتوى تحليل إعادة ثم المتمِية، الخطب محتوى 

التارتالنحو على الثبات معامل حاب تم 
١٢R * ٠ R/ + ١ — الثبات قيمة 

والثانيةالأولى المرة تحاليل نتائج ين الارباط معامل تمثل R( أن•) حث 
الت؛رية.الخطب لخحتوى 

التحاليلثبات حاب ٤( ر جدول 
٠٢R١ * ١+R/ = الثيات هيمة  الارتباْدعمعامل  على؛النيؤية القطب محتوى  ء

٩٢٨ ,• •.AW الناساتعش ألضلم  ١

٩٢ .• ٨٠٢ ,• التبرئةادشهيةهأتضف الفواكه  ٢

ل1دراسات'اممرءيةعثي4ان ابن الشيخ كرسي مع باوعاون القصيم، جامعة عنيوةأ والأواب، اسوم كلية 



واثدعؤيةاسمية ١^٥ السعدي، ناصر بن عيداترحمن الشيخ مؤتمر 

الرحمنعبد العلامة للشيخ التبرئة الخطب محتوى ا المكري امأمن قيم 
ني^اس^تالمطيل 

١٣٥ ,■ ٨٧٧ ,•
الواضعه النر1ات الخمد 

النافعة
٣

٩٢٧٦ ,• ٨٦٠ ,■ ال.د,سع^, ٤

الخطبمحتوى تحليل ق الشات معامل أن ( ٤ ) الجدول من يتضح 
مرضر.ت ثبا ملر معا وهو ٠(  ١٩٢٧٦)وهو 

قيمةلكل الّ؛ي الوزن وحاب اكءل؛ل بطاقة ل المتم تكرارات صد ر ٠
تكراراتعدد مة قحلال من الثلاث الخطب ام أقمن قم كل ق حدة على 

٠ر ق مضروبة الواحد م المفقرات مجمؤع على القيمة  ابحتم وكذلك ( ١ ٠ 
حلالمن المنبمرية للخملب الثلاث ام الأقجمع ل الواحدة للقيمة بي النالوزن 
الفقراتمجمؤع إجمالي على وقمتها الحقوق كل ق القيمة هدم تكرارات جمع 

أعليبة تعلى حصلت التي القثم اعبار 0ُ~تم في)*مقرب الثلاث الأنام 
القيمعدد نعلى لإ ١ ٠ ٠ ر مة يقية النهده تحديد وتم التوافر، قوية ( ٢١٢٢١من 

التوافر.ضعيفة قيمة اعت؛رت ية النهده على تحمل لم قيمة وكل قيمة ( ٤٥)وهي 
ومناقشتها.التحليل نتائج على لتعليق ا ٠

الدرا>صةتنتاج 
الفكريالأمن قيم U عر: للدراسة الأول المزال نص الأول: زال النتاءج 

هداعلى وللاحابة لم؟ المالمجتمع لتوعية المنبرية الخطب ق توافرها الواجب 
الس—ابقة،ات والدراسوالبحوث التربوي الأدب بمراجعة الباحث ام قالسؤال، 
عينةتقم قائمة إلي وتوصلر المجال، هازا ق والمختصين الخبراء برأي والأحد 

واحتوتالمنبرية، الخهلم، محتوى ق توافرها الواجب الفكري الأمن قيم أهم من 
قيموجاءت الفكري للأمن قيمة وأربعون ه حم( ٤٥على)النهائية ا يغتهصق 

المجتمعرق الفرد وواجبات وهي؛)حقوق أبعاد حمة تحت الفكري الأمن 

الشرعيةلليواسات عثبمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون التميم، حاسة عتيرقء والاداب، اسوم كلية  ١٦٢٠



واثدعويةالعلمية آثاره السعدي، ناصر عبدايرحمزبن الشيخ مؤتمر 
اففتح الملام عبد متدور ا/د• 

ونقمنلم، المالمجتمع وآ-محلأقات الالتزام قيمة ( ١١)وتممن لم الم
المثاركة- قيم )٨( ونقمن ئولية والموتحمل للوطن الانتماء - قيمت ( ١١)

الأسماءقيم~ )٧( ويتضمن والخاصة العامة الموارد على المحامملة ق الايجابية 
قيم(.)٨( ؤيتفمن والحضاري الثماي 

قيمتوافر مدي ما علي• للدرامة الئاف وال الينص الئاز(ت السؤال نتائج 
—رحمهعيي الالرحمن عبد للثسخ ال٠ن^رية الخهلب، محتوى ل الفكري الأمن 

وواجبات)حقوق الأتية! الخمسة بالأيعاد المحد.دة الفكري الأمن قيم يقائمة القه— 
للوطن—الانتماء لم المالمجتمع باحلاقيات —الالتزام لم المالمجتمع ق الفرد 

العامةالموارد على المحاففلة ق الإيجابية المشاركة — تولية والمس—وتحمل 
الباحثقام السؤال، هدا على وللاحابة والحضاري(؟ الثماق والخاصة-الأنتماء 

الشهيةوالفواكه بات )للمنامحالثلاث هياتبا بمالمنبمرية الخهلب محتوى بتحليل 
ثمومن ، — الله —رحمه عيي الالرحمن عبد العلامة للشيخ الماهمة( والمواصيع 

ؤييينالفكري، الأمن قيم أبعاد من بعد لكل المثوية والنسب التكرارات، استخراج 
عبدالعلامة للثسخ المنبمؤية للخف، المكتويب، المحتوى تحليل نتاج ( )٥ الجدول 
الفتكري.الأمن القيم قاتمة صوء ق ادله~ —رحمه عيي الالرحمن 

الفكريالأمن قيم لقائمة والرتبة المئؤية والشيق التكرارات )٥( جدول 
الرحمنعبد العلامة يخ للشالمنبرية للخطب، المكتوي، بالمحتوى المتضمنة 

اممه—.—رحمه عدى ال

الرتعةهيما*بعاد  اأ_ع_سعد_د

مجموع

التئرارات

دء

دم،

الأJطد

القوبة الواضع

اشاصة

الغواى

اوشهة
الناسيان

الأمن

اممكري ٢

العُاو اثعداو اثعواد

١٦٢١الشرعية لليراسات عتيمحن ابن الشيخ ترسي مع بالضاون القصيم، حامعة صتيرة، والأداب، العلوم كلية 



والدعؤيةاسبمية آتارء المعدي، تسر بن عيدايرحبمن موضرالشيخ 
الرحمنعيد العلامة لقشيخ العبرية الخطب محتوى اممتتريا امومن ليم 

تحليليةما|ة اك^دي 

١٢٠٢٥ ٣٦١■ ١٠٢ ١٤٧ ١١٤
الألتزامب1كينهترا

٠ساءكا

حقوق

وواجبات

الغرد-ي

الجتمع
السلم

>

٤ ١١٠٨١ ٣٥١ ١٤١ ١٦٦ ٤٤ ألعنفأشكاو 
٢

T ٣٥٦ ١٥٥ ١٦٤ ٤٦
وتجنبالصدق تحري 

ىمِفلا هما 
٣

٠ ١•،vv ٣١٨ ١٣٧ ٧٢
عنالنفس محامية 

-«ائعاصىيالإوذور
٤

٣ ١١٠٩٢ ٣٥٢ ١٤٤ ١٦١ ٤٢ ٥

١•
٥٠٨٢ ١٧٢ ٥٤ ٨٧ ٣١

رفهسادتسمئ
٦

٦٠١٢■ ١٨١ ٦٨ ٨٤ ٢٩
حريةاحترام 

الأخوين
٧

٧ ٨٠٨٠ ٢٦• ٧٤ ١٢٣ ٦٣
أح،سة ١١٨٤٠٠١^

علىاددلالقائمة 
٨

٨ ٦٠٧٤ ١١٩ ٥٨ ١١٢ ٢٩
الهي

الدض
٩

١١
T،\\ ٩٢ ٧ ٦١ ١١

اك^خلة|منى ١م١ك 

اييمةالاثاصة 
١*

١
\-i\r ٢٩٩ ١.٢ ١٣٣ ٦٤

الوسمليةوالأس.الد

الدين
١١

الثاني ٢٩٥٢ ،ا-ا ١٣٨٥ ٥٥٣ الجموع

الشرعيةراا1را«4ات عثيبم؛ن ابن الشيخ كرسي مع بالضلون الهمعيم، جامعة عتيرص وؤلآداس اسوم كلية  ١٦٢٢



والدعويةاسمية أتائه السعدي، ناصر عيدالرحمنبن الشيخ مؤتمر 

اللهفتح السلام عيد متدود أ*د* 

ْ ٢٨١ ١•، ١٢٦ ٠٩
ءالوؤقا٠

الالتزام

فعاتباخلا 
ائجتمع

السلم

١٢

١١ ٤٠٧٨ ١٠• ٤٨
٧٧

٢٠
وعدمبائك الظن حسن 

داسرال  ١٢

١ >r.0U ٤٢٦ ١٤٣ ٢٤٤ ٣٩
\لإخلأصإ\س

وض>يدةاتقانم ١٤

٨ ٧٠٧١ ٢٤٢ ١١٨ ٩١ ٢٣
وتجئبالحق قول 

الزاوشهادة 
١٥

١• V.oT ٩٩ ١١١ ٢٦
الكبيراحترام 

الممرا ٠  "

٢ ٣٦٠ ٨١ ٢٦٦ ١٨
اليزقممسب السعى 

ائشؤوعةالهدم 
١٧

٣ vrA ١٧٦ ١١• ٤٢

الصادانعلى الحرمى 

والصيامكالصلاة 

٠الوكاة٠اJصء

١٨

٦ ٩٠١١ ٢٨٦ ٥٤ ١٩٠ ٣٧
ويثاكلأم افشاء 

ال>4مالأأأءاسة ١٩

٧ ص ٢٨• ١٠١ ١٣٦ ٤٣
والاعترافاض سكر 

لتعمد ٢•

٩ ٧٠٦١ ٢٣٩ ٨١ ١١١ ٤٧
ولهسادالس^ط^^ر^ 
القمعي ٢١

٤ ٤٦^١ ٢٩٧ ٩١ ١٤٧ ٥٤
وحسنبرالوالدين 

مصمعا 
٢٢

الأول •/YU.AA ٢١٣٨ ١١.١ ١١١٤ ٤٢٣ الجموع

١٦٢٣الشرعية سراسات عثيمين ابن الشيخ كرسى مع بالتعاون العصيم، جامعة عتيرة، والأداب، اسوم كلية 



واودعوي4اسمية آثاره اأسسيأ ناصر عيدادرح٠نبن الشيخ مؤJ٠ر 
الرحمنعبد العلامة للشيخ التبرئة الخطب محتوى ا المكري الأمن هيم 

م^ارطتلى^الهادم^^^ي 

ا
٨٠٢٢ ٢٩ ٥١ ٢١

واحترام١تتسامح 
الأحركرامة 

الأساء

للوطن

ونحمل

لهالهيثع 

٢٣

٨ U.U ٩٨ ا"ا ٤٣

٠٠

القوانساحترام 

والعاداتوالأنغلمة 
الساددةطنوالتقاليد 

ائجمم

٢٤

٣ \yy• ١٥٦
٤٤

٩٦
"

بالأنتماءالاعتزاز 

علىوالحافظة للوطن 

وءسمادهمكتساته 

٢٥

٤ \-.ir ١٢٨ ٢٣ ٨٤ ٢١
للوطنالولاء 

9اوعوصعلىأت
٢٦

٢ \Ai'U ٢٢٢ ٨٨
٩•١

٢٥

والأقارم*الرحم صلة 
بم5ارموالتحلي 

الأخلاق

٢٧

٥ ATA ■ا'ا ٣٩ ٥٢ ١٢

احترامالأكيةاكJامة

والحفاظوالخاصة 

علي

٢٨

٢٦.١٤ ٨٢
١٩٦

٤٣

اصلىبروح
والانضاطالسنوية 

وأسرتهنضسه نحاه 

االأ'خ>يذ،

٢٩

٧ A.«i ١٩ ٢٥
٦٣

"

أجهزةجهود تقدير 
اللكم.قحكومة 

الحضمحدمة 

٣•

الخامس ..١لأ٩١ ١٢٢٨ ٣٦٦ ٦٩٤ ١٦٨ الجموع

الشرعيةلليراسات مبعن ابن الشيخ كرسي يجع بالضاون القميم، حاسة عتيوق والآداس امموم كلية 



واكمهاسمية آمء ي، 
اللهفتح السلام عبئ متدور أ.د. 

٠ ١١٠٥٨ ٢١٩ ٤١ ١٥٤
١٩

الأستهلأيثهترشد 

يالح1فذىتطلىاس

واما1ا

الثارين

الأيعاسة

والحافظة

الواردعلى 

العامة

والخاصة

٢١

>
٢٩٠٧٧ ٥٦٣ ٢٤٥ ٢٥٦ ٦٢

الماجياعانة رعاية 
دالشانوالشاركة 

ادناال٠طش
٣٢

ا ٩٠٨٨ ١٨٧ ٦٢ ٩١ ٢٩
ااسلالشائكة 

التط»-س
٣٣

٤ ١١٠٧٩ ٢٢٣ ٩٥ ٩٨ ٣•
رالوفا*الأمانة 

داّيداااواديق
٣٤

٣ ١١٠٨٤ ٢٢٤ ٧٥ ١٢٦ ٢٣
الأس.الدع1رم

الأسواف|اتذو>
٣٥

٢ ٣٠٩ ١٣١ ١٤٢ ٣٦

الحواراعتماد 

عنراثنهى والنصحة 

اشم

٣٦

٧ ٨٠٧٧ ١٦٦ ٥٥ ٧٧ ٣٤
علىالحاففلة 

العامةايتلكات 
٣٧

الرابع ١٨٩١ ٧٠٩ ٩٤٩ ٢٣٣ الجموع

٢ ١١ف'٨٩ ٢٨٣ ١٢٢ ١٣٢ ٢٩
العلمقيعة تقدير 

الأنتنماء

النقاد

والحضاري

٣٨

٧ ٩٠٨٢ ٢•• ٣٣ ١٣٤ ٣٣
تقافةعلى الحافغلة 

الجتمماتواث 
٣٩

٨ ١٠٧٢ ١٣٧ ٣٢
٧١

٣٤

١لألتز١مبالأد١ب
التعاملالسة.ي 

ممالآخرّض
٤•

٤ ٨١١•ا ٢٤١ ٣٦ ١٨٩ ٢١
١^٠٤التعامل 

الأخرىالتقافات  ٤١

٥ ١١٠٢٩ ٢٣• ٥٥ ١٤٣ ٣٢

والذاعسأووقادد نيذ 

للإسلامالنقرة 
٤٢

٦ ٢١• ٦٦ ١٠٨ ٣٦
الاختراعقيمة تقدير 

العدسةللألأت 
٤٣

٢
١٢٠.١ ٢٦٥ ه.ا

١٣٦

٢٤

الأخرسنقه تقبل 

الترعوعدم 

الأحكامداصدار 
'■

ا ١٦٠١٥ ٣٢٩ ١٤٤ ١٤٩ ٣٦ المعىانْللبالعلم ٤٥

ا٦ ٢ ٥ الشرعية لليراسات ابن،_y؛J، الشيخ كرسي مع بالضاون القصيم، جامعة عتيرق و١لآد١ب، اسوم كلية 



والدعويةاس4ية آتاوه السعدي، ناصر سوالرحمنبن الشيخ مؤو«ر 
الرحمنعبد العلامة للشيخ النبوية الخطب ١لمءريامحتوى الأمن عيم 

تحليليةيراسة السعدي 

اللالث T.n ٥٩٧ ١١٩٤ ٢٤٥ الجموع

••ا./■ ١١٢٥٥ ٣٧٨٧ ا''امه ١١٢٢ الجمءعأسي

•،،١•• اا'،أا./• س\%0 اث

٤٤• ١٢١• ٦٠٣ ١١٤ الهمآقةالآ1ات الشوامو 

ه،ا"لأ •/.iiW •/n.A ائثويةالنسية 

١٤٢ ٢٨ ٥٧ ٥٧ النبويةبالأحاديث الشواس 

•،،٢٠٢ •،ا،/• ا،ا،أ ص■ الثويةالسة 

هه"اآ ٢٥٩٦ ٢١٨٢ ٧٨•
أنواعمن توع م محتوى الفقرات عدد 

الشردتالخهلض 

هناك؛أن )٥( الجدول من نلاحفل 

—افه —رحمه عدى الالرحمن عبد العلامة لالثسح المشؤية الخطب تشع . ١ 
(١١٢٥٥)قيم هده تكرار بلغ حنث الفكري الأمن قتم من بالكير الدرامة محل 

الفواكه— )المنابات الثلاث امها بانالمن؛روة الخطب على موزعة تكرارآ، 
الافعة(.المواصح ~ الشهية 
امهابانالخطب ين فيما الفكري الأمن قيم تكرارات إجمالي تباين . ٢ 

وعددهاالشهية( )الفواكه الخهلب ل فيم نالك تكرارات اعلي جاءت حث الثلاث 
^جماراككرارات،فيحينبالختسيآ(

أحماليمن  y.yy^iبنسبة اJانمة( النمية)للمواضيع الخفب ي تكرارا 
بلغتحيث بات( الخطب،)المناصل ا لهنوي مأدف ل وكانت التكرارات، 

التكرارات.إجمالي من Z ١ ,٤ ٤ ١ ثة وينتكرارا ١(  ٦٢)٢ 
محتويق ا تناولهت، تمالتي الفكري الأمن فيم ين جب، النستماوت ٣• 
الخطب،ق القيم أبعاد ث، نين تباين يوجد حيث ة الدراممحل ال٠ن^رية الخطب، 
الالتزامبعدت ل الفكري الأمن قيم جاءت حيث مجتمعة، الثلاث باقسامها المن،رية 

الشرعيةسراسك عتي4يرن ابن الشيخ ترسي مع بالضاون القصيم، جامعة عتيرق والآدأب، اكلوم كلية ٢٦،



والدعويةاسمية أناره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن مويمرالشيخ 
اضفتح السلام عيد منيور أ.د. 

تكرارأ،٣(  ١٣٨)بلغت حيث الأولى المرنة ي لم الالمجتمع باخلامات 
المكريالأمن نيم المرتبة و ا ؤيليهالتكرارات، إجمالي _ Xyu,aaوبنبة 

بمجمؤعالثانية المرتبة ق لم الالمجتمع ق الفرد وواجبات حقوق عد• بل 
التكرارات،ينافيإجمار ^ضةآوأآ؛زمن 

الثالثةالمرتبة ق ارى والحفالثقاق الانتماء I بعد ق الفكري الأمن نم الرتبة 
التكراراتإجمار ؛زمن ١ ,٨ ٠ A بة وينتكرارأ ( ٢٠٣٦)بلمر تكرارات بمجمؤع 

عروالمحافظة الإيجابية الخثاركة بعدت ق المكري الأمن نيم جاءت ين حل 
تكرارآ( ١٨٩١)بلخر تكرارات بمجمؤع الرابعة الرتبة ق والخاصة العامة الموارد 

بعدتق الفكري الأمن قيم جاءت بينما التكرارات إجمالي من 'ا' ١  ٦١٨* بة وبن
تكراراتبمجمؤع والأخيرة ة الخامالمرتبة ق المتولية وتحمل للوطن الانتماء 

ا^ْبنإجمالالتكرارات,. ٩١؛ااغ)مآآا(تكرارأوضبة 
فقراتمجمل ي تكرارا الأكثر الفكري الأمن قيم تكرارات بين التاين • ٤ 

تقيمة جاءت حيث الحالية الدراسة موصؤع معا الثلاث امها بأنالن١رية الخهلب 
الأورالرتبة ق والوطني المحلي الشأن ق والمشاركة المحتاج ؤرعانة رعاية 

قؤيليها التكرارات، إجمار •زمن ٥ ية بنتكرارأ ( ٥ )٣٦ بلغ تكرارات بمجمؤع 
الأكثرللقيم الثانية الرتبة ل إتقانه وصرورة العمل ق الإخلاص قي٠ةت الرتسب، 

التكرارات،إجمار آتمن م١,٣ية تكرارآوبن( ٤٢)٦ تكراراما تكرارآحيثج؛لغت، 
الأكثرللقيم الثالثة المرتبة لوئاق فكرأومبالدن الالتزام قيمة: اورنم، ق ؤطيها 

التكرارات،إجمار تكرارآسةأ,م/من ( ٣٦٣)مارا٣ا 
تكرارآالأكثر للقيم الرابعة المرتبة ق العلم طاو؛ط ق عي القيمة! الرتسب، ق ؤيليها 
قؤيليها التكرارات، إجمار ؛زمن  ٢١٩ية بنتكرارأ ( ٣٢)٩ تكراراتيا بلفتح حيث 

هنفتجاه والانضبامحل تولية البروح التحلي ت قيمة والأخيرة ة الخامالرتيمب، 

١٦٢٧اممرعية سراسات مثي4يروا ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القميم، جاهمة هسرة< والآداب< اسوم كليات 



دوالدعوية اسمية آثاوه اوسسي، ناصر بن عيدالرحص ا1شيخ مؤت«ر ط
الرحمنعيد انملأمة للشيخ التبرئة ايخملب الملري.؛2ممتوى الأمن هيم 

سهلوا 

هدآ/منإجماليماراب)اآصمارأس س حث والآ-مين وب 
التكرارات

لأساككرىالأنلتكرارأفيصظرات
تقيمة جاءت حيث الحالية الدراسة موصؤع معا الثلاث امها ياتمالمنبمرية الخطب 

تكراراالأقل لشم الأولى اJرتة ي اللمة الأ-بمماعية انمولية معني إدراك 
قيمة!يلها التكرارات، إجمالي *زمن *  ١١٨ بة وبنتكرارآ ( ٩٢)تكرارات بمجمؤع 

الثانيةالمرتبة ق المجتمع ق السائدة والتقاليد والعادات والأنظمة القوانين احترام 
إجمالي*زمن ٠  ١٨٧ية وبنتكرارأ (  ٩٨)تكرارات بمجمؤع تكرارآ الأقل للقيم 

المرتبةق الأحرين ْع العامل ق لتمة البالأداب الالتزام قيمة• يليها الكرارات، 
x_١ ٢, ١ بة وبمتكر\ر\' ( ١٣٧)تكرارات بمجموع تكرارا الأقل للقيم الثالثة 

المرتبةق والتقيير الإسراف وعدم الظن؛اش حن قيمة! يليها التكرارات، إجمالي 
؛زمن١ , ٣٣ية وبنتكرال ( ١٥)•تكرارات بمجمؤع تكرارأ الأقل للقيم الرابعة 

المرتبةق العامة sكات ال٠متالعلى المحافظة قيمة يليها التكرارات، إجمالي 
؛زمن ١١٤٧ية وبنتكرارأ ( ١٦٦)تكرارات بمجمؤع تكرارآ الأقل للقيم ة الخام

التكرارات.إجمالي 

الحطبمحتويات ا تناولتهالتي الفكري الأمن قيم بين الشمب، تفاوتتا ٠ ٦ 
الثلاثالمصرية الخطب ام أقمن م فكل توى م على ة الدراسمحل المنمّية 
كانتحيث الناذءة( المواصح الشهية—حطجح الفواكه حطس، — المناسبات )-حطب، 

الاق:المحو على المتانج 
باتتالمناٌحطب، محتوي ا• 

بلغحيث وّالوئا، فكرآ بالدين الألمزام قيمة: تكرارا الشم أكثر ان ك- 

الشرعيةيلمواسات عثيمين ابن الشيخ كرسى مع بالتاون القصيم• حامعة عنيرش والأداب، العلوم كلية  ١٦٢٨



ئوا1دعوية اسمية آتاوه السعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ تمر مؤا
اكفتح الملام عبد مندور '*•د• 

بالحطبالقيم تكرارات مجمؤع لأ'إزا بة وبنتكرارآ، ( ١١٤)تكراراتبما مجمؤع 
عنالنفس مجاهدة قيمة؛ وجاءت تكرارأ ( ١٦٢٢)البالغ بات للمناسالمتارو_ة 

آريم٤ , ٤ بق ونتكرارأ م\( ٢ ) بلغت بتكرارات الثانية المرتبة ق والذنوب المعاصي 
تكرارأ( ٦٤)بلغت يتكرارات الثالثة المرتبة ق الدين ق والاعتدال الوسطية قيمة 

الرابعةالمرتبة ق العدل علي القائمة نة الحالمعاملة ت قيمة •/ئم  ٤١٢١٩ ونسبة 
المحتاجؤإعانة رعاية قيمة ثم بة ونتكرارا ( )"١٦يلغت بتكرارات 

(٦٢)بلغت بتكرارات ة الخامالمرتبة ق والوطني المحلي الشأن ق اركة والمئ
بةأدّآ/ونتكرارا 

خدمةق الهمنكة حكومة أجهزة جهود تقدير قيمة فكانت تكرارآ القيم أقل ا مأ~ 
إجمالي•زمن ٠  ١٦١^ثة وبنتكرارا ( ١١)تكراراتيا مجمؤع بلغ حيث المجتمع 

الذكرارات

ولممتفاوتة ينب ثارت( )للمناّ|المنبمرية الخطب ق الفكري الأمن قيم جاءت 
ةالدراصموصؤع قائمة ق المحددة الفكري الأمن قيم من قيمة أي تغيب 
قيمة.( ٤٥)وعددها الحالية 

الشهية(:المن؛رية)الفواكه الخطب ق ب. 

لجاءت والاحتكار، تغلال الاستحريم قيمة: تكرارا القيم أكثر انت ك~ 
مجمؤع•زمن  ٤١٥بة تكرارأوبن( ٢٦٦تكراراما)مجمؤع بلخر حيث الأولى المرتبة 

وجاءتتكرارآ ( ٥٨١٠٦)البالح الشهية( المثرية)الفواكه الخطب ق القيم تكرارات 
الثانيةالمرتبة ق والوطي المحلي الشأن ق والمشاركة المحتاج ؤإعانة رعاية قيمة: 

بالخهلبالقيم تكرارات مجمؤع ؛زمن ٤  ١٣بة وبنتكرارأ ( ٢٥٦بلغت)يتكرارات 
المرتبةق إتقانه وضرورة العمل ق الإخلاص قيمة: نم الشهية(، المصرية)الفواكه 

جاءتالرابحة المرتبة /وق ٤٠١تكرارأوضثة ٢( ٤ بلغت)٤ بتكرارات الثالثة 

١٦٢٩الشرعية لليواسات عتيمين ابن الشيخ كرصي مع بالضاون القميم، جامعة عتيزق ب، bVواالعلوم كلية 



والدعويةالملهية آثاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مزتبمر 
الرحمنعبد العلامة للشيخ التبرئة اسطب محتوى المءري.ق الأمن هيم 

ماسةداءديلي4السعدي 

له

بتكراراتوأمرته ه نفتجاه والانضباط توو؛ن المبروح التحلي تيمة; 
أفشاءنٍمةت جاءت ة الخامالمرتبة وق ,( 'y٧٣, 0 بة تكرارأوبن( ١٩٦بلغت)
من '٣٧٣, ٤ وينسبه تكرارآ ( ١٩٥)بلغت بتكرارات الإيجابية رؤح وبث اللام 
التكرارات.أحمالي 

انيته،ؤإنالآحر كرامة واحترام اكاعح قيمة فكانت تكرارأ القيم ائل ما أ~ 
^٣١١بالخف التكرارات مجمؤع من تكرارآ ( ٥١)ا تكراراتبمبلغت حيث 

التكرارات.أجمالي ٠ , ٨٧ضبة الشهية( )الفواكه 
بنالشهية( )الفواكه المن\رية الخهلب ق الفكري الأمن قيم اءت ج— 

موضعقائمة ق المحددة الفكري الأمن قيم من قيمة أي تغيب م ولمتفاوتة 
قيمة.( ٤٥)وعددها الحالية الدراسة 

النافعة(ت)المواضيع المن^رJة الخهلب ق ج. 
الشأنق والمشاركأت المحتاج ؤإعانة رطية قيمة: تكرارآ القيم أكثر انت ك- 

تكرارابمجمؤع ببغ بتكرارات الأول المرب ل جاءت حث والوطني، المحلي 
الخبمري_ةبالخهلب القيم تكرارات مجمؤع ، ja'u'X,٤ بة وبنتكرارأ، ( ٢٤٠)

العباداتعلى الحرص ت قيمة وجاءت تكرارأ، ( ٣٧٨٧)الباغ الناقة( )المواضيع 
تكرارآ،( ١٧٦)يلغت، بتكرارات الثانية المرتبة ق والهج والزكاة والصيام كالصلاة 

الثالثةالمرتبة ق السليمة الاجتماعية المتولية معني إدراك قيمة• ثم •ز، ٤  ١٦بةون
حقوقاحترام قيمة! جاءت نم آت ,٤ ٠ ٩ ونمتة تكرارآ ( ١٥٥)يلغت يتكرارات 

بنفسالرابعة المرتبة ق العلم وطلب المعي وقيمة والالتزام؛الواجات الأخرين 
العملق الإخلاص قيمة؛ جاءت نم ,( '٧٣ثة وبنتكرارأ ( ١٤٤)وهي التكرارات 
•زمن٣,٧بةو؛نتكرارآ، ( ١  ٤٣)بتكرارات ة الخامالمرتبة ق إتقانه وضرورة 

اثثرصيةلأيواسات هثي4يرو( ابن الشيخ كرصي مع بالتعاون القميم، مطمس عتيرد والأداب، العلوم كانمة  ١٦٣٠



والدعويةاسمية أناره السعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ عزتمر 
اضفتح السلام عبد مندور أ.ئ، 

التكرارات.إحمالي 

الليمة،الاجتماعية تولية الممض إدراك قيمة فكانت تكرارأ، القيم أقل ا مأ~ 
,*آت.١٨ية وبنتكرارأ )٧( تكراراتبما مجمؤع بلغ حيث 

متماوتةبنسب النافعة( )المواصح المت\ردة الخهلب ق الفكري الأمن فيم اءت ج~ 
قيمة.( ٤٥وعددها)الحالية الدرامة قائمة ل الواردة القيم من قيمة أي تغيب ولم 

مياتيابمالمن؛رية الخطب الواردة النواهد تكرارات ( ر٥ الجدول يبين 
قرآنية،ات منآباكانمة( اوواصي_ع - الشهية الفواكه - الخلاث)الماّسات 

تحيث نبوية، وأحاديث، 
اتئيؤهرالامسمد محه ال،و الاهعت |سءره.ن |سف م اساّ^، هوامي 

440ة 00

تتت:تتأ1 
مفب س د

ابءايءابء مرص ,ست 
اياسهاكهيه 

114 203 123 440

الإعسصبمثوام  142 28 57 57

فقراتق النبوية والأحاديث، القرآنية الأيات من النواهد عدد ( )١ شكل 
~الشهية )المنا>>سات~الفواكه اكلأُثه بممياما الخطسر المكتوب، المحتوي 
اف——~—رحمه عيي الالرحمن عبد ليشخ النافعة( المواصح 

الأيأتعلى رئيس يثكل الحالية ة الدراممحل الخ،رية الخطس، عتمدت ا —
وقد؛لنت،ثها حاء ما لتأكيد ية أمامكشواهد النبوية والأحاديث، القرآنية، 
تكرارآ( ٤٤٠)الثلاث مياما بمالخيج مجمل ق القرآنية الأيات تكرارات 

ا،,آُ؛زمنية بنفقرة ( ٦٣٥٨)الباغ التحليل لفقرات التكرارات مجمؤع من 
للتحليل.الكلي المحتوي 

١٦٣١الشرعية Jنمراطت عثي4يرن ابن الشيخ كرسي مع باثتماون التميم، جاصة عتيوص والأداب، اسوم كلية 



yواأدعويةاتعلعية آثاره المعدي، ناصر بن عيدالرحص الشيخ ت٠>ر ٠

الرحمنعبد العلامة أاإشيخ العبرية اليملب محتوى الفكري^ الأمن ليم 
يمليليةيواسة المعدي 

(١٤٣الثلاث)بممياب الخطب، مجمل ق النبوية الأحادث تكرارات لغت ب —
بةينفقرة ( ٦٣٥٨البالغ)التحليل لفقرات التكرارات مجمؤع تكرارآمن 

Xل.٢,٢Jساسمياصللتحا
بالحطبالفكري الأمن فيم توزع ق تفاوت وحول النتائج أظهرت وأحترا ٨• 

النافعة(،الشهية—المواضيع الفواكه — بات التلأث)للناممياتنما بمالناري_ة 
يعزوكما المنبرية، الخي، تناولتها التي الموضوعات طبيعة إلي ذلك ؤيرجع 
طبيعةحيث من الخهلت، نالك، فيها قدمت، التي القرة طبيعة اوت التفهذا الباحث، 

بالفرةمقارنه كثير حد إلي بطيئة التغيرات ت، فكانبالجتيع الحيطة التغيرات 
منوغيره والإنرنتإ المتعددة التواصل ائل ومسظهور من صاحبها ومع الحالية 
أفرزتبما المجتمعات داحل ق الحياة أنماط من غيرت التي التكنولوجية الوسائل 

الحريات،ومفاهيم العولمة، كمفهوم حديدة ومفاهيم مصطلحات من اة الحي
الغزوالفكري...الخ.الخواطنة، 
نؤبتختلف، هل عليأ ة للدراسالثالث، المسوال ينمى الئالثإت المسوال نتائج 

المعديالرحمن عبد ليثخ الن^رية الخهلم، محتوى ق الفكري الأمن قيم 
الشهية-الفواكه بات— المنمّية)للمناّمياما)الخطي، مباحتلافح الله— —رحمه 

فيملأبعاد المنوية المسي، حابط تم المزال هدا على للاحابة المافعة(؟ المواضيع 
مياتبابمالله— —رحمه العلوي الرحمن عبد العلامة الشخ الفكري؛خهلبؤ الأمن 

المافعة(.المواضيع - الشهية الفواكه - )للمناسات النبرية الخطي، اكلاث، 
الكتوب،بالمحتوى الفكري الأمن فيم لأبعاد المئوية المبة جدول)٦( 

المافعة(.المواضع — الشهية الفواكه النارية)للمناصبان- للخهل_إ 

الشرعيةلليواسات ابن الشيخ ترسي مع باوعلون القصيم، حامجعة عتيزم والأداس اكلوم كلية 



اسميةآتارء المعدي، ناصر بن عيدالرحمن مؤتمراJشيخ 
اطعفتح الملام صد مد<ير أ.د• 

ع1يالتبرئة اتخهف 

الأمن١^^،أو،ادقيم  م
ككل

الواضيع
الماصة

الغواكه

اتسممحعد
اتتاسيات

v.Yn،UU trr^vr ■/.ir،..U
الجت4عه انقري ؤواجيات حقوق 

السالم ١
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انعامةواتخاصةالواري.  •

•/.١A،"A مأ0\./■ ،•'•آ•/■ بم،ها./• الثقا.هوادءضاريالانتماء  ٥

••ا./' ••ا/ •■ا•/• ••ا./• للأ'بعادككلالتوبة اصية 

لإبعادالمئوية النسبة موّمط تفاوت )٢( والشكل )٦( الجدول من يلاحظ 

الفواكهبات~ )للناسالن؛رية للخطب المكتوب بالخحتوى الفكري الأمن قيم 
الناهعة(.المواصح — الشهية 
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اكههح^اساضه او،ر سدب 
الدسبمل^^اسماأسع حعك 

٠٠٠ءءل الخطب 

الحطبالمكتوب المحتوي فقرات لتكرار المئوية النسب )٢( شكل 

ا ٦٣٣أرشرهية للارو1سات £_y؛j، ابن الشيح كرسي مع بالتعاون القصيم، جاممة عتيرت، والآدأس اسوم كلية 



ئ؛ U^£jJ^اسعية  djUlا1سسي، ناصر بن عيدالرحص اJشيخ مزتمر ا

اور>>منعيد العلامة للشيخ التبرئة العملب محتوى ا المتري امومن هيم 

يمحيلهيراطت او|14دّي 

همدللشخ المافعة( \ووس الشهية- )اوظسات-الفواى الثلاث بسماب 
علىكلأ الفكري الأمن قيم بإبعاد الملة ذات — — اض ——رحمه عيي الالرحمن 

للفقراتالكلي والمجمؤع حد 
جاءت:حيث 

ينبةبات المنامحهلب ق لم المالمجتمع ق الفرد ات وواجبقوق ح —
للمواصحالم؛ارية الخهلب حققت كما نسبة، أعلي حققت وند ٣؛^( ',٤ )٧ 

U ٢  n,UUبة)نالمانمة  ،(X  الخلبي بعد نفس تحت الفكري الأمن مم
جاءتالشهية الفواكه 

الالتزامبعد على الفكري الأمن مم لإبعاد المئوية الشبة متومط رتبب، ت —
X( ٢٩١٠٧النافعة)المواصيع حهل_، حقمتإ لم، المالمجتمع باخلامات 

حهو_،جاءت بينما الشهية، الفواكه حهلب ق ( X٢٧,٦٥بة،)نأعلى وهى 
وتحملالانتماء بعد وق يعد. مدا ؛ J(Xy ٠٦١ بة)٦ نبأنل المناسِبات 

X(، ١٠١٥٢بلغت،)حيث، ية ناعلي حققت، الشهية الفواكه حهلب تولية الم
النافعةالمواصح وجاءتحهلب X(، ١ ٠  ١٣٥المناسبات)حققت،حهلب، بينما 
(.X٩و٦٦حققت)حيث سد هدا ق سبة اقل 

العامةالوارد على والمحاففلة الإيجابية المشاركة بعدت ق المج، كانت، ينما ب ~
قوبعدها X( ١  ٦١٢ية)٦ ناعليي النافعة المواصيع حهل_، حققت، والخاصة 

جاءتحفور نسبة فل وبأ X(، ١  ٦١٢ثة)٦ بتالشهية الفواكه حطب، الرتببح 
(.X١٤وضثة)٥٣الخاسيان خط._إ

اعليالشهية الفواكه حهل_ا حققت، والحضِاري، ال الثقالانتماء بعد ق و —
بنثةالنافعة المراضع حهلب، الرتيب، ق بعدها وجاء )آءورأم وهي به ن

^( ١  ٥١١)٦X (  ١٥١٠٩ية)بنالخاسبات حهلجؤ جاءت الأخيرة المرتبة وقX•

الشرعيةتسراسات هثمحن ابن اأشيخ كرسي مع القصيم، جامة منيزت، والأداب، اسوم صة  ١٦٣٤



والوعويةالعلمية آثاره السعدي، ناصر بن عيداثرحمن الشيخ مؤتمر 
اللههتح السلام عيد مندور أ.د. 

المترةالخف، محتوى ل الفكري الأمن ئم ب، احتلان، يتضح مبق مما 
المنبمرية)الخطس، مياما مباختلأ؛، اض~ —رحمه عدى الالرحمن همد للشيخ 
هذهاحتلاف ير نفؤيمكن الناهعة(، المواضيع الشهية— الفواكه بانؤ— )للمناس
ومراعاةلالخهل|تج، كتابته ق عيي الالرحمن عبد العلامة الشيخ ح،رة بي، يالسب، 

وعدمالخطبة، موقفح يتطلب ما وفق الفكري الأمن فيم أيعاد تضمين ل ل التل
الخطب.هذه وتاليف، كتابة عند معين تكامل أو تتاح مراعاه 

نب،تختلف، هل علي؛ ة للدراسالراثع ؤال الينمى الرابع• الموال نتائج 
الئلأيث،بمس_مياترا المبرية للخطب، المكتوب المحتوى ق الفكري الأمن قيم أبعاد 

الكليالمجمؤع ضوء ق النافعة( المواضيع الشهية— الفواكه — رالمناصامتؤ 
للتكرارانج؟

فيملأيحاد المنوية والشب، التكرارارتإ اب حتم الوال هدا على للإجابة 
ميامابماض— —رحمه عيي الالرحمن عبد العلامة الشخ بخطبج الفكري الأمن 

قالنافعة( المواضيع — الشهية الفواكه — بايت، )للمناسالمن،رية الخهلب، الثلأيتط 
للتكراراُتج.الكلي المجمؤع ضوء 

الكوببالحتوى الفكري الأمن فيم لأبعاد الئوية المسبة جدول)٧( 
ضوءل المانمة( المراضع — الشهية الفواكه بالت،— )للمناسالمنبرية للخطب، 

الترتدس

عليالنبوية الحطب 

الآمنالمميهيم أساع 
هل'

الواصيع
النافعة

الفواكه

الشميد
الناسيان

الثاني ا.ه.ِ•
الفرداالجتهعوواجبات حقوق 

اسم ٠

الأول •/.YUiAA •/.VV. •/.MiT' •/r،U0 اسمالجتمع باخلاقيان ا^لآلتزام  ٢

١٦٣٥الشرعية مميراسات عتيمين ابن الشيخ كرسي عع بالتعاون القسم، جامعة عنيزة، انملوم علية 



واثدعويغالعلمية آثاره ناصرالسعدي، بن عيدايرحمن مؤتمرالشيخ 
الرحمنصد العلامة للشيخ التبرئة الخملب محتوى المةريان الأمن هيم 

تحليليةيواسة السادي 

الخامس ْآ.م؛/• ا،االأ اسوبوتحمل امحساءمطن  ٣

امّابء y.ii.A• ■/.1.TA •/.A،tr■ y.Y.-v
علىوالحافظة الإوحاأة الثاركة 

والخاصةالعامة الوارد  '

اثثاك tax• Y.ivy؛ الثتا-4واسضارىالأسماء  ٥

•/l.. •/.nTiii■ •/.ol.VA t\tXA للأبعادككلالقوية ألنسية 

لإبعادالئوية المسة متوسط تفاوت والشكل)٣( الجدول)٧( من يلاحظ 
الفواكهرلالمتاسات~ ال٠ن^رJة للخطب المكتوب بالمحتوى الفكري الأمن قيم 

للتكرارات.الكلي المجمؤع صوء ق النافعة( المواصح — الشهية 
راات،|مم اسميه إس|1ب ايعتمب استري ييعرات اسري الأمن همم 1تضش اسُه السد| 

صابرع ضرء لب اممدة( التراص صبت. اممراته اسءءس. 
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محتوىيفقران الفاكرى، الأمن قتم إبعاد لتكرر المئوية اكب، )٣( ثكل 
يالمافعة( المواصيح الشهية- )الن،اسات-الفواكه الثلاث بسمياما الخطب، 

للتكراراتالكلي المجمؤع ضوء 

حيث'

الخطب،محتوى ق ا تناولهنمّت، التي الفكري الأمن قتم بين المب فاوت ت —

الشرعيةسياسات عثيمثن ابن الشيخ كرسي مع بايتطون القصيم، حامجمة عتيرص والأداب، اللوم كلية 



ئ1دعوي4 وا سمية ا ١^٥ لسعدي• ا ناصر بن عيدالرحمن لشيخ ا موذمر ذ
اطهفتح السلام عبد مندور أ،د• 

الخطبق القيم أبعاد ب تبين تباين يوجد حيث ة الدرامحمحل ^٤٠ ٠١١
بعدق الفكري الأمن قيم جاءت حيث مجتمعة، الثلاث مياتها بم>^^ ٠١١

يةالنيلغت، حيث، الأولى المرتبة ق لم الالمجتمع باخلامات الالتزام 
الخطي،ق قيم نجؤ يعد هدا وق التكرارات، إجمالي من •^( ٢٧,٨٨)

/(،١ ٤ ٣, ٠ ) ية بنالشهية الفواكه )خطي، كالتالي بالترتب الئلأُث، ساتبا 
الأخيروق بث(، ,٩ * )٩ ثة بنالنافعة المواضيع خطب، الترسِج ق بعدها ثم 

,؛؛ر(.٩٠ية) بنالمنامحبات خهلب، 

قالفرد ات وواجبحقوق بحد الفكري، الأمن قيم أبعاد الترتيب، ق ا يليهو ~
التكرارات،إجمالي من ؛ز( ٢  ٦٠٢)٢ ضية الثانية المرتبة ق السالم المجتمع 

التاليالثلاث؛ال؛رتيمح مياتها بمالخهلبح ق قيم ني، كاننج بعد هذا وق 
(،ثم؛حدهاقايربانط_االواصع

)هلإ,مآبث(.ية بنالناسجات خطِج الأخير وق بت(،  ٠٩١٧ ) ية بنالنافعة 
قوالحضاري الثقاق الانتماء بعد الفكري الأمن فثم أبعاد الزتبجح ق يليها ؤ ~

كانت،بحد هدا وق التكرارات، إجمالي من ؛ز( ١ ,٨ ٠ )٨ ية بنالثالثة المرتبة 
الفواكهبج زخهلكالتالي بال،رتيمح الثلاث مياتها ؛مالخهلم، ق قيم بؤ 
بنسبةالنافحة المواضيع خهلكؤ الترتيجح ق بعدها ثم ؛ز(، ١ ٤ ٣, ٠ ) ية بنالشهية 

ب؛(,٤ ٩ ٠ ) ية بنالمتامحبات خطب )بم*,بم؛ز(،وقالأخير 
علىوالمحافظة الإيجابية الخثاركة بحد ق الف،كري الأمن قيم جاءت ين حق 

إجماليمن ؛ز( ١  ٦١٨* ) بة بنالرابعة الرتبة ق والخاصة العامة الوارد 
الثلاث؛الآرتسبإالخهلمؤ؛مسمياتها ق قيم ب، كانت، بحد هذا وق التكرارات 

خطي،التريب ق بُدئ نم ,م؛ر(،  ٤٣)بتة الشهية الفواكه )خطّط كالتالي 
(،وفىالأخيرضذالخاّثات؛نسبة)لأكآ/(

٦١  ٣٧القرعية سمراسات عثي4ا|ن ابن الشيخ ترسى مع بالتعاون القصيم، جامعات عتيرق والاداب، العالوم كلية 



Aواتدعوية السبة آثاره السعدي، ناصر عيدايرحصبن الشيخ مؤت«ر ا
الرحضعيد ممشيخ التبرئة اليملب محتوى ث المكري الأمن هيم 

دءلي1يةيراسة المعدي 

المرئيةل المستوب وتحمل الانتماء يعد ق الفكري الأمن قتم جاءت ينما ب ~
بعدهذا وق التكرارات إجمالي من آت( ١ ٠ ٩, ١ ) بة ينوالأحيرة ة الخام
الفواكه)خطب كالتالي يالترتيب الثلاث يمسبمياتبا الخطب ق قيم ب كانت 

بهينالنافعه المواضيع خهلب الترتيب ق يعدها يم  ١٦ية)ينالشهية 
 ٥(VJ ،)/آت(,١ ٤ )٩ ينب الماسات خطب الأخير وق ؛

تجعللأما وذلك مهما، دورأ الفكري الأمن لقيم أن كذلك النتاج وأفليرت 
ومبادئتعاليم يحمل يأته يحس الفرد 

هنفمع يمارسها التي وأعماله لوكه معلى خلالها من ؤيحكم الهيا يحتكم 
المؤولة،تحمل علي نادرا الفرد جعل ق هم تالقيم هذه أن كما غيره، ومج 
مواجهةعلى نادرأ يكون لأن يؤهله وهذا عامة امته وقضايا خاصة ا قضايتجاْ 

والحريةالفرصة تعطيه كما لها. الماسة الحلول ؤإيجاد تواجهه، الي المشكلات 
السائدوالعرف الشؤع، ارتقاها قيمية، قاعدة إلي سد لأنه أفكارْ، عن لعبير اق 

قمرٌونة ومكانه عا، وامححيزا القيمية، القاعدة هذه أخذت ا مؤإذا الناس، بين 
يمثادئهيرقي مجتمعآ ^1^، نري فإننا الجمع؛ كخطب عامة المجتمع إفراد نفوس 
جميعأمام ومتوحدا متماممكنا مجتمعنا يكون و؛ذلكا تقرة، الما العليوقيمه 

جميعوننع الشعوب، بين وشأنه رفعته ق يزيد مما الدخيلة، ات والثقافالأفكار 
واتييارْ.المجتمع تفكلن، إلي تودي الش والشهوات الأنانية أشكال 

قيمترتيب ما علي• ة للدرامالخامس المزال يتص الخاست الموال نتائج 
عبدللشيخ المتبحية للخطم، المكتوب المحتوي تضمتته التي الفكري الأمن 

هذاعلى للإجابة التنازلي؟ الترتيب ق ا جميع— افه —رحمه عيي الالرحمن 
الخطبمن تكراراتما استخراج تم التي الفكري الأمن نيم جمع ترني، تم الموال 
وخطبالمهية والفواكه لالمناممس؟ات المثرية )الخطب الثلاث مياما يمالميمية 

الشرعيةسراسات عتيمين ابن الشيخ كرسي مع باصاون القصم، جاسة عنيرع والآbي١، آسوم كلية  ١٦٣٨



والدعويةاسمية أناره السعدي، ناصر عبدالرحصس الشيخ مزتمر 
اكفتح السلام عيد مندور أ.ئ، 

قتكراراما ومجمؤع قيمة كل اليه تنتمي الذي بعد بيان تم النايعة(، المواضيع 
تلكمجمؤع حب عالي ترتيبها ذلك بعد ثم المئوية، بتها نثم الخهلب حميع 

الأحرى.القيم بتكرارات مقارنة التكرارات 
المنثريةالحطب ي تصمتتها التي الفكري الأمن قيم ترتيب )٨( جدول 

الدتبة ائتؤيات
اثتممرار سد القيمة ٢

١ *٠،•• ٥٦٣ الإيجابية
والساركةالمتاج ؤامائة دعاية 

اعءنيواروْهمدالشان  ١

٢ •A^UA ٤٢٦
الأثتزامبا»لأد1ت

'تجتمع

وضرعرةالعمل ١لإخلأصات 
إتقانع

٢

٣ ،آ،*اي ٣٦٥
باخلأتياتالاثتوام 

الجتمع

بامحمقاسمي هس، السعي 
ائشؤوعات

٣

، ٣٦٣
وواجباتحقؤق 

اممرد
هرأوسلوكابالدين الالتزام 

،

٠ ٣٥٦
وواجباتحقؤق 

اممرد

البمديثوذجس الصيق تحري 
غيمالاسرد

ه

١
i.TAy ٣٠٢

وواجباتحقؤق 
اممرد

حقوى١لأخريناحترام 
بالواجباتوالالتزام  ١

٧ ٣٥١
وواجباتحقمحق 

اممرد
العتقأسثال ومختلف القللم نبذ  ٧

٨ *٢٠٩٢ ٣٢٩
النقادالانتماء 

واثبمضاري
اسرطلب، الس،دي.ات  ٨

٩ ٣٢٨
باخلاقيانالالتزام 

الجتمع
اساداتكالصلاةامحمحرصعلي 
والهجوارزكاة والصيام 

٠■
*Y.AO ٣٢١

وتحمل١لأتت٠اء 

الستوثية

الستوليةبييح التحلي 
وأ،،ستهلجاءتصط والأوص،اهل 

والاضن

١•

١٦٣٩الشرعية لالدراسات عثيمعن ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القصيم، جاسة عتيوة، واvداس، اسوم كلية 



والدعويةالمنمية ١^٥ ناصرالسعدي، عبدالرحمزبن الشيخ 
الرحمنعبد العلامة لعشيخ التبرئة الخملب الغءري-ةمحتوى الأمن قيم 

0ح^^^ااهيراسة ادسدي 

٠١ ٣١٨
وواجباتحقؤق 

اممرد

اسص^عن التضس مجاسوة 
والذنوب ١١

١٢ I.ryi ا1شادممتالإ0ءاسة
التامعن 

١٢

١١■ %r.-\o ٢٩٩
حقؤدوواجبات

اممرد
،>!^،١١والأعتد■١لد  ١٣

١٤ او٢،٦٣ ٢٩٧
الأثتزاموا.غلأدات

ادءضع
*عا،لتهموحسن برالوالدين 

١٤

١٥ ا'ه.لإي ٢٨٩
باخلاقيان١^١٢ 

الجت*ء
القهيقضاء ١لمدروامصا  ١٥

١٦
،ْ،أبم ٢٨٦

خلاقيان

الجامع

ؤؤحوبث السلام أ،مماء 
الإبجابية ١١

١٧ ٢٢.٥١ ٢٨٣
انتقاد'الأس4اء 

والصادي
و١سما٠اسم تقديرقيمة  ١٧

١٨ •٨٢.٤٨ ٢٨•
خلاقيان

الجامع
يعميوالاعتراف شكراس  ١٨

١٩ هم.ا% ٢٦٥
النقادالأئت«اء 

والصادي

الآخرينوؤلتررينقد تقبل 
الأذتامإصدار السمرعد وعدم  ١٩

٢• ٢٦.
وواجباتحقؤف 

القرد

ض١لقاذمات ايسة امحاضة 
٢•

٢١ v.٢،١٨ ٢٤٦
النقاد

والصادي

ؤلتقا،لاتالوعي*ع اصامل 
الأخرى

٢١

٢٢ ا٢.١١ْ ٢٤٢
اvلتز١مباخلأقيات

الجتهع
النؤدمادة اا٠٠قوتءنب قول  ٢٢

٢٣ ٢٣٩
باخلاقيانالالتزام 

الجامع
المعيدالسد_،_مال_،وهئسد_اد عععتس  ٢٣

٢٤ ا'،ا،أ ٢٣٦
باخلاقيانالالتزام 

الجامع

عليالتكبيرواسئف احترام 
المعي

٢٤

٢٠ ؛•،أء• ٢٣•
الانتماءالنقاد

واوساري

١^^٠ال٠قاتJواXداهب نبد 

للإسلام
٢٥

الشرعيةلليواسات عثبعبن ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القصم، حامجعة عتيرة، والأدايف، العلوم كلية 



والدعويهاسمية آتاره تاصراتسعدي، بن عيدا!رحمن الشيخ مؤتمر 
الألدفتح السلام صد تدور م أ.د. 

٢٦ ٢٢٤
الإسرافعطل٠م الأعتاواو،ات 

دامرير
٢٦

٢٧ t\i\A ٢٢٣ اممأرهتالإبجأسة
واثوهاءبامميودالأمانة 

والواشق
٢٧

٢٨ *١٠٩٧ ٢٢٢
الأنتياءوسل

ائسنوتيات
الرحموالأتاري،والتمحليصلة 

الأخلاقبمكارم 
٢٨

٢٩ ٠١٩٤ ٢١٩ ادقأرممالإبجابيات
وائحاققلةالأستهلالثؤ ترشيد 

ممام١١Jلأعلي 
٢٩

٣٠ إل١،٨١ ٢١٠
التقاِقالانتماء  ١لأختر١ع١لآلأت،تقديرقيمة 

يثة١^٠ 
٣٠

٣١ *١٠٧٧ ٢٠٠
الأنتبماءارتهِه

والصادي

ثقافةوتراد،علي الحاقملة 
الجضع

٣١

٣٢ v.١،٧٦ ١٩٩
وواجبات،حقؤق 

اممرد
الدينالابتداع.؛ اصعلي  ٣٢

٣٣ ٢١.١٦ ١٨٧ الإيجابياتاأقاركة  اثتطوعياسل الثاركة.؛  ٣٣

٣٤ ١٨١
وواجياتؤحقؤق 

اممرد

وخصوصيةحرية احترام 

الأخدين
٣٤

٣٥ ٢١.٥٢ ١٧٢
وواجباتحقؤك 

اممرد

و1تت4ييراتتفرقة ريص 
٣٥

٣٦ ٢١.٤٧ ١٦٦ الإيجابية؛ئنادكة  ادتأكات؛نمامةعلي ١دء١هظة  ٣٦

٣٧ ٢١. ٣٨ ١٥٦
الأتت4اءوتء«ل

السنوتية

الاعتزازبالأساءللوطن

ءليمتت،،،داتعوائأءا،تخلة 
ت4ومنجزا 

٣٧

٣٨ ٢١٠٣٣ ١٥٠
خلاقيات،١لأأترامبأ 

اتجتهع
الإسرام،وعدم بالله الخلن حسن 

أواثتسر
٣٨

٣٩ ٢١٠٢١ ١٣٧
الأنتماءادما.4

وايصارى
الأثتز١مبالآداباس٠ةد

الأخرينالتعامل«ع 
٣٩

٤•
٢١٠١٣ ١٢٨

وتصلالانتهاء 

ائسولية
امتهعلي وايمحرص للوطن الولاء  ٤•

٤١
٢٠.٩١ ١٠٣

الأسياءومل

السولية

والغاصةاثمامة ائلتتية احترام 
عليهاو١ىءذاخل، 

١٦٤١الشرعية لسواسات عتيمين ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القصيم! جامعة عتيرة، وا/آداب، اسوم تلية 



والدعويةاسية آد1ره المعدي، بن عبدايرحص مؤت٠-رالشيح 
اترحصعيد العلامة للشيخ التبرئة الخملب محتوى ه الفكري الأمن تيم 

يعيييةيراسة المعدي 

٤٢ *•.٨٩ ١٠١
الأسماءونصل

اإسوىت
الأخركرامة واحترام اثتسامح 

واسنيتع
٤٢

٤٣ *•،٨٧٢ ٩٩
الامتماءوتحمل

اسوريات

حكومةأحهرة تقديرحيوي 
الجتمعادإءة-،نخد4ة 

٤٣

"
*•،٨٧• ٩٨

وتحمل
اإسوىت

والآذظ٠ةاممو١تين احترام 
اوساثوةدواسداد،واأتقاود 

الجامع
"

٤٠ *•،٨١٧ ٩٢
وواجباتحقؤق 

اممرد
استوثيةمضي الداك 

او،،،1يمةالامتماعية 
٤٥

*١• • ١١٢٥٥ ائج٠وعاص

ؤإعانةرعاية قيمة حمول  jSjj( )٨ الجدول خلال من التائج جاءت 
المثاركةيعد إلي تنتمي واش والوطني' المحلي الثأن ل والمثاركة المحتاج 

لقيمالتنازلي الترتيب بداية ل والخاصة، العامة الموارد على والمحافظة الإيجابية 
عدىالالرحمن عبد العلامة للثسخ المن؛رية الخهلب، ق جميعها الفكري الأمن 

وينسبمرة، ( ه )٣٦ الخطب جميع ق —ا تكرارام عدد بلغ ث، حياف~ "رحمه 
إليتنتمي والتي إتقانه وصرورة العمل ل الإخلاص قيمة يليها آر( ,٥ ٠ مقدارها)٠ 

بتكرارالترب_ا هدا من الثانية ؛المرتبة المسالم، المجتمع بأخلافيات الالتزام بعد 
الرزقلكسب، عي القيمة ثم (، Xt,ua)مقدارها ية نوئاكالت مرة، ٤( ٢ بلغ)٦ 

الملمالمجتمع بآخلاهيات الالتزام بحد إلي كدلل؛، تنتمي والتي المشروعة بالطرق 
هداق الأخيرة الثلأُث، القيم أما ( Zr,Yمفدارئ)٤ بة وبنمرة ( ٣٦بلغ)٥ بتكرار 

والتيالمجتمع، خدمة ق الممالكة حكومة أجهزة جهود تقدير قيمة فكانت الأرتس—، 
مقدارهابة وبنمرة، ( ٩٩بلمر)بتكرار تولية الموتحمل الانتهاء بعد إلي تنتمي 

قائية المسوالتقاليد والعادات والأنظمة القوانين احرام قيمة ا ؤيليهلإ(، *  ١٨٧٢)
مرة،( ٩٨باغ)بتكرار تولية الموتحمل الانتهاء بعد إلي تنتمي واش المجتمع 

الشرعيةات ممJو١Mعثي4ان ابن الشيخ كرسي مع القصيم، جامعة عتيرق، والأناس العلوم كلية 



والدعويةاسمية آثاره ا1سعدي، ناصر بن عيداترحمن اتشيخ 
اكمتح السلام عبد مندور أ-د• 

الاجتماعيةالمتولية معني إدراك قيمة وأحيراجاءت ٧'.( '  ٠١٨٧ ) بته مانوشكلت 
بالمرتبةلم الالمجتمع ق الفرد وواجبات حقوق بعد إلي تنتمي والتي ليمة ال

Z(.٠ , ٨١٧نسبته) U وشمم، مرة، ( ٩٢بلغ)بتكرار الأخيرة 
التوافر؛قوية قيم ( Y,T)٢ س أطي نثة ظل حملت اض القيم كات ون 

أي)٨( بالجدول التنازلي الرتيب ق ٢( ٠ ~ )١ المراتب احتلت، التي القيم ان ف
المثنيةالخطب ق التوافر قوية قيم 

قوالموصحة ( ٢١٢٢)من اقل ض_، جاءت التي المتم بينما اكلأيث،، امها بان
قيممن Z ه و٥ ٥ ٥ بة تأي ( —٢١٥٤من)التنازلي الرتيب، ق وهي الجدول)٨( 

الثلايثح.بأنامها الميمية الخهلبؤ ق التوافر صحيفة قيم جاءت التحليل بطاقة 
التائج:مناقشة 

عليالملم المجتمع ياخلاقيات الالتزام بعدت حصول عن ة الدراّنتائج كثفت، 
الأمنقيم تكرارات إجمالي من لإ ٢ ,٧ ٢ ٢ حيث؛لغت، تكرارات ثة نأكثر 

لمالالمجتمع ق الفرد وواجبات حقوق بعد؛ ب، الرتيق ؤيليه الفكري، 
الرحمنعبد الشخ حهلب، محتوى لاعتماد نظرا جاء وهدا Z، ٢  ٢٦١٢ ثة بن
للأصولوتوضيحنا المستقيم، صراطه والي النه، إلي دعوة منهج عدى ال

إليان والإحالخيرات أصنافه وترغيباق الصالخة، والأعمال اكافعة 
معمتفق وهذا الميتة، والأخلاق الفارة الأعمال من وترهيثح المخلوقات، 

محتواهاكد التي الكي الحرم حطب لمحتوى ( ٢٠١١تحليل)شومان، نتائج 
والذيالخلقي، والالتزام المسالم الئخص لوبح مسل الإيجابية القيم علي 
والمجتمع.للفرد الفكري والأمن المواطنة عماد يمثل 

الفكريالأمن قيم ضع عن الخالية الدرامحة ل المحتوى تحليل نتائج كثفت، 
الزهراقة درامحنتائج مع الخالية الدراسة نتائج وتتفق الخمسة الأبعاد على 

١٦٤٣ارشرعي4 سواسات عتيهين ابن اتشيخ كرسي مع باومماون القصيم، حاسة عتيرد اسوموالآد1ب، ممية 



مواووعوي،ت اسمية آثاره اوسسيي ناصر بن عيدالرحص الشيخ ؤ
١لرحصعبد العلامة للشيخ التبرئة الخطب محتوى الفكويا الأمن قيم 

دواسLتنملياليةالسعدي 

المسالمخزي نزع إلي ارة الإثو ٢( ٠ ١ )١ الأكلبي ودراسة ٢( • ١ )٧ 
لتدكرممتازة ومسلة فهي الخطب مواصح تتؤع إلي ذلك ؤيرجع لخطب اق 
والأخطاريعيثوما التي بالمرحلة وتوعيتهم وعقدتهم دينهم بامور اس الن

الأحداثتجا0 العام الراى لتشكيل الدعوة لصالح ونوفليمها حم تحيهل التي 
الصحيح.الإسلامي الإءلار ق ووضعها والقضايا 

مؤكدةوالارغي._،، الرهيب بين الخطب محتوى تميز عن التحليل نتائج كثفت 
الغالبلوب الأمحلال من والمجتمع الأفراد لأمن المحيحة القيم على 
حيثالمقمود به يحمل ما على والاقتصار وهوالاختصار الخطب علي 
فقهه؛من مثنة خطته وقصر الرحل صلاة طول أن ( ١ ٩ ٩ ٢ ) عدى اليقول 

القرأنيةات بالأيشواهد تضمنت كما الخطة، وأقمروا الصلاة فاحليلوا 
قيمأيعاد بعض تكرارامحت، توى م انخفاض نفير ؤيمكن النبوية، والأحاديث، 

والمشاركةX( ١ ٠ ٩, )١ ١^ وتحمل لاوٍلن الانتماء مثل الفكري الأمن 
حلبيعقإلي لإ( ١  ٠٦١٨ ) والخاصة العامة الوارد علي والمحافظة الإيجابية 

الفكريبالهدوء تتم كانت، حيث، فيها الخطب، تقديم تم الش الزمنية الغرة 
المفتوحة.والماواُت، والإنرنت، الاجتماعي التواصل وماثل غزو عن البعيد 

حيثؤمن موزعة فكانت، الخطب، محتوي تتؤع عن الحالية ة الدراسنتائج كثفتا 
—الشهية الفواكه —خطب، بايتؤ الخاس)خهل..تإ وهي ام أمثلاثة إلي الأمام 

رئينهدفين لتحقق ذج\ءت الأهداف، حينا من أما النافعة( المواصح خطب، 
اعدما والي الهيا والتشويق الخيرية الأعمال نحو الهمة ؤإيقاخل )الوعفل وهمات 

الإهانة(من للحاصمن اش اعد وما العميان وتحلءير كرامة، س للهتائعين الله 

وتوصيمحه.تفصيله الاسإلي يحتاج ما ^ميل 
الأتية؛الدراما'ت، بأحراء نومي الدراسة نتائج ضوء ل والمقترحاُتؤ؛ التوصياُت، 

الشرعيةسراسات عثاي«ّين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة متيزة، والأداب، العلوم كلية  ١٦٤٤



والدعويةاسمية أناره ناصرالسعدي، س عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 
اال4فتح السلام عيد متدور أ.د. 

برامجل الله—— رحمه — — السعدي الرحمن عبد العلامة النسخ حطب تضمين 
لتنميةاللازم للمحتوى إيجابية نماذج من تتضمنه لما والخطباء الدعة أعداد 

نمالآسالنهمى.
التيبالقيم وتدعيمها والخهلباء للدعاة اللجية الخطب محتوى وتحلل مراحعة 

قالمفرحة القيم قائمة ضوء ق الإيجابي والتعامل الفكري الأمن تعزز 
الحالية.الدراسة 

عدىالالرحمن عبد العلامة الشيخ حطب يتضمن لمحتوى تجريبية دراسة إجراء 
قيمتنمية ق المكتوب المحتوى أنر لمعرفة التعليمية المراحل طلاب علي 

الحالية.الل.راّة قائمة ق المحددة الفكري الأمن 

١٦٤٥الشرعية للدراسات عثيميٍن ابن الشيح كرسى مع بالتعاون القصيم، جاسة عتيزة! والآداب، اسوم كلية 







ئوالدعوية الع1ميات آتاره واصراتسسي، بن سنماور>حس النسخ •وؤت«ر ا
الرحمنعيد العلامة للشيخ اتنبرية الخطب محتوى ّق الفكري الأمن هيم 

تحليليةتراسة السعدي 

الأمنية.للعلوم نايف حامعة العليا الدراسات كلية منثورة، غير ماجستير رسالة 
لوسلم عليه افه صلى النمب عن المرويان (. ٢٠٠٠)الملك. مد يائي، ال. ١ ٢ 

موصوعية.اسستقرائية درامحة الإعلامية يات والنامحوالعيدين الجمعة حطب 

الأردنية.الجامعة الدراسات كلية منثورة غير ماجستير رسالة 
وحمائمه،مفاهيمه والعقائدي، الفكري الأمن (. ١٩٩٥)علي. الجيوب، ّ ١ ٣ 

الأمنية،الميادين ل للتدريب عريية نحواستراتيجيه العلمية، الندوة تحقيقه، وكيفية 
والتيU-؟،.الأمنية للدرامات الربي المركز الرياض. 

٢٠)اور. بادر، القالحبي . ١ ٤  منالشباب حماية ل وأثره الوطن إلي الانتماء (. ١٨
الشبابحماية ق وأثرها الودية الجامعات واجب، العلمي المؤتمر الأنءحراذحّ 

٢عود مبن محمل. الإمام حامحة والانحراف،. والأحزاب الجماعات من 
»آ،ههها-ها،ها.؛نايرها

الرمولووصايا حهلبإ ق التربوية المسامين (. ٢٠١٢)عمر. محمود متمور، . ١ ٥ 
دكتوراهرمحالة تحليلية. ة دراسالتربوية وتهلبيقاما ولم، عاليه النح، صلي محمد 

الأزهر.حامعة التربية كلية منثورة عير 
٢٠معيد.)الوادعى، . ١ ٦  الحل.دوالحياة، الأمن مجلة الإسلامي. الفكري الأمن (. ٠٨

•\A-Tr(\AU)

٢٠)اهر. مابوسريح، أحمدرميد، القادري، . ١ ٧ الإسلامي.الفكرالتربوي (. ٠٥
حرير.دار عمان؛ 

تحقيقه،ات ومتهللبمفهومه الفكري الأمن ٢(.  ٠١٠)الحفيفل عبد المالكي، . ١٨
جامعةالأول، جمادى ٢ ؟-ه ,٢ والتحديات *المفاهيم الأول الوطي المؤتمر 

الللث،سعود.

والشرللطاعة نبمفّةممر القاهرة: فنالخهلا؛ةيم ٢(. ٠ ٠ محمد.)٥ احماو الحول، ٠ ١ ٩ 

والتوزيع•
ودورهاالتربوية المناهج ق القيم منظومة ٢(  ٠١١)فرع« ليم، ومأمين بلعيفه، • ٢ ٠ 

الشرعياتللدراسات مو؛وم\و( ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيرة، والأداب، العلوم كليات  ١٦٤٨



لدعويةوا سمية ا آثاره لمعدي. ا ناصر بن لرحمن عيدا الشيخ مؤد«ر 
اثكمنح الملام عيد مدور أ.د. 

٢١ "٨ ١ ٠ ٥ ( )٩ العدد الإنسانية واللوم الحقوق مجلة الفكري. الأمن عزيز تل 
٢٠)محلمي. والدومحرى، حن مريل المريشي، ٠ ٢ ١  وسائلتخدام اسأنر (. ١٥

مهلقةميدانية دراسة لل.يهم الفكري الأمن وقيم القيم على الاجتماعي التواصل 
الاجتماعيةالخدمة ل ات دراسمجالة حولية. الالجامحات و٠لالات حللأب على 

.٣٣٤٦-٣٢٧٣الإناسم)با(،والملوم 
٢٠)حالي. الجهتي، . ٢٢ الجمعةحهلب من تنبهلة المالرئوية ات التوجيه(. ١٤

الةرسيمودجا٠ م القاساله.ءحن عبد الخ ختلب ريعج الالنبوي جد بالم
بالمدينةالإسلامية الجامحة الدين وأصول الدعوء كلية منثورة غير ماجستير 

المنورة.

خهلبهخلال من التكفيري للفكر الل.ءوية المعالجة (. ٢٠١)^١ محمد. الزهراق، . ٢٣
١ّ  ٤٣٦- ١٤٣٥عامي ق الثرفين الحرمين خطب على تحليلية ة دراسالجمعة 

.١٧٧ ١ ٢ ١( الخدد)٦ الإسلامية الحوت مجلة 

الجمعةنحلب ق والمياسية المعرفة لحق . ٢٤

.(٧-u٢٢٤٣ن.مجلةسمانلللومالأجماءية،٦)
٢٠)مير. ّين، حّ ٢ ٥  الأعلام.بحوث انملمى الحث مناهج ل ات دراس(. ٠٦

الكتب.القاهرة:

ةدراسالسؤية. الجمع خلب ق التربوية القيم (. ٢٠١٢مصهلفي.)طه ثومان، . ٢ ٦ 
١—٩٩ ٦ ٥ ١( انمدد)١ بورسعيد، التربية كلية مجلة ّ تحليلية 

الخهلباء.ومنهج المسجد رالة من الحياء زاد ٢(. ٠ ٠ عمر.)٨ علي بادحدح، . ٢٧
الخضراء.الأندلس دار جدة؛ 

٢٠المحن.)عبد اف جد التركي، .  ٢٨ انمربيةالملكة وعناية الفكري الأمن (. ٠٣
مكةالمكرمة:رابهلةانمالمالإسلامي.الموديةبه. 

الأمنقيم غرس ق التشريعية الخلوم مناهج دور (. ٢٠١١)مفلح. الأكلي، ٠ ٢ ٩ 
اتدراسالتربية تكنولوجيا مجلة الثانوية. الرحلة ءللألب لدي والتقني الفكري 

١٦٤٩|وشرعيات لأدواسات عتيعيى ابن الشيخ ترسي مع بالضاون القصيم، حامعة عتيزق واملآدؤس اسوم تلية 



W ئاسمية آثاره لسعدي، ا ناصر عياوا1رحصبن الشيخ
الرحمنعيد العلامة للشيخ التبرئة اJتهلب محتوى إ الفكري الأمن ليم 

.٢٧١-٢٢٩وبحوث،

التصديوصرورة الثقافة العولمة تداعيات (. ٢٠١١)ار. الجبعيد النور، عيد  ٠٠٣
بالجلفة،عاشور، زيان ■جامعة الإنسانية، الحقوق محلة الفكري، الأمن لاحراق 
التامع.العدد الجزائر، 

يالمجموعةالسائس الكتاب الخف،. (. ١٩٩٢)ناصر. الرحمن عيد السعدي، • ١٣ 
مركزءنيز٠ت اف ~رحم4 السعدي ناصر الرحمن؛ن عبد الشيح لمولفات الكاملة 
صالح.بن صالح 

إبراهيمحقيق المن٩رية، الخهلس، (. ١  ٤٩٨ ) ناصر. الرحمن عبد السعدي، , ٣٢
دالتونيع•للشر حزم وابن الشرف دار الرياض؛ الحازمي• 

الجمعةحف من تنبطة المالربوية المقامين ٢(. ٠ • العزيز.)٤ عبد القاصي، . ٣٣
أمحامعة الرئة كلية منشورة عير ماجستير رمحالة  ١٤٢٢لخام النبوي بالمجد 

القرى.

الأردنق اجد المسحطباء التزام درجة (. ٢٠١١اف.)عبد احمد الحمورى،  ١٣٤
صلاةق وطم- عليه اف —صلي الني حطب ق المضمنة التربوية بالعايير 
جامعةالتربية كلية منثورة غير دكتوراه رمالة مقارنة. تحليلية درامة الجمعة 

الترُوك•
التربيةأصول . C ٢ ٠ ٠ )٥ ١ ، فيوسمحمود والشخ، افه لب عثمحمد العمرو، . ٣ ٥ 

الحميضي.مْلايع الرياض. الإسلامية. 
كبمحتوى بين المفاهيم توافق ٢(. * ٠ م؛-م■)٥ بد محمد العياصرة، . ٣٦

عمانلهلنة مسق الجمعة حية وكتب الثانوية للمرحلة الإسلامية التربية 

التربويةالجلة Jحاليليةب ة دراممنها تفادة للاسوالعللأب العلمين وتقديرات 

٢(. ٠١٦المرأة.)ودرامايته الاجتماعية البحوث ق الواعدة الأبحاث مركز . ^١٣
الرحمن.عبد بنت نورة الأميرة جامعة الرياض• المم.ى• الأس تًُمحا 

الشرعي،تتليراسات عتممين ابن الشيخ كرسي مع ياتاون القصيم، حامعة عتيرة، والأعاس انملوم كلية  ١٦٥٠



والدعويةالعلمية آثاره السعدي. ناصر بن عبدالرحمن الشيخ مؤدمر 
الأكفتح السلام عيد مندوو أ.د. 

حميبةالمكري التحصين مهارات (. ٢٠١٨)الخلج- لدول العربي التربية مكتب • ٣٨
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