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تمثل الشريعة اإلسالمية بمبادئها وتطبيقاتها المرتكز األساس الذي قامت عليه 
المملكة العربية السعودية منذ نشأة دورها األول على يد اإلمام محمد بن سعود، 
التمسك بالكتاب والسنة والعمل  الدولة على أساس  -رحمه اهلل- حيث قامت 
قامت  التي  الثالثة  الدولة  إلى  وصواًل  النهج  بهذا  االلتزام  تواصل  وقد  بمقتضياتهما، 

على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن –طيب اهلل ثراه-.
ولقد جاء التأسيس التنظيمي الحديث للمملكة الذي عرف بصدور النظام األساسي 
للحكم عام 1412هـ ليؤكد هذا التوجه النبيل، حيث نصت المادة األولى من النظام 
على أن «المملكة العربية السعودية دولة عربية إسالمية ذات سيادة تامة، دينها 

اإلسالم، ودستورها كتاب اهلل تعالى وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم..» 
وبال شك فقد أسهم التزام المملكة بالشريعة اإلسالمية في أن يعم األمن أرجاء 
وانخفاض  األمن  شيوع  في  العالمية  األمثلة  أهم  أحد  المملكة  باتت  حتى  البالد، 
الشريعة  ومنطلقات  الصافية  العقيدة  روح  أضفته  ما  بفضل  الجريمة  معدالت 
السمحة على أنفس المواطنين والمقيمين من زواجر ذاتية تدفع إلى االبتعاد عن 

الوقوع في الجرائم وعقوبات شرعية تسهم في الردع عن الوقوع فيها.
قضايا  تجاه  لواجبها  اإلسالمية  سعود  بن  محمد  اإلمام  جامعة  من  وإدراكًا 
التأصيلي  المجتمع وتطلعاته، وتحقيقًا لرسالة الجامعة في العناية بالبحث العلمي 
واالستشرافي فقد ارتأت الجامعة ممثلة في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 
صدرت  وقد  األمن»،  تحقيق  في  الشريعة  تطبيق  «أثر  مؤتمر  عقد  األحساء  في 
 27256 رقم  الكريم  السامي  باألمر  المؤتمر  هذا  انعقاد  على  السامية  الموافقة 
وأمان،  أمن  من  المملكة  به  تتمتع  ما  ليؤكد  المؤتمر  ويأتي  1434/7/16هـ  وتاريخ 

ويبين فضل تطبيق الشريعة اإلسالمية في ذلك.

أهداف المؤتمر:
1. إثراء البحث العلمي في التشريعات السعودية وبيان فضلها .

2. إبراز دور سن التشريعات واألنظمة في تحقيق األمن والسالم الداخلي .
3. بيان الدور الريادي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في خدمة قضايا األمة 
اإلسالمية من خالل تشريعات مستمدة من كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم.

4.  تحقيق دور الجامعة في التواصل مع العلماء داخل المملكة وخارجها .
5. إبراز سمو الشريعة اإلسالمية وتحقيقها لمصالح العباد.

6. رصد التطور التشريعي داخل المملكة ومقارنته بالتشريعات واالتفاقيات الدولية.

محاور المؤتمر:

المحور األول: المبادئ األساسية للحكم في المملكة وأثرها في تعزيز األمن:

1. النظام السياسي للحكم في المملكة وأثره في تحقيق األمن.
2. األنظمة والتشريعات في المملكة ودورها في تعزيز األمن.

المحور الثاني: الحدود، العقوبات الشرعية والنظامية وأثرها في تحقيق األمن:

1. تطبيق الحدود في المملكة: قواعد وضوابط.
2. أثر تطبيق الحدود على انخفاض معدالت الجريمة.

المجتمع  الفكري في  األمن  العقدي ودوره في حفظ  البناء  الثالث:  المحور 

السعودي:

1.  آليات ووسائل البناء العقدي في المجتمع السعودي.
2. االنحراف العقدي ودوره في زعزعة األمن.

المحور الرابع: أثر مؤسسات المجتمع في حفظ األمن في المملكة:

1. أثر المؤسسات الحكومية: القضائية، والتربوية، والتعليمية، واإلعالمية، واألمنية .
الخيرية،  الجمعيات  األعمال،  قطاع  الربحية،  وغير  األهلية  المؤسسات  أثر   .2

مؤسسات المجتمع.
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مدير الجامعة بالنيابة

ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر

د. فوزان بن عبدالرحمن الفوزان 
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الحمدهلل رب العالمين والصالة والسالم على َمن ال نبي بعده، نبينا محمد بن عبداهلل 
وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فمما ال شك فيه أن شريعتنا الغراء اختارها اهلل عزَّ وجل لنا نعمة منه وفضاًل، كما 
قال اهلل تعالى: } اْلَيْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِديَنُكْم َوأَْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت لَُكُم 

اْلإْسالَم ِديًنا { )سورة المائدة - اآلية 3(.
اإلسالمية  الشريعة  لتطبيق  الوارفة  والظالل  الغزيرة  والينابيع  الثمار  تلك  من  إن 
حفظ األمن بجميع مفاهيمه: أمن في الدين والنفس والمال والعرض والعقل،  إنه 

األمن في الدنيا واآلخرة. 
لقد تضافرت النصوص من الكتاب والسنة على وجوب تطبيق الشريعة اإلسالمية، 
أَْن  َواْحَذْرُهْم  أَْهَواَءُهْم  َتتَِّبْع  َولَا  اللَُّه  أَْنَزَل  ِبَما  َبْيَنُهْم  اْحُكْم  تعالى:}َوأَِن  اهلل  قال 
ُيِصيَبُهْم  أَْن  اللَُّه  ُيِريُد  أَنََّما  َفاْعَلْم  َتَولَّْوا  َفإِْن  إِلَْيَك  اللَُّه  أَْنَزَل  َما  َبْعِض  َعْن  َيْفِتُنوَك 

ِبَبْعِض ُذُنوِبِهْم َوإِنَّ َكِثيًرا ِمَن النَّاِس لََفاِسُقوَن{ )سورة المائدة-اآلية 49(.
ونحن في المملكة العربية السعودية ننعم بحمد اهلل تعالى ومنه وكرمه بوالة أمر 
هذه  ملوك  ذلك  على  تتابع  البالد  شؤون  إدارة  في  الشريعة  بتطبيق  متمسكين 
الدولة من عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب اهلل 
ثراه - إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه اهلل 
ورعاه، وما من ملك من ملوك هذه البالد إال ويعلن على المأل  أن كتاب اهلل وسنة 
من  وأنهما  يتزحزح  وال  عنهما  يحيد  ال  منهجه  وسلم  عليه  اهلل  صلى  محمد  نبيه 

الثوابت التي ال تقبل النقاش وال المساومة.
كما أن نظام الحكم في المملكة العربية السعودية يستمد سلطته من الكتاب 
دولة  السعودية  العربية  المملكة  أن"  على  النص  منه  األولى  المادة  ففي  والسنة: 
عربية إسالمية ذات سيادة تامة: دينها اإلسالم ودستورها كتاب اهلل تعالى وسنة 
رسوله ولغتها هي اللغة العربية" وفي المادة السابعة تأكيد صريح على أن الكتاب 
المملكة  ) يستمد الحكم في  والسنة هما مصدرا الحكم، فقد نصت على اآلتي: 
العربية السعودية سلطته من كتاب اهلل تعالى وسنة رسوله � ، وهما الحاكمان 

على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة ( . 
العالم كله يبحث  أن  إليه؛ ذلك  المؤتمر في وقت نحن أحوج ما نكون  ويأتي هذا 
عن األمن، وتحيط به المخاوف من كل جانب؛ لقد غاب المفهوم الصحيح لتحقيق 
األمن عن العالم بتأثير عدد من العوامل، فقد اعتقدت أقوام جهاًل منهم أن األمن 
بسبب  المعوج  التصور  هذا  جاء  وإنما  دمائهم،  وسفك  اآلخرين  بإخافة  يتحقق 

البعد عن شريعة اهلل السمحة. 

إنَّ جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بمختلف كلياتها ووحداتها المنتشرة 
المملكة وخارجها ومنها كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية باألحساء  داخل 
تستشعر دائما واجبها نحو دينها ثم مليكها ووطنها، ومن مظاهر ذلك ما تنظمه 
بين الحين واآلخر من محاضرات وندوات وفعاليات تعزز المكانة الدينية والوطنية 
لهذه البالد المبارك، و يأتي هذا المؤتمر في وقته المناسب – كما أسلفت- لتبيين 
كل  وتبدد   البصائر  تنير  التي  والبصيرة  األذهان،  عن  تغيب  أال  ينبغي  التي  الحقيقة 

األوهام أال وهي أهمية الشريعة اإلسالمية وأثرها في تحقيق األمن.
ظل  في  واإليمان  باألمن  الطيبة  البالد  هذه  على  من  الذي  تعالى  اهلل  لنشكر  وإننا 
وقيادتنا  أمرنا،  والة  شكر  اهلل  شكر  ومن  تعالى،  اهلل  لشريعة  أمرنا  والة  تطبيق 
الرشيدة وعلى رأسهم مليكنا القائد الفذ خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي األمير محمد بن نايف بن 
عبدالعزيز، وسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان 

بن عبدالعزيز - حفظهم اهلل جميعًا- وأعزهم باإلسالم وأعز اإلسالم بهم.
على  الدخيل   محمد  بن  عزام  الدكتور  التعليم  وزير  لمعالي  موصول  والشكر 

جهوده المشكورة المذكورة.
وال يفوتني هنا أن أشكر سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي 
التي قامت باإلعداد  العاملة  األستاذ الدكتور فهد بن عبدالعزيز العسكر واللجان 
والتحضير لهذا المؤتمر المبارك  الذي نسأل اهلل تعالى أن ينفع بما يطرح فيه من 

أوراق علمية. 
والشكر مبذول للمشاركين في هذا المؤتمر ولرؤساء الجلسات ولجميع الحضور.
والحمد هلل تعالى أوال وآخرا وظاهرا وباطنا على نعمه وآالئه، والصالة والسالم على 
يوم  إلى  مزيدا  كثيرا  تسليما  وسلم  عبداهلل  بن  محمد  نبينا  وأصفيائه،  خلقه  خير 

الدين.  
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وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

ونائب رئيس مجلس كراسي البحث

رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر

أ. د. فهد بن عبدالعزيز العسكر
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الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، سيدنا 
ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

أمن  بال  حضارة  فال  اإلنسانية،  الحضارة  منها  تنطلق  التي  القاعدة  هو  األمن  فإن 
وتسود  الحياة،  مظاهر  كل  وتتوقف  الحضارة،  تضمحل  األمن  فبغياب  واستقرار، 
شريعة الغاب. من هنا جاء اإلسالم ليعزز األمن ويربطه بتطبيق الشريعة الغراء، 
الَِحاِت لََيْسَتْخِلَفنَُّهم ِفي األَْرِض  قال تعالى:}َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا الصَّ
لَنَُّهم  َننَّ لَُهْم ِديَنُهُم الَِّذي اْرَتَضى لَُهْم َولَُيَبدِّ َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمن َقْبِلِهْم َولَُيَمكِّ

ن َبْعِد َخْوِفِهْم أَْمًنا َيْعُبُدوَنِني ال ُيْشِرُكوَن ِبي َشْيًئا{. )سورة النور، اآلية 55(. مِّ
لقد كان تحقيق األمن منطلقا من منطلقات بناء األمة التي شيدها رسولنا الكريم 
الشريعة  تطبيق  بين  التالزم  فكان  وسلم،  عليه  اهلل  صلى  عبداهلل  بن  محمد 
وتحقيق األمن، قال رسولنا الكريم � "واهلل ليتمن هذا األمر حتى يسير الراكب 
من صنعاء إلى حضرموت ال يخاف إال اهلل والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون" 

رواه البخاري . 
وقد تجلى هذا الترابط واضحا جليا بعد قيام هذه الدولة المباركة ؛ فمع قيام الدولة 
السعودية األولى باالتفاٍق بين اإلمام محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبدالوهاب 
نهضة  وقامت  اهلل،  شريعة  بتطبيق  مقرونا  األمن  انتشر   - تعالى  اهلل  رحمهما   -

حضارية شاملة. 
اهلل-  رحمه   - سعود  آل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  المؤسس  الملك  عهد  وفي 
الحديثة فبدأ بتطبيق  الدولة  بناء  يِن في  المهمَّ المحورين  التركيز على هذين  كان 
على  بعده  من  أبناؤه  سار  ثم  البالد،  أرجاء  مختلف  في  األمن  وترسيخ  الشريعة 
خطاه حتى هذا العهد الزاهر عهد العزم والحزم في تحقيق أعلى درجات األمن 
بنصره  اهلل  -أيده  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  بقيادة 
-فنحن اآلن نجني ثمار هذا التطبيق  يانعة من خالل النهضة الشاملة التي تشهدها 

المملكة في مختلف المجاالت.  
وسعيًا من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية للقيام بواجبها العلمي تجاه 
التأكيد على انعكاسات تطبيق الشريعة في تحقيق األمن في المملكة يأتي عقد 
هذا المؤتمر المهم في محافظة األحساء هذه البقعة العزيزة من بالدنا المباركة، 
ولتشمل  اإلسالمية  سعود  بن  محمد  اإلمام  لجامعة  العلمية  الجهود  لتتواصل 

مختلف مناطق ومحافظات ومدن المملكة. 

 ، والسالم  األمن  تحقيق  في  التشريع  دور  إبراز  المؤتمر  هذا  أهداف  أهم  من  إن 
وبيان الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في خدمة قضايا األمة اإلسالمية من 
خالل تشريعات مستمدة من كتاب اهلل وسنة رسوله�، وإبراز سمو الشريعة 
وتحقيقها لمصالح العباد، إلى جانب إثراء البحث العلمي في التشريعات السعودية 

وبيان فضلها.
 إن هذا المؤتمر المبارك والمهم لم يكن لينعقد ونراه واقًعا لوال فضل اهلل تعالى 
أواًل، ثم تلك األيادي البيضاء، والدعم غير المحدود، والوقفات المشهودة لوالة أمرنا 
األوفياء، وقيادتنا الحكيمة، فلهم الدعاء خالًصا، والشكر وافًرا. كما اليفوتني أن 
أشكر معالي وزير التعليم الدكتور عزام بن محمد الدخيل على جهوده السديدة 
مدير  لسعادة  موصول  والشكر  والثقافية،  العلمية  ومناسباتها  الجامعة  دعم  في 
وحرصه  متابعته  على  الفوزان   الرحمن  عبد  بن  فوزان  الدكتور  بالنيابة  الجامعة 

وبذل كل ما في وسعه إلنجاح هذا المؤتمر. 
ونمتن  بمشاركتهم  نسعد  الذين  المؤتمر  في  المشاركين  إخواني  أشكر  كما 
لكل واحد منهم لتجشمهم عناء السفر. ويتواصل الشكر كذلك لجميع اإلخوة 
العاملين في اللجان المنظمة على ما بذلوا من جهد، استمر ألكثر من عامين، وما 
أنجزوا من عمل، سائال المولى العلي القدير أن يبارك في الجهود، ويسدد الخطى، 
الكائدين،  كيد  من  بالدنا  يحفظ  وأن  الكريم،  لوجهه  خالصة  أعمالنا  يجعل  وأن 
وسائر  مطمئنة  آمنة  يجعلها  وأن  والمعتدين،  الحاقدين  وتربص  الماكرين،  ومكر 
بالد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين. وصلى اهلل وسلم على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.    
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ٱ القرآن الكريم

ٱ كلمة اللجان المنظمة
أ.د. فهد بن عبدالعزيز العسكر 

وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

ونائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر

ٱ كلمة اللجنة العلمية
د. محمد بن عبدالعزيز العقيل

رئيس اللجنة العلمية

ٱ كلمة المشاركين
الشيخ عادل بن عبدالرحمن المعاودة

عضو مجلس الشورى بمملكة البحرين

ٱ كلمة مدير الجامعة بالنيابة
د. فوزان بن عبدالرحمن الفوزان

رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر

وراعي الحفل نيابة عن سمو أمير المنطقة الشرقية

ل
حف

ج ال
برنام

حفل االفتتاح
الثالثاء
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1 اليوم األول
 الثالثاء ٢6 صفر ١٤٣٧هـ - الموافق ٨ ديسمبر ٢٠١٥م

جلسات
المؤتمر
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الوقت: ٨٫٠٠ - ٩٫٣٠ صباحًا
رئيس الجلسة:  فضيلة األستاذ الدكتور إبراهيم بن محمد قاسم الميمن

وكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية
المقرر: أ. عبدالرحمن بن  أحمد سيف المسيب

ى
سة األول

جل
ال

عنوان الورقةالمتحدثم

دور النظام األساسي للحكم في إرساء دعائم األمند. خالد السيد محمود1

النظام األساسي للحكم في المملكة العربية السعودية  وأثره في تحقيق األمند. عبدالرحمن بن عمر المدخلي2

دور قضاء ديوان المظالم في تحقيق األمن االجتماعيد. فوزي أحمد حتحوت3

أ. نايف بن سعد بن محمد الغامدي4
الجزائية  المحكمة   - األمن  تحقيق  في  ودوره  السعودية  العربية  المملكة  في  القضائي  النظام 

المتخصصة أنموذجًا

أثر تطبيق الشريعة في أنظمة المملكة العربية السعودية على تحقيق األمنأ. علي محمد سويلم   5
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الوقت: ١٠٫٠٠- ١١٫٣٠ صباحًا
رئيس الجلسة:  فضيلة الشيخ إبراهيم بن يوسف المسلم

مساعد رئيس محاكم األحساء 
المقرر: أ. أحمد بن عبداللطيف بو حيمد

سة الثانية
جل

ال

عنوان الورقةالمتحدثم

تطبيق الحدود في المملكة - قواعد وضوابط                معالي الشيخ عبد العزيز بن صالح الحميد1

البيعة الشرعية وأثرها في درء الفتن واستقرار المجتمعأ.د. أحمد بن يوسف الدريويش2

ه الجدعاني3 أثر القواعد الفقهية في مواجهة التحديات األمنية المعاصرةأ.د. حامد بن َمدَّ

تأثير الجانب المصلحي في تطبيق الحدود الشرعية مع دراسة بعض المبادئ القضائية في المملكةأ.د.عبدالسالم بن محمد الشويعر4

النظام األساسي للحكم في المملكة وأثره في تحقيق األمند. بركة بنت مضيف الطلحي5
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الوقت: ٣٫٣٠ - ٥٫٠٠ مساًء
رئيس الجلسة:  فضيلة الدكتور عبداهلل بن محمد أبا الخيل

وكيل الجامعة
المقرر:  أ. أحمد بن علي عثمان العثمان

سة الثالثة
جل

ال

عنوان الورقةالمتحدثم

ب1 اإلرهاب اإللكتروني - صوره ووسائله وأثره في األمن المجتمعيد. محمد سعيد أبو الرُّ

نظام العقوبات في اإلسالم وأثره في تحقيق األمن الشاملأ.د.  لؤلؤة بنت عبدالكريم القويفلي2

أثر مؤسسات المجتمع في حفظ األمنأ.د. عبدالقادر بن محمد صوفي3

 أثر التشريعات المتعلقة بالمرأة السعودية في تحقيق األمنأ.د. هدى بنت دليجان الدليجان4

دور المكاتب التعاونية للدعوة واإلرشاد في المملكة في تحقيق األمنأ. صالح بن خليفة الكليب5
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الوقت: ٥:٣٠ - ٧:٠٠ مساًء
رئيس الجلسة:  فضيلة الدكتور واصل بن داود المذن

قاضي استئناف
المقرر: أ. كمال بن علي راشد السهلي

عة
سة الراب

جل
ال

عنوان الورقةالمتحدثم

االنحراف العقدي ودوره في زعزعة األمة - إشكالية النصالشيخ عادل بن عبدالرحمن المعاودة1

العقوبات الشرعية وأثرها في تحقيق األمنأ.د.عبدالسالم بن سالم السحيمي2

االتجار عقيد. د. نافل بن غازي العتيبي3 جريمة  مواجهة  في  السعودية  العربية  المملكة  في  اإلسالمية  الشريعة  تطبيق  آليات 
باألشخاص وعالقتها بحفظ األمن

براءُة المنهج السلفي من اإلرهابد. سليمان بن محمد  السدالن4

أثر العبادة في حفظ األمند.سعود بن ملوح العنزي5

تحقيق األمن في القرآند. نادية بنت إبراهيم النفيسة6
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الوقت: ٧٫٣٠ - ٩٫٠٠ مساًء
رئيس الجلسة:  فضيلة األستاذ الدكتور عبدالعزيز بن عبداهلل الهليل

وكيل الجامعة لشؤون الطالبات
المقرر: أ. محمد بن علي المري

سة
خام

سة ال
جل

ال

عنوان الورقةالمتحدثم

أثر العقيدة في تحقيق األمن الشامل - واقع المملكة العربية السعودية أنموذجًامعالي األستاذ الدكتور سليمان بن عبداهلل أبا الخيل1

االنحراف العقدي ودوره في زعزعة األمنأ. د سعود بن عبدالعزيز خلف الخلف2

مصادر تلقي العقيدة وداللتها على الجماعة وأثرها في تحقيق األمند.  محمد بن عوض بن عبداهلل الشهري3

وسطية أهل السنة في حكم مرتكب الكبيرة ودوره في األمن الفكريد. إبراهيم بن خالد المخلف4

   االنحرافات العقدية وأثرها في زعزعة األمن وسبل االحتساب عليهاد. محمود بن عبدالهادي بن آل علي5

دور الجامعة في تعزيز األمن الفكري للطالب - إستراتيجية مقترحةد. نجالء بنت محمد علي إبراهيم6
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2 اليوم الثاني
 األربعاء ٢٧ صفر ١٤٣٧هـ - الموافق ٩ ديسمبر ٢٠١٥م

جلسات
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الوقت: ٨٫٠٠ - ٩٫٣٠ صباحا
رئيس الجلسة:  فضيلة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن المحمود

وكيل الجامعة للشؤون التعليمية
المقرر: أ. سفر بن حمد السفر

سة
ساد

سة ال
جل

ال

عنوان الورقةالمتحدثم

حفظ المال وأثره في تحقيق األمن دراسة - حديثية موضوعيةد. طارق بن عودة بن عبد اهلل العودة1

دور الشريعة اإلسالمية في تعزيز األمن االقتصاديد. عبير بنت عبدالعزيز التميمي2

أثر تطبيق الحدود في معدالت الجريمة - المملكة العربية السعودية أنموذجًاد. منال بنت سليم رويفد الصاعدي3

اآلفات التي تهدد حفظ األمن الفكري في المجتمع السعوديد. لمياء بنت سليمان الطويل4

النظام السياسي في اإلسالم وأثره في تحقيق األمنأ. طارق بن محمد مظفر5
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الوقت:  ١٠:٠٠ - ١١:٣٠ صباحًا
رئيس الجلسة:  معالي األستاذ الدكتور: سليمان بن عبداهلل أبا الخيل

وزير  الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد  سابقًا
المقرر:  أ. عبداهلل بن عبدالرحمن القادري

عة
ساب

سة ال
جل

ال

عنوان الورقةالمتحدثم

البناء العقدي وأثره في حفظ األمن الفكريمعالي األستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس1

الغلو وأثره في زعزعة األمنأ.د. عاصم بن عبداهلل القريوتي2

العدالة اإلسالمية وأثرها في تحقيق األمن االجتماعي واالقتصاديد.محمد محمد أحمد سويلم3

 ضوابط تطبيق الحدودد. وفاء بنت عبدالعزيز السويلم4

مسؤولية اإلمام في تحقيق األمن الفكري في ضوء قاعدة تصرف اإلمام مع الرعية منوٌط أ. سعيد بن سالم الدرمكي5
بالمصلحة
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الوقت: ٣٫٣٠ - ٥٫٠٠ مساًء
رئيس الجلسة:  معالي األستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبداهلل السند

الرئيس العام لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر
المقرر: أ. حسن بن صالح القرني

سة الثامنة
جل

ال

عنوان الورقةالمتحدثم

العقوبات الشرعية والنظامية وأثرها في تحقيق األمند. سعد عبداهلل العريفي1

أثر تطبيق الحدود على معدالت الجريمةد. وفاء بنت غنيمي محمد غنيمي2

أثر تطبيق الشريعة في تحقيق األمن - حديث العرباض بن سارية )�( نموذجًاد. عبدالرحمن بن جاراهلل الزهراني3

أثر  تطبيق العقوبات الشرعية في تحقيق أمن المجتمع  )دراسة تطبيقية في ضوء السنه النبوية(د. روضة بنت عبدالمنعم األمين4
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الوقت: ٥٫٣٠ - ٧٫٠٠ مساًء
رئيس الجلسة:  معالي الدكتور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك

عضو هيئة كبار العلماء
المقرر: أ. أحمد جمال العرفج

عة
س

سة التا
جل

ال

عنوان الورقةالمتحدثم

تطبيق الحدود في المملكة - قواعد وضوابطمعالي األستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبداهلل السند1

األحاديث الواردة في طاعة ولي األمر وأثرها في حفظ األمند. أحمد بن خالد آل مجناء2

جهود ملوك الدولة السعودية في تطبيق الشريعةد . فهد بن محمد السليم3

البناء العقدي ودوره في حفظ األمن الفكري في المجتمع السعوديد. محمد بن عبدالعزيز بن سعيد4

أثر اإللحاد على أمن العبادد. بدر بن محمد المعيقل5
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الوقت: ٧:١٥ - ٧:٤٥ مساًء
رئيس الجلسة:  سعادة الدكتور فوزان بن عبدالرحمن الفوزان

مدير الجامعة بالنيابة، ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر

الجلسة الختامية

المنصبالمتحدثم

وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، ونائب رئيس اللجنة العلياأ.د. فهد بن عبدالعزيز العسكر1

عميد كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية باألحساء، ورئيس اللجنة التحضيريةأ.د. عبدالرحمن بن سالمة المزيني2

رئيس اللجنة العلميةد. محمد بن عبدالعزيز العقيل3
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دليل مؤتمر أثر تطبيق الشريعة في تحقيق األمن 
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السير الذاتية والملخصات
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< أستاذ مساعد بقسم القانون بكلية الشريعة والقانون بجامعة الجوف.
من  العام  الدولي  والقانون  الشرعية  السياسة  في  الدكتوراه  على  حاصل   >

جامعة األزهر الشريف عام 2011م.
< مدرس القانون الدولي العام بكلية الشريعة والقانون بطنطا منذ 2011م.

< منسق ومشرف مركز ضمان الجودة والتدريب بجامعة األزهر الشريف للوجه 
البحري بطنطا.

أهم المؤلفات العلمية والبحوث :

ٱ محاضرات في قانون المنظمات الدولية عام2013 .
ٱ مبادئ وأحكام القانون الدولي العام )تحت الطبع(.

د. خالد السيد محمود المرسي

دور النظام األساسي للحكم في إرساء دعائم األمن

 لما للنظام األساسي للحكم )الدستور( في أي مجتمع من أهمية وقيمة باعتباره 
من  وغيرها  والواجبات  والحقوق  فيها  الحكم  وطبيعة  الدولة  وجود  ينظم 
المبادئ الدستورية، فقد أصبح من غير المتصور في عالم اليوم وجود دولة دون 
دستور، لذا فقد سعى الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن - طيب اهلل ثراه- منذ 
للحكم،  أساسي  نظام  وضع  إلى  واحدة  قيادة  تحت  المملكة  بتوحيد  قيامه 
الدولة  بمتطلبات  الوفاء  أجل  من  والدستوري  السياسي  البناء  حلقة  ليكمل 
واإلستراتيجية  والسياسية  الدينية  المملكة  خصوصية  على  وللتأكيد  العصرية 
والتاريخية والحضارية واالجتماعية، ولكن بفعل عوامل داخلية وخارجية تأخر 
تنفيذ هذا المطلب أكثر من مرة إلى أن تحقق بفضل اهلل وعونه عام 1412هـ، مما 
كان له أكبر األثر خالل ما يقرب من ربع قرن هو عمر هذا النظام األساسي في 
تحقيق النهضة الحضارية للمملكة التي كان من أبرز مالمحها ومعالمها ما تنعم 
به المملكة من ازدهار واستقرار وأمن وسالم وطمأنينة ورخاء؛ حيث وضع في 
السعودي  الحكم  لنظام  األساسية  المبادئ  واضحة  وعبارات  دقيقة  صياغة 
وخصائصه وعالقة كل سلطة باألخرى وحقوق الفرد وواجباته، راجعًا في ذلك 

كله إلى كتاب اهلل تعالى وسنة رسوله �.     
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ٱ حصل على الدكتوراه من كلية أصول الدين بالرياض - قسم السنة وعلومها 
بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

األداء  فرع   ( للتميز  عبدالعزيز  بن  ناصر  بن  محمد  األمير  جائزة  على  حاصل  ٱ 
المميز(، في دورتها الثامنة عام 1433 هـ . 

ٱ عضو في عدد من الجمعيات و اللجان المركزية والمحلية .
التربية والتعليم منذ عام 1410هـ في عدة مدارس وفي  ٱ عمل معلًما في وزارة 

جميع المراحل الدراسية .
ٱ عمل مديًرا عاًما لفرع الرئاسة العامة لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

بمنطقة جازان.
ٱ عضو هيئة التدريس بقسم الثقافة اإلسالمية بكلية التربية بجامعة جازان منذ 

1434هـ.
بجامعة  األكاديمي  والتطوير  للجودة  والقانون  الشريعة  لكلية  وكياًل  عمل  ٱ 

جازان.
ٱ عضٌو في لجنة مناصحة الموقوفين بوزارة الداخلية .

ٱ يشغل منصب األمين العام للجنة المركزية إلصالح ذات البين بمنطقة جازان.
ٱ يعمل مستشاراً غير متفرغ بإمارة منطقة جازان.

د. عبدالرحمن بن عمر بن أحمد المدخلي

النظام األساسي للحكم في المملكة العربية السعودية  وأثره 

في تحقيق األمن

النظام األساسي للحكم في المملكة العربية السعودية، نظام فريد، مشتمل 
على أفضل التنظيمات اإلدارية للدولة ، وقد فاق كل األنظمة والدساتير العالمية ؛ 
لكونه يعتمد على الكتاب والسنة ، وهو يتكون من تسعة أبواب حوى في طياتها 
وتعزيز  تحقيق  في  مباشر  غير  أو  مباشر  تأثير  لها  التي  المواد  من  طيبة  جملة 
وحفظ األمن في هذا الوطن الغالي ، ويعتبر هذا النظام أعلى نظام في المملكة 
العربية السعودية ، وإليه ترجع كل األنظمة األخرى ، وقد أردت أن أجّلي تأثيره 
عن  الحديث  خالل  من  وذلك  فيه،  الميزة  هذه  أوضح  وسوف  األمن،  تحقيق  في 
النظام  ومواد  النظام،  هذا  ،ميزات  ومقوماته،  للحكم  األساسي  النظام  أهمية 

األساسي للحكم التي اتضح فيها تحقيق األمن صراحة أو ضمنًا لفظًا أو معنى.
وأربطها   ، واقعي  تطبيق  أو  بدليل  وأوضحتها  المعنّية  المادة  نّص  أوردت  وفيه 

باألنظمة األخرى ، كل ذلك باختصار .
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والدراسات  الشريعة  كلية  األنظمة،  بقسم  المساعد  العام  القانون  أستاذ  ٱ 
العربية السعودية،  المملكة  اإلسالمية، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 
وعضو مجلس البحوث العلمية وعضو لجنة االعتماد األكاديمى والجودة فى الكلية 

)سابًقا(.
ٱ محام بالنقض واإلدارية العليا فى جمهورية مصر العربية.

الدرجة العلمية: حاصل على دكتوراه فى الحقوق- القانون اإلدارى بتقدير ممتاز فى 

كلية الحقوق جامعة عين شمس.
الخــــــبرات:

والدراسات  الشريعة  كلية  األنظمة،  بقسم  المساعد  العام  للقانون  أستاذاً  يعمل 
اإلسالمية، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، من عام 2012م، وعمل سابًقا 
من عام 2008 مدرسا زائرا لمادة جرائم الصحافة والنشر، بدبلوم "أخالقيات اإلعالم 

وتشريعاته" بكلية اإلعالم، جامعة القاهرة.
فى 25 يوليو 2010 قام بزيارة دراسية للواليات المتحدة األمريكية بالعاصمة واشنطن 
نظمها برنامج تطوير اإلعالم )أحد برامج وزارة التعاون الدولى بالتعاون مع الوكالة 
لدعم  القاهرة  بجامعة  واألكاديميين  اإلعالميين  لبعض  الدولية(  للتنمية  األمريكية 
الواليات  فى  اإلعالم  تحكم  التى  القانونية  بالبيئة  واإللمام  لديهم،  القانونية  الخبرة 
الوفد  عن  والمسؤول  بالبرنامج  القانوني  المستشار  بصفته  األمريكية،  المتحدة 

المصرى وتم فى خاللها زيارة مجموعة من المؤسسات اإلعالمية والصحفية.
أعد العديد من الدراسات واألبحاث القانونية.

د. فـوزي أحمـد إبراهيم حتحـوت

دور قضاء ديوان المظالم في تحقيق األمن االجتماعى

إذا كان لإلدارة حق المفاضلة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، وتفضيل 
الخاصة  المصلحة  إهمال  يعني  ال  هذا  فإن  غيرها،  على  العامة  المصلحة  تحقيق 
المشروع  اإلدارة  نشاط  جراء  من  بها  لحق  الذى  الضرر  عن  تعويضها  يلزم  بل 
الهادف إلى تحقيق المصلحة العامة، وهو ما يجعل األفراد أكثر إحساًسا باألمن 
أكثر  اإلدارة  يجعل  أخرى  ناحية  ومن  ناحية.  من  هذا  والطمأنينة،  واالستقرار 
إذ  الفردية؛  والحريات  الحقوق  ومراعاة  العامة  المصلحة  تحقيق  على  حرًصا 
والشروع  تنفيذها  قبل  قراراتها  تراجع  اإلدارة  التعويض  هذا  مثل  إقرار  يجعل 
قرارات  تتخذ  ال  ويجعلها  العامة،  للمصلحة  مالءمتها  مدى  من  وتتحقق  فيها، 

متعجلة أو عشوائية قد تضر بكل من المصلحتين العامة والخاصة.

يدع  ال  بما  السعودية،  العربية  المملكة  فى  المظالم  ديوان  قضاء  دور  برز  ولقد 
مجااًل للشك، بمجرد أن توافرت الظروف له أن يصبح قضاء طليقًا غير مقيد، إنه ال 
يتهاون فى نصرة حق الضعيف ورد الظلم عن المظلومين، وهو ما يحقق السالم 
الداخلي فى المجتمع، ويحفظ التوازن ما بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة؛ 
إذ يطمئن كل فرد على حقوقه وحرياته فى مواجهة سلطات اإلدارة وامتيازاتها، 
ولم يتقيد بضرورة توافر الخطأ فى جانب اإلدارة، خاصة في العقود التي تبرمها 
من  الكثير  فى  التعويض  فى  بالحق  المتضررين  للمتعاقدين  يقضى  حتى  اإلدارة 

القضايا، وهو ما يحفظ االستقرار واألمن االجتماعي فى ربوع المملكة.
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االبتكارات  نادي  على  والمشرف  واألبحاث  التدريب  إلدارة  مديراً  حالياً  يعمل  ٱ 
سعود  بن  محمد  اإلمام  بجامعة  والتميز  واإلبداع  الموهبة  بعمادة  العلمية 

اإلسالمية.
الشهادات العلمية والدورات: 

الرياضيات عــــام 1425 هـ  الموافق 2007  البكالوريوس في  ٱ حاصل على درجة 
قسم   - التطبيقية  العلوم  كلية   - المكرمة  بمكة  القرى  أم  جامعة  من  م، 

الرياضيات.
اإلمام  جامعة  من  اإلسالمية  الشريعة  في  البكالوريوس  درجة  على  حاصل  ٱ 

محمد بن سعود اإلسالمية عام 1432هـ .
ٱ حاصل على درجة الماجستير في الشريعة والقانون من جامعة نايف العربية 

للعلوم األمنية عام 1435هـ.
النتاج العلمي:

تطبيقية"   مقارنة  تأصيلية  دراسة   ، المتخصصة  الجزائية  المحكمة   " كتاب  ٱ 
)نشرته مكتبة مدار الوطن 1436هـ(.

ٱ بحث  في األمن الوطني والفكري . ) تحت اإلعداد والتعديل (.

النظام القضائي في المملكة العربية السعودية ودوره في تحقيق األمن

)المحكمة الجزائية المتخصصة أنموذجًا(

في هذا البحث الموسوم بـ " النظام القضائي في المملكة العربية السعودية ودوره 
، نسّلط الضوء   " في تحقيق األمن - المحكمة الجزائية المتخصصة أنموذجًا- 
النظام من تطبيق لكتاب اهلل وسنة رسوله  على شيٍء يسير مما يتمّيز به هذا 
�، وذكر شيٍء من مراحل تطوره وارتقائه ، وبيان الدور المهّم الذي تضطلع به 
هذه المحكمة الفتّية، والتي تم استحداثها مؤخرًا في النظام القضائي السعودي؛ 
للنظر في جرائم اإلرهاب وقضايا أمن الدولة ، ومايرتبط بهما من جرائم تهّز أمن 
محاكمات  وداعميها،  مرتكبيها  ومحاكمة  وممتلكاتها،  أفرادها  وأمن  الدولة 
شرعية عادلة، تراعي حقوق وخصوصيات أطرافها، وتحافظ على مصالح الدولة 
وزواره  الوطن  هذا  أبناء  لجميع  والسالم  األمن  تحقيق  مبدأ  وتدعم  وسيادتها، 

والمقيمين فيه.
وقد سرت في كتابة هذا البحث وفق المنهجّية العلمّية المّتبعة في هذا الشأن ، 

وضّمنُته مقدمة ومبحثين ، هما على النحو التالي :
المبحث األول: النظام القضائي في المملكة العربية السعودية.

المطلب األول: تطّور النظام القضائي في المملكة العربية السعودية وأبرز ماتمّيز 
به .

السعودية  العربية  المملكة  في  القضاء  استقالل  مبدأ  تطبيق  الثاني:  المطلب 
ودوره في تحقيق األمن.

والمواثيق  السعودي  القضاء  وموقف  الخاّصة  المحاكم  الثالث:  المطلب 
والمؤتمرات الدولية منها. 

القضاء السعودي  ودورها في تحقيق  الثاني: األنظمة والتشريعات في  المبحث 
األمن .

))المحكمة الجزائية المتخصصة ، أنموذجًا(( .

المطلب األول : التوصيف الدستوري للمحكمة وسلطة ولي األمر في إنشائها .
الدولة  أمن  وجرائم  اإلرهاب  قضايا  في  للّنظر  المحكمة  أهمّية   : الثاني  المطلب 

ودورها في تحقيق األمن . 
واقع  من  المحكمة  قرارات  بعض  دراسة  لنتائج  مستخلص   : الثالث  المطلب 

القضايا التي قامت المحكمة بنظرها والحكم فيها.

 أ. نايف بن سعد محمد الغامدي
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ليسانس شريعة وقانون جامعة األزهر2002م.
الخبرات العملية:

االشتغال بالمحاماة منذ مايو 2003.
ٱ العمل لدى مكتب الزمامي للمحاماة بوظيفة مستشار قانوني و مدير إداري من 

2004 حتى 2008.
ٱ التدريس في دبلوم المحاماة التطبيقية بالغرفة التجارية لمادة األسس الحديثة 

إلدارة مكاتب المحاماة لعام 2006م
القانونية  الشؤون   مدير  بوظيفة  التسويق   محترف  مجموعة  لدى  العمل  ٱ 

واإلدارية من 2009/2 حتى 2009/9.
ٱ العمل لدى مكتب المزيعل للمحاماة بوظيفة مستشار قانوني من 2009م حتى اآلن.

ٱ له العديد من المؤلفات.

أ. علي محمد أحمد سويلم

 أثر تطبيق الشريعة في أنظمة المملكة العربية السعودية على 
تحقيق األمن

تعد قضية حفظ األمن وتحقيق األمان في المجتمع من أهم القضايا التي شغلت 
بال الكثير من المفكرين اإلسالميين قديمًا وحديثًا، كما أنها تمثل تحديا رئيسا 
في الخبرة اإلسالمية ال سيما بعد ما يحدث اآلن من اضطرابات في بعض البلدان 
اإلسالمية، مما يدفع النظم العربية واإلسالمية إلى أن تعيد النظر في منظومتها 

التشريعية ونظامها القانوني لتحقيق العدل وحفظ األمن.
ويأتي هذا البحث ليؤكد علي أن تطبيق الشريعة اإلسالمية في أنظمة المملكة 
الكتاب  التي تقضي بتحكيم  والذي يظهر في كل نصوصها  السعودية،  العربية 
والسنة وما يصدره ولي األمر من أنظمة ال تتعارض معهما؛ ليكون أفضل النظم 
األمن  وتحقيق  المجتمع  ورعاية  اإلنسان  حقوق  حفظ  في  وأبرزها  وأحسنها 
واألمان لتحقيق الرخاء للشعوب، واستقرار الدول، فنظام الحكم في المملكة 
 - الكريم  رسوله  وسنة  اهلل  لكتاب  االحتكام  على  يقوم  السعودية  العربية 
صلى اهلل عليه وسلم- ولذا فإنه نظام يقوم على العدالة والمساواة والتمسك 
التي  النظم  أفضل  يجعله  وهذا  وتطبيقًا،  تنظيمًا  اإلسالمية  الشريعة  بأحكام 

تحقق األمن والسالم.
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ٱ درس في المعهد العلمي ببريدة ثم التحق بكلية الشريعة.
ٱ بعد تخرجه عين مالزماً قضائياً في رئاسة محاكم القصيم عام 1394هـ.

ٱ عين مساعداً لرئيس محاكم منطقة تبوك عام 1396هـ.
ٱ عين رئيساً لمحاكم منطقة تبوك عام 1412هـ.

ٱ صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بتعييناً عضواً في المحكمة العليا عام 1430هـ.
ٱ عين رئيساً لمحكمة االستئناف بمنطقة الرياض عام 1434هـ.

ٱ رأس عدة جمعات خيرية في منطقة تبوك وعضو في عدد من مجالسها.
ٱ مشرف عام بمكتب هيئة اإلغاثة اإلسالمية بمنطقة تبوك إلى تاريخه.

ٱ مشارك في اإلعالم المقروء و المسموع و المرئي سنين طويلة.
ٱ له عدة بحوث متخصصة في مجال القضاء و القضايا االجتماعية.

معالي الشيخ عبدالعزيز بن صالح بن عبدالعزيز الحميد

تطبيق الحدود في المملكة - قواعد وضوابط

قاعدتا درء الحد بالشبهة، والحد يثبت ببينة أو إقرار من أهم القواعد وجودًا  ٱ 
وتطبيقًا.

ٱ القرائن في الجملة ال ترقى إلثبات الحد احتياطًا.
ٱ عدم الحرص على التغليظ في العقوبة ويتبين هذا في تداخل الحدود.

ٱ الشدة على حائز المخدرات سواء تعاطاها أم ال. 
ٱ اعتمد المذهب المالكي في مسألتي الغيلة والحرابة، وجرى عليه العمل.  

ٱ قتُل الغيلِة حدٌّ ال قصاص.
ٱ الترتيب في الحرابة على التخيير.

ٱ مبدأ االحتياط للحدود، ويتجلى في لزوم أن يقر الزاني أربع مرات.
ٱ مرد الحرز إلى العرف، وقد يتغير بتغير الزمان والمكان.

ٱ الحسم في القطع من السرقة يكون طبيًا.
ٱ تراعى المصلحة العامة، ويتبين هذا في حد القذف.

ٱ حدُّ الخمر ثمانون.
ٱ يتعلق الحكم بالخمر على إسكارها، فمتى ما تحققت العلة تحقق الحكم.

ٱ يعرف المخدر عن طريق التحليل الكيميائي.
ٱ يحدُّ برائحة الخمر بشرط وجود قرينة أخرى معها.
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ـ  هـ   1409 اإلسالمية  سعود  بن  محمد  اإلمام  جامعة  من  اإلسالمي  الفقه  في  دكتوراه 
1988م.

العمل الحالي:  رئيس الجامعة اإلسالمية العالمية في إسالم آباد ـ باكستان .

الوظائف العلمية واإلدارية السابقة:
ٱ وكيل جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية لشؤون المعاهد العلمية.

ٱ وكيل جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية لخدمة المجتمع وتقنية المعلومات.
ٱ المشرف العام على اإلدارة العامة للسالمة واألمن الجامعي بالجامعة.

ٱ مستشار معالي مدير الجامعة.
الجوائز العلمية:

ٱ جائزة المدينة المنورة فرع البحث العلمي : حاصل على جائزة المدينة المنورة / فرع 
من  والنباتية  المائية  البيئة  حماية   ( بـ  الموسوم  بحثه  عن  1424هـ  لعام  العلمي  البحث 
التلوث في الفقه اإلسالمي دراسة فقهية مقارنة ( مرشحاً من جامعة اإلمام محمد بن 

سعود اإلسالمية. 
ٱ جائزة التميز لخدمة الجامعة )جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية( لعام 1432هـ 

1433هـ. 
الشعبية  الصين  جمهورية  بين  الحسنة  النوايا  )سفير  واستحقاق  تشريف  شهادة  ٱ 
الصينية  اإلسالمية  العالقات  مجلس  قبل  من  له  منحها  تم  والتي  اإلسالمي(  والعالم 
الجامعة  الدكتور/ دينغ هوفي في 20 مايو 2014م في مقر  المجلس   له رئيس  وسلمها 

في إسالم آباد بباكستان.  
ٱ له العديد من المؤلفات واألبحاث المنشورة.

أ. د. أحمد بن يوسف الدريويش

البيعة الشرعية وأثرها في درء الفتن واستقرار المجتمع

إن من أكبر نعم اهلل تعالى على اإلنسان نعمة اإلسالم، وإن من أعظم مقاصد 
الذي  القطر  في  الشرعية  الوالية  وجود  السمحة  الغراء  اإلسالمية  الشريعة 
اإلسالم  راية  وتحت  واحد  إمام  تحت  واجتماعهم  المسلمون  فيه  يسكن 
الخالدة التي تنبع من المحبة والمودة والوئام والسالم واألمان ليس فحسب في 
بالد المسلمين بل في جميع أقطار الدينا.. حيث إنها شريعة خالدة وصالحة لكل 
واستقرارًا  أمنًا  ذلك  يحقق  إذ  السماوية  الشرائع  آخر  باعتبارها  ومكان  زمان 
بالضرورة  تستلزم  الشرعية  الوالية  ووجود  أطيافه..  بكافة  اإلسالمي  للمجتمع 
الدينية  حياتهم  وشؤن  المسلمين  أمور  يتولى  الذي  المسلمين  إلمام  البيعة 
والدنيوية مما يؤدي إلى استقرار أوضاع المسلمين.. ألنهم إذا اجتمعوا علىإمام 

واحد فقد استقرت أمورهم.. 
سعود  بن  محمد  اإلمام  جامعة  تنظمه  الذي  العلمي  المؤتمر  في  منا  وإسهاًما 
"أثر تطبيق  اإلسالمية بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية باألحساء بعنوان 
سعود  بن  محمد  اإلمام  جامعة  من  إدراكًا  وذلك  األمن"  تحقيق  في  الشريعة 
اإلسالمية لواجبها تجاه قضايا المجتمع وتطلعاته، وتحقيقًا لرسالة الجامعة في 
العناية بالبحث العلمي التأصيلي؛ ليؤكد ما تتمتع به المملكة من أمن وأمان، ويبين 
بعنوان:  البحث  هذا  اختيار  وكان  ذلك..  في  اإلسالمية  الشريعة  تطبيق  فضل 
)البيعة الشرعية وأثرها في درء الفتن، واستقرار المجتمع(؛ وذلك ألهمية البيعة 

الشرعية في تحقيق األمن..
ولكي تتبين لنا حقيقة البيعة الشرعية وعظيم أثرها، وألجل أن تؤدي دورها على 
أتم وجه في تعزيز الوحدة واالئتالف والوئام.. ال بد من بيان مفهومها الشرعي، 
بهذا  المتعلقة  المسائل  من  وغيرها  الفتن  درء  في  وأثرها  وآثارها،  وأهميتها 
الموضوع المهم والحيوي؛ ومن هذا المنطلق جاء هذا البحث الذي نبين فيه تلك 

األمور مشتماًل على مقدمة، وستة مباحث، وخاتمة، وفهارس.
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بن  محمد  اإلمام  جامعة  الشريعة،  كلية  من  الجامعية  الشهادة  على  حصل  ٱ 
سعود اإلسالمية بالرياض في العام الدراسي: ) 1416هـ-1417هـ(، بتقدير: )ممتاز(، 

وبنسبة: )92.93%(، وكان ترتيبه األول على دفعته.
جامعة  للقضاء،  العالي  المعهد  من  )الماجستير(  العالمية  درجة  على  حصل  ٱ 
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض في العام الدراسي: ) 1419هـ- 1420هـ(، 
)ممتاز(،  تقدير:  على  العلمية  الرسالة  في  وحصل  المقارن(،  )الفقه  تخصص: 

وبدرجة: )98(.
ٱ التحق ببرنامج العالمية العالية )الدكتوراه(، بقسم الدراسات العليا الشرعية 
بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة أم القرى، عام ) 1424هـ(، وناقش 
المترتبة  )المسؤولية  بعنوان  )الدكتوراه(،  العالية  العالمية  درجة  لنيل  أطروحته 
على الكلمة في السياسة الشرعية(، وحصل على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف 

األولى، بتاريخ:) 1428/7/18هـ(.
القضائية واألنظمة-جامعة أم  الدراسات  الحالي: أستاذ مشارك بكلية  العمل 

القرى.
 ٱ له العديد من المؤلفات واألبحاث.

ه بن حميدان الجدعاني أ.د.حامد بن َمدَّ

أثر القواعد الفقهية في مواجهة التحديات األمنية المعاصرة

علٌم  فهو  المعرفة؛  مجاالت  شتى  في  وافر  بسهم  يضرب  اإلسالمي  الفقه  إن 
جليٌل قدره، عظيم أثره، قد سما بين العلوم كعبه، وبان شرفه، وازدهر مجده، 
الفقه  معالم  أبرز   ومن  الدين،  في  فقهه  خيرًا  به  اهلل  أراد  فمن  أمره،  واشتهر 
الفقه  مآخذ  من  وتطلعه  المذهب،  أصول  للفقيه  تضبط  فهي  الفقهية  القواعد 
وتقيد  واحد،  مسلك  في  المسائل  منثور  له  وتنظم  تغيب،  قد  عنه  كان  ما  على 
له الشوارد، وتقرب عليه كل متباعد، فكان محور هذا البحث الرئيس الموسوم 
بــ)أثر القواعد الفقهية في مواجهة التحديات األمنية المعاصرة(؛ هو العالقة بين 
القواعد الفقهية وتحقيق األمن؛ لتكون ثمرته بيان األثر البارز للقواعد الفقهية 

في استقرار الوطن، ودورها الرائد في صيانة األمن، وتعزيزه، والمحافظة عليه.

وأهم عناصر البحث الرئيسة تتمثل في األمور اآلتية: )األسس الشرعية لتأصيل 
التوعية األمنية، وأثر القواعد الفقهية في التصدي للجناة والمعتدين، وأثر القواعد 
الفقهية في تعزيز األمن الفكري، وأثر القواعد الفقهية في تعزيز قيم المواطنة، 

وأثر القواعد الفقهية في مواجهة الشائعات المهددة لألمن الوطني(.

 وأهم أهداف البحث تتمثل في األمور اآلتية:

للقواعد  الرائد  الدور  وبيان  األمنية،  للتوعية  الشرعية  األسس  على  التعرف   .1
الفقهية في تعزيز األمن، والمحافظة عليه، والسعي إلى االستفادة القصوى من 
العلمية  البحوث  خالل  من  األمني  المستقبل  استشراف  في  الفقهية  القواعد 

العميقة.

2. يعزز البحث ثقة المسلم بنفسه، ودينه، وأمته، وتعميق انتمائه إليها، وتحصينه 
فكرّيًا، وأخالقّيًا بما يستطيع معه الصمود في وجه التحديات األمنية المعاصرة، 
وربط أفراد المجتمع السعودي بثقافتهم األصيلة، وتوجيههم لالستفادة منها، 

واالعتزاز بها.

استقرار  في  تسهم  التي  الجادة  بالبحوث  األمنية  المكتبة  إثراء  إلى  السعي   .3
المجتمع، ونموه، ورقيه في سلم الحضارة اإلنسانية، والمساهمة الجادة في رفع 

وعي وثقافة المجتمع تجاه التحديات األمنية الضارة بكيانه، واستقراره.
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أ.د. عبدالسالم بن محمد الشويعر

المؤهل: شهادة الدكتوراه في )الفقه المقارن( من المعهد العالي للقضاء التابع 
لجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض، بمرتبة الشرف األولى.

* الدرجة العلمية: أستاذ دكتور.
* التخصص العام: الشريعة.

* التخصص الدقيق: الفقه المقارن.
الخبرات البحثية، والعلمية

التفسير،  المكرمة، منذ عام 1433 هـ في  الحرام بمكة  المسجد  ُمدرِّس في  ٱ 
والحديث، والفقه، وغيرها.

ٱ التدريس بعدد من الجامعات والكليات في المملكة، ومنها: كلية الملك فهد 
األمنية، المعهد العالي للقضاء.

الجنايات  ألحكام  القضائية  المدونة  لصياغة  الشرعية  اللجنة  رئيس  مساعد  ٱ 
والحدود بالمملكة.

التدريس واإلشراف على الرسائل العلمية ومناقشتها )أكثر من 50 رسالة(  ٱ  
)المعهد  بالرياض(،  الشريعة  )كلية   : منها  المملكة  في  الُكلّيات  من  عدد  في 
العالي للقضاء(، )جامعة نايف العربية(،)جامعة الملك سعود(، )جامعة أم القرى(، 

)الجامعة اإلسالمية بالمدينة(، )جامعة نورة(.
ٱ المشاركة في أكثر من ثالثين مؤتمراً وندوة في المملكة ودول الخليج.

ٱ له العديد من المؤلفات والبحوث المنشورة والمحكمة.

تأثير الجانب المصلحي في تطبيق الحدود الشرعّية، مع دراسة 

بعض المبادئ القضائية في المملكة

بها،  واألمر  الحدود  تشريع  من  الحكمة  استقراء  على  البحث  هذا  فكرة  تقوم 
القضائية  األحكام  تطبيق  أغراض  من  المصلحية  الجوانب  أحد   على  والتركيز 

الشرعية الجزائية وهو تحقيق األمن.

تطبيق  في  المقصد  ذلك  تطبيق  أثِر  بيان  ُثمَّ  الجزئي،  المقصد  هذا  بإثبات  وذلك 
العقوبات  تقدير  في  المآالت  هذه  في  النظر  أثر  ومدى  وإثباتها،  الشرعية  الحدود 

الحدّية، وتشديد العقوبات فيها.

وقد تناول البحُث أثر تطبيق )مقصد حفظ األمن( في إثبات الحدود، وفي تشديد 
العقوبة  الزيادة على  التخييرية، وفي  العقوبات  العقوبة في  العقوبة، وفي اختيار 
بين  الجمع  وفي  التعازير،  من  األعلى  الحّد  على  الزيادة  وفي  المقدرة،  الحدّية 
العقوبة للحق الخاص، بإثبات عقوبة للحق العام. وأخيرًا أثر تطبيق هذا المقصد 

في تخفيف العقوبة.

وتناول ذلك يكون بذكر االجتهادات الفقهية التي طبقت إعمال هذا المقصد في 
المسائل السابقة، مع تطبيق ذلك على السوابق واألقضية الجزائية في المملكة 

العربية السعودية.
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تخصص  الدين،  أصول  في   والدكتوراه  الدعوة  في  والماجستير  البكالوريوس 
كامل  حفظ  مع  اإلسالمية  سعود  بن  محمد  اإلمام  جامعة  من  وعلومها  سنة 

المصحف بالقراءات السبع.
الخبرة المهنية:

لجان  على  واإلشراف  الجامعة  في  التدريس  وآخرها  مراحل  عدة  في  التدريس 
وضع مناهج والعمل الحالي مديرة التوجيه واإلرشاد النسائي بالمسجد النبوي.

اإلنجازات والنشاطات والمؤلفات :

المؤتمرات  من  العديد  في  واالشتراك  متعاونة  طيبة  جامعة  في  التدريس 
والندوات.

هناك العديد من المؤلفات منها:

السحر وحقيقته والوقاية والعالج منه، والحسبة والوسائل الدعوية في المسجد 
النبوي، والبيان السديد بذكر الدليل من السنة على ما يخل بالتوحيد وسد ذرائع 
القدح في التوحيد دراسة حديثية موضوعية، ورحمة النبي صلى اهلل عليه وسلم 
واإلمامة  الجماعة  وأثر  عليها،  المترتبة  واآلثار  الجماعة  لزوم  وحكم  بالمرأة، 
على األفراد في المملكة العربية السعودية، وأثر الجماعة واإلمامة على اإلعالم 
في المملكة العربية السعودية، واتحاف أهل الحق شرح منظومة منهج الحق 
وأقوال أهل العلم في التجويد، وكتيب عن حكم التصوير، وجهود الملك فهد 

الدعوية في المسجد النبوي، وغيرها من األبحاث.

د. بركة بنت مضيف بن علي الطلحي

النظام األساسي للحكم في المملكة وأثره في تحقيق األمن 

إن األمن على األديان، وتحقيقه في األوطان، بحفظ الدين والعقل والمال والبدن، هو 
أعظم ما سعى له العقالء؛بل إن األمن مقدم على كل الضروريات، خاصة في هذا 
البلد المبارك الذي حوى بين جنباته قبلة المسلمين ، ومسجد رسوله صلى اهلل عليه 
وسلم، هذا البلد العظيم الذي وفق اهلل والته لتحكيم شرع اهلل فيه، وسنوا لذلك 
المؤسس  الناس، وذلك منذ عهد  بين  والعالقات  المعامالت  التي تضبط  األنظمة 
الملك عبدالعزيز-رحمه اهلل- إلى عهد الملك الصالح؛ خادم الحرمين الشريفين؛ 
الملك سلمان بن عبدالعزيز-حفظه اهلل- وإن إقامة هذا المؤتمر عن: )أثر تطبيق 
وهو  عظيم،  جانب  إلبراز  فرصة  ليعد  الوقت  هذا  في  األمن(  تحقيق  في  الشريعة 
من  وذلك  األمن،  تحقيق  في  وأثره  المملكة  في  للحكم  األساسي  النظام  دور: 
حيث المبادئ التي قام عليها، والغاية واألهداف التي يسعى لتحقيقها وشموليته، 
وكماله، وذلك ألمن مصدره، وهو كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم، 
المبادئ  األول:  المحور  تحت  الكتابة  في  االستشارة(  بعد  اهلل  )استخرت  لذلك 
بعنوان:)النظام  ببحث  األمن  تعزيز  في  وأثرها  المملكة  في  للحكم  األساسية 

األساسي للحكم في المملكة وأثره في تحقيق األمن( .

في  للحكم  األساسي  النظام  عن  األول  المبحث  مباحث،  ثالثة  في  جعلته  وقد 
والغاية  المصدر  في  األمن  مقومات  أهم  حوى  وقد  فيه.  األمن  ومقومات  المملكة 

والهدف ومقومات األمن في االستمرارية.

أما المبحث الثاني فهو عن أثر النظام األساسي للحكم في المملكة في تحقيق 
األمن للمجتمع السعودي، وفيه مطالب عن أثره في األمن الديني وأثره في تحقيق 
األمن  تحقيق  في  وأثره  االقتصادي  األمن  تحقيق  في  وأثره  االجتماعي  األمن 

السياسي.

في  المملكة  في  للحكم  األساسي  النظام  أثر  حول  فيتركز  الثالث  المبحث  أما 
تحقيق األمن اإلسالمي والعربي والعالمي، وفيه مطالب عن أثره في تحقيق األمن 
تحقيق  في  وأثره  العربي  العالم  في  األمن  تحقيق  في  وأثره  اإلسالمي  العالم  في 

األمن على مستوى عالمي.

وختمت بخاتمة ضمنتها أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها.
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التربية  كلية  في  اإلسالمية  الثقافة  قسم  من  الدكتوراه  درجة  على  حصل  ٱ 
بجامعة الملك سعود.

ٱ عمل في السلك القضائي قرابة أربع سنوات .
لوزارة  التابع  البديعة  الجاليات في ظهرة  اإلدارة بمكتب دعوة  ٱ عضو مجلس 

الشؤون اإلسالمية حالياً.
ٱ عضو بالمجلس الطالبي التابع لعمادة الدراسات العليا بجامعة الملك سعود.

ٱ له عدد من المؤلفات العلمية في القضاء.

ب د. محمد سعيد أبو الرُّ

اإلرهاب اإللكتروني - صوره ووسائله وأثره على األمن المجتمعي

استعرض هذا البحث تعريف اإلرهاب اإللكتروني و خطره على المجتمع و طرق 
للتقنيات  المنحرف  الفكر  أصحاب  استغالل  كيفية  إلى  تطرق  و  منه،  الوقاية 
من  غيرها  و  االجتماعي  التواصل  شبكات  و  االنترنت  مواقع  مثل  الحديثة 
التقنيات لنشر أفكارهم و محاولة تجنيد الشباب و التغرير بهم الستقطابهم 
بعض  البحث  بين  كما  عنه.  الدفاع  و  الفكر  هذا  نشر  في  منهم  واالستفادة 
الجهود المبذولة لمواجهة هذا الفكر الضال المنحرف و كيفية الوقاية أو حماية 
المجتمع من هذا االرهاب وبين أن الجهود المبذولة في هذا المجال ما زالت قليلة 
وبحاجة إلى مضاعفة الجهد لمقاومة هذا اإلرهاب. كما تطرق البحث إلى بعض 
أنواع الجرائم و االعتداءات اإللكترونية و ضررها على أمن األفراد و المجتمعات 

وكيفية مواجهتها و عالجها أو الوقاية منها. 
و خلص البحث إلى التوصيات التالية و جعلت على مستويي األسرة و الدولة: 

األسرة: 
1. مراقبة المواقع التي يدخلها األبناء و تفقد قوائم أصدقائهم في مواقع التواصل 

االجتماعي.
مثل  برامج  طريق  عن  المنحرف  الضال  بالفكر  المعروفة  المواقع  حجب   .2

القائمة البيضاء والقائمة السوداء.
3. الجلوس مع األبناء باستمرار و التحدث لهم عن خطورة المواقع التي تروج 

لهذا الفكر الضال و مدى خطورتها على المجتمع.
الدولة:

1. تشكيل لجنة لمتابعة مواقع االنترنت التي تبث هذا الفكر و العمل على حجبها 
واغالقها.

الشبهات  تفند  و  الصحيحة  العقيدة  تنشر  الفكر  لهذا  مضادة  مواقع  دعم   .2
المبثوثة في مواقع التكفيريين.

للتأكد من سالمة المناهج و كذلك  التعليمية باستمرار  3. مراقبة المؤسسات 
أعضاء هيئة التدريس من هذا الفكر.
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أستاذ في سنة المصطفى � .
اإلنتاج العلمي :

ٱ أكثر من 30بحثاً منشوراً في مجالت علمية محكمة غير رسالتي الدكتوراه 
والماجستير.

ٱ اإلشراف  والمناقشة على عدد من الرسائل العلمية في كلية الدعوة وأصول 
الدين.

في التخصصات التالية:

ٱ التدريس في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا ،وبرنامج االنتساب .
المحكمة،  العلمية  المجالت  لبعض  المقدمة  البحوث  من  عدد  ٱتحكيم 
والمؤتمرات العلمية والندوات العلمية ، والكراسي  البحثية ،بناء على طلب بعض 

الجهات داخل وخارج المملكة .
الجوائز العلمية والدروع والميداليات:  

الفوز بجائزة كرسي صاحب السمو الملكي األمير نايف لدراسات األمن الفكري، 
على بحث شاركت فيه بالمؤتمر األول لألمن الفكري بعنوان:

الثقافة  منظور  من  والعنف  الغلو  جماعات  لدى  الفكري  الجنوح  )أسباب 
اإلسالمية(.

ٱ الحصول على عدد من الدروع وشهادات الشكر و التقدير نظراً للمساهمة في 
بعض المؤتمرات والندوات واألنشطة المختلفة داخل الجامعة وخارجها.

أ.د. لؤلؤة بنت عبدالكريم القويفلي

نظام العقوبات في اإلسالم وأثره في تحقيق األمن الشامل

ال  التي  الخمس  الضرورات  بحفظ  أمر  أن  بعباده  وجل  عز  اهلل  رحمة  من  إن 
تستقيم الحياة بدونها ، وهي: الدين، والنفس ، والنسل، والعقل، والمال، فشرع 
وتعالى  سبحانه  وأحكم  المقومات،  هذه  على  االعتداء  من  المانعة  العقوبات 
القصاص  وشرع  الحدود،  حدَّ  بأن   ، بها  المساس  عن  الرادعة  الزجر  وجوه 
المجتمع،  مصالح  لضمان  التعزيرية  الجنايات  ووضع   ، الديات  وفرض   ، بشرائطه 
الحكيم،  الشارع  لتحقيق مقاصد  الجاني من عقوبة  ومنع مجاوزة ما يستحقه 
من عصمة الدماء واألعراض واألموال ، ولردع النفوس الشريرة عن  الظلم الذي 

جبلت عليه.
الشاملة  اإلسالمية  النظم  حلقات  من  حلقة  اإلسالم  في  العقوبات  نظام 
الشامل  األمن  تحقيق  في  أثر  لها  التي   ، البعض  ببعضها  الصلة  ذات  المتكاملة 
خيرها  إلى  به  لتصل  ؛  الدنيا  حياتها  في  تسلكه  وسبياًل  منهجًا  للبشرية  ؛لُتكون 

وسعادتها في الدنيا واآلخرة ؛ وتستطيع أن تؤدي رسالتها على الوجه األ تم.
ويقع على ولي األمر ممثاًل في الدولة مسؤولية حراسة الدين وسياسة الدنيا به ، 
وعدم  واحترامها  األحكام  على  باالستقامة  الناس  ضبط  منها  يستدعي  وذلك 
مخالفتها، وضبط ما يقع من جرائم ، والتحقيق فيها ومحاكمة مقترفيها ، لزجر 
ألن  العليا،  وأهدافه  المجتمع  مصالح  وحماية  الشرعية،  المحظورات  عن  الناس 
الناس ليسوا سواء في يقظة إيمانهم ،واحساسهم بالمسؤولية والوقوف عند 
حدود اهلل، فقد يعتدي بعضهم على حقوق اآلخرين، فكان البد من الجزاء على 

هذا االعتداء. 
وتسرني المشاركة في المؤتمر المبارك )أثر تطبيق الشريعة في تحقيق األمن 
)في المحور الثاني: ))الحدود العقوبات الشرعية وأثرها في تحقيق األمن((، عنوان 

المشاركة )نظام العقوبات في اإلسالم وأثره في تحقيق األمن الشامل(.
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ٱ أستاذ قسم العقيدة والمذاهب الفكرية بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة 
اإلسالمية. 

في  اإلسالمية  بالجامعة  الدين  وأصول  الدعوة  كلية  من  دكتوراه  على  ٱحاصل 
المدينة المنورة، بتاريخ 1416هـ/1996م.

ٱعضو في عدد من اللجان والجمعيات المتخصصة في العقيدة واألديان والفرق.
ٱ عضو هيئة تحرير مجلة الدراسات العقديَّة، الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة.

ٱ نائب مدير مركز البحوث التربوية في كلية المعلمين بأبها -سابًقا-.
في  محّكمة  علميَّة  مجلَّة  ل  بأبها-أوَّ المعلِّمين  كليَّة  حوليَّة  تحرير  مدير  ٱ 

المنطقة الجنوبيَّة بالمملكة العربية السعوديَّة.
ٱ له العديد من المؤلفات العلمية في مجال العقيدة، والفرق، والمذاهب الفكرية.

أ.د . عبدالقادر بن محمد عطا صوفي

 أثر مؤسسات المجتمع في حفظ األمن

االعتناء  ينبغي  التي  القضايا  أهّم  من  قضيٌَّة  عليه  والمحافظة  األمن،  تحقيَق  إنَّ 
بها، ال سّيما في أوقات الفتن والقالقل. والعالقُة بين األمن العاّم واألمن الفكرّي 
ق األمن العاّم الشامل. واألمُن  ق األمن الفكرّي، يتحقَّ عالقٌة طرديٌَّة؛ فبقدر تحقُّ
من  الَخْلق  اقتراب  وبمقدار  الوسطيَّة،  نهَج  َتْنَهُج  التي  البيئة  في  يسوُد  الفكرّي 
إلى  كاَن  فمن  ؛  الحقِّ إصابة  في  مراتبهم  تتفاوت  الفكر،  في  واالعتدال  الوسط 

الوسط أقرب، كان عن الخطأ أبعد. 
ة اإلسالميَّة عبر تاريخها الطويل، يجد أنَّ عدًدا من  ل في مسيرة األمَّ وإنَّ المتأمِّ
كان  الفكرّي  االنحراف  أنَّ  غير  االنحرافات،  من  دة  متعدِّ بأنواع  ُأصيبوا  أبنائها 
أمُنها،  وانعدم  ة،  األمَّ افترقت  فما  جميعها.  االنحرافات  لهذه  َة  المرَّ الُخالصَة 
الفكرّي  االنحراف  بسبب  إال  أعداؤها،  عليهم  وتسلَّط  أبنائها،  دماُء  وُأريقت 

القائم على الجهل وسوء فهم.
والمحافظة على األمن ال يمكن أن تقوم به جهة واحدة، وال يمكن أيًضا أن ُتلَقى 
مسؤولية اختالله أو انعدامه على مؤسسة بعينها. بل البد أن تتكاتف وتتعاون 
وتتحد كلُّ المؤسسات؛ االجتماعية الرسمية، واألهلية في ذلك، إذ لكّل نصيب 

من هذه المسؤولية، والجميع يركب في سفينة واحدة. 
حفظ  في  كلِّها  المؤسسات  تلك  أثر  عن  البحث  هذا  في  الحديُث  انصبَّ  وقد 

األمن من خالل المباحث التالية:
ـسات الدينيَّة في حفظ األمن )المسجد أنموذًجا( المبحث األول : أثر المؤسَّ

سات الشرعيَّة والقضائيَّة في حفظ األمن. المبحث الثاني: أثر المؤسَّ
المبحث الثالث : أثر المحاضن التعليميَّة والتربويَّة في حفظ األمن.
المبحث الرابع: أثر الجهات الثقافيَّة والتوجيهيَّة في حفظ األمن.

المبحث الخامس : أثر الوسائل اإلعالميَّة في حفظ األمن.
المبحث السادس : أثر الوسائل األمنيَّة في حفظ األمن.

المبحث السابع: أثر الحمالت التوعويَّة في حفظ األمن )حملة السكينة للحوار 
أنموذًجا(.

سمّو  )مركز  األمن  حفظ  في  المتخصصة  الوطنية  المراكز  أثر  الثامن:  المبحث 
صاحب السمو الملكي األمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية أنموذًجا(.
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ٱ أستاذة الدراسات القرآنية بقسم الدراسات إسالمية في كلية اآلداب بجامعة 
الملك فيصل باألحساء.

ٱ وكيلة أقسام الطالبات بالجامعة سابقا.
ٱ عضوة لجنة التحكيم في الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي.

بجامعة  اإلسالمية  الدراسات  قسم  برنامج  وتحكيم  تطوير  في  مستشارة  ٱ 
الدمام.

وعلومه  الكريم  للقرآن  السعودية  العلمية  بالجمعية  النسائية  اللجنة  رئيسة  ٱ 
بفرع األحساء.

ٱ مستشارة في المجلة العلمية للدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود.
ٱ عضوة في اللجنة المحلية ألخالقيات البحوث الحيوية والطبية 1431-1436هـ.

ٱ شاركت في كثير من المنتديات والملتقيات المحلية والعالمية.

أ.د.هدى بنت دليجان عبداهلل الدليجان

أثر التشريعات المتعلقة بالمرأة السعودية في تحقيق األمن

إنَّ من خصائص الرسالة الخاتمة عنايتها باإلنسان واحتياجاته، ورتبت األحكام 
ونفسه  دينه  اإلنسان  على  تحفظ  التي  الخمس  الضرورات  بحسب  الشرعية 
ودمه وعرضه وماله ، فقد أكمل اهلل جل جالله اإلسالم دينا وارتضاه للبشرية إلى 
قيام الساعة، قال تعالى } اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 

ورضيت لكم اإلسالم دينا{] المائدة:3[.
بالمرأة  العناية  كانت  به،  والعناية  لإلنسان  الكريمة  المكانة  لهذه  وامتدادا 
على  حفاظا  ألنوثتها  مناسبة  خاصة  بتكاليف  تعالى  اهلل  كلفها  فقد  المسلمة، 
فطرتها، وجعل األمن الحقيقي في تطبيق العبودية الحقة هلل وحده ،قال تعالى 
مهتدون{]  وهم  األمن  لهم  أولئك  بظلم  إيمانهم  يلبسوا  ولم  آمنوا  الذين   {

األنعام:82[.
فقد أمر المولى الكريم في كتابه العزيز بوضع حدود لألنظمة في المجتمع لضمان 

سالمة أفراده، وتوفير كرامتهم، وتحقيق األمان لهم .
وقد رفعت هذه البالد الكريمة لواء تطبيق الشريعة اإلسالمية لتحقيق األمن في 
المجتمع،والحفاظ على أفراده، وتهيئة مطالب الحياة الكريمة للمرأة السعودية 

لتنعم باألمن واألمان.
فالسبيل الوحيد لينال المجتمع األمن هو في اتباع أحكام الشريعة اإلسالمية،وهو 
ما قامت عليه هذه البالد المباركة من استنباط التشريعات واألنظمة من الكتاب 
والسنة، فأحببت لفت األنظار إلى التشريعات المصونة للمرأة السعودية وأثرها 

في تحقيق األمن ، من خالل الكتابة في محورين وهما كالتالي:
ٱالنصوص األسرية وأثرها في تحقيق األمن .

ٱ أنظمة العمل المتعلقة بالمرأة السعودية وأثرها في تحقيق األمن.
 فأسأل اهلل تعالى التوفيق والسداد، وأن يجعل الحق نبراسنا وأن يهدينا لما فيه 

الخير والصواب.
واهلل أعلم.
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ٱ رئيس وحدة البرامج المتخصصة للمكاتب التعاونية بالمملكة بوزارة الشؤون 
اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد.

الجاليات  وتوعية  واإلرشاد  للدعوة  التعاوني  المكتب  إدارة  مجلس  رئيس  ٱ 
بالعيون.

الشهادات

ٱ بكالوريوس تربية - دبلوم عال باإلرشاد.
الرخصة الدولية في التدريب - مدرب معتمد.

شهادات أكاديمية في علوم األسرة والتربية - مستشار أسري.
العديد من الشهادات من مراكز التدريب بالمملكة وخارجها.

المشاركات الرسمية

ورقة عمل: معوقات الترجمة إلى اللغة الصينية دراسة ميدانية               
عنوان الندوة : ندوة ترجمة السنة والسيرة النبوية

للسنة وعلومها بجامعة اإلمام محمد بن  الجمعية السعودية  المنظمة:  الجهة 

سعود اإلسالمية.
ورقة عمل: مسؤوليات المؤسسات التعليمية في تحقيق األمن الفكري

الجهة المنظمة: جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.
ورقة عمل: دور المكاتب التعاونية في نشر دعوة اإلمام محمد بن عبد الوهاب.

ورقة عمل: دور المكاتب التعاونية بالمملكة العربية السعودية في تحقيق األمن.

أ.صالح بن خليفة الكليب

دور المكاتب التعاونية للدعوة واإلرشاد في المملكة العربية 

السعودية في تحقيق األمن

إن المتأمل في نصوص الكتاب العزيز والسنة النبوية ليجد أن الكثير منها يحض 
على مطلب األمن، فقد جاء تقريره في نصوص عدة وكذلك امتن اهلل على عباده 
عز  اهلل  فقال  بشرعه،  والعمل  حدوده  وحفظ  به  باإليمان  وربطها  األمن  بنعمة 
َفُكُم  َيَتَخطَّ أَن  َتَخاُفوَن  اْلأَْرِض  ِفي  ْسَتْضَعُفوَن  مُّ َقِليٌل  أَنُتْم  إِْذ  }َواْذُكُروا  وجل 
َتْشُكُروَن{  لََعلَُّكْم  يَِّباِت  الطَّ َن  مِّ َوَرَزَقُكم  ِبَنْصِرِه  َوأَيََّدُكم  َفآَواُكْم  النَّاُس 
وتحذير  األمن  يشوب  عما  البحث  علينا  يجب  المنطلق  هذا  من   ،)26 )األنفال: 
الناس منه وبيان السبل والطرائق التي تساعد على الحد منه، وأنا في هذا البحث 
أحاول جاهدًا بيان ما للشريعة اإلسالمية من دور عظيم وأثر كبير في تحقيق 
األمن، وكذلك بيان دور المكاتب التعاونية بوصفها حصنا من حصون األمة أمام 
هذا العدو اللدود، أسأل اهلل عز وجل أن يكون هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم 

سبحانه وأن ينفع به، إنه ولي ذلك والقادر عليه..
لم يعد يخفى على العاقل النبيه ما تمر به األمة اإلسالمية والعربية عامة وبالدنا 
الحبيبة خاصة من ظروف وتحديات إقليمية تواجه مسيرتها اإلصالحية ونهوضها 
ثاقب ورؤية سديدة  لتحتم على كل صاحب فكر  التحديات  الفكري، وإن هذه 
التحديات  هذه  مواجهة  في  والمتاحة  المشروعة  الوسائل  بكل  بدوره  القيام 
والظروف، في محاولة إليجاد األفكار والفرص الجديدة والمالئمة لهذه التحديات، 

وكذلك سد الثغرات لمواجهة ما تمر به بالدنا.
وال شك أن للمكاتب التعاونية دورًا عظيمًا في التوعية المجتمعية، شأنها شأن 
كل مؤسسة داخل هذا الوطن الحبيب، حيث إن هذه المؤسسات تعتبر بمثابة 
حائط الصد والمقاومة األول للمواطنين ضد الهجمات الفكرية واألفكار الهدامة 
واالنحرافات السلوكية واألخالقية الداعية للغلو والتطرف؛ الذي يؤدي بدوره نحو 

سلوك مسلك اإلرهاب بكل أنواعه.
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الشيخ عادل بن عبدالرحمن المعاودة

< عضو مجلس الشورى بمملكة البحرين.
المؤهالت العلمية:

< الجامعية من 1977 – 1982 تخصص كمبيوتر ورياضيات وإحصاء من جامعة شمال 
لندن فنزبري بارك في بريطانيا.

< الماجستير- في الدراسات اإلسالمية )درجة امتياز( عام 2000.
< حاليًا في المرحلة النهائية من الدكتوراه.

المناصب:

< خبير خدمات الحاسب اآللي - الجهاز المركزي لإلحصاء /حتى أغسطس 2002.
< محاضر لمادة الحاسب اآللي بجامعة البحرين )كلية الخليج سابقًا(.

< خبير منتدب لمركز البحرين للدراسات والبحوث.
< رئيس قسم العمليات- الجهاز المركزي لإلحصاء.

< مشرف التدريب - الجهاز المركزي لإلحصاء.
< مشرف قاعدة المعلومات – الجهاز المركزي لإلحصاء.

< مراقب الحاسب اآللي بمؤسسة نقد البحرين/حتى 1988.
< محلل نظم أول – بمؤسسة نقد البحرين/ من 1982.

< خطيب جامع الشيخ عيسى بن علي من 1996 م حتى اآلن.
< خطيب جامع الحورة )سابقًا( من 1987 إلى 1996.

< خبير بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا.
مملكة  داخل  واالتحادات  االستشارية  والهئيات  الجميعات  من  عدد  في  عضو 

البحرين وخارجها.

االنحراف العقدي ودوره في زعزعة األمة - إشكالية النص

بقراءة  والجماعة  للفرد  الخاطئ  السلوك  عالقة  بيان  للبحث:  الرئيس  الهدف 
النص الشرعي، وعالج ذلك االنحراف.

وناقشت في بحثي هذا االنحراف الذي تعاني منه األمة اليوم، والذي كان سببًا في 
استباحة دماء وأعراض وأموال المسلمين.

وراعيت في هذا البحث المنهج المعتمد في الدراسات األكاديمية.
النص وأنواعه،  بينت فيه مفهوم إشكالية  البحث في مقدمة وتمهيد  وقد جاء 

وأثره في ظهور الفرق العقدية المنحرفة.
االنحراف  في  وأثرها  الثبوت  في  النص  إشكالية  ناقشت   : األول  المبحث  وفي 

العقدي وزعزعة األمن.
بعلوم  الجهل  وأثر  الداللة  في  النص  إشكالية  ناقشت  الثاني:  المبحث  وفي 

الشريعة ومقاصدها في االنحراف العقدي.
وفي المبحث الثالث: ناقشت حبس النص في الفهم وتحوله إلى نص يتحاكم 

إليه.
في  ذلك  وأثر  النص،  إشكالية  من  والوقاية  العالج  كان  الرابع:  المبحث  وفي 

تحقيق األمن.
وأماٌن  االستقرار،  أساُس  الفكري  األمن  منها:  نتائج،  إلى  الخاتمة  في  وخلصت 

للمجتمع من االنحراف.
وإن إشكالية النص تتبع لعقيدة القارئ، فتصحيح المفاهيم في األذهان ينتج أمنًا 

فكريًا.
في  العقيدة  دراسة  مجال  في  التكثيف  وهي  التوصيات:  بعض  أجملت  ثم 
الصحيحة،  بالعقيدة  للتعريف  المؤتمرات  على  والعمل  التعليمية،  المؤسسات 
مع متابعة الشباب المسلم، وتنشئته على العقيدة الصحيحة، إضافة إلى وجوب 

محاربة االنحراف بكل الوسائل المتاحة.
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أستاذ الفقه بالدراسات العليا بكلية الشريعة بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة.
السيرة العملية واللجان:

1. عضو مجلس كرسي االمام محمد بن عبدالوهاب للوسطية ودراساتها.
2. عضو مجلس مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة  بجامعة اإلمام سابقا وخبير بالمركز.

3. . عضو لجنة النشاط بالجامعة اإلسالمية.
4. عضو اللجنة العلمية بالجامعة اإلسالمية.

5. متعاون مع مركز الدعوة واإلرشاد بالمدينة منذ عام 1403هـ وإلى اآلن .
6. عضو اللجنة العلمية لمؤتمر فكر اإلرهاب األول والثاني بالجامعة اإلسالمية.
7. عضو لجنة التوعية واألمن الفكري بفرع وزارة الشؤون االسالمية بالمدينة.

8. عضو لجنة التوعية بالحج بوزارة الشؤون اإلسالمية .
9. عضو اللجنة العليا للتوعية بالرئاسة العامة لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

10. عضو اللجنة العليا للنشاط بالجامعة اإلسالمية.
11. عضو اللجنة العلمية لمؤتمر ضوابط استخدام شبكات التواصل االجتماعي في اإلسالم 

12. عضو اللجنة العلمية لمؤتمر تحقيق اإلجتماع وترك التحزب واالفتراق بالجامعة اإلسالمية .
13. عضو اللجنة اإلشرافية على وحدة التوعية الفكرية بالجامعة اإلسالمية .

14. عضو لجنة المناصحة بمركز األمير محمد بن نايف والمنسق العلمي للجنة بمنطقة المدينة المنورة.
االعمال االدارية:

1. وكيل كلية الشريعة للدراسة المسائية عام 1415 هـ
2. عميد كلية الشريعة بالجامعة اإلسالمية من 1416هـ _  1418هـ 

3. رئيس الهيئة االستشارية بالجامعة اإلسالمية. مستشار معالي مدير الجامعة
4. مستشار غير متفرغ لمعالي الرئيس العام لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

ٱ له العديد من المؤلفات والبحوث المنشورة.

أ.د. عبدالسالم بن سالم السحيمي

العقوبات الشرعية وأثرها في تحقيق األمن

مصالح  لتحقيق  جاءت  وأنها  الشريعة  كمال  تبين  مقدمة  على  البحث  اشتمل 
استخلف  قد  اهلل  وأن  الخمس  الضروريات  وحفظ  والمعاد،  المعاش  في  العباد 
الناس في األرض ليعمروها وشرع لهم الشرائع ليقوموا بها وال يتم البناء الديني 
والدنيوي اال بوجود األمن واالستقرار من أجل ذلك شرعت العقوبات الشرعية، 
كما اشتمل البحث على المقاصد الشرعية المتعلقة بالعقوبات وأثرها في حفظ 
األمن، وعلى بيان تفوق الشريعة اإلسالمية فيما يتعلق بالعقوبات على غيرها من 

النظم، وأثر العقوبات الشرعية في تحقيق األمن.
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ٱ خريج كلية الملك فهد األمنية  بالرياض عام 1409هـ برتبة مالزم.
ٱ بكالوريوس علوم أمنية .

ٱ حصل على الماجستير من جامعة نايف العربية للعلوم األمنية عام 1428هـ.
ٱ منح درجة الدكتوراه بامتياز من جامعة نايف العربية للعلوم األمنية في العلوم 

األمنية عام 1433هـ.
اللغات:

اللغة العربية.
اللغة اإلنجليزية تحدثا وكتابة.

الخبرات:
ٱ شارك في العديد من الندوات والحلقات العلمية.

ٱ مقاالت عديدة في الصحف.
ٱ التحق بشركة أرامكو  لمدة سنتين.

المهارات:
ٱ خبرة في الحاسب اآللي.
ٱ فن التعامل مع اآلخرين.

ٱ  الرغبة في تطوير العمل والذات.

ٱ القدرة على تحمل ضغط العمل.

عقيد/ د. نافل بن غازي العتيبي

آليات تطبيق الشريعة اإلسالمية في المملكة العربية السعودية 

في مواجهة جريمة االتجار باألشخاص وعالقتها بحفظ األمن

والمحرمة  والممنوعة  المقبولة  غير  الممارسات  من  باألشخاص  االتجار  يعتبر 
في ظل التشريعات واألنظمة التي تقرها المملكة العربية السعودية والشريعة 
اإلسالمية؛ وذلك لتنافيها مع المبادئ والقيم اإلنسانية اإلسالمية والتي تنتهجها 
الشريعة؛ وتحرم كل ما يمس كرامة اإلنسان؛ كما أنها تمنع بأي شكل من 
األشكال التالعب بالبشر أو المساس بكرامتهم؛ وهو ما يتماشى مع األعراف 

الدولية السائدة.
والشريعة اإلسالمية نظمت العالقة بين البشر منذ أكثر من ألف وأربعمائة سنة 
كانت  والتي  والخادم  السيد  قاعدة  الواقع  من  تمحو  أن  تدريجيًا  واستطاعت 
عرفًا دوليًا وما بين مالك حر تحركه األهواء وتغريه المطامع؛ وخادم مطيع كل 

هدفه في هذه الحياة األكل والمأوى.
حقوق  على  بالمحافظة  كبيرًا  اهتمامًا  السعودية  العربية  المملكة  أولت  لقد 

اإلنسان أيًا كانت  ؛ وأصدرت بذلك األنظمة التي تحمي هذا الحق اإلنساني .
الصادر  باألشخاص  االتجار  مكافحة  نظام  والتشريعات  األنظمة  هذه  ومن 
بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ 40 بتاريخ 1430/07/21هـ. كما صادقت على 
مجموعة من االتفاقيات المتعلقة بحقوق اإلنسان ومن ضمنها بروتوكول األمم 

المتحدة لمنع ومعاقبة اإلتجار بالبشر خاصة النساء واألطفال .
وسيجري بإذن اهلل التحدث في هذه الورقة عن آليات تطبيق الشريعة اإلسالمية 
في المملكة العربية السعودية في مواجهة االتجار باألشخاص وعالقتها بحفظ 

األمن.
ففي المبحث األول سيتم التحدث عن الوصايا التي أوصي بها سيد الخلق رسول 
سيجري  الثاني  المبحث  وفي  والبشر،  العبيد  من  المستضعفين  لحماية   � اهلل 
التطرق لدالئل تحريم الشريعة اإلسالمية ألفعال االتجار باألشخاص وأشكالها، 

والمبحث الثالث سيشير فيه الباحث لألضرار الناجمة عن االتجار باألشخاص .
وأخيرًا أثر تطبيق األحكام الشرعية واألنظمة في المملكة العربية السعودية 

في مواجهة جريمة االتجار باألشخاص.
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ٱ أستاذ مشارك بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة اإلمام محمد بن 
سعود اإلسالمية . 

ٱ حصل على الدكتوراه من قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بالجامعة عام 
1428هـ.

إلى  1428/9/18هـ   األنشطة  لشؤون  الطالب  شؤون  لعمادة  وكياًل  عمل  ٱ 
1431/6/15هـ .

والمذاهب  العقيدة  لدراسات  العنود  األميرة  لكرسي  علمياً  منسقاً  عمل  ٱ 
المعاصرة بالجامعة1429-1434هــ .

ٱ عمل عميداً لشؤون الطالب بالنيابة1430هــ إلى 1431هـــ  .
إلى  1431/6/15هـ  الطالب  شؤون  عمادة  في  والجودة  للتطوير  وكياًل  عمل  ٱ 

1432/3/6هـ .
-1431 الفرعية  والصناديق  الرئيس  الطالب  صندوق  لمجلس  رئيساً  عمل  ٱ 

1432هـ.
-1428 بالجامعة  الطالبية  األنشطة  وكالة  في  النشاط  لمجلس  رئيساً  عمل  ٱ 

1432هــ .
الرياضية  ٱ عمل مشرفاً على نادي الطالب بإسكان الطالب وكذلك المنشآت 

في الجامعة 1428-1432هـ.

د. سليمان بن محمد بن غانم السدالن

براءُة المنهج السلفي من اإلرهاب

هذا البحث هو مشاركة في المحور : الثالث : البناء العقدي ودوره في حفظ األمن 
الفكري في المجتمع السعودي.

أظهر فيه ما تميز به المنهج السلفي من حفظ وحدة المجتمع وسالمته وتفنيد ما 
ينسب إليه زورًا وبهتانًا من الغلو والتطرف، وقد جعلت ذلك في مقدمة وخمسة 

مباحث وخاتمة وفهرسين:
السابقة  والدراسات  اختياره  وسبب  البحث  أهمية  ِذكر  ففيها   : االمقدمة  أما 

حول عنوانه ثم خطته والمنهج فيه .
المبحث األول: التعريف بمفردات العنوان : المنهج ، السلف ، اإلرهاب.

المبحث الثاني: التزام عقيدة السمع والطاعة لألئمة وإن جاروا والتزام جماعة 
المسلمين وآثار ذلك.

المبحث الثالث: تعظيم حرمة األنفس المعصومة وأموالها .
المبحث الرابع: التزام اعتزال الفتن ووأد مسبباتها .

المبحث الخامس: البعد عن الغلو في تكفير المخالف .
الخاتمة: وفيها ِذكر أبرز النتائج  من أن المنهج السلفي متحرر وظاهر وال يمكن 
بالسمع  السلفي  المهنج  تطبيق  وأن   ، المخالفة  المناهج  من  بغيره  يختلط  أن 
الغلو  الفتن ووأد مسبباتها والبعد عن  بالمعروف واعتزال  والطاعة لوالة األمور 
في تكفير المخالف وتعظيم حرمة الدم والمال المعصوم  ينعكس آثاره على 
المجتمع كله، وأنَّ ما تميز به المنهج السلفي من أصول، قد تحققت في المجتمع 
التحدث بنعم اهلل علينا فتطبيق الشريعة  السعودي -قدر اإلمكان- وهذا من 
على  انعكس  مما  واعتقادًا  وعماًل  قواًل  السلفي  المنهج  وفق  الحمد  وهلل  ظاهر 
فريدًا  أصبح  حتى  األخرى  المجتمعات  سائر  عن  وتميزه  ورغده  المجتمع  أمن 

ليس له مثال في الجملة، والحمد هلل رب العالمين .
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 أستاذ مساعد في قسم الدراسات اإلسالمية بجامعة الحدود الشمالية.
المؤهالت العلمية: 

1ــ بكالوريوس الفقه وأصوله ــ كلية الشريعة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.
2ــ ماجستير في الفقه وأصوله ــ كلية الشريعة بالجامعة األردنية. 

3ــ دكتوراه في الفقه وأصوله ــ كلية الشريعة بالجامعة األردنية.
الخبرات العلمية: منها:

1ــ رئيس قسم الدراسات اإلسالمية بجامعة الحدود الشمالية.
2ــ المشاركة في تأسيس مركز النشر العلمي بالجامعة.

3ــ المشاركة في تأسيس اللجنة الدائمة لتأديب الطالب والطالبات في الجامعة.
التطوير المهني: 

حضور عدد من المحاضرات والدورات والمؤتمرات والملتقيات وورش العمل، منها: 
تطوير  عمادة   ، الجامعي  التدريب  في  واالتصال  المعلومات  تقنية  دمج  في:  دورة  1ــ 

المهارات، جامعة الملك سعود.
تدريبية،  12ساعة   ) التدريس  هيئة  أعضاء  أداء  )تقويم  بعنوان  تدريبية  عمل  ورشة  2ــ 

بواسطة الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي.
في  عقدت  وقد  السعودية،  جامعاتنا  في  اإلسالمية  الثقافة  بعنوان:  نقاش  حلقة  3ــ 

جامعة حائل.
قبل  من  عقدت  وقد  الداخلية،  الجودة  ضمان  أنظمة  تأسيس  بعنوان:  عمل  ورشة  4ــ 

عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي بجامعة الحدود الشمالية.

د.سعود بن ملوح العنزي

أثر العبادة في حفظ األمن

حفظ  في  والحج  والصوم  والزكاة  الصالة  عبادات  أثر  عن  البحث  هذا  يتحدث 
األثر  العبد، وكذا  أثرًا كبيرًا على جوارح  لها  الصالة: أن  أثر  األمن، ومما جاء في 
بناء  في  والمساهمة  واألخالقي  السلوكي  الجانب  إصالح  وبالتالي  النفسي، 
للنظام  إلى ما تورثه الصالة من حٍب  الشخصية المسلمة واستقرارها، باإلضافة 
على  وأثرها  عنايتها  للصالة  أن  كما  جزئياتها.  من  جزئية  كل  في  ظاهر  وذلك 

الطهارة الحسية والمعنوية. 
في  ذلك  ويظهر  األمن،  حفظ  في  الزكاة  أثر  عن  للحديث  الباحث  انتقل  ثم 
الصوم  لعبادة  المال تجاه مجتمعه، كما أن  المشاركة االجتماعية من صاحب 

أثرها في إصالح النفس البشرية من صفات الشح والبخل واألنانية. 
ثم تحدث عن أثر عبادة الصوم في حفظ األمن، فبّين ما للصوم من أثر في إصالح 
النفس البشرية وتطهيرها وتهذيبها من كل ما يدنسها ويحرفها عن الفطرة 
التي خلقها اهلل عليها، كما أن للصوم أثره في تحرر النفس من أسر األغراض 
والطهارة  الروحي  السمو  درجات  في  وترّقيها  المحرمة،  والشهوات  المادية، 
القلبية، ومنعها من بعض محبوباتها لتأخذ منهجًا عمليًا في االبتعاد عن الشر، 

والتغلب على النفس األمارة بالسوء.
كما أن الصوم أحد مظاهر وحدة األمة، وعنوان من عناوين تكافلها وتكاتفها 
أثره  له  شعور  وهو  األخوة،  معاني  من  معنى  النفس  في  يغرس  مما  وتآلفها، 
الكبير في معرفة حق هذه األخّوة واالبتعاد عما يكّدرها، وبالتالي تقل الجريمة 

في المجتمع المسلم الذي تنتشر فيه هذه المعاني العظيمة. 
ثم ختمت البحث ببيان أثر عبادة الحج في حفظ األمن، من خالل ما يظهر فيه 

صور التالحم والتراحم واالنتماء ألمة واحدة. 
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ٱ أستاذ علوم القرآن المساعد في كلية أصول الدين في جامعة اإلمام محمد بن 
سعود اإلسالمية.

ٱ تعمل وكيلة لمركز دراسة الطالبات.
ٱشاركت وحضرت عدة مؤتمرات داخلية وخارجية.

تطبيقية  دراسة  القرآن  في  والحوار  القران  علوم  في  المؤلفات  من  عدد  لها  ٱ 
وغيرها.

د. نادية بنت إبراهيم النفيسة

تحقيق األمن في القرآن

وبيان  الكريم،  القرآن  ضوء  في  واألمان  األمن  تحقيق  حول  يدور  البحث  هذا   
الروحي  األمن  من   ، المختلفة  األمن  أنواع  إلى  فيه  ويشار  القرآني،  مفهومه 

،والكوني وغيرهما.  
 كما يبين أن األمن أعم وأشمل ، فاألمن لفظ يحوي من المشتقات ما يقصده 

كل عاقل فاألمن يعني الصدق ويعني األمانة والطمأنينة والسكينة، وغير ذلك .
ما أكثر ما يدندن العالم حوله اليوم ! إال أنهم وعلى قدر مايدندنون يزدادون بعًدا 
عنه ذلك لبعدهم عن أساس األمن ورأسه، وهو التوحيد ، قال تعالى: ﴿ الَِّذيَن آَمُنوا 

ْهَتُدوَن﴾]األنعام:82[. َولَْم َيْلِبُسوا إِيَماَنُهم ِبُظْلٍم ُأولَِٰئَك لَُهُم اْلأَْمُن َوُهم مُّ
كما يبين أن أهم المراجع التي يمكن االعتماد عليها في تحديد مفهوم األمن هو 

القرآن الكريم وما تضمن من آيات تحمل هذا المعنى العميق.
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< نائب رئيس الهيئة االستشارية بالجامعة اإلسالمية. 
< رئيس الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة واألديان والفرق والمذاهب. 

سابقا والمسؤول المالي حاليا.
الكتب والبحوث

< )االنتصار في الرد على المعتزلة القدرية(للشيخ يحي بن أبي الخير اليماني تحقيق 
ودراسة ،منشور.

< )دراسات في األديان اليهودية والنصرانية (.منشور .
< )أصول الدين من كتاب الروايتين والوجهين( للقاضي أبي يعلى تحقيق ودراسة 

، منشور.
< )البحث الصريح في أيما هو الدين الصحيح(للشيخ يحي بن زياه النصب الراسي. 

،منشور.
< )قول الفالسفة المنتسبين لإلسالم في توحيد الربوبية، عرض ونقد( منشور.

< )قول فالسفة اليونان الوثنيين في توحيد الربوبية، عرض ونقد( منشور.
< )دعاوى النصارى في مجيء المسيح عليه السالم( منشور.

< )أصول المسائل العقدية عند أهل السنة ومخالفيهم( غير منشور.
< )اإلرهاب مفهومه وآثاره وطرق معالجته( كتاب غير منشور.

< )المختصر في زيارة مدينة خير البشر( غير منشور.

أ.د. سعود بن عبد العزيز خلف الخلف

االنحراف العقدي ودوره في زعزعة األمن

إن من أخطر االختالف االختالف الديني؛ فهو من أكبر أسباب وجود العداوة بين 
الناس والتناحر؛ فإذا وقع ذلك بين أفراد األمة انعدم أمنها وفقدت أهم مقومات 
هناءة العيش كما تفقد أعظم أسباب السعادة والتقدم والرقي فتقع فريسة 
الفعل وردة الفعل، وقد يتطور األمر الى االقتتال والتنازع وتدخل األعداء فتفقد 
األمة اتزانها وتتهاوى في مستنقع الهرج الذي ليس فيه غالب وال مغلوب - نسأل 

اهلل المعافاة.
ومشاركة مني في مؤتمر )أثر تطبيق الشريعة في تحقيق األمن( والذي تعقده 

جامعة اإلمام محمد بن سعود بكلية الشريعة باألحساء.
في  ودوره  العقدي  )االنحراف  بعنوان  عمل  بورقة  فيه   المشاركة  اخترت  فقد 

زعزعة األمن(.
وقد جعلت بيان هذا الموضوع تحت سبع نقاط:

1( إيجاد االختالف بين الناس في دينهم.
2( وقوع الفرقة بين المسلمين.

3(  تربص المنحرفين بغيرهم من األمة.
4( سبب انتشار البغضاء بين الناس وزوال المحبة واأللفة.

5( مدخل لألعداء إلى األمة.
6( انحالل اليد عن والة األمر.

7( سبب في انتشار التكفير والتبديع والتفسيق بين الناس.
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أصول  -كلية  اإلسالمية  سعود  بن  محمد  اإلمام  بجامعة  التدريس  هيئة  عضو 
الدين- )الرياض(.

ٱ المؤهالت العلمية: 
مع  1433هـ،  عام  )ممتاز(،  بتقدير  العاصرة،  والمذاهب  العقيدة  في  "دكتوراه"   *

التوصية بالطباعة.
* "ماجستير" في العقيدة، بتقدير )ممتاز(، 1425هـ، مع التوصية بالطباعة.

* "بكالوريوس" في العقيدة والمذاهب العاصرة، بتقدير )ممتاز(، عام 1419هـ.
ٱ له عدد من البحوث والمؤلفات.

ٱ المناشط والخبرات والمشاركات: 
ٱ التدريس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، وجامعة األميرة نورة بنت 

عبدالرحمن.
ٱ مستشار بعمادة الدراسات العليا بجامعة اإلمام )5 سنوات( وجامعة األميرة 

نوره لمدة )سنتين(.
ٱ عضوية عدد من اللجان والجمعيات.

داخل  والفعليات  والمؤتمرات  الندوات  من  عدد  في  والحضور  المشاركة   ٱ 
المملكة وخارجها.

ٱ إمام وخطيب جامع الفاروق بحي النزهة في الرياض.
ٱ له عدد من المشاركات اإلعالمية )التلفازية، واإلذاعية، والصحفية(.

د. محمد بن عوض بن عبداهلل الشهري

مصادر تلقي العقيدة وداللتها على الجماعة وأثرها في تحقيق األمن

إن مما ال شك فيه أن من أجل النعم التي امتن اهلل بها على عباده نعمة األمن، 
وهذه البالد المباركة ترفل - وهلل الحمد - في نعمة األمن بمفهومه الشامل، وما 
ذاك إال بفضل اهلل تعالى، ثم بتمسكها بالعقيدة الصافية، وبتحكيمها للشريعة 
اللذين   ،� رسوله  وسنة  اهلل  بكتاب  تمسكها  ضوء  في  وذلك  اإلسالمية 

اتخذتهما منهجًا تسير عليه في جميع شؤونها.

مسألة  مقدمتها  في  يأتي  عدة  بعوامل  مرهون  واستتبابه  "األمن"  ووجود 
"الجماعة"، التي تتضمن وجود اإلمامة، واإلمامة تستلزم السمع والطاعة، وبالتالي 
تنتظم أمور الناس وينعمون باألمن كثمرة للجماعة التي لزموها وحافظوا عليها.

ونظرًا ألهمية "الجماعة وأثرها في تحقيق "األمن" جاءت النصوص الشرعية في 
وهو  ضدها  من  والتحذير  بها،  للتمسك  والدعوة  فيها  بالترغيب  عليها  التأكيد 

التفرق واالختالف المؤدي إلى الخوف واالضطراب.

وقد كان أهل السنة أسعد الناس حظًا في تحقيق "األمن"، وأوفرهم نصيبًا في 
"الجماعة" التي يعد لزومها أصاًل من أصول عقيدتهم في داللة واضحة على أهمية 

هذا األمر، وما كان ذلك ليكون لوال سالمة "مصادرهم في تلقي العقيدة".

العقيدة"  تلقي  "مصادر  بين  الوثيقة  والعالقة  التالزم  من  سبق  ما  على  وبناء   
و"الجماعة" و"األمن"، كان هذا البحث، حيث ُجمع فيه بين هذه المحاور الثالثة 
)مصادر تلقي العقيدة، الجماعة، األمن(، التي ُبني بعضها على بعض بناًء محكمًا 
يدل على تكامل الشريعة اإلسالمية، وتحقيقها للسعادة في الدنيا واآلخرة، فقد 
التي جاءت مؤكدًة  العقيدة،  تميز أهل السنة عن غيرهم بمصادرهم في تلقي 

على الجماعة، والتي تعد ركنًا ركينًا في تحقيق األمن لألفراد والمجتمعات.

الجماعة  مفهوم  عن  تمهيد  خالل  من  البحث  هذا  في  كله  ذلك  تناول  تم  وقد 
التلقي األصلية والفرعية، واآلخر عن داللة  واألمن، ومبحثين أحدهما عن مصادر 

تلك المصادر على الجماعة وأثرها في تحقيق األمن، وباهلل التوفيق.
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ٱ حصل على الدكتوراه من قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة اإلمام 
محمد بن سعود اإلسالمية.

ٱ عين مدرساً في المعهد العلمي في مدينة عرعر.
ٱ انتقل إلى المعهد العلمي بالمدينة المنورة .

ٱ انتقل إلى كلية الدعوة التابعة لجامعة اإلمام محمد بن سعود بالمدينة المنورة.
ٱ انتقل إلى جامعة طيبة بالمدينة.

ٱ خالل الدراسة في مرحلة الدكتوراه انتقل إلى جامعة الجوف.
ٱ عمل وكياًل لعمادة شؤون الطالب.

ٱ عمل مشرفاً على كليات البنات بالجامعة.

د. إبراهيم بن خالد المخلف

وسطية أهل السنة في حكم مرتكب الكبيرة ودوره في األمن 

الفكري

تتكون هذه الورقة من مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة.
المبحث األول : التعريف بأهم مصطلحات البحث.

المبحث الثاني : حكم مرتكب الكبير.
أهل  قول  وبين  والمرجئة  والمعتزلة  الخوارج  قول  بين  الفرق   : الثالث  المبحث 

السنة.
المبحث الرابع: ما يترتب على القول بوسطية أهل الّسنة بين الفرق المخالفة في 

حكم مرتكب الكبيرة.
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ٱ حاصل على درجة الدكتوراه في الدعوة والثقافة اإلسالمية.
في  واالحتساب  للدعوة  العالي  بالمعهد  المشارك  والرقابة  الحسبة  أستاذ  ٱ 

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الدعوة واالحتساب سابًقا.
ٱ حصل على العديد من اإلجازات العلمية في فنون متعددة في القرآن الكريم 
بالسند المتصل إلى رسول اهلل برواية حفص عن عاصم، وسلم الوصول في علم 

الوصول، الواسطية، الطحاوية، أصول السنة.
وفي الفقه وفي علوم الحديث وفي اللغة العربية وغيرها.

ٱ له عدة أبحاث محكمة منشورة في مجالت علمية.
خمسة  قرابة  دولية،  وملتقيات  وندوات  مؤتمرات  في  علمية  بأبحاث  شارك  ٱ 

عشر.

د. محمود بن عبد الهادي بن آل علي

االنحرافات العقدية وأثرها في زعزعة األمن وسبل االحتساب عليها

المتتبع لواقع األمة اإلسالمية في العصر الحاضر  يجد كثرة االنحرافات العقدية، 
والواقع  الشرعي  بالعلم  معرفة  أدنى  له  من  يعرفها  وآثارها  أسبابها  لها  والتي 
أهمها:  عدة،  وسائل  العقدية  االنحرافات  انتشار  على  ساعد  وقد  المعاصر، 
اإلعالم  وسائل  منها:  والتي  متعددة،  طرق  عبر  اإلسالم  أعداء  مخططات 
المسموعة والمرئية ، خاصة وسائل التواصل االجتماعي التي أصبحت في متناول 
إلى  الشباب  فيها  يدعون  مواقع  االنحراف  هذا  ألصحاب  وصار   ، والكبار  الصغار 
ضالالتهم ، وينفثون سمومهم، ومما ال شك فيه أن وجود هذه االنحرافات تؤدي 
الدين  إلى  االنتماء  وينعدم  الفتن،  تحدث  إذ   ، المجتمعات  في  األمن  زعزعة  إلى 
الذي  الفكر  المنحل، ويقابله  الفكر  والوطن، ويحدث الشقاق والخالف، ويظهر 
يعالج هذه الظاهرة بمنهج غير منضبط بضوابط الشرع. ومن هنا تظهر أهمية 

هذه الدراسة. 
تشتمل هذه الدراسة على مقدمة، وتمهيد، وثالثة مباحث، وخاتمة.

أما المقدمة فتشتمل على: أهمية الموضوع، وأهدافه، وتساؤالته، وخطته.
التمهيد ويشتمل على:

أولًا: تعريف االنحراف في اللغة واالصطالح.
ثانًيا: تعريف العقيدة في اللغة واالصطالح

المبحث األول: أهم االنحرافات العقدية وأسباب انتشارها.
ويشتمل على مطلبين:

المطلب األول: أهم االنحرافات العقدية.
المطلب الثاني: أسباب انتشار االنحرافات العقدية.

المبحث الثاني: آثار االنحرافات العقدية ودورها في زعزعة األمن.
ويشتمل على مطلبين:

المطلب األول: آثار االنحرافات العقدية على الفرد والمجتمع.
المطلب الثاني: دور االنحرافات العقدية في زعزعة األمن.

المبحث الثالث: التدابير الوقائية والعالجية من االنحرافات العقدية.
ويشتمل على مطلبين:

المطلب األول: التدابير الوقائية من االنحرافات العقدية.
المطلب الثاني: التدابير العالجية من االنحرافات العقدية.

الخاتمة وتشتمل على: أهم النتائج والتوصيات.
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أستاذ مساعد رياض األطفال - كلية التربية - بجامعتي بنها وحفر الباطن
أواًل: المؤهالت العلمية:

العلوم  قسم   - الجامعات  بين  والتبادل  بالنشر  التوصية  مع  ممتاز  بتقدير  )2008(م  1-الدكتوراه 
النفسية، كلية رياض األطفال - جامعة القاهرة- جمهورية مصر العربية .

العلوم  قسم   - الجامعات  بين  والتبادل  بالنشر  التوصية  مع  ممتاز  بتقدير  )2005(م   الماجستير   -2
النفسية -كلية رياض األطفال - جامعة القاهرة - جمهورية مصر العربية .

3- دبلوم خاص صحة نفسية )2000(م )بتقدير جيد جداً(- جامعة بنها، جمهورية مصر العربية.
4- دبلوم مهني حضانة ورياض األطفال، قسم الصحة النفسية )1999(م )بتقدير ممتاز( جامعة بنها، 

جمهورية مصر العربية.
5-بكالوريوس تربية تخصص رياض األطفال )1998( م )بتقدير عام جيد جداً مع مرتبة الشرف - 

جامعة بنها ، جمهورية مصر العربية .
ثانيًا : المشاركات في خدمة الجامعة و المجتمع :

1- مدربة في الدورة التدريبية بعنوان" ) نشر ثقافة المعايير في مرحلة رياض  األطفال( بالتعاون مع 
( والتي عقدت  التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة  التربية والتعليم ضمن مشروع )تحسين  وزارة 

بكلية التربية جامعة بنها - من 14-11-2009م  إلى 23-2-2010م.
وأتعلم  ألعب   : حقي  األطفال-  لرياض  الجديد  التدريبي)المنهج  البرنامج  فعاليات  ضمن  مدربة   -2
وأبتكر( بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في )مشروع تحسين التعليم في الطفولة المبكرة( في 
الفترة من 7/16 إلي 9/4 والذي عقد بكلية التربية- جامعة بنها.- من 2011/7/16م إلي 2011/9/4م.
3- السفر في مهمة علمية كمدربة في الدورة التدريبية المهنية في رياض األطفال بسلطنة عمان 

من 4/25-2009/7/29م.

د.نجالء بنت محمد علي إبراهيم

دور الجامعة في تعزيز األمن الفكري للطالب- إستراتيجية مقترحة

استهدف البحث التعرف علي دور الجامعة في تعزيز األمن الفكري لدى الطالب، 
وإدارتها،  الجامعة  إشراف  تحت  كامل-  دراسي  عام  خالل   - تفعيله  وسبل 
ولتحقيق هذا الهدف استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي لمفهوم األمن 
األنشطة  خالل  من  الطالب  نفوس  في  لتعزيزه  الجامعة  دور  وإيضاح  الفكري 
والفعاليات المختلفة، ومن ثم حمايتهم من الوقوع كفريسة لالنحراف الفكري 
وتطرف  صراعات  من  نشهده  وما  اآلن  نعايشه  لما  ونظرًا  السلوكي،  والتطرف 
للمحافظة   ، متكاملة  اجتماعية  إستراتيجية  وضع  الضروري  من  أصبح  فكري، 
الغزو  من  وحمايتهم  الهدامة،  األفكار  ضد  وتحصينهم  الشباب  عقول  علي 
الفكري وتحصينهم ثقافيًا وفكريًا من خالل تزويدهم بصحيح المعلومات التي 
تعزز وعيهم الفكري حتى ال يصبحوا فريسة سهلة للفكر اإلرهابي والمتطرف .

أهـم التوصيـات : 
لتحصين  طالبها  لدى  الفكري  األمن  لتعزيز  الجامعات  دور  تفعيل  ضرورة   -1  

الشباب من الفكر المتطرف.
نحو  الشباب  توجيه  في  بدورهم  القيام  من  التدريس  هيئة  أعضاء  تمكين   -2

األفكار السليمة واآلمنة.
الطالب  لدى  الصحيح  الفكر  تعزز  التي  الطالبية  باألنشطة  االهتمام  ضرورة   -3

وتشجيعهم بالمشاركة فيها.
 ، واالجتماعية  الفكرية  قضاياهم  مع  التفاعل  من  الطالب  تمكين   -4
لتعزيز  منهجية  والغير  المنهجية  األنشطة  في  المشاركة  على  وتشجيعهم 

األمن الفكري لديهم .
لتعزيز  واالستنتاج  والتركيب  التحليل  بمهارات  الدراسية  المناهج  تعزيز   -5   

األمن الفكري في نفوس الطالب.
6- ضرورة تحسين وتطوير المناهج بما يخدم الهدف المنشود.

القضايا  تناول  في  والدعاة  العلماء  كبار  من  االستفادة  ضرورة  علي  الحث   -7
العقدية المعاصرة.
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< درجة البكالوريوس بتقدير ممتاز )4.80( في الُسّنة النبوية وعلومها عام 1418هـ.
1424هـ.  عام  في  ممتاز  بتقدير  وعلومها  النبوية  الُسّنة  في  الماجستير  درجة   >
في مجال قواعد نقد وإعالل األحاديث سنداً ومتناً ومعرفة المعلول من الصحيح 
والمقبول وتنقيتها من الشوائب من خالل دراسة منهج اإلمام علي بن المديني 

شيخ البخاري في النقد واإلعالل من خالل الكتب التسعة.
مع   )5 )4.99من  ممتاز  بتقدير  وعلومها  النبوية  الُسّنة  في  الدكتوراه  درجة   >
. وكانت في  الرسالة وذلك عام 1431هـ  والتوصية بطباعة  األولى  مرتبة الشرف 
شخصية  عن  األولى  تعتبر  دراسة  خالل  من  النبوية  السنة  عن  الدفاع  مجال 
علمية كبيرة وهو : اإلمام أبو القاسم البغوي ومنهجه في النقد واإلعالل لألخبار 

واألحاديث النبوية الشريفة . وجميعها من كلية أصول الدين بالرياض .
ٱ له عدد من المؤلفات والبحوث المحكمة.

د. طارق بن عودة بن عبد اهلل العودة

حفظ المال وأثره في تحقيق األمن - دراسة حديثية موضوعية

تسلط هذه الورقات الضوء على قضية شرعية مهمة ، ال يصلح أمر الدين والدنيا 
إال بإقامتها على الوجه الشرعي الذي أمر اهلل جل جالله به ، وأمر به رسوله �، 
وقد  بدونه،  الحياة  تتقدم  أن  يمكن  وال  الحياة  عصب  يعتبر  اإلسالم  في  فالمال 
خالل  من  ألنه  األساسية  مقاصدها  كأحد  المال  حفظ  على  الشريعة  حرصت 
الثروة يستطيع اإلنسان أن يحقق الخير لنفسه ولمجتمعه لذلك يجب التصرف 

فيه على نحو سليم . 
وحفظه  المال  هذا  إدارة  لنا  تنظم  التي  التشريعات  من  عددًا  لنا  اهلل  شرع  ولذا 
والعناية به والقيام بحق اهلل فيه ، كالزكاة ، والصدقة، وحد السرقة ، وغير ذلك 
عن  الناتجة  والبغضاء  األحقاد  المجتمع  من  تنتفي  وبهذا  البحث،  سيبينه  مما 
انقسام الناس إلى مالكين ال يعبأون بغيرهم، ومحرومين ال يجدون شيئًا، وهنا 
يتحقق سبب مهم من أسباب الحفظ واألمن بأن يحس الفقير بأن المال الذي 

مع الغني له فيه نصيب فيحافظ عليه، وال يتطلع إلى سرقته أو إتالفه .
وحيث إن الشريعة اإلسالمية هي دستور المملكة، ومنها تستمد كل األنظمة 
األنظمة  األول:  المحور  ضمن  البحث  بهذا  المشاركة  أحببت  والتشريعات، 

والتشريعات في المملكة ودورها في تعزيز األمن .
ويهدف البحث لبيان أهمية المال ومكانته في الشريعة اإلسالمية ، وجمع أهم 
التوجيهات الشرعية في السنة النبوية لحفظ المال، ودراستها دراسة حديثية 

موضوعية .
واشتمل البحث على: مقدمة ، وتمهيد ، وتسعة مباحث ، وخاتمة ، ثم الفهارس .
فالتمهيد في بيان أهمية المال ومكانته في الشريعة اإلسالمية ، وأثر المحافظة 

عليه في تحقيق األمن االقتصادي في المجتمع
ثم المباحث التسعة للحفاظ على المال من خالل: إخراج حق اهلل فيه، وتحريم 
الربا، والنهي عن الرشوة، واالعتدال في إنفاقه والتحذير من اإلسراف فيه ، وعدم 
تمكين من ال يحسن التصرف فيه ، وتحريم السرقة بكافة صورها وترتيب الحد 
 : وأخيرًا  الَدين،  وكتابة  الرهن  ومشروعية   ، الميسر  عن  والنهي  السارق،  على 

الحفاظ على المال بتشريع المواريث .
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ٱ دكتوراة في القضاء الشرعي - كلية الشريعة - الجامعة األردنية .
الدولية وحقوق  المواثيق   : الدقيق  التخصص  الشرعي -   القضاء  العام:  التخصص 

اإلنسان.
الخبرات :  أستاذ مساعد : كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة القصيم ، 

المملكة السعودية منذ عام  2010 م حتى اآلن.
ٱ حاصلة على إجازة في المحاماة الشرعية، ومحامية مزاولة، لدى كافة المحاكم 
الشرعية في المملكة األردنية الهاشمية ومستشارة قانونية -  من  عام 1999 م 

لعدد من الجمعيات والمؤسسات.
ٱ مشرفة التدريب العملي القانوني في قسم الشريعة.

- معلمة في مدرسة ومركز إسالمي في والية  نيوجرسي ، أمريكا  1992-1993 م .
ٱ عضو الجمعية العلمية السعودية للدراسات الفكرية المعاصرة بكلية الشريعة 

والدراسات اإلسالمية -القصيم.
 البحوث المنشورة: تعجيل التنفيذ في األحكام  الخاصة بالمرأة في مسائل األحوال 

الشخصية في األنظمة السعودية : المجلة القضائية ، العدد 11.
ٱ الحوار في حياة النبي صلى اهلل عليه وسلم حواراته مع أم المؤمنين عائشة  رضي 

اهلل عنها أنموذجاً.
ٱ حقوق نبي اإلنسانية على البشرية وآليات تحصيلها على الصعيد الدولي.

ٱ تعزيز ثقافة االحتساب وتعميمها وفق منظور إسالمي.
ٱ حق المسن في  رعاية األسرة في الشريعة اإلسالمية والمواثيق الدولية.

د. عبير بنت عبد العزيز التميمي

دور الشريعة اإلسالمية في تعزيز األمن االقتصادي

والمجتمع  الفرد  صعيد  على  األمن  لمقومات  جامعة  اإلسالمية  الرؤية  جاءت 
الذي  التكريم  بمقتضى  إنسان  لكل  حق  اإلنسانية  فالحياة  العام،  االنساني 
منحه اهلل تعالى لإلنسان، ليستعين على أداء أمانة العمران في األرض، وقد أقرت 
الشريعة اإلسالمية حقوق اإلنسان كضرورات إنسانية واجبة ، جمعت مقومات 
األمن للعمران اإلنساني بجميع صوره المادية والمعنوية ، واعتبرتها من الوظائف 
العامة للدولة ، وذلك من خالل تمكين كل فرد من العمل والكسب المشروع ، 
على أساس من العدل في تقاسم موارد المجتمع وحقوقه ومسؤولياته ، بما يتفق 
مع  رسوله،  وسنة  تعالى  اهلل  كتاب  من  المستمدة  االسالمية  الشريعة  ومبادئ 
احاطته بشروط وضمانات آمنة تشعره بقيمته في الحياة ، وتمكنه من أداء دوره 
في تحقيق التنمية الشاملة. وقد جاءت هذه الدراسة لتحقيق جملة أهداف منها 
توضيح مفهوم األمن بمعناه الشامل كمطلب فطري وواجب شرعي وعالقته 
باألمن االقتصادي، وبيان دور الشريعة في تحقيق األمن االقتصادي؛ من خالل اقرار 
حق كل إنسان في العمل والكسب المشروع وفق ضمانات حددتها الشريعة.
والتحليل  الشرعي  التأصيل  مع  االستقرائي  المنهج  البحث  هذا  في  وسلكت 
حسب األصول. وجاءت خظة البحث في تمهيد ومبحثين األول: مفهوم األمن 
تعزيز  في  الشريعة  دور  الثاني  وفي  مطالب،  ثالثة  في  االقتصادي  باألمن  وعالقته 

األمن االقتصادي في مطلبين، فالخاتمة وأهم النتائج والتوصيات .
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 الرتبة العلمية : أستاذ مشارك، الجامعة :  جامعة أم القرى.
الكلية : كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، التخصص : الفقه وأصوله . 

قسم  للبنات  التربية  كلية  من  تربوي  إعداد  مع  البكالوريوس  على  حصلت 
الدراسات اإلسالمية عام 1415 هـ، عينت معيدة بكلية التربية للبنات عام 1416 
هـ، حصلت على الماجستير عام 1421 هـ،  وعينت على وظيفة محاضر عام 1423 
هـ،  ثم حصلت على الدكتوراه من جامعة أم القرى عام 1429 هـ ، وعينت على 
وظيفة أستاذ مساعد عام 1430 هـ، ثم عينت على وظيفة أستاذ مشارك عام 

1436 هـ.
 شاركت في  عدد من المؤتمرات منها :

ومؤتمر   ، المنورة   بالمدينة  اإلسالمية  بالجامعة  المقام   ، الثالث  األوقاف  مؤتمر 
منهج  نحو  وندوة   ، اإلمام  بجامعة  والمقام   ) معاصرة  طبية  قضايا   ( الثاني  الفقه 
 ، اإلمام  بجامعة  والمقامة   ، المعاصرة  الفقهية  القضايا  لدراسة  أصيل  علمي 
 ، ، في مقر جائزة األمير نايف رحمه اهلل تعالى بالمدينة المنورة  ومؤتمر التكفير 
القرى  أم  بجامعة  والمقام   ، المعاصرة  الحياة  في  ودوره  الموازنات  فقه  ومؤتمر 

،  وندوة أثر متغيرات العصر في أحكام الحضانة ، والمقامة بجامعة أم القرى .
لها عدد من األبحاث المنشورة والمقبولة للنشر.

د . منال بنت سليم رويفد الصاعدي

أثر تطبيق الحدود في معدالت الجريمة - المملكة العربية السعودية أنموذجًا

يهدف البحث إلى بيان الهدف من تطبيق الحدود الشرعية ، وبيان اآلثار المترتبة 
التي  الطرق  وبيان  بالجريمة  والتعريف   ، الشرعية  الحدود  تطبيق  عدم  على 
إذا  ومعالجتها   ، وقوعها  قبل  الجريمة  لمكافحة  اإلسالمية  الشريعة  سلكتها 
على  الشرعية  للحدود  السعودية  العربية  المملكة  تطبيق  أثر  وبيان   ، وقعت 
طبيعة  اقتضت  وقد   ، األخرى  بالدول  بالمقارنة  فيها  الجريمة  معدالت  انخفاض 

هذا البحث تقسيمه إلى مقدمة ، وثالثة مباحث ، وخاتمة.
المبحث األول: " الحدود الشرعية - أهدافها - وآثارها " ، ويشتمل على المطالب 

التالية :
ٱ المطلب األول: تعريف الحدود .

ٱ المطلب الثاني : الهدف من تطبيق الحدود الشرعية .
ٱالمطلب الثالث : اآلثار المترتبة على عدم إقامة الحدود .

على  ويشتمل  مكافحتها"،  وطرق   - أقسامها   - الجريمة   " الثاني:  المبحث 
المطالب التالية:

ٱالمطلب األول: تعريف الجريمة .
ٱالمطلب الثاني: أقسام الجريمة .

الجريمة  لمكافحة  اإلسالمية  الشريعة  سلكتها  التي  الطرق  الثالث:  ٱالمطلب 
قبل وقوعها .

المبحث الثالث: " أثر تطبيق الحدود الشرعية في المملكة العربية السعودية " ، 
ويشتمل على المطالب التالية :

قبل  ونجد  الحجاز  في  األحوال  عليه  كانت  ما  بين  المقارنة   : األول  ٱالمطلب 
الحكم السعودي وبعده .

ٱالمطلب الثاني: المقارنة بين ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية اآلن من 
انخفاض في معدالت الجريمة مع الدول األخرى.

 ثم أعقبت ذلك بخاتمة ذكرت فيها أهم ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات.
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سعود  بن  محمد  اإلمام  ،جامعة  واإلعالم  الدعوة  كلية  البكالوريوس:  ٱ 
1418/1417هـ  

سعود  بن  محمد  اإلمام  جامعة  واإلعالم،  الدعوة  كلية  الماجستير:  ٱ 
1423/1422هـ بتقدير ممتاز، عنوان البحث ) فقه الدعوة في قصة نبي اهلل يوسف 

عليه السالم في ضوء القرآن الكريم(.
ٱ الدكتوراه : كلية الدعوة واإلعالم ،جامعة اإلمام محمد بن سعود عام 1427هـ 
بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف األولى،عنوان البحث )دعوة النساء في السجون 
بمنطقة  بالدعوة  والقائمين  السجون  نزيالت  على  تقويميه  ميدانية  -دراسة 

الرياض(.
سعود  بن  محمد  اإلمام  بجامعة  للدعوة  العالي  بالمعهد  مشارك  أستاذ  ٱ 

اإلسالمية .
والندوات  والملتقيات  العمل  ورش  من  العديد  في  والمشاركة  الحضور  ٱ 

والمؤتمرات في داخل المملكة وخارجها.
البحث  وكراسي  والندوات  المؤتمرات  في  األبحاث  تحكيم  في  المشاركة  ٱ 

العلمية.
ٱ لها عدد من البحوث المحكمة المنشورة.

د. لمياء بنت سليمان الطويل

اآلفات التي تهدد حفظ األمن الفكري في المجتمع السعودي

ويجعلهم  الطمأنينة  و  االستقرار  فيهم  يبعث  الذي  فهو  الناس  لكل  مطلب  األمن 
و  الحياة  على  القضاء  في  يساهم  األمن  وانعدام   ، طبيعي  بشكل  حياتهم  يمارسون 
شعوب  جميع  فإن  لذلك  البشر،  إنجازات  وكل  مقوماتها  كل  على  والقضاء  تدميرها 
أن  إال  الناس  من  جماعات  تأبى  ولكن   ، أرضها  على  األمن  تحقيق  إلى  تسعى  األرض 

تساهم في القضاء على األمن وتسيء إلى أنفسها و إلى مجتمعاتهم.
المجتمع،  في  األمن  تحقق  التي  األمور  من  وتطبيقها  اإلسالمية  بالشريعة  والتمسك 
بالمعروف  واألمر  اإلسالمية،  بالشريعة  السعودية  العربية  المملكة  لتمسك  ونتيجة 
والنهي عن المنكر، والدعوة إلى اهلل، أنعم اهلل سبحانه وتعالى عليها باألمن واألمان ،وهو 
أمر يدركه كل ذي بصيرة، وينعم في ظله الجميع، ولكن هناك من اآلفات والتحديات 
العربية  المملكة  كانت  ولقد  اختراقه  وتحاول  الفكري  األمن  وتهدد  تواجه  قد  التي 
السعودية في مقدمة الدول التي تضررت من اختراق سياج األمن الفكري لبعض أبنائها 
ممن وقعوا تحت تأثير الفكر الضال المخالف للفطرة السليمة ولتعاليم ديننا اإلسالمي 

الحنيف. 
وألهمية البحث فإنه سيشمل التقسيمات التالية:

المبحث األول :حقيقة األمن الفكري ومفهومه.
المبحث الثاني: األسباب التي تحقق األمن في المجتمع:

1. تطبيق الشريعة اإلسالمية.
2. األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

3. إقامة الحدود الشرعية.
4. السمع و الطاعة لوالة األمر

المبحث الثالث: اآلفات التي تهدد حفظ األمن الفكري في المجتمع السعودي: 
1. الغلو والتطرف.

2. اإلرهاب.
3.  المخدرات.

4. الخروج عن الوسط واالعتدال .
5. القصور في العلم الشرعي.

6. التأثير السلبي لبعض وسائل اإلعالم .
7. ظهور شبكة االنترنت.

8. ترك المرجعية الدينية في مجال الفتوى.
الخاتمة وتشمل أبرز النتائج والتوصيات.
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1976/09/13م.  بتاريخ  الشارقة  في  ولد  الزرعوني  مظفر  أحمد  محمد  طارق 
حاصل على الشهادة الجامعية من كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بدبي.

سنة  الشارقة  بجامعة  وأصوله  الفقه  قسم  من  الماجستير  درجة  على  حاصل 
2012م بنظام ساعات الدراسة مع بحث تكميلي )تحقيق كتاب شرح المختصر 

الكبير لعبد اهلل بن الحكم (.
تكميلي  بحث  مع  الدراسة  ساعات  بنظام  المقارن  الفقه  قسم  من  دكتوراه 

)استدراكات ابن العربي على الفقهاء من كتاب العارضة( قيد التخرج.
في  اإلسالمية  للثقافة  زايد  دار  في  والتعليمية  الثقافية  الشؤون  قسم  رئيس 

عجمان.

أ. طارق بن محمد مظفر

النظام السياسي في اإلسالم وأثره في تحقيق األمن

يتناول هذا البحث الطرق الشرعية في تنصيب الحاكم وأثره في تحقيق األمن 
فتنصيب الحاكم من األهمية بمكان فعليه يعول في تطبيق كل أنظمة اإلسالم، 

وهو األصل لمضي معايش الناس واستقرارهم.
مقاصد  مع  الحاكم  تنصيب  في  المشروعة  الطرق  ارتباط  مدى  بيان  ثم  ومن 
الشريعة اإلسالمية. وكذلك معرفة مدى اإلخالل األمني الذي ينشأ نتيجة عدم 

االلتزام بالطرق المشروعة في تنصيب الحاكم.
األمن،  تحقيق  في  الشرعي  الحكم  نظام  أثر  إظهار  البحث:  من  الهدف  وكان 
والرد على شبهات بعض المفكرين المعارضين لطريقة االستخالف في تنصيب 
الدول  لبعض  األمني  االستقرار  صور  بعض  وذكر  شرعيتها،  وإثبات  الحاكم 
وفاة  عند  الملك،  أو  الدولة  رئيس  اختيار  وسهولة  اإلسالمي  للنظام  المتَّبعة 

الرئيس السابق.
خطة البحث: يتكون هذا البحث من مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة.

المقدمة: وتشمل على أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وأهدافه.
التمهيد: تعريف بمفردات البحث.

المبحث األول: نظام الحكم في اإلسالم.
وفيه مطلبان: المطلب األول: نظام تنصيب الحاكم في اإلسالم.

المطلب الثاني: الطرق الشرعية في تنصيب الحاكم .
أهل  اختيار  طريق  عن  البيعة  طريقة  األولى  الطريقة  األول:  الفرع  فرعان:  وفيه 

الحل والعقد. 
الفرع الثاني: الطريقة الثانية: هي طريقة االستخالف

المبحث الثاني: أثر نظام الحكم في تحقيق األمن
وفيه مطلبان:المطلب األول: أثر الطرق الشرعية لعقد اإلمامة في تحقيق األمن.

وفيه فرعان:الفرع األول: أثر طريقة االستخالف في تحقيق األمن
الفرع األول: أثر طريقة اختيار أهل الحل والعقد في تحقيق األمن.

المطلب الثاني: أثر الطرق غير الشرعية لعقد اإلمامة في تحقيق األمن
الفرع األول: طريقة التغلب

الفرع الثاني: طريقة االنتخابات
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التخصص: أصول الفقه.
ٱ إمام وخطيب المسجد الحرام.

ٱ  الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف .
أشهر مشايخه : 

1- سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ـ رحمه اهلل.
2- الشيخ عبد الرزاق عفيفي ـ رحمه اهلل. 

3- الشيخ عبد اهلل بن عبد الرحمن الغديان ـ رحمه اهلل.
4- سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل آل الشيخ.

5- الشيخ صالح بن فوزان  الفوزان.
 أهم الخبرات : 

ٱ  اإلمامة والخطابة في المسجد الحرام، قرابة ثلث قرن.
ٱ  اإلشراف على كرسي الرئاسة لدراسة وأبحاث الحرمين الشريفين بجامعة اإلمام 

محمد بن سعود اإلسالمية.
دراسات علم أصول الفقه ومقاصد الشريعة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

ٱ  أستاذ كرسي الملك عبد اهلل للقرآن الكريم بجامعة أم القرى.
ٱ أستاذ ومستشار كرسي جامعة الملك سعود لتعليم القرآن وإقرائه.

ٱ  عضوية اللجنة العليا للبحوث والدراسات.
ٱ  عضوية لجنة اختيار المدرسين في الحرم المكي الشريف.

ٱ  عضوية مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة.
ٱ  مدير جامعة المعرفة العالمية اإللكترونية

ٱ  له العديد من المؤلفات والبحوث المنشورة.

معالي األستاذ الدكتور

عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

البناء العقدي وأثره في حفظ األمن الفكري

تتلخص ورقة العمل في مقدمة وتمهيد وثالثة مباحث وخاتمة.
المقدمة: وتشتمل على:" أهمية الموضوع، خطة الورقة."

التمهيد: ويشتمل على مطلبين:
المطلب األول: التعريف بمصطلحات الموضوع.

المطلب الثاني: أهمية العقيدة في حياة الفرد والمجتمع. 
المبحث األول: أهمية البناء العقدي وخطر االنحراف الفكري: 

ويشتمل على ثالثة مطالب:
المطلب األول: أهمية العقيدة في حفظ األمن.

المطلب الثاني: االنحراف العقدي وأثره في زعزعة األمن
المطلب الثالث: االنحراف الفكري - أسبابه وآثاره . 

المبحث الثاني: األمن الفكري - أهميته وضوابطه وسبل تعزيزه: 
ويشتمل على مطلبين:

المطلب األول: أهمية األمن الفكري وضوابطه.
المطلب الثاني: أسس تعزيز األمن الفكري ووسائله.

المملكة  وجهود  الفكري  واألمن  العقدي  البناء  ووسائل  آليات  الثالث:  المبحث 
في تعزيزه: ويشتمل على مطلبين:

المجتمع  في  الفكري  واألمن  العقدي  البناء  وأسس  آليات  األول:  المطلب 
السعودي.

المطلب الثاني: جهود المملكة في تحقيق البناء العقدي وتعزيز األمن الفكري.  
الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات.

إنه  -سبحانه وتعالى- السداد والرشاد واإلخالص لوجهه الكريم،  سائاًل المولى 
جواد كريم، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل وسلم على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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ٱحاصل على الدكتوراه في الحديث النبوي الشريف.
ٱأستاذ في السنة النبوية وعلومها.

ٱعضو هيئة تحرير مجلة )سنن( المحكمة والمشرف على موقعها.
ٱله عدد من المؤلفات والبحوث والتحقيقات في علوم السنة النبوية.

والندوات  المحاضرات،  من  وعدد  والمؤتمرات،  الندوات  من  عدد  في  ٱشارك 
اإلذاعية.

ٱ شارك في عدد من اللجان العلمية للمؤتمرات والندوات، وفي تحكيم البحوث 
للمجالت المحكمة والترقيات العلمية.

أ.د. عاصم بن عبداهلل القريوتي

الغلو وأثره في زعزعة األمن

وأن   ، واعتداٍل  وسطيٍة  ودين  ورحمٍة،  سماحٍة  دين  اإلسالم  أنَّ  البحث  أبان 
ع الذي نهانا الشرع عنه، وأن وسطيَّة  االعتدال والوسطّية تتنافى مع الغلوِّ والتَّنطُّ
اإلسالم هي االستقامة على شرع اهلل وفق الهدي النبوي، وعدم تجاوز الحدود 

الشرعية في العبادات والمعامالت وكل شؤون الحياة.

الحنيف،  اإلسالمي  للدين  ينتسب  بمن  خاصة  وليست  واسعة،  الغلو  دائرة  وأن 
وال  فاسدة،  بشبهات  المسلمين  وقتل  التكفير،  بقضايا  مختصا  ليس  أنه  كما 

بتدمير الممتلكات، وإن  كان ذلك من أشد انواعه سفكا باألمة.

والمجتمع،  واألسرة  الفرد  بأمن  مخلة  وكلها  عدة،  وصور  أشكال  له  والغلوِّ 
ومضعفة للثقة بالعلماء الربانيين، ومعوقة لمسيرة الدعوة إلى اهلل تعالى، ومنفرة 

ية للحقد والتدابر بين المسلمين. عن الدين الحق، ومؤدٍّ

وأجمل أهم أسباب الغلو بما يلي :الجهل بالدين وأحكامه، والتعصب للمذهب أو 
لشخص أو لمنهج أو إمام، قلة التوجيه واالهتمام ببيان خطر الغلو، االستماع إلى 
شبهات وإثارات من خالل مواقع وقنوات على غير النهج السوي ، وبدون رسوخ 
علمي من المستمع والمشاهد، ضعف التلقي الصحيح من العلماء المشهود لهم، 
العلماء  بين  المراحل  بعض  في  أو  البالد  بعض  في  لألسف  كبيرة  فجوة  وجود 
غلو  أمورها،  ببعض  أو  بالكلية   سواء  الشريعة  تطبيق  في  قصور  العلم،  وطلبة 

في العلماء وأهل الفضل.

 وخلص الباحث إلى التوصيات التالية:

1-تدبر كتاب اهلل تعالى وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم ،وفهمهما وفق نهج 
سلف األمة.

2-تلقي العلم من أهله الموثوق بهم من ذوي النهج السديد.

3-قراءة سير الصحابة والسلف وما كانوا عليه، والعمل على ضوء ذلك.

فهمها  وسالمة  باستقامتها  المعروفة  غير  والمواقع  القنوات  عن  4-البعد 
لإلسالم.
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بكلية  األنظمة  بقسم  المشارك  الخاص  القانون  أستاذ  الحالية:  الوظيفة 
سعود  بن  محمد  اإلمام  جامعة  األحساء  في  اإلسالمية  والدراسات  الشريعة 

اإلسالمية.
المؤهالت  العلمية:

مع  األولى  الشرف  مرتبة  بتقدير  2008م،  عام   الخاص  القانون  في  الدكتوراه  ٱ 
 - والقانون  الشريعة  )كلية  األخرى  الجامعات  مع  والتداول  بالطبع  التوصية 

جامعة األزهر(.
الشريعة  )كلية  جًدا  جيد  بتقدير  2005م  عام  الخاص  القانون  في  ماجستير  ٱ 

والقانون - جامعة األزهر(.
الشريعة  )كلية  جَدا  جيد  بتقدير  1999م  دفعة  والقانون  الشريعة  ليسانس  ٱ 

والقانون- جامعة األزهر(.
ٱ له  عدد من المؤلفات والبحوث العلمية.

د. محمد محمد أحمد سويلم

 العدالة اإلسالمية وأثرها في  تحقيق  األمن االجتماعى واالقتصادي

الشامل  بمفهومه  العدل  تحقيق  شأنه  من  ما  بكل  اإلسالمية  الشريعة  جاءت 
الذي يمثل ركيزة أساسية من ركائز الشريعة  العدل  ، وهذا  البشر  بين جميع 
اإلسالمية ينعكس على تحقيق األمن الشامل والكامل والذي يعد ضرورة من 
ضرورات الحياة ، بل هو الغاية التي تسعى إليها كافة المجتمعات بشتى الوسائل 
ومختلف الطرق من أجل الحصول عليه. ألنه باالستقرار واألمان تحصل السعادة 
ويتحقق أمن المجتمع ، وال شك أن المجتمع السليم اآلمن هو الذي يقيم حياته 

على منهج اهلل وشرعه ، وينظم شؤونه وعالقاته على أساس هذا المنهج. 

اإلسالمية  الشريعة  عدالة  فكرة  وتوضيح  بيان  على  البحث  موضوع  ويقتصر 
وتأثيرها على تحقيق األمن االجتماعي واالقتصادي مسترشدًا باألنظمة القانونية 
العربية  المملكة  التي اتخذت من الشريعة اإلسالمية دستورًا لها وعلى رأسها 

السعودية.

خطة البحث :

وقد جاء هذا البحث في مقدمة ، وثالثة مباحث وخاتمة:

المقدمة تشتمل على أهمية الموضوع وسبب اختياره وخطة البحث.

المبحث األول: مفهوم العدالة في اإلسالم ونطاقها.

المبحث الثاني: العدالة اإلسالمية وتحقيق األمن االجتماعي.

المبحث الثالث: العدالة اإلسالمية وتحقيق األمن االقتصادي.

الخاتمة: وتشمل على: أهم النتائج.
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الرتبة العلمية/ أستاذ مشارك في قسم الفقه بكلية الشريعة-جامعة اإلمام 
محمد بن سعود اإلسالمية .

ٱحصلت على شهادة البكالوريوس في الشريعة من كلية الشريعة بالرياض في 
1410/11/25 هـ بتقدير )ممتاز(

سعود  بن  محمد  اإلمام  بجامعة  افقة  بقسم  معيدة  وظيفة  على  تعينها  ٱتم 
اإلسالمية بتاريخ2/20/ 1411هـ .

ٱتم تعينها على رتبة محاضر لحصولها على درجه الماجستير من قسم الفقه 
بتاريخ 4/18/ 1417هـ .

ٱ تم تعينها على رتبة أستاذ مساعد لحصولها على درجه الدكتوراه من قسم 
الفقه بتاريخ 1425/8/22هـ.

ٱتم تعينها على رتبة أستاذ مشارك في 1433/5/24هـ
ٱتم تكليفها بوكالة شؤون الطالبات عام 1425هـ.

ٱتم تعينها وكيلة لمركز دراسة الطالبات في 1425/9/18هـ لمدة سنتين.
ٱتم تجديد تعينيها في 1427/9/18هـ لمدة سنتين.

د. وفاء بنت عبد العزيز بن علي السويلم

ضوابط تطبيق الحدود

لتوضيح  ؛  الحدود  تطبيق  عند  مراعاتها  ينبغي  التي  الضوابط  بيان  إلى:  البحث  يهدف 
جانبي العدالة والرحمة بالمحدود مع حصول الزجر والردع مما يكون له أكبر األثر في 

تحقيق األمن، ونشر األمان بين أفراد المجتمع .
الحكم  بيان  مع  الفقهاء،  واصطالح  اللغة،  في  بالحد،  المراد  الدراسة:  بينت  وقد 
أو  للجاني  سواء  والزجر  الردع  من  بها  يحصل  ما  منها  الحدود؛  إقامة  من  العظيمة 

المجتمع بشكل عام ، مع قصده رحمة الخلق بكفهم عن المنكرات .
ثم بينت: أن هناك ضوابط عامة إلقامة الحدود، وأخرى خاصة؛ فمن العامة أنه: يشترط 
إلقامة الحد على مرتكبه أن يكون مكلفا، كما يشترط كونه عالما بتحريم موجبه، 
التعرض  يحرم  كما  نائبه،  أو  اإلمام  إقامته  يتولى  وأن  المسلمين،  أحكام  وملتزما 
للمحدود بعد استيفاء الحد الواجب عليه بالحبس أو اإليذاء بأي نوع من اإليذاء لفظيا 

كان أو حسيا، ويشترط أيضا أن يكون خاليا عن الشبهة التي تمنع إقامته.
في  الحدود  تقام  ال  أن  ومنها:  المكان  ضوابط  تنفيذها:  بآلية  الخاصة  الضوابط  ومن 
حال  إقامته  عدم  الزمان:  ضوابط  ومن  الغزو،  حال  أو  العدو  أرض  في  وال  المساجد، 
المرض ، أو حال الحر أو البرد الشديدين، ويختلف باختالف الحد؛ فإذا كان الحد رجما، 
فإنه يقام على المريض، وال يؤخر باستثناء الحامل، فال يقام عليها حد الرجم إال بعد 
وضعها ، وإذا كان الحد جلدا، فإن الحد ال يقام على المريض بل ينتظر حتى يبرأ  ، وال 
حال الحر أو البرد الشديدين بل ينتظر إلى االعتدال، وإذا كانت المرأة حامال ، فإنه ال 
يقام عليها الحد إال بعد وضعها، وإذا كان المحدود سكران، فإنه ال يحد حال السكر.
وهناك ضوابط خاصة بآلية تنفيذها من حيث الصفة، ومن ذلك: أن اآللة المستخدمة 
المؤدي  غير  األلم  إيقاع  جانبين؛  يراعي  اإلسالم  أن  كما  التلف،  إلى  تؤدي  ال  للضرب 
للتلف مع مراعاة الجانب اإلنساني في الستر، وعدم التجريد، وعدم اإلضرار بالمحدود 
في كيفية الضرب، أو في المواضع التي يضربها من الجسد، وال يوالي الضرب في موضع 
واحد ، ويجتنب وجوبا الرأس والمقاتل، ويضرب الرجل في الحد قائما بال مد أو ربط، 
المحصن  على  الحد  إقامة  وعند  ثيابها،  عليها  وتلف  جالسة  الحد  في  المرأة  وتضرب 
رجما، فإنه ال يحفر للمرجوم رجال كان أو امرأة سواء أثبت زناه ببينة أم إقرار، كما 
مع  ورفق،  بيسر  تكون  بأن  ونحوها  السرقة  في  القطع  كيفية  مراعاة  من  بد  ال  أنه 
معرفة موضع القطع، وحسم اليد بما يحقق عدم النزف المؤدي إلى مضاعفة العقوبة 

أو الموت بجراحة ونحوها.
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ٱ حاصل على درجة الماجستير في الفقه وأصوله من جامعة الشارقة،وهو حالياً 
يدرس في مرحلة الدكتوراه في جامعة الشارقة.

ٱ عمل معلماً للتربية اإلسالمية بوزارة التربية والتعليم لمدة ثالث عشرة سنة.
ٱ يعمل واعظاً متطوعاً بدائرة الشؤون اإلسالمية واألوقاف بالشارقة.

أ. سعيد بن سالم الدرمكي

مسؤولية اإلمام في تحقيق األمن الفكري في ضوء قاعدة 

تصرف اإلمام مع الرعية منوٌط بالمصلحة

موضوع هذه الوريقات هو مسؤولية اإلمام عن تحقيق األمن الفكري في الدولة 
عنهم،  المفاسد  ودفع  مصالحهم  بتحقيق  رعيته  تجاه  مسؤوليته  من  انطالقا 

وهو مقتضى القاعدة الفقهية: " تصرف اإلمام مع الرعية منوط بالمصلحة" .
القاعدة، من حيث االستدالل على صحتها، وبيان معناها  تأصيل هذه  بينت  وقد 
الدولة، وما  اإلجمالي، ثم تطرقت لتطبيقها في مجال تحقيق األمن الفكري في 

الذي ينبغي على اإلمام فعله مع رعيته ألجل تحقيق هذا المقصد.
الراشدين،  الخلفاء  وفعل  وسلم،  عليه  اهلل  صلى  النبي  بسيرة  ذلك  وعضدت 

وأقوال األئمة المعتبرين . 
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< وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد سابقاً.
إلى  1428/3/3هـ  الفترة  في  سابقاً  اإلسالمية  سعود  بن  محمد  اإلمام  جامعة  مدير   >

1436/2/16هـ.
بفرع  الدين  وأصول  الشريعة  كلية  من  الشريعة  في  الجامعية  الدرجة  على  حصل   >

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالقصيم 1405 هـ.
بجامعة  الشريعة  كلية  من  واالحتساب  الدعوة  في  الماجستير  درجة  على  حصل   >

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 1407 هـ.
< حصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء جامعة اإلمام 

محمد بن سعود اإلسالمية 1412 هـ.
< عمل عميداً للقبول وشؤون الطالب بفرع جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

بالقصيم 1413 هـ.
< عمل وكياًل لجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية عام 1417 هـ.

< عمل وكياًل لجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية للدراســـات والتطوير واالعتماد 
األكاديمي عام 1427هـ.

< تم تعيينه رئيساً للمجلس التنفيذي التحاد جامعات العالم اإلسالمي عام 1431هـ.
والتطّرف  والغلو  واإلرهاب  المقارن  الفقه  مجال  في  العلمية  المؤلفات  من  العديد  له   >

وحوار األديان، و شارك في العديد من الندوات والمؤتمرات في الداخل والخارج.
< الزم عدداً من العلماء واستفاد منهم، مثل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل بن 
باز ـ رحمه اهلل ـ ، وسماحة الشيخ محمد بن عثيمين ـ رحمه اهلل ـ ، وسماحة الشيخ صالح 

بن فوزان الفوزان.
< رأس العديد من اللجان العلمية.

معالي األستاذ الدكتور

 سليمان بن عبداهلل أبا الخيل

أثر العقيدة في تحقيق األمن الشامل - واقع المملكة العربية 

السعودية أنموذجًا

إن ما حصل في المجتمعات اإلسالمية من صنوف المشاكل والمحن وأنواع التعديات 
والعدوان والشرور المتنوعة، فال يكاد يمضي عقد من الزمن إال وتتطور المشاكل وتتنوع 
المصائب، وتستجد آراء تحرض على الفساد وتعين على اإلفساد في األرض، ثم تتطور 
األحوال إلى أن يشيع بين الناس التخريب والتخويف واإلرهاب، حتى وصل الحال إلى أن 
يكفر الشاب الجاهل البعيد عن حقيقة الدين أهل بيته وأهل بلده واألمة بأسرها،ويبني 
على ذلك عظائم وجرائم يستحلها من قتل المعصومين ،وانتهاك الحرمات ،كل ذلك 
العقيدة  إلى  القويم،  والمنهج  الصافي  المنبع  إلى  العودة  إلى  الناس  حاجة  بجالء  يظهر 
اإلسالمية الصافية النقية التي هي أساس العصمة من الفتن، وسبب لكل نجاة وسالمة، 
وهي مرتكز كل عمل يواجه هذه األفكار المنحرفة، والمبادئ الضالة المضلة، وكل فهم 
سقيم خارج عن إطار العقيدة السليمة ومنهج السلف الصالح المبني على االعتماد على 
الكتاب والسنة، وتعظيم نصوصهما، واالعتصام بهما، وعدم التحريف أو التأويل الذي 

يخرجهما عن مراد اهلل أو مراد رسوله صلى اهلل عليه وسلم.
،ومباحث  مطالب  وأربعة  مقدمة  في  سيكون  الذي  الموضوع  اختيار  جاء  وغيره  ولهذا 

،على النحو اآلتي :
<المقدمة، وفيها أهمية الموضوع، وأسباب اختياره.

<المطلب األول: أهمية العقيدة ومفهومها وغاياتها وفيه مباحث
1- المبحث األول: في مفهوم العقيدة.

ب-المبحث الثاني: أهمية العقيدة وبيان ذلك من النصوص.
ج-المبحث الثالث: في أهداف العقيدة ومقاصدها.

<المطلب الثاني: في مفهوم األمن وأهميته، وأنواعه وفيه مباحث.
أ- المبحث األول: في مفهوم األمن لغة واصطالحًا.

1- المبحث الثاني: في أهمية األمن عمومًا ومن خالل مقاصد الشريعة.
2- المبحث الثالث: في أنواع األمن ومجاالته.

< المطلب الثالث: في ارتباط األمن بالعقيدة وآثار ذلك وفيه مباحث.
3- المبحث األول: ارتباط األمن بالعقيدة.

4- المبحث الثاني: في مظاهر ارتباط األمن بالعقيدة.
5- المبحث الثالث: في أثر العقيدة على األمن .

الملك  وجهود  العقيدة،  على  السعودية  العربية  المملكة  قيام  في  الرابع:  <المطلب 
المؤسس وأبنائه في خدمة العقيدة.

< الخاتمة.
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ٱ لواء متقاعد .
الدعوة واإلعالم  الدعوة واالحتساب بكلية  الدكتوراه من قسم  ٱ حصل على درجة 

بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية عام 1417هـ.
لمرحلة  األمنية  للدراسات  نايف  بأكاديمية  الجنائية  العدالة  قسم  في  مدرساً  عمل  ٱ 

الماجستير.
ٱ عمل قائداً لقوة طوارئ الدفاع المدني بالمنطقة الوسطى.

المدني  الدفاع  معهد  في  والعلمي  النظري  والتدريس  التعليم  لشعبة  مديراً  عمل  ٱ 
بالرياض.

العامة  اإلدارة  في  والميزانية  التنظيم  لشعبة  مديرا  ثم  التدريب،  لشعبة  مديراً  عمل  ٱ 
للمرور باألمن العام.

التجنيد  لمركز  قائدا  العمل  ثم  القبول،  للجنة  ورئيسا  التعليم  لشعبة  مديراً  عمل  ٱ 
والتدريب باألمن العام بمدينة تدريب األمن العام.

ٱ عمل مديراً لسجون منطقة الرياض، لمدة أربع سنوات.
ٱ تعين قائداً لوحدة األمن واإلسناد، ثم مديرا للشؤون الدينية بكلية الملك فهد األمنية.

ٱ حضر وشارك في عدد من المؤتمرات واللقاءات العلمية في المجال الشرطي واألمن 
ورعاية السجناء الحسبة والمسؤولية االجتماعية للشباب.

ٱ عضو في عدد من اللجان المحلية والعالمية في مختلف المجالت.
ٱ حصل على العديد من األوسمة والدروع واألنواط العسكرية.

د. سعد عبداهلل العريفي

العقوبات الشرعية والنظامية وأثرها في تحقيق األمن

ليعيشوا  بعضهم  على  التعدي  من  وتحميهم  أمنهم  الناس  على  تحفظ  العقوبات  إن 
بأمن وأمان واستقرار، وإلسعادهم وحمايتهم من الفساد والهالك.

ولمعرفة أهمية العقوبات وضرورتها في المجتمع، البد من اإلجابة على السؤال التالي:
1- هل للعقوبات الشرعية والنظامية األثر الفعال في تحقيق األمن؟

ويتفرع من هذا السؤال الرئيسي األسئلة التالية:
1- ما  العقوبات الشرعية والنظامية التي تؤدي إلى تحقيق األمن؟

2- ما  أثر تطبيق هذه العقوبات على األمن؟
3- من يقوم بتطبيق هذه  العقوبات ، وكيف يكون ذلك؟

ومن أجل اإلجابة عن هذه األسئلة قام الباحث بكالم عن:
1- تعريف العقوبات لغة واصطالحا.

2- أهداف العقوبات في الشريعة اإلسالمية، والتي تتمثل في.
ٱ الرحمة بالمجرم والمجتمع.

ٱ تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع.
ٱ ردع من تسول له نفسه بالقيام بذلك، وتطهير للمجرم، وذهاب غيظ النفوس.

ٱ صيانة للمجتمع من الفساد والرذيلة.
3- العقوبات المقدرة، وتنقسم إلى:

)حد الردة، حد الزنا، حد القدف، حد السرقة، حد الحرابة، حد شرب الخمر، حد البغي(.
4- آثار تطبيق الحدود في المجتمع.

5- القصاص.
6- التعازير وتنقسم إلى.

ٱ تعزبز نفسي.
ٱ تعزيز بدني.
ٱ تعزيز مالي.

7- سلطة ولي األمر في العقوبات التعزيرية.
8- أثر عقوبة التعزير في الحد من الجريمة.

9- الخاتمة.
10- التوصيات.
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بن  محمد  اإلمام  بجامعة  الشريعة  بكلية  المشارك  المقارن  الفقه  أستاذ  ٱ 
سعود اإلسالمية.

ٱحصلت على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من جامعة األزهر عام 2007م.

ٱباحث شرعي ببرنامج جامع الفقه اإلسالمي بشركة حرف لتقنية المعلومات.
بالمرأة  المتعلقة  المقارن  الفقه  دراسات  في  العلمية  المؤلفات  من  عدد  لها  ٱ 

والصحة وقضايا التكفير واإلرهاب.

د. وفاء بنت غنيمي محمد غنيمي أحمد

أثر تطبيق الحدود على معدالت الجريمة

ا  إن الشريعة الغراء جعلت نظاًما محكًما لتربية النفس عند انحرافها، نظاًما داخلّيً
في النفس اللوامة، التي عندما تخطئ ترجع وتتوب، وتطلب الغفران من ربها الكريم؛ 
اللََّه  َذَكُروا  أَنُفَسُهْم  َظَلُموا  أَْو  َفاِحَشًة  َفَعُلوا  إَِذا  }َوالَِّذيَن  وتعالى:  سبحانه  فقال 
وا َعَلٰى َما َفَعُلوا َوُهْم َيْعَلُموَن{  ُنوَب إِلَّا اللَُّه َولَْم ُيِصرُّ َفاْسَتْغَفُروا لُِذُنوِبِهْم َوَمن َيْغِفُر الذُّ
)آل عمران آية 135( .ونفس أخرى ال يردعها ويكف آذاها إال باألخذ على  يديها ومنعها؛ 

وال تكف إال بإقامة الحد عليها في صوره الشرعية المختلفة.
ولكي تتضح عظمة التشريع العقابي اإلسالمي، فإنه ال ينسب النجاح إلى أي تشريع 
فيما وضع ألجله إال إذا تحققت فيه أربعة عناصر، أولها أن يؤدي الغرض الذي وضع من 
الغرض قد تحقق  له ذلك في أقل زمن، وثالثها أن يكون ذلك  أجله، وثانيها أن يتم 
بأقل ما يمكن من التكاليف، وآخرها أال تكون سلبياته أكثر من إيجابياته، فإذا انعدم 
ألنظمة  دراسة  خالل  ومن  ناجًحا،  التشريع  يكن  لم  العناصر  هذه  من  واحد  عنصر 
التجريم والعقاب من العصور البدائية إلى اليوم، لم تتحقق هذه العناصر األربعة كلها 
في  الكريم  القرآن  به  جاء  الذي  التشريع  هو  واحد،  تشريع  في  إال  نصفها  حتى  وال 
ميدان مكافحة الجريمة، والموجود في نصوص القرآن، والمبين في السنة الشريفة، 

والمفسر في أقوال الصحابة الكرام وتطبيقاتهم وأقوال العلماء من بعدهم.
لذا فقد رأيت المشاركة في مؤتمركم الكريم؛ مساهمة في الدفاع عن ذلك الدين 
الشرعية  العقوبات  الحدود:  الثاني:  المحور  في  بالكتابة  وذلك  كلمة،  بشطر  ولو 

والنظامية وأثرها في تحقيق األمن.
في موضوع: )أثر تطبيق الحدود على معدالت الجريمة(، وكانت خطة البحث كما يلي:

المبحث األول: ماهية  الحدود وحكم إقامتها وخصائصها.
المطلب األول: ماهية الحدود وأنواعها.

المطلب الثاني: حكم إقامة الحدود.
المطلب الثالث: خصائص التشريع اإلسالمي في الحدود.

المبحث الثاني: العوامل المؤثرة على معدالت الجريمة.
المبحث الثالث: أثر تطبيق الحدود على معدالت الجريمة.

البحث،  خالل   من  إليها  توصلت  التي  والتوصيات  النتائج  أهم  على  وتشتمل  الخاتمة: 
واهلل من وراء القصد. 
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ٱ أستاذ مساعد في كلية أصول الدين جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 
ابتداء من 1431/11/11هـ.

أمين الدراسات العليا بقسم السنة بكلية أصول الدين جامعة اإلمام محمد  ٱ 
بن سعود اإلسالمية.

ٱ عمل وكيل قسم السنة وعلومها في كلية أصول الدين.
ٱ محاضر بكلية أصول الدين بجامعة اإلمام ابتداء من 1424/11/14هـ.

ٱ مساعد مدير شؤون الطالب بكلية أصول الدين.

ٱ معيد بكلية أصول الدين ابتداء من 1418/7/1هـ.
من  ابتداء  المعارف"  "وزارة  سابقا  والتعليم  التربية  وزارة  في  مدرس  ٱ 

1417/5/2هـ.
دراسة  والشرب:  األكل  وآداب  الضيافة  "أحاديث  بعنوان/  ماجستير  رسالة  ٱ 

موضوعية"/ 3/مجلدات.
ٱ رسالة دكتوراه بعنوان/ "أحاديث الثروة النباتية: دراسة حديثية موضوعية"/8 

مجلدات.
الشريعة،  الدعوة،  العربية،  اللغة  الدين،  كليات/أصول  عدة  في  التدريس  ٱ 

العلوم االجتماعية.
ٱ عضو في عدد من اللجان، في كلية أصول الدين وفي التعليم عن بعد، ومركز 

خدمة المجتمع.

د. عبدالرحمن بن جاراهلل الزهراني

 أثر تطبيق الشريعة في تحقيق األمن

حديث العرباض بن سارية أنموذجا

عنه  اهلل  رضي  سارية  بن  العرباض  حديث  دراسة  البحث  هذا  في  تناولت 
ا، َفإِنَُّه  اَعِة، َوإِْن َكاَن َعْبًدا َحَبِشّيً ْمِع َوالطَّ -مرفوعا-: " ُأوِصيُكْم ِبَتْقَوى اللَِّه، َوالسَّ
اْلُخَلَفاِء  َوُسنَِّة  ِبُسنَِّتي  َفَعَلْيُكْم  َكِثيًرا،  اْخِتَلاًفا  َفَسَيَرى  َبْعِدي  ِمْنُكْم  َيِعْش  َمْن 
وا َعَلْيَها ِبالنََّواِجِذ، َوإِيَّاُكْم َوُمْحَدَثاِت  ُكوا ِبَها، َوَعضُّ اِشِديَن اْلَمْهِديِّيَن، َفَتَمسَّ الرَّ
بموضوع  عالقته  وبينت  َضَلالٌَة""،  ِبْدَعٍة  َوُكلَّ  ِبْدَعٌة،  ُمْحَدَثٍة  ُكلَّ  َفإِنَّ  اْلُأُموِر، 
وقد  وفهارس.  وخاتمة  وفصلين  مقدمة  إلى  البحث  تقسيم  خالل  من  المؤتمر، 
درست في الفصل األول متن الحديث من حيث تخريجه، ودراسة رجال إسناد 
مخرجه، والحكم عليه، وبيان معاني بعض مفرداته،  وخلصت في هذا الفصل إلى  
األمن  أسباب  إلى  الثاني  الفصل  في  تطرقت  ثم  طرقه.  بمجموع  الحديث،  صحة 
التي نص عليها الحديث، ثم الشواهد على أسباب األمن المذكورة في الحديث، 
اعتمدت  التي  والمراجع  المصادر  سردت  ثم  وتوصيات،  بخاتمة  البحث  وختمت 

عليها في بناء البحث.
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ٱ أستاذ الدراسات اإلسالمية المساعد بكلية التربية بجامعة األمير سطام بن 
عبدالعزيز.

ٱحصلت على درجة الدكتوراه في الحديث الشريف وعلومه من جامعة القرآن 
الكريم والعلوم اإلسالمية.

ٱعملت رئيسة لقسم الدراسات اإلسالمية بكلية التربية بجامعة األمير سطام 
بن عبدالعزيز من عام 1432حتى عام 1433هـ.

ٱعملت وكيلة للقسم من عام 1435حتى عام 1436هـ. 
ثانيا المؤهالت العلمية: 

الدراسات  كلية  اإلسالمية   والعلوم  الكريم  القرآن  جامعة  دكتوراه:  شهادة 
العليا - تخصص الحديث وعلومه .

-تخصص  العليا  الدراسات  كلية   - الكريم  القرآن  جامعة  ماجستير:  شهادة 
الحديث وعلومه .

شهادة بكالوريوس :  جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية - كلية القرآن  
الكريم والدراسات اإلسالمية - قسم الدراسات اإلسالمية .

ثالثاً :  الخبرات اإلدارية : 
ٱرئيسة  قسم الدراسات اإلسالمية - كلية التربية  بالخرج - قسم الطالبات 

.1433-1432
  -1435/10/28  - بالخرج  التربية   كلية   - اإلسالمية  الدراسات  قسم  ٱوكيلة 

 . 1436/10/ 28

د. روضة بنت عبدالمنعم األمين

أثر  تطبيق العقوبات الشرعية في تحقيق أمن المجتمع  

)دراسة تطبيقية في ضوء السنه النبوية(

أهداف البحث : 
1- بيان أثر تطبيق العقوبات الشرعية في أمن المجتمع واستقراره. 

2- أثر تطبيق العقوبات الشرعية في تحقيق األمن األسري.
وليس  وأمنه  الفرد  الستقرار  شرعت  إنما  الشرعية  العقوبات  أن  إيضاح   -3

ترويعه وتخويفه.
منهج البحث: اعتمدت الباحثة على منهجين : المنهج االستقرائي واالستنباطي                         

أهم ما توصل إليه البحث من نتائج :
فيعم  والجماعة،  واألسرة  الفرد  على  المجتمع  في  العقوبات  تطبيق  أثر  يظهر   

األمن واألمان. ويمكن أن تذكر نماذج من هذه اآلثار كما يلي :
1- تطبيق العقوبات يؤدي إلى حماية المجتمع من أن تتحكم فيه الرذيلة .

2- تطبيق العقوبات التي شرعها اهلل فيه حماية للجماعة الفاضلة الخيرة .
3- العقوبات موانع لفئة من الناس عن المساس بأمن المجتمع .

4- العقوبات تغرس في أفراد المجتمع بذور الصدق واألمن .
5- ثقة التائب التامة أن هذه العقوبة تنفعه .

6- السالمة البدنية والنفسية و االجتماعية لإلنسان فقد أكسب اإلسالم أتباعه 
بذنبه  معترفًا  يأتي  أحدهم  إّن  حتى  أخالقهم  فسمت  الجزاء  نظرية  في  الثقة 

مطالبًا بتوقيع العقوبة عليه .
7- العقوبات تعمل على إعادة بناء أخالق المذنب و تأهيله و دفعه إلى االنخراط 

في مجتمعه.



٢٦ - ٢٧ صفر ١٤٣٧هـ، ٨ - ٩ ديسمبر ٢٠١٥م

أثر تطبيق الشريعة في تحقيق األمن

دليل مؤتمر أثر تطبيق الشريعة في تحقيق األمن 

89

الرئيس العام لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
المؤهالت العلمية:

ٱ دكتوراه   -جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ، المعهد العالي للقضاء، 
في الفقه المقارن بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف األولى والرسالة بعنوان "أحكام 

تقنية المعلومات.
المقارن  الفقه  في  اإلسالمية،  سعود  بن  محمد  اإلمام  -جامعة  ماجستير    ٱ 

بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف األولى.
ٱ بكالوريوس -جامعة الملك سعود، في الحاسب اآللي.

ٱ البكالوريوس من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في كلية الشريعة.
األعمال اإلدارية:

ٱ مدير الجامعة اإلسالمية في المدينة المنورة سابقاً.
ٱ عميد المعهد العالي للقضاء سابقاً.

ٱ عميد التعليم عن بعد بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية سابقاً.
ٱ الخبير بمجمع الفقه اإلسالمي الدولي.

ٱ تسلم معاليه العمل رئيساً عاماً لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
1436/4/10هـ.

ٱ له العديد من المؤلفات والبحوث العلمية.

معالي األستاذ الدكتور

 عبدالرحمن بن عبد اهلل بن محمد السند

تطبيق الحدود في المملكة -قواعد وضوابط.

وافيًا  ومكان  وزمان  لكل  صالحًا  وجعله  أحكامه  ويسر  اإلسالم  اهلل  شرع  لقد 
بمصالح العباد والبالد، يتحقق لمن التزم به وسار عليه الفوز والفالح والسعادة في 
الدنيا واآلخرة، وإن مما يتميز به اإلسالم به عن غيره مبدأ العقوبة المقررة شرعًا 
من اهلل  تعالى من حدود وتعزيرات لمن حصل منه خلل يمس حق اآلخرين من 

أفراد المجتمع.
المعاصر  عالمنا  في  الوحيدة  اإلسالمية  الدولة  هي  السعودية  العربية  والمملكة 
التي تطبق هذه الحدود والتعزيرات - وهلل الحمد - بكل حزم وقوة ألنها تنطلق 
من قاعدتها العريضة وهي تطبيق شرع اهلل وهذا من فضل اهلل على هذه البالد 

وقادتها وشعبها
وقد جعلت هذه الورقة في النقاط التالية:

ٱ الحدود الشرعية جاءت متناسبة مع كل جريمة:
ٱ حدود اهلل جاءت عادلة لتحقيق الخير والصالح في المجتمع والرحمة بالخلق:
ٱ حفظ األمن واستتابه وسالمة المجتمع واألمة من الفساد والهالك والفوضى:

ٱ الحفاظ على هوية األمة، سواء أكان ذلك في مجال التشريع، أم في المجال 
االجتماعي، أم الحفاظ على هوية األمة الحضارية.

ٱ التمكين لألمة واالستمرار في خالفة األرض.
- أن يعز هذه البلد بالتوحيد والسنة، وأن ينصرها على من  - عز وجل  نسأل اهلل 
ناوأها، ومن أراد بها فرقة أو شتاتًا، ونسأله تعالى أن يديم علينا أمننا واطمئناننا، 
وأن يحفظ علينا ديننا وقيادتنا، وأال ينزع ذلك بذنوبنا، وأن يصلح والة أمرنا، ويأخذ 
بأيديهم لما فيه الخير والصالح، إنه سميع قريب مجيب الدعاء، وآخر دعوانا أن 
الحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

أجمعين.
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د. أحمد بن خالد آل مجناء

< أستاذ السنة وعلومها المساعد في كلية أصول الدين بجامعة اإلمام محمد بن 
سعود اإلسالمية.

أصول  كلية  من  وعلومها  السنة  تخصص  في  الدكتوراه  درجة  على  حاصل   >
الدين بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية عام 1431هـ.

< عمل معلًما في وزارة التربية والتعليم من عام 1415هـ حتى عام 1416هـ.
بفرع  اإلسالمية  والدراسات  الشريعة  بكلية  الدين  أصول  لقسم  أميًنا  عمل   >

الجامعة في األحساء.
< عمل أميًنا لقسم السنة وعلومها بكلية أصول الدين بالجامعة.

التعلم  بعمادة  الطالبية  والشؤون  والتسجيل  للقبول  وكياًل  ثم  مديًرا  عمل   >
اإللكتروني والتعليم عن بعد.

< له عدد من المؤلفات في السنة النبوية وعلومها.

األحاديث الواردة في طاعة ولي األمر وأثرها في حفظ األمن

عظيمة  نعمة  وهو  األمن،  مسألة  وحفظتها  الشريعة  رعتها  التي  األمور  من  إن 
ْن َخْوٍف{قريش 4،  ن ُجوٍع َوآَمَنُهم مِّ أمتن اهلل بها على خلقه  }الَِّذي أَْطَعَمُهم مِّ
وإن من أعظم أسباب األمن ليس في الدنيا فقط بل وفي اآلخرة تحقيق التوحيد 
ن ُكلِّ  ْطَمِئنًَّة َيْأِتيَها ِرْزُقَها َرَغًدا مِّ قال تعالى }َوَضَرَب اللَُّه َمَثًلا َقْرَيًة َكاَنْت آِمَنًة مُّ
َمَكاٍن َفَكَفَرْت ِبأَْنُعِم اللَِّه َفأََذاَقَها اللَُّه لَِباَس اْلُجوِع َواْلَخْوِف ِبَما َكاُنوا َيْصَنُعوَن{ 
النحل 112.  وجاءت السنة النبوية مؤكدة على حفظ األمن وشكر هذه النعمة، 

والتحذير مما يؤدي إلى ضياع األمن.
البحثية جانبا مهما من جوانب تحقيق األمن وهو ما يتعلق  الورقة  وتعالج هذه 
بولي األمر، وأثر العمل بما ورد في السنة تجاه طاعة ولي األمر في تحقيق األمن 

والحفاظ عليه.
السنة  عليه  نصت  والتي  األمر  ولي  بحقوق  اإلخالل  عند  الخطيرة  اآلثار  وبينت 

النبوية، من اختالل األمن والتفرق.
وإن المكونات األساسية لألمن الحقيقي ترتكز على ثالثة قضايا أساسية هي: 
)تطبيق الشريعة، وولي األمر، وجماعة المسلمين(، ومتى ما حدث خالل في هذه 

المكونات فالنتيجة اختالل األمن أو ذهابه. 
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العقيدة  قسم  الدين  أصول  كلية  من  البكالوريوس  شهادة  على  حاصل  ٱ 
والمذاهب المعاصرة - جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

ٱ حاصل على  شهادة الماجستير من نفس الكلية والقسم.
ٱ حاصل على شهادة الدكتوراه من نفس الكلية والقسم.

أصول  لكلية  وكيل  ثم  له  رئيس  ثم  العقيدة  لقسم  وكيل  اإلدارية:  األعمال  ٱ 
الدين.

د. فهد بن محمد حمد السليم

جهود ملوك الدولة السعودية في تطبيق الشريعة

هذا البحث عن جهود ملوك الدولة السعودية في تطبيق الشريعة وقسمته إلى 
تمهيد وستة مباحث وذكرت في التمهيد فضل تحكيم الشريعة وجهود أئمة 
الدولة السعودية األولى والثانية في تطبيق الشريعة، وذكرت في المبحث األول 

جهود الملك عبد العزيز رحمه اهلل في تطبيق الشريعة،
وذكرت في المبحث الثاني جهود الملك سعود رحمه اهلل في تطبيق الشريعة.
وذكرت في المبحث الثالث جهود الملك فيصل رحمه اهلل في تطبيق الشريعة.

وذكرت في المبحث الرابع جهود الملك خالد رحمه اهلل في تطبيق الشريعة.
وذكرت في المبحث الخامس جهود الملك فهد رحمه اهلل في تطبيق الشريعة.
تطبيق  في  اهلل  حفظه  اهلل  عبد  الملك  جهود  السادس  المبحث  في  وذكرت 

الشريعة.
وهذه الجهود اشتملت على خطبهم وكلماتهم في الحث على تطبيق الشريعة، 
وتطبيقهم للحدود، وحرصهم على تعيين القضاة الشرعيين ليحكموا بما أنزل 

اهلل ونحو ذلك، وكان لهذه الجهود المباركة األثر العظيم في تحقيق األمن.
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المؤهالت العلمية :
 شهادة الدكتوراه من قسم الثقافة اإلسالمية في كلية التربية بجامعة الملك 

سعود بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف األولى.
ٱشهادة الماجستير في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء .

اإلمام  جامعة  في  شريعة  قسم  الشريعة  كلية  من  البكالوريوس  ٱشهادة 
محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض .

ٱالخبرات العلمية و العملية:
من  األفاضل  العلماء  من  عدد  على  درست  و  الحمد  وهلل  اهلل  كتاب  حفظت  ٱ 
باز رحمه اهلل ما  العزيز بن  الديار السعودية الشيخ عبد  أبرزهم: سماحة مفتي 
الغديان رحمه  العلماء معالي الشيخ عبد اهلل  يقارب 13 عاما ،وعضو هيئة كبار 
اهلل 20 عاما ، ورئيس المجلس األعلى للقضاء سابقا الشيخ عبد اهلل العقيل ، و 

معالي الشيخ عبد اهلل الركبان وغيرهم من العلماء األفاضل .
ٱ أعمل حاليا أستاذاً مساعداً في جامعة الفيصل بالرياض .

ٱ عملت في السلك القضائي قرابة أربع سنوات .
لوزارة  التابع  البديعة  الجاليات في ظهرة  اإلدارة بمكتب دعوة  ٱ عضو مجلس 

الشئون اإلسالمية حاليا .
ٱ عملت عضوا بالمجلس الطالبي التابع لعمادة الدراسات العليا بجامعة الملك 

سعود .

د. محمد بن عبدالعزيز بن سعيد

البناء العقدي ودوره في حفظ األمن الفكري في المجتمع السعودي

المقدمة : و تشتمل على تمهيد بينت فيه أهمية البحث وأسباب اختياره ، وخطة 
البحث.

المجتمع  في  الفكري  األمن  حفظ  في  ودوره  العقدي  البناء  األول:  المبحث 
السعودي، وتحته مطلبان: 

المطلب األول : تعريف البناء العقدي  .
المطلب الثاني : تعريف األمن الفكري .

المبحث الثاني: آليات ووسائل البناء العقدي للمجتمع السعودي ، وتحته خمسة 
مطالب:

واتباع  الشرعية  بالعلوم  واالهتمام  النافع،  الصحيح  العلم  نشر  األول:  المطلب 
منهج السلف الصالح في االعتقاد والعمل والسلوك.

المطلب الثاني: التأكيد على وسطية منهج المملكة العربية السعودية في مجال 
االعتقاد وأثر ذلك على األمن الفكري.

أو  أمر  عليهم  التبس  إذا  العلم  وطالب  الشباب  رجوع  ترسيخ  الثالث:  المطلب 
نزلت نازلة إلى العلماء الراسخين في العلم المعروفين باعتدال مسلكهم، وأن 

يأخذوا العلم من مصادره الموثوقة.
 المطلب الرابع: ضبط الفتوى .

باألمن،  والعابثين  بهم،  والمغرر  السفهاء  يد  على  األخذ  الخامس:  المطلب 
وردعهم وقطع شرهم.

ثم الخاتمة وقد ذكرت فيها أهم النتائج .
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المؤهالت العلمية:
ٱ بكالوريوس  الشريعة - كلية الشريعة بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة.

ٱ ماجستير اآلداب في العقيدة بكلية التربية بجامعة الملك سعود بالرياض.
ٱ الدكتوراه في العقيدة مذاهب وتيارات . جامعة أم القرى بمكة المكرمة.

الخبرات:
رئاسة قسم لمدة ثالث سنوات

ٱ وكيل عمادة كلية التربية لشؤون الطالب لمدة سنة ونصف
ٱ عميد شؤون الطالب بالجامعة لمدة 6 سنوات 

ٱ عميد كلية الشريعة والقانون من 1434/12/1 هـ.
اللجان المختلفة:

ٱ    عضو لجنة المناصحة التابعة للشؤون اإلسالمية  1428هـ - وحتى اآلن 
ٱ عضو اللجنة الفرعية لتقييم األئمة والمؤذنين و الخطباء بمنطقة الجوف من 

العام 1426هـ . حتى اآلن.
ٱ  عضو بعض لجان حفل تخريج طالب وطالبات الجامعة.

ٱ  عضو لجنة تقييم التقرير السنوي الختامي لجامعة الجوف للعام 1429-1430هـ
ٱ  ممثل لجامعة الجوف للمؤتمر الطالبي العلمي األول والثاني والثالث والرابع في 

وزارة التعليم العالي للعام 1431-1432-1433-1434 هـ .
ٱ    ممثل الجامعة بالمعرض الدولي للتعليم العالي في وزارة التعليم العالي للعام 

1431-1432-1433-1434-1435-1436 هـ .

د. بدر بن محمد طراد المعيقل

 أثر اإللحاد على أمن العباد

هو بحث يعنى ببيان مفهوم اإللحاد في اللغة واالصطالح وبيان صفات الملحدين .
التوحيد هو  ثم نوضح فيه تاريخ فساد اإللحاد، وتاريخ فساد المالحدة، وبيان أن 

األمن واألمان.
المالحدة  صنع  وماذا  وويالته،  الحديث  العصر  في  اإللحاد  على  البحث  يعرج  ثم 

الجدد .
ثم العالقة بين اإللحاد واالستشراق والتبشير واالستعمار، والعالقة بين اإللحاد 

والشيوعية، وأثر اإللحاد على المجتمع ، ثم اإللحاد ومظاهره في بالد المسلمين.
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