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 املقدمة :  -1

، والصالة  والسالم على عبد اهلل ورسوله، وخيرته وأمينهه الحمد هلل رب العالمين
 بعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد:على وحيه نبينا محمد، وعلى آله وصحبه والتا

اهلل بههن بهها  سههماحة والهدنا ونههيطنا العالمههة عبههدالعديد بهن عبههدفههه  الطببههة  ههان 
(، وأنا أفتتح 965: ص1ه، ج2211يفتتح بها  ثيرًا من دروسه ومجالسه )الحا مي، 

 بها هها البحث.
روس يلقي هها البحهث الوهوع علهى أهميهة عمهس المسهابقات والمحاضهرات والهد

الشهههرعية داخهههس الجهههها  ا منهههي، حيهههث تتعهههر  ا مههههدة ا منيهههة فهههي الممل هههة العربيهههة 
السعودية وغيرها من الهدول للحهوادث اهرهابيهة، وعنهدما يعمهس رمهال ا مهن علهى عمهس 
المسابقات والمحاضرات والدروس الشرعية ولو لوقه  قصهير فهي الجهها  ا منهي تمنه  

المالئ هههة تحهههرس المبنهههى وتحميهههه مهههن أي هجهههوم مهههن دخهههول المبنهههى،  ن  اهرههههابيين
خههارمي. ور هههرت فهههي البحهههث بعههد ااقتراحهههات هدارات العالقهههات العامهههة واهعهههالم، 

وضهههح الباحهههث  اوإدارات التوميههه الف هههري والمعنهههوي، واهدارات ا خهههرى بالشههر   مههه
طنين بعد ااقتراحات المتنوعة وهه  ااقتراحات تقوي العالقة بين رمال ا من والمهوا

وتبههور الشههرطة وتجعههس العمههس ا منههي محببههاً لههدى رمههال ا مههن والمههواطنين، وتطفهه  
 الوغط على أقسام الشرطة، وتقلس من الحوادث المرورية.

إنني عدم  على  تابهة ههها البحهث ورلهط لتبهوير الشهرطة وااهتمهام بالجانه  و 
ر المتهمين والقبد الثقافي لرمال ا من فرغم اهمراعات المتبعة في الشرطة من إحوا

علههيهم وإيههداعهم السههجون وحيههث أن هههها العمههس فيههه ضههغط نفسههي علههى رمههال ا مههن، 
فالبد من إدخال مان  الترويح فهي العمهس الشهرطي ومعهس العمهس الشهرطي محببهاً لهدى 

المسابقات رمال ا من، وتببيق ما تعلمنا  خالل دراستنا في و ارة التعليم ورلط بعمس 
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لشههرطة، وهههه  المسههابقات هههي أفوههس مههن لعبههة البلههوت، المنتشههرة فههي الثقافيههة لرمههال ا
ب يفيهة  الشر ، رغم تحريم عدد من العلماع للعبة المه ورة،  ما قم  في هها البحهث

رحههههات أخههههرى تقههههوي العالقههههة بههههين رمههههال الشههههرطة تقعمههههس الههههدروس فههههي الشههههر ، وم
 رية.والمجتم ، وتطف  الوغط على أقسام الشر ، وتقلس الحوادث المرو 

 الدراسات السابقة: -2

 إنني من خالل اطالعي على بعد البحوث لم أمد بحثاً يتناول هها الموضوع.

 طريقة البحث: -3

للبحهههث، واسهههتعرا  للدراسهههات السهههابقة،  هههم طريقهههة مقدمهههة  لقهههد قمههه  بعمهههس
وميههه الف هري والمعنههوي، البحهث،  ههم مقترحهات هدارات العالقههات واهعهالم، وإدارة الت

 ا خرى بالشر ،  م مقترحات متنوعة،  م الطاتمة،  م المصادر والمرام . اتواهدار 

مقرتحااات إلرارات القاتاااات القامااة واإلعااااه  والري يااع ال، ااار  واملقناااي       -4

 واإلرارات األخرى بالصرط:

لهههي أصهههدقاع فهههي المرحلهههة اابتدائيهههة، وفهههي المرحلهههة المتوسهههبة، وفهههي المرحلهههة  -2
 هههالوريوس، ا أعههر  أيهههن هههم اين، رغهههم أنههي سههه ل  الثانويههة، وفهههي مرحلههة الب

حبها أن تقوم إدارة العالقات واهعهالم بافتتهاح  ويا عنهم، ولم أمد إا بعوهم.
، وتقوم وحدة تسمى وحدة البحث، لمن يريد أن يبحث عن صديق له لم يجد 
 وحدة البحث، بإمراع المطاطبات الرسمية للبحث عن هها الصديق.

دينيههة، و قافيهههة مههن قبهههس إدارات العالقههات العامهههة واهعهههالم،  القيههام بمسهههابقات -1
الشهر ، وقههد أقيمه  مسههابقة بوالتوميهه الف هري والمعنههوي، واهدارات ا خهرى 

والمعنهههوي بشهههرطة العاصهههمة المقدسهههة  قافيهههة عامهههة فهههي قسهههم التوميهههه الف هههري 
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لهى )س ( متسابقين، وتم تو ي  الجوائد والشهادات التقديريهة ع 6انترك فيها 
المتسابقين. و انه  الجهوائد عبهارة عهن  ته  وغيرهها مهن القسهم المهه ور علمهاً 
أن المح ههم فههي المسههابقة هههو العقيههد: عههادل. و انهه  النتههائ   مهها يتوههح فههي 

 (:2مدول )
 (2مدول )

 هه2242نتائ  مسابقة التوميه الف ري والمعنوي الثقافية لعام 
 ي الترت التقدير النسبة المرتبة العمر ااسم م
 الثاني ممتا  %9..5 9م/ 24 لط الههلياعبد الم 2
 الراب  ميد مداً  %6. 6م/ 24 علي يحي حسين  رير 1
 السادس مقبول %69 عري  41 سامي عبد اهله ا نصاري 4
 الطامس ميد %.4 مندي 14 بندر منور المقاطي 2
 ثالثال ميد مداً  %.. رئيس رقباع 92  هير عبد الرحيم سعيد ناقرو 9
 ا ول ممتا  %55 رقي  24 ممدوح سراج لبان 6

 ما تم عمس مسهابقة فهي لجنهة إسه ان الحجهاج بشهرطة العاصهمة المقدسهة عهام 
)أربعهة( متسههابقين،  2)سهبعة( متسههابقين، فها  مههنهم  4ههه وانههترك فهي المسههابقة 2244

بههارة وقههد تههم تو يهه  مههوائد رمديههة علههى مميهه  المتسههابقين تشههجيعا لهههم و انهه  الجههوائد ع
عن  ت  و تيبات وأنرطة  اسي  من قسم التوميه الف ري والمعنوي بشهرطة العاصهمة 
المقدسة،  ما تهم إعبهاع الفهائدين نههادات تقديريهة، و ههلط تهم إعبهاع ا ربعهة الفهائدين 

مبهالغ ماليهة ل هس واحهد مهن الثال هة ايخهرين الههين لهم يحهالفهم الحه  فهي مبالغ مالية، و 
قة العقيهد عهادل سهليمان القرنهي عوهو الشهرطة بلجنهة إسه ان الفو  مهن مح هم المسهاب

 (:1الحجاج، ويتوح رلط في مدول )
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 (1مدول )
 هه2244نتائ  مسابقة أفراد الشرطة بلجنة إس ان الحجاج لعام 

 الترتي  التقدير النسبة المرتبة العمر ااسم م
 2 ممتا  %59.9 6م/ .2 محمد مليح الثبيتي 2
 1 ميد مداً  %2. رقي  أول 26 يمشعس العمير  فا ع 1
 4 ميد %.4 رقي  45 سعيد خميس الفهمي 4
 2 مقبول %62.9 رقي  22 عبية صالح الدهراني 2

هههه تههم عمههس مسههابقة  قافيههة عامههة  فههراد الشههرطة العههاملين فههي .224وفههي عههام 
لجنههة إسهه ان الحجههاج وانههترك فههي المسههابقة خمههس متسههابقين وتههم إعبههاع المتسههابقين 

و ت  و تيبات من قسم التوميه الف ري والمعنوي بشهرطة العاصهمة المقدسهة مصاح  
وعبية على فتاوي  وعيظة ونهادات تقديرية وموائد حيث حصس خالد على مبلغ مالي،

بن با  ومحسن وصالح  س واحد مبالغ مالية، وا نهياع المهه ورة مهن مح هم المسهابقة 
 (:4) عقيد: عادل، و ان  النتائ   ما يتوح في مدول

 (4مدول )
 هه.224نتائ  مسابقة أفراد الشرطة بلجنة إس ان الحجاج لعام 

 الترتي  التقدير النسبة المرتبة العمر ااسم م
 ا ول ممتا  %59 و. رقي  49 خالد فيحان الهيابي 2
 الثاني ميد مداً  %2. رقي  .2 عيظة صالح القرني 1
 الثالث ميد مداً  %4. رقي  22 عبية صالح الدهراني 4
 الثالث م ميد مداً  %4. رقي  99 محسن موسى المولد 2
 الراب  مقبول %62 رقي  29 صالح منير العتيبي 9
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 و ان  أسئلة المسابقة  التالي:
أمههام العبههارة غيههر )×( ( أمههام العبههارة الصههحيحة، وعالمههة أوًا: أمهه  بوضهه  عالمههة )

 الصحيحة فيما يلي:
 ( )    عليه سلم هو عبد المبل .أبو نبينا محمد صلى اهلل -2
 ( )   يوس  القرضاوي هو أحد المفتين في السعودية. -1
 ( )    نية الرسول صلى اهلل عليه وسلم هو أبو القاسم.  -4
 ( )    أول  ومات الرسول هي سودة بن   معة. -2
 ( )   أم الرسول صلى اهلل عليه وسلم هي آمنة بن  وه . -9

 موعة )أ( ما يناسبه من المجموعة )ب(: انياً: صس من المج
 مجموعة )ب(  مجموعة )أ(

 مرضعة الرسول  أ عائشة 2
 ب را   تدومها رسول اهلل  ب خديجة 1
 وعمرها أربعون عاماً  تدومها رسول اهلل  ج حليمة السعدية 4
 

  الثاً: ض  دائرة حول اهمابة الصحيحة فيما يلي:
 : محمد أ( أول ما ندل على نبينا 

 سورة العلق. -2
 سورة الفلق. -1
 سورة الملط. -4
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 ب( أول من أسلم من الصبيان:
 عمر بن الطباب  -2
 عثمان بن عفان  -1
 علي بن أبي طال   -4

، أبههو  د رابعههاً: ضهه  مههن ال لمههات المومههودة التاليههة ممهها يناسههبها فههي ا سههفس )محمهه
 اهلل بن مبرين(:، عبد العديد الطويبر ، عبد  ب ر الصديق 

 (     )  أول من نال درمة د تورا  هو -2
 (     ) أول من حف  القرآن ال ريم هو  -1
 (     )  أول من آمن من الرمال هو -4

سهاااً ف صهبح  19علماً أن فقرة أوًا، و انياً، و الثاً، ورابعاً، تت ون  س منها مهن 
المجموع مائة ساال، ويم ن أن تت ون المسابقة من مائة ساال خمسين ساااً  ما في 

 أواً وخمسين ساااً  ما في  الثاً.
ويمنح العشرة ا وائس في المسهابقة نههادة نه ر وتقهدير  قهال رسهول اهلل صهلى 

 9/122: ا يش ر اهلل من ا يش ر النهاس . رروا  اهمهام أحمهد ) اهلل عليه وسلم 
وعند أبهي  44( وله ناهد من رواية أبي هريرة عند البطاري في ا دب المفرد 121 –

( 1/96( وغيهههرهم بسهههند صهههحيح وقهههال المنههههري )1/159( وأحمهههد )1/159داود )
( 226( رمالهههههه  قههههات وصهههههححه ا لبهههههاني فههههي السلسهههههلة بهههههرقم )2.9/.والهيثمههههي )

ر والتقههدير علههى (. وت ههون صههياغة نهههادة الشهه 9هههه : 2221({ المصههلح، 2/491)
 النحو ا تي:
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 شهارة ش ر وتقدير

يش ر مدير إدارة................................... فالن بن فالن الفالنهي انهترا ه 
إدارة ...................... وحصههههههههههههس علههههههههههههى ي أمرتههههههههههههها تههههههههههههلفههههههههههههي المسههههههههههههابقة ا

% وأعبي ههه  الترتي ............... و ان تقدير  ........... وبنسبة............. 
 الشهادة تقديراً لجهود .

 مدير إدارة.....................
 ااسم/.......................
 التوقي /.....................

بإلقههاع   أن يقههوم العههاملين فههي إدارة التوميههه الف ههري والمعنههوي، فههي  ههس نههرطة، -4
حبههها أن  ا لمههات وعظيههة، بعههد صههالة الظهههر، فههي ا قسههام التابعههة للشههرطة، ويهه

ت تهه  هههه  ال لمههات الوعظيههة، وتنشههر فههي اانترنهه ، وتتههرمم إلههى عههدة لغههات 
 لالستفادة والمعرفة.

يقوم الم ت  التعاوني للدعوة واهرناد وتوعية الجاليات بم ة، بدور مش ور،  -2
وههههو ت ليههه  بعههههد الهههدعاة بإلقههههاع  لمهههات وعظيههههة، بعهههد صههههالة الظههههر، فههههي 

ت تهه  هههه  ال لمههات وتنشههر فههي اانترنهه   حبههها أن اهدارات العسهه رية، ويهها
 وتترمم إلى عدة لغات لالستفادة والمعرفة.

عند إقامة احتفاات للقبائس، مثس احتفال قبيلة قريش، أو احتفال قبيلهة عتيبهة،  -9
أو احتفهال قبيلهة هههيس، أن يقهوم العهاملين فهي قسهم التوميهه الف هري والمعنههوي 

 قات الدينية.بالشر  بإلقاع المحاضرات، وعمس المساب
القيام بدراسات وبحوث من قبس إدارات العالقات واهعهالم، والتوميهه الف هري  -6

والمعنوي حول المندل، والمسهجد، ومقهر الوفيفهة، وا مها ن العامهة  الشهوارع، 
والبرق، والحدائق، وما  ان عليه السل  فهي ههه  ا مها ن، وبههلط ن هون قهد 

 عمرنا ال ون.
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 رنيعة:تي يهات واترتاحات م-5

مسابقة ا مير ناي  لحف  القرآن ال ريم للقباعات ا منية عمس طي  ومبارك  -2
إن ناع اهلل وحبها أن يعبهي النهامحين فهي الفهرع الههي اختبهروا فيهه والههين لهم 
يحصهههلوا علهههى مهههوائد نههههادات حفههه  مهههن الجمعيهههة الطيريهههة لتحفهههي  القهههرآن 

معنويهاتهم. قهال رسهول اهلل ال ريم تبين الشههادة التقهدير والنسهبة مهن أمهس رفه  
 يش ر اهلل من ا يش ر الناس  سبق تطريجه. :  ا 

نظههراً ل ثههرة القوههايا فههي الشههرطة، ولتقليههس الجهههد، وعههدم ضههياع الوقهه ، أومههه  -1
واقتههرح أن الشههطذ الهههي ي ههون واضهه  نقههود  فههي السههيارة أو أمتعتههه فيههها  ههم 

علهى أغراضهه، ويجه  أن تسرق ا تاخه إخباريته  نهه يعتبهر مهمهاًل لهم يحهاف  
ينبههه السههائق أو رب ا سههرة الهههي يقههود السههيارة عنههد اسههتالم وتجديههد الرخصههة 
وااستمارة بهلط وأن يوق  على تعهد بعدم وض  نقهود  وأمتعتهه داخهس السهيارة 

قد أرحنا ضبا  الشرطة حتى ا تسرق، وعندما نعمس هها اهمراع ن ون بهلط 
 ا م. همن إمراع ليس ل

قدم خاطه  ليطبه  ابنهة نهطذ فإنهه ابهد مهن السهاال عهن الطاطه  عندما يت -4
والمطبوبههة، وأرى أن تقههوم نههعبة التحريههات والبحههث الجنههائي بهههه  المهمههة إرا 

 تقدم أحد إليها بهلط ا مر وي ون التحري عن ا نياع التالية:
دين الطاط  والمطبوبة، وعمهس  هس منهمها، وصهحيفة السهوابق ل هس منهمها إرا  - أ

 أم ن.
الق الطاطههه  والمطبوبهههة فهههي المنهههدل، والمسهههجد، ومقهههر العمهههس، علمهههاً أن أخههه - ب

:  إرا  ههين ا مرين بناع على حديث أبو حاتم المدني قال: قهال رسهول اهلل 
، إا تفعلهههوا ت هههن فتنهههة فهههي ا ر  فهههان حو مهههاع م مهههن ترضهههون دينهههه وخلقهههه 
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ترضههون دينههه مههاع م مههن  رسههول اهلل، وإن  ههان فيههه  قههال: إرا وفسههاد. قههالوا: يهها
 (.29.9وخلقه ف ن حو   الث مرات  )صحيح الترمهي، الصفحة أو الرقم: 

يا حبها من  س مدير إدارة في الشرطة وغيرهها أن يجتمه  مه  مرؤوسهيه لتهدارس   -2
 تههاب حتههى لههو  ههان اامتمههاع بههين مههدير وموفهه  علههى ا قههس يقههرأ فههي هههه  

وميهههه الف هههري وعنهههدما  نههه  أعمهههس مهههديراً لقسهههم الت، الجلسهههة بعهههد ال تههه  
والمعنهوي بشههرطة العاصههمة المقدسههة  نهه  أمتمه  مهه  ا فههراد فههي القسههم وأقههرأ 
عليهم  تاب مجالس الصالحين للهد تور: عهائد القرنهي. وفعهال وهلل الحمهد تهم 
خههتم ال تههاب، وعنههد عملههي عوههو الشههرطة بلجنههة إسهه ان الحجههاج عنههدما يهه تي 

للههد تور: عهائد القرنههي  أحهد ا فهراد فههي م تبهي أقههرأ مهن  تهاب صههناعة النجهوم
بعد اختصار  على ا قس لمدة  الث أو خمس دقائق، ونتناقش فهي موضهوعات 
ال تهههاب وهلل الحمهههد تهههم خهههتم ال تهههاب. وهنهههاك  تههه  أخهههرى تهههم ختمهههها بعهههد 

دالوهاب، تعليههق للشههي : محمههد بههن عبهه اختصههارها مثههس  تههاب فوههس اهسههالم
 ربه  للمهه ورين السهابقين. : عبدالعديد بن با  و تاب القواعهد اسماحة الشي  
:  مههن نفههس عههن مههامن  ربههة مههن   قههال: قههال رسههول اهلل  عههن أبههي هريههرة 

 ههرب الههدنيا، نفههس اهلل عنههه  ربههة يههوم القيامههة. ومههن يسههر علههى معسههر، يسههر اهلل 
عليههه فههي الههدنيا وايخههرة. ومههن سههتر مسههلماً، سههتر  اهلل فههي الههدنيا وايخههرة. واهلل 

بد في عون أخيه. ومن سلط طريقاً يلتمس فيهه علمهاً، في عون العبد ما  ان الع
سهس اهلل له به طريقا إلى الجنة. وما امتم  قوم فهي بيه  مهن بيهوت اهلل، يتلهون  
 تههاب اهلل، ويتدارسههونه بيههنهم، إا ندلهه  علههيهم السهه ينة، وغشههيتهم الرحمههة، 
 وحفههتهم المالئ ههة، ور ههرهم اهلل فههيمن عنههد . ومههن ببهه  بههه عملههه لههم يسههرع بههه
نسهههبه. غيهههر أن حهههديث أبهههي أسهههامة لهههيس فيهههه التيسهههير علهههى المعسهههر  )مسهههلم، 
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( ت ون هه  القراعة مرة في ا سبوع ، وي ون الدرس 1655الصفحة أو الرقم 
أو خمههس  دقههائق أو المحاضههرة بههال ثير لمههدة سههاعة، وينبغههي الههدعاع بعههد  ههالث

يهههدين  ن مههه  عهههدم رفههه  المهههثالً المحاضهههرة  مهههنأو سهههاعة  سهههاعةربههه  أو دقهههائق 
الشههي : عبههد العديههد بههن بهها  أفتههى بعههدم رفهه  اليههدين عنههد الههدعاع بعههد الههدرس أو 
المحاضرة، وهه  الدروس والمحاضرات عندما تقام في المبنى الح ومي تمنه  
اهرههههابيين مهههن دخهههول المبنهههى  ن المالئ هههة تحهههرس المبنهههى، وتحميهههه مهههن أي 

 هجوم خارمي.
في ندوة أنه عنهد عمهس صهن  السهيارة ابهد اقترح سعادة الد تور: راند الرامح  -9

 هم، 199 هم بهداً مهن 219من العاملين أن يوعوا مانر عداد السرعة علهى 
وبهلط تقس الحوادث. وقد أعجبني مقال في أحهد الصهح  به ن نهر ة أرام هو 
تلقي محاضرات على منسوبيها عن المرور وبهلط تقس الحوادث المرورية فيمها 

 بينهم.
أرب  وعشهرين سهاعة خفهارة فهي مرا هد  الشهر  عمهس مرههق،  إن استالم الوبا  -6

 هالث ضهبا  فهي قسهم نهرطة نسهتلم  هس  هالث أيهام، حيث مر من قال لي إننها 
وهنهها أرى أنههه ا مههان  أن يسههتلم ا فههراد العسهه ريون خفههارة فههي مرا ههد الشههر  
ليسههاعدوا الوههبا ، وت ههون الطفههارة مو عههة علههى مميهه  العههاملين فههي المر ههد  

:  قليس اهرهاق على الوبا  عن سلمان الفارسي قال: قال رسهول ورلط لت
 ربا  يوم وليلة في سبيس اهلل أفوهس مهن صهيام نههر وقيامهه مهاع ا يفبهر وقهام 

(، ونحهههن عنهههدما نهههو ع 66ا يفتهههر  )الحهههديث أصهههله فهههي الجهههدع أو الصهههفحة: 
عنها على ممي  العاملين فهي مر هد الشهرطة ن هون قهد و   وااستالماتالطفارات 

 ا مر على ممي  العاملين.
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 اخلامتة

أرى أن يتم تو ي  ا بحاث المتعلقة با من للعاملين في المجال الشرطي ورلط 
لالسههتفادة والمعرفههة وتبههادل الطبههرات بههين رمههال ا مههن ومههن لههه مالحظههة علههى البحههث 

 فليطبر معد البحث على العنوان التالي:
 -أسهههواق مبهههس النهههور -مبهههس النهههور  - رمهههة م هههة الم –)السهههعودية العربيهههة السهههعودية 

، البريههههد  9992922492، مههههوال 19599الرمههههد البريههههدي :  – 9222ص.ب: 
  AQurashi2016@hotmail.comاال تروني:

ههها البحهث. معلهه اهلل أرمو من اهلل العلي القدير أن أ ون قد وفق  في تقيهيم 
 والحمد هلل رب العالمين. ، من العلم الهي ينف  به، وصلى اهلل على نبينا محمد 
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 تائمة املرا ع

 القرآن ال ريم. -

 السنة النبوية المبهرة. -

هه(، ورقة العمس بعنهوان مقترحهات، نهدوة أعقلهها وتو هس، 2214الرامح، راند ) -
 هه.2214نادي م ة الثقافي ا دبي 

ههه(، المعاصهي وآ ارهها علهى الفهرد 2221المصلح، حامد بن محمد بهن حامهد ) -
 (، مباب  ابن تيمية بالقاهرة.4:والمجتم ، ) 

ههههه(، موسهههوعة أعهههالم القهههرن الرابههه  عشهههر 2211الحههها مي، إبهههراهيم عبهههد اهلل ) -
س فيهه يهالعديد بن عبد اهلل بن بها  ومها قوالطامس عشر. سيرة وحياة العالمة عبد 

 (، دار الشري  للنشر والتو ي .2من نعر ونثر، ) : 


