بسى اهلل انرمحٍ انرحيى
حبج بعنٌاٌ

أهمية املسابقات واحملاضرات والدروس الصرعية يف
منع اجلرائم اإلرهابية

حبج َظري يٍ إعداد ًمجع
انعًيد  /عادل سهيًاٌ يثيب انقرشً
0441ىـ 9102 /و

(( انشكر ))
أشكر انعًيد  /حمًد عبد اهلل املنشاًي عهى َشره حبج بعنٌاٌ " أمهية املسابقات
ًاحملاضرات ًاندرًس انشرعية يف ينع اجلرائى االرىابية " يف يٌقع املنشاًي
نهدراسات ًانبحٌث ً ،أشكر كم يٍ شاركين بتٌجييو يف انبحج .

انعًيد  /عادل سهيًاٌ يثيب انقرشً

أ

انفيرس
الصفحة

الموضوع
املقدمة

1

الدراسات السابقة

2

طريقة البحث

2

مقرتحات إلدارات العالقات العامة واإلعالم  ،والتوجيه الفكري واملعنوي،

2

واإلدارات األخرى بالشرط.
8

توجيهات واقرتاحات متنوعة

ب

 - 1املقدمة :
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على عبد اهلل ورسوله ،وخيرته وأمينهه
على وحيه نبينا محمد ،وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين .أما بعد:
فههه الطببههة ههان سههماحة والهدنا ونههيطنا العالمههة عبههدالعديد بهن عبههداهلل بههن بهها
يفتتح بها ثيراً من دروسه ومجالسه (الحا مي2211 ،ه ،ج :1ص ،)965وأنا أفتتح
بها هها البحث.
يلقي هها البحهث الوهوع علهى أهميهة عمهس المسهابقات والمحاضهرات والهدروس
الشههرعية داخههس الجههها ا منههي ،حيههث تتعههر

ا مهههدة ا منيههة فههي الممل ههة العربيههة

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
اهره ههابيين م ههن دخ ههول المبن ههى ،ن المالئ ههة تح ههرس المبن ههى وتحمي ههه م ههن أي هج ههوم
خههارمي .ور ههرت فههي البحههث بعههد ااقتراحههات هدارات العالقههات العامههة واهعههالم،
وإدارات التوميههه الف ههري والمعنههوي ،واهدارات ا خههرى بالشههر

م ها وضههح الباحههث

بعد ااقتراحات المتنوعة وهه ااقتراحات تقوي العالقة بين رمال ا من والمهواطنين
وتبههور الشههرطة وتجعههس العمههس ا منههي محبب هاً لههدى رمههال ا مههن والمههواطنين ،وتطف ه
الوغط على أقسام الشرطة ،وتقلس من الحوادث المرورية.
وإنني عدم على تابهة ههها البحهث ورلهط لتبهوير الشهرطة وااهتمهام بالجانه
الثقافي لرمال ا من فرغم اهمراعات المتبعة في الشرطة من إحوار المتهمين والقبد
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
رمال ا من ،وتببيق ما تعلمنا خالل دراستنا في و ارة التعليم ورلط بعمس المسابقات
1

الثقافيههة لرمههال الشههرطة ،وهههه المسههابقات هههي أفوههس مههن لعبههة البلههوت ،المنتشههرة فههي
الشر  ،رغم تحريم عدد من العلماع للعبة المه ورة ،ما قم في هها البحهث ب يفيهة
عمه ههس اله ههدروس فه ههي الشه ههر  ،ومقترحه ههات أخه ههرى تقه ههوي العالقه ههة به ههين رمه ههال الشه ههرطة
والمجتم  ،وتطف الوغط على أقسام الشر  ،وتقلس الحوادث المرورية.
 - 2الدراسات السابقة:
إنني من خالل اطالعي على بعد البحوث لم أمد بحثاً يتناول هها الموضوع.
 - 3طريقة البحث:
لق ههد قمه ه بعم ههس مقدم ههة للبح ههث ،واس ههتعرا

للدراس ههات الس ههابقة ،ههم طريق ههة

البحهث ،ههم مقترحهات هدارات العالقههات واهعهالم ،وإدارة التوميههه الف هري والمعنههوي،
واهدارات ا خرى بالشر  ،م مقترحات متنوعة ،م الطاتمة ،م المصادر والمرام .
 - 4مقرتحااات إلرارات القاتاااات القامااة واإلعااااه والري يااع ال ،ااار واملقناااي
واإلرارات األخرى بالصرط:
 -2لههي أصههدقاع فههي المرحلههة اابتدائيههة ،وفههي المرحلههة المتوسههبة ،وفههي المرحلههة
الثانويههة ،وفههي مرحلههة الب ههالوريوس ،ا أعههر أيههن هههم اين ،رغههم أنههي س ه ل
عنهم ،ولم أمد إا بعوهم .ويا حبها أن تقوم إدارة العالقات واهعهالم بافتتهاح
وحدة تسمى وحدة البحث ،لمن يريد أن يبحث عن صديق له لم يجد  ،وتقوم
وحدة البحث ،بإمراع المطاطبات الرسمية للبحث عن هها الصديق.
 -1القيههام بمسههابقات دينيههة ،و قافيههة مههن قبههس إدارات العالقههات العامههة واهعههالم،
والتوميهه الف هري والمعنههوي ،واهدارات ا خهرى بالشهر  ،وقههد أقيمه مسههابقة
قافيههة عامههة فههي قسههم التوميههه الف ههري والمعنههوي بشههرطة العاصههمة المقدسههة

2

انترك فيها ( 6س ) متسابقين ،وتم تو ي الجوائد والشهادات التقديريهة علهى
المتسابقين .و انه الجهوائد عبهارة عهن ته وغيرهها مهن القسهم المهه ور علمهاً
أن المح ههم فههي المسههابقة هههو العقيههد :عههادل .و ان ه النتههائ

مهها يتوههح فههي

مدول (:)2
مدول ()2
نتائ مسابقة التوميه الف ري والمعنوي الثقافية لعام 2242هه
م

ااسم

العمر

المرتبة

النسبة

التقدير

الترتي

2

عبد المالط الههلي

24

م9/

%5..9

ممتا

الثاني

1

علي يحي حسين رير

24

م6/

%.6

4

سامي عبد اهله ا نصاري

41

عري

%69

ميد مداً
مقبول

الراب
السادس

2

بندر منور المقاطي

14

مندي

%4.

ميد

الطامس

9

هير عبد الرحيم سعيد ناقرو

92

رئيس رقباع

%..

6

ممدوح سراج لبان

24

ميد مداً
ممتا

الثالث

رقي

%55

ما تم عمس مسهابقة فهي لجنهة إسه ان الحجهاج بشهرطة العاصهمة المقدسهة عهام
2244ه ه وانههترك فهي المسههابقة ( 4سهبعة) متسههابقين ،فها مههنهم ( 2أربعهة) متسههابقين،
وقههد تههم تو يه مههوائد رمديههة علههى مميه المتسههابقين تشههجيعا لهههم و انه الجههوائد عبههارة
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
مبالغ مالية ،ومبهالغ ماليهة ل هس واحهد مهن الثال هة ايخهرين الههين لهم يحهالفهم الحه فهي
الفو مهن مح هم المسهابقة العقيهد عهادل سهليمان القرنهي عوهو الشهرطة بلجنهة إسه ان
الحجاج ،ويتوح رلط في مدول (:)1

3

ا ول

مدول ()1
نتائ مسابقة أفراد الشرطة بلجنة إس ان الحجاج لعام 2244هه
الترتي

م

ااسم

العمر

المرتبة

النسبة

التقدير

2

محمد مليح الثبيتي

2.

م6/

%59.9

ممتا

2

1

فا ع مشعس العميري

26

رقي أول

%.2

4

سعيد خميس الفهمي

45

رقي

%4.

ميد مداً
ميد

1
4

2

عبية صالح الدهراني

22

رقي

%62.9

مقبول

2

وفههي عههام 224.هه ه تههم عمههس مسههابقة قافيههة عامههة فههراد الشههرطة العههاملين فههي
لجنههة إسه ان الحجههاج وانههترك فههي المسههابقة خمههس متسههابقين وتههم إعبههاع المتسههابقين
مصاح

و ت و تيبات من قسم التوميه الف ري والمعنوي بشهرطة العاصهمة المقدسهة

ونهادات تقديرية وموائد حيث حصس خالد على مبلغ مالي ،وعيظة وعبية على فتاوي
بن با ومحسن وصالح س واحد مبالغ مالية ،وا نهياع المهه ورة مهن مح هم المسهابقة
عقيد :عادل ،و ان النتائ

ما يتوح في مدول (:)4
مدول ()4

نتائ مسابقة أفراد الشرطة بلجنة إس ان الحجاج لعام 224.هه
المرتبة

م

ااسم

العمر

2

خالد فيحان الهيابي

49

و .رقي

1

عيظة صالح القرني

2.

رقي

%.2

4

عبية صالح الدهراني

22

رقي

%.4

2

محسن موسى المولد

99

رقي

%.4

9

صالح منير العتيبي

29

رقي

%62

4

النسبة

التقدير

الترتي

%59

ممتا

ا ول

ميد مداً
ميد مداً

الثاني

ميد مداً
مقبول

الثالث
الثالث م
الراب

و ان أسئلة المسابقة التالي:
أواً :أم ه بوض ه عالمههة ( )أمههام العبههارة الصههحيحة ،وعالمههة (×) أمههام العبههارة غيههر
الصحيحة فيما يلي:
 -2أبو نبينا محمد صلى اهلل عليه سلم هو عبد المبل .

(

)

 -1يوس القرضاوي هو أحد المفتين في السعودية.

(

)

 -4نية الرسول صلى اهلل عليه وسلم هو أبو القاسم.

(

)

(

)

(

)

 -2أول ومات الرسول هي سودة بن

معة.

 -9أم الرسول صلى اهلل عليه وسلم هي آمنة بن وه .
انياً :صس من المجموعة (أ) ما يناسبه من المجموعة (ب):
مجموعة (ب)

مجموعة (أ)
2

عائشة

أ

مرضعة الرسول 

1

خديجة

ب

تدومها رسول اهلل  ب را

4

حليمة السعدية

ج

تدومها رسول اهلل  وعمرها أربعون عاماً

الثاً :ض دائرة حول اهمابة الصحيحة فيما يلي:
أ) أول ما ندل على نبينا محمد : 
 -2سورة العلق.
 -1سورة الفلق.
 -4سورة الملط.

5

ب) أول من أسلم من الصبيان:
 -2عمر بن الطباب 
 -1عثمان بن عفان 
 -4علي بن أبي طال 
رابعهاً :ضه مههن ال لمههات المومههودة التاليههة ممهها يناسههبها فههي ا سههفس (محمهد  ، أبههو
ب ر الصديق  ، عبد العديد الطويبر  ،عبد اهلل بن مبرين):
 -2أول من نال درمة د تورا هو

(

)

 -1أول من حف القرآن ال ريم هو

(

)

 -4أول من آمن من الرمال هو

(

)

علماً أن فقرة أواً ،و انياً ،و الثاً ،ورابعاً ،تت ون س منها مهن  19سهاااً ف صهبح
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
اهلل عليه وسلم  : ا يش ر اهلل من ا يش ر النهاس  .رروا اهمهام أحمهد (122/9
–  )121وله ناهد من رواية أبي هريرة عند البطاري في ا دب المفرد  44وعند أبهي
داود ( )159/1وأحمههد ( )159/1وغيههرهم بسههند صههحيح وقههال المن هههري ()96/1
والهيثمه ههي ( )2.9/.رماله ههه قه ههات وصه ههححه ا لبه ههاني فه ههي السلسه ههلة به ههرقم ()226
( })491/2المصههلح2221 ،هه ه  .)9 :وت ههون صههياغة نهههادة الش ه ر والتقههدير علههى
النحو ا تي:
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شهارة ش ر وتقدير
يش ر مدير إدارة ...................................فالن بن فالن الفالنهي انهترا ه

فه ه ه ه ه ههي المسه ه ه ه ه ههابقة الت ه ه ه ه ه هي أمرتهه ه ه ه ه هها إدارة  ......................وحصه ه ه ه ه ههس عله ه ه ه ه ههى
الترتي  ...............و ان تقدير  ...........وبنسبة % .............وأعبي ههه

الشهادة تقديراً لجهود .

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

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

ت ته هههه ال لمههات الوعظيههة ،وتنشههر فههي اانترنه  ،وتتههرمم إلههى عههدة لغههات

لالستفادة والمعرفة.

 -2يقوم الم ت التعاوني للدعوة واهرناد وتوعية الجاليات بم ة ،بدور مش ور،
وه ههو ت ليه ه بع ههد ال ههدعاة بإلق ههاع لم ههات وعظي ههة ،بع ههد ص ههالة الظه ههر ،ف ههي

اهدارات العس ه رية ،ويهها حبههها أن ت ت ه هههه ال لمههات وتنشههر فههي اانترن ه
وتترمم إلى عدة لغات لالستفادة والمعرفة.

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

بالشر بإلقاع المحاضرات ،وعمس المسابقات الدينية.

 -6القيام بدراسات وبحوث من قبس إدارات العالقات واهعهالم ،والتوميهه الف هري
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.

7

- 5تي يهات واترتاحات مرنيعة:
 -2مسابقة ا مير ناي لحف القرآن ال ريم للقباعات ا منية عمس طي ومبارك
إن ناع اهلل وحبها أن يعبهي النهامحين فهي الفهرع الههي اختبهروا فيهه والههين لهم
يحص ههلوا عل ههى م ههوائد ن هههادات حفه ه م ههن الجمعي ههة الطيري ههة لتحف ههي الق ههرآن
ال ريم تبين الشههادة التقهدير والنسهبة مهن أمهس رفه معنويهاتهم .قهال رسهول اهلل
 : ا يش ر اهلل من ا يش ر الناس سبق تطريجه.
 -1نظههراً ل ثههرة القوههايا فههي الشههرطة ،ولتقليههس الجهههد ،وعههدم ضههياع الوق ه  ،أومههه
واقتههرح أن الشههطذ الهههي ي ههون واض ه نقههود فههي السههيارة أو أمتعتههه فيههها ههم
تسرق ا تاخه إخباريته نهه يعتبهر مهمهالً لهم يحهاف علهى أغراضهه ،ويجه أن
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
حتى ا تسرق ،وعندما نعمس هها اهمراع ن ون بهلط قد أرحنا ضبا الشرطة
من إمراع ليس له ا م.
 -4عندما يتقدم خاطه ليطبه ابنهة نهطذ فإنهه ابهد مهن السهاال عهن الطاطه
والمطبوبههة ،وأرى أن تقههوم نههعبة التحريههات والبحههث الجنههائي بهههه المهمههة إرا
تقدم أحد إليها بهلط ا مر وي ون التحري عن ا نياع التالية:
أ -دين الطاط والمطبوبة ،وعمهس هس منهمها ،وصهحيفة السهوابق ل هس منهمها إرا
أم ن.
ب -أخ هالق الطاطهه والمطبوبههة فههي المنههدل ،والمسههجد ،ومقههر العمههس ،علم هاً أن
ههين ا مرين بناع على حديث أبو حاتم المدني قال :قهال رسهول اهلل  : إرا
م ههاع م م ههن ترض ههون دين ههه وخلق ههه ف ههان حو  ،إا تفعل ههوا ت ههن فتن ههة ف ههي ا ر
8

وفسههاد .قههالوا :يهها رسههول اهلل ،وإن ههان فيههه قههال :إرا مههاع م مههن ترضههون دينههه
وخلقه ف ن حو الث مرات (صحيح الترمهي ،الصفحة أو الرقم.)29.9 :
 -2يا حبها من س مدير إدارة في الشرطة وغيرهها أن يجتمه مه مرؤوسهيه لتهدارس
تههاب حتههى لههو ههان اامتمههاع بههين مههدير وموف ه علههى ا قههس يقههرأ فههي هههه
الجلس ههة بع ههد ال ته ه  ،وعن ههدما نه ه أعم ههس م ههديراً لقس ههم التومي ههه الف ههري
والمعنهوي بشههرطة العاصههمة المقدسههة نه أمتمه مه 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 إسه ان الحجههاج عنههدما يه تي
أحهد ا فهراد فههي م تبهي أقههرأ مهن تهاب صههناعة النجهوم للههد تور :عهائد القرنههي
بعد اختصار على ا قس لمدة الث أو خمس دقائق ،ونتناقش فهي موضهوعات
ال ت ههاب وهلل الحم ههد ت ههم خ ههتم ال ت ههاب .وهن ههاك ته ه أخ ههرى ت ههم ختمه هها بع ههد
اختصههارها مثههس تههاب فوههس اهسههالم للشههي  :محمههد بههن عب هدالوهاب ،تعليههق
سماحة الشي  :عبدالعديد بن با و تاب القواعهد ا ربه للمهه ورين السهابقين.
عههن أبههي هريههرة  قههال :قههال رسههول اهلل  : مههن نفههس عههن مههامن ربههة مههن
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
في عون العبد ما ان العبد في عون أخيه .ومن سلط طريقاً يلتمس فيهه علمهاً،
سهس اهلل له به طريقا إلى الجنة .وما امتم قوم فهي بيه مهن بيهوت اهلل ،يتلهون
تههاب اهلل ،ويتدارسههونه بيههنهم ،إا ندل ه علههيهم الس ه ينة ،وغشههيتهم الرحمههة،
وحفههتهم المالئ ههة ،ور ههرهم اهلل فههيمن عنههد  .ومههن بب ه بههه عملههه لههم يسههرع بههه
نسههبه .غيههر أن حههديث أبههي أسههامة لههيس فيههه التيسههير علههى المعسههر (مسههلم،
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الصفحة أو الرقم  )1655ت ون هه القراعة مرة في ا سبوع  ،وي ون الدرس
أو المحاضههرة بههال ثير لمههدة سههاعة ،وينبغههي الههدعاع بعههد ههالث دقههائق أو خمههس
دقههائق أو رب ه سههاعة أو سههاعة مههن المحاضههرة مههثالً م ه عههدم رف ه اليههدين ن
الشههي  :عبههد العديههد بههن بهها أفتههى بعههدم رفه اليههدين عنههد الههدعاع بعههد الههدرس أو
المحاضرة ،وهه الدروس والمحاضرات عندما تقام في المبنى الح ومي تمنه
اهرهههابيين م ههن دخ ههول المبن ههى ن المالئ ههة تح ههرس المبن ههى ،وتحمي ههه م ههن أي
هجوم خارمي.
 -9اقترح سعادة الد تور :راند الرامح في ندوة أنه عنهد عمهس صهن السهيارة ابهد
من العاملين أن يوعوا مانر عداد السرعة علهى  219هم بهداً مهن  199هم،
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.
 -6إن استالم الوبا أرب وعشهرين سهاعة خفهارة فهي مرا هد الشهر عمهس مرههق،
حيث مر من قال لي إننها هالث ضهبا فهي قسهم نهرطة نسهتلم هس هالث أيهام،
وهنهها أرى أنههه ا مههان أن يسههتلم ا فههراد العس ه ريون خفههارة فههي مرا ههد الشههر
ليسههاعدوا الوههبا  ،وت ههون الطفههارة مو عههة علههى ممي ه العههاملين فههي المر ههد
ورلط لتقليس اهرهاق على الوبا عن سلمان الفارسي قال :قال رسهول : 
ربا يوم وليلة في سبيس اهلل أفوهس مهن صهيام نههر وقيامهه مهاع ا يفبهر وقهام
ا يفتههر (الحههديث أصههله فههي الج ههدع أو الصههفحة ،)66 :ونحههن عنههدما ن ههو ع
الطفارات وااستالمات على ممي العاملين فهي مر هد الشهرطة ن هون قهد و عنها
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:
(الس ههعودية العربي ههة الس ههعودية – م ههة الم رم ههة  -مب ههس الن ههور  -أس ههواق مب ههس الن ههور-
ص.ب – 9222 :الرمه ههد البريه ههدي  ،19599 :مه ههوال  ، 9992922492البريه ههد
اال ترونيAQurashi2016@hotmail.com :
أرمو من اهلل العلي القدير أن أ ون قد وفق في تقيهيم ههها البحهث .معلهه اهلل
من العلم الهي ينف به ،وصلى اهلل على نبينا محمد  ، والحمد هلل رب العالمين.
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تائمة املرا ع
 القرآن ال ريم. السنة النبوية المبهرة. الرامح ،راند (2214هه) ،ورقة العمس بعنهوان مقترحهات ،نهدوة أعقلهها وتو هس،نادي م ة الثقافي ا دبي 2214هه.
 المصلح ،حامد بن محمد بهن حامهد (2221ههه) ،المعاصهي وآ ارهها علهى الفهردوالمجتم  ،)4: ( ،مباب ابن تيمية بالقاهرة.
 الح هها مي ،إبه هراهيم عب ههد اهلل (2211هه هه) ،موس ههوعة أع ههالم الق ههرن الرابه ه عش ههروالطامس عشر .سيرة وحياة العالمة عبد العديد بن عبد اهلل بن بها ومها قيهس فيهه
من نعر ونثر ،)2 : ( ،دار الشري للنشر والتو ي .
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