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ثانيًا: التعريف بالكتاب
الكتاب في أصله رسالة علمية، تقدم بها الباحث للحصول على درجة الدكتوراه
.من جامعة امللك سعود، وقد بها حصل على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز

األمن “مصطلح  بـ  املراد  املعنى  البحث  مصطلحات  في  املؤلف  أوضح  وقد 
كان وإن  اللغة،  معاجم  منه  خلت  حادث  مصطلح  أنه  بنيَّ  أن  بعد  الفكري”، 
معناه معروفًا، فقال: “واملراد به:  حفظ فكر املسلم وضبطه وتحصينه من
والغلو الكفر  إلى  به  يؤول  الذي  والفجور،  واالنحراف  الزيغ 
.“والعلمنة
ومعنى وحدوده،  البحث،  مشكلة  فيها:  أوضح  بمقدمة  الكتاب  املؤلف  استهل 
:مصطلح األمن الفكري، ومن جملة ما تعرض له في املقدمة

:أهمية البحث وأسباب اختياره
:من أبرز ما ذكره املؤلف تحت أهمية البحث

األمن • تعزيز  سبيل  في   – اهلل  رحمه   – اإلمام  بذله  الذي  الجهد  على  التعرف 
.الفكري

األمن • تعزيز  في  وأثرها  اإلمام،  دعوة  عليها  قامت  التي  والركائز  األسس  بيان 
.الفكري

الشريعة • في  للطاعنني  ليتبني  املعاصرة؛  القضايا  بعض  من  اإلمام  موقف  إبراز 
.واملنهج السلفي والذي يمثل اإلمام أحد رموزه، وعظم الدور الذي قام به
:الدراسات السابقة
في  – اهلل  رحمه   – اإلمام  جهود  أبرزت  مختصة  دراسة  على  الباحث  يقف  لم 
الحفاظ على األمن الفكري، ثم سرد ما يتعلق باإلمام ودعوته واألمن الفكري من
:بحوث، وقسمها إلى قسمني
– الوهاب عبد  بن  محمد  باإلمام  املتعلقة  األول:  البحوث  القسم  في  تناول 
:رحمه اهلل – ومن أشهرها
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.كتاب إسالمية ال وهابية، لألستاذ الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل •
للباحث: • ونقد،  عرض  الوهاب  عبد  بن  محمد  الشيخ  لدعوة  املناوئني  دعاوى  كتاب 

.عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف
عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم اإلسالمي، للدكتور: •

.صالح بن عبد اهلل العبود
الفكري باألمن  املتعلقة  البحوث  بعض  تحته  الثاني:  وذكر  بالقسم  أردفه  ثم 
.عموًما
:خطة البحث
:قسم املؤلف بحثه إلى: تمهيد، وثالثة أبواب (هي موضوع الرسالة)، وخاتمة
أما التمهيد:  فقد قدم فيه بترجمة موجزة عن اإلمام محمد بن عبد الوهاب، ثم
.قام بتعريف مختصر ملفهوم األمن الفكري باعتباره مصطلح جديد
يتعلق فيما  أقسام  ثالثة  إجمااًل  وقسمها  الرسالة،  صلب  إلى  املؤلف  انتقل  ثم 
باألمن الفكري: ابتدأ األول منها ببيان املعوقات، ثم انتقل إلى الثاني وفيه بيان
املقومات، ثم إلى الثالث وفيه اآلثار والنتائج لدعوة اإلمام محمد بن عبد الوهاب
.رحمه اهلل
وعنون الباب األول:  معوقات األمن الفكري، وجهود اإلمام محمد بن
:عبد الوهاب في مواجهتها في عصره، وقسمه إلى ثالثة فصول
تناول في األول منها: املعوقات العقدية لألمن الفكري، وتحته مبحثان: معوقات
.تخرج من امللة، والثاني: معوقات ال تخرج من امللة
واحد كل  رئيسة،  أمور  ثالثة  عن  الكالم  وتحته  الفكرية،  الثاني:  املعوقات  وفي 
ثم والحسد،  الهوى  اتباع  ثم  والتقليد،  التعصب  مستقل:  مبحث  في  منها 
.الخصوم من أصحاب الزعامات واملنتسبني للعلم
وفي الفصل الثالث:  تناول املعوقات العامة لالجتماع واالئتالف، وأرجعها إلى
الدماء واستحالل  األمن  واختالل  والعقد،  الحل  أهل  كلمة  تفرق  أمور:  ثالثة 
.واألموال، واتهام اإلمام بالشدة في التكفير بالعموم
.وبانتهاء الفصل الثالث أنهى املؤلف الكالم عن معوقات األمن الفكري
الفكري األمن  مقومات  بـ:  وعنونه  الثاني،  الباب  إلى  انتقل  ثم 
خمسة إلى  وقسمه  الوهاب،  عبد  بن  محمد  اإلمام  دعوة  في  ووسائله 
:فصول
تناول في الفصل األول:  مقومات منهج اإلمام في التلقي واالستدالل، وجعله
:في ثالثة مباحث رئيسة
لفهم الرجوع  الثاني:  ثم  وسلم،  عليه  اهلل  صلى  ورسوله  اهلل  إلى  الرد  األول: 
.السلف، وختم بالثالث: البعد عن املصطلحات املبتدعة، والتزام األلفاظ الشرعية
وبيانها، والجماعة  السنة  أهل  عقيدة  الثاني:  التزام  الفصل  إلى  انتقل  ثم 
:وأوضح هذا في مبحثني
.األول: بيان اإلمام لعقيدة أهل السنة والجماعة ونشرها
.والثاني: بيان وسطية أهل السنة والجماعة
تطبيق بـ:  وعنونه  الدعوة،  لواقع  توصيف  وفيه  الثالث،  الفصل  إلى  انتقل  ثم 
:الشريعة وإقامة السنن وإظهارها، وجعل مظاهره في ثالثة مباحث
.األول: إقامة القضاء الشرعي
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.والثاني: إقامة األمر باملعروف والنهي عن املنكر
.ثم الثالث: إظهاره للسنة في حياة الناس اليومية
بجمع اإلمام  عناية  بعنوان:  وجعله  اإلمام،  جهود  تناول  الرابع  الفصل  وفي 
:الكلمة، وذكر مظاهر هذه العناية في أربعة مباحث
.املبحث األول: اهتمامه بالجماعة
.واملبحث الثاني: تعامله مع الوالة
.واملبحث الثالث: موقفه من العلماء
.واملبحث الرابع: منهجه في التعامل مع املخالفني
اإلمام وسائل  بعنوان:  وجعله  والوسائل،  الطرق  تناول  الخامس  الفصل  وفي 
:في حفظ األمن الفكري، وتحته خمسة مباحث
.املبحث األول: اإلقناع الشرعي والعقلي والحجة العلمية
.املبحث الثاني: الدعوة إلى اهلل
.املبحث الثالث: التعليم
.املبحث الرابع: الحوار
.املبحث الخامس: املناظرة
عبد بن  محمد  اإلمام  دعوة  آثار  املؤلف:  تناول  الثالث  الباب  وفي 
:الوهاب في تحقيق األمن الفكري، وجعله في ثالثة فصول مترابطة
وتحته الفكري،  األمن  تحقيق  في  اإلمام  لدعوة  العلمية  األول:  اآلثار  الفصل 
:ثالثة مباحث
.األول منها: الرجوع بالناس إلى منهج السلف
.والثاني: إظهار السنن وانحسار البدع والخرافات
.وفي الثالث: اإلسهام في النهضة العلمية
:ثم انتقل إلى الفصل الثاني: آثار دعوة الشيخ السياسية، وفيه ثالثة مباحث
.املبحث األول: تحكيم الشريعة
(والثاني: جمع الكلمة على إمام واحد (الدول السعودية الثالث
.وفي الثالث: االستقرار واألمن
وفيه واالجتماعية،  االقتصادية  اإلمام  دعوة  الثالث:  آثار  الفصل  في  وتناول 
:أربعة مباحث
.األول: اإلصالح االقتصادي ومحاربة الفساد
.والثاني: توفر املوارد
.والثالث: إعادة بناء القيم
.والرابع: أثرها في الفرد واملجتمع
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:الخاتمة: وقد ضمنها املؤلف النتائج والتوصيات، ونذكر أهمها
أواًل: أهم النتائج

.إبراز التالزم بني العقيدة الصحيحة وسالمة الفكر وأمنه التام •
.أهمية األمن الفكري املستمد من عقيدة صحيحة في تطهير املجتمع •
التشويش • أهدافها  من  والتي   – اهلل  رحمه   – اإلمام  حول  املثارة  الشبهات  دفع 

.وإعاقة الدعوة، فال مستند لها من علم وال شرع
.محاربة األمن الفكري القائم على عقيدة صحيحة للغلو بجميع أشكاله وصوره •

ثانيًا: أهم التوصيات التي خرجت بها الدراسة
مناهج • أو  اإلعالم،  وسائل  في  سواء  االهتمام،  من  مزيًدا  الفكري  األمن  إعطاء 

.التعليم
األمة • لها  تتعرض  التي  الفكرية  الهجمات  لصد  الشرعية؛  بالثوابت  األمة  تحصني 

.من أعدائها
 :من املسائل التي عالجها الكتاب

دعاء • أن  شبهة  وفند  املخالفني،  وشبهات  الفكري،  األمن  معوقات  املؤلف  رصد 
املخالفني أقوال  بيان  مع  الشرعية،  باألدلة  عليها  ورد  شرًكا،  ليس  الصالحني 
.والجواب عن أدلتهم

في معرض بيانه ملعوقات االجتماع واالئتالف، توسع املؤلف في بيان معوق تفرق •
الصدع رأب  في  اإلمام  وجهود  فيه،  املخالفني  وسعي  والعقد،  الحل  أهل  كلمة 
.وجمع الكلمة

للدولة • واألمن  االستقرار  تحقيق  في  اإلمام  دعوة  آثار  بيان  في  املؤلف  توسع 
.السعودية بأطوارها الثالث
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