
 زدهار"األمن وأثرة في تحقيق التنمية واال"
 يارب لك الحمد كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلطانك.. الحمد هلل رب العالمين..         

 نحمده سبحانه وتعالي  علي نعمة األمن واإليمان والسالمة واإلسالم وكفي بها نعم ..
نال أال لههال الق هق واألمههر تهللاههار  ح ر  وأشهد  أ  ال للههال لال ح و ه ش ال شههرفي لههال فهي  هه  ا     

مهن  : " ئه قاال  ور هللال وفههيال مهن ه قهال و هللايهللاهالالعالمين .وأشد  أ   هي نا محمه اع دهللاه  ح 

أفهههللام مههنمن ًمنههاع فههي  ههرفال  معههافن فههي  يهه ش  دنهه ش يههلل فلمههال  فم نمهها  يهه ل لههال الهه نيا 

 . أما فع   ال دن ف ي د ي محم  ود ي ًلال وفحهللاال و  ن(.فحذافيرها")الترمذي

ن فََ ٍع فَْلَمئٍِذ ًِمنُلَ   :"تعالي  فيقلل ْنَدا َوُهن مِّ  (.89/)النم  "َمن َ اَء فِاْلَحَينَِة فَ اَلُ َهْيٌر مِّ

 أهلة اإلفما  واإل الم :

ل  يضية األمن تع  يضية  لهرفة فالنيهللاة لم  األمن والشعل  فإذا انع م األمهن فهي ممتمها مها 

الممتما أي تقه م أو تنميهة د هي أي ميهتلي مهن الميهتلفال وال فممهن  ال فممن أ  فتحقق لدذا

 ف و  األمن .أو تنمية ايتصادفة ألي شعب أ  فهللاني  ضارة أو فح ث ت لراَ د مياَ أو أدفيياَ 
والبديل لألمن هو الخوف والتوجس والريبة والفوضي والعددوان علدي حقدوإل اإلنسدان َدردا    

 كان أم جماعة.
نا القرآن الكريم يهتم بإبراز قيمة األمدن لمدا لهدا مدن أهميدة بالغدة َدي حيدا  ومن أجل ذلك وجد

األمم والشعوب واألَراد والجماعات .وقد ورد مفهوم األمن َدي كييدر مدن آيدات القدرآن الكدريم 
ْعد َي مقابل الخوف .ومن ذلك قوله تعالي:" ُهْم ِمْن ب  ل نَّ دِّ ل ُيب  ا ِو  ْوَِِهْم أ ْمن   (.55")النور/خ 

ئِذٍ  وقوله تعالي :" ْوم  ٍع ي  َ ز  ُهْم ِمْن  دك  (.وقوله:"89")النمل/آِمُنون   و  دْف ِِنَّ خ  َل  ت  ى أ ْقبِلْ و  ا ُموس  ي 
 (. 31")القصص/اْْلِمنِين   ِمن  

وهُ ِِل ى الرَّ ويقول هللا تعالي:" دُّ ل و ر  اُعوا بِِه و  ْوِف أ ذ  ُهْم أ ْمٌر ِمن  اأْل ْمِن أ ِو اْلخ  اء  ا ج  ِِذ  ِِل ى و  ُسوِل و 
ُتُه َل   ْحم  ر  ل ْيُكْم و  ِ ع  َ ْضلُ هللاَّ ل ْوَل   ُه ِمْنُهْم و  ْنبُِطون  ْست  ُه الَِّذين  ي  لِم  ان  أُولِي اأْل ْمِر ِمْنُهْم ل ع  دْيط  ْعدُتُم الشَّ ب  تَّ

  (.83".)النساء/َِِلَّ ق لِيال  
أصله اَلشدتقاقي مدا اإليمدان واألمر الجدير بالذكر َي هذا المقام أن مصطلح األمن يشترك َي 

واألمانة .وهذا أمر له دَللته .َالمؤمن َل يخاف َِل هللا وَل يخشي أحدا  سواه.َاإليمان الحقيقي 
من شأنه أن يمأل القلب والعقل يقة باهلل وعونه ونصره طالما كان المدؤمن أميندا  علدي عقيدتده 

ُهْم بُِظْلدٍم أُول ئِدك  الَّ وقيمه األخالقية ,وَي هذا الصدد يقول هللا تعالي:" ان  ْلبُِسوا ِِيم  ل ْم ي  ُنوا و  ِذين  آم 
ُدون   ُهْم ُمْهت            (.82")األنعام/ل ُهُم اأْل ْمُن و 

 أخو  اإليمان واإلسالم : 

 أهمية األمن :
ِن األمن َل يعني مجرد السالمة البدنية والجسدية للفرد, بل هو حالدة شدعورية مدن الرضدا     

ناشئ عن اإليمان باهلل, واَلطمئندان ِلدى سدياد  الحدإل والقدانون, وضدمان حدإل الدتعلم النفسي ال
والرعايددة الصددحية واَلجتماعيددة, وضددمان حريددة التفكيددر والتعبيددر, وحفددظ الكرامددة اإلنسددانية, 
وضمان التساوي َي الفدرص بدين الجميدا َدي الحصدول علدى المناصدب والوظدائف واألعمدال, 

قيإل التنمية لنفسه ولوطنه وألمته, وتعزيز اَلنتماء للدوطن, وتأكيدد والقبول بدور الفرد َي تح
 اليقة واألمل َي النظر ِلى المستقبل.

ا غاية الوضوح, وهو يمندا ويحدرم كاَدة أشدكال التخويدف للمسدلم,      وقد كان اإلسالم واضح 
ا مددن تحددريم تخويفدده وتهديددده بالقتددل, وانتهدداء  بتحددريم ترويعدده ولددو علددى سددبيل ا لهددزل بدددء 

ا" )أبو داود(.صلي  هللا عليه وسلم والمداعبة, َقال  ع  ُمْسلِم  وِّ ِحلُّ لُِمْسلٍِم أ ْن ُير   : "َل  ي 

 وهددذا هددو مددا يدددَا الشددخص ِلددى اإليجابيددة, والمشدداركة الفاعلددة, واإلبددداع َددي عمليددة التنميددة
يعيش َيهدا. وهدذا  , وبذل أقصى الجهد, وتقديم أْنف س التضحيات لحماية الدولة التيواَلزدهار

الشددعور ِذا تحقَّددإل لألَددراد والهيئددات داخددل دولددة مددا  كفيددل بالحفدداظ علددى السددياد  الوطنيددة, 
وتحقيدإل التقدددم العلمدي واَلقتصددادي, وتمكدين التفددوإل العسدكري, وحددريأل بدأن يدددَا األمدة ِلددى 

 موقا الصدار , ويحقإل لها كل اْلمال َي النهضة والتقدم.



المتمثِّ  في د الة تلزفا الثروة  تي ال فمل  هنا  غني مهتقن  االيتصادي األمنفَاهتم اإلسالم 

َكهْي اَل فَُمهلَ   "وفقير م يا ال فم  ما فيه  فهال رمقهال   ومها فيهتر فهال  يه ش فقهال تعهالي  فالشهللاا

 .(الحشر)"ُدولَةع فَْيَن اأْلَْغنِيَاِء ِمْنُمْن 
 كبر َي اَلرتفاع بالمستوى المعيشي للفردبوضا القاعد  التي لها األير األ ولذلك اهتم اإلسالم

 واألسر  بدعوته ِلى اإلنفاإل حسب الوسا والطاقة . سعة علي األوَلد  لينفإل ذوا 
ْلُيْنفِدإلْ   ي:"قال تعال  َ ل ْيدِه ِرْزقُدُه  ْن قُدِدر  ع  م  تِِه و  ع  ٍة ِمْن س  ع  ُ  لُِيْنفِإْل ُذو س  لِّدُف هللاَّ ُ َل  ُيك  داهُ هللاَّ دا آت  ِممَّ

فْ  ا ن  ْعد  ُعْسٍر ُيْسر  ُ ب  لُ   هللاَّ ْجع  ي  ا س  اه  ا آت  ا َِِلَّ م      (.7")الطالإل/س 
قددر  بيان الموازنة بين الدخل واَلستهالك , َالنفقة على قددر حاجدة البيدت , وعلدىاْلية َفي  

وَل يقبدل منده أقدل  , َهو َل يكلف الزوج أن ينفإل َدوإل طاقتده , أو ِيسارا   ا  حالة الزوج ِعسار
وتضييا األموال , وصرَها َي أمور َل  ن متطلبات حيا  أسرته , واجتناب التبذير واإلسرافم

 .تستحإل الصرف

ال را ال االيتصادفة أكه ل أ  األ ههللاا  الرئييهية لالنحرافهال اال تماديهة  من وال شي أ  كثيراع 

مهن الشهرور  ميعدها مهن العلامه  االيتصهادفة . وأ  كثيهرا  تنهللاهاالتي تقلض األمن في الممتما 

  . ولهذلي كها  ل هقهر أثهرا وافهحا فهي انحهرات أو ا هتقامة أفهراد األ هرة تصها ب الهقهر دهادة 

المتغيرة  فلفف ف نال الحالة التي ال فمهي فيدا ده  األ رة دن لشهللااع  ا اتدا األ ا ية والهقر

م األ هرة فهالهقر ههل الهذي فحهر ل محافظة د ن فنائدا المادي والنهيي واال تمهادي والتع يمهي  

 .من المشاركة اال تمادية

 أخو  اإليمان واإلسالم  

          سبل تحقيإل األمن :
قدف بحدزم تجداه هدؤَلء الدذين يروعدون وجددناه يدعي اإلسالم لتحقيإل األمدن واألمدان  ولما    

ْسدداألمنددين ويخربددون َددي األر " ي  ُسددول ُه و  ر    و 
دداِرُبون  هللاَّ اُء الَّددِذين  ُيح  ددز  ددا ج  م  ْون  َِددي اأْل ْرِ  ِِنَّ ع 

ا أ ن اد  ا   َ س  لَُّبوا أ ْو ُتق طَّ لُواأ ْوُيص  لِدك   ل ُهدْم  ُيق تَّ دْوا ِمدن  اأْل ْرِ  ذ  ٍف أ ْو ُيْنف  أ ْرُجلُُهدْم ِمدْن ِخدال  أ ْيدِديِهْم و 
ِظيٌم  اٌب ع  ذ  ِ  ع  ل ُهْم َِي اْْلِخر  ا و  ْني   (.33)المائد / "ِخْزٌي َِي الدُّ

دة  َل  ُتِصديب نَّ الَّدِذينالفتندة: بكدل صدورها وأشدكالها "ونهي اإلسالم عدن  قُدوا َِْتن  اتَّ ل ُمدوا ِمدْنُكْم  و  ظ 
ِديُد اْلِعق ابِ    ش 

اْعل ُموا أ نَّ هللاَّ ة  و  اصَّ   (.25")األنفال/خ 
يُن كُ  كما أمر بالتصددي لهدا َقدال تعدالي :" ُكدون  الددِّ ي  دٌة و  ُكدون  َِْتن  دى َل  ت  تَّ داتِلُوُهْم ح  ق  دإِِن و   َ  ِ لُّدُه هلِلَّ

ِصيٌر  لُون  ب  ْعم  ا ي    بِم 
َ إِنَّ هللاَّ ْوا  ه   (.39")األنفال /اْنت 

عن كما حذر اإلسالم من ِشاعة الفتنة َي المجتما ألنها ستفرإل المجتما وتشيا َيه الفوضي َ
 ِنه ستكون َرقة واخدتالف َدإذا كدان كدذلك عن النبي صلي هللا عليه وسلم :"أهبان بن صيفي.

َاكسدددر سددديفك واتخدددذ سددديفا مدددن خشدددب واقعدددد َدددي بيتدددك حتدددى تأتيدددك يدددد خاطئدددة أو منيدددة 
     )أحمد(.قاضية.

اللهدم ِندي أعدوذ بدك مدن  وكان رسول هللا صلي هللا عليه وسلم يستعيذ باهلل من الفتندة دائمدا  "
 العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وأعوذ بك مدن عدذاب القبدر وأعدوذ بدك مدن عدذاب الندار

 ")أحمد وصححه األلباني(.وأعوذ بك من َتنة المحيا والممات .
ِنهدا سدتكون َتندة القاعدد َيهدا خيدر مدن القدائم والقدائم خيدر مدن وقال صلي هللا عليه وسدلم :"

صدحيح ")الماشي والماشي خير من الساعي قيل أَرأيت ِن دخدل علدي بيتدي قدال كدن كدابن آدم
تخريج .)الفتنددة نائمددة لعددن هللا مددن أيقظهدداندده "وورد أيضددا  عددن أنددس رضددي هللا ع.(الجدداما
 (.السيوطي

 
دة  كما حذر من كفر هذه النعمة وجحودها والتفدريط َيهدا َقدال تعدالي :"   دي ال  ق ْري  ُ م  ب  هللاَّ در  ض  و 

أْتِيه ا ة  ي  ئِنَّ ة  ُمْطم  ْت آِمن  ان  ِ  ك  ْت بِدأ ْنُعِم هللاَّ ف در  َ ك  اٍن  ك  ا ِمْن ُكلِّ م  د  غ  ا ر  داس  اْلُجدوِع ِرْزقُه  ُ لِب  دا هللاَّ اق ه  َ أ ذ   
ُعون   ْصن  اُنوا ي  ا ك  ْوِف بِم  اْلخ        (.112")النحل/و 



كما عمل اإلسالم علي ِقامة الحدود وِقامة العدل َي المجتما وحرص علدي أن يكدون القضداء 
. َال ييور نزيها  شامخا  حتي ِذا ما أخذ المظلوم حقه من الظالم أطمئن وشعر باألمن واألمان .

 وَل يغضب وِذا ما يار سرعان ما يهدأ بسبب شعوره بالعدل..
كما عمل اإلسالم علي محاربة الفساد بكل أشكاله وألوانه َنظر ِلي الموظف علي أنه  بشدر    

 يصيب ويخطيء وَلبد من رعايته خلقيا  ومعيشيا  وصحيا  وتأمينيا .
 حدود وتحمي البالد َي الخارج والداخل..و اهتم اإلسالم بالجيوش والقوات التي تؤمن ال

كما اهتم اإلسالم بحماية العقيد  من الزيغ والشطط والغلو َدعي ِلدي الوسدطية وعددم المغداَل  
ِن بندي ِسدرائيل اَترقدت يقدول صدلي هللا عليده وسدلم :"عدن أندس. وحذر من الفرإل الضالة ..َ

ين َرقة كلها َي النار َِل واحد  على ِحدى وسبعين َرقة وِن أمتي ستفترإل على اينتين وسبع
   )صحيح(. ."وهي الجماعة

اَترقدت اليهدود علدى  "قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم :  :عن عوف بن مالك قدال و    
ِحدددى وسددبعين َرقددة َواحددد  َددي الجنددة وسددبعون َددي النددار واَترقددت النصددارى علددى ينتددين 

الجندة والدذي نفدس محمدد بيدده لتفتدرقن وسبعين َرقة َإحدى وسبعون َدي الندار وواحدد  َدي 
أمتي على يالث وسبعين َرقة واحد  َي الجنة وينتان وسبعون َي النار قيل يا رسول هللا من 

 (.األلباني  هصحح")هم قال الجماعة
 أخو  اإليمان واإلسالم :   

عظمدى, نعمدة  نهداِ,  بددانِن كلمة األمن خفيفة على اللسان ,عميقة َي الوجدان , مطمئنة لأل
الحيا  بدونه, وضعه هللا  وغاية أسمى, يسعى ِليها كل ِنسان, بل هو مطلب أساسي َل تستقيم

ة    :"قال تعالى.ألهميته جنبا  لجنب ما مطلب الغذاء , بل قّدمه عليه تارات ي ال  ق ْري  ُ م  ب  هللاَّ ر  ض  و 
ا ِمدنْ  د  غ  ا ر  ا ِرْزقُه  أْتِيه  ة  ي  ئِنَّ ة  ُمْطم  ْت آِمن  ان  داس  اْلُجدوِع  ك  ُ لِب  داهللاَّ اق ه  َ أ ذ   ِ ْت بِدأ ْنُعِم هللاَّ ف در  َ ك  داٍن  ك  ُكدلِّ م 

ُعون   ْصن  اُنوا ي  ا ك  ْوِف بِم  اْلخ   (.112")النحل /و 
ل كِ  وقال تعالي:" ا و  ْيٍء ِرْزق ا ِمْن ل ُدنَّ اُت ُكلِّ ش  ر  م  ا ُيْجب ى ِِل ْيِه ي  ا آِمن  م  ر  ْن ل ُهْم ح  كِّ ل ْم ُنم  ُهْم أ و  در  نَّ أ ْكي 
ْعل ُمون    (.  57القصص : ) "َل  ي 

الخدوف الدذي  لالسدتظالل بظاللده وَل حيدا  مدا َدردِن األمن هو غاية المنى التدي يسدعى كدل   
تتحول الدنيا َيه ِلى أر  مسبعة يفترس القوي َيها الضعيف ,وتصبح الحيا  ظلمات بعضها 

 . َوإل بع 
طيبدة مباركدة ,  اللهدا وارَدة , يتبدوأ اإلنسدان َيهدا حيدا ِن الحيا  ما األمدن تصدير جندات, ظ  

ومالده , ودمه,وأهلده  ويعديش عيشدة راضدية , ييمدر ويندتج , يصدان عرضده وأرضده , ودينده
الحرية, آمنا َي جميدا أحوالده كدل ذلدك  ونفسه وجميا من حوله , يحمى وَل يهدد, يتفيأ ظالل

لهم األمن َي اْلخر  بنيل رضدا هللا ويوابده  هللا, حتى يتم َي ظل اإلسالم بالعمل بكل ما يرضي
 المطلوب هو األمن على الحيا  الطيبة َي الدنيا, واألمن بحصول النجا  من غضب . ِن األمن

 . هللا َي اْلخر 
ُهْم بُِظْلددددددٍم أُول ئِددددددك  ل ُهددددددمُ قددددددال تعال:"    ددددددان  ْلبُِسددددددوا ِِيم  ل ددددددْم ي  ُنددددددوا و  ُهددددددْم  الَّددددددِذين  آم  اأْل ْمددددددُن و 

دُ        (.82")األنعام/ون  ُمْهت 
 تعدداليقددال هللا ..لمدداذا كددان لهددم ذلددك ا ألنهددم خدداَوا مقددام ربهددم َجعددل األمددن عاقبددة أمددرهم 

يوم أجما َيه عبادي  أخفتهوعزتي َل أجما لعبدي أمنين وَل خوَين ِن هو أمنني َي الدنيا :"
 ( .  ه األلباني. ) صحح"وِن هو خاَني َي الدنيا أمنته يوم أجما َيه عبادي 

أجمدا علدى عبددي خدوَين وَل  َل وجاللي  وعزتي  :"يقول هللا عز وجل  وَي رواية أخري:"
أجمددا لدده أمنددين ِذا أمننددي َددي الدددنيا أخفتدده يددوم القيامددة وِذا خدداَني َددي الدددنيا أمنتدده يددوم 

    ")صححه األلباني(.القيامة
مداعي كبدر أم صدغر , يحتداج ِن األمن يلزم لكل نبضة حيا  , وحركة بناء , ولكل كيدان اجت    

 . ِليه األَراد كما تحتاجه الجماعات
 أخو  اإليمان واإلسالم :



 الحاجة ِلي األمن :
بدونده, وَل  ِن األمن حاجة ِنسانية, وضرور  بشرية, وغريز  َطريدة, َل تتحقدإل السدعاد     

األمدن للفدرد  نبتدوَيره, ذلدك أل يدوم اَلستقرار ما َقده, ألن مصالح الفرد والمجتما مرهوندة
الحيدا  , ِذ بده يطمدئن النداس علدى ديدنهم وأنفسدهم  والمجتما والدولة مدن أهدم مدا تقدوم عليده

 .تفكيرهم ِلى ما يرَا شأن مجتمعهم وينه  بأمتهم وأموالهم وأعراضهم ويتجه
بالطمأنيندة  بالسعاد  واسدتظالَل   َي الصدر, وشعورا   ن األمن يحقإل راحة َي البال, وانشراحا  ِ
يدم بفضدل مدن تسدبب َدي  لسكينة , يشعر َي ظلة المرء بأنه محمي مصان بفضدل هللا تعدالىوا

الوجه الصحيح , وِلدى عمدار  الكدون  استتبابه َينطلإل َي هذا الجو اْلمن ِلى عباد  ربه على
األمددن َدإن المصددالح تتعطددل والقددر  علددى حسددن  وزالبتحقيدإل مصددالحه, أمددا ِذا خديم الخددوف 

وتأكيده , وتوَير األمان وتعميمه هو المرتكز واألساس لكل  يبات األمن "ّن العباد  تتزعزع أل
والتنمية, وتحقيإل النهضة الشاملة وبدون ذلدك يسدتوطن الخدوف وتعدم الفوضدى  عوامل البناء

 . "الضياع َتفقد األمة أساس البناء وأسباب البقاء ويشا
 : ِن حاجة األمن تظهر َي األمور اْلتية

لحاجة ِليه َي أن هللا تعالى لما أنزل آدم من الجنة بين له مدا يتحقدإل تكمن أهميته وا -1
بِدا   :"به أسباب األمن قال تعالى دْن ت  َ م  ى  ُكْم ِمنِّي ُهد  نَّ أْتِي  ا ي  َ إِمَّ ا  ِميع  ا اْهبُِطوا ِمْنه ا ج  قُْلن 

ُنون   ْحز  َل  ُهْم ي  ل ْيِهْم و  ْوٌف ع  َ ال  خ  اي    (.38 /)البقر  "ُهد 

 . ن اإلنسان على نفسه وماله وعرضه شرط َي التكليف بالعباداتِن أم. -2
ِن من لم يأمن على نفسده باسدتعمال المداء أو خداف لحدوإل الضدرر بده مدن الوصدول  -3

 . ِليه تنقل ِلى التيمم
دال     ".يسقط عن المكلف استقبال القبلة عند عدم األمدن -4     َ أ ق ْمدت  ل ُهدُم الصَّ ا ُكْندت  َِديِهْم  ِِذ  و 

أْتِ  ْلت  ائُِكْم و  ر  ُكوُنوا ِمْن و  َ ْلي  ُدوا  ج  ا س  َ إِذ  ُهْم  ت  أُْخُذوا أ ْسلِح  ْلي  ك  و  ع  ائِف ٌة ِمْنُهْم م  قُْم ط  ى  َ ْلت  ائِف ٌة أُْخدر  ط 
ُهمْ  أُْخُذوا ِحْذر  ْلي  ك  و  ع  لُّوا م  َ ْلُيص  لُّوا  تُِكْم ل ْم ُيص  دْن أ ْسدلِح  ْغفُلُدون  ع  ف دُروا ل دْو ت  دَّ الَّدِذين  ك  ُهْم و  ت  أ ْسدلِح   و 

ٍر أ وْ  ط  ى ِمْن م  ان  بُِكْم أ ذ  ل ْيُكْم ِِْن ك  اح  ع  َل  ُجن  اِحد    و  ْيل ة  و  ل ْيُكْم م  ِميلُون  ع  َ ي  تُِكْم  أ ْمتِع  ى  و  ْرض  ُكْنُتْم م 
خُ  ُكْم و  ت  ُعوا أ ْسلِح  ا أ ْن ت ض  ا ُمِهين  اب  ذ  اَِِرين  ع  دَّ لِْلك    أ ع 

ُكْم ِِنَّ هللاَّ  (.102/النساء ) "ُذوا ِحْذر 
  . يشترط لوجوب الحج أمن الطريإل-5    
داِس ِحدجُّ  "لقول هللا تعالى:    ل دى النَّ ِ ع  هلِلَّ دا و  دان  آِمن  ل دُه ك  خ  دْن د  م  اِهيم  و  داُم ِِْبدر  ق  داٌت م  ن  يِّ داٌت ب  َِيِه آي 
ال ِمين  اْلب   ِن اْلع  نِيأل ع    غ 

َ إِنَّ هللاَّ ف ر   ْن ك  م  بِيال  و  اع  ِِل ْيِه س  ِن اْست ط   (.97آل عمران : ")ْيِت م 
تتحقدإل اَلسدتطاعة التدي  و .سدبيال ِليده منهم استطاع من البيت حج الناس على هللا َر  أي 

  هي شرط من شروط الوجوب بما يأتي: 
لبدن, َدإن عجدز عدن الحدج لشديخوخته, أو زماندة, أو مدر  َل أن يكون المكلف صحيح ا - 1

 ..يرجى شفاؤه, لزمه ِحجاج غيره عنه ِن كان له مال
أن تكون الطريإل آمندة, بحيدث يدأمن الحداج علدى نفسده ومالده.َلو خداف علدى نفسده مدن  - 2 

 ال.قطاع الطريإل, أو وباء, أو خاف على ماله من أن يسلب منه, َهو ممن لم يستطا ِليه سبي
 1) -َقه السدنة )ذهب الشاَعي وغيره, ِلى اعتباره عذرا مسقطا للحج, وِن قل المأخوذ. كما 
/ 630). 

 . كما أجاز الشرع التلفظ بكلمة الكفر عند عدم األمن مادام القلب مطمئنا  -6    
نْ " قال تعالي: انِ   َِِلَّ م  ئِنأل بِاإْلِيم  ق ْلُبُه ُمْطم   (.106 /النحل")أُْكِره  و 

األساسدية ِذ  األمن من أعظدم الدنعم وأحدد حاجدات اإلنسدان صلي هللا عليه وسلم عد النبي وقد 
جاء عنه قوله )من أصبح منكم آمنا َي سربه معاَى َي جسده عنده قوت يومه َكأنما حيدزت 

   ")صححه األلباني(.له الدنيا بحذاَيرها 

 أهمية نعمة األمن وتقديمها علي سائر النعم 



َهدي مدن أجدل نعدم هللا علدي بندي خلقده ألن بعدها نعمة  ألمان نعمة من هللا عزوجل مااألمن وا
حيدث ذكدر هللا  اإلنسان ِن لم يكن َي أمدن واسدتقرار وطمأنيندة َل هندأ بعديش وَل يدنعم بحيدا ..
 :عزوجل األمن علي لسان خليل هللا ِبراهيم َي القرآن الكريم أكير من مر  َتار 

  يقدمه علي الرزإل 
دن  ِمدْنهُ َي دْن آم  اِت م  ر  م  اْرُزإْل أ ْهل ُه ِمن  اليَّ ا و  ا آِمن  ل د  ا ب  ذ  لْ ه  بِّ اْجع  اِهيُم ر  ِِْذ ق ال  ِِْبر  ْم قول تعالي:"و 

ْوِم اْْلِخِر..")البقر / اْلي  ِ و   (.126بِاهللَّ
ل بندداء هدذا هدو الدددعاء األول ,قدال ابددن كيير:"اجعدل هددذه البقعدة بلددا  أمنا ,وناسددب هدذا ألندده قبد

 الكعبة ..

  وتار  يقدمه علي العقيد 
ْعُبددددد  تعددددالي َيقددددول  نِدددديَّ أ ْن ن  ب  اْجُنْبنِددددي و  ددددا و  ل ددددد  آِمن  ا اْلب  ددددذ  ددددلْ ه  بِّ اْجع  اِهيُم ر  ددددال  ِِْبددددر  ِِْذ ق  :"و 

ام ")ِبراهيم/  (.  35اأْل ْصن 
له به بعدد مولدد وناسب هذا هناك ,وكأنه وقا دعاء َي مر  يانية بعد بناء البيت ,واستقرار أه

     (.1/251ِسحاإل الذي هو أصغر سنا  من ِسماعيل .)ابن كيير 
وتقديم  خليل هللا ِبراهيم َي دعائه نعمة األمن علي غيرها من الدنعم ألنهدا أعظدم أندواع الدنعم 
وألنها ِذا َقدها اإلنسان اضدطرب َكدره وصدعب عليده أن يتفدرر ألمدور الددين أو الددنيا بدنفس 

 ب خال من المنغصات المزعجات .مطمئنة , وبقل
وأيضا  قدم طلب األمن للبقعدة التدي وضدا َيهدا هداجر وِسدماعيل قبدل طلدب الدرزإل ,ألن األمدن 
مقدم علي الرزإل ,وظلت مكة تنعم باألمن ببركدة دعدو  الخليدل حتدي جاءهدا رسدولنا صدلي هللا 

الم خاَوا من ِتباعه عليه وسلم وهم علي شركهم ,وهللا يؤمنهم ,ولما دعاهم الرسول ِلي اإلس
أن يفقدوا هذا األمن ,َعاب هللا سبحانه عليهم ذلك كيف يؤمنهم وهم علي شدركهم وَل يدؤمنهم 

ل دْم   ِذا اتبعوا الرسول صلي هللا عليه وسلم :" ا أ و  ْف ِمدْن أ ْرِضدن  طَّ ك  ُنت خ  ع  ى م  بِِا اْلُهد  تَّ ق الُوا ِِْن ن  و 
دددا يُ  دددا آِمن  م  ر  دددْن ل ُهدددْم ح  كِّ ُهْم َل  ُنم  دددر  ل ِكدددنَّ أ ْكي  ا و  دددا ِمدددْن ل دددُدنَّ دددْيٍء ِرْزق  اُت ُكدددلِّ ش  دددر  م  دددى ِِل ْيدددِه ي  ْجب 

ْعل ُمون         (.57")القصص/ي 

 كما قدم المولي عز وجل نعمة األمن علي الهداية 
َالمؤمن الموحد باهلل يركن ِلي ركن شديد ,َال يخاف ,َهو َي أمن دائدم ,وهدو األحدإل بداألمن 

أنه سوف يحصل علي ِحدى الحسنيين :النصر أو الشدهاد ,وهو لدم يجعدل لربده نددا   ,ألنه يعلم
ُهْم بُِظْلدٍم أُول ئِدك  ل ُهدُم   قدال تعالي:" وَل شريكا  وَل شبيها  وَل نظيرا   دان  ْلبُِسدوا ِِيم  ل دْم ي  ُندوا و  الَّدِذين  آم 

ُدون   ُهْم ُمْهت   (.82")األنعام/اأْل ْمُن و 
سعود رضي هللا عنه قال لما نزلت اْلية شإل ذلدك علدي النداس ,وقدالوا يدا وعن عبد هللا بن م  

رسول هللا ,أينا لم يظلم نفسه اقال :ِنه لديس الدذي تعنونده ,ألدم تسدمعوا مدا قدال العبدد الصدالح 
ِظيٌم :" ْرك  ل ُظْلٌم ع  ِ ِِنَّ الشِّ يَّ َل  ُتْشِرْك   بِاهللَّ ا ُبن   "ِنما هو الشرك ".)البخاري(.ي 

ؤمن وِن كددان َددي أمددن َِل أندده يسددعي أيضددا  لتحصدديل أسددباب األمددن ,وَل يفددرط َددي هددذه والمدد
سدهر رسدول هللا صدلى هللا عليده  "عن عبد هللا بن عامر بن ربيعة أن عائشة قالت : األسباب َ

صالحا يحرسني الليلة قالت َبينا نحدن كدذلك ِذ سدمعنا  وسلم مقدمه المدينة ليلة قال ليت رجال  
ح َقدال مدن هدذا َقدال سدعد بدن أبدي وقداص َقدال لده رسدول هللا صدلى هللا عليده خشخشة السال

وسلم ما جاء بك َقال سعد وقا َي نفسي خوف علدى رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم َجئدت 
 (.حسن صحيح ")قال الترمذي:أحرسه َدعا له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يم نام 

عن عائشدة قالدت :  كدان حتي نزلت اْلية َي المائدد , وكان النبي صلي هللا عليه وسلم ُيحرس
اِس " النبي صلى هللا عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه اْلية  ْعِصُمك  ِمن  النَّ ُ ي  هللاَّ المائدد : " )و 

َددأخرج رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم رأسدده مددن القبددة َقددال لهددم يددا أيهددا الندداس   (. 67
 ي(.")الترمذانصرَوا َقد عصمني هللا 



َددالمؤمن آمددن ويددؤمن ِخواندده المددؤمنين مددا اسددتطاع ِلددي ذلددك سددبيال ,وهذا هددو قددول يوسددف 
ُ آِمنِين   اْدُخلُوا الصديإل إلخوته :" اء  هللاَّ  (.99")يوسف/ِمْصر  ِِْن ش 

أي :آمنين من المكاره والقحط ومن السدوء,وكان دخدولهم مصدر بركدة ألهلهدا وزاد مدن أمنهدا 
َا عن أهل مصر بقية السنين المجدبة ببركة قددوم يعقدوب عليهم,كمدا قال ابن كيير:"ِن هللا ر

رَا السنين التدي دعدا بهدا رسدول هللا صدلي هللا عليده وسدلم علدي أهدل مكدة حدين قدال :"اللهدم 
أعنددي علدديهم بسددبا كسددبا يوسددف .")متفددإل عليدده(.يم لمددا تضددرعوا ِليدده واستشددفعوا لديدده 

عدنهم بقيدة ذلدك ببركدة دعائده عليده السدالم .)ابدن ,وأرسلوا أبا سفيان َي ذلك َدعا لهم,َرَا 
   (.2/660كيير 
وتلدف هدل واألحبدة علي الجوع والفقر وموت األ:الخوف األمن من كما قدم المولي عزوجل    

اِل  الددزروع واليمددار ْقددٍص ِمددن  اأْل ْمددو  ن  اْلُجددوِع و  ددْوِف و  ددْيٍء ِمددن  اْلخ  ُكْم بِش  نَّ ْبلُددو  ل ن  َقددال تعددالي :"و 
اأْل   دا ِِل ْيدو  ِِنَّ ِ و  دا هلِلَّ دالُوا ِِنَّ ٌة ق  ْتُهْم ُمِصديب  اب  ا أ ص  ابِِرين  الَِّذين  ِِذ  ِر الصَّ ب شِّ اِت و  ر  م  اليَّ اِجُعدون  ْنفُِس و  ِه ر 

")البقر / ُدون  أُول ئِك  ُهُم اْلُمْهت  ٌة و  ْحم  ر  ِهْم و  بِّ اٌت ِمْن ر  ل و  ل ْيِهْم ص   (.   157-155أُول ئِك  ع 
: ولنصيبنكم بشيء من الخوف وبشيء من الجوع , وبشيء من النقص َدي األنفدس  والمعنى

واألموال واليمرات , ليظهر هل تصبرون أو َل تصبرون , َنرتب اليواب علدى الصدبر واليبدات 
)الوسديط د/سديد . -تعدالى  -على الطاعة , ونرتب العقاب علدى الجدزع وعددم التسدليم ألمدر هللا 

 طنطاوي(.

 لي الصحة :األمن مقدم ع
َي الحدديث الصدحيح :" مدن أصدبح مدنكم أمندا  َدي سدربه  معاَدا  َدي بدنده عندده قدوت .. َقددم 

 الرسول صلي هللا عليه وسلم األمن علي الصحة والعاَية ..
قال اإلِمام الرازي:"سئل بعد  العلمداء : األمدن أَضدل أم الصدحةا َقدال األمدن أَضدل , و      

رت رجلهدا َإنهدا تصدح بعدد زمدان , وَل يمنعهدا هدذا الكسدر مدن والدليل عليه أن شدا  لدو انكسد
 اإلِقبال على الرعى واألكل والشرب .

موضا , وربط بالقرب منها ذئب , َإنها تمسك عن األكدل  َي -وهى سليمة  -ولو أنها ربطت 
 والشرب , وقد تستمر على ذلك ِلى أن تموت .

أشد من الضرر الحاصل من ألم الجسد .  وذلك يدل على أن الضرر الحاصل من الخوف ,      
لذلك قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم :"من أصدبح مدنكم آمندا َدي سدربه معداَى َدي جسدده 

   (.األلبانيعنده قوت يومه َكأنما حيزت له الدنيا بحذاَيرها")الترمذي وصححه 

 الخطبة اليانية :
 لمرسلين ..أمابعد َياجماعة اإلسالم الحمد هلل رب العالمين والصال  والسالم علي أشرف ا

 وقرن المولي عزوجل اإلطعام واألمن 
َمن البديهيات التي َل يختلف عليها العقالء  أنه َل يمكن أن تقوم حيدا  ِنسدانية كريمدة َِل َدي 
ن َي ظله من توظيف  ظالل أمٍن واٍَر, يطمئن اإلنسان معه على نفسه وأسرته ومعاشه, ويتمكَّ

قدراته للبناء واإلبداع, وقد جما هللا َي اَلمتنان على قريش بين نعمت ي األمدن ملكاته وِطالإل 
وأمرهم هللا سددبحانه واإلطعددام  ليبدديِّن أن ِحددداهما َل تقددلُّ أهميددة عددن األخددرى, وَل ُتغنددي عنهددا,

وتعالي أمرا  جازما  بالتوحيد ومتابعة النبدي صدلي هللا عليده وسدلم ,وأن ذلدك أقدل مدا يكدون َدي 
ا :"َقدال تعالى نعمة األمدن التدي يشدعرون بهدا دون غيدرهم مدن العدرب مقابلة دذ  بَّ ه  ْعُبدُدوا ر  ْلي   َ

ْيِت  ْوفٍ .اْلب  ُهْم ِمْن خ  ن  آ م  ُهْم ِمْن ُجوٍع و  م    .(4,3/)قريش"الَِّذي أ ْطع 

  باألمنواإليمان وقرن اإلسالم 
لِم  اْلُمسْ صلي هللا عليه وسلم َقال   ْن س  دُه : "اْلُمْسلُِم م  دْن أ ِمن  اْلُمدْؤِمُن م  دِدِه, و  ي  انِِه و  لُِمون  ِمْن لِس 

الِِهْم" )الترمذي وصدححه(. أ ْمو  ائِِهْم و  ل ى ِدم  اُس ع  المسدلم الحقيقدي الدذي تظهدر عليده آيدار    النَّ
اإلسددالم وشددعائره وأماراتدده, هددو الددذي يكددف أذى لسددانه ويددده عددن المسددلمين, َددال يصددل ِلددى 

 خير والمعروف.المسلمين منه َِل ال



وَي واقا المسلمين اليوم قد تجد الرجل محاَظا  على أداء الصال  َي وقتها, وقد تجدده يدؤدى 
حددإل هللا َددي مالدده َيدددَا الزكددا  المفروضددة, وقددد يزيددد عليهددا معوانددا  للندداس يسددعى َددي قضدداء 

قدد تجدده  حوائجهم, وقد تجده من حجاج بيت هللا الحرام ومن ُعّمار , ولكن ما هذا الخيدر كلده
َل يحكم لسانه وَل يملك زمامه, َينفلت منه لسانه َيقا َي أعرا  النداس ويمدزإل لحدومهم   

 َال يستطيا أن يملك لسانه عن السب والشتم واللعن.
يقددول: "لدديس المددؤمن بالطعددان وَل باللعددان وَل الفدداحش وَل  صددلي هللا عليدده وسددلم والنبددي 

لخير والصالح َل يملدك لسدانه عدن الغيبدة والنميمدة, البذيء", وقد تجد الرجل ما ما َيه من ا
وَل يملكه عن شهاد  الزور وقول الزور, وقد َل يكلف لسانه عن همز الناس ولمدزهم, َيجدره 
لسانه ويوقعه َي كيير من األخطاء والباليا, َميل هذا النوع من الناس قد َقد صدفة مدن أبدرز 

 وأهم صفات المسلم الحقيقي.
المسلمين يختلف عن النوع السابإل َقد تجده يحكم لسانه ويقل به الكالم,  وهناك نوع آخر من

ولكنه يؤذى المسلمين بيده, َيضرب بيده أبدان المسلمين, اعتدى على أمدوالهم َيسدرقهم, أو 
يسلبهم حقوقهم أو يظلمهم َهذا أيضا  قد َقد ِمار  من اإلمارات الظاهر  التي تدل علدى ِسدالم 

 المرء وعلى ِيمانه.
وعلى هذا َال يكتمل ِسالم عبد حتى يحدب المسدلمين ويتدرك ِيدذاءهم بلسدانه, ويتدرك ِيدذاءهم 
بيده وَل يتم ِسالم عبد وأيمانه حتى يشغل لسانه َي األعمال التي يكون َيها نفا له َي الددنيا 

مدر واْلخر , َُيعمل لسانه َي تالو  كتاب هللا وَي ذكره سبحانه وتعالى, وُيعمل بلسانه َدي األ
بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر العلم الناَا أو تقدديم النصديحة والمشدور  المفيدد  الناَعدة 

 وغير ذلك من المصالح التي تعود بالنفا العاجل على المرء وعلى ِخوانه المسلمين.
ولو تحقإل أن كف المسلم لسانه عن ِيذاء الناس وكف يده كدذلك عدن ِيدذاء النداس َدال يكسدب 

وِنما ُيعملهدا َدي الخيدر والنفدا, ولدو تحقدإل هدذا لصدار المسدلم آمندا  َدي سدفره وَدي بيده شرا  
ِقامتدده وَددي بيتدده وخددارج بيتدده ولصددار مجتمددا المسددلمين مجتمعددا  َاضددال  علددى مددا يحددب هللا 

 ولساد األمن واألمان مجتما اإلسالم.ورسوله.

 من ملك األمن ملك الدنيا بحذاَيرها:
 أيها الناس:

َقال صدلي هللا عليده يمتلك الدنيا بحذاَيرها واألمان يا أن من يمتلك نعمة األمن بين لطالب الدن
من أفهللام منمن ًمناع في  رفال  معافن في  ي ش  دن ش يلل فلمال  فم نما  ي ل لهال  "  وسلم :

َهددؤَلء الددذين يجددرون خلددف الدددنيا والمددال نقددول لهددم لددو أنكددم  (.الهه نيا فحذافيرها")الترمههذي
ارون وقصور َرعون وضاعت منكم نعمة األمن َال قيمة ألموالكم وقصدوركم تمتلكون أموال ق

 قيمة لكم بدون األمن واألمان .. وخدمكم وحشمكم وَل
 أخو  اإليمان واإلسالم :

دفن اليالم  اليالم الذي فتحقق فال األمن  فيعيش العهللا  ًمنا في  ياتال  فؤدي ما  اإل المهذا هل 

يتال في ال نيا  فينتق  من أمن في دنياش الن أمن فهي ًهرتهال كمها افترفال ح د يال  تن فنقضي و

ههن فَههَ ٍع فَْلَمئِههٍذ ًِمنُههلَ   :"يههال تعههالي  ْنَدهها َوُهههن مِّ (. 89/)النمهه  "َمههن َ ههاَء فِاْلَحَيههنَِة فَ َههالُ َهْيههٌر مِّ

لن فالمي ن فنشر األمن في ال نيا  وفعم  د ن تر يقال  وفمتد  ل حهاظ د يال   تن ف قن ح تعها

 (. 46/)الحج "اده لها فيالم ًمنين:"وتقلل لال المالئمة كما يال تعالي

 .فال دن ًمنا في أوطاننا  وافرت دنا شر الهتن ما ظدر مندا وما ف ن  والحم  هلل ر  العالمين


