
 نعمة األمن واألمان
 في اإلسالم

 
الحمُد هلل رب العالمين، وأصلي وأسللم لللا الموعلوح رحملة للعلالمين، نوينلا محملد ولللا  لل  

 وصحو  أجمعين، أما وعد: 
فقللد أمللر ا ىعللالا لوللادي المللنمنين، والنللا  أجمعللين، أن يلل، روا نعملل  للللي م، فقللا  ىعللالا 

ِ َللَْيُ ْم" ]المائدة/مخاطواً المنمنين:"يَا أَيَُّ ا ال   [. وقا : "يَلا أَيَُّ لا 11ِ،يَن  َمنُوا اْ،ُ ُروا نِْعَمَت َّللا 
ِ َللَْيُ ْم" ]فاطر/ ر 3الن اُ  اْ،ُ ُروا نِْعَمَت َّللا  [.  وإن من ألظم نعم ا الىي يجب أن ن، رها ونُ،  ِ

عمة و  هلي ملن أجل  نعلم ا و ا: نعمة األمن واألمان  فاألمن نعمة من ا لزوج  ما وعدها ن
للي ونلي خلقل  ألن اإلنسلان إن للم ي لن فلي أملن واسلىقرار وطمينينلة ي ي نلي وعلي  وي يلنعم 

 وحياة.. 
 **دلوة اإلسالم لىحقيق األمن واألمان :

و لقللد دلللي اإلسللالم  لىحقيللق األمللن ووقلله وحللزم ىجللاي هللنين اللل،ين يرولللون ا منللين      
َ َوَرُسولَ ُ َويَْسعَْوَن فِي اأْلَْرِض ىعالي فقا   ويخروون في األرض "إِن َما َجَزاُن ال ِ،يَن يَُحاِروُوَن َّللا 

ََ  لَُ لْم فََساًدا أَن يُقَى لُوا أَْو يَُصل وُوا أَْو ىُقَط َع أَْيِديِ ْم َوأَْرُجلُُ ْم ِمْن ِخاَلٍه أَْو يُْنفَلْوا ِملَن اأْلَْرِض   َ،ِلل
ْنيَ   (.33ا َولَُ ْم فِي اْ ِخَرِة َلَ،اٌب َلِظيٌم  )المائدة/ِخْزٌي فِي الدُّ

هل،ا اللدين العظليم، أخل،وا وىعلاليم   ن أن يىحقلق األملن للنلا  إي إ،افاإلسالم دين األمن وي يم
ِ الجار و ،ي نف ، وسرقة الما  وأ ل  والواط ،فقد حرم قى  ال قا  صلا ا للي  وسللم: "َوَّللا 
ِ؟ قَلاَ : "ال لِ،ي َي يَليَْمُن َجلاُريُ َي يُْنِمُن، َوَّللا ِ  ِ َي يُْنِمُن " . قِيَ : َوَمْن يَا َرُسوَ  َّللا   َي يُْنِمُن، َوَّللا 

وََوائقَ ") الوخلاري ومسللم(. وقولل  صللي ا لليل  وسللم :"ي يحل  لمسللم أن يلرو  مسللما"  
شلار لللا أخيل  وحديلدة لعنىل  ولن أوي هريرة لن النولي صللا ا لليل  وسللم قلا  :  "ملن أ

 المالئ ة")الىرم،ي(.
.وقولل :"من الوي قي( )" "وقول  : " من نظر إلا أخي  نظرةً يخيف  و ا أخاف  ا يوم القيامة

حم  للينا السالح فلي  منا " )الوخلاري ومسللم(.وقول : "المسللم أخلو المسللم ي يظلمل  وي 
هنا ، ويشير إللا صلدري ثلالح ملرات، وحسلب املر  يخ،ل  وي ي ،و  ، وي يحقري ، الىقوى ها

 ") صحيح (.من الشر أن يحقر أخاي المسلم،    المسلم للا المسلم حرام : دم  ومال  ولرض 

ولعن صلا ا للي  وسللم ملن أشلار والسلالح ألخيل  المسللم، وحلرم للينلا الجنلة حىلا نلنمن 
الل،ي يليمن النلا  معل ، وهلو ملن  ويحب وعضنا وعضاً، وأخور وين ،لَ يىحقلق وففشلان السلالم

شللعائر اإلسللالم العظيمللة، وقللا : "اْلُمْسللِلُم َمللْن َسللِلَم اْلُمْسللِلُموَن ِمللْن ِلَسللانِِ  َويَللِدِي") الوخللاري 
 ومسلم(.

وقا  في حق ال لافر المعاهلد: "َملْن قَىَلَ  ُمعَاَهلًدا لَلْم يَلَرْح َرائَِحلةَ اْلَجن لِة، َوإِن  ِريَحَ لا ىُوَجلُد ِملْن 
، ِسيَرِة أَْروَِعيَن َلاًما") الوخاري(. وقا : "أََي َمْن َظلََم ُمعَاِهًدا، أَْو اْنىَقََص ُ، أَْو َ ل فَ ُ فَْوَق َطاقَىِ ِ مَ 

 أَْو أََخَ، ِمْن ُ َشْيئًا وِغَْيِر ِطيِب نَْفٍ  فَيَنَا َحِجيُج ُ يَْوَم اْلِقيَاَمِة") أوو داود(.
رو  منمنللا لللم يللنمن ا رولىلل  يللوم القيامللة ومللن سللعا  وقللا  صلللي ا لليلل  وسلللم :"مللن

 ومنمن أقام  ا مقام ،  وخزي يوم القيامة .")السيوطي  (. 
ولللن لوللد الللرحمن وللن أوللي ليلللا قللا  حللدثنا أصللحاب محمللد صلللا ا لليلل  وسلللم أن للم  للانوا 

معل  فيخل،ي يسيرون مع النوي صلا ا للي  وسلم فنام رجل  ملن م فلانطلق وعضل م إللا حول  
 ففز  فقا  رسو  ا صلا ا للي  وسلم :"ي يح  لمسلم أن يرو  مسلما ") أوو داود(.   

 أهمية نعمة األمن:  قيمة و **
وألهمية األمن أ رم ا و  أولياني في دار  رامى ؛ ألن  لو فُقلد فُقلد النعليم، قلا  رب العلالمين: 

 .(55/"يَْدُلوَن فِيَ ا وُِ   ِ فَاِ َ ٍة  ِمنِليَن" )اللدخان ( وقا :46: وَِسالٍَم  ِمنِيَن" )الحجر"اْدُخلُوَها 
وُُ ْم ِلنَدنَا ُزْلفَا إِي  َمْن  َمَن َوَلِمَ  َصاِلًحا فَ  ََ لَُ ْم وقا : "َوَما أَْمَوالُُ ْم َوَي أَْوَيُدُ م وِال ىِي ىُقَر ِ يُْولَئِ

ْعِه وَِما َلِملُوا َوُهْم فِي  (. 37اْلغُُرفَاِت  ِمنُوَن" )سوي :  َجَزان الض ِ



ومما يد  للا أهميى  قو  نوينا صلا ا للي  وسلم: "َمْن أَْصوََح ِمْنُ ْم  ِمنًا فِي ِسْروِِ ، ُمعَافًا 
ْنيَا") الىرم،ي(.  فِي َجَسِدِي، ِلْنَديُ قُوُت يَْوِمِ  فََ يَن َما ِحيَزْت لَ ُ الدُّ

 يع نعم ا لز وج  وىقدم للي ا :** إن  نعمة األمن ألظم من جم
 حيح ، ر ا لزوج  األمن للي لسان خلي  ا إوراهيم في القر ن ال ريم أ ثر من مرة فىارة:
ِ اْجعَْ  َهَ،ا وَلًَدا  ِمنًا َواْرُزْق أَْهلَل ُ ِملَن  =  يقدم  للي الرزق  فيقو  ىعالي:"َوإِْ، قَاَ  إِْوَراِهيُم َرب 

ِ َواْليَْوِم اْ ِخِر..")الوقرة/ الث َمَراِت َمنْ   (.126 َمَن ِمْنُ ْم وِاَّلل 
هل،ا هلو الللدلان األو  ،قلا  اوللن  ثير:"اجعل  هلل،ي الوقعلة وللدا َأمناَ،وناسللب هل،ا ألنلل  قول  ونللان 

 ال عوة .. فودأ واألمن قو  الرزق لسووين:
نلا  فلي األرض، األو : ألن اسىىواب األمن سلوب لللرزق، فلف،ا شلا  األملن واسلىىب  ضلرب ال
 وه،ا مما يدر للي م رزق رو م ويفىح أوواو ، وي ي ون ،لَ إ،ا فُقد األمن.

 الثاني: وألن  ي يطيب طعام وي يُنىفع ونعمة رزق إ،ا فقد األمن.
فمن من النا  أحاط و  الخوه من    م ان، وىودد األمن من حياى  ثم وجد لل،ة ومشلروب أو 

 مطعوم؟!
 ا،ا قدم الرزق للا األمن في سورة قري ؟ولقائ  أن يقو : فلم

فالجواب: أن ه،ي السلورة خطلاب للمشلر ين، ولنلد مخاطولة هلنين يحسلن الولدن والقليل  قول  
 ال ثير، وواليسير  قو  العظيم..
 = وىارة يقدم  للي العقيدة:

ِ اْجعَللللْ  َهللللَ،ا اْلوَلَللللَد  ِمنًللللا َواجْ   نُْونِللللي َووَنِللللي  أَْن نَْعوُللللَد فيقللللو  ىعللللالي:"َوإِْ، قَللللاَ  إِْوللللَراِهيُم َرب 
 (.  35اأْلَْصنَاَم")إوراهيم/

وناسب ه،ا هناَ ،و ين  وقع دلان في مرة ثانية وعد ونان الويت ،واسىقرار أهل  و  وعلد موللد 
 (.    1/251إسحاق ال،ي هو أصغر سناَ من إسمالي  .)اون  ثير 

ا إوراهيم في دلائ  للي غيرها من وىقديم   المولي لز وج    نعمة األمن للي لسان خلي  
النعم ألن ا ألظم أنوا  النعم وألن ا إ،ا فقلدها اإلنسلان اضلطرب ف لري وصلعب لليل  أن يىفلر  

 ألمور الدين أو الدنيا ونف  مطمئنة ، ووقلب خا  من المنغصات المزلجات .
ق ،ألن األملن وأيضاَ قدم طلب األمن للوقعلة الىلي وضلع في لا هلاجر وإسلمالي  قول  طللب اللرز

مقدم للي الرزق ،وظلت م ة ىنعم واألمن وور لة دللوة الخليل  حىلي جانهلا رسلولنا صللي ا 
للي  وسلم وهم للي شر  م ،وا ينمن م ،ولما دلاهم الرسو  إلي اإلسالم خافوا من إىوال  

يلنمن م أن يفقدوا ه،ا األمن ،فعاب ا سوحان  للي م ،لَ  يه ينمن م وهم للي شلر  م وي 
ََ نُىََخط ْه ِملْن أَْرِضلنَا أََولَلْم    إ،ا اىوعوا الرسو  صلي ا للي  وسلم :"َوقَالُوا إِْن نَى وِعِ اْلُ َدى َمعَ
لللْن لَُ لللْم َحَرًملللا  ِمنًلللا يُْجوَلللا إِلَْيلللِ  ثََملللَراُت ُ للل  ِ َشلللْيٍن ِرْزقًلللا ِملللْن لَلللُدن ا َولَِ لللن  أَْ ثَلللَرُهْم َي  نَُم  ِ

 (.     57")القصص/يَْعلَُمونَ 
 =  ما قدم المولي لز وج  نعمة األمن للي ال داية:

فالمنمن الموحد واهلل ير ن إلي ر ن شديد ،فال يخاه ،ف و في أمن دائلم ،وهلو األحلق ولاألمن 
،ألن  يعلم أن  سوه يحص  للي إحدى الحسنيين :النصر أو الشل ادة،وهو للم يجعل  لرول  نلداَ 

ََ لَُ لُم   وي شري اَ وي شوي اَ و ي نظيراَ قلا  ىعالي:"ال لِ،يَن  َمنُلوا َولَلْم يَْلوُِسلوا إِيَملانَُ ْم وُِظْللٍم أُولَئِل
 (.82اأْلَْمُن َوُهْم ُمْ ىَُدوَن ")األنعام/

ولن لود ا ون مسعود رضي ا لن  قا  لما نزلت ا ية شق ،للَ لللي النلا  ،وقلالوا يلا   
قا  :إن  للي  الل،ي ىعنونل  ،أللم ىسلمعوا ملا قلا  العولد الصلالح رسو  ا ،أينا لم يظلم نفس  ؟

ََ لَُظْلٌم َلِظيٌم "إنما هو الشرَ ".)الوخاري(. ْر ِ إِن  الش ِ َْ   وِاَّلل   :"يَا وُنَي  َي ىُْشِر
 = واألمن مقدم للي الصحة:

ن أفضلل  ، قللا  اإِلمللام الرازي:"سللئ  وعللض العلمللان : األمللن أفضلل  أم الصللحة؟ فقللا  األملل      
والدلي  للي  أن شلاة للو ان سلرت رجل لا ففن لا ىصلح وعلد زملان ، وي يمنع لا هل،ا ال سلر ملن 

 اإِلقوا  للا الرلا واأل   والشرب .



فا موضع ، وروط والقرب من ا ،ئب ، ففن ا ىمسَ لن األ ل   -وها سليمة  -ولو أن ا روطت 
 والشرب ، وقد ىسىمر للا ،لَ إلا أن ىموت .

َ يد  للا أن الضرر الحاص  من الخوه ، أشد من الضرر الحاص  من ألم الجسد . و،ل      
ل،لَ قا  رسو  ا صلي ا للي  وسلم :"من أصلوح ملن م  منلا فلي سلرو  معلافا فلي جسلدي 

   لندي قوت يوم  ف ينما حيزت ل  الدنيا وح،افيرها")الىرم،ي  (.
 وقرن المولي لزوج  اإلطعام واألمن: 

دي يات الىي ي يخىله للي ا العقالن؛ أن  ي يم ن أن ىقوم حيلاة إنسلانية  ريملة إي فلي فمن الو
ظال  أمٍن وافٍر، يطمئن اإلنسان مع  للا نفس  وأسرى  ومعاش ، ويىم  ن في ظل  من ىوظيه 
مل اى  وإطالق قدراى  للونان واإلودا ، وقد جمع ا في ايمىنان للا قري  وين نعمىَي األملن 

اإلطعللام؛ ليوللي ِن أن إحللداهما ي ىقلل ُّ أهميللة لللن األخللرى، وي ىُغنللي لن للا،وأمرهم ا سللوحان  و
وىعالي أمراَ جازماَ والىوحيد ومىاوعة النولي صللي ا لليل  وسللم ،وأن ،للَ أقل  ملا ي لون فلي 

ب  َهلَ،ا مقاولة نعمة األملن الىلي يشلعرون و لا دون غيلرهم ملن العلرب فقلا  ىعالا:"فَْليَْعوُلُدوا رَ 
 (. 4,3اْلوَْيِت .ال ِ،ي أَْطعََمُ ْم ِمْن ُجو ٍ َو ََمنَُ ْم ِمْن َخْوٍه")قري /

 = وقرن النوي صلا ا للي  وسلم اإلسالم واإليمان واألمن:
 أَِمنَل ُ فقا  صلا ا للي  وسلم: "اْلُمْسِلُم َمْن َسِلَم اْلُمْسلِلُموَن ِملْن ِلَسلانِِ  َويَلِدِي، َواْلُملْنِمُن َملنْ  

الن اُ  َللَا ِدَملائِِ ْم َوأَْملَواِلِ ْم" )الىرمل،ي(.   المسللم الحقيقلي الل،ي ىظ لر لليل   ثلار اإلسلالم 
وشعائري وأماراى ، هو ال،ي ي ه أ،ى لسان  ويدي لن المسلمين، فال يص  إلا المسلمين منل  

 إي الخير والمعروه.
اً للا أدان الصالة في وقى ا، وقد ىجلدي يلندى وفي واقع المسلمين اليوم قد ىجد الرج  محافظ

حللق ا فللي ماللل  فيللدفع الز للاة المفروضللة، وقللد يزيللد للي للا معوانللاً للنللا  يسللعا فللي قضللان 
ارة، ول ن مع ه،ا الخيلر  لل  قلد ىجلدي  حوائج م، وقد ىجدي من حجاج ويت ا الحرام ومن ُلم 

فيقع في ألراض النلا  ويملزق لحلوم م!! ي يح م لسان  وي يملَ زمام ، فينفلت من  لسان  
 فال يسىطيع أن يملَ لسان  لن السب والشىم واللعن.

وي الفلللاح  وي  "لي  الملللنمن والطعلللان وي واللعلللانوالنولللي صللللا ا لليللل  وسللللم يقلللو :
وي يملَ لسان  للن الغيولة والنميملة، وقد ىجد الرج  مع ما في  من الخير والصالح يالو،ين"

فيجلري لسلان  ه لسان  لن همز النا  ولمزهم،وقد ي ي ادة الزور وقو  الزور، يمل   لن ش
فمث  ه،ا النو  من النلا  قلد فقلد صلفة ملن أولرز وأهلم ع  في  ثير من األخطان والواليا،ويوق

 صفات المسلم الحقيقي.
م، وهناَ نو   خر من المسلمين يخىله لن النو  الساوق فقد ىجدي يح م لسان  ويق  و  ال ال

ول ن  ين،ى المسلمين ويدي، فيضرب ويدي أودان المسلمين، الىدى للا أملوال م فيسلرق م، أو 
يسلو م حقوق م أو يظلم م ف ،ا أيضاً قد فقد إمارة من اإلمارات الظاهرة الىي ىد  لللا إسلالم 

 المرن وللا إيمان .
ن ، ويىلرَ إيل،انهم وللا ه،ا فال ي ىم  إسالم لود حىا يحلب المسللمين ويىلرَ إيل،انهم ولسلا

ويدي وي يىم إسالم لود وأيمان  حىا يشغ  لسان  في األلما  الىي ي ون في ا نفع ل  في اللدنيا 
وا خرة، فيُعم  لسان  في ىالوة  ىاب ا وفي ، ري سوحان  وىعالا، ويُعم  ولسان  فلي األملر 

والمشلورة المفيلدة النافعلة والمعروه والن ي لن المن ر ونشر العلم النافع أو ىقلديم النصليحة 
 وغير ،لَ من المصالح الىي ىعود والنفع العاج  للا المرن وللا إخوان  المسلمين.

ولو ىحقق أن  ه المسلم لسان  لن إي،ان النا  و ه يدي  ل،لَ للن إيل،ان النلا  فلال ي سلب 
سلفري وفلي ويدي شراً وإنما يُعمل لا فلي الخيلر والنفلع، وللو ىحقلق هل،ا لصلار المسللم  منلاً فلي 

إقامىلل  وفللي ويىلل  وخللارج ويىلل  ولصللار مجىمللع المسلللمين مجىمعللاً فاضللالً للللا مللا يحللب ا 
 ورسول .ولساد األمن واألمان مجىمع اإلسالم.

 في ايزدهار ايقىصادي: وأهميى  **  ويان قيمة األمن



يًّلا ملن  ما صار من الوضوح وم ان ارىواط سائر أنوا  األمن وعضل ا ولوعض، فلال أملَن اجىمال
غير أملن اقىصلادي ففلي مجلا  األملن ايقىصلادي :فلفن قوامل  فلي اإلسلالم ضلمان حد"ال فايلة 
"ل لل  فللرد ،أي المسللىوي الالئللق للمعيشللة ،ولللي  مجللرد "حللد ال فللاه"أي المسللىوي األدنللا 
للللائِ ِ   للمعيشللللة ممللللا لوللللرت لنلللل  ا يللللة ال ريمة:"َوال للللِ،يَن فِللللي أَْمللللَواِلِ ْم َحللللق  َمْعلُللللوٌم ِللس 

ِ ال ِ،ي  ىَاُ ْم ")النور/25,24َواْلَمْحُروِم")المعارج/ (. 33(.  وقول  ىعالي:" َو ىُوُهْم ِمْن َماِ  َّللا 
فحيازة الوعض للما  في اإلسالم ليست امىال اً وإنما هي أمانة ومسئولية  ألن  خليفة للي ه،ا 

ِ َوَرُسلللللوِلِ  َوأَْنِفقُللللل لللللا َجعَلَُ لللللْم ُمْسلللللىَْخلَِفيَن فِيلللللِ  الملللللا  وقولللللل  ىعلللللالي :" ِمنُلللللوا وِلللللاَّلل  وا ِمم 
 (.8(.وقول  ىعالي:"ثُم  لَىُْسيَلُن  يَْوَمئٍِ، َلِن الن ِعيِم")الى اثر/7")الحديد/

ومن هنا جان قو  الرسو  صلي ا للي  وسلم :"..أن ا افىرض للي م صلدقة فلي أملوال م 
 ل،لَ ففياَ و رائم أموال م ")أووداود  (. ىنخ، من أغنيائ م وىرد في فقرائ م ففن هم أطالوَ

وقو  الخليفة الراوع للي ون أوي طالب :"إن ا فرض للي األغنيان فلي أملوال م وقلدر ملا    
وملا وعلدها (. فلاألمن ايقىصلادي المىمث ِل  فلي لداللة 221ي في فقرانهم")المحلي يولن حلزم /

من وايسىقرار من أج  مزيد ملن ايزدهلار ىوزيع الثروة،   ما دلي اإلسالم إلي    وسائ  األ
ايقىصادي والغني حيح أن  ي وي  والغني لمن اىقي والعشرة الموشرون والجنة  ان من وين م 

 ىسعة من أغني أغنيان الصحاوة رضوان ا للي م أجمعين ..
ََ نُىََخط ْه ِمْن أَْرِضنَا ْن لَُ ْم َحَرًما  َِمنًا يُْجوَا إِلَْيلِ   قا  ىعالا:"َوقَالُوا إِْن نَى وِعِ اْلُ َدى َمعَ أََولَْم نَُم  ِ

 (.57ثََمَراُت ُ   ِ َشْيٍن ِرْزقًا ِمْن لَُدن ا َولَِ ن  أَْ ثََرُهْم َي يَْعلَُموَن " )القصص/
ى ال ىِي وفي دولة سوي  ان األمُن أحَد أهم أسواب ايزدهار ايقىصادي "َوَجعَْلنَا وَْينَُ ْم َووَْيَن اْلقُرَ 
ْرنَا فِيَ ا الس ْيَر ِسليُروا فِيَ لا لَيَلاِلَي َوأَي اًملا  َِمنِليَن" )سلوي/ (، وقلد 18وَاَرْ نَا فِيَ ا قًُرى َظاِهَرةً َوقَد 

دل ت سائر أحداح الىاريخ الوعيد والقريب للا أن الحضلارة ي ىزدهلر، وأن األملم ي ىرىقلي وي 
 ينشي لن اسىىواب األمن لألفراد وللجمالات ولألمم. ىىقدم إي في ظال  ايسىقرار ال،ي
 **وفي مجا  األمن ايجىمالي:

ففن قوام  في اإلسالم حفظ الىوازن وين أفراد المجىمع وحيح ي يجوز أن ىسىيثر فئة قليلة من 
اِن ِملْنُ ْم النا  وخيرات المجىمع مما لورت لن  ا ية ال ريمة:" َ ْي َي يَُ وَن ُدولَلةً وَلْيَن اأْلَْغنِيَل

(. وألن اإلسالم دين الجمالة ..وألن فلسفى  في الىشريع قد جمعت وين المسئولية 7")الحشر/
(. وقا  ىعالي:" َملْن يَْعَملْ    ُسلوًنا يُْجلَز 164الفردية:"  َوَي ىَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى ")األنعام/

ىمعيلة حيلح ىوجل  الخطلاب إللي النلا  (.ووين المسئولية ايجىماليلة والمج123وِِ  ")النسان/
 واألمة والجمالة في غالب  يات الخطاب والقر ن ال ريم..

مللع  -العينيللة–وفللي هلل،ي الفلسللفة الىشللريعية ىجللاورت وىزاملللت الفللروض والى للاليه الفرديللة 
وىوجل  الخطلاب الى ليفلي –الجماليلة وايجىماليلة والمجىمعيلة  -الفروض والى لاليه ال فائيلة

 وإلي الجمالة )األمة والنا (.إلي الفرد 
ل لل،ي الح مللة  للان األمللن فللي اإلسللالم اجىماليللاً ومجىمعياً،واسللىحا  أن ىقلله  فاقلل  لنللد حللدود 

ملللدني  - فلللرد–الفلللرد ،دون ايجىملللا  الشلللام  لألفلللراد ضلللمن الجماللللة ..،للللَ أن اإلنسلللان 
لفرديلة ،ففنل  ي واجىمالي ومجىمعي وطوع  وح م حاجاى ..وأمنل  الحقيقلي ،وإن ولدأ ودائرىل  ا
 يسىقيم وي يىحقق وي يدوم إي إ،ا لمت  فاق  ايجىما  والجمالة والعمران .. 

ولن ه،ي الحقيقة من حقلائق الرنيلة اإلسلالمية لألملن ايجىملالي والمجىمعلي يىحلدح اإلملام  
م( فيقو :واإلنسللان مطوللو  ايفىقللار إلللي 1058-974هلل 450-364أوللو الحسللن المللاوردي )

عانى  صفة يزمة لطوع  وخلق  قائمة في جوهري ..ول،لَ ،ففن صالح اللدنيا يعىولر جنس  واسى
مللن وج للين :أول مللا :مللا ينللىظم ولل  أمللور جملى ا.والثاني:مللا يصلللح ولل  حللا   لل  واحللد مللن 

 أهل ا.ف ما شيئان ي صالح ألحدهما إي وصاحو ..
والمللاوردي لنللدما حللدد قوالللد صللالح الللدنيا وانىظللام لمران للا ،وهللي لنللدي سللىة أشلليان فللي 

-4وللد  شلام . -3وسلطان قاهر)أي دوللة قويلة(. -2دين مىوع.. -1قوالدها ،وإن ىفرلت :
وأم  فسيح. ففن الماوردي قد جع  األمن العام القالدة الراوعة  -6وخصب دائم. -5وأمن لام .



نيا وانىظللام العمللران ،ولللن هلل،ي القالللدة الراوعللة يقو :"..وأمللا القالللدة مللن قوالللد صللالح الللد
الراوعة ،ف ي أمن لام ىطمئن إلي  النفو  ،وىنىشر و  ال مم ،ويس ن في  الورين ،ويين  و  
الضلللعيه ،فللللي  لخلللائه راحلللة ،وي لحلللا،ر طمينينة.وقلللد قلللا  وعلللض الح ملللان:"األمن أهنلللي 

قلوض النلا  للن مصلالح م ،ويحجلزهم للن ىصلرف م لي ،والعم  أقوي جي ،ألن الخوه ي
،وي ف للم لللن أسللواب المللواد الىللي و للا قللوام أودهللم ،وانىظللام جملللى م ..واألمللن المطلللق :مللا 

المجلل  األلللا -79-76()مقوملات األملن المجىمعلي فلي اإلسلالم /144-135لم..)أدب الدين واللدنيا /

 (.158للشئون اإلسالمية العدد

 جعل  المولي في ويوى :وأهميى  ن ** وفي ويان قيمة األم
َ  وَْيللٍت ُوِضللَع ِللن للاِ  لَل للِ،ي وِوَ  للةَ ُموَاَرً للا  ولللي رأ  المسللاجد الحللرم الم للي قللا  ىعللالي:"إِن  أَو 

ِ َللَلا الن ل اِ  ِحلُُّّ اْلوَْيلِت َوُهًدى ِلْلعَالَِميَن فِيِ   يَاٌت وَي ِنَاٌت َمقَاُم إِْوَراِهيَم َوَمْن َدَخلَل ُ َ لاَن  ِمنًلا َوَّلِل 
َ َغنِي  َلِن اْلعَالَِميَن")   لمران/  (.  97,96َمِن اْسىََطاَ  إِلَْيِ  َسوِياًل َوَمْن َ فََر فَِفن  َّللا 

 -ىعالا  -" َوَمن َدَخلَ ُ َ اَن  ِمناً "  .أى من الىجي إلي  أمن من الىعرض ل  واأل،ى أو القى  قا  
ا َجعَْلنَا َحَرماً  ِمناً َويُىََخط ُه النا  ِمْن َحْوِلِ ْم "وفي ،لَ إجاوة لسيدنا إولراهيم : " أََولَْم يََرْواْ أَن  

ِ اجعلل  هلل،ا الولللد  ِمنللاً واجنونللي َووَنِللي  أَن ن ْعوُللَد  - مللا ح للا القللر ن لنلل   -حيللح قللا   : " َرب 
ا للو م انى  لنلد األصنام" وي شَ أن فا أمن من دخ  ه،ا الويت أ ور  ية للا ىعظيم  ولل

 ا؛ ألن  موضع أمان النا  فا ويئة ىغرى وايلىدان لخلوها من الزر  والنوات .
 ** والعوادة ي يىيىا القيام و ا للا وج  ا إي في ظ  األمن:

للالَِة اْلُوْسللطَ ا:= فالصللالة قللا  ا لن  لللََواِت والص  ِ قَللانِىِي"َحللافُِظواْ َللَللا الص  فَللفْن  نَ ا َوقُوُمللواْ َّلِل 
ا لَْم ىَُ ونُواْ ىَْعلَُمونَ ِخْفىُْم فَِرَجايً أَوْ  َ َ َما َلل َمُ م م  (.  239-238/")الوقرةُرْ وَانًا فَِفَ،ا أَِمنىُْم فَاْ،ُ ُرواْ َّللا 

ْوقُوىًلاْنِمنِيَن  ِ فَِفَ،ا اْطَميْنَنىُْم فَيَقِيُمواْ الص الَةَ إِن  الص الَةَ َ انَْت َللَلا اْلُملوقا : "..  )النسلان:  "ىَاوًلا م 

 (. وقول : "فَِفَ،ا اْطَميْنَنىُْم فَيَقِيُمواْ الص الَةَ"أي: أدوها و مال ا وصفى ا الىامة.103
= ومن شروط وجوب الحُّ: األمن، فف،ا وجد اإلنسان نفقة الحُّ وللم ي لن الطريلق إليل   منلاً  

ِ فََملا فال يجب للي  الحُّ قويً واحداً، قا  ا ىعالا: "  فَِفَ،ا أَِمنىُْم فََملن ىََمى لَع وِلاْلعُْمَرِة إِلَلا اْلَحلُّ 
(. ولما أخور ا نوي   صلا ا للي  وسلم وين م سيدخلون 196اْسىَْيَسَر ِمَن اْلَ ْديِ " )الوقرة: 

الويت الحرام ويندون نس  م وعدما صدهم المشر ون لن  قرن ،لَ واألمن فقا : " لَقَلْد َصلَدَق 
 ُ ُ  ِمنِيَن ُمَحل ِِقيَن ُرُنوَسُ مْ َّللا  ِ لَىَْدُخلُن  اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم إِن َشان َّللا  ْنيَا وِاْلَحق  ِريَن  َرُسولَ ُ الرُّ  َوُمقَص ِ

ََ فَىًْحا قَِريوًا" )الفىح:   ( .27َي ىََخافُوَن فَعَِلَم َما لَْم ىَْعلَُموا فََجعََ  ِمن ُدوِن َ،ِل
 الدلوة اإلسالمية الموار ة ي ون في وقت األمن أ ثر من غيري من األوقات.. = وإن انىشار

لن  لن قَْوِملِ  َللَلا َخلْوٍه م ِ ي لةٌ م ِ قا  ا ىعالا لن موسا للي  السالم: "فََما  َملَن ِلُموَسلا إِي  ،ُر ِ
(. 83ِض َوإِن ل ُ لَِملَن اْلُمْسلِرفِيَن" )يلون : فِْرَلْوَن َوَملَئِِ ْم أَن يَْفىِنَُ ْم َوإِن  فِْرَلْوَن لَعَاٍ  فِي األَرْ 

ر ما  ان يصنع  وقوم  دخ   ثير من النا  في دين ا، ففي  ول ن لما أغرق ا فرلون ودم 
حديح السوعين ألفاً الل،ين يلدخلون الجنلة ولال حسلاب وي لل،اب لملا رأى النولي صللا ا لليل  

ىِلي، وسلم في منام  سواداً لظيماً قا : "َورَ  أَْيُت َسَواًدا َ ثِيلًرا َسلد  اأْلُفُلَق، فََرَجلْوُت أَْن ىَُ لوَن أُم 
 فَِقيَ : َهَ،ا ُموَسا َوقَْوُم ُ" )الوخاري ومسلم(.

= وانظللروا  يلله أن النوللي صلللا ا لليلل  وسلللم لمللا خللرج إلللا الحديويللة  للان معلل  خمسللمائة 
ا انعقد الصُّلح و ان من ونلود لحلرب لشلر سلنوات يليمن في لا ي: وقله اوأله من أصحاو ، فلم 

دخ   ثير من م في دين ا، فوعد لامين ووضعة أش ر خلرج ملع النولي صللا ا لليل  النا ،
 وسلم لفىح م ة لشرة  يه من المسلمين.

 مد ا و  لوادي المنمنين لند الموت :  وأهميى ** وفي ويان قيمة األمن  
فللي دنيللاي وأخللراي ،فعنللدما يلليمر مالئ ىلل  وقللوض لوللدي  وىلليمين ا وأمنلل  سللاوا للللي المللنمن

المنمن ،أمرهم وين يوشروي واألمن ،ولدم الخوه والحزن قلا  ىعلالي:"  إِن  ال لِ،يَن قَلالُوا َروُّنَلا 
ُ  َللَللْيِ ُم اْلَماَلئَِ للةُ أَي  ىََخللافُوا َوَي ىَْحَزنُللوا َوأَْوِشللُروا ُ ثُللم  اْسللىَقَاُموا ىَىَنَللز  وِاْلَجن للِة ال ىِللي ُ ْنللىُْم  َّللا 

 (. 30ىُوَلُدوَن")فصلت/



أى : إن اللل،ين قللالوا رونللا ا والىقللاد جللازم ، ثللم اسللىقاموا للللا طالىلل  فللا جميللع األحللوا  ، 
ىىنز  للي م من رو م المالئ ة ، لىقو  ل م فا سالة احىضارهم ولند مفارقى م الدنيا ، وفلا 

ممللا أنللىم قللادمون لليلل  فللا  -أي للا المنمنللون الصللادقون  - لل  حللا  مللن أحللوال م : ي ىخللافوا 
 المسىقو  ، وي ىحزنوا للا ما فارقىموي من أموا  أو أويد .)الوسيط د/سيد طنطاوي(.

فال خوه للي م وي أنىم ىحزنلون اليلوم  ملا فلي حلديح الولران ولن للازب رضلي ا لنل :"إن 
طيوللة فللي الجسللد الطيللب  نللت ىعمرينلل  المالئ للة ىقللو  لللروح المللنمن :أخرجللي أيى للا الللروح ال

 ،أخرجي إلي روح وريحان ورب غير غضوان")اون ماج   (.
 ** وفي ويان قيمة األمن مد و  لوادي يوم الفز  األ ور:

ألن األمن من ألظم النعم لندما يفز  الخلق يوم القيامة ينمن ا سوحان  أولياني حيح يقلو  
وِر فَ  ُ َوُ ل   أَىَلْويُ :"َويَْوَم يُْنفَُخ فِي الصُّ فَِزَ  َمْن فِي الس َماَواِت َوَمْن فِي   اأْلَْرِض إِي  َمْن َشلاَن َّللا 

(. وقلا  ىعلالي:" َملْن َجلاَن وِاْلَحَسلنَِة فَلَل ُ َخْيلٌر ِمْنَ لا َوُهلْم ِملْن فَلَز ٍ يَْوَمئِللٍ، 87َداِخِريَن")النمل  /
  رضي ا لن ما من جان ولاإلخالص أو هلي (. قا  اون  ثير:قا  اون لوا89 ِمنُوَن")النم /

ُ ْنلىُْم  ي إل  إي ا لقول  ىعلالي :"َي يَْحلُزنُُ ُم اْلفَلَزُ  اأْلَْ وَلُر َوىَىَلَق لاُهُم اْلَماَلئَِ لةُ َهلَ،ا يَلْوُمُ ُم ال لِ،ي
 يَليْىِي  ِمنًلا يَلْوَم اْلِقيَاَملِة   (.  وقول :" أَفََمْن يُْلقَا فِلي الن لاِر َخْيلٌر أَْم َملنْ 103ىُوَلُدوَن ")األنويان/

 (.40اْلَملُوا َما ِشئْىُْم إِن  ُ وَِما ىَْعَملُوَن وَِصيٌر")فصلت/
 أن المالئ ة ىوشرهم والجنة: وأهميى **وفي ويان قيمة األمن 

 وىوشللرهم المالئ للة وللاألمن واألمللان لنللد دخللول م الجنللات قللا  ىعللالي:"إِن  اْلُمى ِقلليَن فِللي َجن للاتٍ 
(. أي أمنين من    خلوه وفلز  ،وي ىخلافوا 46,45َوُليُوٍن اْدُخلُوَها وَِساَلٍم  ِمنِيَن ")الحجر/ 

إخراجللاَ وي انقطالللاَ وي فنللاَن ووسللالم أي سللالمين مللن ا فللات مسلللم للللي م مللن المالئ للة قللا  
وُُ ْم ِلنْ  ََ ىعالي:"َوَما أَْمَوالُُ ْم َوَي أَْوَيُدُ ْم وِال ىِي ىُقَر ِ َدنَا   ُزْلفَلا إِي  َملْن  َملَن َوَلِملَ  َصلاِلًحا فَيُولَئِل

ْعِه وَِما َلِملُوا َوُهْم فِي اْلغُُرفَاِت  ِمنُوَن")سوي/  (.37لَُ ْم َجَزاُن الض ِ
أي في المناز  العالية أمنون من    وي  وخوه و ،ي ومن    شر يح،ر من  وقول  ىعالي:"  

(.أمنلوا في لا ملن الملوت ،وملن  ل  هلم وحلزن وجلو  51اٍم أَِميٍن")اللدخان/إِن  اْلُمى ِقيَن فِلي َمقَل
وىعب ونصب ومن الشياطين و يدهم وسائر ا فات والمصائب قا  ىعالي:"  يَْدُلوَن فِيَ لا وُِ ل  ِ 

 (. 55فَاِ َ ٍة  ِمنِيَن")الدخان/
وت يخلللللافون انقطلللللا  الثملللللار والفوا للللل  م ملللللا طلولللللوا أُحضلللللر ل لللللم ،أمنلللللون ملللللن المللللل ي

وأخي "النوم"ومن ال رم ،ولن جاور ون لود ا سئ  النوي صلي ا للي  وسلم :"أينلام أهل  
 الجنة ؟فقا  :"النوم أخو الموت ،وأه  الجنة ي ينامون")صحيح (.      

و لن أوي سعيد وأوي هريرة لن النولي صللا ا لليل  وسللم قلا  : " ينلادي منلاد إن ل لم أن 
دا وإن ل م أن ىصحوا فال ىسقموا أولدا وإن ل لم أن ىشلووا فلال ى رملوا أولدا ىحيوا فال ىموىوا أو

وإن ل للم أن ىنعمللوا فللال ىويسللوا أوللدا فلل،لَ قوللل  ىعالا"وىلللَ الجنللة الىللي أورثىموهللا ومللا  نللىم 
 (.)مسلم(. 43)األلراه/.ىعملون"

 ** واألمن مطلب النا  جميعاً:
ِ اْجعَْ  َه َ،ا اْلوَلََد  ِمنًا = ففوراهيم للي  السالم يدلو ا أن يجع  ول دي  مناً "َوإِْ، قَاَ  إِْوَراِهيُم َرب 
 (.35َواْجنُْونِي َووَنِي  أَن ن ْعوَُد األَْصنَاَم" )إوراهيم: 

لا َدَخلُلواْ  = ويوسه للي  السالم يطلب من والدي  دخو  مصر مخوراً واسىىواب األمن و لا "فَلَم 
ُ  ِمنِيَن " )يوسه:  َللَا يُوُسَه  َوى إِلَْي ِ   (.99أَوََوْيِ  َوقَاَ  اْدُخلُواْ ِمْصَر إِن َشان َّللا 

 ََ ا خاه موسا أللم  رو  أن  من ا منين لي دأ َرْولل ، وىسل ن نفسل "َوأَْن أَْللِق َلَصلا = ولم 
لللْب يَلللا ُموَسلللا  لللا َر َهلللا ىَْ ىَلللزُّ َ يَن َ لللا َجلللان  َول لللا ُملللْدوًِرا َولَلللْم يُعَق ِ ََ ِملللَن فَلَم  أَْقوِلللْ  َوَي ىََخلللْه إِن للل

 (.31اْ ِمنِيَن")القصص: 
= ولما رحم النوي صلا ا للي  وسلم أه  م ة يوم فىح ا ، رهم وما ينلالون ول  األملن؛ مملا 
يد  للا أهميى  لدى المنمنين وال لافرين، فقلا : "ملن دَخل  داَر أولي سلفيان ف لو  ملن، وملن 

 خ  المسجَد ف و  من" ) مسلم(.ألقَا الس الَح ف و  من، ومن د



 
 
 
 

 الخطوة الثانية :
الحمللد هلل و فللي وسللالماً للللي لوللادي اللل،ين اصللطفي ..أمللا وعللد : فيللا جمالللة اإلسللالم . يزلنللا 
نواص  الحديح حو  نعمة األمن واألمان في اإلسالم ..  ولن دللوة ووسلائ  وأدوات اإلسلالم 

 للمحافظة للي األمن  وىحقيق   ومن ا :"
 ش ر ا للي ا وإدامة ،لَ.= 

فالنعم ىثوت والش ر وىل،هب ولالجحود، وفلي القلر ن ال لريم ح ايلة ملا قالل  موسلا ال لليم لليل  
 " الصالة والىسليم لقوم :"َوإِْ، ىَيَ، َن َروُُّ ْم لَئِن َشلَ ْرىُْم ألَِزيلَدن ُ ْم َولَلئِن َ فَلْرىُْم إِن  َللَ،اوِي لََشلِديدٌ 

 (. 7)إوراهيم: 
 ىحقيق ىوحيد ا ىعالا.= 
لاِلَحاِت   ُ ال لِ،يَن  َمنُلوا ِملنُ ْم َوَلِملُلوا الص  فالىوحيد أمن في الدنيا وا خرة؛ قا  ىعلالا:" َوَللَد َّللا 

لنَن  لَُ لْم ِديلنَُ ُم ال لِ،ي ا ْرىََضلا لَُ لْم لَيَْسىَْخِلفَن ُ م فِي اأْلَْرِض َ َملا اْسلىَْخلََه ال لِ،يَن ِملن قَلْوِلِ ْم َولَيَُم  ِ
 ُ ََ فَي ن وَْعِد َخلْوفِِ ْم أَْمنًلا يَْعوُلُدونَنِي َي يُْشلِرُ وَن وِلي َشلْيئًا َوَملن َ فَلَر وَْعلَد َ،ِلل لَن ُ م م ِ ََ ُهلُم َولَيُوَد ِ ْولَئِل

(. فال أمن إي وفقامة العوادة الخالية من شوائب الشرَ ؛ فال يُدلا غير 55اْلفَاِسقُوَن" )النور: 
 يُسىغاح إي واهلل،وي حله إي واهلل .. وغير ،لَ من صلور الشلرَ األ ولر المخلرج للن ا، وي

 دين اإلسالم والود  الىي ما أنز  ا ل ا من ورهان.
ََ لَُ لُم األَْملُن  وأما في ا خرة فقد قا  ا ىعلالا: "اللِ،يَن  َمنُلواْ َولَلْم يَْلوُِسلواْ إِيَملانَُ م وُِظْللٍم أُْولَل ئِ

ْ ىَُدوَن" )األنعام : َوهُ   (. م ىدون في الدنيا ،  منون في ا خرة .82م مُّ
لُرواْ وِلِ  أَنَجْينَلا ال لِ،يَن  لا نَُسلواْ َملا ،ُ  ِ =  األمر والمعروه والن ي لن المن ر ، قلا  ىعلالا :" فَلَم 

(. 165ا َ لانُواْ يَْفُسلقُوَن" )األللراه : يَْنَ ْوَن َلِن السُّوِن َوأََخْ،نَا ال ِ،يَن َظلَُمواْ وِعَلَ،اٍب وَئِليٍ  وَِمل
 وس ت لمن س ت ولن ين ر، ولم يخور وحال م.

 = الدلان.
ُ أَْ وَلُر. الل ُ لم  أَِهل ل ُ َللَْينَلا وِلاأْلَْمنِ   وقد َ اَن نوينلا صللا ا لليل  وسللم إَِ،ا َرأَى اْلِ لاَلَ  قَلاَ : "َّللا 

سْ  يَماِن، َوالس اَلَمِة َواإْلِ ُ") الىرم،ي(.َواإْلِ ََ َّللا   اَلِم، َوالى ْوفِيِق ِلَما ىُِحبُّ وىرضا. َروُّنَا َوَروُّ
ولللن اوللن لمللر رضللي ا لن مللا قللا : لللم ي للن رسللو  ا صلللا ا لليلل  وسلللم يللد  هللنين 
الدلوات حلين يمسلي وحلين يصلوح "الل لم إنلي أسليلَ العافيلة فلي اللدنيا وا خلرة، الل لم إنلي 

لعافيللة فللي دينللي ودنيللاي وأهلللي ومللالي، الل للم اسللىر و مللن رولللاىي، الل للم أسلليلَ العفللو وا
احفظني من وين يدي ومن خلفي، ولن يميني ولن شلمالي، وملن فلوقي، وأللو، وعظمىلَ أن 

 أغىا  من ىحىي") أوو داود(.
 ومن دلائ  للي  الصالة والسالم قول  :"الل م إني أسيلَ األمن يوم الخوه")الوخاري (.  

 قاَ لألمن ن ي اإلسالم لن الفىنة:=وىحقي
َ َشلِديدُ  لةً َواْللَُملوا أَن  َّللا   و   صورها وأش ال ا "َواى قُوا فِىْنَةً َي ىُِصيوَن  ال ِ،يَن َظلَُموا ِملْنُ ْم َخاص 

نَللةٌ (.   مللا أمللر والىصللدي ل للا فقللا  ىعللالي :" َوقَللاىِلُوُهْم َحى للا َي ىَُ للوَن فِىْ 25اْلِعقَاِب")األنفللا /
َ وَِما يَْعَملُوَن وَِصيٌر ")األنفا  / ِ فَِفِن اْنىََ ْوا فَِفن  َّللا  يُن ُ لُّ ُ َّلِل   (.39َويَُ وَن الد ِ

 = وىحقيقاَ لألمن ن ي اإلسالم لن الفساد:
ُ ْم وَْعلَض ال لِ،ي َلِملُلوا قا  ا ىعالي:"َظَ َر اْلفََساُد فِي اْلوَر ِ َواْلوَْحِر وَِما َ َسوَْت أَْيِدي الن اِ  ِليُِ،يقَ 

 (.     41لَعَل ُ ْم يَْرِجعُوَن")الروم/
ََ وَِسوِب َما اقىََرفَ َ الن اُ  مَن  أي  َظَ َر الفََساُد فِي العَالَِم والِفىَِن والُحروِب وايْضِطراوَات . . وَ،ل

يِن ، َونِسيَ  َِ الُحُرَماِت ، والى نَ ُِّر ِللد ِ اِن يوِم الِحَساِب فاْنَطلَقَت النُّفُوُ  ِملْن ِلقَاِل لا الظُّلِم ، وانىَِ ا
، َوَلاثَْت فِي األَرِض فََساداً واِلَ َواز ٍ َوي َرقيٍب مْن َضميٍر أَْو ُوجَداٍن أو َحيَاٍن أَو ِحَساٍب لِديٍن ، 



ِ ، َويَُ فُّلوَن فيََ،اقَُ م اُ جزاَن وعِض ما َلِملُوا ِمَن الَمعَاِصي وا ثَلاِم ، لَعَل ُ لْم يَ  ْرِجعُلوَن إللا الَحلق 
 َلِن الض الِ  والِغوايِة ، َويَىََ،  ُروَن يوَم الِحَساِب .

وفي حقيقة األمر أن الفساد دمار لألفراد والمجىمعات واألمم وقد أشار الرسو  صلي ا للي  
يىحقلق العلد   وسلم إلي ،لَ وضرب مثالَ وين النا  جميعاَ في سفينة واحدة ف ي ىسير لندما

والط ر والنقان والىمسَ وم ارم األخالق ..ول ن لندما ينحره طائفة في المجىمع وىعيح فلي 
األرض فساداَ ولم يقم ملن ييخل، لللي أيلدي م ويملنع م للن هل،ا الفسلاد وهل،ا اينحلراه ىغلرق 

 :السفينة والجميع وه،ا ما يوين  رسو  ا صلي ا للي  وسلم في أحاديح  ثيرة من ا
لللن النوللي صلللا ا لليلل  وسلللم قللا :" مثلل  القللائم للللا حللدود ا والواقللع في للا  مثلل  قللوم   

اسى موا للا سفينة فيصاب وعض م ألالها ووعض م أسفل ا ف ان ال،ين في أسفل ا إ،ا اسىقوا 
من المان مروا للا من فوق م فقالوا للو أنلا خرقنلا فلي نصليونا خرقلا وللم نلن، ملن فوقنلا فلفن 

هم وما أرادوا هل وا جميعا وإن أخ،وا للا أيدي م نجوا ونجوا جميعا " )الوخاري(.  فقد يىر و
 حرم اإلسالم الغلو  وهو ايخىال  من الما  العام..

 = وىحقيقاَ لألمن ن ي اإلسالم لن  فر النعمة ووطر المعيشة:
ُ َمثاًَل قَْريَةً َ انَْت  َِمنَةً ُمْطمَ  ئِن ةً يَيْىِيَ ا ِرْزقَُ ا َرَغًدا ِملْن ُ ل  ِ َمَ لاٍن فََ فَلَرْت قا  ىعالي:"َوَضَرَب َّللا 

ُ ِلوَاَ  اْلُجو ِ َواْلَخْوِه وَِما َ انُوا يَْصنَعُوَن" )النح / ِ فَيََ،اقََ ا َّللا   (. 112وِيَْنعُِم َّللا 
اللنعم ، و المعنا : وجع  ا قرية موصوفة و ،ي الصفات مثال ل   قلوم أنعلم ا لللي م و ل،ي 

ْطَمئِن ةً" أى :  -ىعالا  -فلم يش روا ا  للي ا ، فيخ،هم أخ، لزيز مقىدر .وقول :"َ انَْت  ِمنَةً مُّ
  انت ىعي  فا أمان ي يشوو  خوه ، وفا س ون واطمئنان ي يخالط ما فز  أو انزلاج : . 

ملن ظللم وطملع   = وللي الجملة ىحقيقاً لألمن ن لي اإلسلالم للن  ل  ملا ي لدر صلفو المجىملع
وجشع  وشائعات وفساد ،ات الوين وسخرية ولملز وغيولة ونميملة وحقلد وحسلد و ل،ب وزور 
وو ىان والعصوية والىعصب والىنطع والىشدد .. الخ.  ه،ي األخالق ال،ميمة ودللي إللي م لارم 

 األخالق ..


