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 هـ1443 ربيع األخر 20                 ركائز األمن المجتمعى

 م2021نوفمبر  26    د/ محروس رمضان حفظي                    

 

  :الخطبة   عناصر  

 . النعم   أجل    من األمن   نعمة   (1)

، مطلب   المجتمعي   األمن   (2)  . الجنة   أهل   ونعمة   األنبياء 

 . المجتمعي   األمن   تحقيق   ركائز   (3)

ي كما الحمد   لك مزيَده ، ويكافىء   نعَمه ، يوافي حمًدا لل   الحمد   َك، لجالل   ينبغ   سلطان ك، ولعظيم   وجه 

نَا على األكمالن   األتمان   والسالم   والصالة    ،،، بعد   أما ، َوَسلَّمَ  َعلَْيه   للا   َصلَّى محمد   سيد 

ن األمن   نعمة   (1)  :النعم   أجل    م 

 لكنَّ  ،﴾ت ْحص وَها الَ  َللاَّ   ن ْعَمتَ  تَع دُّوا َوإ نْ : ﴿تعالى قال عظيمةٌ  عليهم وآالؤه   كثيرةٌ، العباد   على للا   نعمَ  إن  

، في للا   ي عبد   فبها واألمان   األمن   نعمة   اإلطالق   على النعم   أعظمَ  ، ت حفظ   وبها أرضه   ت صان   وبها الدماء 

 في مردَُّها عبادة   أو طاعة   كلُّ  وهكذا ت غتصَب، أنْ  واألرض   ت سلَب، أنْ  واألموال   ت نتهَك، أنْ  األعراض  

، نعمة   إلى األساس    َمن عز   فقال المادية   والمنافع   الرزق   طلب   على القرآنيُّ  السياق   قدَمها ولذا األمن 

يم   قَالَ  َوإ ذْ : ﴿قائل نًا بَلًَدا َهـَذَا اْجعَلْ  َرب    إ ْبَراه  قْ  آم  نَ  أَْهلَه   َواْرز  يم   قالَ  َوإ ذْ : ﴿أيًضا وقال ،﴾ الثََّمَرات   م   إ ْبراه 

ً  اْلبَلَدَ  َهذَا اْجعَلْ  َرب    نا ، في والتعمير   البناء   سبب   هو الذي االستقرار   يحصل   باألمن   ألن ه ؛﴾ آم   األرض 

عَ  إذا  المعمورة   أرجاء   من بقعة   أي   حال في وانظر  من حال َها كيف مكانَها الخوف   وحلَّ  منها، األمن   ن ز 

، الخير   أبواب من عليه ي فتح   قد واإلنسان   الحياة ، مجاالت   شت ى في والكساد   والبوار   الخراب    لكنه والبر  

، بهذه يستلذُّ  وال يهنأ   فال واألمان   األمن   عنصرَ  يفقد    َمن مَوَسلَّ  َعلَْيه   للا   َصلَّى رسول نَا عدَّ  ولذا النعمة 

 َمنْ : »َوَسلَّم َعلَْيه   للا   َصلَّى قَالَ  وزيادةً  الفضلَ  وجمعَ  كلَّه، والشرفَ  الخيرَ  حازَ  بأن ه النعمةَ  هذه يملك  

نًا أَْصبَحَ  ، ف ي آم  ْرب ه  عَافًى س  ه ، ف ي م  ْنَده   َجَسد  ، َطعَام   ع  ه  يَزتْ  فََكأَنََّما يَْوم  ْنيَا لَه   ح  ها الدُّ  لترمذيُّ ا. ) «بحذافير 

 . (ماجه وابن  

 المخاوف   أنواع   من نوع   أي   وجود   وعدم   والسكينة   االستقرار   من عاليًا مستوى المجتمع   بلغَ  فمتى

ل قَ  التي مسؤوليات ه   أداء   على قادًرا آمنًا المجتمع   هذا يصبح   حينها  ابه  كت في تعالى قال كما أجل ها من خ 

نًا َحَرًما َجعَْلنَا أَنَّا يََرْوا أََولَمْ : ﴿العزيز   نْ  النَّاس   َوي تََخطَّف   آم  مْ  م   هذَا َربَّ  فَْليَْعب د وا: ﴿أيًضا وقال ،﴾َحْول ه 

ي*  اْلبَْيت   نْ  أَْطعََمه مْ  الَّذ  وع   م  نْ  َوآَمنَه مْ  ج   ﴾ َخْوف   م 

، مطلب   المجتمعيُّ  األمن   (2)  :الجنة   أهل   ونعمة   األنبياء 

 طلب  ي السالم   عليه يوسف   سيد نَا هو فها أجميعن والخلق   بل والصالحين األنبياء   مطلب   األمن   نعمةَ  إن  

ا: ﴿تعالى قال بها األمن   باستتباب   مخبًرا مصرَ  دخولَ  والديه   من  ْيه  أَبَوَ  إ لَْيه   آَوى ي وس فَ  َعلَى َدَخل واْ  فَلَمَّ
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ل واْ  َوقَالَ  ْصرَ  اْدخ  ن ينَ  َللا    َشاء إ ن م   لها، المجاورة   للبالد   الغالل   توزيع   مركزَ  مصر   صارتْ  وما ،﴾ آم 

غَ  وعليه فيها، المجتمعي    األمن   بانتشار   إال غريب   كل    ومحطَّ   ل  اللي ومواصلة   والزراعة   للعمل   أهل َها تَفرَّ

م لتحقيق   بالنهار   م، وبناء   هدفه   قال مصرَ  أهل   من الحنطةَ  طالبين السالم   عليه إخوت ه جاء ولذا بلده 

ا: ﴿تعالى يز   أَيَُّها يا قال وا َعلَْيه   َدَخل وا فَلَمَّ رُّ  َوأَْهلَنَا َمسَّنا اْلعَز  ئْنا الضُّ ْزجاة   ب ب ضاَعة   َوج   ْلَكْيلَ ا لَنَا فَأَْوف   م 

َ  إ نَّ  َعلَْينا َوتََصدَّقْ  ي َللاَّ ق ينَ  يَْجز  تََصد    ﴾  اْلم 

َها يومَ  مكةَ  أهل   عن والصفح   العفو   في األمثلة   أروعَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيه   َللاَّ   َصلَّى ضربَ  ولما  لىإ أرشَده م فتح 

نٌ  فَه وَ  س ْفيَانَ  أَب ي َدارَ  َدَخلَ  َمنْ : »َوَسلَّمَ  َعلَْيه   َللاَّ   َصلَّى فقال المجتمعيَّ  األمنَ  به ينالون ما  َوَمنْ  ، آم 

اَلحَ  أَْلقَى ٌن، فَه وَ  الس   نٌ  فَه وَ  بَابَه   أَْغلَقَ  َوَمنْ   آم   . (مسلم. ) «آم 

، دار أهلَ  بها للا   يكرم   التي النعم   أجل    ومن : تعالى قال المجتمعي    األمن   نعمة   جنته   وسكانَ  كرامته 

ل وَها﴿ ن ينَ  ب َسالَم   اْدخ  َهة   ب ك ل    ف يَها يَْدع ونَ : ﴿أيًضا وقال﴾ آم  ن ينَ  فَاك  فَ  ف ي َوه مْ : ﴿سبحانَه   وقال ،﴾آم   ات  اْلغ ر 

ن ونَ  ينَ ﴿ بأهله   المؤمنَ  للا   جمعَ  فيها األمان   عنصر   ولتحقيق  ﴾ آم  يَّت ه مْ  َواتَّبَعَتْه مْ  آَمن وا َوالَّذ   ب إ يمان   ذ ر  

مْ  أَْلَحْقنا يَّتَه مْ  ب ه   ﴾ذ ر  

، والحور   والشرب   األكل   في المتمثلة   المادية   النعم   بين الجنة   ألهل للا   جمع لقد  المعنوية   النعم   وبين العين 

مْ  ف ي َما َونََزْعنا﴿ والحسد   الغل    من القلب   صفاء   في المتمثلة   ه  نْ  ص د ور  ل    م   والطمأنينة   البال   وراحة   ،﴾غ 

 له يحصلْ  لم النعم   هذه إحدى فَقَدَ  إذا المؤمنَ  ألن   وولده ؛ بزوجه   اجتماعه   خالل من باألمان   والشعور  

 .النعمة   كمال   تمام  

ي حين األمنَ  يرزقَه   أنْ  ربَّه   َوَسلَّمَ  َعلَْيه   َللاَّ   َصلَّى نبيُّنا يدعو كان وقد ، وحين ي مس   ع َمرَ  ْبن  ا فعن ي صبح 

الَء   يََدع   للا   َرس ول   يَك نْ  لَمْ : »قَالَ  ينَ  الدََّعَوات   َهؤ  ي، ح  ينَ  ي ْمس  مَّ : ي ْصب ح   َوح   ْلعَاف يَةَ َوا اْلعَْفوَ  أَْسأَل كَ  إ ن  ي اللَّه 

ْنيَا ف ي َرة ، الدُّ مَّ  َواآلخ  ين ي ف ي َواْلعَاف يَةَ  اْلعَْفوَ  أَْسأَل كَ  اللَّه   ي،َعْوَرات   اْست رْ  اللَّه مَّ  َوَمال ي، َوأَْهل ي َود ْنيَايَ  د 

نْ  نْ  َواْحفَْظن ي َرْوَعات ي، َوآم  ، بَْين   م  نْ  يََديَّ ين ي، َوَعنْ  َخْلف ي، َوم  َمال ي، َوَعنْ  يَم  نْ  ش   ب كَ  َوأَع وذ   فَْوق ي، َوم 

نْ  أ ْغتَالَ  أَنْ   . (ماجة وابن النسائي. ) «تَْحت ي م 

 :المجتمعي    األمن   تحقيق   ركائز   (3) 

، وحسن   الرزق   طلب  *  :والكسل   العجز   ونبذ   العمل 

ها، طلبًا األرض   في والسعيَ  العمَل، البشرية   علي للا   أوجبَ   والطمأنينة   األمن   لجلب   وتحقيقًا إلعمار 

نَ  أَْنَشأَك مْ  ه وَ : ﴿تعالى فقال أهل ها على  اَب،الصع له للا   ذلَّلَ  ذلك سبيل وفي ،﴾ف يها َواْستَْعَمَرك مْ  اأْلَْرض   م 

ي ه وَ : ﴿تعالى قال الممكنات   كلَّ  له وسخرَ  ب ها ف ي فَاْمش وا ذَل والً  اأْلَْرضَ  لَك م   َجعَلَ  الَّذ  نْ  َوك ل وا َمناك  ْزق ه   م   ر 

 ﴾النُّش ور   َوإ لَْيه  

 :عالىت قال اآلخر   عن أحده َما يغني فال والعمل   اإليمان   بين جمعَ  للاَ  أن   يجدْ  الكريمَ  القرآنَ  يستقرءْ  وَمن

ر  ﴿ ينَ  َوبَش   ل وا آَمن وا الَّذ  ال حات   َوَعم  ي َجنَّات   لَه مْ  أَنَّ  الصَّ نْ  تَْجر  ا: ﴿أيًضا وقال ،﴾اأْلَْنهار   تَْحت َها م  ينَ  َوأَمَّ  الَّذ 

ل وا آَمن وا ال حات   َوَعم  مْ  الصَّ وَره مْ  فَي َوف  يه   .﴾ أ ج 
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َها المجتمعات   أمان   وي قاس    العمل   إلى القرآن   وجهنَا ولذا واإلنتاج ، العمل   من عليه هي ما بقدر   وتقدم 

: عالىت فقال العيش   لقمة   طلب   عن والقعود   والنوم   للكسل   مجاالً  تتخذ ال حتى العبادات   من الفراغ   عقبَ 

يَت   فَإ ذَا﴿ اَلة   ق ض  وا الصَّ ر  ن َواْبتَغ وا اأْلَْرض   ف ي فَانتَش  وا َللاَّ   فَْضل   م  َ  َواْذك ر   ،﴾ونَ ت ْفل ح   لَّعَلَّك مْ  َكث يًرا َللاَّ

 ك ْنت مْ  أَنَّك مْ  وْ لَ : »َوَسلَّمَ  َعلَْيه   َللاَّ   َصلَّى فقَالَ  للا   على التوكل   حسن   إلى َوَسلَّمَ  َعلَْيه   َللاَّ   َصلَّى نبيُّنَا وأرشَدنَا

ْقت مْ  تََوكُّل ه   َحقَّ  َللاَّ   َعلَى تََوكَّل ونَ  ز  َماًصا تَْغد و الطَّْير   ي ْرَزق   َكَما لَر  وح   خ   وابن   الترمذيُّ . ) «ب َطانًا َوتَر 

 . (ماجه

 ختلفة ،م وحرف   صناعات   األنبياء   جميع   باشرَ  فقد ما، صنعةً  أو حرفةً  يذمَّ  أو يقللَ  أو اإلنسان   يستقلَّ  فال

 ن،راعيي كانا السالم   عليهما وعيسى موسى وكذا مكةَ، ألهل   الغنمَ  رَعى َوَسلَّمَ  َعلَْيه   َللاَّ   َصلَّى ورسول نَا

 َعنْ  تَعَالَى َللاَّ   أَْخبَرَ  َوقَدْ : )القرطبيُّ  اإلمام   قال الخ،...  والمزارع   والصانع   التاجر   منهم كان والصحابة  

دَ  نَب ي  ه   وَع، يَْصنَع   َكانَ  أَنَّه   السَّاَلم   َعلَْيه   َداو  وَص، يَْصنَع   أَْيًضا َوَكانَ  الدُّر  نْ  يَأْك ل   َوَكانَ  اْلخ  ه ، َعَمل   م   يَد 

اثًا، آَدم   َوَكانَ  اًرا َون وحٌ  َحرَّ ْنعَة   َسقَّاًء،: َوق يلَ  َدبَّاًغا، َوَطال وت   َخيَّاًطا، َول ْقَمان   نَجَّ ْنَسان   ب َها يَك فُّ  فَالصَّ  اإْل 

، َعن   نَْفَسه   ه   َعنْ  ب َها َويَْدفَع   النَّاس  َررَ  نَْفس  يث   َوف ي َواْلبَأَْس، الضَّ َ  إ نَّ :"اْلَحد  بُّ  َللاَّ نَ  ي ح  ْؤم  ْحتَر   اْلم   فَ اْلم 

يفَ  ع  تَعَف  فَ  الضَّ فَ  السَّائ لَ  َوي ْبغ ض   اْلم  ْلح    ه.أ".( اْلم 

 :والتبذير   اإلسراف   من التحذير  *

، كل    في باالعتدال   اإلسالم   أمرنَا ذ وا آَدمَ  بَن ي يَا: ﴿تعالى فقال الوسطَ  المنهجَ  ننهجَ  وأنْ  شيء  ينَتَ  خ   ك مْ ز 

ْندَ  د   ك ل    ع  ف وا َوال َواْشَرب وا َوك ل وا َمْسج  بُّ  ال إ نَّه   ت ْسر  ف ينَ  ي ح  ْسر  هَ ي أنْ  القرآن   يرتفع   هنا والخطاب   ،﴾اْلم   وج 

، جميعَ  فخاطبَ  فقط، للمؤمنين ،الك اآلية   هذه في واالقتصادَ  الصحةَ  لخَّصَ  القرآن  : ق يل ولذا البشر   ريمة 

ينَ : ﴿فقال للا   عباد   صفات   من صفةً  الترشيدَ  القرآن   جعل بل ف وا لَمْ  أَْنفَق وا إ ذَا َوالَّذ  وايَْقت   َولَمْ  ي ْسر   َوَكانَ  ر 

، َغْير   ف ي َواْلبَس وا َوتََصدَّق وا، ك ل وا،: »َوَسلَّمَ  َعلَْيه   للا   َصلَّى وقَالَ  ،﴾ قََواًما ذَل كَ  بَْينَ  ي َوالَ  إ ْسَراف   «لَة  َمخ 

 . (النسائي سنن. )

ه طعام   من لدينا تبقى ما نصرف   كيف الحنيف   دين نَا أرشَدنا وقد  نضعَه   أو يستحق َمن ن عطيَه   بأنْ  وغير 

ن   لَْيسَ : »َوَسلَّمَ  َعلَْيه   للا   َصلَّى قال ي هان   وال فيها ي داس   ال أماكنَ  في للحيوان ْؤم  ي اْلم  ه  وَ  يَب يت   الَّذ   َجار 

 . (الذهبي ووافقه وصححه الحاكم. ) «َجائ عٌ  َجْنب ه   إ لَى

 في ي سخَرها أنْ  إذًا فعليه شكَرها، ي ؤدي فال اإلنسان   ي عطاها بعدما النعمة   كفران من القرآن   حذر وقد

ينَ  إ لَى تَرَ  أَلَمْ : ﴿تعالى قال البشر ينفع   وفيما الطاعة   ل وا الَّذ  *  بََوار  الْ  َدارَ  قَْوَمه مْ  َوأََحلُّوا ك ْفًرا َللاَّ   ن ْعَمةَ  بَدَّ

نَةً  َكانَتْ  قَْريَةً  َمثاًَل  َللاَّ   َوَضَربَ : ﴿وقال ،﴾اْلقََرار   َوب ئْسَ  يَْصلَْونََها َجَهنَّمَ  ْطَمئ نَّةً  آم  ْزق َها يَأْت يَها مُّ  نم    َرَغًدا ر 

وع   ل بَاسَ  َللاَّ   فَأَذَاقََها َللاَّ   ب أَْنع م   فََكفََرتْ  َمَكان   ك ل     بأ  س مملكة   قصة   وما ،﴾يَْصنَع ونَ  َكان وا ب َما َواْلَخْوف   اْلج 

 . ذلك على شاهد   أكبر   إال

  :األمراض   وانتشار   العدوى، من والمجتمع   الفرد   صحة   على المحافظة  *
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 أسرتَه  و نفَسه   ويقي باألسباب ، يأخذَ  أنْ  عليه ذلك مع لكنْ  تعالى، للا   من ابتالءٌ  المرضَ  أن   يوقن   المسلم  

ه ، مما ، مع يتناسب   الذي األكلَ  فيختار   صحتَه ، يذهب   أو يضرُّ ،و مع تتناسب   التي والرياضةَ  جسمه   قته 

، اْبن   وَعنْ  ،«المرضى إال يراها ال األصحاء   رؤوس   على تاجٌ  الصحة  : »قيل وكما  َرس ول   قَالَ : قَالَ  َعبَّاس 

َما َمْغب ونٌ  ن ْعَمتَان  : »َوَسلَّمَ  َعلَْيه   َللاَّ   َصلَّى َللاَّ   نَ  َكث يرٌ  ف يه  ة   النَّاس   م  حَّ  . (البخاري. ) «َوالفََراغ   الص  

ه واألذىَ  الضررَ  يلحقَ  أنْ  المسلم   على يحرم   أن ه َوَسلَّمَ  َعلَْيه   للا   َصلَّى رسول نَا بيَّنَ  وقد  وسيلة   بأي   بغير 

ت   ْبن   ع بَاَدةَ  فعَنْ  طريقة   أو ام  َرارَ  َوالَ  َضَررَ  الَ  أَنْ  قََضى َللاَّ   َرس ولَ  أَنَّ » الصَّ  . (ماجه ابن. ) «ض 

 :القانون   سيادة  *

 في هبأن   المجتمع   في فرد   كلُّ  ويشعر   بال ه م، ويهدأ   أهل ها، يطمئنُّ  البالد   من بلد   في القانون   يسود   عندما

، أو حياته   أو ماله   على يتطاول   متجاوز   أي    من مأمن    المجتمعات   أن   نجدَ  أنْ  الغريب   من وليس عياله 

، األمن   فيها ينتشر   القانون   فها يسود   التي والدولَ   التي وانات  بالحي أشبه   قانون   بال فالبشر   واالستقرار 

َها قد الحيوانات   إذ سبياًل؛ أضلُّ  بل بالغابات، تعيش    عثمان   يد ناس قال لذا بينها، فيما القوانين   بعض يحكم 

 . «بالقرآن   اليزعْ  ما بالسلطان   ليزعْ  للاَ  إن  : »عنه للا   رضي عفان   بن

 ولذا ،اإلنسان أخاه   يؤذيَ  أنْ  عن اإلنسان   ويرتدعَ  يزجرَ  كي اإلسالم   في المختلفةَ  العقوبات   للا   شرعَ  وقد

ر   ذكر   وجوب   إلى َوَسلَّمَ  َعلَْيه   َللاَّ   َصلَّى نبيُّنَا وجهنَا ْنه   للتحذير   ف يه   ب َما اْلفَاج   آمنينَ  س  النا يعيشَ  حتى م 

ر   ذكر   َعن أَتَْرَعْونَ : »َوَسلَّمَ  َعلَْيه   َللاَّ   َصلَّى َللاَّ   َرس ول   قَالَ  أوطان هم في مطمئنينَ   لنَّاس  ا يعرفَه   َحتَّى اْلفَاج 

 . (الكبير في الطبراني. ) «النَّاس   يحذره   ف يه   ب َما إذكروه

 :االجتماعيُّ  التكافل  *

، بين والتوادد   التعاطف   وجود   اآلمن   المجتمع   مقومات   من  ناإلنسا أخيه   إلي ينظر   فيه فرد   كلُّ  أعضائه 

، عند المالَ  له ويقدم   لها، محتاًجا كان إذا بالنصيحة   يسدده    هب ألمتْ  كلما خدماته   عليه ويعرض   الحاجة 

 هكذاو بعًضا، بعض ه يعضد   الواحد   كالجسد   تراحمه   و تواده   في اإلنساني    المجتمع   صفة   تلك مصيبةٌ،

، ْبن   النُّْعَمان   َعن   وحَده ، ليس أن ه اإلنسان   يشعر   ير   َمثَل  » :َوَسلَّمَ  َعلَْيه   للا   َصلَّى للا   َرس ول   قَالَ : قَالَ  بَش 

ن ينَ  ْؤم  ْم، ف ي اْلم  ه  ْم، تََواد   ه  م  مْ  َوتََراح  ْنه   اْشتََكى إ ذَا اْلَجَسد   َمثَل   َوتَعَاط ف ه   اْلَجَسد   َسائ ر   لَه   تََداَعى ع ْضوٌ  م 

ى ب السََّهر   مَّ  . (مسلم. ) «َواْلح 

ْسل م  : »قَالَ  َوَسلََّم، َعلَْيه   للا   َصلَّى وقال و اْلم  ، أَخ  ْسل م  ه   الَ  اْلم  ه ، َوالَ  يَْظل م  يه   َحاَجة   ف ي َكانَ  َمنْ  ي ْسل م   أَخ 

، ف ي للا   َكانَ  جَ  َوَمنْ  َحاَجت ه  ْسل م   َعنْ  فَرَّ جَ  ك ْربَةً، م  نْ  ك ْربَةً  ب َها َعْنه   للا   فَرَّ ، يَْوم   ك َرب   م   رَ َستَ  َوَمنْ  اْلق يَاَمة 

ْسل ًما  . (مسلم. ) «اْلق يَاَمة   يَْومَ  للا   َستََره   م 

، ونبذ   التسامح  *   :يفسد َها مما العقول   وحفظ   الوعي ، ونشر   العنف 

، العثرة   وإقالة   المقدرة ، عند والعفو   بالتسامح ، دين نا أمَرنا ، وقبول   والزلة   الرفق  و الذنب ، وغفران   العذر 

 اْلعَْفوَ  ذ  خ  : ﴿تعالى قال القيامة   يوم عليه تنزل   التي اإللهيةَ  الرحمةَ  باآلخرين الرفق   ثمنَ  وجعلَ  للا   بعباد  

رْ  ضْ  ب اْلع ْرف   َوأْم  ل ينَ  َعن   َوأَْعر  نْ  ب َشر    أَفَأ نَب  ئ ك مْ : »َوَسلَّمَ  َعلَْيه   للا   َصلَّى وقال ،﴾ اْلجاه   نَعَمْ  :قَال وا «َهذَا؟ م 
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َرةً  يَْقبَل   َوالَ  َعثَْرةً  يَق يل   الَ  َمنْ : »قَالَ  َللاَّ ، َرس ولَ  يَا نْ  ب َشر    أَفَأ نَب  ئ ك مْ  ذَْنبًا يَْغف ر   َوالَ  َمْعذ   نَعَمْ : ل واقَا« َهذَا؟ م 

ه   ي ْرَجى الَ  َمنْ : قَالَ  َللاَّ ، َرس ولَ  يَا ه   ي ْؤَمن   َوالَ  َخْير   . (وصححه الحاكم. ) «َشرُّ

 للا   ْبد  عَ  فعَنْ  والمغاالة   للتطرفَ  عرضةً  المجتمع   يصبح ال حتى التشدد   عن والبعد   الرفق   في رغبَنا كما

ع ونَ  َهلَكَ : »َوَسلَّمَ  َعلَْيه   للا   َصلَّى للا   َرس ول   قَالَ : قَالَ  مسعود بن تَنَط    . (مسلم. ) «ثاََلثًا قَالََها اْلم 

ْفقَ  إ نَّ : »َوَسلَّمَ  َعلَْيه   للا   َصلَّى وقال نْ  ي ْنَزع   َوالَ  َزانَه ، إ الَّ  َشْيء   ف ي يَك ون   الَ  الر   .  «َشانَه   إ الَّ  َشْيء   م 

 . (مسلم)

يه   لَىإ   نََظرَ  َمنْ : »َوَسلَّمَ  َعلَْيه   للا   َصلَّى َللاَّ   َرس ول   قَالَ  النظرة   في حتى العنف   نبذ   في اإلسالم   بالغ لقد  أَخ 

ْسل م   يف ه   نَْظَرةً  اْلم   . (اإليمان شعب. ) «اْلق يَاَمة   يَْومَ  َللاَّ   أََخافَه   ب َها ي خ 

، تغييب   بسبب   إال والسنة   القرآن   نصوص   تجاهَ  الخاطئ   الفهم   انتشرَ  وما  ديد  الس الفهم   وعدم   العقول 

، لمقاصد ، ك ف  رَ  وهل الشريعة  ، وأريقتْ  الناس  ، وق ت لَ  الدماء  فرت األبرياء   ،المستأمنين بقتل   الذمم   وخ 

رت ؟ المفاهيم   بهذه إال البقاع   وف ج    االختصاص   أهل إلى بالرجوع   ذلك أمانَ  للا   جعل وقد ،!!المنكوسة 

نَ  أَْمرٌ  جاَءه مْ  َوإ ذا: ﴿تعالى قال ومجاله   فن  ه   في كل   واالستنباط    َردُّوه   َولَوْ  ب ه   أَذاع وا اْلَخْوف   أَو   اأْلَْمن   م 

س ول   إ لَى ْنه مْ  اأْلَْمر   أ ول ي َوإ لى الرَّ ينَ  لَعَل َمه   م  ْنه مْ  يَْستَْنب ط ونَه   الَّذ  ْكر   أَْهلَ  فَْسئَل وا: ﴿أيًضا وقال﴾ م   نْ إ   الذ  

ونَ تَعْ  ال ك ْنت مْ   .﴾ لَم 

 ووطن نا، دين نا خدمة   في يستعملَنا وأنْ  بالَدنا، يحفظَ  وأنْ  وأهل ينا، أموال نا في يأمنَنا أنْ  وعال جل   للاَ  نسأل  

نا والةَ  يوفقَ  وأنْ   . والعباد   البالد   نفع فيه لما أ مور 

 


