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افتتاحـية
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والســام عىل سيدنا حممد

وعىل آله وصحبه و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.

وبعـــــد :فيرس « دائرة الشؤون اإلس�لامية والعمل اخلريي بدبي -

إصدارها اجلديد « األمن واألمان فريضة
إدارة البحوث » أن تقــدِّ م
َ

دينيــة ورضورة دنيوية » جلمهــور القراء من الســادة الباحثني
واملثقفني واملتطلعني إىل املعرفة.

وهي رســالة تعنى ببيان أمهية توفري األمن من أجل صالح

حياة الناس ،وتستشــهد لذلك بآيات كتاب اهلل ،وســنة رسوله
ــر ُج عىل املقاصد اخلمســة التــي جاء الرشع
الكريــم ﷺ ،و ُت َع ِّ

حلاميتهــا ،والتي حتفظ يف ظــل األمن ،وينتج عــن اإلخالل هبا
مفاسد كبرية يف جوانب احلياة كافة.

ثم تذكّرنا الرسالة باألسباب التي تكفل حتقق األمن ،ودوام

األمــان ،كاإليامن باهلل وتوحيده ،والبعد عــن معصيته ،والعناية
بالعلم الرشعي ،والســمع والطاعة لوالة األمر ،وإيثار الرفق يف
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التعامل ،واحلذر من الشــائعات واحلمالت املغرضة ،وتشــديد
العقوبات عىل كل من يعبث باألمن ،أو يع ّطل األمان.

وهذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقدم عظيم الشــكر والدعاء

ألرسة آل مكتوم حفظها اهلل تعاىل التي حتب العلم وأهله ،وتؤازر

قضايا اإلسالم والعروبة بكل متيز وإقدام ،ويف مقدمتها صاحب

السمو الشيخ حممد بن راشد بن ســعيد آل مكتوم ،نائب رئيس
الدولــة ،رئيس جملس الــوزراء ،حاكم ديب الذي يشــ ِّيد جمتمع
املعرفة ،ويرعى البحث العلمي ،ويشجع أصحابه و ُطالبه .

راجني من العــي القدير أن ينفع هبذا العمــل ،وأن يرزقنا

التوفيق والســداد ،وأن يوفــق إىل مزيد مــن العطاء عىل درب

التميز املنشود.

َّ
وصل اهلل وســ َّلم
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني،

عىل النَّبي األمي اخلاتم س ّيدنا حممد وعىل آله وصحبـه أمجعني.
إدارة البحوث
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احلمد هلل محد الشاكرين ،والشكر له سبحانه عىل نعمة اإليامن

والدين ،واألمن واألمان ،واالســتقرار واالطمئنان ،وأشــهد أن

ال إلــه إال اهلل وحده ال رشيك له ،القائل يف كتابه املبني﴿ :ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾[سورة قريش ،]4-3 :وأشهد
الســنَّة ،القلب
أن نبينــا حممد ًا عبده ورســوله ،قائد احلق ،وممهد ُّ
املسلم من َس ِل َم
الرحيم ،والداعي إىل ربه باملنهج القويم ،القائل« :
ُ

املســلمون من لســانه ويده ،واملؤم ُن من أمنه الناس عىل دمائهم

وأمواهلم »((( ،صىل اهلل عليه وعىل آله األطهار ،وصحابته األبرار،

وعىل التابعني هلم بإحسان يف اقتفاء اآلثار.

((( أخرجه الرتمذي يف جامعه ،أبواب اإليامن عن رســول اهلل ﷺ ،باب ما
جاء يف أن املسلم من سلم املســلمون من لسانه ويده ،رقم.)2627( :
قال الرتمذي رمحه اهلل « :هذا حديث حسن صحيح ».
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أما بعد:
األمن هو الشــعور باالطمئنان واالستقرار ،وزوال اخلوف،
وسكون القلب من مصادر القلق واالضطراب التي هتدد استقرار
األوطان والبلدان :كحمل األســلحة وإزهاق األرواح ،وانتهاك
األعراض وســلب األموال ،واخلروج عــى والة األمر واحلكام،
ومفارقة اجلامعة ،واإلخالل باألنظمة والترشيعات ،والســعي إىل
الفوىض واهلرج والتنازع والقتال.
ولقد اهتمت الرشيعة اإلسالمية باألمن واألمان اهتامم ًا عظي ًام،
كيــف ال وهي من َأ َج ِّل النعم وأعظم املنن ،التي هبا حتفظ املقاصد
الرضورية اخلمسة (الدين والنفس والعقل والنسل واملال).
فاألمن فريضــة دينية جاء اإلســام بالتأكيد عــى أمهيتها،
ورضورة دنيوية ال يستغني عنها إنسان وال حيوان وال مجاد.
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وما أحوج النــاس أفراد ًا وجمتمعات إىل مــن يذكرهم بنعمة
األمن واألمان ،وســبل حتقيقها واملحافظــة عليها ،خاصة يف هذا
الوقت الذي تعاين فيه املنطقتان العربية واإلســامية ،من خروج
مجاعات متطرفة متشــددة ،وفئات حزبية مبتدعة ،وانتشــار أفكار
وتتســمى باســم أبنائه،
منحرفــة ملوثة ،تلبس لباس اإلســام،
َّ
وتدعــو إىل التكفــر والتفجري والتدمــر والعبث بأمــن الدول
واملجتمعات.
وألمهية هذا املوضوع أحببت اإلسهام فيه ،لعله يعالج بعض
املغر ِر هبم الذين مل
الظواهر الســلبية الفكرية عند بعض الشــباب َّ
تنضج عقوهلم ،ومل تكتمل جتارهبم ،بتوعيتهم بأمهية األمن واألمان
يف رشيعة اإلسالم ،وحتذيرهم من أفكار التكفري والتفجري واخلروج
عىل طاعة احلكام ،واستباحة دماء األبرياء.
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الوقفة األولى:
أهمية األمن واألمان
في القرآن والسنة

→

→

األمن واألمان
فريضة دينية
وضرورة دنيوية

الوقفة الثانية:
املفاسد الدينية
والدنيوية الناجمة
عن اختالل األمن واألمان

→

وقد جعلت املوضوع يف ثالث وقفات:

الوقفة الثالثة:
أسباب حتقق األمن
واألمان واحملافظة عليهما

أســأل اهلل تعاىل أن يوفقنا للعمل بكتابه واتباع ســنة نبيهﷺ،
وأن ينفع هبذه الكلامت ،وجيعلها خالصة لوجهه ،مقربة إليه ،نافعة
لعباده ،إنه جواد كريم.
•

•
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الوقفة األوىل
أهمية األمن واألمان يف القرآن والسنة
اإلســام دين األمن واألمــان ،واالســتقرار واالطمئنان،
والرمحة والتضامن ،والســعادة والسالم ،والعدل واخلري ،لألفراد
واجلامعات والشعوب والبلدان.
واألمن نعم ٌة إهلية جليلةِ ،
ومنَّ ٌة رباني ٌة كبرية ،ومطلب إنســاين

نبيل ين َْشــدُ يف كل َعص ِ
وم ْصٌ ،
وأمل يســعى إليه بنو اإلنســان،
ُ
ْ

عظيم مــن مقاصد الدين،
وغاي ٌة عظمــى يطلبها البرش ،ومقصدٌ
ٌ
وحاج ٌة حيتاج إليها الناس كحاجتهم للغذاء والرشاب ،بل أعظم.

ويف ظــال األمن ُتقن الدماء ،وتُصــان األعراض ،وحتفظ
وي ُّج بيتُّه احلرام،
األموال ،ويأمن األحبة واإلخــوان ،و ُيعبد اهللَ ُ ،

وتعمر املســاجد ،وتُقــام العبادات ،وتُعمل الصاحلــات ،و َيزداد
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اإليامن ،ويقوى اإلســام ،وتســتقيم حياة الناس ،وينترش العلم،
ويرقى املجتمع ،وتتطور احلياة ،ويعم اخلري واإلحسان.
ويف رحابه يســود االطمئنان ،وتســتقر األوضاع ،وتتحقق
النجاحــات واإلنجــازات ،وتزدهر احلضــارة ،وتنهض األمة،
ويسود الرخاء ،ويزداد اإلنتاج.
ومــن أجله قامــت الــدول واحلكومــات ،واملؤسســات
واملنظومات ،وبســببه أبرمت املعاهــدات واالتفاقات ،وأقيمت
املؤمترات والندوات ،وأنشئت وزارات الداخلية والدفاع؛ لتعزيز
األمن الداخيل واخلارجي لألوطان.
وقد َّ
كتاب اهلل العظيم ،وســن ُة
دل عــى أمهية األمن واألمان ُ

رسوله الكريم ﷺ:

أ) من القرآن الكريم:
 -1قوله تعاىل ﴿ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ﴾ [ســورة البقــرة .]١٢٥ :وقوله تعاىل﴿ :ﮖ ﮗ
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ﮘﮙﮚﮛ ﮜ ﮝﮞﮟﮠﮡﮢ
ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﴾ [ســورة آل

عمران.]٩٧ - ٩٦ :
فالبلد اآلمن املستقر هو مقصد الناس كلهم؛ وذلك حلصول
منافعهم الدينية من إقامة للعبادات والصلوات ،وحصول منافعهم
الدنيوية من طلب لألرزاق واملعاش.
 -2قوله تعــاىل ﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ﴾ [ســورة البقــرة ،]١٢٦ :وقولــه تعــاىل ﴿ :ﭣ
ﭤﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ ﭭﭮ
ﭯ ﴾ [سورة إبراهيم.]٣٥ :
فاألمن مــن أخص مقاصد أيب األنبيــاء إبراهيم اخلليل عليه
الصالة الســام ،وذلك ألن املجتمع املســتقر اآلمــن هو امليدان
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الفاضل لتوحيد اهلل تعاىل وعبادته وانتشــار الدعوة ورســوخها،
واستقامة أرزاق الناس ومعاشهم.
 -3قولــه تعــاىل ﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲﭳﭴ ﭵﭶﭷﭸﭹ﴾
[سورة النحل.]١١٢ :
فبزوال األمن يقع اجلوع الذي هو ضد الرغد ،واخلوف الذي
هو ضد األمن.
 -4قولــه تعــاىل ﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﴾ [سورة

القصــص ،]٥٧ :وقولــه تعــاىل﴿ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾
[سورة العنكبوت.]٦٧ :
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فبنعمة األمن يطمئن الناس يف بلداهنمُ ،
وتمع إليهم الثمرات
واألرزاق والبضائــع الكثرية من كل مــكان ،ويأمنون من احلرب
والقتل واألرس والنهب.
 -5قولــه تعــاىل﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾ [سورة قريش.]٤ - ٣ :
فرغــد الرزق واألمن من املخاوف ،من أكــر النعم الدنيوية
املوجبة لشكر اهلل تعاىل وإفراده بالعبادة وحده.
ب) من السنة النبوية:
 -1قوله عليه الصالة والســام « :من أصبــح منكم آمن ًا يف

معاىف يف جسده ،عنده ُقوت يومه ،فكأنام ِح ْي َزت له الدنيا»(((.
رسبه،
ً
((( أخرجــه الرتمذي يف جامعه ،أبواب الزهد عن رســول اهلل ﷺ ،باب يف
الوصف من حيــزت له الدنيا ،رقــم ،)2346( :وقال « :هذا حديث
حســن غريب » ،وحســنه األلبــاين  -بمجموع الطرق  -يف سلســلة

األحاديث الصحيحة ،رقم.)2318( :
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فمن أصبح آمن ًا يف نفسه وماله وأهله ،وآمن ًا عىل عافية جسده،

وآمنــ ًا عىل رزق يومه ،فكأنام ملــك الدنيا بأرسها؛ وذلك ألن من
فقد نعمة األمن واألمان مل ينتفع بنعم الدنيا وإن ملكها.
 -2عن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام قال :كان رســول اهلل
ﷺ إذا رأى اهلــال؛ قــال « :اللهم أهله علينــا باألمن واإليامن،
والسالمة واإلسالم ،والتوفيق ملا حتب وترىض ،ربنا وربك اهلل »(((.
فالنبي عليه الصالة والســام يدعو اهلل عز وجل يف بداية كل
شهر بدوام نعمة األمن واألمان ،وذلك ملا يف دوام هذه النعمة من
جلب للخريات العظيمة ،ودرء للمفاسد الكبرية.
 -3عن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام قال :مل يكن رسول اهلل
ﷺ يــدع هؤالء الدعوات حني يصبح وحــن يميس « :اللهم إين
أسألك العافية يف الدنيا واآلخرة ،اللهم إين أسألك العفو والعافية
((( أخرجه ابن حبان يف صحيحه ،كتاب الرقائق ،باب األدعية ،ذكر ما يقول
املرء إذا رأى اهلالل أول ما يراه ،رقم ،)888( :وصححه حمققه الشــيخ

شعيب األرنؤوط.
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يف ديني ودنياي وأهيل ومايل ،اللهم اســر عورايت ،وآمن روعايت،
اللهم احفظني من بني يدي ،ومن خلفي ،وعن يميني ،وعن شاميل،
ومن فوقي ،وأعوذ بعظمتك أن أغتال من حتتي »(((.
فالنبي عليه الصالة والســام يدعو ربه عز وجل يف بداية كل
صباح ومساء بأن يؤمنه من املخاوف واملخاطر والرعب والروع.
املســلم من َس ِل َم املســلمون من لسانه ويده،
 -4قوله ﷺ« :
ُ

واملؤم ُن من أمنه الناس عىل دمائهم وأمواهلم »(((.

إذ األمــن والســام جــزء ال يتجــزأ مــن إيــان املؤمــن
وإســامه ،فاملؤمن هو الذي يثمر إيامنــه بتحقيق األمن عىل دماء
وأموال اآلخرين.
((( أخرجه أمحد يف مسنده ،مسند عبد اهلل بن عمر ،رقم ،)4785( :وصححه
حمققه الشيخ شعيب األرنؤوط.

((( أخرجه الرتمذي يف جامعه ،أبواب اإليامن عن رســول اهلل ﷺ ،باب ما
جاء يف أن املسلم من سلم املســلمون من لسانه ويده ،رقم.)2627( :
قال الرتمذي رمحه اهلل « :هذا حديث حسن صحيح ».
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هكذا نرى أن الدين اإلسالمي حيرص عىل إقرار األمن حتى
يعيش الناس يف اســتقرار وطمأنينة ،فتنطلق منهم الكلامت املعربة
واألفــكار املبدعة ،و ُت ْت َقن األعامل ،وحييــا الناس مطمئنني فرحني
مستبرشين ،تغمرهم السعادة واهلناء والسالم.
•

•
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الوقفة الثانية
املفاسد الدينية والدنيوية
النامجة عن اختالل األمن واألمان
جاءت الرشيعة اإلســامية بحفظ جمموعــة املصالح الدينية
والدنيوية ،التي تقوم حياة اإلنســان عليهــا ،والتي تتضمن حفظ

ٍ
مقصد من املقاصد اخلمســة الرضورية :الديــن والنفس والعقل
والنسل واملال.
« فقد اتفقت األمة ،بل ســائر امللل ،عىل أن الرشيعة ُو ِضعت

للمحافظة عىل الرضوريات اخلمس ،وهي :الدين والنفس والنسل
واملال والعقل »(((.

قال الغزايل رمحه اهلل « :مقصود الرشع من اخللق مخســ ٌة ،وهو
أن حيفظ عليهم :دينهم ،ونفســهم ،وعقلهم ،ونســلهم ،وماهلم.
((( املوافقات يف أصول الرشيعة ،أليب إسحاق الشاطبي.)39/2( :
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فكل ما يتضمن حفظ هذه األصول اخلمسة فهو مصلح ٌة ،وكل ما
ُي َف ِّوت هذه األصول فهو مفسدةٌ ،ودفعها مصلح ٌة »(((.
وحرمــت الرشيعة انتهــاك وتضييع هــذه املقاصد الرشعية
الكريمة ،واألهداف الســامية النبيلة ،ورشعت وســائل حفظها،
ومنعت االعتداء عليها ،واحتاطت من اإلخالل هبا.
وقــد جاء كتاب اهلل العظيم ،وســنة نبيــه الكريم ﷺ باألمر
بحفظ هذه املقاصد الرضورية اخلمسة ،فمن اآليات الكريمة:
 -1قوله تعاىل ﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ
ﯾﯿﰀﰁﰂﰃ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ
((( املستصفى من علم األصول ،أليب حامد الغزايل.)417/1( :
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ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ
ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﴾ [سورة األنعام.]153 -١٥١ :
فاشــتملت هذه اآليات الكريمة عىل العنايــة بالرضوريات
بجالء ووضوح:
أ) الداللــة عىل حفــظ الدين يف قوله تعــاىل ﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ﴾ وقولــه ﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ﴾ ،حيث أمرت اآليات بالتوحيد،
وهنت عن اإلرشاك باهلل.
ب) الداللــة عىل حفظ النفس يف قولــه تعاىل ﴿ :ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ﴾ وقوله﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
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ﯻ ﯼ﴾ ،فنهت اآلية عن قتــل النفس التي حرم اهلل ،وأمرت
بقتل النفس باحلق حفظ ًا للنفس يف باب القصاص ،وحفظ ًا للدين
يف باب الردة ،وحفظ ًا للنسل يف باب الرجم.
جـ) الداللة عىل حفظ النسل والعرض يف قوله تعاىل ﴿ :ﯬ
ﯭﯮ ﯯﯰﯱﯲﯳ﴾ ،ومن أعظم الفواحش
الزنا ،وهو الذي يؤدي إىل تضييع النسل ،وتلويث العرض.
د) الداللة عــى حفظ املال يف قوله تعــاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ﴾.
هـ) الداللة عىل حفظ العقل يف قوله تعاىل ﴿ :ﰁ ﰂ ﴾
مــن جهة أن التكليف هبــذه األمور ال يكون إال ملن ســلم عقله،
وال يقوم هبا فاسد العقل(((.
((( انظــر :اإلســام ورضورات احليــاة ،لعبــد اهلل بــن أمحد قــادري،
ص.)17-16( :

22

األمن واألمان فريضة دينية وضرورة دنيوية

 -2قولــه تعــاىل ﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪﮫﮬﮭﮮﮯ ﮰﮱﯓ ﯔﯕ
ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ ﯝ ﯞﯟﯠﯡ
ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮﯯﯰﯱ ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛ ﭜﭝ

ﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦﭧﭨﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ
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ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾
[سورة اإلرساء.]٣٦ - ٢٣ :
فاشــتملت هــذه اآليــات املباركــة أيضــ ًا عــى العنايــة
بالرضوريات اخلمس:
أ) الداللــة عىل حفظ الدين يف قولــه تعاىل ﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ﴾.
ب) الداللــة عىل حفــظ النفس يف قوله تعــاىل﴿ :ﭺ ﭻ
ﭼ﴾ ،وقوله﴿ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾.
جـ) الداللة عىل حفظ املــال يف قوله تعاىل﴿ :ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﴾ إىل قولــه ﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﴾ ،وقوله تعاىل:
﴿ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾ إىل قوله
تعاىل ﴿ :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﴾.
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د) الداللة عىل حفظ النسل والعرض يف قوله تعالـى ﴿ :ﮊ
ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾(((.
ومن األحاديث النبوية التي عنيت باملقاصد الرضورية:
 -1قوله ﷺ « :اجتنبوا السبع املوبقات » ،قالوا :يا رسول اهلل
وما هن؟ قال « :الرشك باهلل ،والسحر ،وقتل النفس التي حرم اهلل
إال باحلــق ،وأكل الربا ،وأكل مال اليتيــم ،والتويل يوم الزحف،
وقذف املحصنات املؤمنات الغافالت »(((.
فســمى النبي ﷺ االعتدا َء عىل هذه األمور الســبع ُموبق ًا أي
ُمهلــك ًا ،وال يكون ُمهلــك ًا إال إذا كان حفظ األمــر املعتدى عليه
رضورة من رضورات احلياة:
((( اإلسالم ورضورات احلياة ،لعبد اهلل بن أمحد قادري ،ص.)19-18( :

((( أخرجــه البخاري يف صحيحــه ،كتاب الوصايا ،باب قــول اهلل تعاىل:
﴿ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ

ﮐ ﮑ ﴾ ،رقم.)2766( :
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َّ
فــدل عىل مقصــد حفظ الديــن :قوله ﷺ « :الــرك باهلل،
والسحر » ،وقوله « :والتويل يوم الزحف ».
َّ
ودل عــى مقصد حفظ النفس :قوله ﷺ « :وقتل النفس التي
حرم اهلل إال باحلق ».
َّ
ودل عىل مقصد حفظ النسل :قوله ﷺ « :وقذف املحصنات
املؤمنات الغافالت ».
َّ
ودل عىل مقصد حفظ املال :قولــه ﷺ « :وأكل الربا ،وأكل
مال اليتيم »(((.
 -2قولــه ﷺ ألصحابــه « :بايعوين عــى أن ال ترشكوا باهلل

شيئ ًا ،وال ترسقوا ،وال تزنوا ،وال تقتلوا أوالدكم ،وال تأتوا ببهتان
تفرتونه بني أيديكــم وأرجلكم ،وال تعصوا يف معروف ،فمن وىف
((( انظر :التوضيح لــرح اجلامع الصحيح ،البــن امللقن-264/17( ،
 ،)267فتح الباري برشح صحيح البخاري ،البن حجر العســقالين،
( ،)710-708/15اإلســام ورضورات احليــاة ،لعبد اهلل بن أمحد
قادري ،ص.)20-19( :
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منكم فأجره عىل اهلل ،ومن أصاب من ذلك شــيئ ًا فعوقب يف الدنيا
فهو كفارة له ،ومن أصاب من ذلك شــيئ ًا ثم سرته اهلل فهو إىل اهلل:

إن شاء عفا عنه ،وإن شاء عاقبه » ،فبايعناه عىل ذلك(((.
فبايع ﷺ أصحابه عىل حفظ هذه الرضوريات:
َّ
فــدل عىل مقصد حفظ الدين :قولــه ﷺ « :أن ال ترشكوا
أ)

باهلل شيئ ًا ».

ب) َّ
ودل عــى مقصد حفظ النفس :قولــه ﷺ « :وال تقتلوا
أوالدكم ».
جـ) َّ
ودل عىل مقصد حفظ النسل :قوله ﷺ « :وال تزنوا ».
د) َّ
ودل عىل مقصد حفظ املال :قوله ﷺ « :وال ترسقوا »(((.
((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب اإليامن ،باب ،رقم.)18( :

((( انظر :التوضيح لــرح اجلامع الصحيح ،البــن امللقن-596/32( :
 ،)599فتح الباري برشح صحيح البخاري ،البن حجر العســقالين:
( ،)132-125/1اإلســام ورضورات احليــاة ،لعبــد اهلل بن أمحد
قادري ،ص.)21( :
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-3عن عبد اهلل بن مســعود ريض اهلل عنه قال :ســألت النبي
ﷺ :أي الذنــب أعظــم عند اهلل؟ قــال « :أن جتعــل هلل ند ًا وهو
خلقك » ،قلت :إن ذلــك لعظيم ،قلت :ثم أي؟ قال « :وأن تقتل
ولــدك ختاف أن يطعم معــك » ،قلت :ثم أي؟ قــال « :أن تزاين
حليلة جارك »(((.
فجعــل ﷺ االعتداء عىل هذه األمــور أعظم الذنوب ،وهذا
دليــل عىل أن حفظ هذه األمور من الرضوريات التي ال تســتقيم
احلياة بدوهنا:
أ) َّ
فدل عىل مقصد حفظ الديــن :قوله ﷺ « :أن جتعل هلل ند ًا
وهو خلقك ».
ب) َّ
ودل عىل مقصــد حفظ النفس :قولــه ﷺ « :وأن تقتل
ولدك ختاف أن يطعم معك ».
((( أخرجــه البخــاري يف صحيحــه ،كتاب التفســر ،باب قولــه تعاىل:
﴿ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﴾ ،رقم.)4477( :
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جـــ) َّ
ودل عىل مقصد حفظ النســل :قولــه ﷺ « :أن تزاين
حليلة جارك »(((.
نتائج اختالل األمن:
وبانفالت األمن والنظام العــام يف البالد ال يقوم للناس دين
وال تستقيم هلم دنيا ،فتضيع الرضورات اخلمس ،إذ:
 -1خيتل مقصد حفظ الدين :وذلك بتضييع أركان اإلسالم،
وترك اجلمــع واجلامعــات ،وارتــكاب املعــايص واملحرمات،
ووقــوع الظلــم والســيئات ،وانتشــار البــدع والضــاالت،
وإعاقــة ُســ ُبل الدعــوة إىل ديــن رب الربيات ،ونشــاط دعاة

الفتن واملنكرات ،وقطــع األرحام والقرابــات ،وتعطيل اجلهاد
واحلدود والعقوبات.
((( انظــر :التوضيح لرشح اجلامــع الصحيح ،البن امللقــن-26/22( :
 ،)27فتح البــاري برشح صحيح البخاري ،البن حجر العســقالين:
( ،)601-600/15اإلســام ورضورات احليــاة ،لعبد اهلل بن أمحد
قادري ،ص.)21-20( :
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 -2خيتل مقصد حفظ النفس :وذلك بإزهاق األرواح الربيئة،
وقتل األنفس املعصومة ،وســفك الدماء املستأمنة ،وانتهاك حرمة
املعاهدة ،وضياع أســباب العيــش للنفس اإلنســانية ،من طعام
ورشاب وملبس ومسكن.
 -3خيتــل مقصــد حفــظ العقــل :وذلك هبجــر املدارس
واجلامعات ،وقتل العلامء وهدم احلضارات ،وحرق كتب الرتاث
واملعلومات ،وانتشــار املبــادئ واألفكار والضــاالت ،ورواج
املسكرات واملخدرات ،وتعطل حد شارب اخلمر والقاذورات.
 -4خيتل مقصد حفظ النسل والعرض :وذلك برتك النكاح،
وضيــاع حقوق األزواج واألوالد ،وهتــك املحارم واألعراض،
واختالط األنساب ،وانتشار التربج والسفور واالختالط ،ووقوع
الزنا والفواحش واللواط.
 -5خيتــل مقصــد حفظ املــال :وذلــك بتعطــل االقتصاد
واالســتثامرات ،وجتمــد عجلة التنميــة والتجــارات ،وإتالف
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األموال واخلــرات ،وتوقف األعــال واملرشوعــات ،وفقدان
البضائــع واملمتلــكات ،وإقفال األســواق واملحــات ،وهنب
األموال واخلريات ،واحتكار الســلع واملنتجات ،وشيوع الرشوة
والرسقات ،وإيقاف العقوبات والتعزيرات.
وأكرب دليل وشــاهد عىل هذه املفاســد العظيمة ما حدث يف
البالد التي فقد أهلها األمان عرب التاريخ ويف هذا الزمان ،فالواقع
شاهد ،والتاريخ ال يكذب ،فأهل تلك البالد ال جينون إال اخلوف
والفتــن ،وال حيصدون إال اجلــوع واملحن ،أمــن مرفوع ،وخري
مقطوع ،حياة متوقفة ،وفوىض عارمة ،وحروب طاحنة ،وأحوال
مضطربة ،ومرافق مدمرة ،ومنافع معطلة ،سفهاء حاكمون ،وأعداء
ســعيدون ،ولن يدرك ذلك إال من ذاق ويالت الفتن واحلروب،
واصطىل بنريان املحن والكروب.
وقد ذكر العامل الرباين ،واإلمام املبرص أمحد بن حنبل رمحه اهلل
بعض هذه املفاســد ،فعــن أيب احلارث الصائغ قال « :ســألت أبا
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عبد اهلل يف ٍ
أمر كان حدث ببغدادَ ،و َه َّم قو ٌم باخلروج ،فقلت :يا أبا

عبد اهلل ،ما تقول يف اخلروج مع هؤالء القوم؟ فأنكر ذلك عليهم،
وجعل يقول :سبحان اهلل ،الدماء ،الدماء ،ال أرى ذلك ،وال آمر به،
خري من الفتنة يسفك فيها الدماء ،ويستباح
الصرب عىل ما نحن فيه ٌ

فيها األموال ،وينتهك فيها املحارم ،أما علمت ما كان الناس فيه،

(يعني أيام الفتنة)؟ ،قلت :والنــاس اليوم ،أليس هم يف ٍ
فتنة يا أبا
عبــد اهلل؟ قال :وإن كان ،فإنام هي فتن ٌة خاص ٌة ،فإذا وقع الســيف
عمت الفتنة ،وانقطعت السبل ،الصرب عىل هذا ،ويسلم لك دينك
خري لك ،ورأيته ينكــر اخلروج عىل األئمة ،وقال :الدماء ،ال أرى
ٌ
ذلك ،وال آمر به »(((.

•

•

•

((( السنة ،أليب بكر اخلالل.)133-132/1( ،
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الوقفة الثالثة
أسباب حتقق األمن واألمان
واحملافظة عليهما
يتحقــق األمن واألمان بأســباب كثــرة ،وأمــور عديدة،
أهم ذلك:
أوالً :توحيــد اهلل تعــاىل وحتقيق اإليــان به ،وكثــرة التوبة
واالســتغفار وشــكر نعمه ســبحانه ،والتزام دين اإلسالم احلق
رشيعــ ًة ومنهج ًا ،واحلذر من الرشك والكفــر والبدع والعصيان،
بذلــك يتح َّقق األمــن التام ،قــال اهلل تعاىل عىل لســان إبراهيم:
﴿ﯲﯳﯴﯵﯶ ﯷﯸﯹﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ
ﰉﰊ ﭑﭒﭓﭔﭕ ﭖﭗﭘﭙ
ﭚ ﭛ ﴾ [سورة األنعام.]82-81 :
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وبالتخيل عــن اإليامن وعن تطبيــق رشع الرمحن ،وبالوقوع
يف الــرك والبدع ،وبكفــران النعم ،وكثرة العصيان ،وانتشــار
الظلم والعــدوان ،وبرتك األمــر باملعروف والنهــي عن املنكر،
وقلة االســتغفار ،وضعف التوبة واألوبة إىل الكريم املنان ،وبرتك
الصلوات ،وانتشــار الربــا والزنا واملعازف ،وعقــوق الوالدين،
ي َبدَّ ُل األمن خوف ًا واضطراب ًا ،قــال تعاىل ﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ
ﭯﭰﭱﭲﭳﭴ ﭵﭶﭷ
ﭸ ﭹ ﴾ [سورة النحل.]١١٢ :
سبب للجوع واخلوف،
فكفران نعم اهلل تعاىل ،وعدم شكرهاٌ ،
سبب للرغد واألمن.
واإليامن باهلل وشكر نعمه ٌ
وقــال تعــاىل﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ
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ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﴾
[سورة النور.]٥٥ :
فباإليامن بــاهلل وااللتزام برشعــه وحتقيق توحيــده والقيام
بالصاحلات ُي َم َّك ُن الناس ويأمنون ويطمئنون.
وقــال تعــاىل﴿ :ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ
ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﴾ [سورة األحقاف.]١٣ :
وقــال ســبحانه﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ﴾ [سورة إبراهيم.]٧ :
فباإليامن باهلل واالستقامة عىل رشعه وشكر نعمه ،يأمن الناس
ويسعدون ،وبالكفر والعصيان تزول النعم وحيل العذاب.
وقال جل وعال عن قوم ســبأ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ
ﭤﭥﭦﭧ ﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
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ﭮﭯ ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾ [ســورة

سبأ.]١٧- ١٥ :
وقال ســبحانه عن حال اليهود ﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕﮖ
ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﴾[ســورة آل
عمران.]١١٢ :
وقال اهلل تعاىل عن بني إرسائيل﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹﭺﭻ ﭼﭽﭾﭿﮀ
ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﴾ [سورة املائدة.]٧٩ - ٧٨ :
فاإلعراض عن رشع اهلل ،والرشك به ،والكفر والبطر بنعمه،
وارتكاب ما هنــى عنه ،وعصيان أوامره ،وتــرك األمر باملعروف

36

األمن واألمان فريضة دينية وضرورة دنيوية

أســباب للذلة والصغار ،واخلوف والعذاب،
والنهي عن املنكر،
ٌ
والرعب والضياع.
فالسبيل والطريق والسبب الرئيس لألمن واألمان هو حتقيق
توحيد رب األرض والســاء ،واتباع ســنة خليلــه العدنان عليه
الصالة والسالم.
ضاع فالَ   أ َم ٌ
ُ
ــان
إذا
اإليامن َ

ومن َر ِض احليـا َة ِ
بغري ٍ
دين
َ

مل ي ِي ِديـنَــا
وال ُدنْـ َيـا ملن ُ ْ
فقدْ َ
جعل الفنا َء  هلاَ   قرينا

(((

ثانيــ ًا :العناية بالعلم الرشعي املســتمد من الكتاب والســنة
الصحيحة بفهم الســلف الصالح ،فاألمن يتحقق بالعلم ويذهب
باجلهــل ،فالعلم باب كل خري ،واجلهل بــاب كل رش ،وما خرج
اخلوارج عىل والة األمر ومجاعة املســلمني واســتباحوا دماءهم،
وقتلوا أبرياءهم ،واســتباحوا أعراضهــم وأمواهلم ،وعبثوا بأمن
((( ديوان حممد إقبال ،أبيات من قصيدة جواب الشكوى.)103/1( :
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بلداهنم وشعوهبم ،إال عن طريق اجلهل بفهم آيات الكتاب والسنة
وتنزيلها عىل غري مواضعها ،وتفسريها بخالف مقاصدها ،وتأويلها
بالوجه الذي يدعم توجهاهتم احلزبية ورغباهتم الدنيوية ،وفهمهم
اخلاطئ املنحرف ملفهوم اجلهــاد والتكفري والوالء والرباء وحتكيم
الرشيعة والسمع والطاعة ،وجيب العناية بالعلم من جانبني:
 -1تعلــ ًا عىل أيــدي العلامء الربانيني الراســخني ،وطالب
العلم املخلصني الصادقني ،أهل البصرية واحلكمة ،الذين هم ورثة
األنبياء ،وعالمات اهلدى ،ومصابيــح الدجى ،الذين ال تعصف
هبم األهواء ،وال تســتهوهيم العواطف ،ففي أخــذ العلم عنهم،
والرجوع إليهم ،وســؤاهلم ،واحرتامهم ،وإجالهلم ،واالستنارة
ودرع من املفاسد واملحن.
بآرائهم ،عصم ٌة من الفتن،
ٌ
قال تعاىل ﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ
ﮔﮕﮖ ﮗﮘﮙ ﮚﮛﮜﮝﮞ
ﮟ ﴾ [سورة النساء.]٨٣ :

38

األمن واألمان فريضة دينية وضرورة دنيوية

قــال العالمة عبد الرمحن بن نارص الســعدي رمحه اهلل « :هذا
تأديب من اهلل لعباده عن فعلهم هذا غري الالئق .وأنه ينبغي هلم إذا
جاءهم أمر من األمور املهمــة ،واملصالح العامة ما يتعلق باألمن،
ورسور املؤمنــن ،أو باخلوف الذي فيه مصيبــة ،عليهم أن يتثبتوا
وال يســتعجلوا بإشــاعة ذلك اخلرب ،بل يردونه إىل الرسول ،وإىل
أويل األمر منهم ،أهل الرأي والعلــم والنصح ،والعقل والرزانة،
الذين يعرفون األمور ،ويعرفون املصالح وضدها »(((.
وقال عليه الصالة والســام « :الربكة مع أكابركم »((( ،قال
املنــاوي رمحه اهلل « :الربكة مع أكابركم املجربني لألمور املحافظني
عىل تكثري األجور ،فجالسوهم لتقتدوا برأهيم وهتتدوا هبدهيم »(((.
((( تيســر الكريــم الرمحن يف تفســر كالم املنان ،لعبــد الرمحن بن نارص
السعدي ،ص.)190( :

((( أخرجه ابن حبــان يف صحيحه ،كتاب الرب واإلحســان ،باب الصحبة
واملجالســة ،ذكر اســتحباب التربك للمرء بعرشة مشــايخ أهل الدين

والعقل ،رقم ،)559( :وصححه حمققه الشيخ شعيب األرنؤوط.

((( فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،لعبد الرؤوف املناوي.)220/3( :
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وعن عبد اهلل بن مســعود ريض اهلل عنه قال « :ال يزال الناس

ٍ
بخري ما أخــذوا العلم عن أكابرهم ،فإذا أخــذوه عن أصاغرهم
ورشارهم هلكوا »(((.
إن األمــور إذا األحــداث د َّبــرهـا
			

دون الشيـوخ تـرى يف بعضها خـلال

إن الشبـاب هلم يف األمـر مـعـجـلـة
			

وللشـيـوخ أنــاة تـدفــع الـزلـال

(((

 -2تعلي ًام ودعو ًة بالوســائل املرشوعة ،وذلــك ألن التعليم
أســاس يف رســوخ األمــن واالطمئنان ،فعــى العلامء
الرشعي
ٌ
ُّ

واملفتــن والباحثني والدعاة وطالب العلم واخلطباء واملدرســن

والوعــاظ واملر ِّبني وال ســيام الوالدان ،وواضعــي مناهج الرتبية
والتعليــم ،ومراكز البحوث والدراســات الرشعيــة ،الدعوة إىل
((( جامع بيان العلم وفضله ،البن عبد الرب القرطبي.)313/1( :

((( أوردها ابن املعتز العبايس يف كتابه طبقات الشعراء ،ص.)444-443( :
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مبادئ اإلســام احلقة ،وبيان العقيدة الصحيحة ،واملنهج السوي
الســليم املســتمد من املنبعني الصافيني واملصدريــن األصليني:
القــرآن الكريم والســنة الصحيحــة بفهم الصحابــة والتابعني
واألئمة الربانيني ،وبيان ذلك يف املســاجد واملدارس واجلامعات
والنوادي واجلمعيــات االجتامعية ومراكز حتفيــظ القرآن ،وعرب
وســائل اإلعــام املختلفة من قنــوات فضائيــة وإذاعات حملية
ومواقع إلكرتونية وكتب ورســائل توجيهيــة ،ومناهج تعليمية،
واالجتهــاد يف إقامة املحارضات والنــدوات واملؤمترات ،والقيام
بدورهم يف النصح والبيــان واحتواء الشــباب والفئات اجلاهلة
املغرر هبا من قبل أعــداء الدين والوطــن ،ومعاجلة االنحرافات
الفكرية واللوثات األخالقية ،وإرشاد الضالني ،ودحض شبهات
اجلاهلني واحلاقدين واملغرضني ،ووضــع الضوابط للمطبوعات
واملنشــورات والصوتيات واملرئيات ،وفتح قنوات احلوار اهلادف
اهلادئ مع الشباب املخلصني؛ لرتشيد محاسهم ،وتوجيه انفعاهلم،
وتسخري طاقاهتم يف خدمة الدين والوطن ،ال يف هدمهام ،وحتصني
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تسمم العقول ،وحترف الفكر
أفكارهم من التيارات الفاسدة التي ِّ

والســلوك ،وتنرش الضالل ،واالنحراف الضــال ،كأفكار تكفري

احلكام واملحكومني والتشــهري بأخطائهم ،والتعدي عىل حرمات
املسلمني واملستأمنني واملعاهدين ،وتفجريهم.
قــال اإلمام أمحــد رمحــه اهلل « :ولــوال العلــم كان الناس
كالبهائم »((( ،وقــال اإلمام ابن القيم رمحــه اهلل « :إذا ظهر العلم

بلــد أو ٍ
يف ٍ
حملة َق َّل َّ
العلم هناك ظهر
خفــي
ـــر يف أهلها ،وإذا
ُ
َ
الش ُّ

َّ
الش ُّـر والفساد »(((.

ثالث ًا :الســمع والطاعة لوالة األمور يف املعروف ،والدعاء هلم
بالتوفيــق واهلداية والصالح يف ظهر الغيــب ،وبذل النصيحة هلم
ـــر ،واحرتامهم وإكرامهم وتوقريهم ،واحلرص عىل لزوم
الس ِّ
يف ِّ

اجلامعــة ،ووحدة الكلمة ،وااللتزام باالنضبــاط والتقيد بالنظام،
وغــرس املحبــة وزرع األلفة ونرش املــودة بني أفــراد املجتمع،
((( إعالم املوقعني عن رب العاملني ،البن قيم اجلوزية.)570/3( :
((( املرجع السابق نفسه.
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واحلذر من شــق عصا الطاعة واخلروج عــى احلكام والدعوة إىل
ذلك ،والبعد عن الفضيحة والســخرية والتشــهري بأخطاء الوالة
والبالد أمام الناس وعىل املنابر وعرب وسائل اإلعالم ،واحلذر من
أسباب االختالف والفرقة والتحزب واالبتداع ،وما يثري األحقاد
والبغضــاء ،وما حيمــل عىل العــداوة والشــحناء ،وجمانبة الفتن
والفوىض واملظاهرات واالحتجاجات واالعتصامات والثورات
والدعاة إليها ،فإن ذلك كله من أعظم أســباب استجالب األمن
واألمان ،واستدامة االستقرار واالطمئنان يف ربوع البالد.
قال تعــاىل آمر ًا عباده بطاعة األمــراء واحلكام ﴿ :ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ﴾ [سورة النساء.]59 :
وقــال ﷺ « :عليك الســمع والطاعة يف عــرك ويرسك،

ٍ
وأثرة عليك »(((.
ومنشطك ومكرهك،

((( أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب اإلمارة ،باب وجوب طاعة األمراء يف
غري معصية وحتريمها يف املعصية ،رقم.)1836( :
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وقال عليه الصالة والســام « :تســمع وتطيع لألمري ،وإن
رضب ظهرك ،وأخذ مالك ،فاسمع وأطع »(((.
وأخرج البيهقي عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ريض اهلل
أمري بر أو فاجــر ،قالوا :يا أمري
عنه قوله « :ال يصلــح الناس إال ٌ

املؤمنــن ،هذا الرب فكيف بالفاجر؟ قــال :إن الفاجر ُي َؤ ِّمن اهلل عز
وجل به السبل ،وجياهد به العدو ،وجييء به الفيء ،وتقام به احلدود،
وحيج به البيت ،ويعبدُ اهللَ فيه
املسلم آمن ًا حتى يأتيه أجله »(((.
ُ
وأخرج الطربي عن عبد اهلل بن مســعود ريض اهلل عنه قوله:
« يا أهيــا الناس ،عليكم بالطاعة واجلامعة ،فإهنا حبل اهلل الذي أمر
خري مما تســتحبون
به ،وإن ما تكرهــون يف اجلامعة والطاعة ،هو ٌ
يف الفرقة »(((.

((( أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب اإلمارة ،باب األمر بلزوم اجلامعة عند
ظهور الفتن وحتذير الدعاة إىل الكفر ،رقم.)1847( :

((( اجلامع لشعب اإليامن ،ألمحد بن احلسني البيهقي.)195/11( :

((( جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،ملحمد بن جرير الطربي.)648/5( :
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ونقل ابن رجب عن احلسن البرصي رمحه اهلل قوله يف األمراء:
« واهلل ما يســتقيم الدين إال هبــم ،وإن جاروا وظلمــوا ،واهلل ملا
يصلح اهلل هبم أكثر مما يفسدون ،مع أن واهلل إن طاعتهم ٌ
لغيظ ،وإن
لكفر »(((.
فرقتهم ٌ
وقال احلافظ ابن رجب رمحه اهلل « :أما السمع والطاعة لوالة
أمور املسلمني ،ففيها ســعادة الدنيا ،وهبا تنتظم مصالح العباد يف
معايشهم ،وهبا يستعينون عىل إظهار دينهم وطاعة رهبم »(((.
وأخرج الربهبــاري عن اإلمام الفضيل بــن عياض رمحه اهلل
قوله يف الدعاء للســلطان « :لو أن يل دعو ًة مستجاب ًة ما جعلتها إال
س لنا هــذا .قال :إذا جعلتها يف
يف الســلطان .قيل له :يا أبا عيل َف ِّ ْ

نفيس مل َت ْعدُ ين ،وإذا جعلتها يف الســلطان صلح ،فصلح بصالحه
العباد والبالد »(((.

((( جامع العلوم واحلكم ،البن رجب احلنبيل.)90/2( :
((( املرجع السابق نفسه.)90/2( :

((( رشح السنة ،أليب حممد الربهباري ،ص.)114-113( :
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ونقل اخلــال عن اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهلل قوله « :وإين
ألدعو له  -أي احلاكم  -بالتســديد والتوفيــق ،يف الليل والنهار،
والتأييد ،وأرى له ذلك واجب ًا عيل »(((.
وقــال العالمة أبو بكــر حممد بن حممد الطرطــويش املالكي

رمحه اهلل « :فحقيق عىل كل ٍ
ترغب إىل اهلل تعاىل يف إصالح
رعية أن
َ
الســلطان ،وأن تبذل له نصحه ،وختصه بصالــح دعائها ،فإن يف
صالحه صالح العباد والبالد ،ويف فساده فساد العباد والبالد »(((.
وقال عليه الصالة والسالم حاث ًا عىل النصح لألئمة واحلكام:
« الديــن النصيحة ،قلنا :ملن؟ قال :هلل ولكتابه ولرســوله وألئمة
املسلمني وعامتهم »(((.
((( السنة ،أليب بكر اخلالل.)83/1( :

((( رساج امللوك ،للطرطويش ،ص.)200( :

((( أخرجه مســلم يف صحيحه ،كتاب اإليامن ،باب بيان أنه ال يدخل اجلنة
إال املؤمنون ،وأن حمبة املؤمنني من اإليامن ،وأن افشــاء الســام سبب

حلصوهلا ،رقم.)55( :
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وبــن ﷺ كيفية نصح احلاكــم فقال « :مــن أراد أن ينصح

ٍ
لسلطان بأمر ،فال ُي ْب ِد له عالني ًة ،ولكن ليأخذ بيدهَ ،ف َيخلو به ،فإن

َقبِ َل منه فذاك ،وإال كان قد أ ّدى الذي عليه له »(((.

ٍ
كســيب العدوي قــال :كنت مع أيب بكرة حتت
وعن زياد بن

رقاق ،فقــال أبو ٍ
منرب ابــن ٍ
ثياب ٌ
بالل:
عامر وهو خيطــب وعليه ٌ

انظــروا إىل أمرينا يلبس ثياب الفســاق ،فقال أبو بكرة :اســكت
ســمعت رســول اهلل ﷺ يقول « :من أهان سلطان اهلل يف األرض
أهانه اهلل »(((.
وروى البيهقــي عــن أنس بــن مالك ريض اهلل عنــه قوله:

« هنانــا كرباؤنا من أصحاب ٍ
حممد ﷺ قالوا :ال تســبوا أمراءكم،
((( أخرجه أمحد يف مسنده ،مسند حكيم بن حزام عن النبي ﷺ ،من حديث
هشــام بن حكيم بن حزام ريض اهلل عنهام ،رقم ،)15333( :وصححه
األلباين يف ظالل اجلنة ختريج أحاديث السنة ،رقم.)1096( :

((( أخرجه الرتمذي يف جامعه ،أبواب الفتن عن رسول اهلل ﷺ ،باب كراهية
إهانة الســلطان ،رقم ،)2224( :وقال « :هذا حديث حسن غريب »،
وحسنه األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة ،رقم.)2297( :
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وال تغشــوهم ،وال تعصوهــم ،واتقوا اهلل واصــروا ،فإن األمر

ٍ
قريب »(((.
إىل

وقــال تعاىل حاثــا ًعىل اجتــاع الكلمة والنهي عــن الفرقة:
﴿ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾ [ســورة آل عمــران:
 ،]103وقــال ﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﴾ [ســورة آل

عمران.]105 :
وقال ﷺ « :يد اهلل مع اجلامعة »(((.
وقال عليه الصالة والســام حلذيفة بــن اليامن ريض اهلل عنه
عندما سأله عام يفعل إن أدرك زمن استحكام الفتن ،وكثرة الدعاة
إىل جهنم ،قال له « :تلزم مجاعة املسلمني وإمامهم »(((.
((( اجلامع لشعب اإليامن ،ألمحد بن احلسني البيهقي.)208/11( :

((( أخرجه الرتمذي يف جامعه ،أبواب الفتن عن رسول اهلل ﷺ ،باب ما جاء
يف لزوم اجلامعة ،رقــم ،)2166( :وصححه األلباين يف صحيح اجلامع
الصغري ،رقم.)3621( :

((( أخرجه البخــاري يف صحيحه ،كتاب الفتن ،باب كيف األمر إذا مل تكن
مجاعة ،رقم.)7084( :
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وقال ﷺ « :مــن خرج من الطاعة ،وفــارق اجلامعة ،فامت،
مات ميتــ ًة جاهلية ،ومن قاتل حتت ٍ
راية ُع ِّم َّية ،يغضب ل َع َص ٍبة ،أو
يدعو إىل َعص ٍبة ،أو ينــر عصب ًة ،ف ُقتِل ِ
فقتل ٌة جاهلية ،ومن خرج
َ

َ
يتحــاش من مؤمنها ،وال
عــى أمتي ،يرضب َب ّرها وفاجرها ،وال
يفي لذي ٍ
عهد عهده ،فليس مني ولست منه »(((.

وقــال عليه الصــاة والســام « :عليكم باجلامعــة وإياكم

والفرقة ،فإن الشيطان مع الواحد ،وهو من االثنني أبعد ،من أراد

وح َة اجلنة فليلزم اجلامعة »(((.
ُب ْح ُب َ

ٍ
شــر ،فقد خلــع ِر ْب َق َة
وقــال ﷺ « :من فــارق اجلامعة قيد

اإلسالم من عنقه »(((.

((( أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب اإلمارة ،باب األمر بلزوم اجلامعة عند
ظهر الفتن وحتذير الدعاة إىل الكفر ،رقم.)1848( :

((( أخرجه الرتمذي يف جامعه ،أبواب الفتن عن رسول اهلل ﷺ ،باب ما جاء
يف لزوم اجلامعة ،رقم ،)2165( :وقال « :هذا حديث حســن صحيح
غريب من هــذا الوجه » ،وصححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري،

رقم.)2546( :

((( أخرجه أبو داود يف سننه ،كتاب السنة ،باب يف اخلوارج ،رقم.)4758( :
وصححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري ،رقم.)6410( :
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وحذر ﷺ من شــق العصا واخلروج عن الطاعة ،فقال « :من

كره من أمريه شــيئ ًا فليصرب ،فإنه من خرج من السلطان شرب ًا مات
ميت ًة جاهلية »(((.

وقال النبي ﷺ حاثــ ًا أمته عىل اجتناب الفتن « :إن الســعيد
ملن ُجنِّب الفتن ،إن الســعيد ملن جنب الفتن ،إن السعيد ملن جنب
الفتن ،وملن ا ْبت ِ َُل فصربَ ،ف َواه ًا »(((.

وقال عليه الصالة والسالم « :إنه مل يكن نبي قبيل إال كان حق ًا

عليــه أن يدل أمته عىل خري ما َي ْع َلمه هلــم ،وينذرهم رش ما يعلمه

هلم ،وإن أمتكم هذه ُج ِعل عافيتها يف أوهلا ،وسيصيب آخرها بال ٌء،
فيقق بعضهــا بعض ًا ،وجتيء الفتنة
ٌ
وأمــور تنكروهنا ،وجتيء فتن ٌة ُ َ

فيقول املؤمن :هذه م ِ
هلكتي ،ثم تنكشــف وجتــيء الفتنة ،فيقول
ُ

((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب الفتن ،باب قول النبي ﷺ « :سرتون
بعدي أمور ًا تنكروهنا » ،رقم.)7053( :
((( أخرجه أبو داود يف ســننه ،كتاب الفتن ،باب النهي عن السعي يف الفتنة،
رقــم ،)4263( :وصححه األلباين يف سلســلة األحاديث الصحيحة،
رقم.)975( :
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املؤمن :هذه هذه ،فمن أحب أن يزحزح عن النار ،ويدخل اجلنة،
فلتأتــه منيته وهو يؤمن باهلل واليوم اآلخر ،وليأت إىل الناس الذي
حيب أن يؤتى إليه »(((.
وقــال ﷺ « :إن بني أيديكم فتن ًا كقطــع الليل املظلم ،يصبح
الرجل فيها مؤمن ًا ويميس كافر ًا ،ويميس مؤمن ًا ويصبح كافر ًا ،القاعد
خري
خري من املايش ،واملايش فيها ٌ
خري من القائم ،والقائم فيها ٌ
فيها ٌ

من الساعي ،قالوا :فام تأمرنا؟ قال :كونوا أحالس بيوتكم »(((.

ونقــل الذهبي عن الصحــايب اجلليل معاوية بن أيب ســفيان
هتموا هبا ،فإهنا تُفســد
ريض اهلل عنــه قوله « :إياكــم والفتنة ،فال ُّ
املعيشة ،وتُكدِّ ر النعمة ،وتُورث االستئصال »(((.

((( أخرجه مســلم يف صحيحه ،كتــاب اإلمارة ،باب األمــر بالوفاء ببيعة
اخللفاء األول فاألول ،رقم.)1844( :

((( أخرجه أبو داود يف ســننه ،كتاب الفتن ،باب النهي عن السعي يف الفتنة،
رقــم ،)4262( :وهو حديث صحيح لغريه كام قاله األلباين يف صحيح
الرتغيب والرتهيب ،رقم.)2742( :

((( سري أعالم النبالء ،للذهبي.)149-148/3( :
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فبالســمع والطاعة لوالة األمر ولــزوم اجلامعة وجمانبة الفتن

ُي ُ
متثل أمر الرمحــن ،وتنتظم أمور الرعية ،ويعــم األمن واألمان،
واخلري واالطمئنــان ،وتقوى البالد وهياهبا األعــداء ،وبانعدامها

يعىص أمــر الرمحن ،وهيدد األمن واالســتقرار ووحــدة البالد،
ويفتح باب الرش والفتــن واحلروب والقتال ،ويســعد األعداء،
وتتحقق خمططاهتم اإلجرامية ،وتفرح قلوب احلاسدين ،ويشمت
املرتبصون واحلاقدون.
وما أمجل قول اإلمام ابن املبارك رمحه اهلل:
اهللُ يدفع  بِالس ْل ِ
طانُ   م ْع ِض َلـ ًة
ُ ُّ

ح ًة ِمـنْ ُه َو ِر ْضوانَا
َع ْن ِديننا َر ْ َ

األئمـ ُة مل تأ َم ْن لنا ُس ُب ٌل
َل ْوال َّ

َ
نا  نْب ًا   ألقوانا
وكان أضع ُف َ

(((

رابع ًا :اســتخدام احلكمة واللني واحللم عنــد ظهور الفتن،
واحلــذر من الغضب والتعجــل والترسع عند تقلــب األحوال،
والتحيل بالرفق والرتيث والتــأين يف املطالبة باحلقوق ،والبعد عن
((( سري أعالم النبالء ،للذهبي.)414/8( :
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القوة والعنــف والفحش يف معاجلة املظامل ،قال اهلل تعاىل ملوســى
وهارون عليهام السالم حني أرسلهام إىل فرعون ﴿ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﴾ [ســورة طه ،]44 :وقال تعاىل لسيد الثقلني
ﷺ ﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﴾ [سورة آل عمران.]159 :
وقــال ﷺ « :إن الرفق ال يكون يف ٍ
يشء إال زانه ،وال ُينزع من

ٍ
يشء إال شانه »(((.

وقال عليه الصالة والسالم « :من ُيرم الرفقُ ،يرم اخلري »(((.
وقال ﷺ ألشــج عبد القيس « :إن فيك خلصلتني حيبهام اهلل:
احللم واألناة »(((.
((( أخرجه مســلم يف صحيحه ،كتاب الرب والصلــة واآلداب ،باب فضل
الرفق ،رقم.)2594( :

((( أخرجه مســلم يف صحيحه ،كتاب الرب والصلــة واآلداب ،باب فضل
الرفق ،رقم.)2592( :

((( أخرجه مســلم يف صحيحه ،كتــاب اإليامن ،باب األمــر باإليامن باهلل
ورسوله ورشائع الدين والدعاء إليه ،رقم.)18( :
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وعن عائشة ريض اهلل عنها قالت « :إن اليهود أتوا النبي ﷺ،
فقالوا :السام عليك ،قال :وعليكم ،فقالت عائشة :السام عليكم،

ولعنكم اهلل وغضب عليكم ،فقال رسول اهلل ﷺً :
مهل يا عائشة،
عليك بالرفق ،وإياك والعنف -أو الفحش ،-قالت :أومل تســمع
ما قالوا؟ قال :أومل تســمعي ما قلت؟ رددت عليهم ،فيستجاب يل
فيهم ،وال يستجاب هلم َّيف »(((.

ٍ
ســعد عن موسى بن عيل ،عن أبيه ،قال :قال
وعن الليث بن

املســتورد القريش عند عمرو بن العاص ريض اهلل عنه ،ســمعت
رسول اهلل ﷺ يقول « :تقوم الساعة والروم أكثر الناس » ،فقال له
عمرو « :أبرص ما تقول ،قال :أقول ما سمعت من رسول اهلل ﷺ،
ٌ

قــال :لئن قلت ذلك ،إن فيهم خلصــاالً أربع ًا :إهنم ألحلم الناس
ٍ
عند ٍ
فتنة ،وأرسعهم إفاق ًة بعد
مصيبة .(((» ...

((( أخرجــه البخاري يف صحيحه ،كتاب الدعــوات ،باب قول النبي ﷺ:
« يستجاب لنا يف اليهود ،وال يستجاب هلم فينا » ،رقم.)6401( :

((( أخرجه مســلم يف صحيحه ،كتاب الفتن وأرشاط الســاعة ،باب تقوم
الساعة والروم أكثر الناس ،رقم.)2898( :
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فبــن عمرو بن العاص ريض اهلل عنــه أن بقاء الروم وكوهنم
َّ

أكثــر النــاس إىل أن تقوم الســاعة؛ ألهنــم عند حــدوث الفتن
َ ِ
يعجلــون ،ففيهم من احللم مــا جيعلهم ينظرون إىل
يلمــون وال َ
ْ

األمور ويعاجلوهنا.

وقال ابن القيم رمحه اهلل « :ومن تأمل ما جرى عىل اإلســام
مــن الفتن الكبار والصغــار رآها من إضاعة هــذا األصل وعدم
الصــر عىل ٍ
فطلب إزال َت ُه فتو َّلد منه ما هو أكرب منه؛ فقد كان
منكر؛
َ

رســول اهلل ﷺ يرى بمكة أكرب املنكرات وال يستطيع تغيريها ،بل
ور ِّده
ملا فتح اهلل مكة وصارت دار إســا ٍم عزم عــى تغيري البيت َ

عىل قواعــد إبراهيم ،ومنعه من ذلك  -مع قدرته عليه  -خشــي ُة
ٍ
قريش لذلك لقرب عهدهم
وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتامل

باإلسالم وكوهنم حديثي ٍ
عهد ٍ
بكفر ،وهلذا مل يأذن يف اإلنكار عىل
األمراء باليد؛ ملا يرتتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه »(((.
((( إعالم املوقعني عن رب العاملني ،البن قيم اجلوزية.)339-338/4( :
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خامس ًا :احلذر من الشائعات واالفرتاءات واحلمالت احلاقدة
احلاسدة واألفكار واملعتقدات اهلدامة ،واجلامعات الضالة اجلاهلة
املدعومة واملســرة من قبل أعــداء الدين والوطــن ،التي تروج
الكــذب عىل الدولة وحكامها ،عرب وســائل اإلعالم املختلفة من
صحف وجمالت ،وقنوات وإذاعــات ،ومواقع رقمية وتواصلية،
والتي تؤدي من حيث ال نشــعر إىل تنفيــذ خمططات األعداء من
زرع الفتنة بني الراعي والرعية ،وإشــعال نار االختالف ،وتأجيج
احلرب بني أبناء الوطن املســلم الواحد ،بتفريق شعبه إىل مجاعات
متطرفة وأحزاب متقاتلة وتنظيامت إجرامية ،وخلق فوىض عارمة
واضطــراب دائم ومترد مســتمر ،لتحقيق رؤية مســتقبلية هتدف
إلضعاف ديــن الدولة وتشــويه عقيدهتا ،واإلســاءة حلضارهتا،
وطمس هويتها ،واإلخــال بأمنها ،وهــدم إنجازاهتا ،وانتهاب
خرياهتا ،وتقسيم أراضيها ،وتأمني مناطق األعداء املجاورة هلا.
فيجب احلذر من حرب الشائعات واألفكار ،فإهنا بريد الفتن،

ِ
وس َم ٌة أليام املحن ،وسالح خطري هيدد األمن واالستقرار ،فليس
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كل ما يقال بصحيح ،وليس كل ما يعلم يقال ،وال كل ما يقال يقال
يف كل األحــوال ،إذ جيب التثبت من األخبار ،قال تعاىل ﴿ :ﭟ
ﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦ ﭧﭨﭩﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﴾ [ســورة احلجــرات ،]6 :وقــال عليه الصالة
والسالم « :كفى باملرء كذب ًا أن ُيدث بكل ما سمع »(((.

سادســ ًا :تشــديد العقوبات املتخذة حيال كل من خيل بأمن

البالد ،ســواء كانوا منفذين أوخمططني أوحمرضني أو مســاعدين
عىل اجلريمة والفساد ،وخاصة اجلامعات التي حتمل فكر اخلوارج
والبغاة واملحاربني.
فاخلوارج هم كل مــن خرج عن اإلمام احلــق الذي اتفقت
اجلامعــة عليه يف أي زمــان ومــكان ،الذين يكفرون املســلمني
ويستحلون دمائهم ،وهم رش اخللق واخلليقة ،ورش قتىل حتت أديم

السامء ،وخري ٍ
قتيل َمن َقتَلوه ،يظهرون يف كل زمان وحتت مسميات
((( أخرجــه مســلم يف صحيحه ،املقدمة ،باب النهي عــن احلديث بكل ما
سمع ،رقم.)5( :
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عدة ،يامرسون اإلرهاب باســم الدين ،ويذبحون املسلمني باسم
اجلهاد ،وهم الذين قتلوا األمرييــن العادلني واإلمامني الفاضلني
والصحابيــن اجلليلــن عثــان بن عفــان وعيل بــن أيب طالب
ريض اهلل عنهام.
ومن أهم صفاهتم :التحــزب واخلروج عن طاعة ويل األمر،
وعقد االجتامعات واألنشطة الرسية ،والطعن يف العلامء الربانيني،
وتعلم املسائل الرشعية من غري أهل العلم املعتربين ،والفهم السقيم
ملســائل الدين ،واحلداثة يف السن ،والســفاهة يف الرأي ،والتنطع
والبعد عن وسطية الدين ،وتغليب العواطف عىل احلكمة يف قضايا
األمة ،وكثرة الكذب والغدر وترويج الشــائعات ،واستباحة دماء
وأعراض املســلمني األبرياء ،وتكفري صاحب الكبرية ،ورد السنة
بظاهر القرآن ،والتعلق باملتشابه دون املحكم.
قال اآلجري رمحــه اهلل « :مل خيتلف العلــاء قدي ًام وحديث ًا أن

ٍ
ســوء ،عصــا ٌة هلل تعاىل ولرســوله ﷺ ،وإن صلوا
اخلوارج قوم
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وصاموا ،واجتهدوا يف العبــادة ،فليس ذلك بناف ٍع هلم ،و ُي ِ
ظهرون
األمر باملعروف والنهي عن املنكــر ،وليس ذلك بناف ٍع هلم؛ ألهنم
قــو ٌم يتأولون القرآن عىل ما َ ْي َو ْونُ ،ي َم ِّوهون عىل املســلمني ،وقد
حــذر اهلل تعاىل منهم ،وحــذر النبــي ﷺ » ،إىل أن قال رمحه اهلل:
الشا ُة األنجاس األرجاس ،ومن كان عىل مذهبهم
« واخلوارج هم ُّ
من سائر اخلوارج ،يتوارثون هذا املذهب قدي ًام وحديث ًا ،وخيرجون
عىل األئمة واألمراء ،ويستح ُّلون قتل املسلمني »(((.
قال شيخ اإلســام ابن تيمية رمحه اهلل « :وقد اتفق الصحابة
والعلــاء بعدهم عىل قتال هؤالء (أي اخلــوارج)؛ فإهنم بغا ٌة عىل
مجيع املســلمني ،ســوى من وافقهم عىل مذهبهم ،وهم يبدؤون
املســلمني بالقتال ،وال يندفع رشهم إال بالقتال؛ فكانوا أرض عىل
املســلمني من قطاع الطريق .فإن أولئك إنام مقصودهم املال ،فلو

ُأعطوه مل يقاتِلــوا ،وإنام يتعرضون لبعض الناس ،وهؤالء يقاتلون
((( كتاب الرشيعة ،لآلجري.)326-325/1( :
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الناس عىل الدين حتى يرجعوا عام ثبت بالكتاب والســنة وإمجاع
الصحابــة إىل ما ابتدعه هؤالء بتأويلهم الباطل وفهمهم الفاســد
للقــرآن ( ...وهم) رش عىل املســلمني من غريهــم ،فإهنم مل يكن
أحدٌ رش ًا عىل املسلمني منهم :ال اليهود وال النصارى؛ فإهنم كانوا
جمتهدين يف قتل كل مســل ٍم مل يوافقهم ،مستح ّلني لدماء املسلمني
وأمواهلم وقتل أوالدهم ،مك ّفرين هلم ،وكانوا متدينني بذلك لعظم
جهلهم وبدعتهم املضلة »(((.
ووردت النصوص يف تغليظ العقوبــة عىل هؤالء ،قال تعاىل

عن املحاربني الذي ُي ْر ِهبون الناس ويقطعون الســبيل ويسعون يف
األرض فساد ًا﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾ [ســورة املائــدة،]33 :
((( منهاج السنة النبوية ،البن تيمية ،)248-243/5( :بترصف يسري.
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وقال عليه الصالة والســام عن اخلارجني عىل اجلامعة الســاعني
ٍ
رجل
مجيع عىل
للتفرقة وشــق عصا الطاعة « :من أتاكــم وأمركم ٌ
ٍ
واحد ،يريد أن يشق عصاكم ،أو يفرق مجاعتكم ،فاقتلوه »(((.

وقال عليه الصالة والســام « :سيخرج قو ٌم يف آخر الزمان،
أحداث األسنان ،ســفهاء األحالم ،يقولون من خري قول الربية،
حناجرهم ،يمرقون من الدين ،كام يمرق الســهم
إيامنم
َ
ال جياوز ُ
من الرمية ،فأينام لقيتموهم فاقتلوهم ،فإن يف قتلهم أجر ًا ملن قتلهم
يوم القيامة »(((.
وقال عليــه الصالة والســام « :يقرؤون القــرآن ال جياوز
حناجرهــم ،يمرقون من الدين مروق الســهم من الرمية ،يقتلون
((( أخرجه مســلم يف صحيحه ،كتــاب اإلمارة ،باب حكــم من فرق أمر
املسلمني وهو جمتمع ،رقم.)1852( :

((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب استتابة املرتدين واملعاندين وقتاهلم،
باب قتل اخلوارج وامللحدين بعد إقامة احلجة عليهم ،رقم.)6930( :
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أهل اإلســام ويدعون أهل األوثان ،لئن أنــا أدركتُهم ألقت َلنَّهم
قتل عاد »(((.
عل ًام أن إقامة العقوبة عىل فعل اخلوارج ليســت مرتوكة لعامة
الناس ،وإنام لويل األمر.
•

•

•

((( أخرجه البخــاري يف صحيحه ،كتاب أحاديث األنبيــاء ،باب قول اهلل
تعاىل ﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾ ،رقم.)3344( :
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وختام ًا نحمد هلل الذي أنعم علينا يف هذه البالد الطيبة املباركة
بنعمة األمــن والعزة واألمــان ،والرخاء والرغــد واالطمئنان،
ٌ
ونعم متوالي ٌة
دارة،
والســعادة والرسور واإليامن،
ٌ
أرزاق متكاثر ٌة ّ
قارة ،يف عيشــة هنية ،وخــرات وفرية ،وقلــوب جمتمعة ،وحياة
َّ
مســتقرة آمنة ،وقيادة حكيمة ،وحكومة رشــيدة ،وال شــك أن
املحافظــة عىل نعمة األمــن واألمان مســؤولية اجلميع ،فاجلميع
مطلوب منه أن حيقق أسباب استجالب األمن التي ذكرهتا يف هذا
الكتاب ،وأن يبتعد عن ضدها ،وإال وقع البالء عىل البالد وخرس
مجيع العباد.

63

األمن واألمان فريضة دينية وضرورة دنيوية

أســأل اهلل الكريــم رب العــرش العظيم أن يقي املســلمني
وبالدهــم كل ســوء ،وأن يوفق مجيع والة أمور املســلمني إىل ما
فيــه صالح العباد والبــاد ،وأن ينرص اهلل تعاىل هبــم دينه ،ويعيل
هبــم كلمتــه ،وأن يصلح أحوال املســلمني مجيعــ ًا يف كل مكان،
وجيمع شــملهم عىل احلق واهلدى والرشــاد ،ويوحد صفوفهم،
ويؤلف بني قلوهبم ،وحيقن دمائهم ،وحيصن أعراضهم ،وأن يقي
املســلمني وبالدهــم رشور الفتن ما ظهر منها وبطــن ،وأن يديم
عليهم نعمة األمن واألمان واالستقرار واالطمئنان ،إنه ويل ذلك
والقادر عليه.
وانطالق ًا من قوله عليه الصالة والســام « :ال يشكر اهلل من
ال يشــكر الناس »((( ،أشــكر حكامنا املباركني ،ورجال رشطتنا
املخلصني ،وأســود جيشــنا املرابطــن ،الذين يواصلــون الليل
((( أخرجه أبو داود يف ســننه ،كتاب األدب ،باب يف شــكر املعروف ،رقم:
( ،)4811وصححــه األلباين يف سلســلة األحاديث الصحيحة ،رقم:
(.)416
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بالنهــار ،ويتحملون املشــاق والصعاب ،ويبذلــون أرواحهم يف
ســبيل محاية الدين وأمن الوطن ،فأســأل املوىل الكريم أن جيزهيم
عن عبــاده اآلمنني خري اجلزاء ،ويرفع قدرهــم ،ويرزقهم خريي
الدنيا واآلخرة ،وأن يؤيدهم بتأييده ،ويتوالهم بعنايته ،وحيفظهم
بحفظه ،ويرحم من مات منهم ويتقبله يف الشهداء.
هذا ما تيــر يل مجعه يف هذا املوضوع ،فــا كان فيه من خري
وصــواب فمن الكريم وحده وله املنة والفضل واإلحســان ،وما
كان من خطأ فمني ومن الشيطان.
وأخري ًا أذكر نفيس وأبناء وطني بقول الشاعر:
والقوت للفتى
تمع اإلسال ُم
ُ
اج َ
إذا ْ
			

َ
وكان صحيح ًا ِج ْس ُم ُه وهو يف َأ ْم ِن

فقد ملك الدُّ نيا مجيعــ ًا وحـازهــا
			

وحــق عليه ُّ
ـكـر هللِ ِذي املـ ِّن
ٌّ
الش ُ
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واهلل تعـاىل أعلم،
واحلمد هلل رب العاملني،
وصىل اهلل وسلم عىل خاتم النبيني،
سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
•

•
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 -1اإلسالم ورضورات احلياة ،تأليف :عبد اهلل بن أمحد قادري،
دار املجتمــع للنــر والتوزيع ،جدة-الســعودية ،الطبعــة الثالثة،
1422هـ 2001 -م.
 -2إعالم املوقعني عن رب العاملني ،تأليف :أيب عبد اهلل حممد بن
أيب بكر بــن أيوب املعروف بابن قيم اجلوزية (ت751 :هـ) ،حتقيق:
مشهور بن حسن آل ســلامن ،دار ابن اجلوزي ،الرياض-السعودية،
الطبعة األوىل1423 ،هـ 2002 -م.
 -3التوضيح لــرح اجلامع الصحيح ،تأليــف :عمر بن عيل
املعروف بابــن امللقن (ت804 :هـ) ،حتقيــق :جمموعة حمققني ،دار
النوادر ،بريوت-لبنــان ،طبعة خاصة لوزارة األوقاف والشــؤون
اإلسالمية بدولة قطر ،الطبعة األوىل1429 ،هـ2008-م.
 -4تيســر الكريم الرمحــن يف تفســر كالم املنــان ،تأليف:
عبد الرمحن بــن نــارص الســعدي (ت1376 :هـــ) ،حتقيــق:
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عبد الرمحن بــن معال اللوحيق ،مؤسســة الرســالة ،بريوت-لبنان،
الطبعة األوىل1423 ،هـ2002-م.
 -5جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي يف روايته ومحله ،تأليف:
أيب عمر يوســف بن عبد اهلل املعروف بابن عبــد الرب القرطبي (ت:
463هـ) ،حتقيق :فواز أمحد زمريل ،مؤسســة الريان ،بريوت-لبنان،
دار ابن حزم ،بريوت-لبنان ،طبعة خاصة لوزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية بدولة قطر ،الطبعة الثانية1430 ،هـ2009-م.
 -6جامع البيان عن تأويــل آي القرآن ،تأليف :حممد بن جرير
الطربي (ت310 :هـ) ،حتقيــــق :عبــــد اهلل بن عبـــــد املحسن
الرتكي ،دار عامل الكتب ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة
األوىل1424 ،هـ2003-م.
 -7جامع الرتمــذي ،تأليف :حممد بن عيســى الرتمذي (ت:
279هـ) ،دار الســام ،الرياض-الســعودية ،طبعة خاصة لوزارة
الشؤون اإلســامية واألوقاف والدعوة واإلرشاد باململكة العربية
السعودية ،الطبعة الثانية1421 ،هـ2000-م.
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 -8اجلامع الصحيح املســند من حديث رســول اهلل ﷺ وسننه
وأيامه ،تأليف :حممد بن إســاعيل البخاري (ت256 :هـ) ،حتقيق:
حمب الدين اخلطيب ،املكتبة السلفية ،القاهرة-مرص ،الطبعة األوىل،
1400هـ 1980 -م.
 -9جامــع العلوم واحلكم رشح مخســن حديثــ ًا من جوامع
الكلم ،تأليف :أيب الفــرج عبد الرمحن بن شــهاب الدين املعروف
بابن رجب احلنبيل (ت795 :هـ) ،حتقيق :عيل حممد معوض وعادل
أمحد عبد املوجود ،مكتبة العبيكان ،الرياض-السعودية1423 ،هـ-
2002م.
 -10اجلامع لشــعب اإليامن ،تأليف :أيب بكر أمحد بن احلسني
البيهقي (ت458 :هـ) ،حتقيــق :عبد العيل عبد احلميد حامد وخمتار
أمحد الندوي ،الدار الســلفية ،بومباي-اهلنــد ،طبعة خاصة لوزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر1429 ،هـ2008-م.
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 -11ديــوان حممد إقبال (ت1357 :هـ) ،مجع وإعداد :ســيد
عبد املاجد الغوري ،دار ابن كثري ،دمشــق ،بــروت ،الطبعة الثالثة،
1428هـ2007-م.
 -12رساج امللــوك ،تأليف :أيب بكر حممد بــن الوليد الفهري
الطرطويش (ت520 :هـ) ،حتقيق :حممد فتحي أبوبكر ،الدار املرصية
اللبنانية ،القاهرة-مرص ،الطبعة األوىل1414 ،هـ1994-م.
 -13سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها،
تأليــف :حممد نارص الدين األلباين (ت1420 :هـ) ،مكتبة املعارف،
الرياض-السعودية ،الطبعة األوىل1415 ،هـ1995-م.
 -14الســنة ،تأليــف :أيب بكر أمحــد بن حممــد اخلالل (ت:
311هـ) ،حتقيق :عطيــة بن عتيق الزهــراين ،دار الراية ،الرياض-
السعودية ،الطبعة الثانية1415 ،هـ1994-م.
 -15ســنن أيب داود ،تأليف :أيب داود ســليامن بن األشــعث
السجســتاين (ت275 :هـ) ،دار السالم ،الرياض-السعودية ،طبعة
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خاصة لوزارة الشــؤون اإلســامية واألوقاف والدعوة واإلرشاد
باململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل1420 ،هـ1999-م.
 -16سري أعالم النبالء ،تأليف :حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي
(ت748 :هـ) ،حتقيق :جمموعة حمققني ،مؤسســة الرسالة ،بريوت-
لبنان ،الطبعة احلادية عرشة1422 ،هـ2001-م.
 -17رشح الســنة ،تأليف :أيب حممد احلسن بن عيل الربهباري
(ت329 :هـــ) ،حتقيق :عبد الرمحن بن أمحــد اجلميزي ،مكتبة دار
املنهاج ،الرياض-السعودية ،الطبعة األوىل1426 ،هـ 2005 -م.
 -18صحيح ابــن حبان برتتيــب ابن بلبــان ،تأليف :األمري
عــاء الدين عيل بن بلبان الفاريس (ت739 :هـ) ،حتقيق :شــعيب
األرنــؤوط ،مؤسســة الرســالة ،بريوت-لبنــان ،الطبعــة الثانية،
1414هـ1993-م.
 -19صحيــح اإلمــام مســلم ،تأليف :مســلم بــن احلجاج
النيسابوري (ت261 :هـ) ،عناية :حممد زهري بن نارص النارص ،دار
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املنهاج ،جدة-الســعودية ،دار طوق النجاة ،بريوت-لبنان ،الطبعة
األوىل1433 ،هـ2013-م.
 -20صحيح الرتغيب والرتهيــب ،تأليف :حممد نارص الدين
األلبــاين (ت1420 :هـ) ،مكتبــة املعارف ،الرياض-الســعودية،
الطبعة األوىل1421 ،هـ2000-م.
 -21صحيح اجلامــع الصغري وزيادته الفتــح الكبري ،تأليف:
حممــد نارص الدين األلبــاين (ت1420 :هـ) ،املكتب اإلســامي،
بريوت ،دمشق ،الطبعة الثالثة1408 ،هـ1988-م.
 -22طبقات الشــعراء ،تأليف :عبد اهلل بن املعتز بن املتوكل بن
املعتصم العبايس (ت296 :هـ) ،حتقيق :عبد الستار أمحد فراج ،دار
املعارف ،القاهرة-مرص.
 -23فتح الباري برشح صحيح البخــاري ،تأليف :ابن حجر
العســقالين (ت852 :هـ) ،حتقيــق :أبو قتيبة الفاريــايب ،دار طيبة،
الرياض-السعودية ،الطبعة الثانية1429 ،هـ2008-م.
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 -24فيــض القدير رشح اجلامع الصغري ،تأليف :عبد الرؤوف
املناوي (ت1031 :هـ) ،دار املعرفة ،بريوت-لبنان ،الطبعة الثانية،
1391هـ1972-م.
 -25كتاب السنة أليب عاصم ،ومعه ظالل اجلنة ختريج أحاديث
الســنة ،تأليف :حممد نارص الدين األلباين (ت1420 :هـ) ،املكتب
اإلسالمي ،بريوت ،دمشق ،الطبعة األوىل1400 ،هـ1980-م.
 -26كتاب الرشيعة ،تأليف :أيب بكر حممد بن احلسني اآلجري
(ت360 :هـــ) ،حتقيق :عبــد اهلل بن عمر الدميجــي ،دار الوطن،
الرياض-السعودية ،الطبعة الثانية1420 ،هـ1999-م.
 -27املســتصفى من علم األصول ،تأليــف :أيب حامد الغزايل
(ت505 :هـ) ،حتقيق :حممد ســليامن األشــقر ،مؤسســة الرسالة،
بريوت-لبنان ،الطبعة األوىل1431 ،هـ2010-م.
 -28مســند اإلمام أمحد بن حنبل ،تأليــف :أمحد بن حممد بن
حنبل الشــيباين (ت241 :هـ) ،حتقيق :شعيب األرنؤوط وآخرون،
مؤسسة الرسالة ،بريوت-لبنان ،الطبعة األوىل1419 ،هـ1998-م.
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 -29منهــاج الســنة النبوية ،لتقي الديــن أيب العباس أمحد بن
عبد احلليم ابن تيمية احلراين (ت728 :هـ) ،حتقيق :حممد رشاد سامل،
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،الرياض-السعودية ،الطبعة
الثانية1411 ،هـ 1991 -م.
 -30املوافقــات يف أصــول الرشيعــة ،تأليف :أيب إســحاق
إبراهيم بن موســى الشــاطبي (ت790 :هـ) ،حتقيق :عبد اهلل دراز
وحممــد عبد اهلل دراز وعبد الســام عبد الشــايف ،وزارة الشــؤون
اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ،الرياض-السعودية.
•

•
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صدر للمؤلِّف
عن دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بدبي
 -1وصايا وتوجيهات حلجاج بيت اهلل احلرام ،الطبعة األوىل

(1435هـ2014-م) ،الطبعة الثانية (1436هـ2015-م).

 -2املجتبــى يف مظاهــر حمبة النبي املصطفــى ﷺ ،الطبعة

األوىل (1435هـ2014-م).

 -3لكي تتميز يف دراســتك ،الطبعــة األوىل (1435هـ-

2014م).

 -4وصايــا وتوجيهــات للصائمني والصائــات ،الطبعة

األوىل (1436هـ2015-م).

 -5اخلدمة الوطنية والء وإنتامء ،الطبعة األوىل (1437هـ-

2015م).

 -6تبصــر الدعاة اهلداة بفضل وصفــات الداعية إىل اهلل،

الطبعة األوىل (1437هـ 2015 -م).
•

•
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