العقيدة السليمة ودورها في حفظ األمن

العقيدة السليمة ودورها يف حفظ األمن

د .خالد بن نارص الغامدي

مقدمـــــة
في

(٭)

ظ�ل األم�ن واألم�ان حتلو العب�ادة ،ويصير النوم س�بات ًا ،والطع�ام هنيئ ًا،
والرشاب مريئ ًا ،األمن واألمان ،مها عامد كل جهد تنموي ،وهدف مرتقب
لكل املجتمعات عىل اختالف مشارهبا.

ب�ل ه�و مطلب الش�عوب كافة بال اس�تثناء ،ويش�تد األمر بخاص�ة يف املجتمعات
املس�لمة ،الت�ي إذا آمنت أمنت ،وإذا أمنت نم�ت؛ فانبثق عنها أمن وإيامن ،إذ ال أمن بال
إيامن ،وال نامء بال ضامنات واقعية ضد ما يعكر الصفو يف أجواء احلياة اليومية التي يأمن
فيها املرء عىل زوجه وأوالده وأرحامه.

إطراء احلياة اآلمنة هو ديدن كل املنابر ،ملا لألمن من وقع يف حس الناس ،من حيث
تعلقه بحرصهم عىل أنفسهم ،فض ً
ال عن كونه هبة اهلل لعباده ،ونعمة يغبط عليها كل من
وهبها وال غرو يف ذلك.

وص�ف الق�رآن أقدس مكان يف العامل ،وهو الكعب�ة ،باألمن ،فقال يف حمكم كتابه:
وعب عن ّ
{وإِ ْذ َج َع ْلنَا ا ْل َب ْي َت َم َثا َب ًة ِّلل َّن ِ
بأنا حرم آمن،
مكة هّ
َ
اس َو َأ ْمن ًا{( }}125البقرة) ،رّ
َ
َ
فقال{ :أ َولمَ ْ َي َر ْوا أ َّنا َج َع ْلنَا َح َر ًما ِ
من باألمن ،بوصفه
آمنًا {( }}67العنكبوت) .وكذلك َّ
ان ِ
{و َمن َد َخ َل ُ�ه َك َ
آمنًا{( }}97آل
إهلي�ة ،عىل من دخل هذا احلرم ّ
املق�دس ،فقالَ :
هب�ة ّ
عمران).
هذا األمن ؛ ألن بقايا بقيت لقريش من دين التوحيد الذي ورثوه عن إبراهيم  ،فكأن
اهلل يذكرنا بأن أساس األمن هو التوحيد والعقيدة السليمة  ،إذ بتحققها يسعد املجتمع يف
الدنيا واألخرى يف الدنيا بالتمكني يف األرض واألمن والس�عادة  ،ويف األخرى بالنجاة
من النار ودخول اجلنة.
(*) عضو هيئة التدريس بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،كلية أصول الدين ،قسم العقيدة.
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متهيد

تتع�رض املجتمعات املحيط�ة بنا ملتغريات كبرية نظر ًا لرسعة وس�ائل االتصال يف
نق�ل األخب�ار واألف�كار والعوائ�د  ،وجمتمعنا ما ه�و إال جزء من هذا الع�امل –بل هو يف
قل�ب احل�دث دوم� ًا -ألمهيته لدى العامل اإلسلامي والعامل أمجع  ،وم�ن هذه التغريات
الت�ي تط�رأ ما له عالقة باألمن س�واء يف األف�كار أو األخالق أو الس�لوك أو العادات ،
وكل ذلك له عالقة باستقرار األمن من عدمه  ،ومن أكرب ذلك ما يسمى حرب األفكار
وهي األفكار الدخيلة عىل ديننا وبلدنا وعاداتنا االجتامعية احلسنة التي أكد عليها الدين
وأقرهتا الرشيعة السمحة .واملعاناة هنا تكون من جهتني من جهة الغلو والتشدد  ،ومن
جهة االنحالل الفكري واألخالقي وعدم اإليامن بعقيدة صحيحة  ،وألمهية هذا األمر
يف حياتنا وألثره الفاعل يف أمننا أحببنا تسليط الضوء عىل أثر سالمة االعتقاد وصحته يف
احلفاظ عىل األمن واستقرار املجتمع اإلسالمي وتطوره نحو املعايل وضعت هذا اجلهد
القليل لعلنا نسهم يف يشء مما ينشده جمتمعنا العريب واإلسالمي.

ويف ال�كالم عن�د املقدمات وما جرى عىل عادة الباحثني س�ننوه عىل بعض األمور
اهلامة لعلها تكون كاشف ًة ملن يطلع عليه  ،وقد تكون البحث من األقسام التالية:
ـ مفردات العنوان :العقيدة  ،السليمة  ،األمن

ـ منزلة األمن يف اإلسالم

ـ وسطية دين اإلسالم يف الدين والعقيدة واملعاملة
ـ فساد العقيدة وأثره يف اضطراب األمن

ـ أثر العقيدة السليمة يف رسوخ األمن

ـ بعض التدابري الفاعلة لتحقيق األمن والدين

ـ اخلامتة

وفيها تلخيص ألهم ما ورد فيه يف نقاط عدة
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مفردات العنوان :العقيدة  ،السليمة  ،األمن

عن�د تعريف العقيدة لغوي ًا نجد أن املعاجم وضعت هذا اللفظ يف صفحات كثرية
الع ْقد نقيض
يصع�ب حرصه�ا ولكنه�ا يف مجلتها تدل على أن هذا اللفظ يدل على أنَ :
َ
الع ْقد واجلمع ُع َقد وخيوط مع َّقدة شدّ د للكثرة
والعقْدَ ُة َح ْج ُم َ
احل ِّل َع َقدَ ه َي ْع ِقدُ ه َع ْقد ًا ُ ،
ويق�ال عق�دت احلبل فهو معق�ود وكذلك العهد ومنه ُعقْدَ ُة الن�كاح وانع َقدَ َعقْدُ احلبل
والع ْقد
انعق�اد ًا وموض�ع العقد م�ن احلبل َم ْع ِقدٌ َ
احلب َل والبيع والعه�د فانعقد َ
وع َق�دْ ُت ْ
العه�ود( ، )1وهذا العقد اإليامين ب�اهلل ومالئكته وكتبه
العه�د واجلم�ع ُعقود وهي َأوكد ُ
ورس�له واليوم اآلخر والقدر هو الذي ينعقد عليه القلب مع الرب فال انفكاك للعقيدة
الت�ي يعتنقها اإلنس�ان  ،وداللة اللفظ عىل الفعل اإليماين داللة جلية واضحة من العقد
والربط الوثيق الذي ال انفكاك عنه.

أما قولنا السليمة فيعود إىل العقيدة ومعنى «سليمة» أي ساملة من كل ما ينتقص
منه�ا  ،وق�د ذكر أهل التفسير عند قوله تع�اىل{ :إِلاَّ َم ْن َأ َت�ى اللهَّ َ بِ َق ْل ٍ
يم{}}89
ب َس ِ�ل ٍ
(الش��عراء) ،وقوله عن س�يدنا إبراهيم عليه السلام { :إِ ْذ َجاء َر َّب ُه بِ َق ْل ٍ
يم{}}84
ب َس ِل ٍ
(الصافات).
أن القلب السليم هو اخلالص هلل النقي والسامل من شبهات الكفر والشك والنفاق ،
وقال سعيد بن املسيب  :القلب السليم هو الصحيح وهو قلب املؤمن ؛ ألن قلب الكافر
واملنافق مريض  ،وقال أبو عثامن النيسابوري  :هو القلب اخلايل من البدعة املطمئن عىل
السنة (.)2

وبن�اء علي�ه فالعقيدة الصحيحة الس�ليمة هي :املوافقة ملنه�ج اهلل ومنهج أنبيائه يف
اإليامن والعمل  ،وهي التي دلت عليها أدلة الرشع والعقل.
( )1انظر لسان العرب  ، 296/3القاموس املحيط  ،ص  ، 383خمتار الصحاح  ،ص 467

( )2انظر تفسري الطربي  ، 435/9و ابن كثري  ، 451/3والبغوي  ، 119/1و الدر
املنثور .100 / 7
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أما لفظ األمن فداللته جليه ال جيهلها أحد  ،قال اجلوهري يف الصحاح َ :
«(أ ِم َن) منه
األمان واألمانة بمعنى  ،وقد َأ ِم ْن ُت فأنا آمن  ،وآمنت غريي من األمن واألمان .واألمن
ضد اخلوف َ .
واأل َمن َُة  ،بالتحريك : ،األمن  ،ومنه قوله تعاىل{:أمنة نعاسا{( }}154سورة
آل عمران)  ،واس�تأمن إليه  ،أي دخل يف أمانه  .وقوله تعاىل {وهذا البلد األمني{}}4
()1
(التني) ،قال األخفش «:اآلمن وهو من األمن ».وقد يقال  :األمني  :املأمون»
واألم�ن يف ع�رف الناس  :ه�و اطمئنان النفس وزوال اخل�وف  ،ومنه قوله تعاىل:
{وآمنه�م م�ن خوف{( }}4قريش) ،ومنه اإليامن واألمانة  ،وضده اخلوف  .ووقع من
أسامئه احلسنى املؤمن يف قوله تعاىل{ :املؤمن املهيمن العزيز{( }}22احلشر) ،ومعناه أنه
هو املعطي األمان لعباده املؤمنني حني يؤمنهم من العذاب يف الدنيا واآلخرة .
وأطل�ق الرب تعاىل لف�ظ املؤمن واملؤمنني عىل من آمن به وصدق بألوهيته مكافأة
هلم يف الدنيا واآلخرة.

منزلة األمن يف اإلسالم

مما ال شك فيه أن أي دعوة أو دولة عند نرش رسالتها أو اعتناق بعض الناس لفكرهتا
أو مبادئه�ا تس�عى أو ً
ال لرتس�يخ األمن ألمهيته يف حتقيق ما تصبو إلي�ه من أهداف  ،وما
تتطلع إليه من آمال  ،ويمكن اعتبار األمن من أهم أس�س ومقومات املجتمع املتحرض،
من على أهل مكة هبذه امل ِ ّنة العظيمة { َف ْل َي ْع ُبدُ وا
ويف الق�رآن الكري�م بني اهلل عز وجل أنه ّ
ف{( }}4قريش)َ ،
�ت{ }3ا َّل ِذي َأ ْط َع َم ُهم ِّمن ُجو ٍع َوآ َمن َُهم ِّم ْن َخ ْو ٍ
َر َّب َه َ�ذا ا ْل َب ْي ِ
{أ َولمَ ْ
َي َر ْوا َأ َّنا َج َع ْلنَا َح َر ًما ِ
اس ِم ْن َح ْولهِ ِ ْم{( }}67العنكبوت).
آمنًا َو ُيت ََخ َّط ُف ال َّن ُ
فجعل هلم هذا احلرم اآلمن يف الوقت الذي كان الناس ُيتخطفون من حوهلم ،بالفتن
واحل�روب واملجاع�ات  ،ومن أجل ذلك نام املجتم�ع املكي ونمت جتارهتم ،فكانت هلم
رحلتا الشتاء إىل بالد اليمن والصيف إىل بالد الشام .
إن رش البالد بلد ال أمن فيه  ،فإذا انترش األمن بني الناس زادت احلركة االجتامعية
واالقتصادية يف املجتمع وعلت سياسة دولته بني الدول  ،وال رفاهية لشعب إال باألمن،

( )1انظر الصحاح للجوهريَ :أ ِم َن.
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كما أن اإلسلام ينظ�ر إىل األمن عىل أنه من أهم األهداف اإلنس�انية الت�ي يوفق اهلل هبا
عباده الصاحلني كي ينالوا رضاه ويفوزوا بجنته  ،ولقد جاءت رشيعة اإلسلام بحس�م
مادة األمن،حس ًام جازم ًا واضح ًا ال مرية فيه فقد قال رسول اهلل < « :إذا مر أحدكم يف
مسجدنا أو يف سوقنا ومعه نبل فليمسك عىل نصاهلا» أو قال«:فليقبض بكفه أن يصيب
أح�د ًا م�ن املس�لمني منها بشيء »( ، )1ويف الصحيحني « :من محل علينا السلاح فليس
()3
منا»( )2ويف الصحيحني أيضا « :سباب املسلم فسوق وقتاله كفر»

وما هذه األوامر النبوية إال حلش�د السلام واألمن االجتامعي  ،فالفرد مطالب يف
سوقه ومسجده ومدرسته ومكان عمله بكف أي نوع من أنواع األذى حني خيتلط بالغري،
السيام إن كان األذى يالمس اآلخرين ويؤذهيم يف مكتسباهتم العامة واخلاصة ،بل شدد
يف األم�ر إىل م�ن محل السلاح يف املجتمع اإلسلامي فليس منه ؛ لبي�ان خطورة ما فعل
وجس�امة ما اقرتف  ،وتلحق الش�فافية واألمن االجتامعي  ،حتى األلفاظ  ،فمن س�ب
أخاه فقد جتاوز احلد ودخل يف حد الفسق  ،وهي منزلة يتربأ منها كل أحد.
ومن البدهيي أن الدين قد أزال اخلوف الذي كانت تعيش�ه الكثري من املجتمعات
التي مل تعرف اإلسلام ولذا عدها اهلل منة منه عىل عباده الذي عبدوه واستس�لموا ألمره
ون فيِ َ
{وا ْذ ُك ُروا إِ ْذ َأ ْن ُت ْم َق ِل ٌ
ض خَ َتا ُف َ
يل ُم ْست َْض َع ُف َ
األ ْر ِ
آو ُاك ْم
اس َف َ
تعاىل َ
ون َأ ْن َيت ََخ َّط َف ُك ْم ال َّن ُ
الط ِّي َب ِ
َو َأ َّيدَ ُك ْ�م بِ َنْص�رْ ِ ِه َو َر َز َق ُك ْم ِم ْن َّ
ُ
فنعمة األمن من َنعم اهلل ح ًّقا،
ات{( }}26األنفال)،
حقيق بأن ُت َ
َّ
ٌ
ويذكر هبا وأن حُيا َفظ عليها.
ذكر
وحيذرنا الرب تعاىل من التفريط يف الدين وترك األسباب املؤدية إىل األمن والسالم
االجتامع�ي  ،وس�لوك األس�باب املفضية إىل م�ا يضاد ذلك األمن  ،وهي أفعال الفس�ق
ض َب هّ ُ
ال َق ْر َي ًة َكا َن ْ�ت ِ
الل َم َث ً
األخالقي{:و رَ َ
آم َن ًة ُّم ْط َمئِ َّن ًة َي ْأتِ َيها
والشرك والكفر والفس�اد
َ
اللِ َف َأ َذا َق َها هّ ُ
وع َوالخْ َ ْو ِ
�م هّ
ِرزْ ُق َه�ا َر َغ�دً ا ِّمن ُك ِّل َم َك ٍ
ف بِماَ َكا ُنو ْا
اس الجْ ُ ِ
ان َف َك َف َر ْت بِ َأن ُْع ِ
الل لِ َب َ

( )1رواه البخاري  ، 2592/6رقم ، 6664 :ومسلم  ، 2019/4رقم2615 :
( )2رواه البخاري  ، 2520/6رقم ، 6480 :ومسلم  ، 98/1رقم161 :
( )3رواه البخاري  ، 19/1رقم ، 48 :ومسلم  ، 57 /1رقم230 :
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اءه ْم َر ُس ٌ
اب َو ُه ْم َظالمِ ُ َ
َي ْصن َُع َ
ون {}}112
�ون َو َل َقدْ َج ُ
�ول ِّم ْن ُه ْم َف َك َّذ ُب�و ُه َف َأ َخ َذ ُه ُم ا ْل َع َذ ُ
(النحل).

كان�ت آمن�ة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا م�ن كل مكان ،فكفرت  ،فأبدهلم اهلل أمنهم
خوف ًا و ِرزْ َق ُه ُم الرغيد جوع ًا وذلك بأس�باب من أنفس�هم ومن أفعاهلم الش�نيعة املضادة
َ
لباس�ا ؛ ألنه يظ ِهر
اجلوع
س�مى اهلل
َ
واخلوف ً
ألوامر اهلل تعاىل  ،قال القرطبي رمحه اهللَّ « :
()1
ِ
ِ
وسوء احلال ما هو كاللباس»
وشحوبة اللون
عليهم من ا ُهلزال
ِ
ُ
َّ
ُ
احل�ال ،ومل هينأ أحدٌ
الفزع يف
الن�اس
فيلحق
براح�ة بال،
األم�ن تبدَّ ل
وإذا
ُ
اخت�ل ُ
َ
وسى
عبادهتم ،ف ُت َ
هجر املساجد ويمنَع املسلم من إظها ِر شعائر دينه ،قال تعاىل َ {:فماَ آ َم َن لمِ ُ َ
ال ُذ ِّر َّي ٌة ِم ْن َق ْو ِم ِه َعلىَ َخ ْو ٍ
إِ َّ
ف ِم ْن ِف ْر َع ْو َن َو َم َلئِ ِه ْم َأ ْن َي ْفتِن َُه ْم{(}}83يونس) ،و ُتعاق ُس ُب ُل
ُ
الدي�ن َ ،
حتصيل العل�م ومالزمة العلامء،
وينض�ب ُوصول اخلري إىل اآلخري�ن ،وينقطع

ُّ
وهتجر الديار،
ويئن املريض فال دوا َء وال طبيب،
وال َ
توصل األرحامُّ ،
وختتل املعايشَ ،
األس ،وتن َق ُ
ض
وتف�ارق األوط�ان،
ٌ
وتتف�رق رَ
َ
عه�ود ومواثيق ،وتبور التج�ارة ،ويتعسرَّ
َّ
طباع َ
فيظهر َ
اخلب
الك ِذب و ُيل َقى
اخللق،
طلب الرزق ،وتتبدَّ ل ُ
ُ
الشح ويبا َدر إىل تصديق رَ
ّ
ُ
املخوف وتكذيب خرب األمن.

وترمل نس�اء ،و ُيي َّتم أطفال .إذا ُس ِ�لبت ُ
نعمة
باختلال األم�ن ُتقتَل
ٌ
نفوس بريئةَّ ،
واخلوف ِ
ِ
ُ
ُ
الغم ،وهو قرين
وس�لبت املمتلكات،
اجلهل وش�اع الظلم
األمن فش�ا
جيل�ب َّ
ول لِ َص ِ
احل�زن ،ق�ال جل وعال{ :إِ ْذ َي ُق ُ
احبِ ِه ال تحَ ْ َ�ز ْن إِ َّن اللهَّ َ َم َعنَا{( }}40التوبة) ،يقول
هتموا هبا ،فإهنا ِ
تفسد املعيش َة ،وتكدِّ ر النِّعمة،
معاوية ريض اهلل عنه « :إ ّياكم والفتن َة ،فال ّ
()2
ُ
وتورث االستئصال»
تصل إىل ِ
كل شأن ،ولن َ
ِ
األمن رضور ًة يف ّ
غاية
لوجدت
اآلفاق
البرص يف
بت
َ
ولو ق َّل َ
َ
َ
ُ
ِ
جمتمعا ً
كامل أم ٍر إال باألمن ،بل لن جتدَ
هتز كيا َنه.
ناهضا
وحبال اخلوف ّ
ً

( )1اجلامع ألحكام القرآن .194/10
( )2انظر :سري أعالم النبالء .149-148/3
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إن مفه�وم األم�ن مفه�وم واس�ع  ،وليس مقترص ًا على مفهوم محاي�ة املجتمع من
الرسق�ة أو النه�ب أو القتل ونحوه  ،ب�ل األمن مفهوم أعم من ذلك كله  ،وأول وأعظم
مفهوم لألمن هو احلفاظ عىل العقيدة الس�ليمة الصحيحة اخلالية من الزيغ والش�بهات
والتحريفات  ،والتي تؤدي إىل ارتباط املسلم بربه ارتباط ًا وثيق ًا  ،هذا هو أول الواجبات
األمني�ة الت�ي يتحقق هبا الوازع الديني املانع من كل املامرس�ات اخلاطئة التي تنس�ب إىل
الرشيعة اإلسالمية وتعاليمها .

وسطية دين اإلسالم يف االعتقاد والرشع واملعاملة

م�ن األمهي�ة بمكان القول بتميز األمة اإلسلامية بخاصية منفردة مل تكن ألمة من
األم�م الس�ابقة وهي ميزة الوس�طية التي جعلها اهلل ـ س�بحانه وتع�اىل ـ خصيصة ألمة
{و َك َذلِ َك َج َع ْلن ُ
َاك ْم ُأ َّم ًة َو َس ًطا لِت َُكو ُنوا ُش َهدَ ا َء
حممد < يف القرآن الكريم يف قوله تعاىلَ :
الر ُس ُ
اس َو َي ُك َ
َعلىَ ال َّن ِ
�ول َع َل ْي ُك ْم َش ِ�هيدً ا{( }}143البقرة) ،ويبني احلافظ ابن كثري يف
ون َّ
{و َك َذلِ َك َج َع ْلن ُ
َاك ْم ُأ َّم ًة َو َس ً�طا{( }}143البقرة) أي إنام حولناكم
تفسيره لقوله تعاىل َ :
إىل قبلة إبراهيم عليه السالم واخرتناها لكم لنجعلكم خيار األمم  ،لتكونوا يوم القيامة
شهداء عىل األمم ألن اجلميع معرتفون لكم بالفضل  ،والوسط هنا اخليار واألجود . . .
()1
وملا جعل اهلل هذه األمة وسطا خصها بأكمل الرشائع وأقوم املناهج وأوضح املذاهب
ويعمم اإلسالم هذه الوسطية يف شتى مناحي احلياة يف اللباس والطعام وما شاكل ذلك
ق�ال تعاىل{:يَاأَيهَُّ�ا ا َّلذِي�نَ آمَنُوا لاَ تحَُرِّمُ�وا طَيِّبَاتِ مَا أَحَل َّ اللهَّ ُ َل ُك ْ�م َولاَ َت ْع َتدُ وا إِ َّن اللهَّ َ لاَ
حُ ِ
ين{( }6فصلت).
ي ُّب المْ ُ ْعت َِد َ
وعن أنس بن مالك أن رس�ول اهلل < يقول« :ال تش�ددوا عىل أنفس�كم  ،فيش�دد
()2
عليكم  ،فإن قوما شددوا عىل أنفسهم فشدد عليهم»..
وعند أيب داود يف الس�نن بس�ند جيد :أن وفد عامر بن صعصعة وفدوا إىل الرسول
عليه الصالة والسالم ،فجلسوا عنده ،فقالوا :أنت سيدنا ،وابن سيدنا ،وأفضلنا فض ً
ال،

( )1تفسري القرآن العظيم 181/1 ،
( )2رواه أبو داود  ، 693/2رقم ، 4904 :وضعفه األلباين هبامش�ه  ،وأبو يعىل يف املس�ند ، 365/6
رقم 3694 :وقال حمققه حسني سليم أسد :حديث حسن.
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وأطولنا طو ً
ال ،وكذا وكذا ،فغضب عليه الصالة والسالم ،وقال« :يا أهيا الناس ،قولوا
()1
بقولكم ،أو ببعض قولكم وال يستجرينكم الشيطان»

خ�اف أن يط�روه فريفعوه عن منزلته ،ألنه برش ق�ال تعاىلُ { :ق ْل إِ َّنماَ َأ َنا َبشرَ ٌ ِم ْث ُل ُك ْم
يُوحَ�ى إِليَ َّ أَنََّم�اَ إِلهَُكُ�مْ إِلَ�هٌ وَاحِدٌ{(}}40التوب��ة)  ،برش يأكل ويرشب ،وينزل الس�وق
الر ُس ِ
{و َقا ُلوا َم ِ
�ول َي ْأ ُك ُل َّ
ام َو َي ْمشيِ فيِ الأْ َ ْس َ�و ِ
اق{( }}7الفرقان) ،فهو برش
الط َع َ
َ
ال َه َذا َّ
كس�ائر البرش يأكل ويرشب وينام وحيزن ويفرح ويمرض  ،فأراد عليه الصالة والسلام
أن خيربهم أنه برش.
ويف حدي�ث آخ�ر أنه جاءه أعرايب من الصحراء ،قال :يا رس�ول اهلل! جاع العيال،
ِ
فاستسق لنا اهلل ،فإننا نستشفع بك عىل اهلل ،ونستشفع باهلل
وضاع املال ،وانقطع الغيث،
عليك ،فقال عليه الصالة والسلام« :س�بحان اهلل! س�بحان اهلل! س�بحان اهلل! وحيك!
ويلك! أجعلتني هلل ند ًا إن اهلل أعظم من ذلك إن ش�أن اهلل عظيم ،إنه ال يستش�فع به عىل
أح�د م�ن خلقه»( ، )2فصوبه يف قوله :نستش�فع بك عىل اهلل وهو ح�ي ،وخطأه يف قوله:
ونستش�فع ب�اهلل عليك ؛ ألنه ال يستش�فع باهلل عىل أحد من خلق�ه ،ألن اهلل أعظم وأكرم
وأج�ل ،وقطع عليه الصالة والسلام الطرق املوصلة إىل الرشك أو تس�هيله أو إىل إماتة
التوحيد يف القلوب.
فاإلسلام منه�ج وس�ط يف كل يشء  ،يف التص�ور واالعتق�اد والتعب�د والتنس�ك
واألخالق والسلوك واملعاملة والترشيع  ،وينهى عام جانب ذلك .

والنص�وص الرشعي�ة تدع�و إىل االعت�دال وحتذر م�ن التطرف  ،وتعبر عنه بعدة
ألف�اظ منه�ا  :الغل�و والتنط�ع والتش�ديد  ،وم�ن خلال تل�ك النص�وص أصب�ح م�ن
الواض�ح اجللي أن اإلسلام ينفر أش�د النفور من ه�ذا الغلو وحيذر منه أش�د التحذير.
ق�ال تع�اىل ُ { :ق ْ
�ل َيا َأ ْه َل ا ْل ِكت ِ
َ�اب لاَ تَغْ ُلوا فيِ ِدينِ ُك ْم َغيرْ َ الحْ َ قِّ َولاَ َت َّتبِ ُع�وا َأ ْه َوا َء َق ْو ٍم َقدْ
الس ِ�بيلِ {( }}77املائدة) ،وقال تعاىل:
َض ُّلوا ِم ْن َق ْب ُل َو َأ َض ُّلوا َكثِ ً
ريا َو َض ُّلوا َع ْن َس َ�و ِاء َّ
( )3رواه أب�و داود  ، 669/2رق�م ، 4806 :وصحح�ه األلباين  ،والبخاري يف األدب املفرد ، 83/1
رقم ، 211 :وصححه األلباين هبامشه
( )2رواه أبو عوانة يف املسند  ، 121/2رقم. 2517 :
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{ َي َاأ ْه َ
�ل ا ْل ِكت ِ
�م َولاَ َت ُقو ُلوا َعلىَ اللهَّ ِ إِلاَّ الحْ َ قَّ {( }}171النس��اء).
َ�اب لاَ تَغْ ُل�وا فيِ ِدينِ ُك ْ

وعن ابن عباس ريض اهلل عنهام أن النبي < قال  « :إياكم والغلو يف الدين  ،فإنام
()1
هلك من قبلكم بالغلو يف الدين »
وق�د فسر الغل�و بمج�اوزة احلد وه�و عام يف مجي�ع أن�واع الغل�و يف االعتقادات
والعبادات واألعامل .فعن ابن مسعود قال قال رسول اهلل <  « :هلك املتنطعون  ،قاهلا
ثالثا»( ،)2أي املتعمقون املجاوزون احلدود يف أقواهلم وأفعاهلم .

وقد اتضح من النصوص الرشعية املذكورة وغريها أن وسطية اإلسالم يف العقيدة،
ين إِ َذا َأ ْن َف ُقوا لمَ ْ ُيسرْ ِ ُفوا َولمَ ْ َيقْترُ ُ وا َو َك َ
ان
{وا َّل ِذ َ
وسطية يف األخالق والسلوك  ،قال تعاىل َ :
{:وإِ ْن َعا َق ْب ُت ْم َف َع ِ
اق ُبوا
َبينْ َ َذلِ َك َق َوا ًما{( }}67الفرقان) ،وسطية يف الترشيع  ،قال تعاىل َ
�م بِ ِ
بِ ِمثْ�لِ َم�ا ُع ِ
ين {( }}126النحل) ،وس�طية يف
لصابِ ِر َ
�م لهَ ُ َو َخْي�رْ ٌ لِ َّ
�ه َو َلئِ ْن َص رَ ْ
ب ُت ْ
وق ْب ُت ْ
العبادات ،وكانت قصة هني رسول اهلل < ثالثة من أصحابه عن الغلو يف العبادة مشهورة
 ،ظن ًا منهم أن أفضلية العبادة وعظم ثواهبا ال حتصل إال باملشقة البالغة وحرمان أنفسهم
من طيبات الدنيا  ،وقد صحح النبي< فهمهم اخلاطئ وأرشدهم منهج وسطية العبادة
يف اإلسلام .فكامل الوس�طية أو وس�طية الكامل قد وضع اهلل س�بحانه وتعاىل هلا منهج ًا
رباني ًا ش�ام ً
ال وس�عى رسول اهلل < يف حياته وسريته إىل التطبيق الكامل هلذه الوسطية،
فه�ذه الوس�طية خصيصة األمة اإلسلامية بمفهومها اإلسلامي املتمث�ل يف لغة القرآن
ومعانيه ومواقفه  ،كام أورده القرآن الكريم وطبقه رسوله الكريم <  ،فهي ختتلف متام
االختالف عن مفهوم الوس�طية عند غري املس�لمني  .فالوس�طية اإلسالمية ال هتدف إىل
اجلمع بني املتضادين أو املتعارضني أو التوس�ط بني النقيضني أو إرضاء الطرفني واختاد
موقف حمايد ،وإنام اهلدف من الوسطية اإلسالمية هو الوصول إىل احلق .
وس�طية تدع�و إىل إقام�ة النظم االجتامعي�ة العادل�ة املتوازنة والش�ورى والعدالة
االجتامعية  ،وحماربة االستبداد  ،وترى الوسطية أن املفهوم األساس للوسطية اإلسالمية

( )1رواه اإلم�ام أمح�د يف مس�نده  ،حدي�ث رق�م ( ، )1851صححه ابن حب�ان ( )3871واحلاكم يف
املستدرك 466 / 1
( )2أخرجه مسلم  : 58/8حديث رقم . 6955

15

املجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب ـ املجلد  26ـ العدد 51

والت�وازن ه�و حتقيق املس�اواة والعدالة  ،فال وس�طية وال ت�وازن إال بالعدالة  ،يقول اهلل
ين آ َمنُوا ُكو ُنوا َق َّو ِامنيَ للِهَّ ِ ُش َهدَ ا َء بِا ْل ِق ْس ِط َولاَ يجَ ْ ِر َم َّن ُك ْم َشن ُ
َآن
سبحانه وتعاىلَ { :ي َاأيهُّ َ ا ا َّل ِذ َ
َق ْو ٍم َعلىَ َألاَّ َت ْع ِد ُلوا ْاع ِد ُلوا ُه َو َأ ْق َر ُب لِل َّت ْق َوى{( }}8املائدة).
او ُنوا َعلىَ الإْ ِ ْث ِم َوا ْل ُعدْ َو ِ
ان{}}2
ب َوال َّت ْق َوى َولاَ َت َع َ
{:و َت َع َ
ويقول تعاىل َ
او ُنوا َعلىَ ا ْل رِ ِّ
ْ
�ان َوإِيت ِ
(املائ��دة) ،ويقول تعاىل { :إِ َّن اللهَّ َ َيأ ُم ُر بِا ْل َعدْ ِل َوالإْ ِ ْح َس ِ
َ�اء ِذي ا ْل ُق ْر َبى َو َي ْن َهى َع ِن
ا ْل َف ْح َش ِ
اء َوالمْ ُ ْن َك ِر َوا ْل َبغْ ِي{( }}90النحل).
ان {َ }7ألاَّ َت ْط َغ ْوا فيِ المْ ِ ِ
السماَ َء َر َف َع َها َو َو َض َع المْ ِيزَ َ
يموا
ويقول تعاىل َ
يزَان {َ }8و َأ ِق ُ
{:و َّ
ا ْل َوزْ َن بِا ْل ِق ْس ِط َولاَ خُ ْتسرِ ُ وا المْ ِيزَ َ
ان{( }}9الرحمن).
وسطية تدعو إىل الوحدة ونبذ اخلالفات وإجراء احلوارات وتقوية التبادل  ،وتبني
أن النزاعات الداخلية قد أضعفت بكثري قوة األمة اإلسالمية وعرقلت تطورها وتقدمها
 ،وإن تقوي�ة الوح�دة وتعزيز العالقة أصبحت حاجة ماس�ة وواجب�ة لألمم  ،وليس يف
اس�تطاعة األم�ة أن جتاب�ه حتدي�ات العرص والعومل�ة إ ّ
ال باالحت�اد والتعاون  ،فالوس�طية
اإلسالمية هتدف إىل تنمية الوحدة والتعاون بني شعوب العامل اإلسالمي انطالقا من مبدأ
« إنام املؤمنون إخوة «  ،إلجراء احلوارات فيام بينهم لتقوية التعاون وتعزيز العالقة بينها .

وس�طية تدعو إىل إجراء احلوارات لتقري�ب التفاهم والتعارف ـ وليس بالرضورة
أن تتفق من كل وجه وأنى يكون ذلك ـ بل تؤكد أمهية احرتام اآلخر  ،واإلشادة باحلوار
النافع من خصائص احلضارة اإلسالمية التارخيية  ،يقول اهلل تعاىل يف القرآن الكريمَ {:ي َاأيهُّ َ ا
َاك ْم ِم ْن َذ َك ٍر َو ُأ ْن َثى َو َج َع ْلن ُ
اس إِ َّنا َخ َل ْقن ُ
َاك ْم ُش ُعو ًبا َو َق َبائِ َل لِت ََع َار ُفوا{( }}13احلجرات).
ال َّن ُ
ويدعو القرآن الكريم إيل إجراء احلوار مع أهل الكتاب  ،يقول تعاىل ُ { :ق ْل َي َاأ ْه َل ا ْل ِكت ِ
َاب
�وا إِلىَ َك ِل َم ٍ
�م َألاَّ َن ْع ُبدَ إِلاَّ اللهَّ َ َولاَ ُنشرْ ِ َك بِ ِه َش ْ�يئًا َولاَ َي َّت ِخ َذ َب ْع ُضنَا
�ة َس َ
َت َعا َل ْ
�و ٍاء َب ْي َننَا َو َب ْين َُك ْ
َب ْع ًضا َأ ْر َبا ًبا ِم ْن ُد ِ
اش َ�هدُ وا بِ َأ َّنا ُم ْس ِ�ل ُم َ
ون اللهَّ ِ َفإِ ْن َت َو َّل ْوا َف ُقو ُلوا ْ
ون {( }}64آل عمران).
{:ولاَ تجُ َ ِ
اد ُلوا َأ ْه َل ا ْل ِكت ِ
ين
َاب إِلاَّ بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُ�ن إِلاَّ ا َّل ِذ َ
ويقول تعاىل يف الش�أن ذاته َ
�م َو ُقو ُلوا آ َم َّنا بِا َّل ِذي ُأ ْن ِز َل إِ َل ْينَ�ا َو ُأ ْن ِز َل إِ َل ْي ُك ْم َوإِلهَ ُ نَا َوإِلهَ ُ ُك ْ�م َو ِ
احدٌ َو َن ْح ُن َل ُه
َظ َل ُم�وا ِم ْن ُه ْ
ُم ْس ِل ُم َ
ون{( }}46العنكبوت) ،فسبيل املسلمني احلوار ـ مع من يستحقه ـ والنقاش اهلادئ
اإلجيايب الذي يقرب وجهات النظر ويكش�ف الش�به ويقلل األحقاد وحييد الناقمني أو
امللتبس عليهم دينهم.
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فساد العقيدة وأثره يف اضطراب األمن

حيدثنا التاريخ والواقع أن انحراف العقيدة واإليامن مهام كان قلي ً
ال فإنه قد تكون له
عواقب وخيمة عىل الدولة واملجتمع السيام إن سكت املجتمع فرتة من الزمن عىل هذه
االنحرافات ومل يعاجلها يف حينها ومل يتتبع أثر من اس�تعلن هبا ودعا إليها ومارس�ها عىل
وجه الدعوة إليها والتحريض عىل اعتناقها إىل أن ظهرت العواقب الوخيمة لتلك األفكار
الفاسدة املفسدة يف الوقت نفسه  ،ومن أكرب أسباب فساد العقيدة التنطع والغلو يف فهم
النصوص الرشعية  ،وقرص اإلدراك العقيل عن فهمها وفق املقاصد العامة للدين ،وعىل
رأس ذلك ما يسمى قدي ًام ـ وفق املصطلح الرشعي ـ «الغلو» ويسمى حالي ًا بـ «التطرف»،
وعىل العكس من ذلك الغلو يف االنحالل الديني والوصول إىل اإلحلاد والزندقة.
وقد قدمنا آنف ًا يف الفصول الس�ابقة أن اإلسلام هنى عن الغلو والتنطع والتش�دد
يف الدي�ن بلا موجب لذل�ك  ،ال من حيث العقل وال من حيث الرشع  ،وقد روى أهل
احلديث والتاريخ أن قوم ًا من املس�لمني يف أواخر عهد اخللفاء الراش�دين غلوا يف شقني
متباعدين  ،الطرف األول خرج عىل اجلامعة وقاتل املسلمني واستحل دماءهم وأمواهلم
وأعراضه�م ،ب�ل زاد ش�طط ًا وقاتل كبار الصحابة ريض اهلل عنهم  ،وكان من أش�هرهم
عثامن بن عفان وعيل بن أيب طالب ـ ريض اهلل عنهام ـ وقد أخرب النبي < عنهم يف حياته
وكان�ت نقط�ة انطالقهم بعد موته  ،وقد ثبت يف البخاري وغريه عن ابن أيب نعم عن أيب
سعيد ريض اهلل عنه قال:
بعث عيل ريض اهلل عنه إىل النبي < بذهبية فقسمها بني األربعة األقرع بن حابس
احلنظلي ثم املجاش�عي وعيينة بن بدر الفزاري وزي�د الطائي ثم أحد بني نبهان وعلقمة
ب�ن عالث�ة العامري ثم أحد بن�ي كالب فغضبت قريش واألنص�ار قالوا يعطي صناديد
أه�ل نج�د ويدعنا قال « إنام أتألفه�م »  .فأقبل رجل غائر العينني مرشف الوجنتني ناتئ
اجلبين ك�ث اللحية حملوق فقال اتق اهلل يا حممد فقال «من يطع اهلل إذا عصيت ؟ أيأمنني
اهلل عىل أهل األرض فال تأمنونني»  .فس�أل رجل قتله ـ أحس�به خالد بن الوليد ـ فمنعه
فلام وىل قال «إن من ضئضئ هذا أو يف عقب هذا قوم يقرؤون القرآن ال جياوز حناجرهم
يمرقون من الدين مروق الس�هم من الرمية يقتلون أهل اإلسلام ويدعون أهل األوثان
()1
لئن أنا أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد»
( )1رواه البخاري  ، 1213/3رقم ، 3166 :مسلم  ، 741/2رقم143 :
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فاالعرتاض األول كان يف عهد الرسول املعصوم  ،نظر ًا للغلو الذي تعلق به هؤالء،
ف�رأوا أهن�م هم األعلم واألدرى بنصوص الرشيعة أكثر من صاحب الرشيعة وأكثر من
أهل العلم بعده  ،ثم ظهرت بوادر اخلروج يف عهد اخلليفة الثالث عثامن (ريض اهلل عنه)
حيث خرجوا عليه وحارصوه داخل بيته وقتلوه وهو صائم( ، )1ثم حتصنوا يف معس�كر
عيل (ريض اهلل عنه) وخرجوا عليه وأثاروا الشغب حوله ثم حتصنوا يف بعض البلدان ،
وقاتلوا املسلمني  ،ويف هناية املطاف ملا قاتلهم عيل قتلوه وقتلوا مجلة من أخيار الناس(،)2
كل ذل�ك وم�ا ج�رى بعده من أحداث جس�ام قتل فيها اآلالف بس�بب فس�اد االعتقاد
والدخول يف باب الغلو املنهي عنه.

وم�ن ث�م قابل هذا الغلو يف بغض الصحاب�ة وآل البيت طرف آخر غاىل يف بغض
الصحاب�ة وتقدي�س آل البيت ورفعهم فوق منزلتهم البرشي�ة  ،وذلك يف الطرف اآلخر
املقابل للخوارج  ،وهم غالة الباطنية الذي أسس مذهبهم يف عهد عيل (ريض اهلل عنه)
حيث زعم ابن سبأ( )3ـ وهو هيودي أظهر اإلسالم ـ أن علي ًا هو الرب  ،وأنه املدبر اخلالق
وأن الرعد صوته والربق سوطه(.)4

حتى اضطر عيل أن يطهر معس�كره اإلسالمي منهم ويقتلهم مما زادهم يقينا وعىل
رأسهم ابن سبأ أنه اهلل بالفعل وإال ملا عذهبم بالنار  ،وقال قولته املشهورة:
أججت نار ًا ودعوت قنربا

		
ملا رأيت األمر أمر ًا منكرا

()5

( )1انظر البداية والنهاية  ، 183 ، 170 /7تاريخ اخللفاء  ، 140/1تاريخ الطربي 689 ، 678/2
( )2انظ�ر املنتظم البن اجلوزي  ، 242/10تاريخ اإلسلام للذهب�ي  ، 477/1البداية والنهاية البن
كثري 304 ، 298 ، 231 /7
( )3اختلف الناس حول ش�خصية ابن س�بأ هل هو خيال من نس�ج بعض املؤرخني أم حقيقة فرضت
بع�ض املعتقدات الزائفة  ،وأغلب العلامء من الس�نة والش�يعة عىل أن�ه حقيقة  ،وقد ألف يف ذلك
رسالة علمية يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية عنواهنا( :ابن سبأ وأثره يف أحداث الفتنة
يف صدر اإلسالم) للدكتور سليامن العودة  ،أثبت فيها من أوجه كثرية أنه شخصية تارخيية ثابتة هلا
أثرها الفاعل يف عقائد بعض الفرق.
( )4انظر الوايف بالوفيات  ،ص  ، 2393تاريخ ابن خلدون  ،ص 246
( )5انظر تاريخ اإلسالم 488/1
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واس�تأصل خرضاءه�م ولك�ن بقي منهم عبر التاريخ ط�رف ال يزال يثير الفتن
واألحق�اد والضغائ�ن ويق�وم يف بعض األزمان بالقتل الطائفي مس�تغ ً
ال اجلهل وفس�اد
االعتقاد لدى بعض األتباع ...واهلل املستعان  ،وقد سطر املؤرخون قدي ًام وحديث ًا أفعال
ه�ذه الف�رق الغالية كأخبار اخل�وارج ومن قابلهم من الباطنية م�ن املؤرخني القدامى -
ككتاب فضائح الباطنية للغزايل وغريه ـ وحتى مؤرخي الوقت احلارض  ،ولوال اإلطالة
واملق�ام يقتضي االختصار ألس�هبنا يف إيراد الفضائ�ع التي اقرتفتها تل�ك الفرق املغالية
وحسبنا هنا التذكري هبا واإلملاع بذكر طرف من أخبارها ومما جتدر اإلشارة إليه أن اهلل قد
طه�ر األم�ة من فتنة اخلوارج والباطنية ولكن أفكار هاتني الطائفتني الغاليتني املبتدعتني
يف الدي�ن ال تزال تتس�لل إىل بعض الفرق واجلامعات الت�ي ترتجم ذلك إىل أعامل عنف
وإرهاب ضد املجتمعات املس�املة الربيئة من مهجية أفعال هذه األفكار الفاس�دة  ،ولن
أرضب املثال عىل ذلك  ،فالواقع املعيش واألحداث التي ش�اهدها املجتمع املس�لم من
الشرق إىل الغ�رب أكبر دلي�ل عىل أن فس�اد االعتقاد ـ الس�يام جتاه الغل�و ـ يف التبديع
والتفس�يق والتكفري وحتزيب األمة الواحدة واملجتمع الواحد ألكرب دليل عىل أن فس�اد
العقيدة بالشبهات هلي أكرب أثر عىل زوال األمن وكثرة االضطراب وتزعزع ثوابت األمة
وأمنه�ا ورشيعته�ا  ،ومن هن�ا وجب عىل أهل العلم وأهل الصلاح والفقه واإلصالح
وقوى املجتمع األهلية والرس�مية معاجلة أي�ة ظاهرة تطرأ يف الوقت واحلني دون تأخري
أو تس�ويف  ،وقد أخرت بعض املجتمعات معاجلة آثار الغلو فاكتوت بناره واصطلت
بجحيمه وسلخت عىل سفود أحقاده  ،ومل تستفق إال عىل هول املصيبة وفداحة الكارثة .

أثر العقيدة السليمة يف رسوخ األمن

تكلمنا يف فصول س�ابقة عىل مس�ألة أمهية األمن يف اإلسلام واملجتمع  ،ومس�ألة
وسطية اإلسالم يف عقائده ورشائعه وأفكاره الواقعية املناسبة لكل زمان ومكان  ،وكذا
مسألة أثر فساد العقيدة أو بعض منها يف اضطراب األمن وختلخل املجتمعات  ،ويف هذا
الفصل نتناول أثر املعتقد احلق يف رسوخ األمن وعموم الرخاء يف املجتمعات.
حدثن�ا الق�رآن يوم بدر أنه وقع للمس�لمني فتنة عظمى وكارثة كربى توش�ك
أن ت�أيت على املجتمع اإلسلامي الناش�ئ  ،تبيد خرضاءه وتس�تأصل ش�أفته  ،وال تبقي
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ً
ً
عظيما يبلغ أضعافهم يف العدد والعدة  ،ومع
جيش�ا
ل�ه إال جمرد ذكر  ،وذلك أهنم قابلوا
كل املعطي�ات املادي�ة الت�ي تدل عىل هزيمة اجلانب األضع�ف واألقل إال أن النرص كان
يكم ال ُّن َع َ َ
السماَ ء َماء ِّل ُي َط ِّه َر ُكم بِ ِه َو ُي ْذ ِه َب
حليفه{ :إِ ْذ ُي َغ ِّش ُ ُ
اس أ َم َن ًة ِّم ْن ُه َو ُينَزِّ ُل َع َل ْي ُكم ِّمن َّ
�ط َعلىَ ُق ُلوبِ ُكم َو ُي َثب َت بِ ِه َ
األ ْق َ�د َام { }11إِ ْذ ُي ِ
ان َولِيرَ ْ بِ َ
َع ُ
الش ْ�ي َط ِ
وحي َر ُّب َك إِلىَ
�م ِر ْجزَ َّ
ْ ِّ
نك ْ
ين آ َمنُو ْا َس ُأ ْل ِقي فيِ ُق ُل ِ
الر ْع َب َف رْ ِ
اض ُبو ْا َف ْو َق
وب ا َّل ِذ َ
المْ َآلئِ َك ِة َأنيِّ َم َع ُك ْم َف َث ِّب ُتو ْا ا َّل ِذ َ
ين َك َف ُرو ْا َّ
َ
�م ُك َّل َبن ٍ
األ ْعن ِ
َ�اق َو رْ ِ
َان {( }}12األنفال) ،إذ اخلوف كاد يس�يطر عىل قلوب
اض ُب�و ْا ِم ْن ُه ْ
املؤمنني لقلة عددهم وعدهتم وعتادهم أمام استعدادات وعدد وقوة املرشكني  ،فأرسل
عليهم النعاس لينس�يهم ما هم فيه من اخلوف ولتسرتيح أحاسيسهم استعداد ًا للمعركة
التي لن خيوضوها وحدهم  ،بل جند اهلل وعناية اهلل حتيط هبم وتنرصهم .
والس�ؤال الذي يفرض نفس�ه ههنا  ،ملاذا األمن الكبري املنزل من السماء والتدخل
اإلهلي إلثباته يف قلوهبم؟ وتغيري األشياء إىل شئ عكسها؟ وجوابه بال ريب وال مواربة
هو قضية اإليامن التي رسخت يف قلوهبم وسيطرت عىل أرواحهم فكافأهم اهلل هبذا األمن
ين آ َمنُو ْا َولمَ ْ
اإلهل�ي يف الدني�ا ويف اآلخرة أمنهم أعظم وأعظم  ،وقد قال س�بحانه{ :ا َّل ِذ َ
َي ْلبِسو ْا إِيماَ هَ ُنم بِ ُظ ْل ٍم ُأ ْو َلـئِ َك لهَ ُ م َ
األ ْم ُن َو ُهم ُّم ْه َتدُ َ
ون{( }}82األنعام).
ُ
ُ
وقد ذكر أهل التفسري أن الذين يستحقون األمن هم املؤمنون الذي مل يلبسوا إيامهنم
()1
بفساد عقيدة كرشك أو كفر أو ما شابه ذلك

وملا ُسئل النبي < من أصحابه وقد أشفقوا من أن يكونوا قد هلكوا فقالوا« :أينا
()2
مل يظلم نفسه فأنزل اهلل (إن الرشك لظلم عظيم) فطابت أنفسهم»
فأمنهم اهلل تعاىل بسبب نقاء عقيدهتم وصفاء مرشهبم اإليامين وهذه أعظم مكافآت
الرمحن ملن أخلص له اإليامن  ،ولقي ربه بعقيدة سليمة صحيحة .
وقد ثبت عن خباب قال شكونا إىل رسول اهلل< وهو متوسد برده يف ظل الكعبة
فقلنا أال تستنرص لنا اهلل عز وجل أو أال يعنى تستنرص لنا فقال  :قد كان الرجل فيمن كان

( )1انظر تفسري ابن كثري  ، 586 /3القرطبي 29 /7
( )2رواه ابن خزيمة يف صحيحه  ، 30/4رقم2290 :
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قبلكم يؤخذ فيحفر له يف األرض فيجاء بامليش�ار فيوضع عىل رأس�ه فيجعل بنصفني فام
يصده ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط احلديد ما دون عظمه من حلم أو عصب فام يصده
ذل�ك ع�ن دينه  ،واهلل ليتمن اهلل هذا األمر حتى يسير الراكب من املدينة إىل حرضموت
()1
ال خياف إال اهلل عز وجل والذئب عىل غنمه ولكنكم تستعجلون»
وإمت�ام األم�ر أي دين التوحيد النقي الواضح اخلالص هلل  ،وأن اهلل س�يلقي األمن
واألمن�ة على أهل هذه البالد حتى يسير الراكب بني كذا وك�ذا ال خياف إال اهلل وخياف
على غنم�ه من الذئب وه�و اخلوف الطبيعي  ،نظ�ر ًا لوقوع األمنة بس�بب حتقيق توحيد
اهلل والعقيدة اإليامنية الراس�خة يف قلوب العباد  ،فأصبح كل فرد منهم مس�ؤ ً
ال عن أمن
املجتمع وأمن نفسه.

وينه�ى النبي < أتباعه وصحابته وأمت�ه قاطبة عام خيل باألمن االجتامعي ويربط
ذل�ك بعقي�دة املؤمن  ،وقد روي يف ذلك عن احلس�ن قال جاء رجل إىل الزبري بن العوام
فق�ال أقت�ل ل�ك علي ًا قال ال  ،وكيف تقتله ومعه اجلنود؟ قال احلق به فافتك به قال :ال ،
()2
إن رسول اهلل < قال « :إن اإليامن قيد الفتك ال يفتك مؤمن»

فاملؤمن احلق ذو العقيدة اإليامنية الراس�خة ال يفتك وال يغدر وال يبطش بخصمه
أو عدوه حال غفلته  ،وهذا دليل يؤكد أن العقيدة اإلسلامية تربط بني سلامة العقيدة
وسالمة الفرد واملجتمع يف أية أذية  ،وهذا هو األمن احلق والسالم الواقعي ال املخادع.

ِ
ِ
اإلسالم إىل ِّ
صفوف أفراده ،وأمر
واالطمئنان بني
يبعث عىل األمن
وقد دعا
ُ
كل عمل َ
ِماً ()3
بإخفاءأسبابالفزَعيفاملجتمع،فقالعليهالصالةوالسالم«:ال ُّ
يروعمسل »
حيل
ٍ
ملسلمأن ِّ
أهل َّ
النبي َّ
ع�ام الفتح ،منح َ
تتوق إليه نفوس�هم ،فأعطى
مك�ة
مكة َ
أعظم ما ُ
َ
وملَّ�ا دخ�ل ّ
َ
األمان هلم وقال «من َ
السّلاح فهو آمن ،ومن
دار أيب س�فيان فهو آمن ،ومن أل َقى
َ
دخل َ
()4
دخل املسجدَ فهو آمن»
( )1رواه البخاري  ، 244/4رقم3612 :
( )2رواه أمحد يف املسند  ، 166/1رقم1426 :
( )3مسند أمحد  ، 362/5رقم ، 23114 :وأخرجه أيضا أبو دواد  ، 458 /4رقم.5006 :
( )4صحيح مسلم ، 170 /5 :رقم4722 :
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أما لزوم اجلامعة املس�لمة وعدم اخلروج عليها وعىل الويل احلاكم فيها ما التزم أمر
اإلسلام وقواعده العامة  ،فكالم أهل الس�نة واجلامعة فيه أشهر من أن يذكر  ،وقد ورد
يف ذلك عرشات األدلة التي تربط عقيدة املسلم هبذا األمر..

أهم قيم التدابري العقدية يف حتقيق األمن

هن�اك قي�م عقدية فاعلة أثبتها الرب تعاىل  ،وهي أثر من آثار التزام الرؤية العقدية
السليمة يف حتقيق األمن الشامل  ،نحو ربط األسباب بمسبباهتا يف فقه سنن اهلل الكونية
والنفس�ية واالجتامعية ؛ ألن اهلل ال يغري ما بقوم حتى يغريوا ما بأنفس�هم  ،والتغيري من
األمن إىل اخلوف أو من اخلوف إىل األمن ال بد أن جيري وفق هذه الس�نن  ،وال يمكن
وعي هذه السنن إال عىل أساس من الوعي بالعقيدة اإلسالمية  ،كام هي يف القرآن والسنة،
ومن أهم ما يعني عىل حتقيق األمن الشامل القيم الرضورية اآلتية :

ً
أوال :حتقيق التوحيد واملعتقد احلق يف الرب تعاىل

قدمنا يف الفصول السابقة أمهية التوحيد وصفائه وتوجه العبد إىل ربه بكل جوارحه
ورصف عباداته وسكناته وحركاته للرب تعاىل  ،وأثر ذلك يف األمن مما يؤدي إىل راحة
النفس وصفاء الذهن ونقاء الرسيرة  ،،وقد بني اهلل أنه بتوحيده وذكره تطمئن القلوب:
اللِ َأ َ
ال بِ ِذ ْك ِر هّ
{ا َّل ِذ َي�ن آ َمنُ�و ْا َو َت ْط َمئِ ُّن ُق ُلوبهُ ُ م بِ ِذ ْك ِر هّ
ين آ َمنُو ْا
وب { }28ا َّل ِذ َ
اللِ َت ْط َمئِ ُّن ا ْل ُق ُل ُ
الصالحِ َ ِ
ات ُطو َبى لهَ ُ ْم َو ُح ْس ُن َم ٍ
آب {( }}29الرعد) فإذا آمن املسلم اطمأن قلبه
َو َع ِم ُلو ْا َّ
وخشعت جوارحه وسلم كل من حوله من حجر وشجر وبرش  ،ويرشد النبي األعظم
()1
< إىل هذا الفعل احلسن بقوله « :املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده»
يف وصف حال وجوارح العبد املس�لم الذي س�لم الناس من لسانه من حتريض أو
غيبة أو نميمة أو فجور  ،وكذا اجلوارح األخرى الفعلية التي متيش وتبطش وتظلم وتنتهك
حقوق اآلخرين بغري حق  ،وحتقيق العقيدة الصحيحة هي أكرب مكسب يف املجتمع ألهنا
تقيه من الفتن واإلحن وتنجيه يف اآلخرة.
( )1رواه البخاري  ، 13/1رقم ، 10:ومسلم  ، 65/1رقم65 :
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ثاني ًا :الدعوة إىل اخلري وتعليم الناس الرشع
ح�ض الدين عىل ذلك الطريق الذي س�لكه األنبي�اء واملصلحون عرب التاريخ  ،إذ
{و َم ْن َأ ْح َس ُ�ن َق ْولاً ممِّ َّن َد َعا إِلىَ
ه�و املأم�ن األول للن�اس وقد امتدح اهلل من فعل ذلكَ :
اللهَّ ِ َو َع ِم َل َصالحِ ً ا َو َق َ
ال إِ َّننِي ِم َن المْ ُ ْس ِل ِمنيَ {( }}33فصلت).
فعمل الصاحلات يقي من الس�يئات والذنوب واالعتداء عىل اآلخرين  ،والدعوة
إىل اخلري يف حد ذاته تقي من اجتناب املنكرات والتهاون بحقوق العباد والتجاوز عليهم،
بل قد بني املوىل أن ذلك من فروض الكفايات يف املجتمع اإلسالمي فقال جل من قائل:
ُ�ون لِ َي ِ
�رو ْا َكآ َّف ًة َف َل ْو َ
ان المْ ُ ْؤ ِمن َ
{و َم�ا َك َ
ال َن َف َر ِمن ُك ِّل ِف ْر َق ٍة ِّم ْن ُه ْ�م َطآئِ َف ٌة ِّل َي َت َف َّق ُهو ْا فيِ الدِّ ِ
ين
َ
نف ُ
َولِ ُي ِ
نذ ُرو ْا َق ْو َم ُه ْم إِ َذا َر َج ُعو ْا إِ َل ْي ِه ْم َل َع َّل ُه ْم حَي َْذ ُر َ
ون{( }}122التوبة).
وهذا التعليم للرشع والدعوة إىل اخلري حيقق ما أرشنا إليه يف بحثنا وما أكدته فصول
هذا البحث يف شيئني أو أمرين مهمني مها :حتقيق التوحيد واالعتقاد الصحيح يف نفوس
الناس  ،والثاين :حتقيق األمن والسلام االجتامعي واالنس�جام الفكري والعقائدي بني
أبناء البلد الواحد.

ثالث ًا :إقامة احلق والعدل واإلنصاف بني الناس

من أكرب األمور التي تساهم إسهام ًا كبري ًا يف استقرار املجتمعات ـ أي ًا كانت عقائدها
وأدياهنا ـ مس�ألة إقامة احلق واإلنصاف بني الناس  ،فيس�توي القوي والضعيف والغني
والفقير أم�ام النظام والرشع  ،والع�دل واحلق قيمة اجتامعية نفيس�ة تتطلع إليها نفوس
البرش قاطبة  ،وجتمع العقول عىل اختالف أفكارها أهنا من القيم العليا التي تقوم عليها
{وإِ َذا
ال�دول وتق�وى وتنترص هبا  ،وقد حث القرآن عىل هذه القيمة أش�د احلث فقالَ :
{و َ
ال يجَ ْ ِر َم َّن ُك ْم َشن ُ
َح َك ْم ُتم َبينْ َ ال َّن ِ
َآن
اس َأن تحَ ْ ُك ُمو ْا بِا ْل َعدْ ِل{( }}58النساء).وقال تعاىل َ
ال َت ْع ِد ُلو ْا ْاع ِد ُلو ْا ُه َو َأ ْق َر ُب لِل َّت ْق َ�وى{( }}8املائدة).وقاىل تعاىل {إِ َّن هّ َ
�و ٍم َعَل�ىَ َأ َّ
الل َي ْأ ُم ُر
َق ْ
إل ْح َس ِ
بِا ْل َعدْ ِل َوا ِ
نت بِماَ َأنزَ َل اللهَّ ُ ِمن
{و ُق ْل آ َم ُ
�ان{( }}90النحل) .وقال تعالىى أيض ًاَ :
ِكت ٍ
َاب َو ُأ ِم ْر ُت لأِ َ ْع ِد َل َب ْين َُك ُم اللهَّ ُ َر ُّبنَا َو َر ُّب ُك ْم{( }}15الشورى).
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ق�ال تع�اىل { َف َأ ْص ِل ُح�وا َب ْين َُهَم�اَ بِا ْل َع�دْ ِل َو َأ ْق ِس ُ
�طوا إِ َّن اللهَّ َ حُ ِ
ي ُّ�ب المْ ُ ْق ِس ِ�طنيَ {}}9
(احلجرات).
إىل غير ذل�ك من اآليات التي تأمر باحلق والعدل  ،وكذا من الس�نة املطهرة  ،ولو
ذهبنا نستدل عىل هذه املنزلة الكربى والقيمة العظمى لطال بنا املقام  ،وقد ورد أن الرب
()1
سبحانه سمى نفسه «احلكم العدل»
وق�د حرم تعاىل الظلم عىل نفس�ه وجعله بني العب�اد حمرم ًا كام ورد يف احلديث« :يا
()2
عبادي إين حرمت الظلم عىل نفيس وجعلته بينكم حمرما فال تظاملوا»
فالع�دل واحلق به قامت الس�موات واألرض  ،وبه خلقت املخلوقات وإليه يعود
اخللق مجيع ًا بعد البعث والنشور.

وملردود العدل االجتامعي أثر كبري يف استقرار البلدان واملجتمعات  ،وقناعة اجلميع
بام رزقه اهلل من مكانة ومال وجاه وإذا رأى مجيع أفراد املجتمع عىل قدم املساواة يف أمورهم
كلها  ،ذهبت س�خائم( )3أنفس�هم وش�عورهم باملظلمة  ،ومن ثم ال جمال لالحتيال وال
لالختلاس وال ألي ن�وع من أنواع اجلنايات مهما صغرت ـ هذا من حيث اجلملة ـ إذا
ال خيل�و جمتم�ع من هذه األمور  ،لكن حتقيق القدر األكبر من األمن االجتامعي مطلب
مهم يسعى اجلميع لتحقيقه والقيام بالعدل له القدر الفاعل يف ذلك.

رابع ًا :إشاعة ثقافة احلرية وحق االختيار

ونعن�ي بذل�ك عدم اإلجب�ار يف كثري من القضاي�ا التي يمكن أن يؤخ�ذ فيها بآراء
املجتم�ع م�ن أهل احلل والعقد  ،وإرضاء الس�واد األكرب من الن�اس يف األمور التي هتم
( )1رواه الرتم�ذي  ، 530/5رق�م ، 3507 :وابن حبان  ، 88/3رقم ، 808 :وصححه األرناؤوط
هبامشه
( )2رواه مسلم  ، 1994/4رقم55 :
هّ
والس َخم :السوادَّ ،
سوده ،يتك ّلم هبا عرب الشام.
سخم الل وجهه ،أي ّ
السخام :الفحم ،لغة يامنيةَّ .
(ُّ )3
ِ
والس�خيمة :احلقد يف القلب ،واجلمع س�خائم ،والرجل َّ
مس�خم  ،إذا كان يف قلبه َس�خيمة .انظر
َّ
(مجهرة اللغة  ،البن دريد ص  ، 315دار الفكر)
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املجتمع  ،أما احلرية فاملراد هبا احلرية املنضبطة وفق الرشع واألعراف االجتامعية املرعية
ً
رشع�ا  ،وك�ذا حق حرية التعبري عن الرأي وحق االختيار يف األمور احلياتية العامة دون
إك�راه أو إجب�ار  .وكل ما ذكرناه آنف ًا يتفق وقواعد اإلسلام العامة ونصوصه وأنظمته
التي س�نها الش�ارع احلكي�م  ،وهو يتفق كذل�ك ومقاصد الرشيعة الغ�راء  ،يقول املوىل
يل إِ َّما َش ِ
الس ِ�ب َ
�اك ًرا َوإِ َّما
يف ح�ق اختي�ار الدي�ن واملنهج الذي يعتقده الفرد { :إِ َّنا َهدَ ْينَا ُه َّ
ورا{( }2اإلنسان).
َك ُف ً

ق�ال تع�اىلَ { :و ُقلِ الحْ َ ُّق ِمن َّر ِّب ُك ْم َف َمن َش�اء َف ْل ُي ْؤ ِمن َو َمن َش�اء َف ْل َي ْك ُف ْر إِ َّنا َأ ْعتَدْ َنا
�ارا َأ َح َ
لِ َّ
َ
لظالمِ ِ َ
(الكهف){.كلاَّ إِ َّن ُه َت ْذ ِك َر ٌة {َ }54ف َمن َش�اء
س ِاد ُق َها{}}29
اط بهِ ِ ْ�م رُ َ
ين َن ً
َذ َك َر ُه {( }}55املدثر){.إِ َّن َه ِذ ِه َت ْذ ِك َر ٌة َف َمن َشاء خَّ َ
ات َذ إِلىَ َر ِّب ِه َسبِيل{( }}29اإلنسان).

وهذه احلرية يف اختيار العقائد والدين وهي املسألة األوىل ـ غالب ًا ـ يف حياة الناس،
فما بال�ك باألم�ور األخرى الت�ي هي أقل أمهي�ة لدى اإلنس�ان من الدين م�ن األفكار
واملوضوعات التي ال يزال البرش خيتلفون حوهلا  ،ولذا فإن حرية االختيار هي من أهم

وأرقى وأصدق فكرة إنسانية تعطي البرش كرامتهم وحقهم يف االختيار  ،ومن هنا كانت
األمهية يف أهنا تقنع اإلنس�ان بل واملجتمعات بقناعة تامة ال يش�وهبا ش�ائب بأهنم فعلوا
م�ا أرادوا بحرية اختيارية وش�فافية مطلقة  ،فال يكون بع�د ذلك جمال للنقمة والغضب
واالنتقام وإحداث ما ال حتمد عقباه مما يتخوف منه وختشى عواقبه من اضطرابات مضادة
ملا تنشده املجتمعات من األمن والطمأنينة.

خامس ًا :األمر باملعروف والنهي عن املنكر

من أمهية هذه الشعرية اإلسالمية الكبرية أن اهلل تعاىل أكدها يف القرآن  ،ونبهت إليها
ون بِالمْ َ ْع ُر ِ
الكريمة{:و ْلت َُكن ِّم ُ
�ون إِلىَ الخْ َ يرْ ِ َو َي ْأ ُم ُر َ
نك ْم ُأ َّم ٌة َيدْ ُع َ
وف َو َي ْن َه ْو َن
الس�نة النبوية
َ
َع ِن المْ ُ َ
نك ِر َو ُأ ْو َلـئِ َك ُه ُم المْ ُ ْف ِل ُح َ
ون{( }}104األنعام).
ون بِالمْ َ ْع ُر ِ
وف َو َت ْن َه ْو َن َع ِ�ن المْ ُ َ
ُ
نك ِر َو ُت ْؤ ِمن َ
�اس َت ْأ ُم ُر َ
�م َخْي�رْ َ ُأ َّم ٍة ُأ ْخ ِر َج ْت لِل َّن ِ
ُون
{كن ُت ْ
بِ هّ
اللِ{( }}110األنعام).

25

املجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب ـ املجلد  26ـ العدد 51

وق�ال عن بع�ض أهل الكتاب مثني� ًا عليهم التصافهم باإليمان واألمر باملعروف
�اللِ َوا ْل َي ْو ِم ِ
�ر ِ
ُ�ون بِ هّ
�ر َ
والنه�ي ع�ن املنك�رُ { :ي ْؤ ِمن َ
�و َن َع ِن
وف َو َي ْن َه ْ
ون بِالمْ َ ْع ُ
اآلخ� ِر َو َي ْأ ُم ُ
المْ ُ َ
نك ِر{( }}114األنعام).

وع�ن حذيف�ة عن اليامن  :عن النبي < قال «وال�ذي نفيس بيده لتأمرن باملعروف
ولتنهون عن املنكر أو ليوش�كن اهلل أن يبعث عليكم عقاب ًا منه ثم تدعونه فال يس�تجاب
()1
لكم» قال أبو عيسى :هذا حديث حسن

إىل غير ذل�ك من األدلة املتوافرة التي حتث عليه�ا  ،ويقوم الفرض الكفائي الذي
شأنه{:و َما َك َ
ان
يسقط التبعة واإلثم عن بقية املجتمع ،وإال يتحقق فينا قول الباري جل
َ
َر ُّب َ�ك لِ ُي ْه ِل َك ْل ُق َر ٰى بِ ُظ ْل ٍم َو َأ ْه ُل َه�ا ُم ْص ِل ُح َ
ون{( }}117هود) ومل يقل وأهلها صاحلون؛
ألن جم�رد الصلاح ليس كفي ً
ال بالنجاة من العقوبة اإلهلية الرادعة .واآلمرون باملعروف
والناهون عن املنكر بني املس�لمني ،إنام هم يف احلقيقة يقومون بمهام الرس�ل يف أقوامهم
{و َما
وذوهيم  ،فبقدر االس�تجابة لنصحهم تك�ون احلجة والنجاة ،والعكس بالعكسَ ،
�ك ا ْل ُق َر ٰى َح َّت ٰى َي ْب َع َث ىِف ُأ ّم َها َر ُس�و ً
ان َر ُّب َ�ك ُم ْه ِل َ
َك َ
ال َي ْت ُلو َع َل ْي ِه ْ�م ءا َي ٰـتِنَا َو َما ُك َّنا ُم ْه ِل ِكى
ا ْل ُق َر ٰى إِ َّ
ال َو َأ ْه ُل َها َظ ٰـ ِل ُم َ
ون{( }}59القصص).

إن انعدام النصح بني املسلمني سمة من سامت اليهود ،ومعرة من معراهتم اخلالدة،
فقد كانت مواقفهم يف الصيد يوم السبت عن طريق احليلة مشهورة ،حتى أعلن الفسقة
منه�م بصي�ده؛ فنهضت فرقة منهم وهنت عن ذلك ،وجاهرت بالنهي واعتزلت ،وفرقة
أخرى مل تعص ومل تنه ،بل قالوا للناهني{ :لمِ َ َت ِع ُظ َ
ون َق ْو ًما اللهَّ ُ ُم ْه ِل ُك ُه ْم َأ ْو ُم َعذّبهُ ُ ْم َع َذاب ًا
َش ِديدً ا{( }}164األعراف) فلام مل يستجب العاصون أخذهم اهلل بعذاب بئيس بام كانوا
ين َي ْن َه ْو َن
نج ْينَا ا َّل ِذ َ
يفسقون ،فنص اهلل عىل نجاة الناجني بقولهَ { :ف َلماَّ َن ُسو ْا َما ُذ ّك ُرو ْا بِ ِه َأ َ
السوء{( }}165األعراف) وسكت عن الساكتني  .إذ ًا فهذه املنزلة العليا هلا أكرب األثر
َع ِن ُّ
يف استتاب األمن ونرش الدعة واستقرار األوضاع االجتامعية  ،ال ريب وال شك يف ذلك.

( )1رواه الرتمذي  ، 468/4رقم ، 2169 :وأمحد يف املسند  ، 390 /5رقم23360 :
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سادس ًا :تعليم املجتمع ثقافة التسامح
من بدهيات مبادئنا التي ربينا عليها أن ديننا دين السماحة  ،فهو الدين الذي كفل
ح�ق االعتق�اد لآلخرين ومل جيربهم عىل تبديل دينهم واالنسلاخ م�ن عقيدهتم  ،أليس
()1
رسول اهلل < هو القائل« :بعثت باحلنيفية السمحة»
وروي عن عبادة بن الصامت أنه قال« :يا نبي اهلل أي العمل أفضل ،قال« :اإليامن
باهلل و التصديق به و اجلهاد يف سبيله» قال أريد أهون من ذلك يا رسول اهلل قال« :السامحة
و الصرب»(.)2

لقد رسخ اإلسالم يف نفوس املسلمني أن الديانات يف أصلها سواء هي توحيد اهلل
تعاىل  ،ودعا أتباعه إىل االعرتاف باألنبياء الس�ابقني مجيع ًا إذ ال يتم إيامن املس�لم إال هبم
مجلة  ،ومن كفر بأحدهم كفر باآلخرين ..

َ
ورسخ اإلسالم من أجل التسامح يف قلوب املسلمني َّ
تفاضل
أن األنبياء إخوة ،ال
َّ
اللِ
بينهم ِم ْن حيث الرسالة ،ومن حيث اإليامن هبم ،فقال القرآن الكريم ُ { :قو ُلو ْا آ َم َّنا بِ هّ
األس َب ِ
َو َمآ ُأن ِز َل إِ َل ْينَا َو َما ُأن ِز َل إِلىَ إِ ْب َر ِ
يم َوإِ ْسماَ ِع َ
وسى
يل َوإِ ْس َحقَ َو َي ْع ُق َ
اط َو َما ُأوتيِ َ ُم َ
وب َو ْ
اه َ
ون ِمن َّربهِّ ِ ْم َ
يس�ى َو َما ُأوتيِ َ ال َّنبِ ُّي َ
ال ُن َف ِّر ُق َبينْ َ َأ َح ٍد ِّم ْن ُه ْم َو َن ْح ُن َل ُه ُم ْس ِ�ل ُم َ
ون{}}136
َو ِع َ
(البقرة).
فال تفريق بني ٍ
ُّ
فالكل يف نظرنا أنبياء ،ونحن
أحد منهم يف اإليامن هبم عىل اإلطالق،
له مسلمون ..وهو الذي دعا إىل عدم اإلكراه يف الدين وإىل حرية بقاء كل صاحب دين
عىل دينه مع وجوب إتاحة الدعوة هلؤالء الناس البعيدين عن الدين احلق ..وعلم الدين
احلنيف أتباعة إىل احرتام دور العبادة عىل اختالف أنواعها ما دام أصحاهبا يدّ عون عبادة
ات َو َم َس ِ
اس َب ْع َض ُهم بِ َب ْع ٍ
اجدُ ُي ْذ َك ُر
ض لهَّ ُ دِّ َم ْت َص َو ِام ُع َوبِ َي ٌع َو َص َل َو ٌ
اهلل َ
{و َل ْولاَ َد ْف ُع اللهَّ ِ ال َّن َ
ريا{( }}40احلج).
اس ُم اللهَّ ِ َكثِ ً
ِف َيها ْ
( )1رواه اإلمام أمحد يف املسند  ، 266/5رقم22345 :
( )2رواه احلاكم يف املستدرك  ، 725/2رقم6628 :
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أليس اإلسالم هو الذي حث عىل حسن ضيافة أهل الكتاب واألكل من طعامهم
�و َم ُأ ِح َّل َل ُك ُم َّ
َاب ِح ٌّل َّل ُك ْم
الط ِّي َب ُ
ات َو َط َع ُام ا َّل ِذ َ
ين ُأو ُت�و ْا ا ْل ِكت َ
والزواج من نس�ائهم {ا ْل َي ْ
َ�ات ِم َن المْ ُ ْؤ ِمن ِ
َاب ِمن
َات َوالمْ ُ ْح َصن ُ
�م ِح ُّل لهَّ ُ ْم َوالمْ ُ ْح َصن ُ
َات ِم َن ا َّل ِذ َ
ين ُأو ُتو ْا ا ْل ِكت َ
َو َط َع ُام ُك ْ
�م{( }}40احل��ج) ،إن أس�س الدين اإلسلامي قائمة عىل أص�ول واقعية تعامل
َق ْب ِل ُك ْ

الن�اس كما هم وتدعوهم باللطف واللني فإن اس�تجابوا فاحلم�د هلل وإن ال فال إكراه يف
الدين  ،فلكل رب حياسبه –كام ذكرنا آنف ًا -عىل قواعد الرشيعة :فمن شاء فليؤمن ومن
ش�اء فليكف�ر  ،وال إك�راه يف الدين قد تبني الرش�د من الغي  ،وه�ذا األمر له أمهية كبرية
يف حياتن�ا الدينية والدنيوية ليعيش اإلنس�ان حياة االس�تقرار والفضيلة ولينعم هو أو ً
ال
بالراح�ة اجلس�دية والنفس�ية يف تعامله مع مجيع الناس  ،بل كل م�ا حوله من خملوقات ،
وال غرو بل ال ريب أن األمن يس�تقر والتقدم الديني والدنيوي يف ظل هذا الفهم احلق
لروح الدين ومنهاج العقيدة السليمة.

سابع ًا :الرتكيز عىل إشاعة ثقافة احلوار

ينبغ�ي إذا أردن�ا أن نعيش يف جمتمع مرتابط أن يكون احلوار س�بيلنا لتحقيق غايتنا
يف الرقي بأحوالنا وأحوال جمتمعنا  ،وقد بني علامء الرشع والرتبية  ،أن احلوار هو سبيل
األم�م الراقي�ة القوية الغالبة  ،تس�لكه يف كل أوقات حياهتا يف البيت واملدرس�ة والعمل
واألفراح واألتراح  ،حتى ترشبت تلك املجتمعات ثقافة احلوار وأصبحت تعيشه واقع ًا
معيش ًا متارسه بتلقائية وشفافية دون رسميات أو تكلفات.

وق�د ح�ث الدين على ثقافة احلوار والتفاهم احلس�ن يف مواضع كثيرة ومتنوعة ،
ويمكن االستدالل عىل ذلك بأدلة كثرية منها  ،حوار اجلبار خالق السموات واألرض مع
يسجدون{:وإِ ْذ
مالئكته الذين ال يعصونه فيام أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ويسبحونه وله
َ
اع ٌل فيِ َ
الئِ َك ِة إِنيِّ َج ِ
َق َ
ال َر ُّب َك لِ ْل َم َ
األ ْر ِ
ض َخ ِلي َف ًة َقا ُلو ْا َأتجَ ْ َع ُل ِف َيها َمن ُي ْف ِسدُ ِف َيها َو َي ْس ِف ُك
ال إِنيِّ َأ ْع َل ُم َما َ
س َل َك َق َ
ال َت ْع َل ُم َ
ون {َ }30و َع َّل َم آ َد َم
الدِّ َماء َو َن ْح ُن ُن َس ِّ�ب ُح بِ َح ْم ِد َك َو ُن َقدِّ ُ
َ
ال َأنبِ ُئونيِ بِ َأ ْسماَ ء َهـؤُ الء إِن ُكن ُت ْم َص ِ
الئِ َك ِة َف َق َ
األ ْسماَ ء ُك َّل َها ُث َّم َع َر َض ُه ْم َعلىَ المْ َ َ
اد ِقنيَ {}31
َقا ُلو ْا ُس ْب َحا َن َك َ
ال ِع ْل َم َلنَا إِ َّ
يم{( }}32البقرة).
ال َما َع َّل ْم َتنَا إِ َّن َك َأ َ
يم الحْ َ ِك ُ
نت ا ْل َع ِل ُ
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وك�ذا ح�واره جل جالله مع عدوه إبليس وهو قادر س�بحانه عىل إهالكه  ،فقال:
اس ُجدُ و ْا آل َد َم َف َس َجدُ و ْا إِ َّ
{و َل َقدْ َخ َل ْقن ُ
يس لمَ ْ َي ُكن
َ
َاك ْم ُث َّم َص َّو ْر َن ُاك ْم ُث َّم ُق ْلنَا لِ ْل َمآلئِ َك ِة ْ
ال إِ ْب ِل َ
ال َت ْس ُ�جدَ إِ ْذ َأ َم ْر ُت َك َق َ
ين {َ }11ق َ
ال َما َمن ََع َك َأ َّ
الس ِ
ال َأ َن ْ�ا َخيرْ ٌ ِّم ْن ُه َخ َل ْقتَنِي ِمن
�اج ِد َ
ِّم َ�ن َّ
ني {َ }12ق َ
اهبِ ْط ِم ْن َها َفماَ َي ُك ُ
َّنا ٍر َو َخ َل ْقت َُه ِمن ِط ٍ
اخ ُر ْج إِ َّن َك ِم َن
ب ِف َيها َف ْ
ال َف ْ
ون َل َك َأن َتت ََك رَّ َ
ال َف َأ ِ
الص ِ
ين {َ }15ق َ
ون {َ }14ق َ
ين {َ }13ق َ
ال إِ َّن َك ِم َن ا ُمل َ
نظ ْرنيِ إِلىَ َي ْو ِم ُي ْب َع ُث َ
ال
نظ ِر َ
اغ ِر َ
َّ
َفبِماَ َأ ْغ َو ْيتَنِي َ
أل ْق ُعدَ َّن لهَ ُ ْم صرِ َ َ
يم {ُ }16ث َّم آلتِ َي َّن ُهم ِّمن َبينْ ِ َأ ْي ِدهيِ ْم َو ِم ْن َخ ْل ِف ِه ْم
اط َك المْ ُ ْست َِق َ
ال تجَ ِدُ َأ ْك َث َر ُه ْم َش ِ
�ن َأ ْيماَ هِنِ ْم َو َعن َش َ�مآئِ ِل ِه ْم َو َ
ين {َ }17ق َ
اخ ُر ْج ِم ْن َها َم ْذؤُ و ًما
�ال ْ
�اك ِر َ
َو َع ْ
ورا لمَّ َن َتبِ َع َك ِم ْن ُهم َ
ألن َج َه َّن َم ِم ُ
أل ْم َّ
نك ْم َأجمْ َ ِعنيَ {( }}18األعراف).
َّمدْ ُح ً
ْ

ال هّ ُ
{وإِ ْذ َق َ
الل َيا
وك�ذا حواره س�بحانه مع أنبيائه وه�م عبيده من البرش الضعف�اءَ :
اس خَّ ِ
اللِ َق َ
ون هّ
ـهينْ ِ ِمن ُد ِ
لت لِل َّن ِ
ال ُس ْ�ب َحا َن َك َما
نت ُق َ
يس�ى ا ْب َن َم ْر َي َم َأ َأ َ
ات ُذونيِ َو ُأ ِّم َي إِ َل َ
ِع َ
نت ُق ْل ُت ُه َف َقدْ َع ِل ْمت َُه َت ْع َل ُم َما فيِ َن ْفسيِ َو َ
ون ليِ َأ ْن َأ ُق َ
َي ُك ُ
ال َأ ْع َل ُم َما
س ليِ بِ َحقٍّ إِن ُك ُ
ول َما َل ْي َ
ال َما َأ َم ْر َتنِي بِ ِه َأ ِن ْاع ُبدُ و ْا هّ َ
وب َما ُق ْل ُت لهَ ُ ْم إِ َّ
نت َع َّ
ال ُم ا ْل ُغ ُي ِ
الل َربيِّ َو َر َّب ُك ْم
فيِ َن ْف ِس َك إِ َّن َك َأ َ
نت َعلىَ ُك ِّل
يب َع َل ْي ِه ْم َو َأ َ
نت َأ َ
نت َع َل ْي ِه ْم َش ِهيدً ا َّما ُد ْم ُت ِفي ِه ْم َف َلماَّ َت َو َّف ْيتَنِي ُك َ
َو ُك ُ
الر ِق َ
نت َّ
شيَ ْ ٍء َش ِهيدٌ {( }}116املائدة)  ،إىل غري ذلك من اآليات البينات الدالة عىل هذا السلوك
احلضاري الكبري.

أما من الس�نة فاألدلة كثرية وفرية وس�نرضب لذلك بمثال ويكفي من القالدة ما

أحاط بالعنق :حدثني سليم بن عامر اخلبائري قال سمعت أبا أمامة يقول  :أتى رسول
اهلل < غالم ش�اب فقال يا رس�ول اهلل أئذن يل يف الزنا فصاح به الناس وقالوا مه فقال

النبي < «ذروه ادن فدنا حتى جلس بني يدي رسول اهلل < فقال :أحتبه ألمك قال ال

قال فكذلك الناس ال حيبونه ألمهاهتم  ،أحتبه البنتك قال ال  ،قال وكذلك الناس ال حيبونه
لبناهنم أحتبه ألختك قال ال  ،قال فكذلك الناس ال حيبونه ألخواهتم  ،أحتبه لعمتك قال
ال  ،ق�ال فكذل�ك الن�اس ال حيبونه لعامهتم  ،أحتبه خلالتك ق�ال ال قال وكذلك الناس ال

حيبونه خلاالهتم فاكره هلم ما تكره لنفسك  ،وأحب هلم ما حتب لنفسك  ،فقال يا رسول
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اهلل ادع اهلل أن يطه�ر قلب�ي فوضع النب�ي < يده عىل صدره فقال اللهم أغفر ذنبه وطهر
()1
قلبه وحصن فرجه قال فلم يكن بعد ذلك يلتفت إىل يشء »

واألدلة يف هذا الباب كثرية واإلشارة إىل بعضها فيه غنية عن استقصاء مجيع ذلك.

إن احلوار الفعال هو الذي ينطلق من قاعدة املجتمع ال أثر للرسميات فيه  ،هو الذي

متارسه النخب من علية املجتمع ومن لف لفهم من رجال الرتبية والتعليم ورجال الفكر
والثقافة ورجال األدب والعلم والفقه  ،ومهمة الس�يايس ذي الس�لطة هي دفع وإزجاء
ذلك احلوار والتشجيع عليه دون تدخل كبري فيه  ،وما مل يصل املجتمع إىل هذه الدرجة
العليا من ثقافة احلوار فسيضل النقص حاص ً
ال وستبقى األمور تتداول يف كواليس حمجوبة
ع�ن املجتم�ع  ،وربما نتج عن ذلك عواقب وخيمة ـ أو عىل أقل تقدير ـ يبقى يف نفوس
أصحاب تلك احلاجات الذين مل جيدوا من حياورهم ويقنعهم ما فيها من غيض وحنق،
وحتقيق األمن الش�امل إنام يكون بعمل القواعد الش�املة التي حتققه  ،واحلوار مبدأ هام
يستل ما يف النفوس ويزيل ما علق بالعقول من شبه.

ثامن ًا :إزالة كل ما يدعو إىل التفرقة االجتامعية

من بدهيات القول أن ديننا احلنيف دين وحدة واجتامع كلمة عىل ويل األمر احلاكم
املسلم  ،وأن الدين قد دعا إىل تعارف الشعوب والقبائل واألمم  ،ولكنه أخرب مع ذلك
َاكم ِّمن َذ َك ٍ�ر َو ُأن َثى َو َج َع ْلن ُ
اس إِ َّنا َخ َل ْقن ُ
َاك ْم
أن خير الن�اس هو التقي فقالَ { :يا َأيهُّ َ �ا ال َّن ُ
يم َخبِ ٌري {( }}13احلجرات).
ُش ُعو ًبا َو َق َبائِ َل لِت ََع َار ُفوا إِ َّن َأ ْك َر َم ُك ْم ِعندَ اللهَّ ِ َأ ْت َق ُاك ْم إِ َّن اللهَّ َ َع ِل ٌ

فالفضل يف ديننا للتقى ال للنسب واجلاه واملال وإال ملا خرج اجلبابرة وذوو األنساب
من الدين واستحقوا النار  ،ودخل الفقراء من غري ذوي النسب اجلنان بإيامهنم وتقواهم.
وقد شدد النبي< عىل نبذ وكراهية كل أمر يدعو إىل العنرصية أو الفخر اجلاهيل القبيل ،
فقال ألحد أصحابه ملا فخر عىل سيدنا بالل« :يا أبا ذر أعريته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية،
( )1رواه الطرباين يف مسند الشاميني  ، 139/2رقم1066/2 :
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إخوانك�م خولك�م جعلهم اهلل حتت أيديكم فمن كان أخ�وه حتت يده فليطعمه مما يأكل
()1
وليلبسه مما يلبس  ،وال تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم»

ويف ذات األمر ورد عن زيد بن سالم عن أيب سالم قال :قال أبو مالك أن رسول اهلل
< قال « :إن يف أمتي أربع ًا من اجلاهلية ليسوا بتاركيهن الفخر باألحساب واالستسقاء

بالنجوم والنياحة عىل امليت  ،فإن النائحة إن مل تتب قبل أن متوت فإهنا تقوم يوم القيامة
()2
عليها رسابيل من قطران ثم يعىل عليها درع من هلب النار»
واملجتمع الواعي املدرك ملهامه يف ترسيخ األمن ال يغفل هذا األمر  ،فإن إحداث
االضطراب االجتامعي يبدأ من حادثة صغرية متارس فيها عملية عنرصية  ،وعند حدوث
ذل�ك ق�د حيصل م�ا ال حتمد عقباه م�ن االضطرابات اخلطيرة التي هتدد كي�ان ووحدة
املجتم�ع ،وعلي�ه فال بد من توعية ش�املة بخطورة س�لوك هذا املس�لك املشين املضاد
للشرع والفطرة والعقل  ،وال بد أن تس�ن القوانين واألنظمة وتفعل الرشيعة الغراء يف
عقاب من يامرس هذه اآلفة املهلكة ليعيش الناس يف أمن وعيد رغيد حتت ظل الرشيعة
اإلسالمية الغراء.

تاسع ًا :ترسيخ األمن الفكري وحقوقه

خيل�ط بع�ض الناس يف الكالم عىل األمن الفكري ويظن أنه إلزام الناس عىل قول
واحد وفكر واحد  ،وبني من يعتقد أنه يفعل ويفكر ويتكلم بامء شاء  ،وكال األمرين خطأ
فادح وظنون غري سوية  ،فالقول األول يسوق الناس سوق ًا إىل االتباع األعمى والتقليد
األجوف وإىل اخلوف والتوجس وموت اإلبداع  ،وهو ما يسميه بعض املفكرين احلجر
الفكري ،والقول الثاين يس�وق الناس إىل اضطراب أفكار املجتمع وتش�تتها واتباع كل
ناعق فيام يقول وفيام يدعو إليه وقد جير هذا إىل عواقب وخيمة ال حتمد عقباها  ،واحلقيقة
أن بين األم�ن الفكري واخلوف الفكري أو احلجر الفكري خيط رفيع ال يعرفه كثري من
الناس  ،واألمن الفكري ينبثق من شيئني مهمني  ،أوهلام :حمور التعليم الرتبوي  .وثانيهام
( )1رواه البخاري  ، 20 /1رقم30 :
( )2رواه اإلمام أمحد يف املسند  ، 343/5رقم22955 :
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املح�ور اإلعالم�ي الثقايف  ،وجيب عىل األمة أن ال تنزلق يف انحدارات التغريب والتبعية
لثقافات غريبة عىل ديننا وجمتمعنا وثقافتنا.
إن األمن عىل العقول ال يقل خطر ًا عن أمن األرواح واملمتلكات  ،فكام أن لألموال
واملمتل�كات لصوص� ًا هيتبلون الفرص لرسقته�ا  ،فإن للعقول لصوص� ًا حمرتفني خبثاء
خمططين ،يرتبصون باملس�لمني الفرص لرسقة عقول ش�باهبم وبناهت�م  ،ومن ثم دفعهم
إىل وجه�ة التط�رف والغلو والتكفير أو إىل وجهة التغريب والبعد ع�ن دينهم وتراثهم
وحضارهتم .

ومما جتدر إليه اإلش�ارة يف هذا الس�ياق أن رجل األمن األول يف هذه البالد س�مو
األمري نايف بن عبد العزيز آل سعود  ،قد أشار يف لقائه مؤخر ًا بطالب وأساتذة اجلامعة
اإلسلامية باملدين�ة املن�ورة هذا العام 1429هـ إىل هذه املس�ألة اهلام�ة  ،وأكد عىل أمهية
األمن الفكري ودعا إىل حتقيقه وترسيخه يف املجتمع.

عارش ًا :إعداد القوة

لقد فرض اإلسلام عىل األمة اإلسلامية اإلعداد بكل ما تش�مله كلمة إعداد من
معنى ،وأن تبذل األمة فيه أقىص اجلهود الصادقة،ومل تغفل اآلية اإلعداد وقت الس�لم،
{و َأ ِعدُّ و ْا
ووقف القتال ،حتى تكون اجليوش اإلسالمية أشد فعالية ،وأكثر قدرة قتالية َ
اس�تَ َط ْع ُتم ِّمن ُق َّ�و ٍة َو ِمن ِّر َب ِ
�ون بِ ِه َعدْ َّو هّ
اط الخْ َ ْيلِ ُت ْر ِه ُب َ
اللِ َو َعدُ َّو ُك ْ�م َو َ
ين ِمن
آخ ِر َ
لهَ ُ �م َّما ْ
ون ُ�م هّ ُ
الل َي ْع َل ُم ُه ْم َو َما ُت ِ
اللِ ُي َ�و َّف إِ َل ْي ُك ْم َو َأن ُت ْم َ
ونِ ْ�م َ
نف ُقو ْا ِمن شيَ ْ ٍء فيِ َس ِ�بيلِ هّ
ُد هِ
ال
ال َت ْع َل ُم هَ ُ
ُت ْظ َل ُم َ
ون{( }}60األنفال).

فاهلل سبحانه وتعاىل أمر املؤمنني باالستعداد لدفع العدوان وحفظ األنفس ،واحلق،
والفضيل�ة ،ويك�ون ذلك بإعداد املس�تطاع م�ن القوة ،وخيتلف ه�ذا باختالف الزمان ،
واملكان ،والواجب عىل املس�لمني يف هذا العرص ،صنع املدافع والطائرات ونحو ذلك ،
كام جيب عليهم علم الفنون والصناعات ،التي يتوقف عليها صنع هذه األشياء وغريها
من القوى  ،وقد أثنى اهلل عىل املؤمنني الذين يعبدونه حق عبادته ووعدهم باخلري واألمن
السماَ َء َع َل ْي ُكم ِّمدْ َر ًارا َو َي ِز ْد ُك ْم
والقوة
َ
فقال{:و َيا َق ْو ِم ْ
اس َتغْ ِف ُروا َر َّب ُك ْم ُث َّم ُتو ُبوا إِ َل ْي ِه ُي ْر ِسلِ َّ
ُق َّو ًة إِل ُق َّوتِ ُك ْم{( }52هود).
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ويف الس�نة املطهرة ما يدل عىل فضيلة القوة وأهنا من أميز سمات املؤمن  ،فعن أيب
هريرة (ريض اهلل عنه) قال :قال رس�ول اهلل <« :املؤمن القوي خري وأحب إىل اهلل من
املؤمن الضعيف ويف كل خري ،احرص عىل ما ينفعك ،استعن باهلل وال تعجز فإن غلبك
()1
أمر فقل :قدَّ ر اهلل وما شاء فعل ،وإياك واللو فإن اللو يفتح عمل الشيطان»

يرش�دنا احلديث إىل طلب القوة يف اإليامن والعمل واإلرادة واحلسم ،وأن يستغل
امل�رء قوت�ه يف طاعة اهلل ومس�اعدة اآلخرين ،وأن املؤمن فيه خير ولو كان ضعيف ًا ،وأال
يكون كسو ً
ال أو عاجز ًا عن فعل اخلري.

ويراد بالقوة هنا يف هذا احلديث :عزيمة النفس الصادقة ،ومهتها العالية ،وإرادهتا
املتينة ،وذكاؤها الو َّقاد ،وذلك بالطبع نابع من صحة البدن وسالمته من العلل واألمراض.

إن واج�ب املجتم�ع املس�لم أن هيي�ئ نفس�ه بصف�ة دائم�ة ومس�تمرة إىل رضورة
االستعداد ،حيث إن هذا االستعداد واإلعداد ،جزء من العقيدة ،وركن من العبادة ،وقد
ربط اهلل بتحقيقه سعادة املسلمني يف الدنيا ،ونجاهتم يف اآلخرة ،وإن جمتمعنا املسلم يملك
من الطاقات البرشية ،والعقول املفكرة ،واإلمكانيات املادية ،واملواقع االسرتاتيجية  ،ما
يمكنه من أن تكون أعظم قوة يف األرض ،ال لترضب يف عتو وجترب ،ولكن لتحفظ نفسها
وجمتمعاهتا ،وتقيم العدل بني الناس ،وتنرش األمن واالطمئنان.

حادي عرش :تربية املجتمع عىل السلوك احلضاري الراقي يف التعامل
ختتلف الشعوب والثقافات يف تعريف وحقيقة السلوك احلضاري الراقي والسيام
يف تفاصي�ل ذل�ك الس�لوك ولكنها –يف اجلملة -تتف�ق عىل املعامل العامة هلذا الس�لوك ،
ويتمثل الس�لوك احلضاري يف س�لوكيات ومواقف يقوم هبا اإلنسان املنتمي إىل املجتمع
احلضاري ومن ثم بالسلوك احلضاري يمكن قيادة املجتمع املحيط بنا والذي نعيش فيه
نحو التطور واألفضل  ،ويبدأ السلوك احلضاري داخل األرسة فيتمثل يف احرتام الكبار
وتقدير الصغار وعدم الس�خرية من األفراد املعاقني ذهني ًا أو عضوي ًا  ،وحماولة التامسك
( )1رواه مس�لم  ، 56/8رقم ، 6945 :واإلمام أمحد يف املس�ند  ، 366/2رقم ، 8777 :وحس�نه
شعيب األرنؤوط  ،وابن حبان  ، 28/13رقم. 5721 :
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والتع�اون والتفاه�م وذلك ع�ن طريق النقاش واحل�وار وتب�ادل اآلراء واحرتام الرأي
املخالف وحرية التعبري باحلد املرشوع دون اهتام بالباطل أو نكوص عن حق.

ويف ديننا القواعد العامة للسلوك احلضاري ويمكننا أن نقول إن أهم معامل السلوك
احلضاري اإلسالمي :أن يتوخى املسلم مكارم األخالق ومعاليها ،وحيذر من سفاسفها.
()1
يقول الرسول الكريم « :إن اهلل حيب معايل األخالق ،ويكره سفاسفها»

وق�ال < « :إنما بعثت ألمتم مكارم األخلاق»( ، )2فجعل إمتام مكارم األخالق
أو صال�ح األخلاق :هد ًف�ا لبعثته ،وغاية لرس�الته ،وكفى بذلك تنوهي�ا وترشيفا لقيمة
األخالق يف دعوته.
قال العلامء :ومكارم األخالق أو صاحلها ما به صالح الدين والدنيا واآلخرة.

ويدخ�ل يف م�كارم األخلاق حس�ن اخلل�ق واملعارشة ،ال�ذي دعت إليه الس�نة،
وتواف�رت يف فضل�ه األحاديث ،مثل قوله عليه الصالة والسلام « :أكمل املؤمنني إيام ًنا
أحس�نهم خل ًقا»( ، )3لقد أكد الدين عىل أن املؤمن جيب أن يربط بني العبادة والس�لوك،
ولقد أمرنا اهلل ورسوله باإلحسان للجار ،والعالقة الطيبة معه فقال« :من كان يؤمن باهلل
()4
واليوم اآلخر فليكرم جاره»
وقال« :ما آمن من مل يأمن جاره بوائقه»( ، )5وقال «ال يؤمن من بات شبعان وجاره
جائع»( ، )6إىل غري ذلك من القيم احلضارية األخالقية العليا كحفظ اجلار وإغاثة امللهوف
وتقدي�ر الكبري ورمح�ة الصغري والعطف عىل الضعفاء والصدقة عىل الفقراء واملس�اكني

(َ )1رواه الطبراين يف الكبير  ، 131/3رق�م ، 2894 :واحلاكم عن س�هل بن س�عد :صحيح اجلامع
الصغري 1889
( )2رواه البيهقي يف الكربى  ، 191/10رقم20571 :
( )3روه أمح�د  ، 250 /2رق�م ، 7396 :واحلاكم يف املس�تدرك  1/3وقد صححه عىل رشط مس�لم
ووافقه الذهبي.
( )4رواه البخاري  ، 2240/5رقم ، 5673 :ومسلم  ، 68/1رقم47 :
( )5رواه احلاكم يف املستدرك  ، 182/4رقم، 3700 :
( )6رواه ابن أيب شيبه يف املصنف ،146/6رقم30359 :
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ومحاية البيئة ومس�املة اجلميع من برش وش�جر وحيوان ،والكالم عىل السلوك احلضاري
يطول  ،ونكتفي بام تقدم من اإلشارة إىل هذه القيمة األخالقية الكربى التي هبا يتم األمن
وينعم املجتمع ويرفل يف ثوب السالم والوئام.

ثاين عرش :تنمية ثقافة حقوق اإلنسان
م�ن األم�ور املتف�ق عليها عند البرش أن لكل إنس�ان حقوق وعلي�ه واجبات  ،وال
ش�ك أن كرامة وحرية وكس�ب اإلنس�ان وغري ذلك من أهم ما يميز اإلنسان عن غريه ،
وال خيتلف اثنان أن كرامة اإلنس�ان حق من حقوقه التي كفلها اإلسلام لإلنسان ،ومن
ثم ينظر اإلسالم إىل حقوق اإلنسان كنعمة مستمدّ من إرادة اللـه سبحانه وتعاىل وليس
فضلا يمنحه املجتمع لإلنس�ان .وذهب اإلسلام إىل ما هو أبعد م�ن ذلك فجعلها من
الواجب�ات الرشعية امللزمة التي يس�أل عنها احلاكم واملحكوم؛ ولقد كرم اهلل اإلنس�ان،
{و َل َقدْ َك َّر ْمنَا
واصطفاه عىل سائر خلقه وجعله سيدً ا يف األرض وأمده بالوحي السامويَ :
الط ِّي َب ِ
َاه ْم ِم َن َّ
َاه ْم َعلىَ َكثِ ٍ
ري ممِ َّْن َخ َل ْقنَا
َبنِي آ َد َم َوحمَ َ ْلن ُ
ات َو َف َّض ْلن ُ
ب َوا ْل َب ْح ِر َو َر َز ْقن ُ
َاه ْم فيِ ا ْل رَ ِّ
َت ْف ِضي ً
ال{( }}70اإلسراء).
وقص�ارى القول دون اإلس�هاب واإلطن�اب يف رشح هذا األم�ر أن احلقوق التي
ركز الدين عىل العناية هبا كثرية منها :حق احلياة وسالمة البدن والعقل والعرض واملال
واألهل واألدلة الرشعية من الكتاب والسنة عىل ذلك وفرية عديدة تدل يف مجلتها عىل
محاية اإلنس�ان ،وحفظ األنفس واألعراض واألموال وعدم التهور يف غش�يان املهالك،
واحلفاظ عىل عقله بتحريم اخلمر ،وما يذهب العقل ،حرص ًا عىل سلامة بدنه ،وعقله،
وعدم السخرية منه ،أو شتمه ،أو مناداته بلقبه الذي ال حيبه .ومن أهم تلك احلقوق:

 1ـ حرية اإلنسان

م�ن أب�رز ما يميز اإلنس�ان هو حقه يف أن يكون حر ًا يف إرادته مس�ؤو ً
ال عن أفعاله
وأقواله  ،وهذه منحة إهلية للبرش  ،وقد وصف اللـه ـ سبحانه وتعاىل ـ اإلنسان بأنه اخلليفة
اع ٌل فيِ َ
الئِ َك ِة إِنيِّ َج ِ
يف األرض ،ق�ال تع�اىلَ { :وإِ ْذ َق َ
ال َر ُّب َك لِ ْل َم َ
األ ْر ِ
ض َخ ِلي َف ًة{}}30
(البق��رة)  ،وهذا الوصف له مدلوالته من حيث م�ا ذكر من الكرامة ،واالحرتام ،واحلق
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والتميز يف هذا املخلوق ،الذي ُفضل عىل غريه من املخلوقات مما يعكس ما يتمتع
اإلنساين،
ّ
به اإلنس�ان يف ظل اإلسلام من الكرامة ،واحلرية ،والرفعة ،مقارنة بام قررته االتفاقيات
الدولية وغريها حلقوق اإلنسان.

 2ـ العدل

الع�دل بين الناس من أوجب الواجبات التي ش�دد عليها الدين  ،وتعد املس�اواة
ً
مبدأ أصي ً
ال يف الرشع اإلسالمي ،وهذا بخالف احلال يف احلضـارات السابقة لإلسالم،
حينام كانت النظرة لإلنس�ان حس�ب جنس�ه أو لونه أو غناه أو فقره أو قوته أو ضعفه أو
حريته أو عبوديته ،وكانت طبقة احلكام ورجال الدين ،من الطبقات املميزة ،بل ّ
إن بعض
املجتمعات إىل اليوم  ،كان وال يزال يعرف طائفة املنبوذين ،وكان حمرم ًا عىل أفراد الطبقة،
أن ينتقلوا منها إىل طبقة أعىل ،حتى ولو كانت َم َلكاهتم تتيح ذلك .وجعل اإلسالم معيار ًا
للتفاضل يتساوى أمامه اخللق مجيع ًا عىل اختالف األجناس واأللوان ،واحلرية والعبودية،
َاكم ِّمن َذ َك ٍر َو ُأن َثى َو َج َع ْلن ُ
اس إِ َّنا َخ َل ْقن ُ
َاك ْم ُش ُعو ًبا
إنه معيار التقوى ،قال تعاىلَ {:يا َأيهُّ َ ا ال َّن ُ
ار ُفوا إِ َّن َأ ْك َر َم ُك ْم ِعندَ اللهَّ ِ َأ ْت َق ُاك ْم( }}19{..احلجرات).
َو َق َبائِ َل لِت ََع َ

 3ـ التكافل االجتامعي

مما يزيل مشكلة عدم األمن واالضطراب أن يكون هناك نظام اجتامعي فعال يكفل
اليتيم ويس�اعد الضعي�ف ويمنح املعدوم ويعني عىل نوائب الدهر  ،وقد أوىل اإلسلام
هذا اجلانب اهتامم ًا كبري ًا ومن مظاهر هذا االهتامم:
أ ـ أداء الزكاة  :وهي أحد أركان اإلسالم حق واجب يف املال إذا بلغ مقدار ًا معلوم ًا،
يف وقت معلوم بنسبة معلومة .يف كل أنواع املال ،من الذهب ،والفضة ،والنقود،
والثامر ،واألنعام ،وعروض التجارة.
ب ـ زكاة الفطر :وهي من الفروض الواجبة قبيل عيد الفطر تعود عىل املحتاجني
ليستغنوا يف ذلك اليوم ،فيشعروا بنعمة العيد كغريهم من الناس.

ج ـ نفقة األقارب :فالنفقة الزمة للقادر عىل أقاربه ،من زوجة ،وأبناء ،وآباء وإخوة
وبقية األرحام واملحتاج منهم للنفقة.
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د ـ الصدقات :وهي عطاء اختياري من األغنياء للفقراء دون م ّنة أو طلب مكافأة،
إ ّ
ال املكافأة من اهلل العليم احلكيم فقط.
هـ ـ التكافل يف أحكام الد ّيات :حيث يتشارك أقرب العصبة إىل القاتل يف دفع الدية
إىل ورث�ة املقت�ول عند اخلطأ أو طلب الدية .والدية هنا متثل ضامن ًا من املجتمع
لورثة املقتول ،فال يضيع دم إنسان هدر ًا يف جمتمع مسلم.

إن حقوق اإلنسان يف جمتمع اليوم من صنع البرش وهي يف اإلسالم من رب البرش
الذي يعلم ما يصلحهم وما يفسدهم  ،فهي ترشيعات ربانية  ،ال خلل فيها وال نقص وال
تقصري وال ضيق نظر  ،فهي متوازنة  ،وتراعي مصلحة الفرد -كفرد يف جمتمع – وتراعي
مصلحة املجتمع .

يتميز عن غريه بالشمولية  ،ونذكر هنا بعض حقوق
وكذا أهنا ش�املة إذ اإلسلام ّ
اإلنسان التي مل يذكرها مرشعو اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،كحقه يف احلياة وسالمة
البدن والعقل والعرض واملال واألهل  ،وكحفظ الدين حلقوق األيتام وحقوق الوالدين
وحقوق اجلار وحقوق املرياث وحقوق عامة الناس يف العيش والتجارة والصناعة واألمن
االجتامع�ي  ،وحقوق البيئة وحقوق احليوان  ،وحق الش�خص يف أمالكه ودمه وجتارته
وحق دفاعه عن نفسه  ،وقد أفاض اإلسالم يف هذه األمور  ،ومن اإلسهاب االستدالل
عىل كل نوع من أنواع هذه احلقوق ويكفي أن أغلب الناس يامرس هذه احلقوق ويعرفها
املسلم وغري املسلم  ،فهي حقوق ال ختضع الجتهادات اجلامعة فتختلف من زمان لزمان
أو م�ن م�كان ملكان بل حقوق ثابتة بالنص جيرهيا احلاك�م وينافح عنها بام يتفق والزمان
واملكان.

ثالث عرش :التزام طاعة ويل األمر املسلم
يس�تدل أهل العلم عىل وجوب طاعة أويل األمر من املس�لمني بأدلة كثرية رصحية
يف ه�ذا األم�ر ومن ذل�ك قوله تعاىلَ { :يا َأ ا ا َّل ِذ َي�ن آ َمنُو ْا َأ ِط ُيعو ْا هّ َ َ
الر ُس َ
�ول
يهُّ َ
الل َوأ ِط ُيعو ْا َّ
َو ُأ ْوليِ َ
ِ
اللِ
ِ
األ ْم ِ�ر ِم ُ
ُون بِ هّ
هّ
ِ
لىَ
الر ُس�ول إِن ُكن ُت ْ�م ُت ْؤمن َ
نك ْ�م َف�إِن َتن َ
َاز ْع ُت ْم فيِ شيَ ْ ٍء َف ُر ُّدو ُه إِ الل َو َّ
َوا ْل َي ْو ِم{( }}59النساء).
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فقيد الرب تعاىل طاعة ويل األمر يف طاعة اهلل وطاعة رسوله <  ،وورد يف احلديث:
«الس�مع والطاعة عىل املرء املس�لم فيام أحب وكره ما مل يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية
()1
فال سمع وال طاعة»
وقال عبادة بن الصامت (ريض اهلل عنه) « :بايعنا رسول اهلل <عىل السمع والطاعة
يف منشطنا ومكرهنا وعرسنا ويرسنا وأثرة علينا  ،وأن ال ننازع األمر أهله قال إال أن تروا
()2
كفر ًا بواح ًا عندكم فيه من اهلل برهان»
وقد ذكر أهل العلم أن أويل األمر صنفان من الناس أحدمها العلامء والثاين األمراء،
فلا ب�د لألمة من علامء يقودوهنا إىل رشيعة اهلل ً
بيان�ا وإيضاح ًا تعلي ًام وتربية والبد لألمة
من أمراء يطاعون يف غري معصية اهلل وإذا مل يكن لألمة علامء ومل يكن لألمة أمراء صارت
يف جهل عميق وفوىض ش�ديدة وفس�دت األمة وهلذا قال النبي <« :ال حيل لثالثة نفر
()3
يكونون بأرض فالة إال أمروا عليهم أحدهم»
وقال <« :إذا خرج ثالثة يف سفر فليأمروا أحدهم»( ، )4فأوجب النبي < التأمري
يف السفر مع أنه اجتامع عارض غري مستقر فكيف باالجتامع الدائم املستمر املستقر  ،إذ ًا
الب�د لألم�ة من ويل أمر يبني هلا احلق وذلك هم العلامء  ،والبد لألمة من ويل أمر يلزمها
بتنفيذ رشيعة اهلل ويسوسها بام تقتضيه املصلحة( )5وهلذا جاءت هذه الرشيعة الكاملة التي
أوجب�ت الوالية لقي�ام الناس بالعدل جاءت بواجبات عيل الوالة وعىل الرعية وألزمت
كل واحد منهام للقيام هبذه الواجبات حتى يستتب األمن وحتى حيل النظام والتآزر بني
احلاكمني واملحكومني.

كام أن طاعة أويل األمر من العلامء واحلكام هلا فوائد عديدة ومميزات كثرية ومنها:

ـ حاجة األمة إىل طاعة ويل األمر ملا يف ذلك من حتقيق ملصاحلها الدينية والدنيوية
( )1رواه البخاري  ، 2612/6رقم ، 6725 :وأمحد يف املسند  ، 142/2رقم6278 :
( )2رواه البخاري  ، 2588 /6رقم ، 6647 :ومسلم  ، 1469/3رقم. 1709 :
( )3رواه أمحد يف املسند  ، 176/2رقم . 6647 :وصححه شعيب األرنؤوط هبامشه
( )4رواه أبو داود يف سننه  ، 42/2رقم ، 2608 :وصححه األلباين
( )5انظر خطبة للشيخ العالمة ابن عثيمني (حقوق والة األمر) من موقعه عىل الشبكة.
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ـ التامسك والتالحم بني الراعي والرعية من ثمرات الطاعة  ،ما ينعكس عىل الدولة
هيبة وقوة.

ـ م�ن فوائ�د الطاعة تربية النفس وترويضها عىل الكثري م�ن األمور الرتبوية ألفراد
األرسة واملجتمع.

اخلامتــــة

وقد خلصت إىل نتائج هامة منها:

 1ـ أن العقيدة واألمن أمران الزمان ألي جمتمع واالنسجام بينهام أهم مطلب يسعى
لتحقيقه املجتمع الواعي للوصول ملا يصبو إليه.
 2ـ أن سلامة االعتق�اد من الغل�و والتطرف أو االنحالل واإلحلاد أهم ما ينش�ده
املجتمع الستقراره وتوافق أفراده  ،فسالمة العقيدة هي الركيزة األوىل لرتسيخ
األمن.
 3ـ تأكيد اإلسالم يف مالحمه العامة وأدلته يف الكتاب والسنة وإمجاع أهل العلم عىل
وجوب املحافظة عىل األمن وسالمته من أي يشء يعكر صفوه
 4ـ أن اختالل العقيدة الصحيحة السليمة يؤذن باختالل احلالة األمنية وكذا اختالل
األمن يؤذن بزوال العقيدة السليمة  ،فبينهام ارتباط وثيق .وزواهلام ينذر بزوال
كل نعيم.
 5ـ أن اإلسلام دين التوسط والوسطية يف عقائده ومعامالته ورشائعه  ،وهو أكرب
مكسب يؤدي الستقرار األمن.
 6ـ أن العقيدة السليمة هلا ثمرات دنيوية وأخروية فمن أهم ثمراهتا الدنيوية استقرار
النفوس وأمنها  ،ويف اآلخرة دخوهلا جنة رهبا والفوز برضوانه.
 7ـ أننا إذا أردنا حتقيق األمن الشامل فال بد من توفري أسبابه من ذلك:
ـ حتقيق التوحيد واملعتقد احلق يف الرب تعاىل.

ـ الدعوة إىل اخلري وتعليم الناس الرشع.
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ـ إقامة احلق والعدل واإلنصاف بني الناس
ـ إشاعة ثقافة احلرية وحق االختيار

ـ األمر باملعروف والنهي عن املنكر

ـ تعليم املجتمع ثقافة التسامح

ـ الرتكيز عىل إشاعة ثقافة احلوار

ـ إزالة كل ما يدعو إىل التفرقة االجتامعية كالعنرصية والقبلية ونحو ذلك

ـ ترسيخ األمن الفكري وحقوقه
ـ إعداد القوة

ـ تربية املجتمع عىل السلوك احلضاري الراقي يف التعامل

ـ تنمية ثقافة حقوق اإلنسان

ـ التزام طاعة ويل األمر املسلم
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ـ س�نن اب�ن ماجه  ،لإلم�ام حممد بن يزيد القزوين�ي البغدادي  ،حتقي�ق :حممد فؤاد عبد
الباقي ،دار الفكر (بريوت) .
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األوىل 1371 ،هـ 1952 -م ،حتقيق  :حممد حميي الدين عبد احلميد

ـ املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم  ،عبد الرمحن بن عيل بن حممد بن اجلوزي أبو الفرج ،
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