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Security in Islam - its Components, Importance, and
Threats ABSTRACT
The importance of this topic for society is to take into
account its components, and warn of its threats, and its importance
to the security man who contributes primarily to the establishment
and application of security, and being a role model for society, and
may be a valid building block in its realization. This research was
authored and called (Security in Islam - Its Importance,
Constituents and Threats).That is the goal of all societies and
countries to have security and safety, and to live in peace, and the
religion of Islam confirms the importance of this goal after
correcting its concept, defining its components, and stating its
threats so that the rosary does not break, and this blessing
disappears from Muslims. Our true religion guides every Muslim to
be Keen to achieve security, and ordered him to possess qualities
that contribute to achieving security.
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األمن في اإلسالم  -مقوماتو ،وأىميتو ،وميدداتو-
األستاذ المشارك الدكتور :عبد المجيد بن صالح المنصور

قسم العموم الشرعية بكمية الممك فيد األمنية ،السعودية.

الخالصة:
أن أىمية ىذا الموضوع لممجتمع حتى يراعوا مقوماتو ،ويحذروا ميدداتو ،وأىميتو لرجل األمن الذي

يساىم بالدرجة األولى في استتباب األمن وتطبيقو ،وكونو قدوة لممجتمع ،وقد يكون لبنة صالحة في تحقيقو ،كان
تأليف ىذا البحث ،وأسميتو (األمن في اإلسبلم – أىميتو ومقوماتو وميدداتو) ،ذلك غرض كل المجتمعات والدول
أن يعميا األمن واألمان ،وأن تعيش بسبلم ،وجاء دين اإلسبلم يؤكد أىمية ىذا اليدف بعد أن صحح مفيومو،
وحدد مقوماتو ،وبين ميدداتو حتى ال تنفرط السبحة ،وتزول ىذه النعمة من المسممين ،وأرشد ديننا الحنيف كل

يصا عمى تحقيق األمن ،وأمره أن يتحمى بالصفات التي تسيم في تحقيق األمن
مسمم أن يكون حر ً

الكممات الدالة :األمن  ،أىميتو  ،مقوماتو ،ميدداتو  ،االفتراق .
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المقدمة
شديدا من لدنو،
بأسا
ً
الحمد هلل الذي أنزل عمى عبده الكتاب ولم يجعل لو ً
قيما لينذر ً
عوجاً ،
حسنا ،وأشيد أال إلو إال اهلل وحده ال شريك
ويبشر المؤمنين الذي يعممون الصالحات أن ليم ًا
أجر ً

مرشدا ،صمى اهلل عميو وعمى آلو
أبدا ،وأشيد أن محمداَ عبده ورسولو ،جاء بالحق واليدى
ً
لو ً
تسميما :أما بعد:
وسندا ،وسمم
عونا
ً
وصحبو الذين كانوا لو ً
ً
فإن مما أنعم اهلل بو عمى ىذه الببلد أن جعل دستورىا كتاب اهلل وسنة رسولو صمى اهلل عميو وسمم،

بدال وال حوًال ،ويحرص كل
ودينيا اإلسبلم ،وجعل أىميا مسممين بالفطرة والوراثة ،ال يبغون عن دينيم ً
فئة من فئات المجتمع عمى إتباع سنة النبي صمى اهلل عميو وسمم في عباداتو لربو وتعاممو مع خمقو،

وأدائو لواجباتو؛ لتدوم عمييم نعم اهلل ،وتبقى باسطة أجنحتيا بينيم ،ويدوم عمييم األمن واألمان
والسبلمة في األوطان ما داموا متمسكين بشرعو ،ومعتصمين بكتابو ،وآمرين بالمعروف وناىين عن

المنكر ،ومجتمعين حول راية واحدة ،وكممة سواء ،وما داموا أنيم لم يبدلوا ولم يحرفوا ولم يتفرقوا.

ذلك غرض كل المجتمعات والدول أن يعميا األمن واألمان ،وأن تعيش بسبلم ،وجاء دين اإلسبلم

يؤكد أىمية ىذا اليدف بعد أن صحح مفيومو ،وحدد مقوماتو ،وبين ميدداتو حتى ال تنفرط

يصا عمى
السبحة ،وتزول ىذه النعمة من المسممين ،وأرشد ديننا الحنيف كل مسمم أن يكون حر ً
تحقيق األمن ،وأمره أن يتحمى بالصفات التي تسيم في تحقيق األمن.
وألىمية ىذا الموضوع لممجتمع حتى يراعوا مقوماتو ،ويحذروا ميدداتو ،وأىميتو لرجل األمن الذي
يساىم بالدرجة األولى في استتباب األمن وتطبيقو ،وكونو قدوة لممجتمع ،وقد يكون لبنة صالحة

في تحقيقو ،كان تأليف ىذا البحث ،وأسميتو (األمن في اإلسبلم – أىميتو ومقوماتو وميدداتو).
أىداف البحث:
خدمة البحث العممي والمجبلت العممية بمثل ىذه المواضيع التي تيم رجل األمن.

ٕ -إبراز دور رجل األمن من الناحية الشرعية إزاء مقومات األمن ،وميدداتو.
ٖ -المساىمة في تطوير ثقافة رجل األمن الشرعية والسموكية.
الدراسات السابقة:

يوجد في ىذا المجال (األمن في اإلسبلم) عدة بحوث ،لكن حرصت أن يكون الجديد مرتبط

بالمحتوى وأسموب الخطاب والفئة المستيدفة فيو ،وبيان ذلك في األمرين التاليين:

لم يكن ىذا البحث مجرد نقل لما كتب في ىذا العنوان ،وانما ُرِجع فيو إلى األصول المشتركة،
والمصادر العامة الرئيسية التي يرجع إلييا كل باحث في أي موضوع ،ويستخدم فيمو وقدراتو

العممية ،لموصول إلى دالالت النصوص ومفاىيميا التي تبين أىمية الموضوع ومقوماتو ،ومن ثم
ربطيا بالواقع ،وفيم القارئ ،ومن ىنا يكون التجديد في البحث ،ومثال تمك المراجع كتب التفسير،
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وكتب الفقو ،وكتب السنة ،وكتب العقيدة ،وشروح الحديث ،وكتب الفتاوى ،وكل باحث لو طريقتو

في النقل واالستفادة من تمك المصادر ،واختيار األفكار المناسبة لممستفيدين ،وبالتالي فإن وجود
بعض التشابو في العناوين الرئيسية أو أصل المباحث مع البحوث المكتوبة في ىذا المجال ،ال

يعني التشابو في المحتوى والنتيجة ،واألفكار.

ٕ -حرص الباحث أن يكون أسموب الكتاب يناسب رجال األمن ،ويكون الخطاب موجيًا ليم في
أغمب أحواليم ،بل ويبين فيو دور رجل األمن في كل مقّوم من مقومات األمن ،أو ميدد لميددات
األمن ،وىذا تطوير في طريقة طرح مثل ىذه المواضيع بما يناسب المستجدات.

وقد جاء رسم خطة البحث كالتالي:
تمييد وثبلثة مباحث ،وخاتمة.

اصطبلحا .المبحث األول :مقومات األمن في اإلسبلم .المبحث
التمييد :وفيو تعريف األمن لغة و
ً
الثاني :أىمية األمن في اإلسبلم .المبحث الثالث :ميددات األمن في اإلسبلم .الخاتمة.
واهلل تعالى أسأل أن يبارك في ىذا الجيد ،وأن يعم بو النفع لمعباد ،وأن يحقق أىدافو ،واهلل من

وراء القصد.

اصطالحا:
تمييد :تعريف األمن لغة و
ً

األمن في المغة :ضد الخوف ،ومنو قولو تعالى :ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ(ٔ) ،ويطمق عمى الطمأنينة
والسبلمة ،والثقة بالشخص(ٕ) ،ومنو قولو تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭼ (ٖ).
األمن في االصطالحُ :عِّرف بتعريفات كثيرة(ٗ) ،والمختار :ىو الشعور بالطمأنينة وسالمة
الضروريات الخمس لمفرد والمجتمع ومصالحيم الحاجية والتحسينية من أي ضرر أو خوف أو

اعتداء.

وتوضيح ذلك :سبلمة الضروريات الخمس :وىي الدين والنفس والعرض والعقل والمال ،وبعض

يعبر بدل (العرض) (النسب) أو (النسل).
العمماء ّ
و(المصالح الحاجية) ىي التي إذا تركت ال يفوت عمى اإلنسان مصالح الدنيا واآلخرة ،ولكنو
(ٔ) قريش.ٗ :
(ٕ) ينظر :كتاب العين مادة (أمن) ( )ٖٛٛ/ٛالنياية في غريب األثر مادة (أمن) (ٔ ،)ٔٙٙ/ولسان العرب مادة
(أمن) (ٖٔ ،)ٕٔ/والمعجم الوسيط مادة (أمن) (ٔ.)ٕٛ/
(ٖ) يوسف.ٙٗ :

مثبل :األمن الفكري ،وعناية المممكة العربية السعودية بو لمدكتور عبد اهلل التركي ص ( )ٚو(ٗٔ)،
(ٗ) ينظر ً
واألمن الوطني دراسة موضوعية ،لمدكتور عبد اهلل الشيراني (.)ٖٕ-ٕٙ
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يوقع اإلنسان في الحرج الشديد والمشقة العظمى .وىي تقع بعد المصالح الضرورية كالفطر في

رمضان لممريض والمسافر ،والمسح عمى الخفين(ٔ).

و(المصالح التحسينية) :التي المصالح تقع دون المقاصد الضرورية والحاجية ،وىي التي تحسن حال
اإلنسان ،وتكمل عيشو عمى أحسن األحوال ،وتتم سعادتو في العاجل واآلجل ،وتسمى :المقاصد

الكمالية أو التكميمية أو بالكماليات ،مثل أخذ الزينة والطيب والتحمي بآداب األكل والشرب(ٕ).

ومما سبق يتضح أن مفيوم األمن في اإلسبلم ىو سبلمة دين الفرد والمجتمع وأنفسيم وعقوليم
ضررا.
يحِدث فييم خوفًا أو
وأعراضيم وأمواليم من أي خطر ييددىم أو ُ
ً
واذا كانت ضرورة حفظ دين اإلنسان في خطر فإن دينو غير آمن ،واذا كانت ضرورة حفظ دين
دينيا ناقص أو زائل بحسب ما
المجتمع في خطر،
ومعرض لمنقص أو الزوال فإن أمن المجتمع ً
ّ
أصابو من الخطر ،واذا كانت ضرورة حفظ نفس الفرد في خطر فإن أمنو منعدم ،واذا كانت
ضرورة أنفس المجتمع ميددة بالقتل أو أي ضرر وأضحت خائفة فإن المجتمع غير آمن ،وعمى

ىذا فقس في سائر الضروريات.

المبحث األول :أىمية األمن في اإلسالم:
مطمب األمن في األوطان مطمب فطري لكل البشر ،وكل األمم والحضارات والشعوب ،بل حتى
الحيوانات تبحث عن تحقيقو وحمايتو بما تستطيع ،وجاء اإلسبلم ،فأ ّكد عمى أىميتو وصيانتو في
عدة نصوص وأحكام شرعية ،وتظير أىميتو في اإلسبلم من خبلل عدة أمور(ٖ):

األول :أنو نعمة إليية ،وىبة ربانية من عند اهلل تعالى وىبيا عباده ،وليست من فعل البشر
وجيدىم وطاقتيم ،ﭧﭨﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭼ(ٗ) ،فأضاف اهلل تعالى اإلطعام من الجوع،

وىو ِ
المنة سبحانو وتعالى فييا ،ولو الفضل ،ومن أعطاه
الش َبع ،واألمن الخوف إليو سبحانو ،ولو ّ
اهلل نعمة األمن والعافية والطعام والشراب في كل يوم فيو عمى نعمة عظيمة ال تقدر بثمن،
ِ
ط ِمي  -وكانت لو
الخ ْ
صن َ
وتستوجب شكر اهلل عمييا بقمبو وبكل جوارحو ،عن عبيد اهلل بن م ْح َ
صحبة -قال :قال رسول اهلل ( :من أصبح منكم آمنا في ِس ْربِو ،معافى في جسده ،عنده قوت

(ٔ) ينظر :عمم المقاصد الشرعية لمخادمي (.)ٛٙ
(ٕ) ينظر :عمم المقاصد الشرعية لمخادمي (.)ٜٛ
(ٖ) ينظر في أىمية األمن الفكري :األمن الفكري د :التركي ص (ٕٓ) ،والشريعة اإلسبلمية ودورىا في تعزيز
األمن الفكري د :السديس ص ( ،)ٔٚونحو مجتمع آمن فكرًيا د :عبد الحفيظ المالكي ص (ٗ.)ٙ

(ٗ) قريش.ٗ- ٔ :
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يومو ،فكأنما ِح َيزت لو الدنيا)(ٔ) ،وىذا بحد ذاتو يدل عمى أىمية األمن ،وشكر ىذه النعمة
بالمحافظة عمييا ،والوقوف ضد كل من يريد إفسادىا.

الثاني :أن أحكام الشريعة كميا إنما جاءت من أجل حفظ أمن الضروريات الخمس وصيانتيا
وحمايتيا من أي خطر أو تيديد ،ابتداء من أركان اإلسبلم الخمسة التي يقصد منيا حفظ أمن

ومرور بالحدود
ًا
الدين كما في الشيادتين والصبلة والصيام والحج ،وحفظ المال كما في الزكاة،
الشريعة كحد الردة والقصاص والسرقة والزنا والحرابة والخمر والتعازير ،وانتياء بأدنى شعب
اإليمان ،وىي إماطة األذى عن الطريق التي تتضمن حفظ أمن النفوس.

الثالث :أن الشريعة اإلسبلمية أوجبت العقوبات الصارمة والشديدة عمى كل من يمس أمن الناس،
ورتبت عمى الجرائم عقوبات لحفظ الحق الخاص لممجني عميو ،والحق العام لممجتمع ،وقطعت
الشريعة اإلسبلمية أي سبيل لمتياون في تطبيقيا ،فحرمت الشفاعة في الحدود إذا بمغت السمطان،

وغضب  عمى أسامة بن زيد لما أراد الشفاعة في حد السرقة(ٕ) ،وما ذلك إال من باب سد الذريعة
المفضية إلى التياون بالحدود والتعزيرات ،أو التقميل من شأنيا.

الرابع :أن األمن في الشريعة اإلسبلمية مرتبط بعقيدة الفرد والمجتمع ،وايمانو القوي بربو ،والبعد عن

كل ما يوقع المجتمع في الخوف والعقوبات والفتن بدل األمن ،كما سبق تقرير ذلك في قولو تعالى:
ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭼ(ٖ).
الخامس :أن الشريعة اإلسبلمية قدمت في كثير من المواضع مطمب األمن عمى الرزق ألولويتو
ومسيس الحاجة إليو ،فقال إبراىيم في دعائو ،ﭽﭣﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ
ﭬﭭﭮﭯﭰﭼ(ٗ) ،وامتن عمى أىل مكة في نعمة األمن قبل نعمة الرزق ،فقال تعالى:
ﭽ ...ﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲ ﮳﮴ ﮵﮶ ﮷﮸ﭼ(٘)،
ِ
وعمّةُ التقديم أن جباية الثمرات واألرزاق لمبمد مرىون باستتباب األمن ،واذا اختل األمن عزف

أمنيا ،خوفًا عمى تجارتيم ،ومن مثل ىذه
التجار عن تصدير ثرواتيم وأرزاقيم لمبمدان المضطربة ً
اآليات نستفيد أن األمن أوًال.

السادس :مما ُيظير أىمية األمن في اإلسبلم أن (اإلسبلم) معناه السبلم واألمان :ﭽ ﭸ ﭹ
(ٔ) رواه الترمذي في سننو رقم ( ،)٘ٚٗ /ٗ( )ٕٖٗٙوابن ماجة في سننو رقم (ٔٗٔٗ) (ٕ ،)ٖٔٛٚ /وحسنو
األلباني في السمسمة الصحيحة رقم ( ،)ٗٓٛ /٘( )ٕٖٔٛوال تصح زيادة (بحذافيرىا).
(ٕ) رواه البخاري في صحيحو رقم ( )ٕٜٗٔ/ٙ( )ٙٗٓٙومسمم في صحيحو رقم (.)ٖٔٔٔ/ٖ( )ٔٙٛٛ
(ٖ) األنعام.ٕٛ :
(ٗ) إبراىيم.ٖ٘ :

(٘) القصص.٘ٚ :
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ﭺ ﭻ ﭼﭽﮔﭼ(ٔ) ،وشعار المسممين فيما بينيم السبلم ،ففي صحيح السنة عن أبي ىريرة
رضي اهلل عنو عن النبي ( :أفشوا السبلم بينكم)(ٕ) ،بل جعل اإلسبلم خير المسممين من سمم
شره وأذاه القولي والفعمي فعن عبد اهلل بن عمرو قال النبي  ( :المسمم من سمم
المسممون من ّ
المسممون من لسانو ويده)(ٖ) ،وجعل حقيقة المؤمن( :من أمنو الناس عمى دمائيم وأمواليم)(ٗ).

حرم ترويع المسمم ألخيو المسمم بأي وسيمة كانت
السابع :مما ُيظير أىمية األمن في اإلسبلم أنو ّ
جادا أو ىا ًزال؛ والترويع تخويف ،والخوف ضد األمن ،فعن عبد الرحمن بن أبي ليمى قال حدثنا
ً
أصحاب محمد  أنيم كانوا يسيرون مع النبي  فنام رجل منيم ،فانطمق بعضيم إلى حبل معو

مسمما)(٘) ،أي :ال يحل أن يفاجئو
فأخذه ،ففزع فقال رسول اهلل ( :ال يحل لمسمم أن يروع
ً
ويباغتو بالفزع والتخويف.

الثامن :مما ُيظير أىمية األمن في اإلسبلم أنو حفظ لغير المسممين حقيم من األمن إذا كانوا
غير محاربين ،وأباح البر بيم واإلحسان إلييم والقسط معيم ،فقال اهلل تعالى :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ ( ،)ٙوأجاز
إعطائيم األمان ،وحرم عمى المسممين االعتداء عمييم ما داموا مستأمنين ،فقال اهلل تعالى :ﭽﯦ
ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﭼ( ،)ٚوحرم
دماءىم ودماء الذميين وعصميا ،ففي صحيح السنة عن عبد اهلل بن عمرو  :عن النبي 

عاما)( ،)ٛوىذه
قال( :من قتل
ً
معاىدا لم يرح رائحة الجنة ،وان ريحيا توجد من مسيرة أربعين ً
النصوص فييا داللة عمى أن اإلسبلم حريص عمى تحقيق أمن غير المسممين كما يحرص عمى
أمن المسممين.

(ٔ) آل عمران.ٜٔ :

(ٕ) رواه مسمم في صحيحو رقم (ٗ٘) (ٔ.)ٚٗ /
(ٖ) رواه البخاري في صحيحو رقم (ٓٔ) (ٔ )ٖٔ/ومسمم في صحيحو رقم (ٓٗ) (ٔ )ٙ٘/من حديث عبد اهلل بن
عمرو رضي اهلل عنو.
(ٗ) رواه أحمد في مسنده رقم (ٖٔ )ٜٜٗ /ٔٗ( )ٜٛوالترمذي في سننو رقم ( ،)ٔٚ/٘( )ٕٕٙٚوالنسائي في
سننو رقم (٘ ،)ٔٓٗ/ٛ( )ٜٜٗوصححو ابن حبان رقم (ٓ )ٗٓٙ /ٔ( )ٔٛمن حديث أبي ىريرة ،ورواه ابن ماجة
في سننو رقم (ٖٗ )ٕٜٔٛ /ٕ( )ٖٜمن حديث فضالة بن عبيد  ،وصححو األلباني في السمسمة الصحيحة رقم
(.)ٜٛ /ٕ( )ٜ٘ٗ
(٘) رواه أحمد في مسنده رقم (ٗ ،)ٖٔٙ /ٖٛ( )ٕٖٓٙوأبو داود رقم ( ،)ٗ٘ٛ /ٗ( )٘ٓٓٙوسنده صحيح.
( )ٙالممتحنة .ٛ
( )ٚالتوبة.ٙ :

( )ٛرواه البخاري في صحيحو رقم (٘.)ٔٔ٘٘ /ٖ( )ٕٜٜ
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التاسع :مما ُيظير أىمية األمن في اإلسبلم أنو لم يكتف عمى تحقيق األمن لمبشر سواء أكانوا
مسممين أو غير مسممين ،ولكن حرص عمى تحقيقو حتى لمحيوانات ،فحرم االعتداء عمييا بغير
وجو حق ،ورتب عمى االعتداء عمييا عقوبة عظيمة في اآلخرة ،ففي صحيح السنة عن عبد اهلل

(عذبت امرأة في ىرة سجنتيا حتى ماتت ،فدخمت
بن عمر رضي اهلل عنو :أن رسول اهلل  قالُ :
فييا النار ،ال ىي أطعمتيا وال سقتيا إذ حبستيا ،وال ىي تركتيا تأكل من خشاش األرض)(ٔ).

المبحث الثاني :مقومات األمن في اإلسالم:

المقصود بمقومات األمن :أي األشياء التي (يقوم) عمييا األمن(ٕ) ،وىي المرتكزات واألسس
واألصول التي تحقق األمن في نظر اإلسبلم ،واذا لم يؤخذ بيا اختل األمن في البمد ،وشاع

المنكر ،وتفشى العدوان واإلرىاب بين الناس.

ومقومات األمن في اإلسالم كثيرة ،ومن أىميا:

المقوم األول :تطبيق الشريعة اإلسالمية:
ّ
أىم الضروريات الخمس بالحفظ والصيانة والرعاية والحماية ىو ضرورة حفظ الدين ،واذا ضاع
الدين في البمد واندرس حل بدلو الكفر والشرك والخرافات والجرائم بكافة أنواعيا المتعمقة بالدين أو
النفس أو المال أو العرض أو العقل ،وحل بدل األمن الخوف والجوع؛ النعدام الدين وانعدام

تطبيق الشريعة ،ﭧ ﭨﭽﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮ
ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭼ(ٖ).
وفي تطبيق الشريعة اإلسبلمية وحدودىا ،واشاعتيا في المجتمع حماية لضرورة الدين وكل
الضروريات الخمس من كل من يضر بيا أو ييددىا ،ففي تطبيق حد القصاص حماية لؤلرواح

واألنفس والدماء من الزىوق ،وبتطبيق حد شرب الخمر والتعزير في أكل أو شرب المخدرات
والمسكرات حماية لعقول المجتمع من التدمير والضرر ،وبتطبيق حد الزنا حماية لؤلعراض من

االنتياك ،واألنساب واألنسال من االختبلط ،وبتطبيق حد السرقة وعقوبات التعزير عمى الغصب

النيبة واالختبلس ونحوىا حماية ألموال الناس من انتياك حرمتيا ،وىكذا.
وُ
محصور في تطبيق الحدود في الجرائم والجنايات ،إنما ىو
ًا
إن معنى تطبيق أحكام الشريعة ليس
معنى شامل ،لبلعتصام بالكتاب والسنة ،وامتثال المجتمع بكافة أطيافو ألوامر الشرع ،وترك

نواىيو ،وااللتزام بآدابو وأخبلقو في تعامبلتيم ومعامبلتيم.

فإذا التزم المؤمن بترك االعتداء عمى أخيو المسمم في دمو أو مالو أو عرضو الوارد في
(ٔ) رواه البخاري في صحيحو رقم (٘ ،)ٕٔٛٗ /ٖ( )ٖٕٜومسمم في صحيحو رقم (ٕٕٕٗ) (ٗ.)ٔٚٙٓ /
(ٕ) ينظر :في األصل المغوي لكممة (قوام) لسان العرب مادة (قوم) (ٕٔ.)ٜٗٙ/
(ٖ) النحل.ٕٔٔ :
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فوعا إلى النبي ( :إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم
النصوص الشرعية ،ومنيا حديث أبي بكرة مر ً
بينكم حرام كحرمة يومكم ىذا في شيركم ىذا في بمدكم ىذا ،)ٔ()...تحقق األمن من دون الحاجة
لتطبيق الحدود.

طبق المسممون األخبلق اإلسبلمية واآلداب الشرعية في حياتيم وتعامبلتيم فيم مطبقون
واذا ّ
لشرع اهلل ،ومساىمون في تحقيق األمن ،واذا طبقوا شعائر الدين الظاىرة والباطنة كما أمر اهلل
كالصبلة والصيام والزكاة والحج ونحوىا ،فيم مساىمون في تحقيق األمن؛ ألن ىذه العبادات

تنشر السكينة والطمأنينة في العبد وتكفو عن االعتداء وتنياه عن الفحشاء والمنكر:ﭽﯚﯛﯜ
ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ ﯨﯩﯪ ﯫﯬﯭﯮﯯ ﯰ
ﯱﯲﭼ(ٕ).
طبق المسمم شرع اهلل في نفسو وفي تعاممو مع والديو وتواصمو مع أقربائو وأرحامو بإحسان،
واذا ّ
قصر في تعاممو مع والديو أو قطَع تواصمو
فيو مطبق لشرع اهلل ومساىم في تحقيق األمن ،وان ّ

مع أقاربو وأرحامو فيو مفسد في األرض ،ومساىم في زعزعة األمن االجتماعي واألسري :ﭽﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ(ٖ).
ومن فوائد تطبيق الشريعة اإلسبلمية وقاية المجتمع من التشرذم والتفرق واالختبلف في األحكام

واألحزاب والجماعات؛ ألن المرجع عند االختبلف ىو كتاب اهلل وسنة رسولو ؛ وألن تطبيق
الشرع ىو الذي يحقق العدل والمساواة بين الناس ،وال ضامن لمعدل بين الناس إال منيج ال إلو إال
اهلل ،وليس ألحكام وضعية من عقول البشر الذين ال يحيطون بأحوال البشر وطبائع الخمق :ﭽﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ(ٗ).
ومما أنعم اهلل عز وجل بو عمى ىذه الببلد المممكة العربية السعودية أن دستورىا مبني عمى الكتاب
والسنة ومصدره الوحيد الكتاب والسنة ،وىو الحاكم عمى كل أنظمة الدولة كما نصت عمى ذلك المادة

األولى من الدستور( :المممكة العربية السعودية دولة عربية إسبلمية ذات سيادة تامة ،دينيا اإلسبلم

ودستورىا كتاب اهلل تعالى وسنة رسولو ،ولغتيا ىي المغة العربية( ،وفي المادة السابعة منو( :يستمد

الحكم في المممكة العربية السعودية سمطتو من كتاب اهلل تعالى وسنة رسولو وىما الحاكمان عمى ىذا
(ٔ) رواه البخاري (كتاب العمم) في صحيحو (باب قول النبي  رب مبمغ أوعى من سامع) رقم ( )ٖٚ/ٔ( )ٙٚومسمم في
صحيحو (كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات) (باب تغميظ تحريم الدماء واألعراض واألموال) ،رقم (/ٖ( )ٜٔٙٚ
ٖ٘ٓٔ).
(ٕ) العنكبوت.ٗ٘ :
(ٖ) محمد.ٕٕ :
(ٗ) الممك.ٔٗ :
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النظام وجميع أنظمة الدولة) ،وفي المادة الثامنة منو( :يقوم الحكم في المممكة العربية السعودية عمى

أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة اإلسبلمية).

ودور رجل األمن إزاء ىذا المقوم ىو أن يحمد اهلل أنو في بمد ىذا دستوره ،يدافع عنو ،ويحتسب

مجاىدا ،ويكتب
األجر عمى العمل ويثاب؛ ليؤجر عمى رباطو إن كان مرابطًا ،وجياده إن كان
ً
مخمصا في سبيل اهلل.
شييدا عند اهلل إن قتل
ً
ً
المقوم الثاني :األمر بالمعروف والنيي عن المنكر :إن الحسبة أو األمر بالمعروف والنيي عن
ِّ
المنكر بمفيومو العام من أكبر المرتكزات واألسس الميمة لتحقيق األمن واستق ارره في ربوع الببلد؛
ألن مؤداه تيذيب أفراد المجتمع وتطويرىم ودعميم ومساندتيم وتشجيعيم في فعل أو قول

المعروف الذي يسيم في حفظ وتأكيد الضروريات الخمس ،أو تقويميم عند االعوجاج وتصحيح

مسارىم عند االنحراف السموكي أو الفكري أو ارتكاب أي منكر أو فعل قبيح بالحكمة والموعظة
الحسنة ،وىذا كمو يسيم في حماية الضروريات الخمس من أي ضرر ييددىا.

مقوم أساسي من مقومات األمن في المجتمعات
والشريعة ما أمرت بيذه الشعيرة؛ إال لكونيا ّ
وسبب رئيس في طمأنينة المجتمع وعزة األمة ورفعتيا بين األمم.

قال تعالى :ﭽﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ ﮤﭼ(ٔ)،

وقال تعالى :ﭽﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ...ﭼ(ٕ).

وىذه اآليات وغيرىا تدل عمى أن شعيرة األمر بالمعروف والنيي عن المنكر أمر رباني لمصمحة
المجتمعات ،وفيو مصدر عزىم وأمنيم وتمكينيم في ىذه الببلد ،واذا ما تخمو عنيا ُسمِبت منيم
ىذه الخيرية وحمّت عمييم لعنتو في الدنيا واآلخرة كما حمّت في بني إسرائيل ،بل قد يختل أمنيم
وتضطرب أحواليم حينما يضرب اهلل قموب بعضيم ببعض بسبب تركيم األمر بالمعروف والنيي

عن المنكر ،وتنزل عمييم العقوبات اإلليية التي أخبر عنيا النبي .

وعن أبي بكر الصديق رضي اهلل عنو قال :يا أييا الناس إنكم تقرؤون ىذه اآلية :ﭽﭫﭬﭭ
ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ ﭿﮀ ﭼ(ٖ) ،واني
سمعت رسول اهلل  يقول :إن الناس إذا أروا الظالم فمم يأخذوا عمى يديو أوشك أن يعميم اهلل

(ٔ) آل عمران ٗٓٔ.

(ٕ) آل عمران.ٔٔٓ :
(ٖ) المائدة.ٔٓ٘ :
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بعقاب من عنده)(ٔ).

نص دستورىا عمى ىذا المبدأ في المادة ثبلث وعشرين من نظام
ومن نعم اهلل عمى ىذه الببلد أن ّ
الحكم( :تحمي الدولة عقيدة اإلسبلم ...وتطبق شريعتو وتأمر بالمعروف وتنيى عن المنكر وتقوم
بواجب الدعوة إلى اهلل).

ورجل األمن قائم بيذه الشعيرة العظيمة في األساس ،فيو بين أمر بمعروف في جانب الوقاية من

الجريمة ،ونيي عن منكر في جانب ضبط الجريمة ،واألخذ عمى يد المجرمين ومنعيم من

ارتكابيا ،ورجل يساىم في حفظ الضروريات الخمس وفقًا لمتعميمات في إطار عممو إذا احتسب
األجر في ذلك فيو مشارك في تطبيق ىذه الشعيرة ،فإذا ضبط المجرم القاتل أو منعو من القتل
ناه عن منكر ييدد أمن النفس ،واذا ضبط السارق أو منعو من السرقة فيو ٍ
فيو ٍ
ناه عن منكر
ييدد أمن المال ،واذا ضبط المتحرش بأعراض الناس أو منعو من التحرش فيو ٍ
ناه عن منكر

ييدد أمن األعراض ،واذا ضبط متعاطي الخمور أو المخدرات ونحوىا أو منعو من تعاطييا فيو
ٍ
ناه عن منكر ييدد أمن العقول ،فيؤالء قد باشروا إنكار المنكر باليد الذي ىو أعمى مراتب
اإلنكار الواردة في صحيح السنة عن أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنو قال :سمعت رسول اهلل

منكر فميغيره بيده ،فإن لم يستطع فبمسانو ،ومن لم
صمى اهلل عميو و سمم يقول من رأى منكم ًا
يستطع فبقمبو ،وذلك أضعف اإليمان)(ٕ).

إيمانيا :العبلقة بين اإليمان واألمن عبلقة طردية ،إذا تحقق
المقوم الثالث :تربية المجتمع
ً
وعم أىمو ّعميم األمن في األوطان ،ووقاىم اهلل شر القبلقل والفتن في
اإليمان في المجتمع ّ
األنفس والعمران ،بنص القرآن:ﭽﭑﭒﭓﭔﭕ ﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭼ(ٖ)،

وىذا يشمل األمن العاجل واآلجل في الدنيا واآلخرة كما أشار إلى ذلك جمع من أىل العمم(ٗ) ،وأن من

خمط إيمانو بظمم وىو الشرك ال أمن لو في الدنيا وال في اآلخرة ،ومعرض لمعقوبات والنقمات والكوارث في

الدنيا واآلخرة ،ومن سمم من أنواع الظمم :ظمم الشرك ،وظمم المعاصي ،وظمم العباد في أنفسيم أو أمواليم
أو أعراضيم حصل لو األمن الكامل ،واالىتداء الكامل في الدنيا واآلخرة ،أما إن سمم من الظمم األكبر
وىو الشرك ،ولكن بقي معو شيء من الظمم األصغر وىو ظمم العباد ،وظممو لنفسو باالنغماس في

المعاصي ،فإن ىذا يكون معو أصل األمن ومعو أصل اليداية ،وأصل النجاة من الخمود في النار ،ولكنو
(ٔ) رواه أبو داود رقم ( )ٕ٘٘ /ٕ( )ٖٖٗٛوالترمذي في سننو رقم ( )ٗٙٚ /ٗ( )ٕٔٙٛوقال حديث حسن صحيح ،والنسائي رقم
( )ٖٖٛ /ٙ( )ٔٔٔ٘ٚوابن ماجو في سننو رقم (٘ٓٓٗ) (ٕ )ٖٕٔٚ /وصححو ابن حبان في صحيحو رقم (ٖٗٓ) (ٔ،)ٖٜ٘ /
وصححو األلباني في السمسمة الصحية رقم (ٗ.)ٖٔٛ /ٗ( )ٔ٘ٙ
(ٕ) رواه مسمم في صحيحو رقم (.)ٜٙ /ٔ( )ٜٗ
(ٖ) األنعام.ٕٛ :

(ٗ) ينظر :الصواعق المرسمة البن القيم (ٖ ،)ٔٓ٘ٛ /ومجموع فتاوى ابن باز رحمو اهلل (ٕ.)ٕٙٗ /
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عمى خطر في دنياه وفي أخراه ،عمى خطر من العقوبات في الدنيا ،وفي اآلخرة ،فميس لو أمن كامل وال

اىتداء كامل ،بسبب ما معو من أنواع المعاصي ،وظمم العباد(ٔ).

قال ابن باز رحمو اهلل( :وبيذا يعمم أن تطبيق الشريعة ،والعناية بذلك واستكمالو ،من أعظم

أسباب كمال األمن ،وكمال اليداية وكمال السبلمة والحياة الكريمة ،وأن العبد متى أخل بشيء

شيئا مما حرمو اهلل عميو ،فإنو ينالو من اختبلل األمن ،ومن
مما أوجب اهلل عميو ،أو ارتكب ً
اختبلل اليداية ،ما ينالو بحسب ما لديو من تقصير في أمر اهلل أو ركوب لبعض محارم اهلل جل

وعبل)(ٕ).

ﭧ ﭨﭽﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ
ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ
ﮑﮒﮓﮔﭼ(ٖ).
في ىذه اآلية داللة عمى أن َو ْع َد اهلل ألمتو في االستخبلف في األرض والتمكين كما مكن لمن
ِ
ووعده ليم باألمن واألمان مرىون بإيمانيم باهلل والعمل هلل واستقامتيم عمى شرعو وعبادتو
قبميم
وحده سبحانو ،ومتى ما أخموا باإليمان والعمل الصالح ،تخمف ىذا الوعد ،فالجزاء من جنس

العمل(ٗ).

ىذه ىي التربية اإليمانية وآثارىا عمى أمن الوطن ،ورجل األمن دوره في ذلك أن يعتني بتربية
نفسو تربية إيمانية ،وتربية من تحت يده ،وأن يكون لبنة حسنة مساىمة في تربية المجتمع تربية

إيمانية بحسب حالو ومكانو وامكانياتو وصبلحياتو.

المقوم الرابع :ترسيخ مبدأ الوسطية في المجتمع :عرفت الوسطية في االصطبلح بتعريفات

كثيرة(٘) ،ومن أجمعيا أن يقال ىي :االعتدال والتوسط في الفكر والسموك بين طرفي االنحراف
الغمو والتقصير.

ونفيم من التعريف أن الوسطية محميا أفكار أفراد المجتمع وسموكيم ،ويدخل في ذلك دينيم

ومناىجيم وفي كل أقواليم وأفعاليم.

وقولو( :طرفي االنحراف) ،نفيم منو أن الوسطية ليست نفي الغمو ومحاربة التطرف والتشدد فقط،
(ٔ) ينظر :مجموع فتاوى ابن باز رحمو اهلل (ٕ.)ٕٙٗ /
(ٕ) مجموع فتاوى ابن باز رحمو اهلل (ٕ.)ٕٙٗ /
(ٖ) النور.٘٘ :
(ٗ) ينظر :مجموع فتاوى ابن باز رحمو اهلل (ٕ.)ٕٙٛ /

(٘) ينظر في بيانيا :تفسير ابن جرير (ٕ ،)ٚ-ٙ/وتفسير السعدي ص (ٓ ،)ٚوالوسطية في اإلسبلم ،فريد عبد
القادر ص (.)ٕٜ
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ولكنيا تشمل محاربة الغمو والجفاء سواء بسواء ،ومحاربة التطرف والتساىل في الدين سواء

بسواء ،ومحاربة اإلفراط والتفريط سواء بسواء.

مؤكدا ىذا المعنى " :فدين اهلل بين الغالي فيو ،والجافي عنو ،وخير الناس:
قال ابن القيم رحمو اهلل
ً
بغمو المعتدين ،وقد جعل اهلل سبحانو
النمط األوسط ،الذين ارتفعوا عن تقصير المفرطين ،ولم يمحقوا ِّ
ىذه األمة وسطًا ،وىي الخيار ،العدل؛ لتوسطيا بين الطرفين المذمومين ،والعدل ىو :الوسط بين

طرفي الجور ،والتفريط ،واآلفات إنما تتطرق إلى األطراف واألوساط محمية بأطرافيا ،فخيار األمور

أوساطيا(ٔ).

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمو اهلل :ما المراد بالتوسط في الدين ،أو الوسطية؟

فأجاب " :التوسط في الدين ،أو الوسطية :أن يكون اإلنسان بين الغالي والجافي ،وىذا يدخل في

األمور العممية العقدية ،وفي األمور العممية التعبدية...ثم قال :والوسط الضابط فيو :ما جاءت بو
الشريعة ،فيو وسط ،وما خالف الشريعة :فميس بوسط ،بل ىو مائل ،إما لئلفراط ،واما إلى

التفريط)(ٕ).

وبيذا نعرف أن التوسط ينقسم إلى محمود ومذموم :القسم األول :التوسط المحمود وىو التوسط
بين باطمين :باطل تطرف عن الحق في جانب اإلفراط ،وباطل تطرف عن الحق في جانب

ثانيا إلى مواقف الناس منو فتجد
التفريط ،والحق يعرف أوًال بأدلتو من الكتاب والسنة ،ثم تنظر ً
ِ
المفرط.
المفرط و ِّ
القسم الثاني :التوسط المذموم :وىو التوسط بين الحق والباطل ،كحال المنافقين مذبذبين بين

ذلك ال إلى ىؤالء وال إلى ىؤالء.

يجب أن يغرس في ثقافة رجل األمن معنى الوسطية الصحيح والمحمود الذي يشمل التحذير من

بعيدا عن
كل أنواع االنحراف الفكري الذي يذىب بعقول أفراد المجتمع وأفكارىم وسموكياتيم ً
تساىبل
طا ،تطرفًا أو
غموا أو جفاء ،إف ارطًا أو تفري ً
ً
الوسط ،إما ذات اليمين أو ذات الشمالً ،
وتقصيرا.
ً

ويصنف نفسو عمى
ومما سبق يتضح أن ضابط الوسطية ال يرجع تقديره إلى الشخص نفسو،
ّ
حسب موقعو ىو ،فقد يرى نفسو في تعصبو بين من ىو أكثر تطرفًا وبين من ىو أقل منو،
فيحسب أن ذلك ٍ
أحدا
كاف إلثبات أنو يسير في خط الوسطية واالعتدال؛ ألنو لن يعدم أن يجد ً

وتساىبل.
تعصبا ،ولن يعدم أن يجد من ىو أقل منو تفريطًا
أشد منو
ً
ً
إن ترسيخ مبدأ الوسطية بمفيوميا الصحيح الشامل ىو الذي يحقق األمن الفكري ،وىو الذي يحمي
(ٔ) إغاثة الميفان من مصائد الشيطان البن القيم (ٔ.)ٕٔٛ/
(ٕ) فتاوى نور عمى الدرب (ٔ.)ٖٚ-ٖ٘/
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بإذن اهلل أفكار شباب المسممين من االنحراف الفكري الذي ييدد األمن ،وان أي تساىل في ىذا المبدأ
جدير أن يوقع أبناء المسممين في شراك االنحراف الفكري الغالي أو الجافي ،وكل واحد منيما خطر

عمى أمن المجتمع ،وعمى الضروريات الخمس كما سيأتي تفصيمو(ٔ).

وما أمر اهلل تعالى أمة محمد  بالوسطية ،وجعميم كذلك إال لعممو تعالى بأثر المنيج المعتدل
والمتوسط عمى قبول اإلسبلم واإليمان ،ونشر السبلم واألمن واألمان ،واستق ارره في األوطان،

عم األوطان الفوضى والخراب ،والصراع واالضطراب ،ثم االقتتال واالحتراب ،ﭧ ﭨ
وبدونيا تَ ُ
ﭽﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ...ﮛ ﭼ(ٕ).
قال ابن جرير في تفسيره( :الوسط" في ىذا الموضع ،ىو "الوسط" الذي بمعنى :الجزُء الذي ىو
"وسط" ،لتوسطيم
"وسط الدار" ...وأرى أن اهلل تعالى ذكره إنما وصفيم بأنيم َ
بين الطرفين ،مثلَ :
في الدين ،فبل ُىم أىل ُغ ٍّمو فيوُ ،غ َّمو النصارى الذين غموا بالترىب ،وقيميم في عيسى ما قالوا
تقصير الييود الذين َّ
أنبياءىم ،وكذبوا عمى
كتاب اهلل ،وقتموا
بدلوا
فيو ،وال ُىم أى ُل تقصير فيو،
َ
َ
َ
ربيم ،وكفروا بو؛ ولكنيم أىل توسط واعتدال فيو ،فوصفيم اهلل بذلك ،إذ كان َّ
أحب األمور إلى اهلل

ْأوسطُيا)(ٖ).

ودور رجل األمن إزاء ىذا المقوم أن يمتزم الوسطية في نفسو ومن تحت يده ،فيو قدوة لغيره،

فضبل عن أن ينضم
ويحذر من الكيانات الفكرية المنحرفة ،وال ينخدع بشعاراتيا فيتعاطف معيم
ً

معيم؛ بل يحاربيم ويقارعيم بكل ما يستطيع؛ لما ليؤالء المنحرفين فكرًيا من خطر عمى أمن
المجتمع.
المقَ ِّوم الخامس :طاعة والة األمور في المعروف :من أىم المبادئ واألسس التي تسيم في حفظ
األمن في البمدان طاعة والة األمور بالمعروف؛ ألن عصيانيم سبب لتضارب المصالح بين

حدا
الناس ،والتنازع واالختبلف في اآلراء بين ما ىو ممنوع وما ىو مسموح ،وطاعتو يضع ً

لبلختبلف والصراع والتفرق بين القبائل والشعوب المختمفة والمتعددة في البمد الواحد.

دينا يدين العبد فيو ربو ،ويؤجر عميو
وليذا تعتبر الشريعة اإلسبلمية طاعة ولي األمر بالمعروف ً

إذا احتسب األجر في ذلك ،ﭧ ﭨ ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﭼ(ٗ).
وفي صحيح السنة عن ابن عمر  :عن النبي  قال( :عمى المرء المسمم السمع والطاعة فيما
(ٔ) ص (ٖٕ).
(ٕ) البقرة.ٖٔٗ :

(ٖ) تفسير ابن جرير الطبري (ٖ.)ٕٔٗ /
(ٗ) النساء.ٜ٘ :
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أحب وكره ،إال أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فبل سمع وال طاعة)(ٔ).

ومن طاعة ولي األمر امتثال األنظمة التي يصدرىا لتحقيق جممة من المصالح العامة ،وىي

تنظيم أمور الدولة وضبطيا ،وحفظ حقوق األفراد في المجتمع ،وحماية الضعيف منيم من سمطة
ٍ
بأفضمية لآلخرين عميو ،مما
القوي وسمب حقوقو ،وتحقيق العدالة بين الناس ،بحيث ال يشعر أحد
يحافظ عمى ترابط الجميع معا ،أداء األعمال بالشكل األفضل وعمى أحسن ٍ
وجو ،والقدرة عمى
ً
ٍ
السيطرة عمى المجتمع وأفراده ،وتحديد صبلحيات كل ٍ
مجموعة ،وحماية المجتمع من
فرد أو
الفوضى ،وغير ذلك من المصالح.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمو اهلل( :إن من طاعة والة األمور التي أمر بيا أن يتمشى المؤمن

مطيعا هلل
عمى أنظمة حكومتو المرسومة إذا لم تخالف الشريعة ،فمن تمشى عمى ذلك كان
ً
وآثما بذلك)(ٕ).
ومثابا عمى عممو ،ومن خالف ذلك كان
ورسولو
ً
ً
عاصيا هلل ورسولو ً

وقَ ّسم الشيخ ابن عثيمين رحمو اهلل أوامر والة األمور إلى أربعة أقسام :وذكر منيا( :القسم الرابع:
أن يأمر بما فيو حفظ األمن وصبلح المجتمع ،فيذا تجب طاعتو فيو ،وان لم يأمر اهلل بو
تقرر وىي ال تخالف الشرع ،فإن
ورسولو ،ما لم يكن معصية ،كاألوامر اآلن؛ في النظم التي َّ

ومن عصى وخالف فيو آثم)(ٖ).
طاعة ولي األمر فييا واجبةَ ،
وقال( :وبطاعة والة األمور في غير المعصية يتحقق النظام واألمن ،وتنسجم األمور؛ ألن الناس
لو تركوا فوضى وصار كل واحد يأخذ بما يرى لتشتت األمة وتفرقت قموبيا وتفرق دينيا وأختل
نظاميا وأمنيا ،ولكن من رحمة اهلل ونعمتو أن أوجب عمينا طاعة والة أمورنا في غير معصيتو

مثبل وغيرىا من
حتى يستتب األمن ،ويستمر النظام ،ويحصل االلتئام ،كالتنظيمات المرورية ً

تنظيمات أمور السفر ،فإن امتثال أمر ولي األمر في ذلك من طاعة اهلل عز وجل)(ٗ).

وكما أن النصوص السابقة تدل عمى أن طاعة ولي األمر واجبة في المعروف ،فيي كذلك تدل

عمى تحريم الخروج عمييم ،لما يترتب عمى الخروج عمييم من المفاسد عمى أمن الضروريات
الخمس التي ال تعد وال تحصى ،وليذا أمر الشرع بطاعتيم ونيى عن الخروج عمييم ،ويؤكد ذلك

صحيح السنة ،فعن ابن عباس رضي اهلل عنيما قال سمعت النبي  قال( :من رأى من أميره

شبر فمات إال مات ميتة جاىمية)(٘).
شيئا يكرىو فميصبر عميو فإنو من فارق الجماعة ًا
ً

(ٔ) رواه البخاري في صحيحو رقم ( ،)ٔٓٛٓ /ٖ( )ٕٜٚٙومسمم في صحيحو رقم ( ،)ٜٔٗٙ /ٖ( )ٖٜٔٛوىذا
لفظ مسمم.
(ٕ) الضياء البلمع من الخطب الجوامع (.)ٙٙٓ /ٛ
(ٖ) فتاوى نور عمى الدرب (ٕٔ ،)ٖٕٙ-ٖٙٓ/ولقاءات الباب المفتوح (.)ٕٖٔ-ٕٕٔ/ٙ
(ٗ) فتاوى نور عمى الدرب (ٕٔ.)ٖٕٙ-ٖٙٓ/

(٘) رواه البخاري في صحيحو رقم ( ،)ٕ٘ٛٛ /ٙ( )ٙٙٗٙومسمم في صحيحو رقم (.)ٔٗٚٚ /ٖ( )ٜٔٛٗ
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يدا من طاعة لقي اهلل يوم
وعن ابن عمر رضي اهلل عنيما سمعت رسول اهلل  يقول( :من خمع ً
القيامة ال حجة لو ،ومن مات وليس في عنقو بيعة مات ميتة جاىمية)(ٔ).
ودور رجل األمن إزاء ىذا المقوم ىو السمع والطاعة لوالة األمور في المعروف كسائر الشعب،

وباألخص ينفذ أوامرىم وتعميماتيم التي يقصد منيا تحقيق األمن ،وأن طاعتيم في ذلك واجب

يؤجرون عمى فعمو ،وعصيان أوامرىم معصية يؤزرون عمى تركيا.

المقوم السادس :االستقرار السياسي واالقتصادي :المقصود باالستقرار السياسي

(ٕ)

ىو :ثبات

الحكم ،ومرونة انتقالو من شخص إلى آخر عند شغوره بعد اتفاق أىل الحل والعقد ،دون حصول

أي خبلف أو نزاع عمى الحكم أو اقتتال ونحو ذلك.

والمقصود باالستقرار االقتصادي(ٖ) :ىو ثبات قيمة عممة البمد وتوفرىا ،وقيمة أصولو ،واعتدال

األسعار ،وقوة مخزونو واحتياطياتو ،وايراداتو وسبلمتو من عجز في الميزانية العامة ،واالنكماش
والركود والتضخم(ٗ).

إن االستقرار السياسي واالقتصادي لمدول مقوم أساسي ألمن الببلد ،ويبعث عمى الراحة

والطمأنينة في نفوس الناس ،فبل يؤثرون الخراب والدمار عمى ىذا االستقرار ،وال يقبمون بأي

سياسيا ،فإن البديل
شخص يحاول التأثير في ىذا االستقرار ،بخبلف ما لو كان البمد غير مستقر
ً
ىو االنقبلبات والقبلقل ،والنزاع السياسي بين الجماعات واألحزاب والطوائف والقبائل حول
السمطة ،ومن ثم قد يحصل ما ال يحمد عقباه من زعزعة األمن والخوف ،وانتياك الضروريات

الخمس ،كما ىو ظاىر في بعض البمدان المجاورة.

وكذا في حال عدم االستقرار االقتصادي فإن البديل ىو استئثار األغنياء في موارد البمد ،وفي

المقابل انتشار الفقر والتضخم االقتصادي وكثرة البطالة ،ومن ثم انتشار الجرائم التي تطال أمن

المجتمع في النفوس واألموال والعقول كالقتل والسرقات وترويج المخدرات ونحوىا ،وىذا كمو بسبب
عدم االستقرار االقتصادي.

ىذا ،وان من نعم اهلل عمى ىذه الببلد االستقرار السياسي واالقتصادي بمفيومو الشامل ،فالحكم
(ٔ) رواه مسمم في صحيحو رقم (ٔ٘)ٔٗٚٛ /ٖ( )ٔٛ

(ٕ) ينظر في مفيوم االستقرار السياسي :القطاع الخيري واالستقرار السياسي ،محمد أحمد عدوي ص (ٗ).
(ٖ) ينظر في مفيوم االستقرار االقتصادي :السياسة المالية ودورىا في تحقيق التوازن االقتصادي ،دراوسي
مسعود ص (ٓٓٔ) وما بعدىا ،واإلدارة المالية العامة لمدكتور محمد سميمان سبلمة ص (ٕٔ٘) ،واالستثمار
وأسواق المال ودراسات الجدوى ،عامر طوقان ص (ٖٕ).
(ٗ) التضخم :ىو تزايد حجم الدين العام ،وخفض قيمة العممة ،ومن ثم ارتفاع األسعار ،وقيل :ىو زيادة النقود أو

وسائل الدفع األخرى عمى حاجة المعامبلت ،ينظر :معجم المغة العربية (ٕ ،)ٖٔ٘ /والمعجم الوسيط (ٔ/
.)ٖ٘ٙ
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فيو مستقر وثابت ،وال توجد فيو نزاعات وال صراعات سياسية أو حزبية ،واقتصاده مستقر وثابت

وعممتو قوية ،ومخزونو واحتياطياتو قوي ،واألسعار معتدلة ،والسمع متوفرة.

ودور رجل األمن في المحافظة عمى ىذه النعمة كبير بصبلحو في نفسو واصبلح من تحت يده،
واصبلح من يحاول العبث فييا وفق النظام ،والوقوف ضد كل من يستيدف االستقرار السياسي

واالقتصادي لمبمد.

المبحث الثالث :ميددات األمن في اإلسالم:

ذكرنا في مبحث سابق مقومات األمن وركائزه ،ومن الطبيعي أن ىذه المقومات والركائز إذا

اختمت أو زالت عن المجتمع فاألمن ميدد بالخطر ما لم يتدارك المصمحون وعامة الناس األمر،

ويصمحوا من حاليم ،فمقومات األمن أضدادىا ميددات لؤلمن ،وباإلضافة إلى ما نص عميو
الشرع من مقومات عكسيا ميددات ،فثمة نصوص أخرى غير ما ذكر تدل عمى ضرورة إبعاد

المجتمع عن كل ما ييدد األمن ،أثبت التاريخ والواقع صدق ما حذرت منو الشريعة اإلسبلمية،

ومن أىم ىذه الميددات ما يمي:

الميدد األول :التطرف واالنحراف الفكري عن الوسطية:
والتطرف لغة :الوقوف في الطرف ،والطَّ َرف :جانب الشيء ،ويستعمل في األجسام واألوقات
وغيرىا(ٔ).

اصطالحا :مجاوزة حد االعتدال ،دون توسط(ٕ).
و
ً
والعبلقة بين المعنى المغوي واالصطبلحي واضحة ،فكل شيء لو وسط وطرفان ،فإذا جاوز

اإلنسان وسط شيء ،ومال إلى أحد طرفيو ،قيل لو :تطرف في ىذا الشيء ،أو تطرف في كذا،

أي :جاوز حد االعتدال ولم يتوسط.

وعمى ذلك ،فالتطرف يصدق عمى التقصير والتفريط ،كما يصدق عمى الغمو؛ ألن في كل منيما

وميبل عن الجادة والوسط ،فالتقصير في التكاليف الشرعية والتفريط فييا
جنوحا إلى الطرف
ً
ً
(ٖ)
تطرف ،كما أن الغمو والتشدد فييا تطرف؛ ألن اإلسبلم دين الوسط والوسطية.
وبيذا يتضح أن التطرف في معناه االصطبلحي يتّحد مع االنحراف الفكري.
والمقصود باالنحراف الفكري(ٗ) :ىو الميل عن الوسطية في األفكار والتصورات ،إما إلى الغمو

(ٔ) ينظر :التوقيف عمى ميمات التعاريف لممناوي ( ،)ٕٕٙولسان العرب مادة (طرف) (.)ٕٖٔ/ٜ
(ٕ) ينظر :المعجم الوسيط (ٕ.)٘٘٘/
(ٖ) ينظر :موسوعة المفاىيم اإلسبلمية العامة ،مصطمح (التطرف) (.)ٖٜٛ

(ٗ) ينظر في تعاريف االنحراف الفكري :الوسطية في االسبلم ،وأثرىا في تحقيق األمن سعيد المغامسي ص
(ٓٗ ) ،بحث منشور في المجمة العربية لمدراسات األمنية والتدريب في جامعة نايف العربية لمعموم األمنية=
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واما إلى التقصير ،إما اإلفراط واما إلى التفريط.

والغمو ل و صور وأنواع منيا متعمق في االعتقاد ،ومنيا في العبادات والسموك واألشخاص ،وفي
الحكم عمى األعيان وغير ذلك.

والغمو كذلك درجات منو ما يخرج صاحبو من الممة ،ويصل بو إلى الشرك ،ومنو ما دون ذلك،

ويصل بصاحبو إلى البدعة أو الكبيرة أو االنحراف الفكري والخروج عن جماعة المسممين.
كل ٍ
ظاىر عن الوسطية فيو تطرف ،وانحراف فكري ،ييدد األمن إذا
ميل فكري
وبيذا نعرف أن َ
ٌ
تعصبا
شاع وانتشر ،وأصبح لو أتباع يتبنون ىذه األفكار ،ويدافعون عنيا ،وربما يقاتمون ألجميا
ً

تقميدا أو ليوى في نفوسيم ،وليذا من المناسب أن نشير إلى طرفي االنحراف الفكري
أو ً
جيبل أو ً
(الغمو والتقصير) ،وبيان أثرىما عمى أمن المجتمع من خبلل الواقع والتجربة.
الطرف األولُ :م َي ِدد الغمو في الدين:
المقصود بالغمو :التشدد في الدين ،والمبالغة في الشيء ،ومجاوزة الحد فيو(ٔ).

ويشتد أثره إذا ترك حتى يتعاظم في المجتمع ،وينتشر
الغمو الفكري من أىم ميددات األمن،
ّ
آثار عظيمة عمى
ويصبح لو كيانات تتبنى األفكار الغالية ،واألفكار الغالية اليوم أثبتت أن ليا ًا
األمن تظير في األخطار التالية(ٕ):

األول :الغمو خطر عمى أمن دين المسمم؛ ألنو منيي عنو شرًعا ،وخطر عمى دين المجتمع إذا
كر يتبناه طائفة من الناس ،وأمن الدين إنما يكون بالوسطية ال بالغمو وال
انتشر ،وصار ف ًا
باإلفراط.

الثاني :الغمو خطر عمى أمن النفوس من جية أنو يترتب عميو الغمو في األحكام عمى أعيان

رجاال كانوا
الناس بالتكفير ،ومن ثم القتل واستباحة الدماء المعصومة ،واسترخاص أرواح الناس ً

صغار كما يحصل ذلك في الغمو االعتقادي والفكري ،وأمن النفوس والدماء
ًا
كبار أو
نساءاً ،ا
أو
ً
إنما تكون بعصمتيا والحفاظ عمييا.

الثالث :الغمو خطر عمى أمن عقول الغبلة وعقول المجتمع؛ ألن أمن العقل ىو اعتدالو وتوسطو
في التفكير ،والغمو انحراف في التفكير.

الرابع :الغمو خطر عمى أمن الببلد من جية استباحة اإلرىاب والتفجير والتخريب وتدمير المباني
والعمران واألسواق ،والخروج عمى الوالة باسم الجياد.
=عدد  ٖٛعام ٕٔٗٙه ،واالنحراف الفكري وأثره عمى األمن الوطني لدول مجمس التعاون الخميجي ،لمدكتور
محمد بن دغيم الدغيم ص (ٗ).
(ٔ) ينظر :النياية في غريب الحديث واألثر مادة (غبل) (ٖ ،)ٖٕٛ/المصباح المنير في غريب الشرح الكبير
مادة (غمو) (ٕ ،)ٕٗ٘/وفتح الباري البن حجر (ٖٔ.)ٕٚٛ/

(ٕ) ىناك آثار أخرى غير ما ذكر ،لكن المقصود ىنا األخطار المتعمقة باألمن.
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الخامس :تأليب الخصوم في الداخل والخارج عمى البمد ،واعطاؤىم الحجة لمتدخل في ىوية البمد
ودينو واستقرار سياستو.

الطرف الثانيُ :م َي ِّدد التقصير والتفريط:
التقصير والتفريط والجفاء والتسيب والتساىل في الدين ،عكس الغمو ،وكميا مترادفات بمعنى واحد
لمطرف اآلخر من االنحراف الفكري أو مصطمح (التطرف).

وفرطو :إذا
فرط في الشيء ّ
ليذا جاء في المغة :التفريط في المغة :التقصير والتضييع ،يقال ّ
طا أي :قصر فيو وضيعو حتى فات(ٔ).
وفرط في األمر يفرط فر ً
ضيعو وقدم العجز فيوّ ،

اصطالحا :التفريط تجاوز الحد من جانب النقصان والتقصير(ٕ).
لذا قيل في تعريفو
ً
والمقصود ىنا ىو التفريط بحقوق اهلل تعالى والتقصير فييا بتركيا بالكمية أو إنكارىا أو التشكيك

منتشرا ،ويتبناه طائفة من أفراد المجتمع ،وليس المقصود
فكر
فييا أو تحريفيا بحيث تكون ًا
ً
بالتقصير والتفريط الذي يعتبر انح ارفًا فكرًيا ارتكاب الذنوب والمعاصي عن جيل أو سفو ،وقد
يعقبيا توبة ،إنما المقصود ىو التفريط والتقصير الكمي الذي ينتج عن فكر ىدام ييدد أمن دين

المجتمع وعقوليم وأعراضيم وأمواليم.

وفي الواقع أفكار ضالة تتبنى ىذا الطرف من االنحراف الفكري والتطرف كالفكر اإللحادي

والعمماني وما يتفرع منيا.

فالفكر اإللحادي فكر متطرف ومنحرف ،وتفريطو بحقوق اهلل من جية إنكاره لوجود اهلل أو

التشكيك فيو ،واستباحتو الرتكاب المحرمات والكبائر كالزنا وشرب الخمور ،وعبادة اليوى تحت

مسمى الحرية الشخصية ،وانكاره حق اهلل تعالى في العبادة وحده.

وسطيا ،وأصحابو ليسوا من أىل الوسطية ،ولو تكمموا
فكر
فالفكر اإللحادي وما تفرع منو ،ليس ًا
ً
وكتبوا عن الوسطية.

شر
المفرطة والمتسيبة قد تجمب وجمبت عمى األمة ًا
ليذا نستطيع القول بأن األفكار الجافية و ِّ
وخطر عمى أمن المجتمعات يظير ذلك في مخاطر عديدة منيا:
ًا
عظيما،
ً
الخطر األول :خطر عمى أمن دين األفراد والمجتمعات إذا ترك ولم يقض عميو ،فقد يؤثر عمى
إيمان الشباب بربيم وخالقيم وبكتبو ومبلئكتو ورسمو واليوم اآلخر وبالقدر خيره وشره ،ويؤثر الفكر
الجافي عمى الشباب في عبادتيم لربيم وصبلحيم ،وخدمتيم لدينيم ووطنيم ،بسبب حمبلت

التشكيك التي يبثيا الفكر اإللحادي والعمماني في الذات اإلليية سبحانو وتعالى.

الخطر الثاني :خطر عمى أمن عقول الجيل بسبب ما يبثو من أفكار ضالة وضارة بعقوليم،
(ٔ) المصباح المنير مادة (فرط) (ٕ ،)ٜٗٙ /لسان العرب مادة (فرط) (.)ٖٙٙ /ٚ
(ٕ) التعريفات لمجرجاني ص (ٕٖ).
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وتمق ييم في ظممات الشك وبحار الحيرة ،التي سقط فييا كثير من أبناء المسممين بسبب ىذا
الفكر ،وبسبب ما تستبيحو تمك األفكار من جواز ارتكاب المحرمات منيا تعاطي الخمر

والمسكرات والمخدرات بداعي الحرية الشخصية.

الخطر الثالث :الخطر عمى أمن األعراض من جية ما تستبيحو تمك األفكار من جرائم الزنا
والسفور والتبرج وكل صور العبلقات المحرمة تحت ذريعة الحرية الشخصية.

الخطر الرابع :الخطر عمى أمن األموال من جية ما تستبيحو تمك األفكار من جواز ارتكاب جرائم
الربا والقمار والميسر وكل صور الكسب الحرام تحت ذريعة الحرية الشخصية.

الخطر الخامس :الخطر عمى أمن النفوس من جية ما تؤول إليو تمك األفكار في كثير من
السكر ،كما يثبت ذلك الواقع
األحيان إلى االنتحار بسبب الحيرة ،وجرائم االغتصاب والقتل بسبب ُ
واحصائيات الدول التي تنتشر فييا ىذه األفكار.

الخطر السادس :الخطر عمى أمن البمد من جية أنو يستفز أتباع األديان؛ ألنيم ال يؤمنون بأي
دين ،ويثيرون الفتن والبمبمة واألزمات والصراعات الفكرية بين طوائف المجتمع ،مما قد يسبب في

إثارة السفياء والجيبلء في كل دين وطائفة ثم يتقاتمون ،وىذه نتيجة انفبلت األفكار المتطرفة

المتصارعة ،بخبلف الفكر الوسطي الحقيقي فإنو ال يستثير الطوائف واألديان األخرى ،وال يثير
الفتن ،بل يعطييا حقوقيا باعتدال.

الخطر السابع :خطر عدم السمع والطاعة لولي األمر؛ ألن ولي األمر قد يأمر بما ال يتوافق مع
أىوائيم وشيواتيم ،وما يتطمعون إليو من حرية مزعومة.
خطر عن الفكر الغالي إن لم يكن أخطر منو عمى
ًا
وبيذا يتضح أن الفكر الجافي ال يقل
الضروريات الخمس.
الميدد الثاني :الخروج عمى والة األمور:

الخروج عمى والة األمور ىو من أكبر الطوام التي تيدد أمن المجتمعات والدول ،وليذا جاءت
النصوص الشرعية مستفيضة في تحريم الخروج عمى الحاكم المسمم ،ميما كانت حالتو الدينية أو
األخبلقية مادام أنو مسمم؛ لما يترتب عمى الخروج عمييم من المفاسد التي أثبتيا التاريخ القديم،

والحاضر المشيود.

وليذا كان من مقومات األمن طاعة والة األمر في المعروف ،ومن الطبيعي أن يكون الخروج
عمييم من ميددات األمن ،وليذا أمر  بالسمع والطاعة( ،وال ننازع األمر أىمو)(ٔ) ،وقال( :إال

(ٔ) رواه البخاري في صحيحو رقم ( ،)ٕ٘ٛٛ/ٙ( )ٙٙٗٚومسمم في صحيحو رقم ( )ٜٔٗٙ/ٖ( )ٜٔٚٓمن حديث عبادة بن
مرفوعا.
الصامت 
ً
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احا عندكم من اهلل فيو برىان)(ٔ) ،وعن أم سممة  :أن رسول اهلل  قال( :ستكون
أن تروا ًا
كفر بو ً
أمراء فتعرفون وتنكرون ،فمن كره برئ ،ومن أنكر سمم ،ولكن من رضي وتابع) قالوا :أفبل
نقاتميم؟ قال( :ال ما صموا)(ٕ).

وقد أكد عميو عمماء اإلسبلم ،وجعموه من عقيدة أىل السنة والجماعة ،قال الطحاوي في عقيدة

أىل السنة والجماعة( :وال نرى الخروج عمى أئمتنا ووالة أمورنا ،وان جاروا وال ندعوا عمييم وال

يدا من طاعتيم ،ونرى طاعتيم من طاعة اهلل عز وجل فريضة ،ما لم يأمروا بمعصية
ننزع ً
وندعو ليم بالصبلح والمعافاة)(ٖ) ،قال الشارح( :ألنو يترتب عمى الخروج من طاعتيم من المفاسد

أضعاف ما يحصل من جورىم)(ٗ).

ومن حرص عمماء اإلسبلم أن ذكروا أن الخروج عمييم درجات ومراتب ،ولو صور عدة ،ومن

صور الخروج عمى السمطان ما يمي(٘):

الصورة األولى :الخروج باالعتقاد :وىو عدم اعتقاد طاعة الحاكم ،أو اعتقاد جواز مقاتمتو ،وان لم
يخرج بالفعل ،وكان عمماء السمف يصفون من يرون الخروج عمى الوالة ،أو منباذتيم بأنو( :يرى

السيف ) ،وىذه صفة ذم في تراجم الرجال ،مثال ذلك ما قالو الذىبي( :قال يزيد بن زريع :كان
عمران القطان حرورًيا ،يرى السيف)( ،)ٙأي :يرى جواز الخروج عمى السمطان وعمى أىل القبمة
من المسممين بالسيف.

سعيا لخمعو
الصورة الثانية :الخروج الفعمي أي :خروج طائفة عمى اإلمام بالسيف أو بأي سبلح ً
قسم ابن قدامة  wالخارجين عن قبضة اإلمام إلى
يسمون الخوارج والبغاة ،وقد ّ
أو تبديمو ،وىؤالء ّ
أربعة أصناف وذكر منيم ( :الصنف الرابع :قوم من أىل الحق يخرجون عن قبضة اإلمام،

ويرومون خمعو لتأويل سائغ ،وفييم منعة يحتاج في كفيم إلى جمع الجيش ،فيؤالء البغاة ...
وواجب عمى الناس معونة إماميم في قتال البغاة؛ ألنيم لو تركوا معونتو لقيره أىل البغي وظير

الفساد في األرض)(.)ٚ

الصورة الثالثة :الخروج القولي أي :بالكبلم ،وذلك بأن يدعو الناس إلى الخروج عمى السمطان
(ٔ) رواه البخاري في صحيحو رقم ( )ٕ٘ٛٛ /ٙ( )ٙٙٗٚومسمم في صحيحو رقم (.)ٜٔٗٙ /ٖ( )ٜٔٚٓ
(ٕ) رواه مسمم في صحيحو رقم (ٗ٘.)ٔٗٛٓ /ٖ( )ٔٛ

(ٖ) شرح العقيدة الطحاوية البن أبي العز الحنفي ص (.)ٖٜٚ
(ٗ) شرح العقيدة الطحاوية البن أبي العز ص (.)ٖٜٚ
(٘) ينظر :بحث الخروج عمى الحكام وأثره في تفريق األمة ،د :أحمد إبراىيم سعدية ،منشور في مجمة طيبة عدد
ٖٔ ص (.)ٖٗٙ

( )ٙسير أعبلم النببلء (.)ٕٛٓ/ٚ
( )ٚالمغني البن قدامة (ٓٔ.)ٗٙ /
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يضا بذكر عيوبو والتشكيك في أىميتو واستحقاقو لموالية ،ونحو ذلك ،وانما اعتبر
صراحة أو تعر ً
ذلك من صور الخروج عمى السمطان ألنو مقدمة لو ،ولمخروج الفعمي عميو ،وما كان وسيمة
لممحرم فيو محرم مثمو.

والنصوص الشرعية الواردة في حرمة الخروج عمى الحاكم تشمل كل ىذه الصور ،وكل ما يستجد

من صور لمخروج عمى السمطان ،ومن ذلك الدعوة لممظاىرات والثورات من أجل إزالة السمطان أو
تبديمو ،وليذا أفتى ىيئة كبار العمماء بحرمتيا في ِ
عدة بيانات ،وبينت أن اإلصبلح والنصيحة ال
تكون بالمظاىرات والوسائل واألساليب التي تثير الفتن وتفرق الجماعة(ٔ) ،وبينت المجنة الدائمة

عرضا ،وال تمت إلى اإلسبلم
ماال وال
نفسا وال ً
ً
لمبحوث العممية واإلفتاء أن المظاىرات ال تحترم ً
بصمة (ٕ).
صل عمماؤنا مخاطر الخروج عمى والة األمور ،وآثاره عمى كل جوانب الحياة ،وباألخص
وقد فَ ّ
المخاطر األمنية ،ومنيا:
الخطر األول :خطر عمى أمن دين الناس في البمد من جية احتمالية تعطل المساجد من األذان
والصبلة فييا ،وتعطل الجمع والجماعات ،وكثير من شعائر الدين الظاىرة ،ولزوميم البيوت إما
بسبب تعدد الصراعات المذىبية أو الطائفية أو الحزبية أو بسبب خوف الناس عمى أنفسيم من

القتل أو السمب إذا خرجوا من بيوتيم.

الخطر الثاني :خطر عمى أمن النفوس من جية احتمالية تنازع الجماعات والطوائف والقبائل عمى
الحكم وادارة البمد ،واحتمالية االقتتال فيما بينيا لبلستئثار بالحكم.

الخطر الثالث :الخطر عمى أمن األموال من جية انتشار جرائم السرقة والسمب والنيب بسبب
زوال األمن ،وانشغال أو تخمي رجال األمن عن مياميم ،أو خمو البمد من حاكم يأمر فيطاع،
ومن جية انييار اقتصاد البمد ،وبوار عممتو وسمعو ،وضعف إنتاجو وموارده بسبب االقتتال

والحروب وخوف الناس.

الخطر الرابع :الخطر عمى أمن عقول الناس من جية احتمالية انتشار جرائم بيع المخدرات
والمسكرات وبيعيا ،وسط غياب األمن.

الخطر الخامس :الخطر عمى أمن األعراض ،من جية انتشار جرائم الزنا واالغتصاب واالعتداء
عمى األعراض ،لخمو البمد من حاكم يضرب بيد من حديد عمى المجرمين.
ىذه المخاطر ليست من نسج الخيال ،أو مجرد احتماالت بعيدة الوقوع ،ولكنيا مخاطر أثبت
(ٔ) ينظر :بيان ىيئة كبار العمماء بتاريخ ٖٕٔٔٗ/ٗ/ه.

(ٕ) فتاوى المجنة الدائمة (٘ٔ ،)ٖٙٛ /وينظر :فتاوى وبيانات كبار العمماء في حكم المظاىرات واالعتصامات
واإلضرابات ،لمشيخ عبد الرحمن بن سعد الشثري.
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الواقع تحققيا في البمدان التي خرج فييا الناس عمى الحاكم ،فكم قتل فييم من أنفس ،وىتك فييم
من عرض ،واضطربت فييم من عقول ،وتبخرت فييم من أموال ،وكيف أصبحت حال مساجدىم،

وخمت من الجمع والجماعات بسبب ما لحقيا من دمار.

وما حذر الرسول اهلل  من الخروج عمى السمطان ،وشدد عمماء اإلسبلم في شروط جواز
الخروج عميو إال خوفًا من ىذه المفاسد وغيرىا مما لم يذكر.
ودور رجل األمن إزاء ىذا الميدد أن يحذر من صور الخروج عمى السمطان ،والجماعات التي
تدعو لذلك ،بل ويحاربيا ،ويقف ضدىا ،إذا جاءه أمر بمقاتمة الخوارج والبغاة ،وردىم إلى جادة

المسممين.

الميدد الثالث :االفتراق في الدين والتنازع:
المقصود باالفتراق في الدين :انقسام المسممين في البمد إلى شيع أو طوائف أو فرق أو أحزاب أو
قبائل أو مذاىب ،ويكون والؤىم لحزبيم وطائفتيم ال لدينيم .قال تعالى :ﭽ..ﯴﯵﯶ
ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﭼ

(ٔ)

والمقصود بالتنازع :ىو االختبلف الشديد ،واختبلف الكممة ،الذي يوجب الفشل والوىن(ٕ).
وقال تعالى :ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭼ(ٖ).
قال ابن القيم عن التنازع( :ىو جند يقوي بو المتنازعون عدوىم عمييم ،فإنيم في اجتماعيم
كالحزمة من السيام ال يستطيع أحد كسرىا ،فإذا فرقيا وصار كل منيم وحده كسرىا كميا)(ٗ).

وقد وردت األحاديث المتعددة بالنيي عن التفرق ،واألمر باالجتماع واالئتبلف ،منيا حديث أبي

ىريرة رضي اهلل عنو أن رسول اهلل  قال" :إن اهلل يرضى لكم ثبلثًا ،ويسخط لكم ثبلثًا ،يرضى
جميعا وال تفرقوا ،وأن تناصحوا من واله
لكم أن تعبدوه وال تشركوا بو شيئا ،وأن تعتصموا بحبل اهلل
ً
اهلل أمركم ،ويسخط لكم ثبلثا :قيل وقال ،وكثرة السؤال ،واضاعة المال"(٘) ،وحذر النبي  أمتو
من االفتراق واالختبلف ،ووقع ذلك فييم ،فافترقوا عمى ثبلث وسبعين فرقة ،منيا فرقة ناجية إلى

الجنة ومسممة من عذاب النار ،وىم الذين عمى ما كان عميو النبي  وأصحابو(.)ٙ
(ٔ) الروم.ٖٕ- ٖٔ :

(ٕ) الفروسية ص ( ،)٘ٓٙوالتحرير والتنوير (٘.)ٜٜ /
(ٖ) األنفال.ٗٙ :
(ٗ) الفروسية ص (.)٘ٓٙ
(٘) رواه مسمم في صحيحو رقم (٘ٔ.)ٖٔٗٓ /ٖ( )ٔٚ
فوعا ،رواه أحمد في مسنده رقم
( )ٙأحاديث االفتراق وطرقو كثيرة ،ومنيا حديث معاوية بن أبي سفيان مر ً
( ،)ٖٔٗ /ٕٛ( ،)ٜٖٔٙٚوأبو داود رقم ( ،)ٖٕٗ /ٗ( )ٜٜٗ٘وصححو ابن تيمية وقال( :الحديث صحيح
مشيور) ،مجموع الفتاوى (ٖ )ٖٗ٘ /واأللباني في السمسمة الصحيحة رقم (ٕٗٓ).)ٗٓٗ /ٔ( ،
171

ISLAMIC SCIENCES JOURNAL (2021) Vol ( 12) Issue (8): 260-288

وتتمخص آثار التنازع واالفتراق في اآلثار والمخاطر التالية:

الخطر األول :خطر عمى أمن الدين من جية تعدد المذاىب والطوائف واألحزاب ،وكل حزب بما
لدييم من اآلراء والمناىج فرحون ،وكل واحد منيم يدعي أن الحق معو ،واآلخر عمى باطل،
ويوالون عمييا ويعادون من خالفيم ،ويستحمون دماءىم.

الخطر الثاني :التفرق والتنازع يزيل التعاون بين المسممين ،ويمقي بأبناء البمد الواحد إلى العداوة،
ويجرىم إلى أن يتربص بعضيم ببعض الدوائر ،وقد يفضي إلى اليرج والمرج والنيب ،وىذه
مفسدة عامة عمى المسممين.

الخطر الثالث  :التفرق والتنازع بين المسممين وأبناء البمد الواحد سبب لتسمط األعداء في الداخل
والخارج عمى المسممين ،وقد يفضي إلى القضاء عمى كيان األمة اإلسبلمية ،الستمزامو الفشل،

وذىاب القوة والدولة.

ودور رجل األمن إزاء ىذا الميدد أن يكون لَبَِنةً صالحة في نفسو وعممو في جمع الكممة ،وتوحيد
الصف ،وعدم االنخراط مع شيء من الفرق واألحزاب أو الطوائف التي تفارق جماعة المسممين،
ووالؤىا لجماعتيا ،وليس لمدين وجماعة المسممين ،وليس لموطن ،وأن يسيم رجل األمن في نصح

ومخول لو من
وتوجيو وردع كل من يسعى في تفريق وحدة المسممين ،وشق صفيا بما يستطيعو
ّ
مراتب اإلنكار.

الخاتمة:

وجيرا ،وأشكره عمى توفيو وامتنانو عمينا ،فمو المنة والفضل،
سر
آخراً ،ا
ً
الحمد هلل عمى نعمو أوال و ً
أىل الثناء والمجد أحق ما قال العبد ،وكمنا لك عبد ،الميم ال مانع لما أعطيت وال معطي لما
منعت وال ينفع ذا الجد منك الجد.

وبعد :ففي خاتمة البحث نذكر خبلصة ما حواه من أفكار ومعاني تحقق أىداف البحث ،وتبرز

أىميتو لرجل األمن:

ٔ -األمن في االصطبلح ىو الشعور بالطمأنينة وسبلمة الضروريات الخمس لمفرد والمجتمع
ومصالحيم الحاجية والتحسينية من أي ضرر أو خوف أو اعتداء.

إجماال :ىي تطبيق الشريعة اإلسبلمية ،واألمر بالمعروف والنيي عن
ٖ -أىم مقومات األمن
ً
إيمانيا ،وترسيخ مبدأ الوسطية في المجتمع ،وطاعة والة األمور
المنكر ،وتربية المجتمع
ً
بالمعروف ،واالستقرار السياسي واالقتصادي.

 -ٙدور رجل األمن إزاء مقوم تطبيق أحكام الشريعة اإلسبلمية ىو أن يحمد اهلل أنو في بمد ىذا
دستوره ،يدافع عنو ،ويفدي نفسو ألجمو ،ويحتسب األجر عمى العمل ويثاب؛ ليؤجر عمى رباطو

مخمصا في سبيل اهلل.
شييدا عند اهلل إن قتل
مجاىدا ،ويكتب
إن كان مرابطًا ،وجياده إن كان
ً
ً
ً
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 -ٛرجل األمن الذي يساىم في حفظ الضروريات الخمس إذا احتسب األجر في عممو فيو
مشارك في تطبيق شعيرة األمر بالمعروف والنيي عن المنكر مما ىو مخول لو في عممو.

مقوم التربية اإليمانية ىو أن يعتني بتربية نفسو تربية إيمانية ،وتربية من تحت
ٓٔ -رجل األمن دوره في ّ

يده ،وأن يكون لَبِنة حسنة مساىمة في تربية المجتمع تربية إيمانية بحسب حالو ومكانو وامكانياتو

وصبلحياتو.
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القرآن الكريم:

المصادر والمراجع

ٔ .اإلدارة المالية العامة ،إعداد :الدكتور محمد سميمان سبلمة ،دار المعتز ،األردن ،عمان ،الطبعة األولى،
ٖٔٗٙه.

ٕ .االستثمار وأسواق المال ودراسات الجدوى ،المؤلف :عامر محمد طوقان ،دار البيروني ،األردنٕٓٔٛ ،م.
ٖ .إغاثة الميفان من مصايد الشيطان ،المؤلف :محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية
(المتوفىٚ٘ٔ :ىـ) المحقق :محمد حامد الفقي ،مكتبة المعارف ،الرياض ،المممكة العربية السعودية.
ٗ .األمن الفكري وعناية المممكة العربية السعودية بو ،د :عبد اهلل بن عبد المحسن التركي التركي ،منشور  bdfفي
المواقع االلكترونية.

٘ .األمن الوطني ،دراسة موضوعية ،لمدكتور عبد اهلل بن سعيد الشيراني ،جامعة نايف العربية لمعموم األمنية،
ٕٜٓٓم.
 .ٙاالنحراف الفكري وأثره عمى األمن الوطني لدول مجمس التعاون الخميجي ،لمدكتور محمد بن دغيم الدغيم ،مجمس
التعاون لدول الخميج العربية ،األمانة العامةٕٓٓٙ ،م.

 .ٚالتحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد» ،المؤلف :محمد الطاىر
بن محمد بن محمد الطاىر بن عاشور التونسي (المتوفىٖٜٖٔ :ىـ) ،الدار التونسية لمنشر ،تونس.
 .ٛجامع البيان في تأويل القرآن ،المؤلف :محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلممي ،أبو جعفر الطبري،
(ٖٓٔ ىـ) ،المحقق :أحمد محمد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األولى ٕٔٗٓ ،ىـ.

 .ٜالجامع ألحكام القرآن تفسير القرطبي ،المؤلف :أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري
الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفىٙٚٔ :ىـ) ،تحقيق :أحمد البردوني وابراىيم أطفيش ،دار الكتب المصرية،
القاىرة ،الطبعة الثانيةٖٔٛٗ ،ىـ.
ٓٔ .س مسمة األحاديث الصحيحة وشيء من فقييا وفوائدىا ،المؤلف :أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين ،بن الحاج
نوح بن نجاتي بن آدم ،األلباني (المتوفىٕٔٗٓ :ىـ) ،مكتبة المعارف لمنشر والتوزيع ،الرياض ،الطبعة األولى.

ٔٔ .سنن ابن ماجو ،المؤلف :محمد بن يزيد أبو عبد اهلل القزويني ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار الفكر،
بيروت.
ٕٔ .سنن أبي داود ،المؤلف :أبو داود سميمان بن األشعث السجستاني ،دار الكتاب العربي ـ بيروت.

ٖٔ .سنن الترمذي (الجامع الصحيح) المؤلف :محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السممي ،تحقيق :أحمد محمد
شاكر وآخرون ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت.
ٗٔ .السنن الكبرى ،المؤلف :أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي ،تحقيق :د .عبد الغفار سميمان البنداري ،سيد
كسروي حسن ،دار الكتب العممية ،بيروت ،الطبعة األولىٔٗٔٔ ،ىـ.

٘ٔ .السياسة المالية ودورىا في تحقيق التوازن االقتصادي ،إعداد :دراوسي مسعود ،أطروحة مقدمة لنيل درجة
الدكتوراه في جامعة الجزائر ،كمية العموم االقتصادية ،وعموم التسييرٕٓٓ٘ ،م.
 .ٔٙسير أعبلم النببلء ،المؤلف :شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قَ ْايماز الذىبي (المتوفى:
ٚٗٛىـ) ،المحقق :مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثالثة،
٘ٓٗٔ ىـ.
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عمي بن محمد ابن أبي العز الحنفي،
 .ٔٚشرح العقيدة الطحاوية ،المؤلف :صدر الدين محمد بن عبلء الدين ّ
األذرعي الصالحي الدمشقي (المتوفىٜٕٚ :ىـ) ،المكتب اإلسبلمي ،بيروت ،الطبعة الرابعةٖٜٔٔ ،م.
 .ٔٛشرح مشكل اآلثار ،المؤلف :أبو جعفر أحمد بن محمد بن سبلمة بن عبد الممك بن سممة األزدي الحجري
المصري المعروف بالطحاوي (المتوفىٖٕٔ :ىـ) ،تحقيق :شعيب األرناؤوط ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األولى،

٘ٔٗٔ ىـ.
 .ٜٔالشريعة اإلسبلمية ،ودورىا في تعزيز األمن الفكري لمدكتور عبد الرحمن السديس ،جامعة نايف العربية لمعموم
األمنية.

ٕٓ .صحيح ابن حبان ،بترتيب ابن بمبان ،المؤلف :محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي ،تحقيق:
شعيب األرناؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،الطبعة الثانيةٔٗٔٗ ،ه.
ٕٔ .صحيح البخاري (الجامع الصحيح المختصر) المؤلف :محمد بن إسماعيل أبو عبد اهلل البخاري الجعفي ،تحقيق:
د .مصطفى ديب البغا ،دار ابن كثير ،اليمامة ،بيروت ،الطبعة الثالثةٔٗٓٚ ،ه.

ٕٕ .صحيح مسمم ،المؤلف :مسمم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار
إحياء التراث العربي ،بيروت.
ٖٕ .الصواعق المرسمة عمى الجيمية والمعطمة ،المؤلف :محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل ،دار
العاصمة ،الرياض ،الطبعة الثالثةٔٗٔٛ ،ىـ ،تحقيق :د .عمي بن محمد الدخيل اهلل.
ٕٗ .الضياء البلمع من الخطب الجوامع ،المؤلف :محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفىٕٔٗٔ :ىـ) ،الرئاسة
العامة إلدارات البحوث العممية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد ،الطبعة األولىٔٗٓٛ ،ىـ.

ٕ٘ .عمم المقاصد الشرعية ،المؤلف :نور الدين بن مختار الخادمي ،مكتبة العبيكان ،الطبعة األولىٕٔٗٔ ،ىـ.
 .ٕٙالعممانية في ميزان العقل ،المؤلف :عيد بطاح الدويييس ،منشور عمى الشبكة العنكبوتية.
 .ٕٚفتاوى المجنة الدائمة لمبحوث العممية واإلفتاء ،المؤلف :أحمد بن عبد الرزاق الدويش ،الرئاسة العامة لمبحوث
العممية واإلفتاء.

 .ٕٛفتاوى نور عمى الدرب ،لفضيمة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ،من إصدارات مؤسسة الشيخ محمد بن صالح
العثيمين الخيرية ،الطبعة األولىٖٔٗٗ ،ه.
 .ٕٜفتح الباري شرح صحيح البخاري ،المؤلف :أحمد بن عمي بن حجر أبو الفضل العسقبلني الشافعي ،دار المعرفة،
بيروتٖٜٔٚ ،ه.

ٖٓ .الفروسية ،المؤلف :محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل ،تحقيق :مشيور بن حسن بن محمود بن
سممان.
ٖٔ .القطاع الخيري واالستقرار السياسي ،دارسة حول دور المؤسسات الخيرية في السياسات العممية ،إعداد :الدكتور
محمد أحمد عدوي ،المركز الدولي لؤلبحاث والدراسات ،مدادٕٜٓٓ ،م

ٕٖ .لسان العرب ،المؤلف :محمد بن مكرم بن عمى ،أبو الفضل ،جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعي
اإلفريقي (المتوفىٚٔٔ :ىـ) ،دار صادر ،بيروت ،الطبعة الثالثة ٔٗٔٗ ،ىـ.
ٖٖ .لقاءات الباب المفتوح  ،لفضيمة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ،من إصدارات مؤسسة الشيخ محمد بن صالح
العثيمين الخيرية ،الطبعة األولىٖٔٗٛ ،ه.

ٖٗ .مجموع فتاوى العبلمة عبد العزيز بن باز رحمو اهلل ،المؤلف :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز (المتوفى:
ٕٓٗٔىـ) ،أشرف عمى جمعو وطبعو :محمد بن سعد الشويعر ،موقع الرئاسة العامة لمبحوث العممية واإلفتاء.
175

ISLAMIC SCIENCES JOURNAL (2021) Vol ( 12) Issue (8): 260-288

Sources and References
The Holy Quran:
1. The Public Financial Management, prepared by: Dr. Muhammad Suleiman Salama,
Dar Al Moataz, Jordan, Amman, first edition, 1436 AH.
2. Investment, Capital Markets and Feasibility Studies, Author: Amer Muhammad
Toukan, Dar Al-Biruni, Jordan, 2018.
3. Relief of Al-Lahfan from the Traps of Satan, Author: Muhammad bin Abi Bakr bin
Ayoub bin Saad Shams Al-Din Ibn Qayyim Al-Jawziyah (died: 751 AH) Verified by:
Muhammad Hamid Al-Faqi, Al-Maaref Library, Riyadh, Saudi Arabia.
4. Intellectual Security and the Care of the Kingdom of Saudi Arabia about it, Dr.:
Abdullah bin Abdul Mohsen Al-Turki Al-Turki, bdf publication on websites.
5. National Security, an objective study, by Dr. Abdullah bin Saeed Al-Shahrani, Naif
Arab University for Security Sciences, 2009.
6. Intellectual Deviation and Its Impact on the National Security of the Gulf
Cooperation Council Countries, by Dr. Muhammad bin Daghim Al-Daghim,
Cooperation Council for the Arab States of the Gulf, General Secretariat, 2006 AD.
7. Liberation and Enlightenment “Editing the Right Meaning and Enlightening the
New Mind from the Interpretation of the Glorious Book”, author: Muhammad AlTaher bin Muhammad bin Muhammad Al-Taher bin Ashour Al-Tunisi (died: 1393
AH), Tunisian Publishing House, Tunisia.
8. Jami’ Al-Bayan fi Interpretation of the Qur’an, author: Muhammad bin Jarir bin
Yazid bin Katheer bin Ghaleb Al-Amali, Abu Jaafar Al-Tabari, (310 AH), Verified by:
Ahmed Muhammad Shakir, Foundation of the Message, first edition, 1420 AH.
9. The Collector of the Rulings of the Qur’an, Tafsir Al-Qurtubi, the author: Abu
Abdullah Muhammad bin Ahmed bin Abi Bakr bin Farah Al-Ansari Al-Khazraji
Shams Al-Din Al-Qurtubi (died: 671 AH), Verified by: Ahmed Al-Baradouni and
Ibrahim Atfayesh, Dar Al-Kutub Al-Masryah, Cairo, second edition, 1384 AH.
10. The Series of Authentic Hadiths and Some of their Jurisprudence and Benefits,
author: Abu Abd Al-Rahman Muhammad Nasir Al-Din, ibn Al-Hajj Noah ibn Najati
ibn Adam, Al-Albani (died: 1420 AH), Al-Maaref Library for Publishing and
Distribution, Riyadh, first edition.
11. Sunan Ibn Majah, Author: Muhammad bin Yazid Abu Abdullah Al-Qazwini,
Verified by: Muhammad Fouad Abdul-Baqi, Dar Al-Fikr, Beirut.
12. Sunan Abi Dawood, the Author: Abu Dawood Suleiman bin Al-Ash`ath AlSijistani, Dar Al-Kitab Al-Arabi - Beirut.
13. Sunan Al-Tirmidhi (Al-Jamiaa Al-Sahih) Author: Muhammad ibn Issa Abu Issa
Al-Tirmidhi Al-Sulami, Verified by: Ahmad Muhammad Shakir and others, House of
Revival of Arab Heritage, Beirut.
14. Al-Sunan Al-Kubra, Author: Ahmed bin Shuaib Abu Abdul Rahman Al-Nasa’i,
Verified by: Dr. Abd Al-Ghaffar Suleiman Al-Bandari, Sayed Kasravi Hassan, Dar
Al-Kutub Al-Ilmiyya, Beirut, first edition, 1411 AH.
15. Financial Policy and its Role in Achieving Economic Balance, Prepared by:
Droussi Massoud, a thesis Submitted to obtain a doctorate degree at the University of
Algiers, Faculty of Economics and Management Sciences, 2005 AD.
16. Biography of the Flags of Nobles, Author: Shams Al-Din Abu Abdullah
Muhammad bin Ahmed bin Othman bin Qaymaz Al-Dhahabi (died: 748 AH), Verified
by: A Group of Verified bys Under the Supervision of Sheikh Shuaib Al-Arnaout,
Foundation of the Message, third edition, 1405 AH.
17. Explanation of the Tahawiyah Creed, Author: Sadr Al-Din Muhammad ibn Ala
Al-Din Ali ibn Muhammad ibn Abi Al-Izz Al-Hanafi, Al-Adhra’i Al-Salihi Al176

ISLAMIC SCIENCES JOURNAL (2021) Vol ( 12) Issue (8): 260-288

Dimashqi (died: 792 AH), the Islamic Bureau, Beirut, fourth edition, 1391 AD.
18. Explanation of the Problem of Antiquities, Author: Abu Jaafar Ahmed bin
Muhammad bin Salama bin Abd Al-Malik bin Salama Al-Azdi Al-Hajari Al-Masri
known as Al-Tahawi (died: 321 AH), Verified by: Shuaib Arnaout, Foundation of the
Message, first edition, 1415 AH.
19. The Islamic Sharia and its Role in Enhancing Intellectual Security by Dr. Abdul
Rahman Al-Sudais, Naif Arab University for Security Sciences.
20. Sahih Ibn Hibban, Arranged by Ibn Balban, author: Muhammad Ibn Habban Ibn
Ahmad Abu Hatim Al-Tamimi Al-Basti, Verified by: Shuaib Arnaout, Foundation of
the Message, Beirut, second edition, 1414 AH.
21. Sahih Al-Bukhari (The Complete Sahih Al-Mukhtasar) Author: Muhammad bin
Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari Al-Jaafi, Verified by: Dr. Mustafa Dib Al-Bagha,
Dar Ibn Kathir, Al-Yamama, Beirut, third edition, 1407 AH.
22. Sahih Muslim, Author: Muslim bin Al-Hajjaj Abu Al-Hussein Al-Qushayri AlNisaburi, Verified by: Muhammad Fouad Abdel-Baqi, House of Revival of Arab
Heritage, Beirut.
23. The Thunderbolts sent on the Jahmiyya and the Mu'talat, the author: Muhammad
bin Abi Bakr Ayoub Al-Zar'i Abu Abdullah, Dar Al-Assimah, Riyadh, third edition,
1418 AH, Verified by: Dr. Ali bin Mohammed intruder God.
24. Al-Dhiyaa Al-Lam’a from the Collective Sermons, Author: Muhammad bin Salih
bin Muhammad Al-Uthaymeen (died: 1421 AH), the General Presidency of the
Departments of Scientific Research, Ifta, Call and Guidance, first edition, 1408 AH.
25. The Science of Legal Intentions, Author: Noureddine Bin Mukhtar Al-Khadmi,
Al-Obaikan Library, first edition, 1421 AH.
26. Secularism in the Balance of Reason, Author: Eid Batah Al-Duwaihes, published
on the Internet.
27. Fatwas of the Permanent Committee for Scholarly Research and Ifta, author:
Ahmed bin Abdul Razzaq Al-Duweish, General Presidency for Scholarly Research
and Ifta.
28. Fatwas of Noor on the Path, by Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen,
from the publications of the Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen Charitable
Foundation, first edition, 1434 AH.
29. Fateh Al-Bari, Sharh Sahih Al-Bukhari, Author: Ahmad bin Ali bin Hajar Abu
Al-Fadl Al-Asqalani Al-Shafi’i, Dar Al-Maarifa, Beirut, 1379 AH.
30. Equestrianism, author: Muhammad bin Abi Bakr Ayoub Al-Zar’i Abu Abdullah,
Verified by: Mashhour bin Hassan bin Mahmoud bin Salman.
31. The Charitable Sector and Political Stability, A Study on the Role of Charitable
Institutions in Practical Policies, Prepared by: Dr. Muhammad Ahmed Adawi,
International Center for Research and Studies, Medad, 2009
32. Lisan Al-Arab, the author: Muhammad bin Makram bin Ali, Abu Al-Fadl, Jamal
Al-Din Ibn Manzur Al-Ansari Al-Ruwafa’i Al-Afriqi (died: 711 AH), Dar Sader,
Beirut, third edition, 1414 AH.
33. The Meetings of Open Door, by Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen,
from the publications of the Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen Charitable
Foundation, first edition, 1438 AH.
34. The Total Fatwas of the Scholar Abdul Aziz bin Baz, may Allah have Mercy on
him, the author: Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz (died: 1420 AH), supervising its
collection and printing: Muhammad bin Saad Al Shuwaier, the website of the General
Presidency for Scientific Research and Ifta.

177

