
 نعمة األمن واالستقرار
 

ويليت يف مؼدمتفا ، بل ، التي امتن اهلل تعاىل هبا ظذ ظباده ُيعد إمن كعؿة من أهم الـعم        

ُؽْم آِمـًا يف رسبِِه ، ُمَعاََفً يف َجَسِدِه َمْن أْصبََح ِمـْ  ":  (صذ اهلل ظؾقه وشؾم)يؼول كبقـا  حقث 

ْكَقا  )رواه السمذي( . "، ِظـَْدُه ُقوُت َيْوِمِه ، َفَؽلكَََّم ِحقَزْت َلُه الدُّ

فإمن من أجلِّ الـعم التي امتن اهلل )ظز وجل( هبا ظذ ظباده ، حقث يؼول شبحاكه        

 مم  خم حم جم يل ىل مل خل "وتعاىل ممتـا ظذ قريش : 
 "  يه ىه مه جه ين  ىن من خن حن جن يم ىم

 مئ  خئ حئ جئ "( ، ويؼول شبحاكه وتعاىل  ممتـا ظذ مؽة وأهؾفا : 4-1)قريش:
 "حج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ

 مت زت رت يب ىب نب مب "( ، ويؼول )ظز وجل( : 57)الؼصص:
( ، 67)العـؽبوت : "يث ىث نث مث زث رثيت ىت نت

 يم ىم  مم خم حم جم  يل ىل مل خل ":تعاىلويؼول 
)إكػال :  "ىه مه جه ين  ىن من خن حن جن

26. ) 

 ذه ـــاظ ظذ هــان ، واحلػــم يربط بني إمن واإليؿـرآن الؽريـظذ أن الؼ

الـعؿة وظدم جحودها أو إكؽارها أو كؽراهنا ، أو اخلروج ظذ مؼتضقات احلػاظ ظؾقفا ، 

 يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل "فقؼول احلق شبحاكه :

 ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ": ( ، ويؼول شبحاكه82)إكعام: "  جن

 ىي مي  خي حي جي يه ىهمه جه ين ىن من خن  حنجن يم

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

 رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىبنب مب زب رب يئ  ىئ نئ

 يك ىك مك لك اكيق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث



 حي جي  يه ىه مه "( ، ويؼول شبحاكه :18-15)شبل : "مل

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي
  . (112)الـحل : "  يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ

 رض من حولـا ظزة ومتعظ بحال تؾك الدول التي  شؼطت يف براثن الػوىضولـا يف احلا      

وبني والتؿزق ، ما بني ٓجئ متعرض دخاضر ٓ تعد وٓ حتىص ،  ، والتػؽك ، والترشذم ،

ه ، أو  ، ، أو قتقل مرشد ، ومعتؼل ، وحمارص ، أو  صفقد أو مصاب ، أو مؼعد ، أو مشوَّ

، دجرمني يستغؾون حالة الػوىض والتػؽك هذه ظاجز ، حقث رأيـا اإلرهابقني ا

 ، ويتجاوزون كل حدود اإلكساكقة يف الػتك والتـؽقل بالبرش من احلرق والسحل ، والسبي

وآغتصاب ، وآشتعباد ، ومحل الـاس ظذ حػر قبورهم بليدهيم ، مما يدظوكا وبؼوة إىل 

 ان واشتؼرار .احلػاظ ظذ ما أكعم اهلل )ظز وجل( به ظؾقـا من أمن وأم

ظذ أن احلػاظ ظذ هذه الـعؿة حيتاج مـا إىل أمرين : أحدمها : صؽر اهلل )ظز وجل(         

 ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ": ظؾقفا ، حقث يؼول شبحاكه

 (، والشؽر لقس يف ادال فحسب ، وإكَم يف شائر الـعم .7)إبراهقم:"ِّ

ت التي تواجفـا ، وإخذ بؼوة إمر أخر: هو وحدة الصف ، وإدراك حجم التحديا        

والتخريب ، مع تلكقدكا أن ، والػوىض  ، وشػك الدماء، وآغتقال ، ظذ أيدي دظاة الؼتل 

كل من يسؾك هذه ادسالك اخلبقثة يـبغي أن حياكم بتفؿة اخلقاكة العظؿى لؾوضن ، ٕن 

ن حال أظدائه ، همٓء اخلوكة والعؿالء هم إخطر ظذ أمن الوضن واشتؼراره ، وهم لسا

ويدهم الطوىل يف اإلفساد والتخريب ، ففم يلكؾون ضعامـا ، ويؾبسون ثقابـا ، ويطعـوكـا يف 

طفوركا ، وهم ظقون أظدائـا ، إذ ٓ يؿؽن لإلرهاب أن خيسق أّي دولة أو جمتؿع إٓ يف طل 

 حواضن تستؼبؾه وتلويه ، وتوفر له ادـاخ ادالئم إلثارة الػوىض .

راقبة التؿويل إجـبي ، وظالمات الثراء الػاحش التي تظفر فجلة ظذ بعض كَم جيب م

ادلجورين الذين يبقعون ديـفم ووضـفم وأهؾقفم وآدمقتفم وإكساكقتفم بثؿن بخس ، طاكني 



 مب زب رب "يؼول تعاىل :أهنم يؿؽن أن خيدظوا ادجتؿع ويػؾتوا بجرائؿفم ، 

 .(142:ـساء)ال" نب

ع بعض الـاس بعض الوقت ، فؿن ادستحقل أن خيدع كل أن خيد أحدوإذا اشتطاع 

الـاس كل الوقت ، وٓ يـسى أحد أكه شقؼف يوما بني يدي من ٓ يغػل وٓ يـام ، حقث 

 حك "( ، ويؼول شبحاكه : 24)الصافات : "مه جه هنمن "يؼول احلق شبحاكه:

  حن جن مم خم حم جم هل ملخل  حل جل مك لك خك
-42:)إبراهقم "يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل

 خن  حن جنيم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل "يؼول شبحاكه :( ، و43

 .(17)غافر : "ىن من

قوله تعاىل يف  :ددة ، مـفاـقد ربط الؼرآن الؽريم بني الرزق وإمن يف مواضع متعو

  ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه "شورة الـحل : 

 ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
بـاؤها يف احلػاظ ظذ ( ، فؾَم كاكت الؼرية آمـة مطؿئـة يتعاضد أ112)الـحل :  " يئ

أمـفا كان يلتقفا رزقفا رغًدا وفًرا هاكًئا من كل مؽان ، فؾَم كػرت بلكعم اهلل )ظز وجل( 

 .ظؾقفا وجحدهتا أذاقفا اهلل )ظز وجل( لباس اجلوع واخلوف بَم كاكوا يصـعون

ؼق فالعالقة بني إمن والرزق وتوفر ادـاخ ادالئم لالشتثَمر ظالقة ضردية ، فؿتى حت

إمن وإمان وآشتؼرار تبعه الـؿو وآشتثَمر والعؿل واإلكتاج واتساع أشباب الرزق ، 

ومتى كاكت احلروب ، أو التطرف واإلرهاب ، والتخريب والتدمر ، والػساد واإلفساد ، 

  .  كان الشتات والػؼر ومشؼة العقش وصعوبة احلقاة

وحقاهتم ، لدرجة أن الـبي )صذ اهلل  هلذا كؾه حرم اإلشالم كل ما هيدد أمن الـاس

 اختالف ظذ ، هؽَملل اكػقً  أم ، اإليَمن صلٕ اكػقً  أكان شواء –ظؾقه وشؾم( كػى اإليَمن 

 صذ) فؼال،  وشالمفم أمـفم هيدد من كل ظن –الـػي معؿول من ادؼصود يف ادجتفدين



 َظَذ  الـَّاُس  َأِمـَهُ  َمنْ  َوادُْْمِمنُ  ِمْن لَِساكِِه َوَيِدهِ  ادُْْسؾُِم َمْن َشؾَِم ادُْْسؾُِؿونَ  "( : وشؾم ظؾقه اهلل

مْ  ِدَمائِِفمْ  ٓ إِيََمَن دَِْن ٓ َأَماَكَة ")شـن السمذي( ، ويؼول )صذ اهلل ظؾقه وشؾم( :  " َوَأْمَواهِلِ

َٓ ُيْمِمُن  "( : )مسـد أمحد( ، ويؼول )صذ اهلل ظؾقه وشؾم "َلُه ، َوٓ ِديَن دَِْن ٓ َظْفَد َلهُ  َواهلل 

َٓ َيْلَمُن َجاُرُه  َٓ ُيْمِمُن ، َقاُلوا : َوَما َذاَك َيا َرُشوَل اهلل ؟ َقاَل : َجاٌر  َٓ ُيْمِمُن ، َواهلل  ، َواهلل 

هُ  الصحقحني( ، ويؼول )صذ اهلل  ظذ)ادستدرك  "َبَوائَِؼُه ، َقاُلوا : َوَما َبَوائُِؼُه؟ َقاَل : ََشُّ

ْق هِبَا َظَذ َكْػِسَك "شؾم( : ظؾقه و  )مسـد أمحد(. "َتُؽفُّ َأَذاَك َظِن الـَّاِس َفنِكَُّه َصَدَقٌة َتَصدَّ

 خت"وقد هنى اإلشالم ظن كل ألوان الػساد واإلفساد ، فؼال شبحاكه وتعاىل:        
 يك ىك مك لك "وقال تعاىل:( ، 56)إظراف:  "مج حج مث  هت مت
 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ"( ، ويؼول شبحاكه :85)هود:  "مل
  نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ
 ىك مك لك  اك يق ىق يف  ىف يثىث نث مث زث رث يت ىت
)البؼرة :  " ىن نن منزن رن ممام  يل ىل مل يك

 ىت نت  مت زت رت يب ىب نب ":  ( ، ويؼول )ظز وجل(204-206
 اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت
  .)24-22 )حمؿد : "ىل مل يك ىك  مك لك

 

*       *       * 

 


