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 محاضرة
 األمن في اإلسالم نعمة وعزة

 
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله 

َِ مغنتاهب َوفباَ  لغا         َوَمان ََبتََا غ َييتاَر ا غ   } : بعد قاا  تعاالى  وصحبه أجمعين ، و َتَبا ِغَنااا َلَلان َب ستااَلمغ 
 .س رة آ  عمران( 58){ اآلخغَرةغ مغَن التَخاسغرغََن

لهذه اآلَة تد  على أن الادَن ا ساالم  فا  الادَن الاذا اخَااره سابحانه لخيار أماة أخرجا            
 .للناس
اعَادا   مها مان الَعادا علاى ييرفاا وَحفاظ إَهاا   ا      َؤمن النفس وَحالظ عليها وَعصا َِن 

لالنفس ل  ا سالم ملك هلل، ال بد أن تعيش آمناة مممنناة ولاق  ار  اهلل   اا     . عليها بغير إق
لهاا  َِاان الهاادو والناا ر الااذا ال سااعاِة للبلاارَة وال أماان لهااا لاا  الاادنيا واآلخاارة  ال عناادما  

باا  تهَادا بهاداه وتساََ  بنا ره مخلصاةا عب ََِهاا هلل الخاالق، تاهمر باهمره وتنَها  بنهياه وتَ           
منهجه نابذة كِ منهج من المنافج األرضية المخالفة له، لإن أا أماة مان األمام لا  أا بَعاة      
من األرض، ول  أا زماان مان األزماان   ا ِانا  بهاذا الادَن واعَصام  بحباِ اهلل المَاين          
واتبعاا  رساا له األمااين بصاادال وََااين البااد أن تماا ن أسااعد األماام وأكراارفم أمناااا واسااََراراا، 

لهاام وتهدَااه  لاايهم بجااد  ، تحااا الخياار للناااس ك  ياادو وتحيااا إياااة عاا و وسااؤِِ  تعاايش عيلااة ر
ال اذغا  *  َللتَيعتببادبوا َرب  َفاَذا التَبيتا غ   }: ََا   تعاالى  من نعمة أنعم اهلل بها على عباِه، لاأل. ونلاط

 .س رة قرَش( 4()3){ َأطتَعَمهبم ِمن جب  و َوآَمَنهبم ِمنت َخ تفو
 
أن َجعلها خير األمم وأن َجعلهم خلفااء األرض وَجعاِ صاال      مد وقد وعد اهلل أمة مح 

َوَعاَد الل اهب ال اذغََن    }: األرض على أَدَهم وَبدلهم من بعاد الخا ف أمنااا وساالما كماا قاا  تعاالى       
ن َقابتلغهغمت َوَليبَمِماَنن    آَمنب ا مغنمبمت َوَعمغلب ا الص الغَحاتغ َلَيستََختلغَفن هبم لغ  التَهرتضغ َكَما استََختَلَف ال اذغََن مغا  

ِغََنهبمب ال ذغا ارتَتَضى َلهبمت َوَليبَبِدَلن هبم ِمن َبعتدغ َخ تلغهغمت َأمتناا ََعتببدبوَننغ  َلا َبلترغكب َن بغ   َ يتناا َوَمان  َلهبمت 
  .س رة النــ ر( 88){َكَفَر َبعتَد َ لغَك َلهبوتَلنغَك فبمب التَفاسغَب َن

 

ال َممن أن تَ م  بدون أمن ألن األمن مملا ل ج ِ الحياة لفا  لاِ األمان     نسانلحياة ا  

أن َحيااا وَملاااق العناااان لَدراتااه وم افباااه وبالَاااال  لااإن العماااِ ال َرمااار     ا نساااانَسااَمي   
والحضارة ال ت ِفر والرخاء ال َس ِ والََدم ال َمرِ  ال ل  لال  االسََرار وال اسََرار 

ََيم الحياااة وال تَاار العياا ن لاا  مضاااجعها وال تهاادأ الَلاا ب لاا        بغياار أماان وبدونااه ال تساا   
 .ج انحها وال تهمن الجماعات ل  أسرابها

 

 :متطلبات المحافظة على نعمة األمن
 :المطلب األول

 .التمسك بتطبيق الشريعة اإلسالمية والمحافظة على مقاصدها وإقامة حدودها
 

لمجَما  ال َما ن  ال باألماان، واألماان  مارة       ن راإة النفس ال تما ن  ال با َماان، ورخااء ا   
 .من  مار ا َمان، وإصيلة من إصائِ العَيدة الصالية 
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وإَاى تممانن الانفس الباد لهاا      ونفس ال  َمان ليها تعيش مضمربة، وقلَة، وتائهة، وخائفة؛ 
سا رة  ( 85){ َبلبا بب َأاَل بغاذغكترغ اللهاهغ َتمتَمانغنل الت   } : قا  تعاالى  مَاب اهلل وسنة رس له بمن العمِ 

 الرعد
أا ترتا  وتهدأ، وَسهِ عليها األمر الصعا واطمننان الَلا ب َما ن بَاذكر ع ماة الخاالق      

 .سبحانه
م  ملََاتها ل  الَرآن المرَم أكرار مان  مانمائاة مارة، لاالمؤمن ن      " أمن" وقد ورِت كلمة  

إساااا ومعنااى با َمااان  وا َمااان واألمانااة واألماان والااذَن آمناا ا كلهااا ماان األماا ر المرتبمااة  
 .ونَائجه، وكلها مرتبمة بما أمر اهلل

 
النف س ف  ا َمان باهلل س اء كان  لاك األمان مَعلَااا باالنفس      مح ر األمن الذا تبحث عنهو

ومَملباتهااا، كاااألمن الصااح  واألماان النفساا  واألماان الغااذائ  واألماان االقَصاااِا واألماان     
كااألمن لا  األوطاان، واألمان لا  األعاراض،       : رابماه األخالق ، أو كان مَعلَاا بالمجَم  وت

واألمن على األم ا  والممَلماات، أو كاان مَعلَااا بااألمن علاى الانفس مان عَااب اهلل ونَمَاه          
 . رس لهوالذا ََحَق بامَرا  أمر اهلل، وطاعة 

 
الدَن ا سالم  الذا ارتضاه رب الع ة والجال  لألمم لا  األرض فا  المصالح ألإا الهم     ل

 قامااة -ساابحانه وتعااالى -ماان م لمعيلااَهم والَاضاا  علااى ملاامالتهم، وقااد  اار  الماا لى      وال
ِ والحفاظ على الادَن أوالا  العَالحدوِ على المجرمين للحفاظ على النفس والما  والعرض و

: قاا  : َا م عرلاة  : أا َا م فاذاق قاال ا   : " عرلاه ل  خمباة الا ِا  وفا  لا       ََ   . وأخرا
. بيا  اهلل الحارام  : وأا بلاد فاذاق قاال ا   : قاا  .  ا الحجاة المحارم   هر : وأا  هر فذاق قال ا

 ن ِماءكم وأم المم وأعراضمم عليمم إرام كحرمة َ ممم فذا، ل   هركم فذا، ل  : " قا 
لام َمان َجهاِ اليا م واللاهر والبلاد، ولمان ساهلهم ساؤاالا تَرَرَااا            بلدكم فاذا، لرسا   اهلل   

 .   عليه من إممس ف َنبن  اب من نف سهم، وَرب  ماليممهن الج
 

خباذت مغانت َأمتاَ الغهغمت َصاَدَقةا تبَمِهاربفبمت      }: كفِ ا سالم األمان الغاذائ  وأمان الَا ت قاا  تعاالى       وقد
ِِ َعَليتهغمت  غن  َصاَلَتَك َسَمٌن ل هبمت َواللههب َسمغيٌ  َعلغيٌم  .س رة الَ بة( 303){ َوتبَ ِكيهغم بغَها َوَص

 

َتاَ و     } :َلاير  لياه الَارآن المارَم بَ لاه     ن الاذا  َعاوالوفذا من  ( 8) {َوَتَعااَونب ات َعَلاى التباِر َوالَ 
 .س رة المائدة

 
لا سالم َسعى  لى تهذَا سل ك ا نسان إَى َساَمي  ألاراِه أن َعيلا ا لا  فادوء وساالم       

ما   الحاا باين ألاراِ المجَ   َهادف  لاى يارس     وفا  باذلك  . وَسَمي  الفرِ أن َحيا إيااة آمناه  
 .ا سالم ، وَهدف  لى مَ  ال لم، والعدوان، وفذه ف  أساسيات ا سالم ومباِئه

 
المسالم أخا  المسالم ال    : " أناه قاا    عان النبا     –رضا  اهلل عنهماا    –عن عبداهلل بن عمر 

َ لمه وال َسلمه من كان ل  إاجة أخيه كان اهلل ل  إاجَه، ومن لرج عن مسالم كرباة مان    
 صحيح الجام  الصغير" َ م الَيامةعنه بها كربة من كرب  كرب الدنيا لرج اهلل
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سل ك ََعامِ به م  يياره مان ألاراِ المجَما  وأن َمباق      المسلم البد أن ََرجم  سالمه  لى ل
 .المنهج ا سالم  ل  تعامله م  البلر

 
واهلل ال َاؤمن واهلل ال  " المؤمن  نما ف  أمان وآماان وخيار وبركاة للمجَما  الاذا َحاي  باه         و
 رواه مسلم" من ال َهمن جاره ب ائَه: " ؤمن واهلل ال َؤمن قيِ من ف  َا رس   اهللق قا َ

وفاذا أِب مان آِاب ا ساالم العالياة الَا       . لهنا قرن ا َمان بَاهمين الجاار والمحال اة علياه    
 .تبعث األمن ل  المجَم 

 

 : المطلب الثاني
 السمع والطاعة لولي األمر 

 
يااِ  االنَ: أفِ السنة والجماعاة والماراِ بهاا    أصِ اجَم  عليهاألمر  ن السم  والماعة ل ل  

حااق أع اام الحَاا ال نهااى عنااه مااا لاام َماان بمعصااية اهلل وفااذا اللااه والَنفيااذ ألمااره، وتاارك مااا 
 َجااب فاذا الحاق    ة، وقاد تا اترت النصا ن مان المَااب والسانة علاى        وألهرفا على الرعي

ا ال اذغََن آَمنبا ات َأطغيعبا ات اللهاَه َوَأطغيعبا ات الر سبا َ  َوأبوتلغا         ََاا َأَلَها  }: وعليه أجمع  األمة، قا  تعالى
ِلوهب  غَلاى اللهاهغ َوالر سبا  غ  غن كبناَبمت تبؤتمغنبا َن بغاللهاهغ َوالتَيا               تمغ اأَلمترغ مغانمبمت َلاإغن َتَنااَزعتَبمت لغا  َ ا تءو َلارب

 رة النساءس ( 85){ اآلخغرغ َ لغَك َخيتٌر َوَأإتَسنب َتهتوغَالا
اسمع ا وأطيعا ا  : " قا  رس   اهلل : قا  وروو البخارا رإمه اهلل عن أنس بن مالك 

 ".  كهن رأسه زبيبةو ن اسَعمِ عليمم عبد إبل
وفذه الماعة تم ن ل  جمي  أإ ا  ا نسان مان العسار واليسار، والمنلا  والمماره، وإاا        

عليك السام   ": بمعصية،قا  رس   اهلل  المحبة والمره ومهما كان إا  ال ال ، ما لم َهمر
 رواه مسلم" والماعة ل  عسرك وَسرك، ومنلمك وممرك، وأ ره عليك

 
أرأَا   ن كاان عليناا أماراء َمنع نناا إَناا       : قلا  َاا رسا   اهلل   : قاا   عن وائِ بان إجار   
اه رو" اساامع ا وأطيعاا ا، لإنمااا علاايهم مااا إبملاا ا وعلاايمم مااا إملااَم: " وَسااهل نا إَهاامق لَااا 

كما كان السلف رض ان اهلل عليهم َؤكدون على أفمية السم  والماعة ألولا  األمار،    .مسلم
  ا رأَ  الرجِ َدع  على السلمان لاعلم أنه صاإا ": رإمه اهلل" ََ   ا مام البربهارا 

 ن  اااء اهلل ، و  ا ساامع  الرجااِ َاادع  للساالمان بالصااال  لاااعلم أنااه صاااإا ساانة      فاا و
 ".تعالى

 
لماعة اهلل والرس   واجبة علاى كاِ أإاد،    : " -رإمه اهلل -   يخ ا سالم ابن تيمية كما ََ 

وطاعااة والة األماا ر واجبااة ألماار اهلل بماعَااه، لماان أطااا  اهلل ورساا له بماعااة والة األماار    
 َاة والماا ، لاإن أعما ه أطااعهم      مان ال ال  َهخاذه لهجره على اهلل ومن كان ال َمايعهم  ال لماا   

 "لماله ل  اآلخرة من خالال و ن منع ه عصافم
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 :ولطاعة والة األمر فوائد متعددة من أهمها
: وابَدار طاعَه، لإن من أطا  بالمعروف لَد أطا  اهلل، قا  تعاالى امَرا  أمر اهلل تعالى  -3
 س رة النساء( 85){ مت ََا َأَلَها ال ذغََن آَمنب ات َأطغيعب ات اللهَه َوَأطغيعب ات الر سب َ  َوأبوتلغ  اأَلمترغ مغنمب}

وال  ك أن فذا االمَراا  ألوامار اهلل مان أع ام األِلاة علاى عب َِاة ا نساان هلل، وخضا عه          
 ...و َمانه به رباا و لها  ارعاا

 م أم ر الدولة وأإ الها كلهاا ليساََر األمان وتَفار      َبماعة ول  األمر ل  المعروف تن -8
 .َنم َة لبناء ا نسان المسلماألمة للبناء والَعمير وتحَيق أفدالها ال

 .البالِبالماعة ل ل  األمر َعم األمن واالسََرار ل  رب    -3
:  بالماعة ل ل  األمر َ هر االتحاِ واالئَالف والَماسك ل  ال طن ، ولهذا ََا   تعاالى    -4
 {مت َواصتبغربوات  غن  اللهَه َمَ  الص اابغرغَنَ َوَأطغيعب ات اللهَه َوَرسب َلهب َواَل َتَناَزعب ات َلََفتَللب ات َوَتذتَفَا رغَحبمب}
 س رة األنفا ( 44)

 :كما أن عدم الماعة والعصيان ل ل  األمر ََرتا عليه أم ر عدة من أفمها
 .عصيان اهلل جِ وعال ومخالفة أمره سبحانه كما  كر -3
 . الَمرِ ليه تم َق ل إدة المجَم  -8
 .واالسََرار وَسبا الخ ف والَلق أللراِ المجَم  الَمرِ على ول  األمر َعمر األمن-3
 .الَمرِ على ول  األمر َفَح الباب واسعاا للَى الجرائم -4
 

 :بِ أن واجبنا كمسلمين َحَم علينا الدعاء لهم لإن لذلك ل ائد  َى من أفمها
الاادعاء لاا ل  األماار  بااراء للذمااة،    الاادعاء ماان النصاايحة، والنصاايحة واجبااة علااى كااِ     -3
بالَسادَد والَ لياق   "  أا السالمان "  ن  ألِع  له : "  –رإمه اهلل  –لم، قا  ا مام أإمد مس
 ".والَهَيد وأرو  لك واجباا عل  –من الليِ والنهار  –
: "  –رإماه اهلل   –الدعاء لهم من عالمات أفِ السنة والجماعة، قاا  ا ماام البربهاارا     -8

 ".ه صاإا سنة  ن  اء اهلللاعلم أن يدعو للسلطانو  ا رأَ  الرجِ 
الدعاء لهم عائد نفعه األكبر  لى الرعية أنفسهم لإن ول  األمر   ا صلح صلح  الرعياة،  -3

أخرج البخارا لا  صاحيحه عان قايس بان أبا  إاازم أن        .  واسََام  أإ الها وفنئ عيلها
ء اهلل باه  ما بَاؤنا على فذا األمار الصاالح الاذا جاا    : لَال  امرأته سهل  أبا بمر الصدَق 

 .رواه البخارا" بَاؤكم عليه ما اسََام  بمم أئمَمم: " بعد الجافليةق لَا  أب  بمر
لا  كانا  لا  ِعا ة مساَجابة      : " إين سم  ََا   –رإمه اهلل -ولَد سنِ الفضيِ بن عياض  

  ا جعلَهاا لا  نفسا  لان     " َا أبا عل  لسهار لناا فاذا، لَاا     : ما جعلَها  ال ل  السلمان لَيِ له
 .ان ، و  ا جعلَها ل  السلمان صلح لصلح بصالإه العباِ والبالِتعد
 ن ول  األمر َبسر بدعاء رعيَه ياَاة السارور، وَادع ه  لاى محباَهم والرَاة بهام وعماِ          -4

 .مكِ ما من  هنه تحَيق سعاِتهم وتلبية اإَياجاته
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 : المطلب الثالث
  :التزام جانب الوسطية واالعتدال في الدين

 
مااان أفااام  م جاناااا ال سااامية واالعَااادا  واالبَعااااِ عااان ا لاااراط والَفااارَ  لااا  الااادَن الَااا ا

وكمااا فاا  معلاا م لااإن ال ساامية      الضاامانات الالزمااة السااَمرار نعمااة األماان واالسااََرار،    
 .واالعَدا  خاصة من أبرز خصائص ا سالم، وف  وسام  رف األمة ا سالمية

َوَكااَذلغَك َجَعلتَناااكبمت أبم ااةا َوَسااماا   }: "   تعااالىقااا. وماان أباارز ممياا ات ال ساامية األمااان والَاا ة   
 .س رة البَرة( 343){ ِلََمب نب ات  بَهَداء َعَلى الن اسغ َوََمب َن الر سب  ب َعَليتمبمت َ هغيداا 

إدِ الحق تبارك وتعالى صفات فذه األمة، وممانَها بين األمم، ال  لاراط  بهذه اآلَة المرَمة 
ما  وال تمارف، ال تماساِ وال يلا  باِ اعَادا  لا  كاِ  اهن مان  اؤون           وال تفرَ ، وال  ف

 "الحياة
عان الغلا  لا  الادَن لحمام       لَد نهى الم لى سبحانه ل  كَابه الع َ  وعلاى لساان رسا له    

مَعدِة من أفمها أن ا سالم َِن ت إيد واجَما ، والغل  سبا رئيس مان أساباب االخاَالف    
 .َم  ا سالم والَفرال والَم ال بين ألراِ المج

ِغََنهبمت َوَكانب ات  غَيعاا ل ستَ  مغنتهبمت لغ  َ  تءو }: قا  تعالى  س رة األنعام( 385){  غن  ال ذغََن َلر قب ات 

ولَد امَن اهلل على عباِه برل  الحرج عن المملف، وأن اهلل سبحانه وتعالى إبا  لاى عبااِه   
ن لا  الغلا  والَمارف عي بااا     والَلدِ والَنما ، أل ا َمان بَيسيره وتسهيله وكره  ليهم الغل  

 : أساسية مالزمة منها وآلات
 .أن الغل  منفر، ال تحَمله طبيعة البلر العاَِة وال تصبر عليه -3
وَد  العماِ إَاى الَلياِ مناه،     ...... مل     – ال من ولَه اهلل  –لا نسان .... أنه قصير -8
 .ا كان عليه، أا َنََِ من ا لراط  لى الَفرَ طرَق آخر على عمس المرَق الذ َهخذأو 
علاى إَا ال أخارو َجاا أن تراعاى وواجباات أن       أن الغل  ل  الادَن ال َخلا  مان جاا ر      -3

: " أنساه إق أفله عليه انهماكالعبداهلل بن عمرو إين بلغه انهماكه ل  العباِة  قا  . تؤِو
لاال  : " قاا   : قلا  بلاى َاا رسا   اهلل    : م النهار وتَ م الليِق قا  عباداهلل  ألم أخبر أنك تص

لاإن لجسادك علياك إَاا و ن لعيناك علياك إَاا و ن ل وجاك علياك           صم وألمر وقم ونمتفعِ 
 . رواه البخارا" اإَا و ن ل ورك عليك إَ

 
وكما نهاى اهلل جاِ وعاال عان الغلا  والَمارف وا لاراط نهاى كاذلك عان الَفارَ  لا  الادَن              

 .ا َمان وجا  تبا  اله و و َرار الله ات والََصير والَهاون نَيجة ضعف
لعلينا األخذ بمبدأ ال سمية واالعَدا  ل   ن ن إياتنا لَنعم بنعمة األمن واالساََرار والََادم   

 .والرخاء

مسؤؤؤيوليات الميسسؤؤؤات التربويؤؤؤة واالجتماعيؤؤؤة فؤؤؤي التربيؤؤؤة علؤؤؤى الوسؤؤؤطية        
 :والتحصين من االنحرافات الفكرية

 :مسيوليات المنزل: أواًل
لَااد أوجااا ا سااالم علااى اآلباااء واألمهااات تربيااة جمياا  ألااراِ األساارة الَربيااة ا سااالمية          
الصحيحة الَائمة على منهج ال سمية ل  ا سالم ل  جمي   ؤون الحيااة، وقاد باين لناا نبيناا      

كااِ م لاا ِ َ لااد علااى  : )األ اار الع اايم لألساارة علااى تربيااة لماارة النا اائ لَااا    محمااد 
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ِانااه أو َنصاارانه أو َمجسااانه كمرااِ البهيمااة تنااَج البهيمااة فااِ تاارو ليهااا   لااهب اه َه  الفماارة
لممااا ال  ااك ليااه أن األساارة عليهااا مسااؤوليات كبياارة لاا  تحَيااق    . رواه البخااارا(  جاادعاء

 . األمن الفمرا والسل ك  أللراِفا وتحصينهم من الفمر المنحرف والسل ك يير الس ا
 

األسرة االفَمام بها ليما ََعلق بَربية ألراِفا على  وَممن  َجاز أفم األم ر الَ  َجا على
 : و لك كما َل . منهج ال سمية ل   ؤون إياتهم و بعاِفم عن  ا لراط والَفرَ 

العناَاة بَااربيَهم الَربيااة ا سااالمية الصااحيحة بلام   وتاا ازن وتمامااِ، لاالفَمااام بمالااة    -3
َحَق النما  اللاامِ والمَا ازن لا      ... يةج انا إياة الفرِ النفسية والعَلية والعلمية والصح

 خصااية الفاارِ الَاااِر علااى م اجهااة مخَلااف المخاااطر والَحاادَات والملاامالت، والعناَااة        
بالَربية على لضيلة ال سمية واالعَدا  ل  العَيدة والعباِة والمعاامالت وكالاة أما ر َِانهم     

ناة والاَخلص مان الَلاق     وِنيافم َحَق اساََامَهم علاى الصاراط المساََيم، واللاع ر بالممهني     
 .واالضمراب، لالممهنينة مصدر إصنهم من االنحراف، والَلق من أسباب انحرالهم

االفَمام باخَيار أساليا الَربية المناسبة المالئمة لخصائص وإاجات النم  لدو األلاراِ؛  -8
لَحَياااق ألضاااِ الرمااارات والَااادرة علاااى م اجهاااة االنحرالاااات لاساااَخدام أسااااليا الحااا ار      

قلااة وا قنااا  تنماا  اللااع ر بالااذات والََاادَر والنجااا  والميااِ والريبااة والَ اصااِ         والمنا
ت لااد الصاارا  النفساا  وااليَااراب    وا صااال ، واسااَخدام أساااليا الَساا ة واللاادة والعنااف   

 .واالنع ا  والرلض لَيم المجَم  والحَد عليه
العملياة الَا  مان خاللهاا     العناَة بالَدوة الحسنة من جمي  ألراِ األسرة، له  تعد الَربياة   -3

تَربااى األجيااا  الصااالحة، لااإ ا طبااق ال الاادان ماانهج ال ساامية عملياااا لاا  إياااتهم لااإن  لااك      
 .على جمي  ألراِ األسرة وبالَال  َم ن سبباا لحصانَهم من االنحرافَنعمس 

وتحاذَرفم مان أصادقاء    االفَمام بمساعدة ألاراِ األسارة لا  اخَياار األصادقاء الصاالحين       -4
 .لهم مصدر كِ  ر وسبا كِ انحراف الس ء

الَربية علاى طاعاة اهلل و تباا   ارعه وإادوِه، والَحاذَر مان تجااوز الحادوِ علاى الفهام            -8
الصحيح للدَن ا سالم ، والبعد عن المفافيم الخاطنة واالجَهااِات الباطلاة الَا  تما ن مان      

 .أسباب االنحراف الفمرا والسل ك 
مخاطر الَمرف والغل  والََصير والَفارَ  وآ ارفاا علاى    الَربية على ال ع  وا ِراك ل-4

 .الفرِ والمجَم  واألمة
ِه والَحاابه   -7 الَربية على األخالال الفاضلة واآلِاب ا سالمية مرِ الرإمة والعمف  والَا ا

الَا  ت َااد لاا  تماساك األساارة والمجَماا ، والَحاذَر ماان الاابغض والمرافياة والحَااد والحسااد     
 .جَماعية وتم ن من أسباب االنحرافالَ  تفمك الرواب  اال

الَربيااة علااى مباااِ  وأسااس ا سااالم الَاا  تمياا  بهااا، ومنهااا السااماإة واليساار والَيسااير       -5
والرلق ورل  الحرج، والَحذَر من الَس ة والعن  والملَة والعنف الَا  تما ن مان صافات     

 .المغاليين ل  الدَن
اعد علااى االنضااباط واكَلاااف الخلااِ  المَابعااة والرقابااة ال اعيااة ماان مسااؤو  األساارة َساا  -5

 .والسلبيات و صال  الخلِ
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 :المدرسةمسيوليات : ثانيًا
) ليس  ف  ال إيدة بين مؤسسات المجَم  الَ  أنااط بهاا تحصاين ألاراِه      المدرسةريم أن 

ووقاََهم من االنحرالاات الفمرَاة والسال كية،  ال أنهاا تبَاى األكرار تاه يراا        ( وخاصة النا نة 
ن  عاداِ الما اطن المسالم الصاالح لا  نفساه وأسارته ومجَمعاه وأمَاه، لاذا أصابح             ل  ميدا

المدرسة مرك اا لخدمة المجَما ، ولَسالي  الضا ء علاى     الَربية الحدَرة ترك  على أن تم ن 
مية وتحصاينهم مان   أفم مسؤوليات المؤسسات الَرب َة ل  تربياة الماالب علاى مانهج ال سا     

 :ة ما َل السل كية َجا مراعااالنحرالات 
قدوة صالحة ل  الَ   والعماِ  ( المدرسة ) أن َم ن جمي  منس ب  المؤسسات الَرب َة  -3

ليماا ََعلااق بَمبيااق ماانهج ال ساامية لاا  جميا   ااؤون الحياااة وخاصااة المعلمااين الااذَن َن اار   
 . ليهم المالب كَدوة صالحة

ماالب، واالساَفاِة منهاا    زَاِة لعالية رب  الماِة العلمية لا  مخَلاف الما اِ ب اقا  إيااة ال     -8
 ..ل  ت جيه سل كهم

 . غِ أوقات الفرا  لدو المالب بما ف  صالح ومفيد للفرِ والمجَم -3
تماا َن االتجافااات السااليمة لاادو المااالب، وتَاا َم و صااال  االتجافااات الساالبية والمياا      -4

 .الخاطنة االنحرالية والمفافيم 
 .لضالة الَ عية بمخاطر األلمار الهدامة واآلراء ا -8
تربية المالب على سماإة ا سالم كاليسر والرلق ورل  الحرج، وتعاليم ا سالم السامية -4

الَ  تَ م علاى إفاظ الادَن والانفس والماا ، وأسااليا ِع تاه الَا  أساساها الادع ة بالحمماة            
 .والم ع ة الحسنة والمجاِلة بالَ  ف  أإسن

   .والَعاون واالإَرام والَفافمالَائمة على الَ اِ  تنمية األخالال الحسنة  -7
االفَماام بالج انااا الَرب َاة والممارسااة العملياة للَاايم ا ساالمية لااال َمفا  تعلاايم المااالب      -5

الحَااائق والمعل مااات المجاارِة والخباارات الن رَااة عاان طرَااق ا لَاااء والَلَااين واالسااَما      
ارساة العملياة عان طرَاق     والم اقف الحية والمموالحفظ والَسمي  لال بد من النلاط ال اقع  

الملاركة الفعلية للمالب ل  الَيم واالتجافات والعاِات ا سالمية المراِ االلَ ام بهاا و لاك   
 .إَى ال َم ن تمبيَها منحرلاا عن المنهج ال س 

 

   :المطلب الرابع
 :النصيحةالقيام بواجب 

 
صايحة  اهنها ع ايم    ، والن"  راِة الخيار للمنصا   لاه   " النصيحة كلمة تعبار عان جملاة فا      

لحاجة المسلم  ليها كحاجَه لألكِ واللرب واله اء وال ينى لاه عنهاا، ألنهاا فا  الَا  تباين       
 .المرَق وتبصر ا نسان بهخمائه وما َحي  به من مخاطر ومهالك

والمساالم محَاااج  لااى النصااح إاكماااا أو محم مااا رجااالا كااان أو اماارأة عالماااا أو مَعلماااا، ومااا   
ا خاالن  : طيبة وم ع ة له    ن تحَاج  لى  روط وأفم فذه اللاروط  النصيحة  ال كلمة

والعلاام بمااا َنصااح بااه وَنهااى عنااه والرلااق والَلمااف بماان َنصااحهم وَااذكرفم، وقااد تاا اترت  
ل يتَس َعَلاى الضلاَعَفاء َواَل َعَلاى    }: لَ له تعالى: األِلة على وج ب النصيحة من المَاب والسنة

َباا َن َإااَرٌج  غَ ا َنَصااحب ات لغلهااهغ َوَرسباا لغهغ َمااا َعَلااى        التَمرتَضااى َواَل َعَلااى ال اا   ذغََن اَل ََجغاادبوَن َمااا َبنفغ
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ِو َواللهااهب َيفباا ٌر ر إغاايٌم } : ، وق لااه تعااالى  خباااراا عاان ناا  ساا رة الَ بااة( 53){ التمبحتسغاانغيَن مغاان َساابغي
  س رة األعراف( 48){ َوَأنَصحب َلمبمت 

  س رة األعراف( 45) {َوَأَنات َلمبمت َناصغٌح }  :وق له تعالى  خباراا عن ف ِ

 
الدَن النصايحة  : ) أمر النصيحة لجعلها عماِ الدَن وق امه، قا   ولَد ع هم رس   اهلل 

رواه البخاارا  ( لمن َا رس   اهللق قا  هلل وكَابه ولرس له وألئمة المسلمين وعاامَهم  : قال ا
 والَرمذا

الادَن لا  النصايحة لعلا   اهنها وألنهاا باالَعميم         ل  فذا الحدَث اللرَف إصر الرسا    
 . مل  الدَن كله الذا  كره الرس   

أماا النصايحة العاماة    " لا  فاذا الصادِ     -رإمه اهلل -  وََ   الليخ محمد بن صالح العريمين
وتحرهم عليها، وتغلاق   للمسلمين له  أن تحا لهم ما تحا لنفسك وأن تفَح لهم أب اب الخير

ِونهم أب اب اللر وتحذرفم منها، وأن ََباِ  المؤمن ن الم ِة وا خاء وأن تنلر محاسانهم  
والنصاايحة لعامااة المساالمين أمرفااا ع اايم ولضاالها جليااِ وعاقبَهااا       ... " وتسااَر مساااوئهم  

 بعض أصحاب النبا    قا : أنه قا " رإمه اهلل،  –إميدة، لَد روا عن الحسن البصرا 
َحبب ن اهلل  لاى  الذَن والذا نفس  بيده  ن  نَم ألقسمن لمم باهلل أن أإا عباِ اهلل  لى اهلل " 

 ".عباِه وَحبب ن عباِ اهلل  لى اهلل وَسع ن ل  األرض بالنصيحة
ما أِرك عندنا من أِرك بمررة الصالة والصيام و نما أِرك من : " وقا  الفضيِ بن عياض

 ".الصدور والنصح لألمة ةعندنا بسخاء األنفس وسالم
 

 :بعض األمور التي ال بد من مراعاتها عند القيام بواجب النصيحة
َ جااد عاادة أماا ر ال بااد ماان ت الرفااا   ا مااا أرَااد للنصاايحة أن تحَااق األفااداف المَ خاااة ماان  

 : تَدَمها ومن أفم فذه األم ر ما َل 
أن َنصاح ألناه َحاا    ا خالن ليجا على الناصح أن َما ن مخلصااا لا  نصايحَه، بمعناى      

أن َنصح ال ليَا  أنه نصح، كما أن من  روط النصيحة أن َم ن الناصح عالماا بما َنصاح  
بممااارم  ، وقااد مااد  اهللب رساا لهب محمااداا  بااه وَنهااى عنااه، والرلااق والَلمااف بماان َنصااحهم 

    ِ ِه مان قائا وقاا    . الَلام سا رة  ( 4) {َو غن اَك َلَعلاى خبلباقو َع غايمو    }: األخالال وسنى الخصا  لَاا  جا
ََلتااغ اَلنَفضلا ات مغانت َإ تلغاَك      }: تعالى ( 385){ َلبغَما َرإتَمةو ِمَن اللههغ لغنَ  َلهبمت َوَل ت كبنَ  َلً ا َيلغايَظ الت

 س رة آ  عمران
قلاا ب األعااراب الغااالظ   الرلااقب والمعاملااة الحساانة المرَمااة فاا  الَاا  أالناا  لرساا   اهلل   

بَهم لدع تاه وقب لهاا، والنصاح والَ اصا  باالخير باالحق مان        الجفاة وأِت  لى سرعة اسَجا
 .صفات المؤمنين الصالحين وسبا من أسباب الف ز َ م الف   األكبر

 
والخالصاة أناه َنبغاا  أن تما ن النصاايحة باين الناصااح والمنصا   سااراا، ألن طبيعاة الاانفس       

وفا    طبيعاة أخارو،  البلرَة، تحا أال تبدو ناقصة أمام اآلخرَن وََرتا على فذه المبيعة 
تااهبى قباا     أنهااا تاابغض ماان َحاااو  أن َباادا بعااض عي بهااا أمااام اآلخاارَن بغضاااا َجعلهااا      

ا صال  ليها وإَى و ن كان النَد ل  محله، والعيا م ج ِاا و لاك علاى سابيِ العنااِ لمان      
بيهن فذه العي ب، وَعدون  لك ن عاا من الَ بيخ ال َرض ن اسَماعه ولنسم  فنا  لاى ا ماام   

 .للالع  وف  ََدم ألإد فؤالء الذَن لَدوا فذه الَاعدة من ق اعد ا نمارا
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ِول  تعمدن  بنصحك    وجنبن  النصيحة ل  الجماعة   انفرا
 من الَ بيخ ال أرضى اسَماعه  لإن النصح بين الناس ن    
      ا لم تعما  طاعة ــو ن خالفَن  وعصي  أمرا             لال تج 

 
 

 :سالمطلب الخام
بؤالرجو    يعؤود علؤيهو وعلؤى معؤتمعهو بؤالخير     ملء الفراغ الذهني لدى بعض الناشئة بمؤا  

 .للعلماء
 

َ جد لدو نسبة يير قليلة من النا نة لرا   فن  خمير ناتج ليما نَج عن وج ِ ف ة عميَة 
و ن كريااراا مماان اتساام    . بااين العلماااء ماان جهااة، وبااين بعااض اللااباب ماان جهااة أخاارو         

  والَمرف لم ََلَ ا العلم من أفله و ي خه المخَصين بمعرلَاه و نماا تلَا ه    تصرلاتهم بالغل
 .من مصاِر يير مصاِره

َساَميع ن   ألنهام ال   ا ليه  لى أفله الرَاتعلم اللرَعة ولَهها ال بد أن َرجعولَد يفل ا أن 
أن َخ ضاا ا فااذا الخضاام ال اخاار وإاادفم ِون مر ااد َهخااذ بهَاادَهم وَفساار لهاام الناا اقض       

 .. ملحات وَرِ الفرو   لى أص لهاوالمص
 

ومد جس ر المحبة بما ََض  علاى الفجا ة الَائماة باين      لنا نةاإَضان اكمربين  لمن واجبنا
كرياار ماان اللااباب وبعااض العلماااء، والََااارب ساا ف َااؤِا بااال  ااك  لسااا  المجااا  أمااام       

ص َادع   اللباب، السَيعاب أإمام الدَن على أسس صاحيحة ِون م َاد َادع  للغلا  وال نَا     
للَهاااون إَااى ال َماا ن اللااباب لرَسااة سااهلة ألِعياااء العلاام الماا ور، الااذَن ََربصاا ن بهاام، 

 . ليَح ل ن ل  أَدَهم  لى ما َلبه األِاة اللينة، الَ  َميف نها كيف  اءوا
 

تفنيد االِعاءات ال ائفة، وكلاف زَاف أفاِ الباطاِ، و ر ااِ اللاباب الحاائر واألخاذ          وعلينا
يَسانى انَفاا  اللاباب    ل وت  يق صالَهم بالعلمااء  لك الحسان والمانهج ال سا ،   بهَدَهم  لى المسا 

الااذَن ليحااذرون ماان  بعلاام العلماااء بمااا َحصاانهم ضااد ن عااات االنحااراف وِواعاا  الفااَن،       
َحسهن ن لهم السيئ وَدلع نهم الرتماب المح ا رات تحا  م لاة الادَن، لاال باد مان الصابر         

الضيا  بالعمِ على تنَية عَ لهم من السم م، على تعليمهم و لهامهم إَى َممن إف هم من 
 .لضمان مسارفم ل  طرَق االعَدا مارفم من جمي  المؤ رات الخارجية وتمهير أل

  
  :المطلب السادس

 .قيام المواطن بواجبه في المحافظة على األمن على الوجه األكمل
 

 ، مان فناا كاان علاى      نما ف  نعمة للجمي... النعمة الَ  نعيلها ليس  لم اطن ِون م اطن 
كِ م اطن أن َؤِا واجبه، وَبذ  جهده، للمحال ة على اسََرار بلده وتَدمها ورخائها لا   

 .م ق  ول  كِ ممانكِ 
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لعلى الفال  ل  م رعَه أن َم ن رجِ أمن، وعلى الَاجر ل  تجارته أن َم ن رجِ أمان،  
  ِ مانهم رجاِ أمان، وأن     وعلى المعلم ل  لصله والمالا ل  جامعَه أو مدرسَه أن َما ن كا

وإادتنا وتمادَر أمنناا وانَهااب خيارات      َحذروا جميعاا من ا  اعات الَا  تهادف  لاى تفَيا      
الَا  نعيلاها، إياث نعايش لا        بالِنا، ومصدر تلك الحمالت ف  الحَد والحساد علاى النعماة   

 .وطننا آمنين على عَيدتنا ا سالمية وعلى أنفسنا وأعراضنا وأم النا وعَ لنا
عليهاا باعَبارفاا معا      اجا على كِ م اطن أن َحذر من اللائعات المغرضة وَارِ   ن ال 

فدم ل  تيار الجماعة، تفرال كلمَهاا وتا فن ع مهاا وتفياد أعاداءفا،  ن اللاائعات كااِت أن        
 .عندما أ ا  المفار مََِ الرس   األمين " أإد " تَض  على المسلمين ل  

ناه ََا ِ  لاى الهاالك، لالعاد  كاِ العاد  أن        أل الها و   تباا  وعلى كاِ ما اطن أن َحاذر مان     
نعااد  ماا  أنفساانا، ونعميهااا إَهااا ماان الحفاااظ علااى نعمااة االسااََرار لاا  بلاادنا، لااال ممااان         
لمغرض بين ق م واعين وال ممان لمخرب بين  عا َدرك معنى البناء وََاف إارسااا أمينااا    

 رناا واضاحة لمااِ  ا   لانحن نعاايش بحماد اهلل لا  بلادنا علااى أرض صالبة، أم     . ساافراا علياه  
 .عينين

 
 
 

  :بعالمطلب السا
التماسؤؤك والتعؤؤاون علؤؤى البؤؤر والتقؤؤوى بؤؤين المؤؤواطنين واالبتعؤؤاد عؤؤن النؤؤزا  والتمؤؤز           

 .واالنقسام بينهو
 

سااال  األماام لاا  بناااء مجاادفا، و  بااات وج ِفااا، وتربياا  ِعااائم األماان واالسااََرار بهااا،    ن 
سااال  االئااَالف واالتحاااِ والَعاااون وال لاااال،    وتحَيااق أفاادالها الحاضاارة والمسااََبلة، فاا     
 .وترك الن ا  والَم ال واالنَسام والَناإر جانباا

 
وقد أمر اهلل جِ  هنه بالَمسك واالعَصاام بحبلاه وبالَعااون علاى الخيار وأوصاى باه وإاذهر         

ِغ َواعتََصغامب ات بغَحبتا  }: من الفرقة والَم ال وأ نى على وإادة األماة ونادِ باخَاللهاا، قاا  تعاالى      
 .س رة آ  عمران( 303){ َجمغيعاا َواَل َتَفر قب ات اللههغ

َتَ و َواَل َتَعاَونب ات َعَلى ا غ تمغ َوالتعبدتَوانغ } : وقا  تعالى  .س رة المائدة( 8){ َوَتَعاَونب ات َعَلى التبِر َوالَ 

ومَالعناة، قاا    وتعالى من الخالف ل  الدَن والَفرقة ل  لهمه  يعاا مَناإرة وإذهر سبحانه 
َواَل َتمب نبا ات َكال ااذغََن َتَفر قبا ات َواختَََلفباا ات مغان َبعتاادغ َماا َجاااءفبمب التَبِيَنااتب َوأبوتَلنغااَك َلهبامت َعااَذاٌب       }: تعاالى 
ِ تت وبجباا فبهبمت َأكتَفاارتتبم بَ  *  َع غاايٌم ِل وبجباا ٌه َلَهم ااا ال ااذغََن استااَ  عتااَد  غََمااانغمبمت ََاا تَم َتبتااَيضل وبجباا ٌه َوَتستااَ 

َوَأم ااا ال ااذغََن ابتَيض اا ت وبجباا فبهبمت َلفغاا  َرإتَمااةغ اللهااهغ فباامت لغيَهااا  *  َلااذبوقب ات التَعااَذاَب بغَمااا كبنتااَبمت َتمتفبااربوَن
 .س رة آ  عمران (307( )304)( 308){َخالغدبوَن

 

والَضاامن باين    على تعاون المؤمنين على الخيار، وِعاا  لاى االتحااِ     وقد إثه رس   اهلل 
ألااراِ المجَماا  ونبهااه علااى ضاارورة الَاا ام واجااا األخاا ة، وإااذهر عاان كااِ  اا ء َمااس فااذه 

 .وَسبا الَم ال والَناز  واالنَسام والَمرِالفضائِ 
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   ََ" :     مرِ المؤمنين ل  ت اِفم وتراإمهم وتعاطفهم مرِ الجسد،   ا ا َمى مناه عضا
 .البخارا رواه" ىتداعى له سائر الجسد بالسهر والحم

 ."الجماعة لمات، مات ميَة جافلية من خرج عن الماعة، ولارال : "وََ   
 

لااالم اطن ن الصااالح ن لاا  ن اار ا سااالم  ااهنهم الَعاااون علااى الباار والََاا و والَناصاار          
والَمااااتف علاااى مصاااالحهم الخاصاااة والعاماااة، أماااا الَفرقاااة والَخاااا   والَمااا ال واالنَساااام   

انهياار األماام، وبَادر مااا باين الماا اطنين    هاا، ألنهااا مان ع امااِ   والَنااإر، لاإن ا سااالم َحارب  
إمامااا ومحما مين لاا  الدولاة مان إساان صاالت وت  ياق عالقااات، تما ن قا تهم، واسااََرار         
أمنهم و بات ملمهم وقيامه خالداا و ن كررت ال الز  والمحن، وت ال  الع اصاف، و ن كاان   

و ا خاء  وانصراف كِ  لى نفسه و ه ته الَخا   والَدابر والََاط  والعصيان وتبدَِ عبَر
 .كان الضعف واالنحماط والفلِ والج ر والَم ال وعدم اسََرار األمن

 
اهلل جاِ وعاال  ام  امر     –وََمرِ  لك ل   امر المانعم   ... وأخيراا نذكر أنه باللمر تدوم النعم

للخلاق مان أفاِ    والة األمر الذَن ولَهم اهلل وإَق تلك النعم على أَدَهم، ومامن نعمة جاءت 
ِه وعاال  َوَماا بغمبام ِمان ِنعتَماةو َلمغاَن اللهاهغ  بام   غَ ا َمس امبمب الضلارل          }: السم ات واألرض  ال من اهلل ج

ِ  ( 83){ َلإغَليتهغ َتجتَهربوَن َوَأم اا بغنغعتَماةغ َرِباَك    }، وفا  تساَ جا أن نَحادا باللامر عنهاا       سا رة النحا
 .س رة الضحى( 33){ َلَحِدات

 
حن ل  المملمة العربية السع َِة أإق  عا على وجه األرض بلمر النعم وتَدَرفا، الَا   ن

الَا  إباناا اهلل بهاا     أنعم اهلل بها علينا، وَاهت  لا  مَدماة فاذه الانعم نعماة األمان، واالساََرار        
 .وميه  بها بالِنا

 
لرسااالت، وجعلهاا   ومن النعم الَ  أنعم اهلل بها علينا أناه جعاِ بالِناا مهاب  الا إ ، ومنبا  ا      

 .أرضاا مَدسة، ليها بي  اهلل، وليها مسجد رس له 
ومن النعم الَ  أنعام اهلل بهاا عليناا أن فيهاه لناا بمناه وكرماه إم ماة تمبهاق  ار  اهلل وتحاالظ            
على مَاصد اللرَعة ا سالمية وتسعى  لى ا صاال ، وتنلار ا ساالم الحاق لا  أرض اهلل      

 . ل  ملارال األرض ومغاربها بالحممة والم ع ة الحسنةوتَ م ب اجا الدع ة  لى اهلل 
هله سبحانه أن َرزقنا  مر نعمه على ال جه الذا َرضاه عنا،  نه ول   لك والَاِر نس   

عليه، والحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أ رف األنبياء والمرسلين نبينا محمد 
 .وصحبه أجمعين  وعلى آله 
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 (نعمة األمن يف اإلسالم ) نامج إذاعة بر
 

 .إذاعة اليوم األول 
 ( .35من اآلَة: النحِ) َو غنت َتعبدلوا نغعتَمَة الل هغ ال تبحتصب َفا  :  قا  تعالى 

.. ومن أجلهها نعمة ا سالم واألمن ل  األوطان ،  ن نعم اهلل على عباِه كريرة 
ِه وعال لمن واجبنا للحفاظ على فذه النعمة الع يمة   لباللمر ، مر المنعم ج

 .وََم به  إسان اهلل على عباِه ، تدوم النعم 

 -:أختي الطالبة 
 ن نعمة األمن ج ء ع يم ال ََج أ من ا سالم لاألمن من تمام الدَن وال ََحَق 

 .وال َبعمِ بلعائر الدَن  ال ل  لِ األمن ، ا سالم  ال باألمن 
وكم سال  مان ِمااء   ، وكم تَمع  من أكباِ ، لمم تفمرت بسبا لَدفا من قل ب 

وكاام إااد   ماان  ، وكاام اسااَبيح  ماان إرمااات   ، وكاام قبَلاا  ماان أنفااس برَنااة    ، 
 .وكم َبَهم من أطفا  ، مصائا وخم ب 

وطعام الصاحة الَا     ،  ن األمن ف  الذا َبلعر ا نسان بَيمة النعماة ولاذة العايش    
وال َعارف قادر   ، كاان ينيااا   لالخاائف ال َعارف قادر نعماة الماا  ولا        ، ََمَ  بها 

ولاا  كااان ، وال َعاارف قاادر نعمااة األفااِ والذرَااة  ، نعمااة الصااحة ولاا  كااان ق َاااا  
 .بِ ال َعرف لذة العباِة   ا كان خائفاا وجالا ، َملمها 

 

وأن جينب بالدنا كل شر وفتنة  أنه ويل  ,نسأل اهلل تعاىل أن مين علينا باألمن واإلميان 

 .ذلك والقادر عليه 
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 .إذاعة اليوم الثاني 
 

 -:أختي الطالبة 
 ن العباِات ارتبم  ارتباطاا و يَاا باألمن لالصالة ال تم ن ل  تمام وطمهنينة   ال 

َلإغَ ا اطتَمهتَننتَبمت َلَهقغيمب ا الص االَة  غن  الص االَة َكاَنا ت َعَلاى      : ل  لِ األمن قا  تعالى 
 . (303من اآلَة: النساء) تااالتمبؤتمغنغيَن كغََاباا َم تقب 

وال كاة ال تَحَاق  ال ما  األمان ووجا ِ جماعاة المسالمين و ماامهم الاذا َفرهقهاا           
 .على مسَحَهيها 

صاا م ا }:  وصاايام رمضااان ولمـــااـره  ال َماا ن  ال برؤَااة الهااال  كمااا قااا      
 .مَفق عليه { لرؤََه وألمروا لرؤََه 

و ن هابااه وتبلياا  المساالمين ليصاا م ا أو  وفااذا َََضاا   باا ت الرؤَااة عنااد ا مااام أ  
 .وال ََحَق فذا  ال باسََباب األمن ، ليفمروا 

َلإغَ ا َأمغنتاَبمت َلَمانت َتَمَ اَ  بغاالتعبمتَرةغ  غَلاى       :  قا  تعالى ، والحجه ال ََحَق  ال م  األمن 
 .( 354من اآلَة: البَرة)   التَحِج َلَما استََيتَسَر مغَن التَهدتاغ 

ألن ، حدوِ ال تبَاام وال َؤخاذ علاى المفسادَن والمجارمين  ال ما  تحَاق األمان         وال
ال اذغََن  غنت َمم ن اافبمت   : قا  تعاالى  ،  لك َََض  ق ة ونف   ول  األمر على الجماعة 

  نتَمارغ  لغ  التَهرتضغ َأَقاامب ا الص االَة َوآَتا با ال  َكااَة َوَأَماربوا بغاالتَمعتربوفغ َوَنَها تا َعانغ التمب        
 ( . 43من اآلَة: الحج)

 

 .فاحلمد هلل الذي منّ علينا بنعمة األمن واإلميان حتى صارت بالدنا آمنة مطمئنة 
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 .إذاعة اليوم الثالث 
 -:أختي احلبيبة 

فام الاذَن َلاعرون بَيماة     ، وَمابدون الرعا والفا    ،  ن الذَن َعيل ن الخ ف 
ولااذلك لااإنهم ال َفَاارون عاان الاادعاء باااألمن  ،األماان وإااالوة الممهنينااة والساامينة 

ألنفسهم وأفليهم وبالِفم لحاجة ا نسان  لى األمن أع ام مان إاجَاه  لاى المعاام      
لَد َنام ا نسان قرَر العين مممنن الخاطـــر ما  أناه ال َجاد ماا َساده      ، واللراب 
  .ولمنه ال َغمض له جفن   ا كان خائفاا وجالا مفََداا لألمن  ،به رمَه 

مااا } : تاارك ممااة الَاا  َحبهااا والَاا  قااا  ليهااا   ن رساا   اهلل   .... أخيتييي   

ول ال أن ق م  أخرج ن  منك ما سمن  ب ييرك ، وما أإبهك  ل ه ، أطيبك من بلد 
 .أخرجه الَرمذا وصحهحه األلبان  { 

وا اَداِ األ و علياه وعلاى    ، ترك فذا البلد المحبا  لى نفسه  النعادام األمان لياه    
، لهمره اهلل ع ه وجِ بالهجرة إَى َجد مماناا آمناا َم ن منملَاا لدع ته ، صحابه أ

 .لمان  المدَنة المن رة  ف  فذا البلد 
واألماان ،األماان النفساا  : عظؤؤيو شؤؤألن األمؤؤن بكافؤؤة أنواعؤؤه   وقؤؤد بؤؤيلن النبؤؤي   

مان  } :وجعلها من أع م نعم الدنيا لَا  عليه الساالم   ، واألمن الغذائ  ، الصح  
لمهنمااا ، عنااده قــااـ ت َ مااه  ، معااالى لاا  جسااده  ، أصاابح ماانمم آمناااا لاا  سااربه   

 .رواه الَرمذا { إيــــ ت له الدنيا
وال َم ن  لك  ال ، لذا للنحرن أخ ات  المالبات على أمن بالِنا واسََراره  

بإخالن العباِة هلل ع ه وجِ واجَناب المعاص  والمنمرات و مر اهلل على فذه 
 .ة النعم
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 (نعمة األمن يف اإلسالم ) ورشة عمل 

 

َوَعااَد الل ااهب ال ااذغََن آَمنباا ا مغاانمبمت َوَعمغلباا ا الص ااالغَحاتغ َلَيستااََختلغَفن هبم لغاا  التااَهرتضغ َكَمااا       }قااا  تعااالى  
ِغََنهبمب ال ذغا ارتَتَض ى َلهبامت َوَليبَباِدَلن هبم ِمان َبعتادغ َخا تلغهغمت َأمتنااا       استََختَلَف ال ذغََن مغن َقبتلغهغمت َوَليبَمِمَنن  َلهبمت 

  س رة النــ ر( 88){ ََعتببدبوَننغ  َلا َبلترغكب َن بغ  َ يتناا َوَمن َكَفَر َبعتَد َ لغَك َلهبوتَلنغَك فبمب التَفاسغَب َن
ا نساان ال   نعمة األمن من أع م النعم الَ  امَن بها على عباِة بعد نعماة ا ساالم ألن إيااة   

َممن أن تَ م بدون أمن لاألمن مملا ل ج ِ الحياة لف  لِ األمن َسَمي  أن َحيا وَملاق  
ورخاااء المجَما  ال َماا ن  ال  ، العناان لَدراتاه وم افبااه لراإاة الاانفس ال تما ن  ال با َماان      

 " باألمان 

 ( : اهلدف العام ) 

 أمن ال طن  تنمية اللع ر بالمسن لية لدو المالبات للمحال ة على

 : األهداف التفصيلية 

ال ااذغََن آَمنباا ات َوَلاامت ََلتبغسباا ات  }إااث المالبااات علااى الَمسااك باادَنهن و َمااانهن قااا  تعااالى    (3
  س رة األنعام( 58){  غََماَنهبم بغ بلتمو أبوتَلنغَك َلهبمب اأَلمتنب َوفبم ملهتََدبوَن

 .ال طن  ت ضيح المرَق للمالبات للمحال ة على نعمة األمن ل  (8

 . تنمية رو  المحبة واأللفة بين المالبات  (3
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 النشاط  

 (أ ) 

  س رة قرَش( 4:3){ ال ذغا َأطتَعَمهبم ِمن جب  و َوآَمَنهبم ِمنت َخ تفو َللتَيعتببدبوا َرب  َفَذا التَبيت غ}قا  تعالى 

 األمن من الخ ف امَن اهلل سبحانه وتعالى على عباِه بنعمة ع يمة وف  

 ما ف  ِورك ل  المحال ة على نعمة األمن الَ  ننعم بها ل  فذا البلد الغال  ق  

.........................................................................................................
.........................................................................................................
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.........................................................................................................
.........................................................................................................

.........................................................................................................
.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................
.........................................................................................................

.........................................................................................................
............................................................... 
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   النشاط

 (          ب ) 

المؤمن أمن وأمان وخير وبركة للمجَم  الذا َحي  به ومن المحال ة على أمن ال طن 
  .سباتهالمحال ة على ممَ

 من وجهة ن رك ما ف  المََرإات للمحال ة على ممَسبات وطنك ق 

.......................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
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.................................................................................................

.................................................................................................
......................................................................................... 
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 . املادة العلمية (  أ 

  -:أإالظ على نعمة األمن ل  إيات  با تبا  ما َل  

 الَمسك بَمبيق اللرَعة ا سالمية والمحال ة على مَاصدفا و قامة إدوِفا  (3

 الماعة ل ل  األمرالسم  و (8

 الَ ام جانا ال سمية واالعَدا  ل  الدَن  (3

 الَعاون على البر والََ و بين الم اطنين والبعد عن الن ا  والَفرال واالنَسام  (4

     .املادة العلمية (  ب 

 اسَلعار المسن لية أمام ال طن  (3

 المحال ة على المرالق العامة  (8

 العناَة بممَسبات ومَدرات ال طن  (3

 ح ل  المحال ة على الممَسبات الَناص (4

 
 

 


