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                                                     ABSTRACT 

 

 Unquestionably, security is the most important aspect in human lives, a key element in 

maintaining a happy life, and is deemed as the greatest blessing after Islam. It is also 

one of the key issues in Islamic Sharia, and Islam’s key mission is to disseminate safety 

and security on this earth. Therefore, Allah The Almighty expressed the favour and 

great blessings granted to Quraish by saying: “Who fed them against hunger and 

secured them from fear.” 

In fact, individual or communal life, whether politically or economically, can only be 

stabilized and justice established in a secure environment.Since Allah sent Adam 

(PBUH)to earth, peoples and governments are relentlessly seeking security by 

providing dear thoughts, efforts and wealth to achieve security for themselves, and for 

their families and countries. Scholars have conducted valuable researches in this 

regard, but almost all papers available for the researcher are either related to political 

or economic security, except for two books which directly relate to the subject matter 

of this research which is entitled: " The Role of Islam in Promoting Community 

Security”, and this is mainly attributed to the lack of studies in this subject matter, 

despite its importance. It is unperceivable that political or economic security can 

prevail in a society which is dominated by chaos, injustice, fear and confusion, 

especially in this era which is beset by materialism and headship desires, even on the 

account of shedding innocent blood. 

This study follows the Inductive and Deductive methodology in collecting and 

analyzing all texts related to the subject matter. The findings of the research include 

that the concept of community security is embedded in the conscience of people, it 

guides them to its role  
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in the conservation and achievement of security and stability which is lost in many 

Muslim countries today. This concept is the most important elements for happiness and 

stability,  

and the most important origins of progress, development and civilization, and 

contributes to social cohesion which is critical to maintain equal rights and 

responsibilities. 

This research presents valuable brief study for students, researchers and those interested 

in academic disciplines, particularly specialists in security sciences, with an aim of 

disseminating the culture of security in a comprehensive perspective and in the light of 

Islamic jurisprudence 
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 ملخص ال

 عم  اإلسالم،نه ألكرب نعم  بعد نليس هناك شك يف أمهي  األمن يف حياة البشر، بل هو عنصر أساسي لةلحياة السعيدة، وإ
  من أهم القضايا يف الشريع  اإلسالمي ، وما جاءت الشريع  اإلسالمي  إال لنشر األمن واألمان عةلى هذه األرض؛وهو 

وال تستقيم حياة سواء أكانت فردي   ،َوآَمنَـُهْم ِمْن َخْوفٍ الَِّذي َأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع  لذلك امنت اهلل به عةلى قريش فقال:
أو مجاعي  أو سياسي  أو اقتصادي ، وال تقام عدال  إال يف أمن وافر الظالل، ومل تفتأ الشعوب واحلكومات منذ أن أهبط اهلل 

 لآدم عةليه السالم عةلى األرض،  وال يزالون يبحثون عن األمن ويقدمون الغايل والنفيس من الفكر واجلهد واملال يف سبي
ةلع عةليها الباحث البحوث اليت اط غري أنحتقيق األمن ألنفسهم ولذويهم وألوطاهنم، قدم العةلماء يف هذا الصدد حبوثا مثين  

ور اإلسالم في دتتعةلق إما باألمن السياسي أو االقتصادي إال كتابني هلما تعةلق مباشر مبوضوع هذا البحث املوسوم بـ "
ن كتب فيه مع أمهيته إذ ال ميكن وجود أمن سياسي وال اقتصادي يف جمتمع يسوده " هذا لقةل  متعزيز األمن المجتمعي

، والسيما يف هذا العصر الذي يتجاذبه الرغبات والشهوات وحب املادة والزعام  ولو واالضطرابالفوضى والظةلم واخلوف 
تعةلق  باملوضوع ةليةلي من مجع النصوص املوقد انتهجت يف كتاب  هذا البحث املنهج االستقرائي والتحعةلى إراق  دم األبرياء، 

وحتقيق األمن  دوره يف حفظ يرشدهم إىلمفهوم األمن اجملتمعي يف نفوس الناس و  أنه: هذا البحث وحتةليةلها، ومن نتائج
م األمن اجملتمعي من أهم مقومات السعادة واالستقرار، وأه اإلسالمي  اليوم، وألن دانةلبواالستقرار املفقود يف كثري من ال

أسباب التقدم والتحضر والرقي، ويساهم يف االنصهار االجتماعي الذي يساهم يف إرساء قواعد املساواة يف احلقوق 
مون بالعةلوم، تويعد هذا البحث ذا أمهي  ملا يقدمه من دراس  قيم  وخمتصرة سوف يستفيد منها طالب العةلم املهوالواجبات. 

 وخباص  املختصون يف العةلوم األمني ، ويقوم عةلى نشر الثقاف  األمني  وفق منظور األمن الشامل، ويف ضوء الفقه اإلسالمي.
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، 2حتقيق: إبراهيم عطوة عوض )مصر: شرك  مصطفى البايب احلةليب، طسنن الترمذي، ، حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى أبو عيسىالرتمذي،  1

 األلباين. الشيخ وحسنه. قال الرتمذي حديث حسن غريب، 2346، رقم:574، ص 4م(، ج1975 -ه1395

 

 المقدمة 
الَِّذيَن آَمُنوا َوَلْم يـَْلِبُسوا  ۞ فََأيُّ اْلَفرِيَقْيِن َأَحقُّ بِاأْلَْمِن ِإْن ُكْنُتْم تـَْعَلُمونَ احلمد هلل رب العاملني القائل يف حمكم تنزيةله: ﴿
ةا َوَضَرَب اللَّهُ َمَثالا قـَْريَةا َكاَنْت آِمَنةا ُمْطَمِئنَّ ﴿ ، وقال:[82-81]األنعام: ﴾ِإيَمانـَُهْم ِبظُْلٍم ُأولَِئَك َلُهُم اأْلَْمُن َوُهْم ُمْهَتُدونَ 

ا ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت بِ  نَـُعونَ أَنـُْعِم اللَِّه َفَأَذاقـََها اللَُّه لَِباَس اْلُجوِع َواْلَخْوِف بِ يَْأتِيَها ِرْزقـَُها َرَغدا ْْ  ﴾َما َكانُوا َي
 في سربِِه ، َمْن أْصَبَح ِمْنُكْم آِمناا  »، مث الصالة والسالم عةلى خامت النبيني واملرسةلني سيدنا حممد القائل: [112]النحل:

نـَْيا ِبَحَذاِفيرَِها  ، صةلى اهلل عةليه وآله وصحبه وسةلم، وبعد:1«ُمَعاَفىا في َجَسِدِه ، ِعْنَدُه ُقوُت يـَْوِمِه ، َفَكأنََّما ِحيَزْت َلهُ الدُّ

م حدود، هنأ عيش، وال يقوم دين، وال تقاإن األمن لنعم  عظيم  يعيش يف ظةله الكون يف سكون واطمئنان وراح  بال، وال ي
وال تستقيم سياس ، بل وال حتةلم بعدال  إذا انعدم األمن وساد الفوضى اخلالق  كما كانت يف جاهةلي  اجلهالء، حيث يأكل 
القوي الضعيف حىت بزعت مشس اإلسالم وتشعشعت نوره أرجاء األرض املعمورة فانقشعت بذلك ظةلم  اجلهل والظةلم 

الضطهاد، فعاش الناس يف ظل عدال  اإلسالم قرونا طواال يف أمن واطمئنان عةلى أرواحهم وممتةلكاهتم حىت طال والقهر وا
عةليهم األمد فقست قةلوب البعض تأثرا بتقةلبات الدهور، حىت ابتعدوا عن تعاليم دينهم احلنيف، فأبدلوا باألمن خوفا، 

َكْرُتْم َما يـَْفَعُل اللَّهُ ِبعَ عند أنفسكم، وإن تطيعوا هتدوا ﴿ وباالطمئنان اضطرابا، ويقولون أنا لنا هذا، قل هو من ََ َذاِبُكْم ِإْن 
ا اِكراا َعِليما ََ . فاألمن كل األمن يف التزام شرع اهلل عقيدة وسةلوكا وأخالقا وسياس  [147]النساء: ﴾َوآَمْنُتْم وََكاَن اللَُّه 

 ﴾اْلُمْسِلِمينَ  َأوَّلُ  َوَأنَا أُِمْرتُ  كَ َوِبَذلِ  َلهُ  ََرِيكَ  َل  ۞ِتي ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمين ُقْل ِإنَّ َصاَلِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَما﴿
 .[163-162]األنعام:

 أولا : أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

 تتةلخص أمهي  املوضوع وأسباب اختياره فيما يأيت:

 االستقرار.دوره يف حفظ وحتقيق األمن و  بيانو  يف نفوسهم مفهوم األمن اجملتمعي إحياءاج الناس اليوم إىل تيحا .1
ع احلساس  ومنها ذه املواضيمثل ه استجاب  لنتائج وتوصيات العديد من األحباث واملؤمترات اليت تؤكد عةلى دراس  .2

 وخباص  يف ظل التحوالت واملتغريات اهلائةل  يف واقعنا املعاصر. اجملتمعي، األمن
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 أمهي  ملا يقدمه من دراس  قيم  وخمتصرة سوف يستفيد منها طالب العةلم املهتمون بالعةلوم،يعد هذا البحث ذا  .3

 وخباص  املختصون يف العةلوم األمني .
 اإلسالمي. فقهنشر الثقاف  األمني  وفق منظور األمن الشامل، ويف ضوء ال .4
 تمعي.لتحقيق األمن اجمل سبب الغةلو التطرف أو إن قوة عقيدة املسةلم والتزامه  املنهج الصحيح، بعيداً عن .5
 حبياة الفرد واجملتمع. توضيح أهم ما حيققه األمن اجملتمعي .6

 ثانيا: أسئلة البحث: 
 ما آثار اإلسالم يف حفظ األمن اجملتمعي؟ .1
 ؟ما دور املؤسسات الديني  وأثرها يف األمن اجملتمعي .2

 ثالثا: أهداف البحث:  

 يهدف هذا البحث إىل حتقيق ما يأيت:  
 اإلسالم يف حفظ األمن اجملتمعي. بيان آثار .1
 بيان دور املؤسسات الديني  وأثرها يف األمن اجملتمعي. .2

 رابعاا: حدود البحث:   
 املؤسسات رظ األمن اجملتمعل، ودو يقتصر هذا البحث عةلى دراس  األمن اجملتمعي من حيث إبراز األثر اإلسالمي يف حف  

 الديني  وأثرها يف األمن اجملتمعي.
 :وطريقة العمل فيه البحث اا: منهجمساخ

 املنهج الوصفي االستقرائي والتحةليةلي، أما خطوات العمل يف البحث فعةلى النحو اآليت: الباحث عةلىيعتمد 
 .عزو اآليات القرآني  إىل مواضعها يف السور، وذلك بذكر اسم السورة،ورقم اآلي  .1
 .ديثي كتب احلمظاهنا األصةلي  أي من ال ختريج األحاديث النبوي  الشريف  من  .2
 .توثيق املصادر واملراجع حسب مواصفات وآليات البحث العةلمي .3
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 م(.2009، 1، )القاهرة: مكتب  اإلمام البخاري لةلنشر والتوزيع، طمقومات األمن الجتماعي في اإلسالمحممد، عمارة، الدكتور   2
 م(.1988،   1اإلسكندري : دار املعرف  اجلامعي ، ط، )األمن الجتماعي وقضية الحريةنبيل رمزي، إسكندر، الدكتور   3

 

 :اا: الدراسات السابقةسادس 
   عةلى بعض الكتب والرسائل اليت تتكةلم عن األمن اجملتمعي، ولو من جانب آخر، وجدت  من خالل اطالع الباحث  

 كاآليت:  ني يف هذا املوضوع ومهاكتاب
حممد عمارة، وقد تكةلم فيه عن حقائق وأرقام لألمن  : لةلدكتورفي اإلسالممقومات األمن الجتماعي  .1

يف اإلصالح الفكري واالجتماعي، وآليات تطبيقه، وهو كتاب قيم جداً، ومتكن  هاالجتماعي ومقوماته، ودور 
 .2"االستفادة منه يف طريق  إصالح األمن

ني وقد تكةلم عن األمن االجتماعي والسياسي ب : لةلدكتور نبيل رمزي اسكندر،األمن الجتماعي وقضية الحرية .2
النظري  والتطبيق، وقضي  االغرتاب وانعدام األمن بينهما يف اجملتمعات، وقضي  حتقيق األمن اجملتمعي بينهما، وقد 

 .3هذا البحث"استفدت منهما نوعا ما يف 
 .عصرلألمن اجملتمعي حسب مستجدات اله يميأما دراسيت فقد تضمنت رؤيه تقي  
 اا: صعوبات البحث:بعسا

قةل  املصادر واملراجع اليت تتحدث عن األمن اجملتمعي، وكانت أغةلب الكتب تتكةلم عن األمن الفكري واالقتصادي  .1
 حسب اطالعي.

 خطة البحث وهيكله العام:
 وحتتوي هذه الدراس  عةلى متهيد ومبحثني كاآليت:

 اخيتاره، وأسئةل  البحث، وأهداف البحث، وحدود البحث، ومنهجملقدم ، وأمهي  البحث وسبب التمهيدي: يشتمل عةلى: ا
 البحث وطريق  العمل فيه، والدراسات السابق ، والصعوب  اليت واجهها الباحث.

 :وفيه ثالث مطالب اإلسالم في حفظ األمن المجتمعي آثار المبحث األول:
 املطةلب األول: تعريف تعزيز األمن اجملتمعي لغ  واصطالحا.   
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 .أثر اإلميان باهلل تعاىل يف حفظ األمن اجملتمعياملطةلب الثاين:  

 الفرع األول: أثر األمن الزراعي وتوفري الغذاء يف األمن اجملتمعي.      

 الفرع الثاين: أثر األمن الصحي يف األمن اجملتمعي.      

 اجملتمعي.الفرع الثالث: أثر األمن األسري والغالق  الزوجي  يف حتقيق األمن       

 الفرع الرابع: أثر األمن الرتبوي وتعةليم األوالد يف حتقيق األمن اجملتمعي.      

 املطةلب الثالث: أثر اإلميان وتطبيق األحكام الشرعي  يف حتقيق األمن اجملتمعي.   

 المبحث الثاني: دور المؤسسات الدينية وأثرها في األمن المجتمعي.

 يف األمن اجملتمعي.املطةلب األول: أثر املسجد    

 املطةلب الثاين:التوعي  األمني  يف املؤسسات التعةليمي  املختةلف .   

 املطةلب الثالث: أثر الدول  يف األمن اجملتمعي.   

 املطةلب الرابع: مسؤولي  األمن الوطين.   

 الخاتمة: نتائج البحث والتوصيات والمْادر والمراجع.

 اإلسالم في حفظ األمن المجتمعي: آثاراألول:  مبحثال
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م(، 1995 -ه1415، حتقيق: حممود خاطر )بريوت: مكتب  لبنان ناشرون، طبع  جديدة، مختار الْحاحالرازي، حممد بن أبيبكر بن عبد القادر،   4 
 .598، ص2، حتقيق: جممع الةلغ  العربي  )د.م: دار الدعوة، د.ط، د.ت(، جالمعجم الوسيط؛ إبراهيم مصطفى وآخرون، 467ص

م(، 2000 -ه1420، 1حتقيق: أمحد حممد شاكر )د.م: مؤسس  الرسال ، ط، جامع البيان في تأويل القرآنحممد بن جرير بن يزيد أبو جعفر،  الطربي، 5
 .501، ص20ج
 .1176م(, مادة )أمن( ص2005، )د.م: مؤسس  الرسال ، د.ط، القاموس المحيط،يعقوب،  ، حممد بنالفريوز آبادي 6
 .122، ص 1م(، ج2008، 1، )د.م: د.ن، طمعجم اللغة العربية المعاصرةأمحد خمتار، عمر، األستاذ   7
 ، مادة )أمن(.28ص ،2ج، المعجم الوسيطإبراهيم مصطفى وآخرون،   8

 

 المطلب األول: تعريف تعزيز األمن المجتمعي لغة واصطالحا:

كةلم  تعزيز عزَّز: العزُّ ضد الذل، تقول منه: َعز يِعز ِعزا وَعزازة فهو عزيز أي: قوي بعد ذل  وأعزه اهلل. وأعزَّ الشئ أيضا 
ويقال: عزز املاء ، 4عزيزا من العزة. وعززه: قواه وشدده اه وجعةلهفهو عزيز قّل فال يكاد يوجد. وتعزيز: من أعزه أي قو 

بُوُهَما فـََعزَّْزنَا بِثَاِلثٍ ومنه قوله تعاىل: سوخ فيها األرجل. وشددها فال تاألرض: لبدها   ِإْذ َأْرَسْلَنا ِإلَْيِهُم اثـْنَـْيِن َفَكذَّ
 . 5[، أي: شددها وقواها وهو قول جماهد14]يس:

 األلف وامليم والنون، ولقد كثرت وتعددت معاين األمن يف الةلغ ، وسوف نورد بياناً موجزاً لذلك: )األمن( أصةلها:كةلم  و 

 : قال صاحب القاموس احمليط:أولا: األمن لغة

قد و  ضد اخليان . وقد أمنه كسمع وأمنه تأمينا وائتمنه واستأمنه، اخلوف. واألمان  واألمن : ن كصاحب، ضدُّ األمن واآلمِ "
 .6"أمن ككرم فهو أمني، وأمان يأمنه كل أحد يف كل شيء

أمن يأمن أمان ، فهو أمني، أمن الرجل: حافظ عةلى عهده وصان ما أؤمتن عةليه... أِمن الرجل "وقال الدكتور أمحد خمتار: 
َوِإْذ َجَعةْلَنا اْلبَـْيَت َمثَابًَ  لِّةلنَّاِس قال تعاىل  7"أمن البةلد: أطمأن به أهةله -اطمأن ومل ََيَف. يأمن الناس عندما تسود العدال 

َوأَْمناً 
 .[126]البقرة: 

ه، أو وأمن فالنا عةلى كذا: وثق به واطمأن إلي وجاء يف املعجم الوسيط: أمن البةلد: اطمئن فيه أهةله. وأمن الشر ومنه سةلم.
 .8جعةله أمينا عةليه
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 .134ص، المعجم الوسيط  9

 .396، ص1الدكتور أمحد خمتار، مرجع سابق، ج  10
 .24ص م(،2011 ،1ط )الرياض: د.ن،، العولمةاألمن في عهد ذياب موسى ، الدكتور  ،البداينه  11
 .73ص )...(، ، األمن في ضوء اإلسالماجلحين، الدكتور عةلّي فايز،   12
 .161، )...(، صالقيم األخالقية لجهاز األمن وتطبيقاتها في مجالت العمل األمنيالتهامي، الدكتور نقرة،  13
 .4األمن الجتماعي وقضية الحرية، صنبيل إسكندر،  14

 

رجل  أمجع القوم: اتفقوا. جتّمع: انضم بعضه إىل بعض. ويقالمجع املتفرق مجعاً: ضم بعضه إىل بعض...  المجتمعي:و 
 .9اجتماعي مزاول لةلحياة االجتماعي  كثري املخالط  لةلناس

تمع: مجاع  اجمل من )اجتمع( واسم مكان من اجتمع/اجتمع مبجةلس "أقبل عةليهم يف جمتمعهم". مفعولجمتمع )مفرد( اسم 
 وتقاليد وقوانني واحدة. من الناس تربطهم روابط مصاحل مشرتك  وعادات

َنا قال تعاىل10"حشده، ضم بعضه إىل بعض، وألفه، ومل أر مجع املال داء مجع املتفرق:":  قال الدكتور أمحد خمتار ِإنَّ َعةَليـْ
 [.17]القيام : مَجَْعُه َوقـُْرآنَهُ 

 :: التعريف الصطالحي لألمن المجتمعياثاني

 هادر وااألمن الوطين وقدرة الدول  عةلى احملافظ  عةلى أراضيها واقتصادها وم": األمن اجملتمعي بأنه عّرف الدكتور ذياب البداينه
 .11"الطبيع  ونظمها املختةلف  االجتماعي والسياسي 

خةليا جمموع  إجراءات تربوي  ووقائي  وعقابي  تتخذها السةلط  لتأمني األمن واستتبابه دا" :وعرفه الدكتور عةلي اجلحين بأنه
 .12"وخارجياًانطالقاً من املبادئ اليت وضعها اإلسالم لضمان األمن عةلى املصاحل املعتربة

قال تعاىل  13"األمن زوال اخلوف واطمئنان القةلبوالشعور بالسالم  يف حياة الفرد واجملتمع بالوطن" :فيقول عرفه  التهامييو 
 ًَوِإْذ َجَعةْلَنا اْلبَـْيَت َمثَابًَ  لِّةلنَّاِس َوأَْمنا

 .[125]البقرة: 
فري كل اإلجراءات والربامج واخلطط السياسي  واالقتصادي  والثقافي ... إخل... اهلادف  لتو "وعرفه الدكتور نبيل اسكندر بأنه: 

ضمانات شامةل  حتيط كل شخص يف اجملتمع بالرعاي  الالزم ،وتوفر له سبيل حتقيق أقصى تنمي  لقدراته وقواه، وأقصى قدر 
 .14"إطار من احلري  السياسي  والعدال  االجتماعي  من الرفاهي  يف
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 .22م(، ص2011 د.ط، جامع  نايف لةلعةلوم األمني ، :، )الرياضاألمن في ضوء مقاصد الشريعة المعاصرةالسياري رابع  بنت ناصر،   15
 .11م(، ص2008، 1، )دمشق: دار املكتيب لةلطباع  والنشر، طاإليمان أساس العدلحممد، الزحيةلي، الدكتور  16

 
اعتباره أبرز التعريفات يف معرف  ودق  األمن ذلك التعريف الذي ينظر إىل األمن ب أن يرى الباحثوبتأمل التعريفات السابق  

االجتماعي،  بطالشعور بالطمأنين  الذي يتحقق من خالل رعاي  الفرد واجلماع ، ووقايتهما من اخلروج عةلى قواعد الض"
 .15"  كما ذكرته الدكتورة رابع من خالل ممارس  الدور الوقائي والقمعي والعالجي الكفيل بتحقيق هذه املشاعر

 :: أثر اإليمان باهلل تعالى في حفظ األمن المجتمعيثانيالمطلب ال

اإلميان أكمل منهج يف الوجود، وأمسى نشيد يف احلياة، وهو جوهرة مثين  متثل سر البقاء البشري، وأغةلى ما ميتةلكه اإلنسان، 
ألهنا تسري يف دمه وكيانه، وتتناغم مع روحه وحياته، واألمن هدف إنساين عام، وأمل بشري عظيم يتطةلع إليه األفراد، 

لتأمينه واحلفاظ عةليه بكل غال ونفيس. ونظرًا لالرتباط بني اإلميان واألمن، وأن اإلميان هو اجلماعات، وتسعى وترتمن به 
 .(16)األساس احلقيقي لألمن، والغذاء النافع له، والوسيةل  الفعال  يف وجوده، مث احلفاظ عةليه

فاملسةلم  م وأعراضهم،وأمواهل ناسدماء ال واإلميان حيقق األمن، ألنه مينع املسةلم عن اجلرائم، فيحثه عةلى االلتزام واحملافظ  عةلى
من َسةِلم املسةلمون من لسانه ويده، واملؤمن من أمنه الناس عةلى دمائهم وأمواهلم، واملهاجر من هجر ما هنى اهلل عنه، واجملاهد 

فكل  ،من جعل نفسه يف ذات اهلل. فالشرع يهذب سةلوك املؤمن، ويقوم اعوجاج أخالقه، ويةلزم احرتام الدماء واألعراض
 املسةلم عةلى املسةلم حرام، دمه وماله وِعرضه.

فدم املسةلم وماله وعرضه حرام عةليك انتهاكه، وديُنك حيرم عةليك السرق ، وحيرم عةليك العدوان والظةلم، وجحد احلقوق، 
 وأكل أموال الناس بالباطل، ودينك مينعك من انتهاك أعراض الناس، واخلوض يف الناس بفيك، ودينك مينعك من سفك
الدماء احلرام، وحيرمها عةليك وجيرم ذلك، ويدعوك إىل أن تكون صادقًا يف أقوالك وأعمالك، وسامًعا مطيًعا لربك، مطيًعا 

 لويل أمرك، فيما يأمرك به من اخلري واهلدى.

، والنجاة من اجلن إذن فاإلميان جيعةلك يف أمان يف الدنيا، والناس منك يف أمان، ولك يف اآلخرة األمان العظيم، يوم دخول 
نـَْيا ِإلَّ َمَتاعُ الُغُرورالنار، قال سبحانه  [، 185]آل عمران: َفَمن زُْحِزَح َعِن النَّاِر َوُأْدِخَل الَجنَّةَ فـََقْد فَاَز َوَما الَحَياةُ الدُّ

ات واحلدود وجاءت العقوبفاإلميان إذا قوي َحاَل بني العبد وبني املعاصي، ولكن إذا ضعف اإلميان قلَّ اخلوف من اهلل، 
الشرعي  رادع  لكل من تزين له نفسه اإلقدام عةلى اجلرمي ، وتردع كل من تسول له نفسه الوقوع يف ما حرم اهلل، وحتول بني 

 العبد وبني املعاصي.
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ه(، 1422، 1، حتقيق: حممد زهري بن ناصر الناصر )د.م: دار طوق النجاة، طالبخاري صحيح اجلعفي،، حممد بن إمساعيل أبو عبد اهلل البخاري  17
صحيح بن احلجاج أبو احلسن،  مسةلموالقشريي النيسابوري، ؛ 2697، باب إذا اصطةلحوا عةلى صةلح جور فالصةلح مردود، رقم احلديث:184، ص3ج

 .4589، باب نقض أحكام الباطةل  ورد حمدثات األمور، رقم احلديث: 132، ص5، )بريوت: دار اآلفاق اجلديدة، د.ط، د.ت(، جمسلم
 .4590، رقم احلديث: 132، ص 5، جنفسهمسةلم، املرجع  18

 
: ناس مينعهم نوكةلما انعدمت اجلرائم أو قةّلت يف جمتمع أو بةلد، كةلما كان ذلك اجملتمع أو البةلد آمنا، والناس يف هذا نوعا

قوة اإلميان عن ارتكاب املعاصي واجلرائم املخل لةلمروءة فضال عن اإلميان باهلل، وعن املخل بأمن اجملتمع أو البةلد؛ وهناك 
نوع آخر من الناس ال يردعهم عن اقرتاف اجلرائم إميان وال مروءة، وإمنا يردعهم الزواجر الشرعي  أو العقوبات الشرعي ، والبد 

َل  ُقْل ِإنَّ َصاَلِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِميَن  األحكام الشرعي  يف كل جمال احلياة من تطبيق 
[، وال جيوز خمالف  أحكام الشريع ، بل جيب االلتزام 163-162]األنعام: ََرِيَك َلُه َوِبَذِلَك أُِمْرُت َوَأنَا َأوَُّل اْلُمْسِلِمين

أمرنا هذا  من أحدث في»حد سواء، قال عةليه السالم يف حديث أم املؤمنني عائش  رضي اهلل عنها: هبا فردا ومجاع  عةلى 
أي جيب لزوم أحكام الشريع  ، 18«من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد»، ويف رواي  ملسةلم: 17«ما ليس منه فهو رد

وتنفيذها من غري إحداث ما َيالفها، وإال ردت إىل صاحبها كاسدة وال يعمل هبا. وهذا هو سبيل حتقيق األمن الفردي 
 واجملتمعي، مث الوطين مث الدويل أي: طريق السالم العاملي املنشود.
َْاِص َحَياٌة يَا  ( يف القصاص:(ول اهلل ويف تطبيق األحكام الشرعي  املؤدي  إىل األمن واحلياة، لذلك يق َوَلُكْم ِفي الِق

ُأْوِلي األَْلَباِب َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ 
الا السَّاِرُق َوالسَّارَِقةُ فَاْقَطُعوا َأْيِديـَُهَما َجَزاءا ِبَما َكَسَبا َنكَ  وقال يف حد السرق : [،179]البقرة: 

ُهَما ِماَئَة [،، وقال يف إقام  حد الزنا: 38]املائدة: َحِكيمٌ مَِّن اللَِّه َواللَُّه َعزِيٌز  الزَّانَِيُة َوالزَّاِني فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمنـْ
فقد أمر الشارع  [؛ أما احلقوق2]النور: َجْلَدٍة َوَل تَْأُخْذُكم ِبِهَما رَْأَفٌة ِفي ِديِن اللَِّه ِإن ُكنُتْم تـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اآلِخرِ 

ِإنَّ اللََّه يَْأُمرُُكْم َأْن تـَُؤدُّوا اأْلََمانَاِت احلكيم بتوثيقها وتوكيدها برهان وكتاب ، مث أدائها ألهةلها كما اتفق عةليها، قال تعاىل : 
فَِإْن َأِمَن بـَْعُضُكم بـَْعضاا فـَْليـَُؤدِّ الَِّذي [، وقال: 58]النساء: ِإَلى َأْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتْم بـَْيَن النَّاِس َأْن َتْحُكُموا بِاْلَعْدلِ 

اْؤتُِمَن َأَمانـََتُه َوْلَيتَِّق اللََّه رَبَّهُ 
 فهناك التوثيق عن ضياع احلقوق بكتاب  العقود والرهون عةليها. [232]البقرة: 

صالح يف املال، إىل اخلري يف احلال واليشكل اإلميان منطةلقا أساسيا لبيان احلقوق والواجبات ألفراد اجملتمع، ويرشد الناس و 
وينظم لكل مواطن حقه، ويساعد الناس عةلى تنظيم غرائزهم وشهواهتم يف الطريق السوي، فيبعد عنهم نوازع الشر واالحنراف 

 واهلوى، ويغةلق أمامهم سبيل اإلجرام والعدوان والبغي، كما حيقق اإلميان التوازن السةليم بني اجلسم ومتطةلباته، 
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 .()، عن أنس 16، ص1، ومسةلم يف صحيحه، ج14، ص1أخرجه البخاري يف صحيحه، ج 19
 وغريها من سورة يوسف. 49، 48، 47ينظر: اآليات  20
 من سورة النحل. 78إىل  66ينظر: اآليات  21

 
ح وتطةلعاهتا، والعقل وطموحه، ومن هنا يصبح كل فرد يف اجملتمع رجل أمن حيافظ عةلى أمن اجملتمع واألم  واألفراد، والرو 

وحيرص عةلى بقاء األمن، ويقف يف وجه من َيل به، أو يثري االضطراب حوله، وكةلما استقر اإلميان يف القةلب شاع األمن 
ى يحب ألخيه ل يؤمن أحدكم حت(: »ملسو هيلع هللا ىلصى نفسه وعةلى غريه قال الرسول )يف اجملتمع، ودعا صاحبه إىل أن يكون رقيبا عةل

 (19)«.ما يحب لنفسه
وأثر اإلميان حسب النصوص الشرعي ، يطمئن النفوس، ويهدئ اجملتمعات من القالقل، والفنت واألزمات، يف أمور كثرية، 

ها  والقضاء عةلى مشكةل ، أجد أن هذا احليز ال نفياضطربت فيها أنظم  األمم، وتباينت فيها اآلراء رغب  يف وجود حل، 
 كةلها، ولكن نشري إىل مناذج منها:

 :ء في األمن المجتمعياألمن الزراعي وتوفير الغذاأثر أولا: 

، وقد حث اإلسالم أهةله عةلى العمل (21)والنحل  (20)جند هذا يف آيات كثرية يف كتاب اهلل الكرمي مثل سورة يوسف 
( يسأله، (أتى النبيَّ  أن ُرجال من األنصار:( النفس واألهل كما يف حديث أنس بن مالك )والكسب لإلنفاق عةلى 

 ؟ قال: بـََلى، ِحْلس نـَْلَبُس بعَضه، ونـَْبُسُط بعَضُه، وقـَْعب َنْشَرُب فيه من الماء، قال:«أَما في بيتك َيء»فقال: 
؟ قال رجل: أنا آخذهما بدرهم، «من يشتري هذين»( بيده، وقال: (ائتني بهما، فأتاه بهما، فأخذهما رسوُل اهلل »

قال رجل: أنا آخذهما بدرَهْميِن، فأعطاهما إياه  -مرتين أو ثالثا  -؟ «َمْن يزيد على درهم( : »(قال رسول اهلل 
تِر بأحدهما طعاما، فانِبْذه إلى أهلك، »، فأخذ الدرهمين فأعطاهما األنْاريَّ، وقال:  ََ فْأتِني  َقدُّوما باآلخرواَتر ا

، «اَذهْب فاحَتِطْب َوِبْع، ول أرَيـَنََّك َخْمسة عشر يوماا »( ُعوداا بيده، ثم قال: (، فأتاه به، فَشدَّ فيه رسوُل اهلل «به
هذا ْخير (: »(ففعل، فجاء وقد أصاب عشرَة دراهم، فاَترى ببعضها ثوباا، وببعضها طعاماا، فقال له رسوُل اهلل 

ُلُح إل لثالثة: لذي لك من  ْْ  أن تجيَء والمسألُة ُنْكَتة في وجهك يوَم القيامة، إن المسألة ل َت
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(، ، حتقيق حميي الدين عبد احلميد )بريوت: املكتب  العصري ، د. ط، د. تسنن أبي داود السجستاين، سةليمان بن األشعث بن إسحاق األزدي، أبو داود  22
، حتقيق شعيب األرنؤوط وآخرون )د.م: سنن ابن ماجه ، حممد بن يزيد القزويين،ابن ماجهأخرجه ؛ و 1641، باب ما جيوز فيه املسأل ، رقم:120، ص2ج

. ضعفه الشيخ األلباين، وقال شعيب: أن الرتمذي حسن هذا 2198، باب بيع املزابن ، رقم:316، ص3م(، ج2009 -هـ 1430، 1الرسال  العاملي ، ط
 احلديث، وصححه الضباء املقدسي يف املختارة.

م(، 1983 -هـ 1404، 2، حتقيق محدي بن عبد اجمليد السةلفي )املوصل: مكتب  العةلوم واحلكم، طيرمعجم الكبال ، سةليمان بن أمحد أبو القاسم،الطرباين  23
م، ، حتقيق: د. عةلي حسني البواب )بريوت: دار ابن حز الجمع بين الْحيحين: البخاري ومسلمحممد بن فتوح، احلميدي، ؛ 621، رقم:267، ص20ج
 .3042، رقم:366، ص3م(، ج2002 -هـ 1423، 2ط

م(، 1989 -هـ1409، 3، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي )بريوت: دار البشائر اإلسالمي ، طاألدب المفرداهلل اجلعفي،  حممد بن إمساعيل أبو عبدالبخاري،   24
، باب األمر  باتباع اجلنائز، 71، ص2، وأخرجه أيصا يف صحيحه ولكن خبمس خصال، ج925، باب ما يقول إذا عطس، رقم احلديث:319ص

 .5776، باب من حق املسةلم لةلمسةلم رد السالم، رقم:3، ص7؛ وأخرجه مسةلم يف صحيحه، ج1240قم:ر 
 .6721، باب فضل عيادة املريض، رقم احلديث:13، ص8، جمسةلم، املرجع نفسه 25

 

ما أكل أحٌد طعاماا قط خيراا من أن يأكل من »(: ، وقوله )22«فقر ُمْدِقع، أو لذي ُغْرم ُمْفِظع، أو لذي دم ُمِوجع
 23«عمل يده وإن نبي اهلل داود كان يأكل من عمل يده

 األمن المجتمعي:في األمن الْحي أثر ثانياا: 
( بعيادة املريض؛ ألن عيادة املريض يبعث األمل واالطمئنان يف قةلب املريض، ويعةلم أن معه إخوانه ملسو هيلع هللا ىلصكوصايا رسول اهلل )  

بتفقدهم ومواساهتم له، فرتتاح نفسه وَيف آالمه وينشرح صدره، لذلك حثنا اإلسالم عةلى زيارة املريض، بل جعةلها حقا 
َها فـََقْد تَـ »(: لةلمسةلم عةلى أخيه املسةلم قال ) َلةا ِمنـْ ْْ َْاٍل َواِجَبٌة، َفَمْن تـََرَك َخ َرَك َحقُّ اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم ِستُّ ِخ

ََْحُه ِإَذا شَ َحقًّا َواِجباا ، أَلِخيِه َعَلْيِه: َأْن ُيِجيَبُه ِإَذا َدَعاُه، َوَأْن ُيَسلَِّم َعَلْيِه ِإَذا َلِقَيُه، وَأْن يُ  َتُه ِإَذا َعَطَس، َوَأْن يـَْن مِّ
ََْحُه، َوَأْن يـَُعوَدُه ِإَذا َمِرَض، َوَأْن يـَْتَبَع َجَنازَتَُه ِإَذا َماتَ  ( يـَُقوُل يَوَم الِقَياَمِة: إنَّ اهلَل )»(: وقال النيب ) ،24«اْستَـْن

، نَّ َعْبِدي ُفالَناا َكْيَف أُعوُدَك َوأْنَت َربُّ الَعاَلِميَن؟! قَاَل: أَما َعِلْمَت أ  يَا اْبَن آَدَم، َمِرْضُت فـََلْم تـَُعدِني! قَاَل: يَا َربِّ
، َكْيَف عِ َمِرَض فـََلْم تُعْدُه! أَما َعِلْمَت أنََّك َلْو ُعْدتَُه َلَوَجْدتَني ِعْنَدُه! يَا اْبَن آَدَم، اْسَتْطَعْمُتَك فـََلْم ُتطْ  مِني! قَاَل: يَا َربِّ

ْو أْطَعْمَتُه لَ  َوأْنَت َربُّ الَعاَلِميَن؟! قَاَل: أَما َعِلْمَت أنَُّه اْسَتْطَعَمَك َعْبِدي ُفالٌن فـََلْم ُتْطِعْمُه! أَما َعِلْمَت أنَّكَ  أْطِعُمكَ 
أْنَت َربُّ الَعاَلميَن؟! قَاَل: وَ  َلَوَجْدَت َذلَك ِعْنِدي! يَا اْبَن آَدَم ، اْسَتْسَقْيُتَك فـََلْم َتْسِقِني! قَاَل: يَا َربِّ ، َكْيَف أْسِقيكَ 

، أدب ومواساة ما أروعهما، 25«اْسَتْسَقاَك َعْبِدي ُفاَلٌن فـََلْم َتْسِقِه! أَما َعِلْمَت أنََّك َلْو َسَقْيَتُه َلَوَجْدَت َذِلَك ِعْنِدي
يزعمون يوم أناس يّدعون و هكذا يريب اإلسالم أهةله، قم  يف الرتبي  والسةلوك واألخالق، ولكن مع األسف، ظهر عةلينا ال

 ويتهمون اإلسالم ويسمونه بأنه دين اإلرهاب والتخةلف!، مساكني، ال يريدون ألنفسهم سالما وال أمناً، وال يريدون لةلعامل 
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 .1924، باب ما جاء يف رمح  املسةلمني، رقم:121، ص4، ج سنن الترمذي ،الرتمذي  26
، 1مي ، ط، بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا )بريوت: دار الكتب العةلالمستدرك على الْحيحين، حممد بن عبد اهلل أبو عبد اهلل النيسابوري، احلاكم  27

 .7424، كتاب الطب، رقم:218، ص4م(، ج1990 -هـ 1411
 .465، رقم:180، ص1، جالمعجم الكبير ،الطرباين  28
 . قال أبو عيسى حديث حسن، وضعفه األلباين.2065باب ما جاء يف الرقى واألدوي ، رقم:، 399، ص4ج ،، مرجع سابقالرتمذي  29

 
أن تعيش يف سالم وأمن، بل يريدون أن حيجبوا العامل احلريان عن حقيق  ما انطوت عةليه نفوسهم من مكر وخديع  فاهتموا 

  اْلَكاِفُرونَ يُرِيُدوَن َأْن يُْطِفُئوا نُوَر اللَِّه بَِأفْـَواِهِهْم َويَْأَبى اللَُّه ِإلَّ َأْن يُِتمَّ نُورَُه َوَلْو َكرِهَ زعموه زورا وهبتانا  اإلسالم مبا
ه، وكان رسولنا إلنسانيت، فإن تعاليم اإلسالم ال ينتج أبدا إال إنسانا كرميا عزيز النفس رحيما، حيرتم اإلنسان [32]التوب : 

( يقوم جلنازة  الكافر عند املرور هبا احرتاما إلنسانيته، وكان )يضرب  الرمح  املهداة والنعم  املسداة، وكان عةليه السالم
حىت يدمي قدماه فيأتيه مةلك اجلبال يطةلب إذنه يف اطباق األخشبني عةليهم، فيقول: ال، لعل اهلل أن َيرج من أصالهبم من 

[، وإذا حصل خطأ أو سوء 107]األنبياء:  َوَما َأْرَسْلَناَك ِإلَّ َرْحَمةا لِْلَعاَلمينِ هلل، أرسةله الرمحن رمح  لةلعاملني يوحد ا
تصرف من بعض أفراد املسةلمني فال حياسب عةلى اإلسالم، بل حياسب هو عةلى فعةله، واإلسالم منه بريئ. فاإلسالم رمح  

 (: وليس نقم ، وقد جعل الرمح  بالناس شرطاً لنيل رمح  اهلل فقال )
َُْجَنٌة ِمْن الرَّْحَمِن َمْن َوصَ الرَّاِحُموَن يـَْرَحُمُهْم الرَّْحَمُن اْرَحمُ » َلَها َوَصَلْتُه وا َأْهَل اأْلَْرِض يـَْرَحْمُكْم َأْهُل السََّماِء َوالرَِّحُم 

ما أنزل اهلل من داء »(: ( يف العالج الطيب الصحي فكثري منها: قوله )؛ وما جاء من هديه )26«َوَمْن َقَطَعَها بـَتَّْتهُ 
نعم »قالوا يا رسول اهلل أنتداوى؟ قال:   ( ملاوقوله )، 27«من علمه و جهله من جهله إل وقد أنزل معه َفاء علمه

قال:  قالوا: وما هو؟« عباد اهلل تداووا فإن اهلل عز و جل لم يضع في األرض داء إل وضع له َفاء غير داء واحد
فـَُقْلُت: يَا َرُسوَل اللَِّه َأرََأْيَت رُقاى َنْستَـْرِقيَها، َوَدَواءا  (وعن أيب ُخزام  عن أبيه قال سألت رسول اهلل )،  28«الهرم »

ْيئاا؟ قَاَل:  ََ  . 29«ِهَي ِمْن َقَدِر اللَّهِ »نـََتَداَوى بِِه، َوتـَُقاةا نـَتَِّقيَها َهْل تـَُردُّ ِمْن َقَدِر اللَِّه 
ى هذه النصوص: في  لةلناس. وقال ابن القيم تعةليقا عةلوهذه النصوص وغريها تبني لنا مدى اهتمام اإلسالم بتوفري الصح  والعا

كل داٍء ل"فقد تضمَّنت هذه األحاديُث إثبات األسباب واملسبِّبات، وإبطاَل قوِل َمن أنكرها، وقال: جيوُز أن يكون قوله "
( قد جعل هلا اهلل ) "، عةلى عمومه حىت يتناول األدواَء القاتةل ، واألدواء الىت ال مُيكن لطبيب أن يربئها، ويكوندواء

 أدويً  ُتربئها، ولكن َطَوى ِعةلَمها عن الَبَشر، ومل جيعل هلم إليه سبياًل، ألنه ال ِعةلم لةلخةلق إال ما عةلَّمهم اهلل، وهلذا 
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، 4م(، ج1994 -هـ 1415، 27، )بريوت: مكتب  الرسال ، طزاد المعاد في هدي خير العبادحممد بن أيب بكر بن أبوب بن سعد،  ابن قيم اجلوزي ، 30
 .14ص
 .12-11سورة النساء:   31

 .430الرتمذي يف سننه, ص أخرجه 32
 .434املرجع نفسه, ص 33

 

ء ا( الشِّفاَء عةلى مصادف  الدواء لةلداء، فإنه ال شىَء من املخةلوقات إال له ِضّد، وكلُّ داء له ضد من الدو عةلَّق النىبُّ )
 .30( الرُبَء مبوافق  الداء لةلدواء"يعاََل بضدِّه، فعةلَّق النىبُّ )

 في تحقيق األمن المجتمعي: الزوجية العالقةاألمن األسري و أثر ثالثاا: 

وقد أوىل اإلسالم اهتماما كبريا لألمن األسري؛ ألهنا املصدر األساسي لبناء اجملتمع، فإن فسدت فسد اجملتمع، وإن صةلحت 
َوالَِّذيَن يـَُقوُلوَن صةلح اجملتمع، وقد وردت نصوص كثرية يف األمن األسري، نذكر منها عةلى سبيل املثال: قول اهلل تعاىل: 

. نعم، ولكن كيف يكون األزواج واألوالد قرة عني لإلنسان، [21]الروم:  ْزَواِجَنا َوُذرِّيَّاتَِنا قـُرََّة َأْعُينرَبَـَّنا َهْب لََنا ِمْن أَ 
َها يوضح هذا قوله تعاىل:  اَلِئَكٌة ِغاَل ٌٌ مَ يَاَأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا َأنـُْفَسُكْم َوَأْهِليُكْم نَاراا َوُقوُدَها النَّاُس َواْلِحَجارَُة َعَليـْ

ُْوَن اللَّهَ َما َأَمَرُهْم َويـَْفَعُلوَن َما يـُْؤَمُرونَ  َدادٌ َل يـَْع َِ :[، ذلك بتعةليمهم العقيدة الصحيح  وتزويدهم باملعةلومات 6]التحرمي
بل وتوفر هلم املعيش  الطيب  اهلني ، وتوفر هلم أسباب الصح  والراح  الروحي  والبدني ، ويكون البدأ باألهم قالضروري  لةلحياة، 

املهم، مبعىن يبدأ بالتأمني اإلمياين الروحي، وهو الطاق  احملرك  لةلبدن حنو اهلدف الصحيح الذي خةلقنا من أجةله قال تعاىل: 
 َْنس ُهْم ِمْن ِرْزٍق َوَما ُأرِيُد َأْن يُْطِعُموِن  ِإلَّ لِيَـْعُبُدوِن  َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإْلِ ِإنَّ اللََّه ُهَو الرَّزَّاُق ُذو  َما ُأرِيُد ِمنـْ

ِة اْلَمِتينُ  [، مث يتبع ذلك االهتمام بتوفري األسباب األمني  النفسي  والبدني  لنفسه وأهةله واجملتمع، 58-56]الذاريات:  اْلُقوَّ
 تتحقق األمن اجملتمعي املنشود.وهكذا 

وقد اهتم اإلسالم باألمن العائةلي واألوالد أميا اهتمام،  ويظهر ذلك جةليا يف تقسيم الرتكات، حيث توىل قسمتها احلكيم 
، وحث اإلسالم  31اخلبري بنفسه، ومل يوكل أحدا تقسيمها ألمهيتها؛ وألنه موضع قد يتحكم فيه الرغبات والشهوات النفسي 

(: ( لسعد بن أيب وقاص )عةلى إغناء األهل والتوسع  عةليهم قدر اإلمكان، كما هو ظاهر قول الرسول )كذلك 
( عن الوصي  ومن األمن العائةلي منعه )( 32)«إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس»

 .(33)«ل وصية لوارث»لةلوارث حيث يقول: 
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 من سورة لقمان. 19 – 13اقرأ اآليات  34
 أخرجه أبو داود والرتمذي وأمحد يف سننهم عن عبداهلل بن عمرو وسربة. 35

 
وتؤكد عةلى احلفاظ عةلى األمن األسري الذي له انعكاساته اإلجيابي  أو السةلبي  عةلى األمن  كل هذه النصوص وغريها تعزز

 اجملتمعي، فاستقرار األوضاع العائةلي  وحتسينها سبب الستقرار األوضاع األمني  العام  لةلبةلد وحتقيق األمن اجملتمعي املنشود.
 ن المجتمعي:األم تحقيق رابعاا: أثر األمن التربوي وتعليم األولد في

( يف تعةليم األوالد وتربيتهم، كما يف أمره عةليه السالم لألولياء وحديث رسول اهلل ) 34)يوضح مثل هذا وصي  لقمان البنه 
مروا أبناءكم بالْالة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في »بتعةليم أوالدهم الصالة، حيث يقول: 

 .(35)«المضاجع
نذ عريفهم حق خالقهم ومربيهم عةليهم؛ وإعانتهم عةلى حتقيق العبودي  هلل رب العاملني مترىب عةليه األوالد هو ي فأول واجب

الَِّذيَن آَمُنوا َوَلْم يـَْلِبُسوا ِإيَمانـَُهْم ِبظُْلٍم ُأولَِئَك َلُهُم اأْلَْمُن َوُهْم نعوم  أظفارهم ليشبوا عةليها، وهذا هو أساس األمن 
[ ، مث ثىن عةليه السالم باألمر باالهتمام باألمن األخالقي لألسرة فأمر بغرس الفضيةل  والشهام  يف 82األنعام: ُمْهَتُدونَ 

نفوسهم منذ الصغر، ذلك بالتفريق بني البنني والبنات يف املضاجع؛ ليقيهم منذ الصغر من خطر زنا احملارم الذي حيصل يف 
ةلم  من الفضائي  واإلنرتنيت اليت مةلئت بيوتنا _ أسأل اهلل أن حيفظ األسر املساألسر، بسبب القنوات عصرنا هذا يف بعض 

اليت ظهرت نتيج  التطور اهلائل يف تكنةلوجيا املعةلومات الذي مجع بني النابل واحلابل، وال جناة من  -هذا الداء العضال
ا أهنا سبب   اإلسالمي  والتزامها، اليت يدعي غرينالركون إليها إال اإلميان الصادق، والعودة الصادق  إىل تطبيق أحكام الشريع

العنف العاملي، وأهنا تنتج اإلرهاب وسفك الدماء ظةلما وهبتانا، بل إن حقيق  األمر هو أن بُعدنا عن أحكام الشريع  وعدم 
نا األمن ق لالتزام أحكامها هو سبب تردي أوضاعنا إىل ما نشاهدها اليوم، فإذا رجعنا إليها رجع  صادق  حينها يتحق

 اجملتمعي املنشود بإذن اهلل تعاىل.

 ومما جيب عةلى الوالدين مراعاته يف تربي  األوالدً  مراعاة األمور اآلتي :

إبعاد األوالد عن رفاق السوء، وهذه النقط  يف غاي  األمهي ، فال ميكن أن تكتمل تربي  األسرة إذا كان ألوالدها رفاق  أولا:
 والدان، فمعظم اجلرائم وتعاطي املخدرات واالحنراف الفكري يقف وراءه رفقاء السوء.سوء يهدمون ما بناه ال

إبعادهم عن الوســـــائل اهلدام ، كوســـــائل الغزو الفكري، وتقدمي البديل النافع هلم من الوســـــائل املســـــموع  أو املرئي  أو  ثانياا:
 املكتوب .
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االآل، انظر: قدم فيه الدكتور مق، مؤمتر عقد مبمةلك  البحرين، أثر األمن الجتماعي في حياة األفراد والمؤســـــســـــات والدول، صـــــــر نااخلةليفي، الدكتور  36

 .151ص 
، ألســــــرة عةلمي  عريق ؛ م1894حاليا، يف الثامن من نوفمرب  مبحافظ   كفر الشــــــيخقرى دلتا مصــــــر  بإحدىولد العالم  حممد عبد اهلل دراز بقري  دياى،   37

الفقيه الةلغوي املعروف، الذي قدم شـــــروحا لكتاب املوافقات لةلشـــــاطيب، والذي عهد إليه اإلمام حممد عبده مبهم  اإلشـــــراف عةلى  عبد اهلل درازفوالده الشـــــيخ 
 م. انظر:158تويف رمحه اهلل سن :  وكفاءته. املعهد األزهري اجلديد باإلسكندري  اطمئنانا إىل عةلمه

http://shamela.ws/index.php/author/1119/09/10/2016,2:14pm. 

 
شــــــــــغل أوقاهتم  ا فيما يعود عةليهم بالنفع يف الدنيا واآلخرة، وكذلكتربيتهم عةلى احملافظ  عةلى أوقاهتم، وأن يصــــــــــرفوهثالثاا: 

، هكذا تتحقق تأمينهم وتأمني اجملتمع، وال تنســـى أن (36)وتوجيه طاقاهتم يف طريق الربامج النافع  والدورات التدريبي  النافع 
الم، من اإلسـالمي ؛ ألن اإلسـالم هو باب السـالبةلسـم الشـايف يف حتقيق كل ذلك هو صـفاء العقيدة والتزام أحكام الشـريع  
 دخةله والتزم به ونفذ أحكامه يف نفسه وأهةله سةِلموا وأمنوا يف الدنيا واآلخرة.

 األمن المجتمعي: في تحقيق وحفظ النظام في الشرعية تطبيق األحكامو : أثر اإليمان لثالمطلب الثا

إن كل نظام يف الدنيا، وكل تشـــــــــــريع يف العامل حيتاج إىل رادع لتطبيقه، وســـــــــــةلط  تضـــــــــــمن تنفيذه، وتالحق من َيرج عةليه، 
وتعاقب املخالف، ومن هنا جاء قانون العقوبات وجهاز الشــــــــــرط  واألمن والقضــــــــــاء، ولكن مجيع القوانني واملؤســــــــــســــــــــات 

نون أو الشـــــــرطي ال يطول كل إنســـــــان، وهنا يظهر أثر اإلميان الذي واألجهزة تبقى عاجزة عن مالحقه كل فرد بعينه، والقا
حيتل املكان  العةليا، والســةلطان الواســع يف كفال  النظام االجتماعي، واحلفاظ عةلى مهابته، ألن املؤمن يشــعر مبراقب  اهلل تعاىل 

ور حممد عبد   احلقوق، يقول الدكتوهذا كفيل حبفظ النظام، وتطبيق األحكام، وصيانالذي يعةلم السر وما ختفي الصدور، 
اهلل دراز: "فالذي نريد أن نثبته يف هذه احلةلق  أنه ليس عةلى وجه األرض قوة تكافئ قوة التدين أو تدانيها يف كفال  احرتام 

 (37)القانون، وضمان متاسك اجملتمع واستقرار نظامه، والتئام أسباب الراح  والطمأنين ".
الشــــــــريع  اإلســــــــالمي  والعمل هبا، وإنفاذها عةلى األم  فرًدا ومجاع ، إلعطاء احلقوق ألهةلها، لقد جاء األمر بوجوب تطبيق 

ُم ِإل لِلَِّه ِإِن اْلُحكْ وكل ذلك بقوة اإلميان، ونصــــــوص الشــــــريع ، جاءت بذلك  نصــــــوص كثرية جًدا منها قول اهلل تعاىل: ﴿
نَـُهمْ اىل: ﴿[، وقوله تع40﴾ ]يوســـــف:َأَمَر َأل تـَْعُبُدوا ِإل ِإيَّاهُ  َجَر بـَيـْ ثُمَّ ل  َفال َورَبَِّك ل يـُْؤِمُنوَن َحتَّى ُيَحكُِّموَك ِفيَما َــــَ

ا ْم فَِإْن تـََناَزْعتُ [، ومن ذلك أيضا قول اهلل تعاىل: ﴿65﴾ ]النساء:َيِجُدوا ِفي َأنـُْفِسِهْم َحَرجاا ِممَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليما
ْيٍء فـَُردُّوُه ِإلَ  ُن تَْأِويالِفي َـــــَ ٌر َوَأْحســـــَ وِل ِإْن ُكْنُتْم تـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اآلِخِر َذِلَك َخيـْ ومنه  [،59]النســــــاء: ﴾ى اللَِّه َوالرَّســـــُ
ا ِلَقْوٍم يُوِقُنونَ أيضاً قوله تعاىل: ﴿ ُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اللَِّه ُحْكما  .[50]املائدة: ﴾َأَفُحْكَم اْلَجاِهِليَِّة يـَبـْ

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D9%83%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D9%83%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/1894
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B2&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B2&action=edit&redlink=1


The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 1, 2017 

 
 66 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
 .3095، رقم 278، ص 5أخرجه الرتمذي يف سننه، ج 38
ـــــــــــــــــــــ 12/7/1321العالم  أبو األعةلى املودودي ولد عام:  39 ن أســــــرة م باهلند حيدر أباديف والي   أورنج أبادمبدين  جيةلى بورة القريب  من  يوم اجلمع ، يف هـ

، والفقه واحلديث والقرآن لةلغ  العربي امســـــةلم  حمافظ  اشـــــتهرت بالتدين والثقاف . مل يعةلمه أبوه يف املدارس اإلجنةليزي  واكتفى بتعةليمه يف البيت. درس عةلى أبيه 
، هـــــــــــــ 1392باب صحي  عام وقادها ثالثني عاما، مث اعتزل اإلمارة ألس هـــــــــــــ 1360عام  اجلماع  اإلسالمي  يف اهلندوكانت أسرته أسرة عةلم وفضل. أسس 

 كستاني ، انظر:البا  الهور، ودفن يف ساح  منزله مبدين  هـ 1399 /11/ 31وتفرغ لةلكتاب  والتأليف. تويف يف 
http://www.kutub-pdf.net/author/134-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A.html/2016/09/29,3:06pm. 

 .47-46م(، ص 2008، 1والنشر، ط، )دمشق: دار املكتيب لةلطباع  اإليمان أساس العدلحممد، الزحيةلي، الدكتور  40

 
وجند يف السن  النبوي  املطهرة نصوصا كذلك تأمر بةلزوم جادة احلق والصواب، واألخذ مبا جاءت به الشريع ، ولزوم تطبيقه 

ففي حديث عدي بن حامت )رضـــــــــي اهلل عنه( بيان أن أهل الكتاب كانوا يتخذون أحبارهم ورهباهنم  -عةلى الفرد واجلماع 
ُذوا َأْحبـَـاَرُهْم َورُْهبـَـانـَُهْم ( يقرأ اآليــ : ﴿التوراة واإلجنيــل، قــال أنــه مسع النيب ) أربــابــا مع اهلل لعــدم تطبيقهم ألحكــام اتَّخــَ

ْيئاا »، قَاَل: [31]التوب : ﴾َأْربَاباا ِمْن ُدوِن اللَّهِ  َتَحلُّوُه، اَأَما ِإنَـُّهْم َلْم َيُكونُوا يـَْعُبُدونـَُهْم، َوَلِكنـَُّهْم َكانُوا ِإَذا َأَحلُّوا َلُهْم َــــــــَ ســــــــْ
ْيئاا َحرَُّموهُ  ََ . فدل ذلك عةلى أن اتباع غري شريع  اإلسالم معناه اختاذ غري اهلل تعاىل معبودا وإهلا، (38)«َوِإَذا َحرَُّموا َعَلْيِهْم 

 نودل عةلى وجوب التزام شـــريع  اإلســـالم، وإنفاذها، وتطبيقها عةلى الفرد واجلماع ، فإن املســـةلمني إذا التزموا بذلك ســـيكو 
 خريا هلم يف دينهم ودنياهم وأخراهم، وكل ذلك ال يتحقق إال بقوة اإلميان.

"والشــــخص الذي وقر يف ســــويداء قةلبه وأعماق ضــــمريه اإلميان القوي الصــــحيح  (:39)ويقول األســــتاذ أبو األعةلى املودودي
ن كل إىل الســـــــــــوء، يردعه عباآلخرة، يكون حاله كرجل يصـــــــــــحبه يف كل حال من األحوال، رقيب مينعه من كل إرادة جتره 

يؤنبه عن كل عمل ينكره اإلســـــــــالم... إذ يســـــــــتقر يف نفس اإلنســـــــــان حســـــــــيب صـــــــــعب املراس، ال جيرؤ خطوة حنو اإلمث، 
اإلنســــــــــــان، خشــــــــــــي  منه، أن يتهرب من فرائض اهلل تعاىل يف اخلةلوة أو يف الغاب ، أويف الظالم أو يف البادي ، وال يقدر عةلى 

 يندم عةلى ذلك ويتوب إىل اهلل". -عةلى سبيل االفرتاض  -وإذا اقرتف اقرتاب ما حرمه اهلل، 
فاإلميان مينح األفراد واجملتمع قوة إلزامي  بااللتزام بأحكام الشــــــــــــــرع، وحفظ احلقوق، واالبتعاد عن االحنراف، وبذلك يتحقق 

المي  اليت يظةلةلها  عمةليا يف الدول  اإلساألمن بأوسع معانيه، ويسود االطمئنان يف اجملتمع، ويعم اخلري والفضيةل ، وهذا ما متّ 
اإلميان يف القدمي واحلديث، فتنعم بنعم  اإلميان واألمن معا، وهذا ما ينشــــــده املؤمنون يف العودة إىل حظرية اإلميان، وتطبيق 

القيم األنفس و شـــــــــرع اهلل، إلعادة األمن واألمان لةلناس املعمورة، ولةلقضـــــــــاء عةلى اإلجرام والتعدي عةلى األموال واألعراض و 
 .(40)واألخالق

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D8%B1%D8%AC%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D8%B1%D8%AC%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AC_%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AC_%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1_%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1_%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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 .137م، ص 2008حبوث وتوصيات مؤمتر األمن االجتماعي حتت شعار: تطةلعات وحتديات،  41
 .137-136، ص والدول حبوث وتوصيات مؤمتر األمن االجتماعي يف حياة األفراد واملؤسسات  42

 
منذ أهبط أول   متتاليفاألمن غاي  الشــــــرائع كةلها وهدفها األمسى وليس اإلســــــالم فحســــــب: فقد أنزل اهلل الشــــــرائع متعاقب  

إنســــان إىل هذه األرض، حيث ظةلت عناي  اهلل متتابع  ومتالزم ، فما تقوم أم  وال يبعث جيل إال ويكون لرســــال  الســــماء 
 [.24﴾ ]فاطر:َوِإْن ِمْن أُمٍَّة ِإل َخال ِفيَها نَِذيرٌ ﴿قال اهلل تعاىل:  (41)شأن معه

فالرســــل والكتب املنزل  عةليهم كل ذلك هلداي  وأمن البشــــر، روحيا )اإلميان( وماديا: ســــةلوكيا وأخالقيا واجتماعيا وســــياســــيا 
لشـــرع اهلل وتنفيذ  الناس  ا واألخرى، وبقدر تطبيقواقتصـــاديا، فبالتزام شـــرع اهلل يف كل ذلك يتحقق هلم األمن التام يف الدني

أحكامه، أو بعدهم عنه يكون أمنهم وخوفهم نفســـــيا ومعنويا وماديا، فالدافع إىل التطبيق وااللتزام هو اإلميان، وهو العمود 
َماِء َواأْلَْرِض َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم بـَرَ وَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوا َواتَـَّقْوا الفقري إلقام  الدين والدنيا قال تعاىل: ﴿ َكاٍت ِمَن الســـــــــــَّ

ُبونَ  بُوا فََأَخْذنَاُهْم ِبَما َكانُوا َيْكســــِ ْرنَا َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلِكَتاِب آَمُنوا َواتَـَّقْوا َلَكفَّ [، وقوله تعاىل: ﴿96﴾ ]األعراف:َوَلِكْن َكذَّ
يَِّئاتِِهْم َوأَلَْدَخْلَناهُ  ُهْم ســــــَ ْنِجيَل َوَما أُْنزِ  ۞ْم َجنَّاِت النَِّعيِم َعنـْ َل ِإلَْيِهْم ِمْن رَبِِّهْم أَلََكُلوا ِمْن َوَلْو َأنَـُّهْم َأقَاُموا التـَّْورَاَة َواإْلِ
اِلَحاِت ِمُلوْا الَوَعَد اللَُّه الَِّذيَن َءاَمُنوْا ِمْنُكْم َوعَ [، وقوله تعاىل: ﴿66-65﴾ ]املائدة:فـَْوِقِهْم َوِمْن َتْحِت َأْرُجِلِهمْ  ْــــــــــــَّ

ى َتْخَلَف الَِّذيَن ِمن قـَْبِلِهْم َولَُيَمكَِّننَّ َلُهْم ِدينَـُهُم الَِّذى اْرَتضـــــَ ْخِلَفنـَُّهْم ِفى الْرِض َكَما اســـــْ لَنـَُّهْم مِّن بـَْعِد لَ  لََيســـــْ ُهْم َولَيَُبدِّ
ْيئاا َوَمن َكَفَر بـَْعَد يَخْوِفِهْم َأْمناا يـَْعُبُدونَِنى َل  رُِكوَن ِبى َـــــَ ُقونَ اْلفَ ُهُم  فَُأولَِئكَ  ذاِلَك شـــــْ [، وقوله تعاىل: 55﴾ ]النور:اســـــِ

ا ِمْن ذََكٍر َأْو أُنـَْثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فـََلُنْحِييَـنَُّه َحَياةا طَيَِّبةا َولََنْجزِيـَنـَُّهْم َأْجَرُهْم بِ َمْن ﴿ اِلحا ِن َما َكانُ َعِمَل صــــــَ ﴾ وا يـَْعَمُلونَ َأْحســــــَ
 [.97]النحل:

واإلميان هو املؤدي إىل إقام  العدال  بني الناس يف مجيع شـــــــــؤوهنم؛ إذ بالعدال  قامت الســـــــــماوات واألرضـــــــــون، ومن أجةلها 
أرســــةلت الرســــل وأنزلت الكتب، وشــــرعت القوانني، فال تقوم حياة وال تســــتقر، وال يوجد أمن بدوهنا، فاألمن غاي  العدل: 

عدل يقتضي الشرع واحلكم مبيزانه الذي ميثل القسطاس املستقيم، فإن الشرع نفسه ما نزل إال لتحقيق األمن يف فإذا كان ال
احلياة، وغياب العدل يؤدي إىل غياب األمن؛ ولذا فإن احلكم  اجلامع  تقول: إن واجبات الدول  تنحصــــــــــــــر يف أمرين مها: 

 .42"عمران البالد، وأمن العباد"
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 .153ص  مقال قدمه يف مؤمتر عقد مبمةلك  البحرين، ،أثر األمن الجتماعي في حياة األفراد والمؤسسات والدولاخلةليفي،  43

 

 دور المؤسسات الدينية وأثرها في األمن المجتمعي:لمبحث الثاني: ا
 المطلب األول: أثر المسجد في األمن المجتمعي:

إن لةلمسجد دورا بارزا يف صالح الفرد واجملتمع يف اإلسالم؛ إذ رسالته شامةل  ومتنوع  ومتعددة، تنتظم جماالت خمتةلف  لنشر 
مي الســـةلوك، وإحداث الشـــعور باألمن والطمأنين  من خالل أدوار القيم اإلســـالمي ، وغرس اآلداب واألخالق احلميدة، وتقو 

متعددة وجماالت خمتةلف  اليت يضــــــطةلع هبا املســــــجد، لتحقيق األمن اجملتمعي، وتوفري الطمأنين  النفســــــي  والروحي  اليت ختفف 
 عن الناس أعباء احلياة، وتبعث فيهم نور احلياة واستمرارها.

فكر اإلســــالمي، واملكان  اخلاصــــ  له يف نفوس املســــةلمني، جتعل منه أثرا فاعال ومهما يف إن الصــــورة املشــــرق  لةلمســــجد يف ال
 حياة اإلنسان، حيث يُهرع املصةلون إىل املسجد ألداء العبادة.

 وهناك العديد من اجملاالت احملقق  لألمن اجملتمعي من خالل املسجد، سأذكرها يف ما يأيت:

املسجد مصدر األمان: لةلمسجد قدسي  خاص ، ومكان  فريدة يف قةلب كل مسةلم، فهو املكان الذي تطمئن فيه  أولا:
النفوس، وهتنأ يف رحابه القةلوب، وجتد فيه اخلالص مما يساروها من قةلق، والنجاة مما تشعر به من خوف، وراح  مما حتس به 

الَِّذيَن آَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ اعث االستقرار واألمان، ومنها ذكر اهلل من اضطراب، إذ ترتدد يف جنباته أسباب االطمئنان، وبو 
[، وكةلما ازداد تردد املسةلم عةلى املسجد كةلما ازداد تعةلقه به 28]الرعد: قـُُلوبـُُهْم ِبذِْكِر اللَِّه َأل ِبذِْكِر اللَِّه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ 

 ب، وابتعد عن النوازع العدواني ، والدوافع اإلجرامي .والتصاقا خبالقه، فارتقى بروحه حنو مرضاة الر 
واملســـجد موئل يتســـابق إليه املســـةلمون إذا نزلت هبم كارث ، أو حةلت بأوطاهنم مصـــيب ، أو هددهم خطر، فيةلجؤون فيه إىل 

يرفع عنهم و  رهبم، وختضـــــــع نفوســـــــهم لعظمته، ويةلحون عةليه بالدعاء ليفرج كرباهتم، ويزيح أحزاهنم، ويدفع عنهم الشـــــــرور،
املصيب  والبالء، فحني تصاب البالد بالقحط، ويعمها اجلدب، وينقطع عنها الغيث، ومتوت الزروع واألشجار، يفزع الناس 
إىل املســــاجد ليصــــةلوا صــــالة االســــتســــقاء، وترفع أياديهم إىل الســــماء، ويتضــــرعون إىل فارج الكربات حىت يفتح عةليهم من 

من النعم واخلريات، ويغري حاهلم من شـــــــدة إىل رخاء، ومن عســـــــر إىل يســـــــر وطمأنين  الفضـــــــائل والربكات، ويفيض عةليهم 
موعظ  هلم، ليأخذوا حذرهم ويســــتعدون ملا هو آت، وجَيُّدون يف إصــــالح أنفســــهم  -القحط –وأمان، ولتكون هذه اآلي  

 إن ﴿ (43)طمئنانم االستقرار واالوتزكيتها، حىت يتحقق موعود رهبم، فيزول عنهم احلزن واخلوف، وينعمون باألمان، ويعمه
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 .162، ص مؤتمر األمن الجتماعي تطلعات وتحدياتاخلةليفي،  44

 
الذين قالوا ربنا اهلل ثم اســــــــتقاموا تتنزل عليهم المالئكة أل تخافوا ول تحزنوا وأبشــــــــروا بالجنة التي كنتم توعدون

 

 .[30]فصةلت:
لديين، ااخلطب واحملاضــــــــــرات: يقوم املســــــــــجد بدور مهم يف الرتبي  والدعوة وإرشــــــــــاد الناس وتوجيههم، وتقوي  الوازع  ثانياا:

جيةلس يف املســــــــجد النبوي يعةلم الصــــــــحاب  أحكام ) ولقد كان النيب ) واحلفاظ عةلى الوحدة اإلســــــــالمي  حقيق  ومظهرا.
دينهم، ويبصرهم بعاقب  أمرهم، حىت كان التنافس بينهم يف التسابق إىل حضور جمةلسه لينهةلوا من مناهةله الثري  العذب ، فةلم 

 بل كان جامع  عةلمي  لةلرتبي  اإلسالمي  والعةلوم املفيدة.يكن املسجد خمصصا لةلعبادة فقط، 
وال يزال املسجد يواصل دوره، ويؤدي رسالته يف تعةليم أفراد اجملتمع وتوجيههم، من خالل النشاط العةلمي املقام يف جنباته، 

مع اإلســـــــــــالمي، من اجملتوالذي يتنوع بني احلةلقات العةلمي  واحملاضـــــــــــرات وخطب اجلمعات والندوات العةلمي  النافع  لةلفرد و 
أئم  املســــــاجد أو من بعض العةلماء البارزين الذين هلم أســــــةلوب مميز يف التعةليم واإلرشــــــاد والتوجيه، وكانوا ينظمون لقاءات 
 متنوع  يناقش فيها كل ما متس احلاج  إىل معرفته، وما يتصل اتصاال وثيقا بأحوال الناس ومعاجل  مشكالهتم االجتماعي .

روحاني  خاصــــــ ، ومتيز فريد، حيث تتقبل النفوس ما تســــــمع فيه من كةلمات، وتصــــــغي القةلوب إىل ما يةلقى يف فةلةلمســــــجد 
رحابه من توجيهات إىل طريق اهلداي  والفالح، فالعةلوم املتنوع  واملعارف املتعددة املوجه  من صــــحن املســــجد ومنربه تؤدي 

اد اجملتمع تمع آمن مســــــــتقيم أفراده، وتقّوم ســــــــةلوكهم، وترابط بني أفر أهدافها الشــــــــرعي  وأغراضــــــــها الرتبوي  النبيةل  يف بناء جم
 .(44)وتؤلف بينهم، وتقضي عةلى الفوارق املصطنع  املؤدي  إىل إيغار الصدور، وإجياد النزاع والشقاق يف أوساطهم

وائب احلقد والضـغين  ا من شـاملسـاواة وترسـيخ األمن يف النفوس: يؤدي املسـجد دورا مهماً يف هتذيب النفوس وتنقيتهثالثاا: 
املؤدي  إىل التشـــتت واالفرتاق واملثرية لةلنزاع واالنقســـام والشـــقاق، إذ يغرس يف نفوس األفراد الســـةلوك الصـــحيح، وتنمي فيهم 
الشــعور بأن اجلميع أســرة واحدة، جتمعهم رابط  اإلســالم، وتضــمهم وشــيج  اإلميان، وذلك من خالل حتقيق املســاواة اليت 

 ز القيم اليت أصةلها اإلسالم يف النفوس، واملنبثق  من وحدة األصل اإلنساين.هي من أبر 
فاإلسالم منذ بزوغ فجره قضى عةلى مجيع الفوارق املصطنع ، وأزاح نظرة االستعالء اليت كانت سائدة يف احلياة االجتماعي  

بون دعوه جيب املؤمنون لنداء احلق ويةلاجلاهةلي . فحني ينطةلق من مأذن  املســـــــــــجد كةلم  التوحيد مدوي  يف كل اجتاه، يســـــــــــت
 َيُحوُل بـَْيَن  يَأَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا لِلَِّه َولِلرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُيْحِييُكْم َواْعَلُموا َأنَّ اللَّهَ خالق اخلةلق قال تعاىل: 
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 انظر: .41-40ص م(، 1986-ه1406، 1)د.م: دار الصحوة لةلنشر، ط، وفضله على اإلنسانية اإلسالم أثره في الحضارةأبو احلسن، الندوي،  45

http://abulhasanalinadwi.org/arbi_index1.html/9/10/2016,10:15pm. 
 -ه1420، 2، حتقيق: شــــعيب األرنؤوط وآخرون )بريوت: مؤســــســــ  الرســــال ، طمســـند اإلمام أحمد بن حنبل بن حنبل ، أمحدأبو عبد اهلل الشــــيباين،  46

 .23489، رقم:474، ص38م(، ج1999

 
ُرونَ  اْلَمْرِء َوقـَْلِبِه َوَأنَُّه ِإلَْيِه ُتْحشـــــــــَ

، إن عبادة اهلل تتجةلى فيها املســــــــــــاواة، وتربز الوحدة بأمسى صــــــــــــورها، وأجّل [24]األنفال: 
 يَأَيُـَّها النَّاُس معانيها، فتعمق يف نفوس املصةلني انتمائهم إىل أصل واحد، وأهنم أم  نبعت من منبع واحد، قال تعاىل: 

اءا  وَ  اتَـُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدةٍ  ُهَما ِرَجال َكِثيراا َوِنســــــــــــَ َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ اتَـُّقوا اللََّه الَِّذي َوَخَلَق ِمنـْ
 .[1]النساء: َتَساَءُلوَن بِِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيباا

حثني من ســــــةلمني، ولذلك أهبرت املســــــاواة الباإن هذا املنظر البديع لةلمصــــــةلني، وتةلك الصــــــورة الفريدة ال تتكرر عند غري امل
املنصــــفني الغربيني الذين عربوا عن إعجاهبم باملعاين الفاضــــةل  والقيم الســــامي  اليت تظهر خالل أداء الصــــالة، والدور الفاعل 

 هلا يف مجع كةلم  املسةلمني وتوحيد صفوفهم.
( يف كتاهبا )حماضـــرات ومقاالت( Sarojini Naidaايدا )يشـــيد الشـــيخ الندوي بقول  الكاتب  األديب  اإلجنةليزي  ســـاروجيين ن

حيث تقول: "إن الدين اإلســالمي كان الدين األول الذي دعا إىل الدميقراطي  وعمل مببادئها، فال يرتفع صــوت األذان من 
وت صــــــــ منارة مســــــــجد إال ويأيت من يريد أن يعبد اهلل، فيجتمعون يف صــــــــف واحد  س مرات يف اليوم، ويركعون هلل عةلى

التكبري، وتتجةلى املســـــاواة اإلســـــالمي  يف أروع أشـــــكاهلا، إنين شـــــعرت مرة بعد مرة بأن اإلســـــالم بقوة الوحدة العمةلي  جيمع 
 (45)أفرادا خمتةلفني من بين آدم يف سةلك واحد من األخّوة".

إذن، فاملسجد يؤكد املبدأ القومي الذي قرره اإلسالم من املساواة بني مجيع أفراده، ويؤكد احلقيق  الناصع  من تساوي الناس  
كةلهم أمام خالق واحد، ال تفاضــــــــــــل بينهم إال بتقواه وشــــــــــــدة اخلوف منه ورجواه، وهي دعوة إىل نبذ االســــــــــــتعالء، وتنقي  

ُعوباا َوقـََباِئَل لِتَـَعارَ ىل الكربياء، قال اهلل تعاالصــــــــــــدور من  ُفوا ِإنَّ يَأَيُـَّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنـَْثٰى َوَجَعْلَناُكْم َـــــــــُ
َقاُكْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبير   [.13]احلجرات: َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه َأتـْ

إن ربكم واحد، وإن اباكم واحد، أل ل »املساواة وليقررها فقال:  أمام اجلموع يف حج  الوداع ليعةلن) وقف الرسول )
(، 46)«فضل لعربي على أعجمي، ول لعجمي على عربي، ول ألحمر على أسود، ول ألسود على أحمر، إل بالتقوى

 حاسيسهم كل أواملساواة تتكرر يف املسجد كل يوم  س مرات، حىت ترتسخ يف نفوس املصةلني وال تنسى، ولتتضاءل يف 
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 .164، صابقرجع سمالندوي،  47
، مقــال قــدمــه يف املؤمتر العريب لةلتعةليم واألمن، جــامعــ  نــايف العربيــ  لةلعةلوم األمنيــ ، )الريــاض: واقع التعليم واألمن العربي ،الــدكتور مصـــــــــــــــطفى ة،كــار   48

 .7-6هـ(، ص 1420
هـــــــــــــــــــــ(، 1420ةلعةلوم األمني ، ، )الرياض: مركز الدراســـــات والبحوث، جامع  نايف لرؤية حول التوعية األمنية في المدارسصـــــاحل بن عطي ،  ،الغامدي 49
 .4-2ص

 
الفوارق الزائف  املؤدي  إىل تفتيت اجملتمع، وحيل حمةلها احملب  والوئام والتآلف واالنســـــــجام، حىت يبقى اجملتمع قويا آمنا رصـــــــينا 

 .(47)متماسكا بعيدا عن كل ما يثري العداوة والشحناء، أو يسبب القطيع  والبغضاء
 يمية المختلفة:المطلب الثاني: التوعية األمنية في المؤسسات التعل

من أهم رســـــــــــاالت املدرســـــــــــ  عانب التعةليم والبحث العةلمي، ويف إطار خدم  اجملتمع، العناي  بالثقاف  وحتديدها ونشـــــــــــرها 
والعمل عةلى تنميتها يف اجملتمعات؛ لقد أصــبحت املدرســ  من أدوات اجملتمع األســاســي  اليت تعىن بتطوير العةلم واملعرف ، من 

معات، وحل مشاكةلها، وحتقيق حياة أفضل ألبنائها، فأصبح هلم الدور األساسي يف حتقيق التنمي  أجل النهوض بتةلك اجملت
 بكل أبعادها.

لقد أثبتت الدراســـــات احلديث  أن معاجل  الســـــةلوك اإلجرامي جيب أن تبدأ مبعاجل  األســـــباب والعوامل املؤدي  له، أي معاجل  
رمي  ترمي رتبوي  املرتدي  يف اجملتمع، كما أن االجتاهات احلديث  لةلوقاي  من اجلاألوضـــــــاع االجتماعي  واالقتصـــــــادي  والثقافي  وال

إىل إعطاء كل اإلصالحات األساسي  يف اجملتمع بعداً أمنيا، أي أن يدخل ضمن أهدافها حتقيق الوسائل القادرة عةلى توفري 
: طالب حتقيق األمن لةلفرد واجملتمع وهياألمن لةلفرد والســــــــــــــالم  لةلجميع، وهذا املقرتح يرتكز عةلى عنصــــــــــــــرين مهمني يف 

 (48)املدارس وأجهزة األمن واملؤسسات التعةليمي  األخرى.
هناك نوعان من التوعي : التوعي  التحذيري ، والتوعي  التقييمي ، فالتوعي  التحذيري  تعين حتذير الناس من أســــــــــاليب اجملرمني، 

ةليم قبل ن، وهناك عدة أمور حتتم االهتمام بالتوعي  األمني  يف مرحةل  التعوالتوعي  التقييمي  تعين نقد وتقييم ما يشـــــــــــــــاهدو 
 :(49)اجلامعي منها

بث القيم األخالقي  واالجتماعي  مبا يؤثر عةلى تصرفاهتم وحتميهم من االحنراف، مع تضمني املنهج الدراسي النواحي أولا: 
 بالقبض عةلى اجلناة عند وقوع اجلرمي .األمني  الوقائي ، وحثهم عةلى مساعدة السةلطات املختص  

االهتمام بالتثقيف األمين يف مراحل التعةليم املختةلف ، والذي يقوم عةلى أســــــــــــاس تدعيم مســــــــــــامه  املواطن العادي مع ثانياا: 
 رجال األمن يف بعض األحوال يف حتقيق األمن.
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ضــــا عةلى كاف  األصــــعدة يف اجملتمع، وهلا انعكاســــها أي  إن ظاهرة العومل  اليت يشــــهدها العامل املعاصــــر هلا أبعادها عةلىثالثاً: 

األمن، فضـــال عن التقدم التكنولوجي اهلائل يف جمال اإلعالم واملعةلومات، وتزايد اســـتخدام الكمبيوتر واإلنرتنت يف ارتكاب 
 ملؤسسات مطالب  ا اجلرائم، مبا يضاعف يف أمهيه دور املؤسسات التعةليمي  يف الدول  خالل مراحل التعةليم املختةلف ، فهذه

مبواكب  التطور املذهل، ومطالب  يف الوقت نفســـــــه بتزويد الدارســـــــني باملعةلومات واخلربات اليت متكنهم من كشـــــــف األنشـــــــط  
 اإلجرامي  املختةلف  املرتبط  بالتطور التكنولوجي.

اِص تعاىل:  ال اهللالتوعي  بأنواع العقاب اإلســـــــالمي  الشـــــــرعي ، مبا يؤدي إىل االمتناع عن اإلجرام قرابعاا:  َوَلُكْم يف اْلِقصـــــــَ
 [.179]البقرة: َحَياٌة يَا أُويل األْلَباِب َلَعةلَُّكْم تـَتـَُّقونَ 

احلفاظ عةلى أعراض الناس وممتةلكاهتم، وعدم ممارســــــــ  أنواع اجلرائم املختةلف  مثل الةلواط والســــــــرق  والقتل والتزوير خامســـــــاا: 
 وغريها.

أي مكان، واليقني بأنه يؤدي واجبا شـــريفا مكةلفا به  لةلحفاظ عةلى األمن، والكشـــف عن  احرتام رجل األمن يفســـادســـاا: 
 اجلرمي ، وأن يتعاون معه ويسهل مهمته.

عدم الســــكوت عن اجلرائم اليت يشــــاهدها، واإلســــراع بالتبةليال عنها، واإلدالء بالشــــهادة دون خوف أو ارتباك، مع ســـابعاا: 
 ه، وأن يعرف أن محةله لةلسالح بدون تصريح يعرضه لةلعقوب  من قبل الدول .عدم اقتناء السالح إال بتصريح َيول

التوسع يف مشارك  الطةلب  يف األنشط  األمني  مثل محالت التوعي  األمني ، مع تفعيل دور املشرف االجتماعي داخل ثامناا: 
 املدرس  ليقوم بالنصح واإلرشاد بأسباب اجلرائم وشرورها، وخةلق حصن أمين له.

 المطلب الثالث: أثر الدولة في األمن المجتمعي:

ال شـــك أن من بني أهم القضـــايا االســـرتاتيجي  اليت تؤثر بشـــكل واضـــح عةلى تنمي  اجملتمعات هي قضـــايا األمن الوطين اليت 
ارتبطــت بــاجملتمعــات منــذ نشــــــــــــــــأة اإلنســــــــــــــــان، إال أن دور املــدارس واجلــامعــات ومراكز البحــث العةلمي يف إجراء األحبــاث 

كان مفهوم األمن   حيث، الدراســـات املتعةلق  مل تتبةلور بشـــكل واضـــح إال يف بداي  اخلمســـينيات امليالدي  من القرن املاضـــيو 
الوطين يف مرحةل  ما بعد احلرب العاملي  الثاني  مقتصـــــــرا عةلى البعد العســـــــكري، متمثال يف ضـــــــمانات احلفاظ عةلى األســـــــرار 

 م  حلماي  حدود البالد والدفاع عنها.السياسي  واحلربي ، وتوفري القدرات الالز 
لقد شــــــــــــــهد العامل الغريب يف أوروبا ويف أمريكا تطورا كبريا يف أعداد ونوعي  مراكز البحوث، ولقد وعت هذه الدول أمهي  

 توظيف املعرف  والبحث العةلمي يف خدم  قضايا األمن الوطين واالسرتاتيجي.
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 .13هـ(، ص1401، )الرياض: جامع  نايف لةلعةلوم األمني ، التربية كوسيلة للوقاية من النحراف ،مصطفىالدكتور العوجي،  50
 .21-10ص هـ(، 1420، )الرياض: مركز الدراسات والبحوث، جامع  نايف لةلعةلوم األمني ، األمن بمفهومه الشامل ،حممدالدكتور األصبحي،  51

 
 :المطلب الرابع: مسؤولية األمن الوطني

ر قضايا األمن الوطين بدرج  كبرية بالظروف واألحداث اليت توجد يف احمليط الداخةلي لةلدول ، كما أهنا تتوقف أيضا عةلى تتأث
 طبيع  القوى الداخةلي  املؤثرة، واليت ميكنها أن تةلعب دورا رئيسا يف األمن الوطين، وبالرغم من ذلك فإن احمليط اخلارجي عةلى 

ن ويل ميثل نوعا من الضغوط اخلارجي ، واليت تعترب من القضايا اهلام  بالنسب  لقضايا األماملستوى اإلقةليمي واملستوى الد
الوطين، ولقد ظل االهتمام لفرتة طويةل  بقضايا األمن سواء أكان قوميا أو وطنيا هو مسؤولي  املعاهد االسرتاتيجي  لةلدراسات 

مني  دون سواها، وسوف نقوم بذكر بعض املقومات األمني ، حيث وجدت قناع  بأن هذه القضايا ختص األجهزة األ
 األساسي  لدعم األمن وتنمي  مسبباته.

العقيدة الديني : باعتبار أن العقيدة حتث عةلى فعل اخلري وحمارب  الشـــــــــر، واإلســـــــــالم دين عدال  وأمر مبعروف وهني عن  .1
 .(50)منكر، وتآلف وحمب  بني أفراد اجملتمع وأمن واستقرار

بالتماسك والتعاطف واالنتماء بني أفراد اجملتمع الواحد: من شروط اجملتمع املسةلم السةليم التماسك، حبيث اإلحساس  .2
 يشعر كل منهم بانتمائه إىل وطنه وجمتمعه، ومن يشعر بأن له دورا يتوجب عةليه القيام به لةلمحافظ  عةلى وطنه وأمته.

  اهلل، وتنمو فحني يرتىب اإلنسان تربي  سةليم  يستقي التقوى وخماف التوافق عةلى مبادئ سةلوكي  وأخالقي  وديني  واحدة: .3
معه املســــــــــــــؤولي  جتاه نفســـــــــــــــه، وجتاه غريه، آمرا باملعروف ناهيا عن املنكر، مىت توفرت هذه األمور تأمنت معه أحد 

 .(51)املقومات األساسي  لتحقيق األمن
ر حتقيق األمن: من املقومات األســــاســــي  لتحقيق األمن توفاالســــتقرار الســــياســــي وتوافر األجهزة املختصــــ  القادرة عةلى  .4

االســــــتقرار الســــــياســــــي عن طريق احلقوق الدســــــتوري  الشــــــرعي  لةلفرد عرب حكم عادل رادع، ويعمل عةلى توفر أســــــباب 
الطمأنين  واالســتقرار الســياســي، يتطةلب دعائم أســاســي  حتقق احلقوق األســاســي  لةلمواطنني يف ظل أنظم  ومؤســســات 

 ادرة عةلى تأمني اجملتمع وتتمثل يف:خمتص  ق
جهاز أمين قوي وفعال ومســــــــــــتعد لةلتدخل دوما لصــــــــــــيان  األمن بوجه عام، ولتأمني الوطن ومحاي  األفراد من اجملرمني  أولا:

 واإلرهابيني.
ىت ح جهاز قضــائي عادل وحاســم يضــمن حقوق اجلميع ويفصــل يف األحكام بســرع ، وردع املعتدين وجلم املخالفني ثانياا:

 يكونوا عربة لغريهم.
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ختطيط متكامل وسياس  جنائي  سةليم ، وتعاون وثيق بني كاف  املؤسسات واجلمعيات، لتوفري مقومات األمن واألمان  ثالثاا:

 لةلفرد واجلماع .
املنا اليوم، عمما ســــــبق بيانه يظهر بوضــــــوح اآلثار اإلجيابي  لةلعقيدة اإلســــــالمي  يف حتقيق األمن اجملتمعي املنشــــــود املفقود يف و 

وهذا األمن جمســـد يف تطبيق أحكام الشـــريع  اإلســـالمي  والتزامها وتنفيذها عةلى احلاكم واحملكوم عةلى حد ســـواء دون حماباة 
 وال جفاء، وصةلى اهلل عةلى نبينا حممد وآله وسةلم.

 نتائج البحث والتوصيات والمْادر والمراجع: :خاتمةال 

 نتائج البحث:أولا: 
 أهم نتائج البحث يف النقاط اآلتي :سنةلخص 
  إن رسوخ اإلميان يف قةلوب الناس قوال وعمال يعزز األمن اجملتمعي؛ ألنه يزيل مجيع األسباب املؤدي  إىل اإلخالل

 .باألمن اجملتمعي، من احلسد والبغضاء والشحناء املفضي إىل التنازع والظةلم واجلور
 والتجارة أهةله وحثهم عةلى الزراع اإلسالم أمرالتأمني الزراعي وتفري الرزق لةلناس؛ لذلك األمن اجملتمعي  ا يعززومم  

وتوفري الغذاء؛ إذ الغذاء وتوفريها من ضروريات احلياة، فإذا انعدمت الغذاء فال حياة كرمي  وال أمن، بل جوع 
 وخوف وقةلق واضطراب.

  وفري الصح  بتا من الشريع  اإلسالمي ، حيث حث عةلى ا كبري اهتمام األمن الصحي من أهم القضايا اليت حظيتو
 مثال، من السن  النبوي  حتث عةلى عيادة املريض كثرية  ، وقد وردت نصوصاوعقةلي ابدنيلةلناس: روحيا ونفسيا و 

واالهتمام به ورتب عةليه أجرا عظيما، كما وردت نصوص كذلك تنهى عن إفساد العقل وتعطيةله، فحرم اخلمر وكل 
، وأخرى يف عالج مرض القةلوب كاحلسد واحلقد والبغضاء عطب العقل من املسكرات واملخدرات ما يؤدي إىل

 وغريها.
 ةلمجتمع لاملصدر األصةلي لبناء اجملتمع، فصالحها صالح  وه إذ، ركن ركني من األمن اجملتمعي واألمن األسري

يهم شئ منذ نعوم  أظفارهم يغرس فبإذن اهلل تعاىل، وفسادها كذلك واهلل املستعان؛ لذلك اهتم اإلسالم بالن
 .يتميزوبه يتبني اجملتمع و الق وسفاسف األمور، األخاألخالق النبيةل  واخلصال احلميدة، ويبعدهم عن رذائل 

  من يف تطبيق شرع اهلل والتزام أحكامه، وهو سبب لألمن العائةلي، واألمن الرزقي، واألمن الصحي كا  احلقيقيواألمن
 أمن اآلخرة بإذن اهلل كما وردت النصوص بذلك. مث األمن اجملتمعي، مث
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  ومسامهته  ،ديثاحل يف قدمي أودور املسجد يف البناء والرتبي  يف اجملتمع املسةلم أكرب من أن يشار إليه، سواء يف الو

 ظاهر حىت لغري املسةلم. يف بناء أمن اجملتمعي
 ر األمن لنش اإلسالمي  إال جاءت الشريع  وما يف الشريع  اإلسالمي ، يعد االمن اجملتمعي من اهم  أهم القضايا

 .واألمان عةلى هذه األرض
  تتفق  مطةلب والرقي، وهو وأهم أسباب التقدم والتحضر األمن اجملتمعي من أهم مقومات السعادة واالستقرار،و

 اجملتمعات يف كل زمان ومكان.و  أمهيته مجيع األمم والشعوب واألفرادى عةل
 يساهم يف االنصهار االجتماعي الذي يساهم يف إرساء قواعد املساواة يف احلقوق  استتباب األمن اجملتمعي

 والواجبات.
  لتوعي  جتاه أمن الوطن وممتةلكاته، ونبذ اإلرهاب وا إن ترسيخ مفاهيم األمن اجملتمعي ومبادئ اإلحساس باملسؤولي

 حبرمته، يعد الةلبن  األوىل خلةلق جمتمع آمن مستقر.
 التوصيات:ثانياا: 

 وإن كانت من وصي  فأوصي مبا يةلي:

 فهوم األمن اجملتمعي وأمهيته.تكثيف اجلهود يف عقد الندوات واحملاضرات لتوعي  الناس مب 
ها يف اجملتمع التعريف باألمن اجملتمعي وتطبيقى عةلماء الدين واملعةلمني بالقيام بتوعي  الناس والطالب عةل مطالب  

 .اإلسالمي
 بتشجيع التدين الوسطي وتوسيع دوائر الوعي الفكري الذي َيدم األمن اجملتمعي يف توصي  كل اجلهات املسئول  

 الدول اإلسالمي .
احلفاظ عةلى الكيان السياسي لةلدول ، ومحاي  املصاحل العةليا، واحرتام الرموز الوطني  والثوابت اليت أمجع عةليها غالبي   

أجنبي  أو العمل وفق أجندة غري وطني  مهما كانت  أفراد اجملتمع، وعدم الةلجوء إىل طةلب الّرعاي  من جهات
املربرات والذرائع، وممارس  التعبري وفق القوانني واألنظم  اليت تكفل ذلك، وبالوسائل السةلمي  اليت تأخذ باحلسبان 

 أمن الوطن واستقراره.
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