مقصد حفظ األمن في الشريعة اإلسالمية األمن الداخلي أنموذجا

د .أم نائل بركاني

مقصد حفظ األمن في الشريعة اإلسالمية  -األمن الداخلي أنموذجا
إعداد الدكتورة أم نائل بركاني
تمهيد:
يعترب األمن من أىم أسس ومقومات اجملتمع اإلسبلمي ،واألمن ادلطلوب ىو األمن احلقيقي النابع من الفرد بدافع اإلديان،
فهناك عبلقة وطيدة بٌن األمن واإلديان ،فأصل األمن واإلديان واحد ،فاذلمزة وادليم والنون أصل ثبلثي يدل على معنيٌن،
الطمأنينة والتصديق ،واإلديان الشرعي :ىو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل باجلوارح ،ووجو العبلقة بٌن األمن واإلديان،
أن من أظهر اإلديان وكان صادقاً فيو حصل لو األمن يف الدنيا واآلخرة ،يأمن يف الدنيا بأن يصًن معصوم الدم وادلال
حسب ام ٍرء من الشر أن
والعرض ،كما قال الرسول صلى اهلل عليو وسلم "كل ادلسلم على ادلسلم حرام ،دمو ومالو وعرضو،
ُ

حيقر أخاه ادلسلم" ،ويف حجة الوداع قال صلى اهلل عليو وسلم "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم
ىذا يف شهركم ىذا".1
تعريف األمن:
لغة :يأيت مفهوم األمن يف اللغة العربية دبعان عديدة منها:2
ِ ِ
ِِ
ات بَيِّ نَ ٌ
عدم اخلوف ،فاألمن واألمان و األمانة ،وادلنة نقيض اخلوف .ومنو قولو تعاىل " :فيو آيَ ٌيم َوَمن َد َخلَوُ
ات َّم َق ُام إبْ َراى َ
اىرةً وقَدَّرنَا فِيها َّ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اِ َوأَيَّ ًاما
َكا َن آمنًا " .3وقولو تعاىلَ " :و َج َع ْلنَا بَْي نَ ُه ْم َوبَ ْ َ
ٌن الْ ُقَرى الَِِّت بَ َارْكنَا ف َيها قًُرى ظَ َ َ ْ َ
السْي َر سًنُوا ف َيها لَيَ َ
ِِ
ٌن " .4وقول الرسول صلى اهلل عليو وسلم " :ادلسلم من سلم ادلسلمون من لسانو ويده ،وادلؤمن من أمنو الناس على
آمن َ
دمائهم وأمواذلم ".5
َّ ِ
ين
التصديق ،فأصل اإلديان التصديق،وىو مصدر آمن يؤمن إديانا ،فهو مؤمن ،وضده الكذب .ومنو قولو تعاىل" :الذ َيُ ْؤِمنُو َن بِالْغَْي ِ
ب ".6
 - 1أخرجو مسلم يف كتاب الرب والصلةو اآلداب برقم ..4652
-2ابن منظور ،لسان العرب ،بًنوت :دار صادر ،د .ت ،ج ص  .والرازي ،زلمد بن أيب بكر ،سلتار الصحاح ،بًنوت :مكتبة لبنان ،1895 ،ص.42-45
-3سورة آل عمران.82 :
-4سورة سبأ.19 :
-5أخرجو البخاري يف كتاب اإلديان برقم .11و ومسلم يف كتاب اإلديان برقم .2562
-6سورة البقرة.3 :
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احلفظ ،قيل أن األمنة ،وىو صبع أمٌن ىم احلفظة ،وادلفرد احلافظ ،وأصل احلفظ األمن من خوف الضياع.ومنو قولوال ىل آمنُ ُكم علَي ِو إِالَّ َكما أ َِمنتُ ُكم علَى أ ِ
َخ ِيو ِمن قَبل فَاللَّو خي ر حافِظًا وىو أَرحم َّ ِ ِ
ٌن ".1
ْ َ
الراضب َ
تعاىل" :قَ َ َ ْ َ ْ َ ْ
َ
ْ ُ ُ ٌَْ َ َ ُ َ ْ َ ُ
الطمأنينة ،فالرجل األمنة ىو من يطمئن إىل كل واحد ،ويثق بكل واحد .ومنو قولو تعاىل" :فَِإ ْن ِخ ْفتُ ْم فَ ِر َجاالً أ َْو ُرْكبَانًافَِإ َذا أ َِمنتُ ْم فَاذْ ُك ُرواْ اللَّوَ َك َما َعلَّ َم ُكم َّما ََلْ تَ ُكونُواْ تَ ْعلَ ُمو َن ".2
اإلجارة وطلب احلماية ،واستأمن إليو استجاره وطلب ضبايتو.السلم ،فيقال أمن فيو أي سلم.كما يأيت دبعىن عدم اخليانة ،و الدين ،والثقة ،والقوة.
اصطالحا:
وردت تعاريف متعددة لؤلمن من الباحثٌن ادلعاصرين كلها تدور حول األمن القومي أو األمن العريب ،أو أمن األمة ،منها:
ىو اإلجراءات الِت تتخذىا الدولة يف حدود طاقتها للحفاظ على كياهنا ومصاحلها يف احلاضر وادلستقبل مع مراعاة ادلتغًنات
الدولية.3
ىو تأمٌن كيان األمة ضد األخطار الِت تتهددىا داخليا وخارجيا وصيانة مصاحلها احلقيقية وهتيئة الظروف والعوامل ادلناسبة
لتحقيق أىدافها ،دبا يكفل لؤلمة حياة مستقرة تساعد على النهوض والتقدم.4
عرفتو موسوعة السياسة بأنو" :تأمٌن سبلمة الدولة ضد أخطار خارجية وداخلية قد تؤدي هبا إىل الوقوع ربت سيطرة أجنبية
نتيجة ضغوط خارجية أو اهنيار داخلي".5
وعرفو اللواء عدِ حسن سعيد بأنو" :تأمٌن الدولة من الداخل ودفع التهديد اخلارجي عنها دبا يكفل لشعبها حياة مستقرة
توفر لو استغبلل أقصى طاقاتو للنهوض والتقدم واالزدىار".6
ويعرفو الدكتور علي الدين ىبلل بأنو" :تأمٌن كيان الدولة واجملتمع ضد األخطار الِت تتهددمها داخليا وخارجيا ،وتأمٌن
-1سورة يوسف.52:
-2سورة البقرة.438 :
- 3اذلويدي ،أمٌن ،األمن العريب يف مواجهة األمن اإلسرائيلي ،بًنوت ،1826 ،ص.24
- 4سعيد ،عدِ حسن ،األمن القومي العريب واسرتاتيجية ربقيقو ،القاىرة،1822 ،ص.15
- 5موسوعة السياسة ،د .عبد الوىاب الكياِ وآخرون ،ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر ط ،5891 ،1ج ص

- 6األمن القومي العريب واسرتاتيجية ربقيقو ،لواء عدِ حسن سعيد ،القاىرة :اذليئة ادلصرية العامة للكتاب ،7711 ،ص 11
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مصاحلهما وهتيئة الظروف ادلناسبة اقتصاديا واجتماعيا لتحقيق األىداف والغايات الِت تعرب عن الرضاء العام يف اجملتمع". 1
وقيل أيضا بأن األمن ىو" :اجلهد اليومي ادلنظم الذي يصدر عن الدولة لتنمية ودعم أنشطتها الرئيسية ،السياسية
واالقتصادية واالجتماعية ،ودفع أي هتديد أو تعويق أو إضرار بتلك األنشطة". .2
كما يذكر الدكتور شلدوح شوقي أنو" :قد جرى العمل على أن ادلقصود باألمن يف مفهومو الواسع ىو ربقيق األمن على
ادلستويٌن الداخلي واخلارجي. 3
ومن خبلل التعاريف السابقة نبلحظ أهنا تركز على  -أمن الدولة  -أو ما يعرف باألمن الوطين وغفلت عن ادلفهوم الشامل
لؤلمن يف اإلسبلم والذي يتناول أمن الفرد دنيويا وأخرويا ،وأمن الدولة داخليا وخارجيا ،بل ويتعدى ذلك إىل أمن العاَل
والكون بعضو إىل بعض.
لذلك منهم من عرف األمن اإلسبلمي بقولو" :األمن اإلسبلمي يعين رلموعة اإلجراءات واألساليب الِت تتخذىا الدول
والشعوب اإلسبلمية دبا ديكنها من احلفاظ على العقيدة اإلسبلمية ،ورموزىا وتارخيها وقيمها من األخطار الداخلية واخلارجية،
ويتطلب ذلك استثمار مواردىا وتنمية اقتصادياهتا وتعزيز قدراهتا دبا يهيئ ذلا القوة واإلمكانية للدفاع عن العقيدة
اإلسبلمية".4
األمن مقصود بو سبلمة النفس وادلال والعرض والدين والعقل  ،وىي الضروريات الِت ال بد منها لقيام مصاحل الدين والدنيا ،
وقد اتفق الفقهاء على أن أمن اإلنسان على نفسو ومالو وعرضو شرط يف التكليف بالعبادات.
فاإلنسان  -يف نظر اإلسبلم  -ىو جوىر العملية األمنية ،وىو زلور األمن الداخلي واخلارجي ،ألنو مناط التكليف يف ىذه
احلياة الدنيا دون غًنه من سائر ادلخلوقات.
وديكن إصبال تعريف األمن اصطبلحا بقولنا :ىو األخذ بكل األسباب الِت تضمن استقرار الدولة وأفرادىا ومؤسساهتا
ومصاحلها احليوية يف الداخل واخلارج.
األمن في القرآن الكريم والسنة النبوية:

- 1األمن القومي العريب :دراسة يف األصول ،د .علي الدين ىبلل ،رللة شؤون عربية ،عدد  36ص  .14يناير ،4891
- 2األمن القومي ،عبد الكرمي نافع ص  .56ط ، 7القاهرة  ،مطبوعات الشعب 7711 ،م
- 3األمن القومي واألمن اجلماعي الدوِ ،د .شلدوح شوقي ص  32القاهرة ،دار النهضة العربية،7791 ،
 - 4زلمد ،صباح زلمود ،األمن اإلسبلمي دراسات يف التحديات اجليوبوليتيكية ،بًنوت :ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،وصنعاء :مركز البحوث
والدراسات اليمين ،ط ،1882 ،1ص.15
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لقد احتوى القرآن الكرمي على أعظ م ادلعاين األمنية ،كما جاء بالكثًن من أساسيات العمل األمين ومفاىيمو ،وقد أ ّكدت
ٍ
بشكل قاطع َّ ،
أن ربقيق األمن يعد أصبلً شرعياً ومقصدا من مقاصدىا الِت ينبغي للمس لم أن يأخذ هبا،
النص وص القرآنية
ويستفيد منها ،وحيرص على ربقيقو واستمراره.
ومن اآليات الدالة على ذلك ما يلي:
ي الْ َف ِري َق ْ ِ
َح اق بِاأل َْم ِن
اف َما أَ ْشَرْكتُ ْم َوالَ َزبَافُو َن أَنَّ ُك ْم أَ ْشَرْكتُم بِاللَّ ِو َما ََلْ يُنَ ِّزْل بِِو َعلَْي ُك ْم ُس ْلطَانًا فَأَ ا
َخ ُ
قولو تعاىلَ " :وَكْي َ
فأَ
ٌن أ َ
إِن ُكنتُ ْم تَ ْعلَ ُمو َن ".1
َّ ِ
ك َذلُ ُم األ َْم ُن َوُىم ام ْهتَ ُدو َن ".2
ين َآمنُواْ َوََلْ يَْلبِ ُسواْ إِديَانَ ُهم بِظُْل ٍم أ ُْولَئِ َ
وقولو" :الذ َ
ِ ِ
وع وآمنَ هم ِّمن خو ٍ
وقولوِِ ":إل ِ
الصْي ِ
يبلف قَُريْ ٍ
ف
ش إِيبلفِ ِه ْم ِر ْحلَةَ الشِّتَ ِاء َو َّ
ف فَ ْليَ ْعبُ ُدوا َر َّ
ب َى َذا الْبَ ْيت الَّذي أَطْ َع َم ُهم ِّمن ُج ٍ َ َ ُ ْ َ ْ
".3
ض َكما استخلَ َّ ِ
ِ
وقولو" :وع َد اللَّو الَّ ِذين آمنُوا ِمن ُكم وع ِملُوا َّ ِ ِ
ين ِمن قَ ْبلِ ِه ْم َولَيُ َم ِّكنَ َّن َذلُ ْم
َّهم ِيف األ َْر ِ َ ْ َ ْ َ
ْ ََ
الصاحلَات لَيَ ْستَ ْخل َفن ُ
ََ ُ َ َ
ف الذ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ك ُى ُم
ك فَأُولَئِ َ
َّهم ِّمن بَ ْعد َخ ْوف ِه ْم أ َْمنًا يَ ْعبُ ُدونَِين ال يُ ْش ِرُكو َن ِيب َشْيئًا َوَمن َك َفَر بَ ْع َد َذل َ
دينَ ُه ُم الَّذي ْارتَ َ
ضى َذلُ ْم َولَيُبَ ِّدلَن ُ
الْ َف ِ
اس ُقو َن".4
َّ ِ
ان فَ َك َفر ِ ِ َّ ِ
ِ
ِ ِ
وقال" :وضرب اللَّو مثًَبل قَريةً َكانَ ِ
وع
اجلُ ِ
اس ْ
ت آمنَةً ُمطْ َمئنَّةً يَأْت َيها ِرْزقُ َها َر َغ ًدا م ْن ُك ِّل َم َك ٍ َ ْ
ْ
َ َ َ َ ُ َ َْ
ت بأَنْعُم اللو فَأَذَاقَ َها اللوُ لبَ َ
وْ ِ ِ
صنَ عُو َن".5
اخلَْوف دبَا َكانُوا يَ ْ
َ
ِِ 6
ِ ِ
ِ
ت َمثَابَةً لِلن ِ
َّاس َوأ َْمنًا" .7وقال أيضا " :أَفَ َم ْن يُْل َقى ِيف النَّا ِر
اِ َوأَيَّ ًاما آمن َ
ٌن"  .وقالَ " :وإِ ْذ َج َع ْلنَا الْبَ ْي َ
وقال" :سًنُوا ف َيها لَيَ َ
َخْي ٌر أ َْم َم ْن يَأِْيت ِآمنًا يَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة".8

وغًنىا من اآليات الدالة على مشروعية األمن ،وضرورتو جبميع أنواعو ،سواء يف الدنيا أو يف اآلخرة.
-1سورة األنعام.91 :
-2سورة األنعام.94 :
-3سورة قريش.
-4سورة النور.66 :
- 5سورة النحل.114:
- 6سورة سبأ.19 :
-- 7سورة البقرة.146 :
- 8سورة فصلت.26 :
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ولقد زخرت قصص األنبياء يف الق رآن الكرمي بالعديد من ادلعاين والعِ َرب األمنية ،خبلل تبليغ دعوهتم ألقوامه م ،و ادلتأمل يف
بعض تلك القصص يدرك وبكل سهولة بأن احل ذر واألمن ،كانا من األساليب الض رورية الِت ال ديكن التخ لي عنها ،يف أي
دعوةٍ من الدعوات الِت جاء هبا أنبياء اهلل عليهم الصبلة والسبلم.
ولكي يتحقق األمن يف اجملتمع فقد هنى اإلسبلم عن األعمال السلبية الِت تنشر اخلوف والذعر بٌن الناس كاإليذاء،
والتجسس ،وشهر السبلح ،وسوء الظن ،والقتل وغًنىا.
كما أن السنة تناولت موضوع األمن بإسهاب  ،وبينت أمهية أمن اإلنسان يف اجلماعة الِت يعيش فيها ،يقول صلى اهلل عليو
وسلم" :من أصبح منكم آمناً يف سربو ،معاىف يف جسده ،عنده قوت يومو ،فكأمنا حيزت لو الدنيا".1
فهذا احلديث يؤكد على األمن على نفس اإلنسان ،وعلى سبلمة بدنو من العلل ،واألمن على الرزق ،وىو األمن الشامل،
كما جعل ربقق ىذا األمن لدى اإلنسان دبثابة ملك الدنيا بأسرىا ،فكل ما ديلكو اإلنسان يف دنياه ،ال يستطيع االنتفاع
بو ،إال إذا كان آمناً على نفسو ورزقو.
وقد دعا الرسول صلى اهلل عليو وسلم إىل كل عمل يبعث األمن واالطمئنان يف نفوس ادلسلمٌن ،وهنى عن كل فعل يبث
أجل النعم على اإلنسان.
اخلوف والرعب يف صباعة ادلسلمٌن ،حىت ولو كان أقل اخلوف وأىونو ،باعتبار األمن نعمة من ِّ

فقد حث على األعمال اإلجيابية الِت تؤدي إىل نشر األمن واستتبابو .فقال الرسول صلى اهلل عليو وسلم" :السبلم ربية دللتنا
وأمان لذمتنا " وهنى الرسول صلوات اهلل عليو وسبلمو ،عن أن يروع ادلسلم أخاه ادلسلم ،فقال" :ال حيل دلسلم أن يروع
مسلما " . 2كما هنى عن أن يشهر السبلح عليو ،حىت ولو كان ذلك مزاحاً ،فقال:
"ال يشًن أحدكم إىل أخيو بالسبلح ،فإنو ال يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع يف يده فيقع يف حفرة من النار".3
وهنى عن أن خيفي اإلنسان ماالً ألخيو ،ولو َل يكن بقصد االستيبلء عليو ،ولكن أراد بذلك أن يفزعو عليو ،فقال":ال
يأخذن أحدكم متاع أخيو العباً وال جاداً " .4وعن ابن عمر -رضي اهلل عنهماَّ -
النيب –صلى اهلل عليو وسلم -قال:
أن َّ

1
وحسنو األلباين يف
-أخرجو الرتمذي يف كتاب الزىد برقم ،4325وابن ماجو يف كتاب الزىد برقم ،2121وقال الرتمذي« :ىذا حديث حسن غريب»ّ ،

«السلسلة الصحيحة»ج6ص.259
 - 2رواه أبو داود يف األدب برقم 96و والرتمذي يف كتاب الفنت برقم  .3وصححو األلباين يف اجلامع الصحيح برقم .2569
- 3أخرجو مسلم يف كتاب الرب والصلة واآلداب برقم .4512
 - 4رواه اإلمام أضبد يف مسند الشاميٌن ،رقم . .12454
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"من ضبل علينا السبلح فليس منَّا".1
يؤمن روعاتو ،حيث كان يقول ":اللهم اسرت عورايت وآمن روعايت". 2
وكان من دعاء النيب صلى اهلل عليو وسلم ربو أن ِّ
فقد قال الرسول صلى اهلل عليو وسلم( :ادلؤمن من آمنو الناس على دمائهم وأمواذلم) .وقال" :ادلسلم على ادلسلم حرام دمو
وعرضو ومالو" ،وقال أيضا صلى اهلل عليو وسلم :جعل من مسات ادلؤمن وعبلماتو سبلمة الناس منو حيث يقول ":ادلسلم
من سلم ادلسلمون من لسانو ويده  ،وادلؤمن من أمنو الناس على دمائهم وأمواذلم ". 3
وقد عمل النيب صلى اهلل عليو وسلم على إشاعة األمن يف اجملتمع من خبلل تطبيقو لتعاليم اإلسبلم العالية ،فعندما فتح
ادلكرمة بعد أكثر من عشرين سنة وعلى الرغم من التخويف واإلرىاب الذي عاناه ادلسلمون على يد مشركي مكة،
مكة ّ
والذي ذبرأ يف بعض األحيان على مقام النبوة يف بداية الدعوة ،فإن النيب صلى اهلل عليو وسلم بعد انتصاره وفتح مكةَ ،ل
يبادذلم ظلماً بظلم ،وال إرىاباً بإرىاب ،وإمنا فتح ألىل مكة باب األمان واسعاً ،ومن ىذا الباب دخل الناس يف دين اهلل

أفواجاً .كما أعلن بٌن الناس أنو من دخل دار أيب سفيان فهو آمن ،ومن أغلق عليو داره فهو آمن ،ومن دخل ادلسجد فهو
آمن .4
وىكذا كان األمان شامبلً دلن َل يقاتل أو لزم داره ،أو دخل دار أيب سفيان ،أو البيت احلرام الذي جعلو اهلل مثابة للناس
وأمنا.
وحٌن مت النصر والفتح ،عفا الرسول صلى اهلل عليو وسلم عن أىل مكة ،عندما اجتمعوا إليو قرب الكعبة ينتظرون حكمو
فيهم ،فقال الرسول صلى اهلل عليو وسلم :ما تظنون أين فاعل بكم ؟ فقالوا :خًناً ،أخ كرمي وابن أخ كرمي .فقال الرسول
صلى اهلل عليو وسلم :اذىبوا فأنتم الطلقاء.5
وحرم القتل والسيب فيها ،وأبقى على الناس أمواذلم،
وذ ّكر الرسول صلى اهلل عليو وسلم ادلسلمٌن ادلنتصرين حبرمة مكةَّ ،
وحفظ حقوقهم ،حىت أدى مفاتيح البيت احلرام إىل من ربملوا شرف احلفاظ عليها.ويظهر اىتمام اإلسبلم باألمن حىت يف
وقت القتال ،فبل يصح إرىاب أو قتال من ال حيارب ،كالنساء والصبيان ،وكبار السن ،الذين ال يقاتلون ضد ادلسلمٌن.
أنواع األمن في اإلسالم :األمن يف اإلسبلم أنواع وىي كل مطلوبة ،وال ديكن االستغناء عن أحدىا ،وقد جاءت الشريعة

مهتمة جبميع ىذه األنواع وداعية إليها ،ومنها:

 1أخرجو البخاري يف كتاب الفنت برقم  ،2521ومسلم يف كتاب الرب والصلة واآلداب برقم .425
-2رواه أبو داود يف أبواب النوم ،برقم  ،6522وابن ماجو يف كتاب الدعاء برقم  ،3921وصححو احلاكم.
 - 3رواه البخاري يف كتاب اإلديان برقم .15
- 4رواه مسلم يف كتاب اجلهاد والسًن برقم .1295
- 5أنظر :ابن ىشام ،أبو زلمد عبد اهلل ،السًنة النبوية ،بًنوت :دار الفكر ،ط ،4555 ،1ص.692
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األمن النفسي:
وىذا األمن شبرة من شبرات اإلديان ،حيث أن ادلؤمن يكون راضياً بقضاء اهلل وقدره صابراً على ادلصائب ال يعرف اجلزع وال
1
َّ ِ
ين
اذللع ،وال يعاين من األمراض النفسية من قلق وخوف على ادلستقبل قال تعاىل" :إن اإلنسان خلق ىلوعا "  ،وقال" :الذ َ
2
ِ َّ ِ
ِِ ِ ِِ ِ ِ
ِ
ف
استَ َق ُاموا فَبل َخ ْو ٌ
ين قَالُوا َربانَا اللَّوُ ُُثَّ ْ
َآمنُواْ َوتَطْ َمئ ان قُلُوبُ ُهم بذ ْك ِر اللَّو أَالَ بذ ْك ِر اللَّو تَطْ َمئ ان الْ ُقلُ ُ
وب "  ،وقال تعاىل"إ َّن الذ َ
َعلَْي ِه ْم َوال ُى ْم َْحيَزنُو َن " ،3وأعظم أمن على اإلطبلق ىو األمن من عذاب اهلل ،فقد قال اهلل تعاىل على لسان إبراىيم "
ي الْ َف ِري َق ْ ِ
َح اق بِاأل َْم ِن إِن ُكنتُ ْم
اف َما أَ ْشَرْكتُ ْم َوالَ َزبَافُو َن أَنَّ ُك ْم أَ ْشَرْكتُم بِاللَّ ِو َما ََلْ يُنَ ِّزْل بِِو َعلَْي ُك ْم ُس ْلطَانًا فَأَ ا
َخ ُ
َوَكْي َ
فأَ
ٌن أ َ
َّ ِ
ك َذلُ ُم األ َْم ُن َوُىم ام ْهتَ ُدو َن " ،4ودلا نزلت ىذه اآلية شق على الصحابة
ين َآمنُواْ َوََلْ يَْلبِ ُسواْ إِديَانَ ُهم بِظُْل ٍم أ ُْولَئِ َ
تَ ْعلَ ُمو َن .الذ َ
حرماهنم من األمن احلقيقي ،وقالوا من منا َل يظلم نفسو ،فقال صلى اهلل عليو وسلم  :ليس الذي تعنون ،أَل تسمعوا ما
ِ
ِ ِِ
يم ".5
قال العبد الصاحل" ،يَا بُ ََّ
ين ال تُ ْش ِرْك باللَّو إ َّن الش ِّْرَك لَظُْل ٌم َعظ ٌ
وكما يعصم اإلديان ادلؤمن من غضب اهلل ،فإن أمن اجملتمع وعصمتو من العقوبة يكون باستقامتو على شرع اهلل ووقوفو عند
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض ًحى َوُى ْم
حدوده ،قال تعاىل ":أَفَأَم َن أَ ْى ُل الْ ُقَرى أَن يَأْتيَ ُه ْم بَأْ ُسنَا بَيَاتًا َوُى ْم نَائ ُمو َن أ ََو أَم َن أ َْى ُل الْ ُقَرى أَن يَأْتيَ ُه ْم بَأْ ُسنَا ُ
يَْل َعبُو َن
ِ
اخل ِ
ِ
ِ
ِ
ض فَِإ َذا ِى َي
اس ُرو َن " ،6وقال" :أَأ َِمنتُم َّمن ِيف َّ
أَفَأَمنُواْ َمكَْر اللَّو فَبلَ يَأْ َم ُن َمكَْر اللَّو إِالَّ الْ َق ْوُم َْ
الس َماء أَن َخيْس َ
ف بِ ُك ُم األ َْر َ
ِ
ِ
ف نَ ِذي ِر ".7
ور أ َْم أ َِمنتُم َّمن ِيف َّ
الس َماء أَن يُْرس َل َعلَْي ُك ْم َحاصبًا فَ َستَ ْعلَ ُمو َن َكْي َ
سبَُ ُ
األمن االجتماعي:
َل يقف أثر اإلديان على األمن النفسي وادلادي ،بل ذباوزه إىل األمن االجتماعي واالقتصادي ،أما األمن اإلقتصادي
ٍ
السماء واألَر ِ ِ
فيقول اهلل عنوَ " :ولَ ْو أ َّ
اىم ِدبَا
َخ ْذنَ ُ
ض َولَكن َك َّذبُواْ فَأ َ
َن أ َْى َل الْ ُقَرى َآمنُواْ َواتَّ َق ْوا لََفتَ ْحنَا َعلَْي ِهم بََرَكات ِّم َن َّ َ َ ْ
َكانُواْ يك ِ
ْسبُو َن".8
َ

 -1سورة ادلعارج.18:
- 2سورة الرعد.49 :
- 3سورة األحقاف.13 :
-4سورة األنعام.91 :
- 5سورة لقمان.13 :
-6سورة األعراف.89 :
-7سورة ادللك.15 :
- 8سورة األعراف.85 :
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أما األمن االجتماعي فهو" الطمأنينة الِت تنفي اخلوف والفزع ،عن اإلنسان فردا أو صباعة ،يف سائر ميادين العمران
الدنيوي ،بل وأيضا يف ادلعاد األخروي فيما وراء ىذه احلياة الدنيا " .1وىذا األمن جامع لعديد من األنواع؛ منها :أمن
اإلنسان على دينو ومعاشو ،و على نفسو وحريتو وكرامتو ،وخصوصياتو وغًنىا.2
وقد مثل رسول اهلل اجملتمع كلو بسفينة النجاة الِت يتعاون أىلها لنجاهتا ،أما إن تركوا السفهاء يعبثون فيها فسيهلك اجلميع،
العابثون والساكتون ،وكذلك اجملتمع ادلسلم ،إذا َل يتعاون أفراده على الرب والتقوى ،واألمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر،
ص َّ َّ ِ
ِ
ِ
ين ظَلَ ُمواْ ِمن ُك ْم َخ َّ
اصةً
وتركوا السفهاء يعبثون يف أمنو فإن الشر سيطول اجلميع ،كما قال تعاىلَ " :واتَّ ُقواْ فْت نَةً الَّ تُ َ
يَب الذ َ
ِ
يد الْعِ َق ِ
َو ْاعلَ ُمواْ أ َّ
اب " ،3ويقول الرسول صلى اهلل عليو وسلم يف ذلك" :مثل القائم على حدود اهلل والواقع فيها
َن اللَّوَ َشد ُ
كمثل قوم استهموا على سفينة ،فصار بعضهم.4"..
ولقد حدد ادلاوردي قواعد صبلح الدنيا وانتظام عمراهنا وجعلها يف ستة أشياء " :دين متبع ،وسلطان قاىر ،وعدل شامل،

وأمن عام ،وخصب دائم وأمل فسيح "ُ ،5ث يوضح ادلراد من القاعدة الرابعة بقولو " :فهي أمن عام تطمئن إليو النفوس
وتنتشر بو اذلمم ،ويسكن فيو الربيئ ،ويأنس بو الضعيف فليس خللئف راحة وال حلاذر طمأنينة ".6
أمن في الدنيا:

ويتحقق على الصعيد الفردي واالجتماعي دبختلف األشكال احلياتية ،فهو أمن سياسي ،وأمن عسكري ،وأمن
اقتصادي ،وأمن اجتماعي.
أمن في اآلخرة:
َّ ِ
ين َآمنُواْ َوََلْ
 .1وىو االطمئنان بعدم العذاب يف جهنم وىو خاص بادلؤمنٌن الذين عملوا الصاحلات .قال تعاىل" :الذ َ
ك َذلُ ُم األ َْم ُن َوُىم ام ْهتَ ُدو َن ".7
يَْلبِ ُسواْ إِديَانَ ُهم بِظُْل ٍم أ ُْولَئِ َ
األمن من الجوع:

- 1عمارة ،زلمد ،األمن االجتماعي ،القاىرة ،دار الشروق ،ط ،1889 ،1ص.14
- 2ادلرجع السابق ،ص .13
-3سورة األنفال.46 :
- 4البخاري ،كتاب الشهادات ،برقم .4298
- 5ادلاوردي ،أدب الدنيا والدين ،ربقيق مصطفى السقا ،طبعة القاىرة ،1823 ،ص.132-134
- 6ادلصدر السابق ،ص.122-135
-7سورة األنعام.94 :
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لقد اعتىن اإلسبلم ،بكل من األمن من اخلوف واألمن من اجلوع ،ولشدة تأثًنمها على حياة الناس فإن اهلل بٌن يف كتابو أن
توفر األمن من خوف والكفاية من جوع لبلد ما نعمة ال تضاىيها نعمة ،فامنت هبما على قريش قائبل يف زلكم التنزيل" :
ِ ِ
وع وآمنَ هم ِّمن خو ٍ
ِِإل ِ
الصْي ِ
يبلف قَُريْ ٍ
ف " ،1ولقد
ش إِيبلفِ ِه ْم ِر ْحلَ َة الشِّتَ ِاء َو َّ
ف فَ ْليَ ْعبُ ُدوا َر َّ
ب َى َذا الْبَ ْيت الَّذي أَطْ َع َم ُهم ِّمن ُج ٍ َ َ ُ ْ َ ْ
بٌن القرآن الكرمي أن من العقوبات الِت ينزذلا اهلل باألمم إذا كفرت بنعم اهلل عليها أن حيرمها من كبل النعمتٌن ،فقال
َّ ِ
ان فَ َك َفر ِ ِ َّ ِ
ِ ِ
سبحانو" :وضرب اللَّو مثَبلً قَريةً َكانَ ِ
اس
ت آمنَةً امطْ َمئنَّةً يَأْت َيها ِرْزقُ َها َر َغ ًدا ِّمن ُك ِّل َم َك ٍ َ ْ
ْ
َ َ َ َ ُ َ َْ
ت بأَنْعُم اللو فَأَذَاقَ َها اللوُ لبَ َ
وع و ْ ِ ِ
صنَ عُو َن " ،2لقد كفر ىذا البلد بنعم اهلل عليو فحل عليو غضب من اهلل فبدل أمنو خوفا ،وشبعو
ْ
اخلَْوف دبَا َكانُواْ يَ ْ
اجلُ ِ َ
جوعا ،وسنن اهلل ال تتبدل وال تتحول.

وقد يبتلي اهلل عباده الصاحلٌن باخلوف واجلوع ،ولكن ذلك يف إطار االختبار وليس العقوبة ،قال اهلل تعاىلَ " :ولَنَْب لَُونَّ ُك ْم
ِ ٍ
اخلو ِ
ِ
ات وب ِّش ِر َّ ِ
ص ِّم َن األ َْم َو ِال َواألن ُف ِ
وع َونَ ْق ٍ
ين " ،3فإن صربوا فرج اهلل عنهم وأغدق عليهم
اجلُ ِ
ف َو ْ
س َوالث ََّمَر َ َ
ب َش ْيء ِّم َن َْْ
الصاب ِر َ
ِ
وآمنهم من خوف ،قال اهلل تعاىل " :وع َد اللَّو الَّ ِذين آمنُوا ِمن ُكم وع ِملُوا َّ ِ ِ
َّهم ِيف األ َْر ِ
ف
استَ ْخلَ َ
ْ ََ
ض َك َما ْ
الصاحلَات لَيَ ْستَ ْخل َفن ُ
ََ ُ َ َ
ِ
الَّ ِذ ِ ِ
ِ
َّهم ِّمن بَ ْع ِد َخ ْوفِ ِه ْم أ َْمنًا يَ ْعبُ ُدونَِين ال يُ ْش ِرُكو َن ِيب َشْيئًا َوَمن َك َفَر
ين من قَ ْبل ِه ْم َولَيُ َم ِّكنَ َّن َذلُ ْم دينَ ُه ُم الَّذي ْارتَ َ
ضى َذلُ ْم َولَيُبَ ِّدلَن ُ
َ
4
ِ
ِ
ِ
ك ُى ُم الْ َفاس ُقو َن " .
ك فَأُولَئ َ
بَ ْع َد َذل َ
األمن من الخوف:
إن األمن من اخلوف ىو نقيض الذلة وادلسكنة واذلوان .فقد قال رسول اللَّو صلى اللَّو عليو وسلم يصف احلال الِت
عليها مسلموا اليوم " يوشك أن تتداعى عليكم األمم كما تتداعى األكلة على قصعتها .قيل أ ََوِم ْن قلة يا رسول اللَّو؟ قال:
ال .ولكنكم غثاء كغثاء السيل ".5
وعليو ،فإن األمن من اخلوف مقصد شرعي من مقاصد الشريعة بدليل ما تقدم .وىو يوافقو العقل السليم واحلس الفطري
للبشر آحاداً وصباعات يف كوهنم آمنٌن أعزة غًن أذلة ،مرىويب اجلانب وافري الكرامة ،خيشى بأسهم وسطوهتم من طرف

غًنىم من الشعوب واألمم .كما إن األمة ادلسلمة تصبح دبيزان العقل يف حرج شديد وخوف ورعب وعدم استقرار وتسلط
األعداء واستنزاف مقدراهتا من األنفس واألموال وادلقدرات واالحتياطات اخلام ،وضلو ذلك ،عندما تفقد منعتها األمنية وقوهتا
العسكرية وإعدادىا احلريب.

- 1سورة قريش.

-2سورة النحل.114 :
-3سورة البغرة.166 :
- 4سورة النور ،اآلية.66
- 5سنن أيب داود ،كتاب ادلبلحم ،برقم  .3226ومسند أضبد ،باقي مسند األنصار ،برقم.41353
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األمن ومقاصد الشريعة:
ولقد أكثر الفقهاء القدامى واحملدثون احلديث عن أمن الدولة اإلسبلمية ،والدفاع عنها عند اعتداء ع ّدوىا عليها،
يتسرب إليها .وىذا الدفاع من ّأول أعمال احلكومة اإلسبلمية.1
وحفظ ببلد اإلسبلم من أن ينتزع ع ّدوىا قطعة منها ،أو ّ
ولعل اىتمام العلماء باألمن يعود إىل استقرائهم لآليات واألحاديث السابقة الذكر فوجدوا أن األمن مطلوب يف اإلسبلم
طلبا قطعيا بل يعد مقصداً من مقاصد الشريعة حيث حصر علماء الشريعة ادلقاصد الضرورية يف حفظ النفس وحفظ النسل
وحفظ ادلال وحفظ العقل ،وقالوا بأهنا مراعاة يف كل ملة .واألمن تتمثل وظيفتو يف ضباية ىذه الضروريات الِت ىي مصاحل ال
يستغين عنها اجملتمع ،وال ديكن ربقيق ادلقاصد الضرورية إال بتوفره .
يقول الغزاِ" :إن نظام الدين ال حيصل إال بنظام الدنيا  ...فنظام الدين بادلعرفة ،والعبادة ال يتوصل إليها إال بصحة البدن

وبقاء احلياة وسبلمة قدر احلاجات من الكسوة وادلسكن واألقوات ،واألمنُ 2"...ث يواصل قائبل " :ولعمري من أصبح آمنا
يف سربو معاىف يف بدنو ولو قوت يومو فكأمنا حيزت لو الدنيا حبذافًنىا ،وليس يأمن اإلنسان على روحو وبدنو ومالو ومسكنو
وقوتو يف صبيع األحوال بل يف بعضها ،فبل ينتظم الدين إال بتحقيق األمن على ىذه ادلهمات الضرورية " .3فتحقيق األمن
االجتماعي ىو السبيل إىل إقامة شعائر الدين و" نظام الدنيا ...شرط لنظام الدين ".4
ولقد اعترب اإلمام ابن عاشور أن من مقاصد اإلسبلم أن تكون األمة اإلسبلمية مرىوبة اجلانب زلرتمة ،منظوراً إليها يف أعٌن

األمم األخرى نظرة ادلهابة والوقار ،خيشون بأسها ،لًندعهم ذلك عن مناوشتهم إيّاىا وتكدير صفو األمن فيها ،مصداقا
ِ
ِ
ك بِأَن َُّه ْم قَ ْوٌم ّال يَ ْف َق ُهو َن " 5وقال النيب صلى اللَّو عليو وآلو وسلم:
لقولو تعاىلَ" :ألَنتُ ْم أ َ
ص ُدوِرىم ِّم َن اللَّ ِو َذل َ
َش اد َرْىبَةً ِيف ُ
"نصرت بالرعب ".6

وتعرض اإلمام ابن عاشور يف كتابو "مقاصد الشريعة " ألمثلة " طلب الشريعة للمصاحل " ،ومنها التضحية بالنفس الِت
يعتربىا مقصودة إلحقاق األمن القومي وضباية احلوزة ،حيث قال " :وألجل ىذا كان إتبلف النفوس يف الذب عن احلوزة
غرضا صحيحا " 7من أغراض ادلصاحل.

1
(عمان :دار النفائس ،)4551 ،ص 332وص.338
اإلمام ابن عاشور ،أصول النظام االجتماعي يف اإلسبلمّ ،- 2الغزاِ :أبو حامد زلمد ،االقتصاد يف االعتقاد ،بًنوت :دار الكتب العلمية ،ط ،1899 ،1ص.129
- 3ادلصدر السابق ،ص.129

- 4ادلصدر السابق ،ص.129
- 5سورة احلشر.13 :
- 6مسلم ،كتاب ادلساجد ومواضع الصبلة ،برقم .916
-7ابن عاشور ،زلمد الطاىر ،مقاصد الشريعة ،ربقيق:زلمد احلبيب بن خوجة ،قطر :وزارة األوقاف والشؤون اإلسبلمية ،ط& ،4552 ،ج 3ص. 446
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ويدرج ابن عاشور مسألة حفظ أمن األمة اإلسبلمية ضمن ادلقصد العام حلفظ الدين بالنسبة لعموم األمة ،ومنع كل ما من
شأنو أن ينقض أصول الدين القطعية ،ويدخل يف ذلك ضباية البيضة والدفاع عن الببلد اإلسبلمية ،حيث يقول " :فادلصلحة
التفرق ،وحفظ الدين من الزوال ،وضباية
العامة جلميع األمة قليلة األمثلة ،وىي مثل حفظ البيضة ،وحفظ اجلماعة من ّ

احلرمٌن مكة وادلدينة من أن يقعا يف أيدي غًن ادلسلمٌن  ...وضلو ذلك شلّا صبلحو وفساده يتناول صبيع األمة وكل فرد
منها.1"...

ولقد اعترب اإلمام بدر الدين ابن صباعة أن ازباذ األجناد وضباية الثغور من أىم ادلصاحل وعزم األمور ،قال تعاىل" :يَا أَيا َها
َّ ِ
ين َآمنُواْ ُخ ُذواْ ِح ْذ َرُك ْم " ،2ويعلل ابن صباعة سبب وجوب تنصيب اإلمام على ادلسلمٌن ،بأنو حلفظ البيضة وإقامة األمن
الذ َ
يف لببلد اإلسبلمية.3
ولقد اعترب الفقهاء أن ّأول حقوق الرعية على إمامهم ىو حفظ األمن الداخلي عرب ردع ادلفسدين وقطاع الطرق وادلعتدين

وضلوىم ،واألمن اخلارجي الذي ىو حفظ البيضة وضباية ثغور اإلسبلم .ولقد ذىب اإلمام اجلويين إىل أن ادلقصود من اإلمامة
وتنصيب اإلمام ىو  " :القيام بادلهمات والنهوض حبفظ احلوزة ،وضم النشر ،وحفظ الببلد الدانية والنائية بالعٌن الكالية
" .4كما بٌن اجلويين أن من واجبات اإلمام " :سد الثغور وىو من أىم األمور ،وذلك بأن حيصن أساس احلصون
والقبلع ،ويستظهر ذلا بذخائر األطعمة
ومستنقعات ادلياه واحتفار اخلنادق وضروب الوثائق وإعداد األسلحة والعتاد وآالت الص ّد والدفع ،ويرتب يف كل ثغر من
الرجال ما يليق بو ،وال ينبغي أن يكثروا فيجوعوا أو يقلوا فيضيعوا ".5
ّأما على ادلستوى الداخلي فإن من واجبات اإلمام ،كما يبٌن ذلك اجلويين بقولو  " :وال تصفوا نعمة عن األقذاء ،ما َل
يأمن أىل اإلقامة واألسفار من األخطار واألغرار فإذا اضطربت الطرق وانقطع الرفاق ،واضلصر الناس يف الببلد ،وظهرت
دواعي الفساد ،ترتب عليو غبلء األسعار وخراب الديار وىواجس اخلطوب الكبار ،فاألمن والعافية قاعدتا النعم كلها ،وال
يتهنا بشيء منها دوهنا فلينهض اإلمام ذلذا ادلهم … وصارت خطة اإلسبلم كأهنا دبرأى منو ومسمع ،واتسق أمر الدين
والدنيا ،واطمأن إىل األمنة الورى واإلمام ".6
وسائل حفظ األمن:
-1ابن عاشور ،مقاصد الشريعة ،ج3ص.463
- 2سورة النساء.21 :

-3ابن صباعة ،بدر الدين ،ربرير األحكام يف تدبًن أىل اإلسبلم ،الدوحة :دار الثقافة ، 1899 ،ص.82
-4اجلويين ،أبو ادلعاِ ،غياث األمم يف التياث الظلم ،ربقيق مصطفى حلمي وفؤاد عبد ادلنعم أضبد ،اسكندرية :دار الدعوة ، 1828 ،ص.153
-5اجلويين ،الغياث ،ص.153
-6ادلصدر السابق ،ص.152
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إن الشريعة نفسها جاءت مقررة لوسائل وآليات ربفظ حدودىا من أن تنتهك ،والوسائل ىنا كما ىو مقرر يف
رلرد معٌن يف الوصول إىل تلك ادلقاصد .وىذه الوسائل
ادلقاصد تقع يف ادلرتبة الثانية من ادلقاصد أو الغايات الشرعية ،ألهنا ّ
قد تكون شديدة كما ىو احلال يف متطلبات إقامة احلدود والسجون وحراسة القضاء .وضلو ذلك ،أو تكون وسائل تكتنفها
الرضبة وادلنطق واحلجة والرتغيب والرتىيب ،فالرتىيب يتجلى يف النصوص من القرآن والسنة الدالة على العقوبات واحلدود
ادلقررة يف الشريعة ،كاآليات واألحاديث ادلتعلقة بالزنا وقطع الطريق وشرب اخلمر ،وبادلقابل الرتغيب يف األمر بادلعروف
والنهي عن ادلنكر وإعانة السلطان على اخلًن والسمع والطاعة فيما يرضي اللَّو.
قال تعاىل يف ىذا ادلقام" :تلك حدود اللَّو فبل تعتدوىا ومن يتع ّد حدود اللَّو فأولئك ىم الظادلون " وقال" :لََق ْد أ َْر َس ْلنَا ُر ُسلَنَا
ِ ِ
ِ
احل ِد َ ِ ِ
ِ ِ
ِ
س َش ِدي ٌد َوَمنَافِ ُع لِلن ِ
َّاس ".1
َّاس بِالْق ْسط َوأ َ
بِالْبَ يِّ نَات َوأ َ
اب َوالْم َيزا َن ليَ ُق َ
َنزلْنَا َم َع ُه ُم الْكتَ َ
َنزلْنَا َْ
يد فيو بَأْ ٌ
وم الن ُ
ولقد ركز ابن عاشور على مدى اعتبار وأمهية الوازع الديين يف األمة ،وأنو أقوى من الوازع السلطاين ،وال بد من
االعتماد عليو يف تنفيذ األحكام ،فإذا أصيب الوازع الديين بالوىن والضعف فعندىا يسار إىل الوازع السلطاين ،فقال" :
ادلهم يف نظر الشريعة ىو الوازع الديين اختيارياً كان أم جربياً ،ولذلك جيب على والة األمور حراسة الوازع الديين من اإلمهال،
فإن خيف إمهالو أو سوء استعمالو وجب عليهم تنفيذه بالوازع السلطان".2
وبٌن ابن عاشور ادلقصد من إقامة نظام األمة فقال " :مقصد الشريعة من نظام األمة أن تكون قوية مرىوبة اجلانب مطمئنة

البال" 3وذلك جبلب ادلصاحل إليها ودفع الضرر والفساد عنها ،وال يتحقق ذلك إال عند التفاعل ادلتبادل ما بٌن سلتلف
األمة جللب الصاحل العام ،وإحقاق الشهود احلضاري على العادلٌن ،وإن كان صبلح أمر األفراد وانتظام أمورىم
مكونات ّ
مقصد الشريعة ،فإن صبلح أحوال اجملموع وانتظام أمر اجلماعة أمسى وأعظم.

ِ
استَطَ ْعتُم ِّمن
وال يتحقق ذلك إال بوسائل ذبعل من األمة اإلسبلمية قوة عظمى ،لذلك قال اهللَ " :وأَع ادواْ َذلُم َّما ْ
قُ َّوةٍ وِمن ِّرب ِ
اخلَْي ِل تُ ْرِىبُو َن بِِو َع ُد َّو اللَّ ِو َو َع ُد َّوُك ْم ".4
اط ْ
َ َ
ولتحقيق ىذا ادلقصد قد شرعت وسائل حلفظو من جانيب الوجود والعدم؛ من جانب الوجود بتشريع كل وسيلة
تساىم يف حفظ األمن وإقامتو واستمراره ،ومن جانب العدم فقد منعت الشريعة اإلسبلمية كل وسيلة تؤدي إىل ىدم مقصد
األمن ،وتؤدي إىل إخبللو ،ومن ىذه الوسائل ما يأيت:
وسائل حفظ األمن من جانب الوجود:
- 1سورة احلديد.46 :
 -2ابن عاشور ،مقاصد الشريعة ،ج3ص.325
 -3ابن عاشور ،مقاصد الشريعة ،ج3ص.384-381
- 4سورة األنفال.55 :
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-1الرباط العقيدي  :إن من شليزات ىذه األمة أهنا أمة توحيد ،ويف ظبلل العقيدة يتحقق األمن بتقرير من ادلوىل عز وجل
َّ َّ ِ
َّ ِ
ين َآمنُوا ِمن ُك ْم
ين َآمنُواْ َوََلْ يَ ْلبِ ُسواْ إِديَانَ ُهم بِظُْل ٍم أ ُْولَئِ َ
ك َذلُ ُم األ َْم ُن َوُىم ام ْهتَ ُدو َن " 1ويقولَ " :و َع َد اللوُ الذ َ
حيث يقول" :الذ َ
ِ
ض َكما استخلَف الَّ ِذ ِ ِ
وع ِملُوا َّ ِ
ِ
احل ِ
ات لَيَستَ ْخلِ َفن ُ ِ
َّهم
ين من قَ ْبل ِه ْم َولَيُ َم ِّكنَ َّن َذلُ ْم دينَ ُه ُم الَّذي ْارتَ َ
ََ
ضى َذلُ ْم َولَيُبَ ِّدلَن ُ
الص َ
ْ
َّهم يف األ َْر ِ َ ْ َ ْ َ َ
ك ىم الْ َف ِ
ِّمن ب ع ِد خوفِ ِهم أَمنًا ي عب ُدونَِين ال ي ْش ِرُكو َن ِيب َشيئا ومن َك َفر ب ع َد َذلِ َ ِ
اس ُقو َن " ،2وىذا يفرض على أبنائها
ًْ َ َ َ َ ْ
ُ
َ ْ َ ْ ْ ْ َ ُْ
ك فَأُولَئ َ ُ ُ
ِ ِِ
ِ
اعب ُد ِ
ون
أن يعتصموا حببل اهلل صبيعا ،وأن تكون ذمتهم واحدة ،قال اهلل تعاىل " :إإ َّن َىذه أ َُّمتُ ُك ْم أ َُّمةً َواح َد ًة َوأَنَا َربا ُك ْم فَ ْ ُ
" .3والتوحيد ىو الذي يقيم أساس اجلماعة ادلسلمة على رباط معنوي ال تنفصم عراه "فَمن ي ْك ُفر بِالطَّاغُ ِ
وت َويُ ْؤِمن بِاللَّ ِو
َْ َ ْ
انفصام َذلا واللَّو َِمس ِ
ِ
ِ
ِ
يم " ،4فيسعى كل واحد من أفراد ىذه األمة أن حيقق معىن
استَ ْم َس َ
ك بِالْعُ ْرَوة الْ ُوثْ َق َى الَ َ َ َ َ ُ ٌ
فَ َقد ْ
يع َعل ٌ
األمن يف نفسو ومع إخوانو ،ويف أمتو ،انطبلقا من األخوة الِت دعا إليها اإلسبلم.
-4إقامة السلطة وتكون بتعيين اإلمام:5فالسلطة ىي الضمان األساسي لؤلمن ،ألهنا تقوم بدور االستخبلف بإقامة الدين
وسياسة الدنيا ،وربقق ىذا ادلقصد منوط باستمرار شرعية من يتوىل ىذه السلطة ،أو برتشيح من يصلح ذلذا ادلنصب ،أو

بإسناد السلطة إليو ،وذلك عن طريق اختيار أىل احلل والعقد ،الذين تتوافر فيهم الشروط ادلطلوبة من عدالة جامعة
لشروطها ،ورأي وحكمة ،والعلم الذي يتوصل من خبللو إىل معرفة من يستحق اإلمامة على الشروط ادلعتربة فيها.وشرعية
السلطة ال تتقيد بشكل معٌن يف تعيٌن اإلمام ،ألن طريقة التعيٌن غًن منصوص عليها ،وإمنا ادلعترب يف التعيٌن من الناحية
الشرعية ىو مراعاة مقاصد الشريعة يف تنظيم الوجود السياسي ،واحرتام إرادة ادلسلمٌن يف اختيار إمامهم ،مع مراعاة الواقع
الذي يعيشون فيو .ويعترب اإلمام الغزاِ أن  " :الدنيا واألمن على األنفس واألموال ال ينتظم إال بسلطان مطاع " ...ألن "
السلطان ضروري يف نظام الدنيا ،ونظام الدنيا ضروري يف نظام الدين ،ونظام الدين ضروري يف الفوز بسعادة اآلخرة وىو
مقصود األنبياء قطعا ،فكان وجوب نصب اإلمام من ضروريات الشرع الذي ال سبيل إىل تركو ".6
-3العدل :وىو من وسائل ربقيق األمن واالستقرار ،فالسلطة العادلة ،والِت تسعى إىل إقامة العدل يف الرعية ،ربقق األمن
الداخلي بٌن أفراد رعيتها ،كما تكون قدوة ذلم يف إقامة العدل فيما بينهم ،وبالتاِ ينتشر األمن داخل األمة ،أما السلطة
اجلائرة ال تورث إال جورا ،فهي تكيد لرعيتها كما أن الرعية تكيد ذلا ،ورلرد الشعور والتفكًن يف الكيد والشر فهو بدايات
ارتفاع األمن ،وعدم االستقرار ،ونتذكر ىنا قصة اليهودي الذي مر على عمر رضي اهلل عنو وىو نائم ربت شجرة ،فقال لو:
عدلت فأمنت فنمت يا عمر.
-1سورة األنعام.94 :
-2سورة النور.66 :

-3سورة األنبياء.84 :
-4سورة البقرة.465 :
-5ادلاوردي ،أبو احلسن ،األحكام السلطانية ،القاىرة :مطبعة احلليب ،1823 ،ص .5واجلويين ،غياث األمم يف التياث الظلم ،ص.64
- 6الغزاِ ،االقتصاد يف االعتقاد ،ص.128-129
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-2تفقد أحوال المجتمع :ال تستقيم أمور السلطة وال تكتمل مهامها إال بتفقد أحوال الرعية ،إجابية أو سلبية ليتيسر

للسلطة استمرارىا وفعاليتها ،مصداقا لقول الرسول صلى اهلل عليو وسلم " :كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتو " ،وتفقد
أحوال اجملتمع يدخل فيو كل أنواع اإلصبلح ،وكل ما يعود على الرعية خبًن ،كما ينمي الوعي عند السلطة وضرورة متابعة ما

يدور حوذلا ،ألن ىذه السلطة أمانة ،فبلبد من تتبع شؤون الرعية ،والسهر على راحتها ورفاىيتها .ولعل عمر بن اخلطاب
خًن من برزت فيو ىذا اخللق ،فقد كان شديد احلرص على تفقد مصاحل ادلسلمٌن ،حىت قال " :والذي بعث زلمدا باحلق لو
أن صببل ىلك ضياعا بشط الفرات خشيت أن يسأل اهلل عنو آل اخلطاب ".1
--6ضرورة مالزمة األمن كافة أنحاء دار اإلسالم :ألن األمن كمفهوم عقيدي شامل لعدة معان ،فهو يستغرق كل دار
اإلسبلم ،دون سبييز دلنطقة على منطقة ،فادلساس بأي جزء من دار اإلسبلم ىو مساس بكلها ،واألمن الذي يتعلق باألمة ىو
أمن إسبلمي لو قواعده ومناىجو ،وليس ادلقصود بو األمن القومي ،أو األمن اإلقليمي ،بل ىو أمن يعم كل دار اإلسبلم،
ألن األمن اإلس بلمي قوامو العقيدة ،وليس اإلقليم ،كما أنو أمن يشمل كل مناحي احلياة ،ويسع كل اجملتمع اإلنساين.
-5األمر بالمعروف والنهي عن المنكر :فهذه الوسيلة تعد احلارس األمٌن لؤلمة من حيث حيفظ دينها وشريعتها من أي
تعد ،أو تقصًن ،أو زلاوالت للنيل أو التشكيك أو االعتداء " فإن األمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر ىو القطب األعظم يف
الدين ،وىو ادلهم الذي ابتعث اهلل بو النبيٌن أصبعٌن ،ولو طوى بساطو ،وأمهل علمو وعملو ،لتعطلت النبوة ،واضمحلت
الديانة وعمت الفرتة ،ونسيت الصبلة ،وشاعت اجلهالة ،وانتشر الفساد ،واتسع اخلرق ،وخربت الببلد ،وىلك العباد ،وإن َل
يشعروا باذلبلك إىل يوم التناد " .2فاألمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر تطهًن للجسد االجتماعي من كل األوبئة الِت قد تعلق
بو ،مهما كان عظمها وقوهتا ،وقد أمر الرسول صلى اهلل عليو وسلم هبذا التطهًن حرصا منو على ربقيق األمن واالستقرار،
وبالتاِ ربقيق القوة وادلنعة للمجتمع فاألمة ادلسلمة ،قال صلى اهلل عليو وسلم " :من رأى منكم منكرا فليغًنه بيده ،فإن َل
يستطع فبلسانو ،فإن َل يستطع فبقلبو ،وذلك أضعف اإلديان " .وإن عدم فاعلية ىذا ادلبدأ يؤدي إىل ىدم فاعلية الدين يف
احلياة ،فيمتد الفساد على مستوى السلطة ،وعلى مستوى الرعية ،وينتشر النفاق وىذه كلها عوامل ذلدم ادلن واالستقرار
داخل كيلن األمة.
-2امتالك القوة والعدة الكافية :تعد القوة يف ادلفهوم اإلسبلمي أحد أعمدة ربقيق األمن ،فهي السياج ادلتٌن الذي حيمي
األمن وحيفظو من كل زلاولة هتديد أو اخرتاق ،فالقوة حرس للعقيدة ،وىيبة للسلطة ،ودرع لؤلمة ،لذلك فهذه القوة تستلزم
اإلعداد ،حيث قال اهلل تعاىل " :وأعدوا ذلم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليل ترىبون بو عدو اهلل وعدوكم وآخرين من

-1صفوت ،أضبد زكي ،صبهرة خطب العرب ،القاىرة :مكتبة احلليب ،1854 ،ج1ص.419
-2ابن األخوة ،زلمد بن زلمد القرشي ،معاَل القربة يف أحكام احلسبة ،ربقيق زلمد زلمود شعبان وصديق أضبد عيسى ،القاىرة :اذليئة ادلصرية العامة للكتاب،
 ،1895ص.51
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دوهنم ال تعلموهنم هلل يعلمهم " ،وبامتبلك القوة والعدة الكافية تصبح األمة مرىوبة اجلانب مطمئنة البال ،تنعم باألمن،
ومستعدة لرد كل اعتداء عليها.
وسائل حفظ األمن من جانب العدم:
-1تحريم الردة  :الردة ىي أحد أىم األمراض الِت تصيب أمن ادلسلم فردا أو صباعة ،أو أمة بأكملو .حيث أن ادلرتد خيرج

من ادللة ،وبفعلو ىذا يكون قد نقض عهد اهلل وميثاقو ،وفقد ىويتو اإلسبلمية ،بالتاِ ضاع األمن يف حقو مصداقا لقولو
َّ ِ
ان فَ َك َفر ِ ِ َّ ِ
ِ ِ
تعاىل" :وضرب اللَّو مثَبلً قَريةً َكانَ ِ
وع
اجلُ ِ
اس ْ
ت آمنَ ًة امطْ َمئنَّةً يَأْت َيها ِرْزقُ َها َر َغ ًدا ِّمن ُك ِّل َم َك ٍ َ ْ
ْ
َ َ َ َ ُ َ َْ
ت بأَنْعُم اللو فَأَ َذاقَ َها اللوُ لبَ َ
وْ ِ ِ
صنَ عُو َن " .1والردة إذا أخذت صبغ صباعية قد تؤدي إىل جرف كل ما من شأنو تثبيت أركان اإلسبلم يف
اخلَْوف دبَا َكانُواْ يَ ْ
َ
اجملتمع ادلسلم ،وبتاِ عدم استتبات األمن ،شلا جيعل حركة الردة وسيلة للعصيان واذلدم داخل كيان األمة ،شلا يستدعي
التصدي ذلا ومقاومتها ومعاقبة متزعميها.
-4النهي عن الفتنة :الفتنة يف اللغة مشتقة من مادة فنت ،وذلا معان كثًنة منها االبتبلء واحملنة واالختبار ،واإلحراق بالنار،

والتحول من حال إىل آخر ،والقتال واحلرب واالضطراب واالختبلف،وصباع ىذه ادلعاين ىو االبتبلء ،وكل ىذه ادلعاين تنبؤ
وأشد فتنة وأعظمها ببلء ىو تسليط بعض
عن عدم االستقرار واألمن.
ض ُك ْم لِبَ ْع ٍ
ض فِْت نَةً " ،2فحٌن يضعف اإلديان ويقوى سلطان التعصب
ادلسلمٌن على بعض ،كما يف قولو تعاىلَ " :و َج َع ْلنَا بَ ْع َ

للرأي ،والنزوات ،فينشأ على ذلك االختبلف ،والتحزب واالنقسام فيضيع األمن ،ألن الفتنة يف حقيقتها تأكيد على االهنزام
الداخلي للمجتمع ،وبالتاِ فقدان الرشد والوعي.
-3النهي عن البغي :البغي يف اللغة يأخذ معان عديدة منها العدول عن احلق واالستطالة عليو ،والظلم والفساد والتسلط

والكرب والكذب وغًنىا ،وادلعىن ادلشرتك بينها ىو رلاوزة احلد ،وعرفو الفقهاء بأنو " ىو االمتناع عن طاعة من تثبت إمامتو

تأوال " .3والباغي قد يكون ظادلا للشريعة بتجاوز حدودىا والتطاول على مقاصدىا
يف غًن معصية دبغالبة ولو
ود اللَّ ِو فَ َق ْد ظَلَ َم نَ ْف َسوُ " 4وقولو " :إَِّمنَا بَ ْغيُ ُك ْم َعلَى أَن ُف ِس ُكم
وتعطيلها ،أو ظادلا لنفسو كما قال تعاىلَ " :وَمن يَتَ َع َّد ُح ُد َ
احلَيَاةِ الدانْيَا ُُثَّ إِلَْي نَا َم ْرِج ُع ُك ْم فَنُنَبِّئُ ُكم ِدبَا ُكنتُ ْم تَ ْع َملُو َن ".5أو ظادلا للمسلمٌن من حيث اتباع سبيل غًن سبيلهم لتفريق
اع ْ
َّمتَ َ
الرس َ ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
صلِ ِو
ٌن لَوُ ا ْذلَُدى َويَتَّبِ ْع َغْي َر َسبِ ِيل الْ ُم ْؤمن َ
ول من بَ ْعد َما تَبَ َّ َ
ٌن نُ َولِّو َما تَ َوَّىل َونُ ْ
وحدهتم ،كما يف قولو تعاىلَ " :وَمن يُ َشاق ِق َّ ُ
-1سورة النحل.114 :

-2سورة الفرقان.45 :
-3اخلطاب ،مواىب اجلليل ،وهبامشو التاج واإلكليل دلختصر خليل ،طرابلس :مكتبة النجاح ،د.ت ،ج 5ص.421
-4سورة الطبلق.1 :
-5سورة يونس.43 :
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تمِ
ص ًًنا " .1وصور البغي عديدة ،منها :البغي ادلبين على خطأ التأويل ،والبغي ادلؤدي إىل أعمال احلرابة،
َّم َو َساءَ ْ َ
َج َهن َ
والبغي بٌن طائفتٌن مؤمنتٌن ،وبغي احلاكم واستبداده.
-2النهي عن الحرابة :احلرابة يف اللغة 2مشتقة من احلرب وىو القتال والتحريش والعصيان والعداوة ،وإثارة الفنت ،والسلب،
فكل ما من شأنو أن حيدث الضرر واإليذاء واإلفساد فهو حرابة ،ومعىن احلرابة عند الفقهاء 3مأخوذ من قولو تعاىل " :إَِّمنَا
َّ ِ
ض فَسادا أَن ي َقتَّ لُواْ أَو يصلَّبواْ أَو تُ َقطَّع أَي ِدي ِهم وأَرجلُهم ِّمن ِخبل ٍ
ف أ َْو يُن َف ْوا
ْ َُُ ْ
َ ْ ْ َُْ ُ ْ
ين ُحيَا ِربُو َن اللَّوَ َوَر ُسولَوُ َويَ ْس َع ْو َن ِيف األ َْر ِ َ ً ُ
َجَزاء الذ َ
ِمن األَر ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يم " ،4وىي عندىم اجلرائم الِت يرتتب على إتياهنا إقامة أحد
ض ذَل َ
ي ِيف الدانْيَا َوَذلُ ْم ِيف اآلخَرِة َع َذ ٌ
َ ْ
ك َذلُ ْم خ ْز ٌ
اب َعظ ٌ
احلدود الشرعية ،كما يطلقون على احلرابة جردية قطع الطريق ،واحلرابة هتدد أمن اجملتمع ادلسلم من عدة أوجو؛ فهي إرىاب
وزبويف عندما يكون قصد احملاربٌن ىو إخافة ادلارة وترويعهم دون االعتداء على أرواحهم وشلتلكاهتم ،وىي أخذ أموال الناس
ظلما واالعتداء عليها ،وىو اعتداء على أحد مقاصد الشريعة وىو حفظ ادلال ،وىي القتل بالتعدي على مقصد حفظ
احلَ ِّق ".5
س الَِِّت َحَّرَم اللَّوُ إِالَّ بِ ْ
النفس ،وحرمة دم ادلسلم ثابتة بقولو تعاىلَ " :وال يَ ْقتُلُو َن النَّ ْف َ
-6تشريع الحدود :كلما ذكر األمن يف الشريعة اإلسبلمية إال وتذكر معو العقوبات عامة واحلدود خاصة ،كضمانات قوية

للحفاظ عليو ،فهي ربمي أصول وحدانية الدين ،ومقاصد شريعتو ،كما ربمي مصاحل األمة العامة ،ورسالتها احلضارية .وتعد
احلدود يف مقدمة الوسائل الِت شرعها اإلسبلم للدفاع عن اجملتمع ادلسلم ،وسد بعض منافذ اخلطر الِت ربمل هتديدا ألمن
األمة ،وىي السياج والدرع احلافظ دلقاصد الشريعة ،وىذه احلدود خطاب شامل إىل كل أبناء األمة ،وكل من ينتمي إليها،
فكل من اقرتف ذنبا يوجب عقوبة سواء حدا أو قصاصا أو تعزيرا ،تطبق عليو العقوبة احملددة للجردية مع توفر شروط

تطبيقها .وأي خلل يؤدي إىل رفع العقوبات احملددة شرعا ،أو يغًنىا فإن ىذا يؤدي إىل اختبلل األمن يف األمة،
وتفككها.فاحلدود ربقق األمن من ناحية أهنا ترقى جبانب القيم يف األمة ألهنا تراعي ىذه القيم حيث تسعى احلدود إىل
احلفاظ عليها ،و الذب عليها إذا ما حاول أحد ادلساس هبا ،فتتحقق ادلساواة والعدل بتنفيذىا .كما ربقق األمن من جهة

-1سورة النساء.116 :
- 2أنظر :ابن منظور :لسان العرب :ج/ 1ص.355-354
 - 3قال ابن اذلمام رضبو اهلل بأهنم  ( :اخلارجون ببل تأويل دبنعة وببل منعة يأخذون أموال الناس ويقتلوهنم وخييفون الطريق ) .
وقال ابن عبد الرب رضبو اهلل  ( :كل من قطع السبل وأخافها وسعى يف األرض فسادا بأخذ ادلال  ،واستباحة الدماء  ،وىتك ما حرم اهلل هتكه من احملارم فهو زلارب)
 .وقال النووي رضبو اهلل  ( :ىو مسلم  ،مكلف  ،لو شوكة  ،ال سلتلسون يتعرضون آلخر قافلة يعتمدون اذلرب  ،والذين يغلبون شرذمة بقوهتم قطاع يف حقهم ال
لقافلة عظيمة  ,وحيث يلحق الغوث ليسوا بقطاع )  .أنظر :فتح القدير :ج5ص.88
-4سورة ادلائدة.33 :
-5سورة الفرقان.59 :
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أهنا زواجر ،يقول ابن صليم " :العلم بشرعيتها دينع اإلقدام على الفعل ،وإيقاعو بعده دينع من العود إليو ،فهي من حقوق اهلل
تعاىل ألهنا شرعت دلصلحة تعود إىل كافة الناس ،فكأمنا حكمها األصلي النزجار عما يتضرر بو العباد ".1
-5تشريع الجهاد :لقد شرع اجلهاد يف اإلسبلم كوسيلة حلفظ الدين وإقامتو واستمراره ،ودفع كل اعتداء على األمة،

والتعدي على حرماهتا ،كما أنو وسيلة حلفظ أمن األمة ،شلا يهددىا من اخلارج ،ولقد قال الرسول صلى اهلل عليو وسلم " :ما
ترك قوم اجلهاد إال ذلوا ".

بناء على كل ما ذكر أعبله يتبٌن جببلء أن حفظ أمن األمة من مقاصد ىذه الشريعة ،وىو يوافقو العقل السليم واحلس
الفطري للبشر أفرادا أو صباعات أو أمة ،يف كوهنم آمنٌن أعزة غًن أذلة ،مرىويب اجلانب وافري الكرامة ،خيشى بأسهم
وسطوهتم من طرف غًنىم من الشعوب واألمم .لذلك فالواجب على ادلسلمٌن االىتمام بأمن أمتهم ،وأن يؤسسوا رؤية
أمنية تستهدف عظمة ىذه األمة وقوة ىيبتها أمام غًنىا من األمم ،وإال ستظل يف حرج شديد وخوف ورعب وعدم
استقرار وتسلط األعداء واستنزاف مقدراهتا من األنفس واألموال وادلقدرات واالحتياطات اخلام ،وضلو ذلك ،عندما تفقد
منعتها األمنية وقوهتا العسكرية وإعدادىا احلريب .وىو ما تعانيو يف ىذا العصر.
ويبقى موضوع األمن أوسع شلا تناولتو الباحثة ،حيث ركزت على األمن الداخلي لؤلمة ،دون التعرض لوسائل ربقيق األمن
اخلارجي .وتبقى ىذه الورقة غيض من فيض ،والقصد ىو التنبيو إىل أمهية ادلوضوع وضرورة حبثو ،وتسليط الضوء على كل
جزئياتو ،عسى أن نؤسس وعيا أمنيا ،ونرتقي بو إىل مستوى ادلؤسسات ،فيتخذ لذلك مراكز للبحوث واخلربة ومنظرين
يسمى اليوم
لئلسرتاتيجيات وصنع القرار ،ورسم السياسات ادلتمحورة حول القوة والغلبة ،وتأسيس نظريات متنافسة حول ما ّ
" باجليو بوليتيكا " الذي ىو علم البحث عن عبلقات الدولة دبحيطها ورلاذلا احليوي خارج إطار احلدود اجلغرافية ادلعتمدة
ومعاجلة طرق ووسائل حل ادلشكبلت ادلتعلقة بذلك اجملال أو احمليط كما ىو شأن الدول العظمى.

-1ابن اذلمام ،كمال الدين ،شرح فتح القدير ،القاىرة :مكتبة احلليب ،1825 ،ج6ص.414
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