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Abstract
Da’wah in Islam has distinguishing role in establishing values and principles in the society, and
the most important of these values is security, which, in its comprehensive sense, is required for
both the individual and the society. The contemporary human life suffers from various waves of
turmoil and insecurity, be it material security, which is represented in the provision of food and
medicine, or psychological and emotional security, through which peace of mind and selfhappiness are realized. This article aims at examining the role of Islamic da’wah in achieving
security, from Qur’anic and Sunnah perspective. It also serves a response on those who accuse
Islam of violence and disorder. The article adopts descriptive analytic inductive method. The
article concludes that Islamic da’wah is an effective and important means in highlighting the
importance of security to both the individual and the society, and that it is a universal legitimate
necessity for advocacy. The Islamic method of da’wah aims at building an individual and
societal systems through which is actualized for both Muslims and non-Muslims alike. A Muslim
should be a good representation of Islamic da’wah and a security measure to everyone around
him. The comprehensive security can only be achieved when man cohabits harmoniously with
himself and other creatures around him, and this is clearly indicated through following the
Islamic da’wah guidance and fundamentals in the Qur’an and Sunnah.
Keywords: Societal security, Fundamentals, Islamic da’wah, Societal security.

ملخص
 حيث، كمن أىم ىذه القيم قيمة األمن،الدعوة اإلسالمية ذلا دكر متميز يف ترسيخ القيم كادلبادمء احلياتية يف اجملتمع
إف حياة اإلنساف ادلعاصر تعاين من موجات متنوعة من االضطراب،احلاجة اىل األمن مبفهومو الشامل للفرد كاجملتمع
 أك األمن النفسي كالقليب الذم بسببو تتحقق،كعدـ األمن؛ سواء األمن ادلادم الذم يتمثل يف توفَت الغذاء كالدكاء
 هتدؼ ىذه ادلقالو إىل كشف دكر الدعوة اإلسالمية يف حتقيق األمن من خالؿ القرآف.راحة الباؿ كسعادة النفس
. كاعتمدت ادلقالة ادلنهج الوصفي التحليلي االستقرائي، كالرد على ادلتهمُت لإلسالـ بأنو دين عنف كاضطراب،كالسنة
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كقد خلص البحث إىل عدة نتائج منها :أف الدعوة اإلسالمية أداة فاعلة كمهمة يف إبراز أمهية األمن على الفرد
كاجملتمع كأنو ضركرة كونية كفريضة دعوية شرعية .أف منهج الدعوة اإلسالمية يهدؼ إىل بناء نسق فردم كاجتماعي
حيقق األمن للمسلم كغَت ادلسلم.أف الفرد ادلسلم جيب أف يكوف صورة طيبة للدعوة اإلسالمية كأداة أمن كطمأنينة
لكل من حولو.أف األمن الشامل ال يتحقق إال بانسجاـ اإلنساف مع نفسو كسائر األحياء ،كيكوف ىذا بصورة أكضح
من خالؿ اتباع توجيهات كمقومات الدعوة اإلسالمية يف القرآف كالسنة.
الكلمات المفتاحية :األمن اجملتمعي – مقومات -الدعوة اإلسالمية

المقدمة
اف احلمد ﵁ الذم من نعمتو يتحقق األمن كاألماف حتت ظل شريعتو كبتوجيو كتوضيح نبيو .عن سلمة بن
عبيد ا﵁ بن زلصن األنصارم عن أبيو عن النيب صلى ا﵁ عليو ك سلم قاؿ " :من أصبح آمنا يف سربو معاىف يف

جسده عنده طعاـ يومو فكأمنا حيزت لو الدنيا (.".البخارم :األدب ادلفرد1409 ،ق ،حديث رقم .)300 :أما
بعد ؛ فإف دلقومات الدعوة اإلسالمية دكر بارز يف احلث على حتقيق األمن كاالستقرار للفرد كاجملتمع.
المطلب األول :مفهوم األمن المجتمعي.
أكال  :مفهوـ األمن يف اللغة:
قاؿ ابن فارس" :اذلمزة كادليم كالنوف أصالف متقارباف :أحدمها األمانة اليت ىي ضد اخليانة ،كمعناىا سكوف
القلب ،كاآلخر التصديق ..قاؿ اخلليل :األ ىىمنىةي من األمن .كاألماف :إعطاء األ ىىمنىة ،كاألمانة ضد اخليانة .يقاؿ:
ً
رجل أ َّيما هف ،إذا كاف أمينان .قاؿ األعشى:
ت َّ
أمٍن ي
الر يجل أ ٍىمنان ىكأىمنةن ىكأىمانان ،كآمنٍت يػي ٍؤمنٍت إديانان .كالعرب تقوؿ :ه
ً
يأم ين
كلقد
ي
شهدت التَّاجىر األ َّيما ىف ىم ٍويركدان شرابيوي"( .ابن فارس1979 :ـ .).كقاؿ اإلماـ الزسلشرم" :فالف أ ىىمنىةه أم ى
يك َّل أحد كيثق بو ،كيأمنو الناس كال خيافوف غائلتو" (الزسلشرم 1998 :ـ) .كقاؿ اإلماـ ابن منظور" :األماف
ً
ت فأنا ًأمن ،كآمنت غَتم من األمن كاألماف .كاألمن ضد اخلوؼ ،كاألمانة ضد
كاألمانة مبعٌت ،كقد أىمٍن ي
اخليانة ..كادلأمن :موضع األمن ،كاآلىًم ين :ادلستجَت ليأمن على نفسو" (ابن منظور 1414،ىػ)
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من خالؿ ما تقدَّـ من أقواؿ أىل اللغة نالحظ أف األمن يف لغة العرب ال خيرج كثَتا عن :الطمأنينة كعدـ
اخلوؼ ،كالثِّقة كعدـ اخليانة.
ثانيا :مفهوم األمن في االصطالح:
لقد استخدمت الدعوة اإلسالمية مفهوـ األمن منذ نزكؿ الوحي القرآين ،لكن مفهوـ األمن عند غَت ادلسلمُت
يرجع إىل هناية احلرب العادلية الثانية؛ حيث ظهر تيار من األدبيات يبحث يف كيفية حتقيق األمن كتاليف احلرب،
ككاف من نتائجو بركز نظريات الردع كالتوازف ،كانشاء رللس األمن القومي األمريكي عاـ 1974ـ ،كمنذ ذلك
التاريخ انتشر استخداـ مفهوـ "األمن" مبستوياتو ادلختلفة طب نقا لطبيعة الظركؼ ا﵀لية كاإلقليمية كالدكلية.
(الضاين ،سنة ) 2010
لألمن تعريفات ًعدَّة يف اصطالح العلماء كالكتاب ،كذلك لتنوع النظرة كاختالؼ التصور كتباين ادلشارب ،كإف
اتَّفقت على بعض كظائفو كأىدافو .كمن تعريفات العلماء لألمن ما يأيت:
 .1منها " اطمئناف اإلنساف على دينو كنفسو كعقلو كأىلو كسائر حقوقو  ،كعدـ خوفو يف الوقت احلايل أك يف
الزمن اآليت ،يف داخل بالده كمن خارجها  ،كمن العدك كغَته ،كيكوف ذلك على كفق توجيو اإلسالـ كىدم
الوحي ،كمراعاة األخالؽ كاألعراؼ كادلواثيق" ( .اجمللة العربية ،عدد رقم ).42
.2

كمنها  " :ىو الطمأنينة ادلقابلة للخوؼ كالفزع كالركع يف عامل الفرد كاجلماعة  ،كيف احلواضر كمواطن العمراف ،
كيف السبل كالطرؽ  ،كيف العالقات كادلعامالت  ،كيف الدنيا كاآلخرة

.3

رتيعان "( .عمارة1998 ،ـ)

ب ى ىذا الٍبػي ً
ت * الَّ ًذم أىطٍ ىع ىم يهم ًم ٍن
كلعل من التعريفات اجلامعة لألمن صلدىا يف قولو تعاىل" :فىػ ٍليىػ ٍعبي يدكا ىر َّ ى ى ٍ
وع كآمنىػهم ًمن خو و
ؼ" (.سورة قريش آيات  )4-3التعبَت القرآين ىنا بُت أف العبادة ﵁ حتقق
يج و ى ي ٍ ٍ ى ٍ
لإلنساف األمن النفسي من اخلوؼ كاألمن االقتصادم بإطعامهم من اجلوع ،كىذه كاحدة من نعم ا﵁
اليت ال حتصى على اإلنساف.
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كمن ىنا نعلم أف األمن ضد اخلوؼ ،كاخلوؼ بادلفهوـ احلديث يعٍت التهديد الشامل ،جلميع احلياة سواء منو
االقتصادم أـ االجتماعي أـ السياسي.
كلألمن اجملتمعي عدة تعريفات منها:
 .1يعرفو الدكتور إبراىيم مدكور يف معجم العلوـ االجتماعية بأنو :كصف للسلوؾ أك ادلواقف ضلو اآلخرين،
كىو يعٍت ادلواقف اليت فيها تأثَت متبادؿ بُت فرقاء تربطهم ركابط كعالقات.

(مدكور 1975 ،ـ)

 .2يف اإلسالـ كاألمن اجملتمعي للدكتور زلمد عمارة يعرفو بأنو " :الطمأنينة اليت تنفي اخلوؼ كالفزع عن
اإلنساف؛ فردان أك رتاعة  ،يف سائر ميادين العمراف الدنيوم ،بل كأيضان يف ادلعاد األخركم فيما كراء ىذه
.

احلياة الدنيا "

(عمارة1998،ـ)

 .3عند استاذ االجتماع دكتور احساف زلمد احلسن األمن يعٍت ":سالمة األفراد كاجلماعات من األخطار
الداخلية كاخلارجية اليت قد تتحداىم كاألخطار العسكرية كما يتعرض لو األفراد كاجلماعات من القتل
كاالختطاؼ كاالعتداء على ادلمتلكات بالتخريب أك السرقة
.4

"(احلسن1985 ،ـ)

كمن القراءات السابقة دلوضوع األمن خلصت إىل تعريف لألمن يف مفهوـ الدعوة اإلسالمية بأنو " :حرص
الدعوة اإلسالمية على نشر قيم كمقومات األمن كالطمأنينة احلًسيَّة كادلعنوية ،كالسالـ الداخلي كاخلارجي،
للهداية إىل حياة سعيدة دنيويا كأخركيا للفرد كاجملتمع كالدكلة".
فهذا التعريف يالحظ أنو يركز على الفرد ألنَّو اللبنة األساسية كاخلليَّة األكىل ،كالذم يتكوف منو اجملتمع كمن
ىَثَّ الدكلة مبفهومها الواسع( .الضاين ،سنة ) 2010

من خالؿ ىذا التعريف ديكن مالحظة أف الدعوة اإلسالمية حريصة على حتفيز اجملتمع دلمارسة األمن من خالؿ
الدعوة إىل ما يأيت:
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أ .الدعوة إىل ا﵀افظة على سالمة الفرد كاجملتمع ًح ِّسيان كمعنويان .ىع ٍن ىعٍب ًد اللَّ ًو بٍ ًن ىع ٍم ورك ،أ َّ
صلَّى
ىف النً َّ
َّيب ى
اؿ« :لىىزىك ياؿ ُّ
الدنٍػيىا أ ٍىى ىو يف ىعلىى اللَّ ًو ًم ٍن قىػٍت ًل ىر يج ول يم ٍسلً وم» (سنن الًتمذم 1395 :ىػ،
اللَّوي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم قى ى
حديث رقم)1315 :
ب .الدعوة إىل ترسيخ الطمأنينة النفسية كاجملتمعية ،كنبذ الدعوة إىل شلارسة العنف كاخلوؼ.قاؿ تعاىل:
ًً ً ً
وب﴾( .سورة الرعد)28:
﴿أىالى بذ ٍك ًر ا﵁ تىطٍ ىمئ ُّن الٍ يقلي ي
ت .ا﵁ أنزؿ السكينة يف قلوب ادلؤمنُت الدعوة إىل غرس األمن الداخلي كاخلارجي يف الفرد كاجملتمع.
الس ًكينىةى ًيف قيػلي ً ً ً
ُت لًيىػ ٍزىد يادكا إًديىانا ىم ىع إًديىاهنًً ٍم﴾ ( سورة الفتح).4:
﴿ى ىو الَّ ًذم أىنٍػىزىؿ َّ
وب الٍ يم ٍؤمن ى
ي
{كلٍتى يك ٍن ًمٍن يك ٍم أ َّيمةه يى ٍدعيو ىف
ث .تكفل الدعوة اإلسالمية التوجيو ادلستمر للفرد كاجملتمع إىل احلياة السعيدة .ى
ً
ك يى يم الٍ يم ٍفلً يحو ىف}( .آؿ عمراف)104 :
إً ىىل ٍ
اخلىًٍَت ىكيىأٍ يم يرك ىف بًالٍ ىم ٍع يركؼ ىكيػىٍنػ ىه ٍو ىف ىع ًن الٍ يمٍن ىك ًر ىكأيكلىئً ى
و
ت
يخ ًر ىج ٍ
ج .الدعوة إىل تطبيق مقومات الدعوة اإلسالمية يف حتقيق األمن.قاؿ تعاىل " :يكنتي ٍم ىخٍيػىر أ َّيمة أ ٍ
ً
َّاس تىأٍمرك ىف بًالٍمعر ً
كؼ ىكتىػٍنػ ىه ٍو ىف ىع ًن الٍ يمن ىك ًر ىكتػي ٍؤًمنيو ىف بًاللٌ ًو " ( .سورة آؿ عمراف ،آية )110:يقوؿ
ى ٍي
لل ن ً ي ي
صاحب الظالؿ" :النهوض بتكاليف األمة اخلَتة يف حتقيق األمن ضركرم إلقامة اجملتمع الصاحل
كصيانتو ،كلتحقيق الصورة اليت حيب ا﵁ أف تكوف عليها احلياة" (قطب 1412 :ىػ).
ح .التنبيو إىل َّ
أف ادلسلم حينما يؤمن با﵁ كحيقق العبودية ﵁ كمل يلبس إديانو بظلم يتحقق يف حياتو .قاؿ
َّ ً
ك ىذلي يم األ ٍىم ين ىكيى ٍم يم ٍهتى يدك ىف}( سورة األنعاـ.آية :
ين ىآمنيوا ىكىملٍ يػىٍلبً يسوا إًديىانػى يه ٍم بًظيٍل وم أيكلىئً ى
تعاىل{ :الذ ى
).82

يظهر من تعريفات ادلتخصصُت يف العلوـ االجتماعية أف ىناؾ تالزـ بُت ادلصطلحُت األمن االجتماعي
كالدعوة ،ألف جوىر الدعوة اإلسالمية دعوة شاملة للفرد كاجلماعة إىل حتقيق ادلعركؼ الذم ىو أعظم خصيصة
لألمن ،كالبعد عن ادلنكر الذم ىو سبب لكل خوؼ كاضطراب.
إف الدعوة اإلسالمية رتعت بُت ادلسئولية الفردية كاجلماعية ،كذلذا فإف أم اضطراب يف األمن اجملتمعي يًتتب
عليو فقداف األمن الفردم ،كاالضطراب الفردم يسبب اضطرابا رتاعيا.
كقد عد اإلماـ ادلاكردم لصالح الدنيا كانتظاـ عمراهنا ستة قواعد ىي:
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القاعدة الثالثة :عدؿ شامل.

القاعدة اخلامسة :كخصب دائم .القاعدة السادسة :أمل فسيح " .

كلقد كضح اإلماـ ادلاردم يف أدب الدنيا كالدين القاعدة الرابعة توضيحا بليغا فقاؿ " :كأما القاعدة الرابعة فهي أمن
عاـ تطمئن إليو النفوس ،كتنتشر بو اذلمم ،كيسكن فيو الربمء ،كيأنس بو الضعيف فليس خلائف راحة ،كال حلاذر
طمأنينة  ...فاخلوؼ يقبض الناس عن مصاحلهم  ،كحيجزىم عن تصرفهم  ،كيكفهم عن أسباب ادلواد اليت هبا قواـ
عم "( .ادلاكردم1973 :ـ)
أكدىم  ،كانتظاـ رتلتهم ،كاألمن ادلطلق ما ٌ
كيشرح اإلماـ الغزايل يف كتابو االقتصاد يف االعتقاد ،األمن يف الدعوة اإلسالمية بقولو " :إف نظاـ الدين ال حيصل إال
بانتظاـ الدنيا  ،فنظاـ الدين بادلعرفة كالعبادة ال يتوصل إليهما إال بصحة البدف كبقاء احلياة كسالمة قدر احلاجات من
الكسوة كادلسكن كاألقوات كاألمن ،كلعمرم إف من أصبح آمنان يف سربو معاىف يف بدنو كلو قوت يومو  ،فكأمنا حيزت
لو الدنيا حبذافَتىا ،فال ينتظم الدين إال بتحقق األمن على ىذه ادلهمات الضركرية ،كإال من كاف رتيع أكقاتو مستغرقان
حبراسة نفسو من سيوؼ الظلمة ،كطلب قوتو من كجوه الغلبة ،مىت يتفرغ للعلم كالعمل كمها كسيلتاه إىل سعادة
اآلخرة؟ من ىنا باف أف نظاـ الدنيا أعٍت مقادير احلاجة شرط النظاـ الديٍت

" ( الغزايل ،بدكف تاريخ).

كعند فقد األمن النفسي كاألمن ادلادم خاصة ال يستطيع الداعية نشر الدعوة كغرس الفضائل بُت األفراد
كاجملتمعات ،كقد عن ىذه احلقيقة صاحب كتاب االقتصاد يف اإلسالـ بقولو " :لقد رأيت – بعد جتارب عدة –
أنٍت ال أستطيع أف أجد بُت الطبقات البائسة اجلو ادلالئم لغرس العقائد العظيمة  ،كاألعماؿ الصاحلة  ،كاألخالؽ
الفاضلة ،إنو من العسَت جدان أف دتأل قلب إنساف باذلدل إذا كانت معدتو خالية  ،أك أف تكسوه بلباس التقول إذا
كاف جسده عاريان ،إنو جيب أف يؤمن على ضركراتو اليت تقيم أكده كإنساف َث ينتظر أف تستمسك يف نفسو مبادئ
اإلدياف  ،فال بد من التمهيد االقتصادم الواسع كاإلصالح العمراين الشامل  ،إذا كنا سللصُت يف زلاربة الرذائل
كادلعاصي كاجلرائم باسم الدين أك راغبُت حقان يف ىداية الناس لرب
134

العادلُت"(.الغزايل1987 :ـ)

VOL 3, BIL 1 2019

MALAYSIAN JOURNAL FOR ISLAMIC STUDIES

eISSN 2550-2042

من ىنا نعلم أمهية الدعوة إىل توفَت األمن للفرد كاجملتمع معا ،كال ديكن أف يتحقق األمن الفردم مبعزؿ عن األمن
اجملمتعي ،كال يتحقق األمن الركحي مبعزؿ عن األمن ادلادم االقتصادم ،فأم خلل يصيب أحدمها ينعكس بالضركرة
على اآلخر.

المطلب الثاني :تأصيل األمن االجتماعي في الدعوة اإلسالمية
جاءت نصوص الدعوة مؤكدة على مشركعية األمن كأمهيتو يف الدعوة اإلسالمية .كىذه النصوص قد أكضحت
مفاىيم شاملة جامعو لألمن االجتماعي ،ك َّ
أكدت أىدافان حقيقية كربل لو ،سواء يف ىذه احلياة الدنيا أك يف
احلياة اآلخرة.

أوال :نصوص الدعوة القرآنية ما يلي:
 .1تبُت الدعوة اإلسالمية أف عبادة ا﵁ كتطبيق القيم الدعوية يف حياة الفرد كاجملتمع مفتاح لألمن النفسي من
اخلوؼ ،كلألمن االقتصادم من اجلوع .قاؿ تعاىل يف سورة قريشًً( :إل ىيال ً
ؼ قيػىريٍ و
ش  .إً ىيالفً ًه ٍم ًر ٍحلى ىة الشِّتى ًاء
ً ً
وع كآىمنىػهم ًمن خو و
ً
الصٍي ً
ؼ) .
ىك َّ
ف  .فىػ ٍليىػ ٍعبي يدكا ىر َّ
ب ىى ىذا الٍبىػٍيت  .الَّذم أىطٍ ىع ىم يه ٍم م ٍن يج و ى ى ي ٍ ٍ ى ٍ
المفهوم الداللي لآليات:
تظهر دعوة أيب األنبياء إبراىيم أمنيتو يف أف حيقق ا﵁ للبلد احلراـ كلذريتو ،األمن النفسي كاالقتصادم اللذين مها
مدخل لألمن اجملتمعي .قاؿ صاحب الظالؿ :استجاب ا﵁ دعوة خليلو إبراىيم ،كىو يتوجو إليو عقب بناء البيت
ً
ات من آمن ًمٍنػهم بًاللَّ ًو كالٍيػوًـ ً
ً
ً
اآلخ ًر)( .سورة البقرة ،آية
(ر ِّ
ب ٍ
ى ىٍ
اج ىع ٍل ىى ىذا بػىلىدان آمنان ىك ٍاريز ٍؽ أ ٍىىلىوي م ىن الث ىَّمىر ى ٍ ى ى ي ٍ
كتطهَته .ى

 )126فجعل ىذا البيت آمنا ،كجعلو عتيقا من سلطة ادلتسلطُت كجربكت اجلبارين كجعل من يأكم إليو آمنا،
ً
َّاس
كادلخافة من حولو يف كل مكاف( .قطب 1412 :ىػ) .كقاؿ تعاىل ( :أ ىىكىملٍ يػىىرٍكا أىنَّا ىج ىع ٍلنىا ىحىرمان آمنان ىكيػيتى ىخطَّ ي
ف الن ي
ًم ٍن ىح ٍوذلًً ٍم)( .سورة العنكبوت .آية)67
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 .2إف دخوؿ البيت احلراـ كالعيش جبواره حيقق األمن احلقيقي للفرد كاجملتمع اإلسالمي .قاؿ ا﵁ تعاىل{ :إً َّف
ً ً
َّاس لىلَّ ًذم بًب َّكةى مباركان كىدل لًٍلعالى ًم ً ً
أ َّىك ىؿ بػي و
ت يك ًض ىع لًلن ً
يم ىكىم ٍن ىد ىخلىوي ىكا ىف
ات بػىيِّػنى ه
ُت فيو آيى ه
ى يى ى ى ي ن ى ى
ىٍ
ات ىم ىق ياـ إبٍػىراى ى
ًآمنان}( .سورة آؿ عمراف آية )97
"اآلي ً
ات ًىي :ما يسَّره اللَّو لًس َّك ً
احلىىرًـ ىكىزائًًر ًيو ًم ٍن
اف ٍ
المفهوم الداللي :قاؿ صاحب التحرير كالتنوير ٍ :ى
ى ى ىى ي ي ي
ً
ىضرا ًر....كأ ٍىعظىمها ٍاألىمن ،الَّ ًذم كطِّن علىي ًو نػي يفوس ىً
طيرًؽ ٍ ً
رتي ًع الٍ ىعىر ًب ًيف
ي ى ىٍ
ى يى ٍ ي
ي
اخلىٍَت ،ىكىما ىدفى ىع ىعٍنػ يه ٍم م ىن ٍاأل ٍ ى
ي
ً
و
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ُت
الر يج يل ييىالقي قىات ىل أىبًيو ًيف ٍ
ٍ
اجلىاىليَّة ىم ىع ىع ىدًـ تى ىديُّن ًه ٍم ،فى ىكا ىف َّ
احلىىرـ فى ىال يػىنىاليوي بً يسوء ،ىكتىػ ىو ي
اض يع مثٍ ًل ىى ىذا بػى ٍ ى
ً
ات ً ً
ف الٍ ىقبائً ًل ،ىذ ً
اب كالٍعوائً ًد ك ٍاأل ٍىدي ً
سليٍتىلً ً
ً
اف ،آيىةه ىعلىى أ َّ
ك ًيف
ىف اللَّ ىو تىػ ىع ىاىل ىكقىػىر ىذل ى
ٍ
اخت ىالؼ ٍاألىنٍ ىس ى ى ى ى ى
ى
نػي يف ً
وس ًه ٍم"(.ابن عاشور1984 :ىػ).
 .3إ َّف األمن احلقيقي للذين آمنوا با﵁ كاعتقدكا بوحدانيتو كقيوميتو على خلقو ،كمل يشركوا بو شيئان .قاؿ
ً
ً
اؼ ىما تي ٍش ًريكو ىف
اج ِّ
اجوي قىػ ٍويموي قى ى
اؿ أ يىحتى ُّ
{ك ىح َّ
ىخ ي
وين ًيف اللَّو ىكقى ٍد ىى ىداف ىكال أ ى
تعاىل عن زلاجة إبراىيم مع قومو :ى
و ً
ً
ً
اؼ ىما أى ٍشىرٍكتي ٍم ىكال ىختىافيو ىف
ىخ ي
بًو إًالَّ أى ٍف يى ىشاءى ىرِّيب ىشٍيئان ىكس ىع ىرِّيب يك َّل ىش ٍيء ع ٍلمان أىفىال تىػتى ىذ َّك يرك ىف * ىكىكٍي ى
فأى
َّ ً
ُت أ ً
ً
ين
أىنَّ يك ٍم أى ٍشىرٍكتي ٍم بًاللَّ ًو ىما ىملٍ يػينىػِّزٍؿ بًًو ىعلىٍي يك ٍم يس ٍلطىانان فىأ ُّ
ىم الٍ ىف ًري ىق ٍ ً ى
ىح ُّق باأل ٍىم ًن إ ٍف يكٍنتي ٍم تىػ ٍعلى يمو ىف * الذ ى
ك ىذلي يم األ ٍىم ين ىكيى ٍم يم ٍهتى يدك ىف}(.سورة األنعاـ)82 -80 :
ىآمنيوا ىكىملٍ يػىٍلبً يسوا إًديىانػى يه ٍم بًظيٍل وم أيكلىئً ى
المفهوم الداللي :يف ىذه اآليات يتبُت أف اإلخالص ﵁ كتوحيده كعدـ الظلم عامة كخاصة ظلم

فشراؾ با﵁ ،فإف كل ىذا حيقق األمن كاذلداية.يقوؿ صاحب الظالؿ" :الذين آمنوا كأخلصوا أنفسهم
﵁ ،ال خيلطوف هبذا اإلدياف شركان يف عبادة كال طاعة كال اجتاه .ىؤالء ذلم األمن ،كىؤالء ىم
ً
ىص ىحابًنىا فىػ يه ىو
ادلهتدكف"(.قطب 1412 :ىػ) .كيقوؿ الفخر الرازم يف التفسَت الكبَت " :أ َّىما ىك ٍجوي دتىى ُّسك أ ٍ
اف الٍم ً
وؿ إًنَّو تىػع ىاىل ىشر ىط ًيف ًٍ ً
وج ً
ب لً ٍأل ٍىم ً
ن ىع ىد ىـ الظٍُّلم"(.الرازم 1420 :ىػ)
أى ٍف نػى يق ى ي ى
اإلديى ي
ى

ً
 ( .4قاؿ تعاىل يف سورة النورآية { ):55كع ىد اللَّو الَّ ًذين آمنيوا ًمٍن يكم كع ًمليوا َّ ً ً
َّه ٍم ًيف
ٍ ىى
الصاحلىات لىيى ٍستى ٍخل ىفنػ ي
ىى ي ى ى
ً
ض ىكما استخلىف الَّ ًذ ً ً
ً
ضى ىذلي ٍم ىكلىييبى ِّدلىنَّػ يه ٍم ًم ٍن بػى ٍع ًد ىخ ٍوفً ًه ٍم
ين م ٍن قىػٍبل ًه ٍم ىكلىيي ىم ِّكنى َّن ىذلي ٍم دينىػ يه يم الَّذم ٍارتى ى
األ ٍىر ً ى ٍ ى ٍ ى ى
ك ىم الٍ ىف ً
أىمنان يػعب يدكنىًٍت ال ي ٍش ًريكو ىف ًيب ىشيئان كمن ىك ىفر بػع ىد ىذلً ى ً
اس يقوف} (سورة النور:آية " .)55
ٍ ىى ٍ ى ىٍ
ي
ٍ ى ٍي
ك فىأيكلىئ ى ي ي
المفهوم الداللي :ىذا كع هد من ا﵁ تعاىل لرسولو صلوات ا﵁ كسالمو عليو بأنَّو سيجعل أ َّيمتو خلفاء
األرض؛ أم أئمة الناس كالوالة عليهم كهبم تصلح البالد كختضع ذلم العباد ،كليبدلنهم من بعد خوفهم
ضع ًف ًهم كفىػ ٍق ًرًىم ،كبػع ًد ًىم ىع ًن الٍم ٍل ً
ً ً ًً
ك
أمنان"( .الصابوين 1981 ،ـ) .ككاف ذلك ًيف ىحاؿ قلَّته ٍم ىك ى ٍ ٍ ى ٍ ى ي ٍ ٍ
ي
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ً
الس ٍلطى ً
ضاهي ىك ىج ىعلىوي أىثػىنرا لًًال ٍىتً ىد ًاء
ىك ُّ
اف -فأبدذلم ا﵁ من بعد خوفهم أمنا  ،ىكأ ٍىصلىىز ىذلي ٍم ىما ىك ىع ىد يى ٍم مبىا قى ى
بًالٍ يقر ً
آف( .رشيد رضا 1990 :ـ)
ٍ
إف كفراف النعم كعدـ شكر ادلنعم حرم أف يزيل ىذه النعم كيبدؿ نعمة األمن النفسي كالقليب إىل خوؼ
ت ًآمنىةن يمطٍ ىمئًنَّ نة يىأٍتً ىيها ًرٍزقيػ ىها
ب اللَّوي ىمثىالن قىػ ٍريىةن ىكانى ٍ
{ك ى
ضىر ى
كنعمة األمن ادلادم إىل جوع .قاؿ ا﵁ تعاىل ى
َّ ً
اف فى ىك ىفر ً ً َّ ً
ً
وع ك ٍ ً ً
صنىػ يعو ىف}( .سورة
اس ٍ
ىر ىغدان م ٍن يك ِّل ىم ىك و ى ٍ
اخلىٍوؼ مبىا ىكانيوا يى ٍ
اجلي ً ى
ت بأىنٍػعيم اللو فىأى ىذاقىػ ىها اللوي لبى ى
النحل)112 :

ادلتأم يل يف كتاب ا﵁ تعاىل جيد َّ
أف ىنالك عوامل كثَتة قد كفلت األمن يف اجملتمع
المفهوم الدالليِّ :

ادلسلم ،كآذنت بتحققو إذا ما التزـ الناس هبا ،كالعقيدة الصحيحة ،كدفع ما يؤذم اجملتمع من األقواؿ
كحث أفراد اجملتمع على التحلِّي
كاألفعاؿ ،كردع اجملرمُت ،كمنع ادلعصية كادلنكر ،من التفشي بُت الناسِّ ،

باألخالؽ اإلديانية الكردية ،كمعرفة أقدار الناس ،كإنزاذلم مواضعهم الالئقة هبم ،كعدـ امتهاهنم أك التعدِّم
عليهم.
َّ ً
ىطيعوا اللَّو كأ ً
ً
وؿ ىكأ ً
يكيل األ ٍىم ًر ًمٍن يك ٍم فىًإ ٍف تىػنى ىاز ٍعتي ٍم ًيف ىش ٍي وء
الر يس ى
ىطيعيوا َّ
ين ىآمنيوا أ ي ى ى
 .6قاؿ تعاىل{ :يىا أىيػُّ ىها الذ ى
وؿ إً ٍف يكٍنتم تػيؤًمنو ىف بًاللَّ ًو كالٍيػوًـ ً ً
ً
الرس ً
ً
ىح ىس ين تىأٍ ًكيالن}(.سورة
يٍ ٍ ي
اآلخ ًر ىذل ى
ك ىخٍيػهر ىكأ ٍ
فىػ يرُّدكهي إ ىىل اللَّو ىك َّ ي
ى ىٍ
النساء:آية.)59
المفهوم الداللي :رتَّبت الدعوة اإلسالمية العالقة بُت احلاكم كا﵀كوـ ،كاليت تقوـ على تنظيم
احلقوؽ كالواجبات بُت الطرفُت ،أساسها اإلدياف ،كقوامها الثقة ،كحلمة سداىا الشعور بادلسؤكلية
ادلشًتكة ،ادلؤدية خلَت اجملتمع كأمنو كاستقراره.
ثانيا :نصوص الدعوة النبوية :
لقد دعا الرسوؿ  -صلى ا﵁ عليو كسلم-إىل كل عمل ينشر األمن االجتماعي كاالطمئناف يف نفوس ادلسلمُت ،كهنى
أجل النعم
عن كل فعل يبث اخلوؼ كالرعب يف رتاعة ادلسلمُت ،حىت كلو كاف أقل اخلوؼ كأىونو ،فاألمن نعمة من ِّ
على اإلنساف كاجملتمع.
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 .1ركل احلاكم يف مستدركو على الصحيحُت عن ابن عمر رضي ا﵁ عنهما قاؿ :مل يكن رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁
عليو كسلم يدع ىؤالء الكلمات حُت يصبح كحُت ديسي« :اللهم إين أسألك العفو كالعافية يف ديٍت
كدنيام ،كأىلي كمايل ،اللهم اسًت عورايت ،كآمن ركعايت ،اللهم احفظٍت من بُت يدم ،كمن خلفي ،كعن
دييٍت ،كعن مشايل ،كمن فوقي ،كأعوذ بعظمتك أف أغتاؿ من حتيت»( .ادلستدرؾ1418 :ىػ .حديث رقم:
)1902
المفهوم الداللي للحديث :كاف النيب يطلب من ا﵁ صباحا كمساء األمن كاألماف،كما كاف من سنتو
صلى ا﵁ عليو كسلم أف يطلب من ا﵁ النعم ،ككاف من بُت تلك النعم نعمة األمن ،فاخلوؼ كالركع نقيضا
األمن الذم يطلبو ادلسلم يف دنياه كآخرتو.
 .2كاف الرسوؿ  -صلى ا﵁ عليو كسلم  -جيدد الدعاء كل شهر مع رؤية كل ىالؿ بطلب األمن من ا﵁،
ركل اإلماـ أزتد يف مسنده عن طلحة بن عبيد ا﵁ ،عن أبيو ،عن جده :أف النيب  -صلى ا﵁ عليو كسلم-
الس ً
كاف إذا رأل اذلالؿ قاؿ" :الله َّم أ ًىىلَّو علىيػنىا بًالٍيم ًن ك ًٍ ً
اإلس ً
ك ا﵁ي "(.ابن
الـ ،ىرِّيب ىكىربُّ ى
المة ىك ًٍ ٍ
ي
اإلديىاف ،ىك َّ ى
ي ى ٍ يٍ ى
حنبل2001:ـ ،حديث رقم)1397 :
المفهوم الداللي للحديث :نالحظ يف ركاية احلديث كوف النيب  -صلى ا﵁ عليو كسلم -أنو جيدد الدعاء

كالتوسل إىل ا﵁ حبصوؿ األمن كاألماف كاليمن كإإلدياف كالسالمة كاإلسالـ ،كما نالحظ أيضا النيب ذكر
الدعاء باألمن قبل اإلدياف.

 .3هنت الدعوة أف يركع ادلسلم أخاه ادلسلم .ففي مسند اإلماـ أزتد عن عبد الرزتن بن أيب ليلى قاؿ :حدثنا
أصحاب رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم ،أهنم كانوا يسَتكف مع رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم يف مسَت،
فناـ رجل منهم ،فانطلق بعضهم إىل نبل معو فأخذىا ،فلما استيقظ الرجل فزع ،فضحك القوـ ،فقاؿ " :ما
يضحككم؟ " ،فقالوا :ال ،إال أنا أخذنا نبل ىذا ففزع ،فقاؿ رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم " :ال حيل
دلسلم أف يركع مسلما"( .ابن حنبل2001 :ـ ،حديث رقم)23064 :
المفهوم الداللي للحديث :للحفاظ على أمن ادلسلم ال جيوز تركيع ادلسلم كلو مبا صورتو صورة

ادلزح(.الشوكاين1993 :ـ)

 .4حتقيقا لألمن االجتماعي حىت يف كقت احلرب.ركل اإلماـ أبو داكد يف سننو عن رياح بن ربيع ،قاؿ :كنا مع
رسوؿ ا﵁ -صلى ا﵁ عليو كسلم -يف غزكة ،فرأل الناس رلتمعُت على شيء ،فبعث رجال ،فقاؿ" :انظر عالـ
جتمع ىؤالء" فجاء ،فقاؿ :على امرأة قتيل .فقاؿ" :ما كانت ىذه لتقاتل" ،قاؿ :كعلى ادلقدمة خالد بن الوليد،
فبعث رجال ،فقاؿ" :قل خلالد :ال يقتلن امرأة كال عسيفا" (أبو داكد  1430ىػ ،حديث رقم)2669 :
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الوجه الداللي للحديث :أف الدعوة اإلسالمية حريصة على توفَت األمن حىت يف كقت احلرب دلن ليس ذلم
دكر أك مشاركة يف القتاؿ ،لذلك كجو النيب قائد ادلسلمُت إىل احلفاظ على الضعفاء كمن مل يقاتل.
ً
صلَّى ا﵁ي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم
صلَّى ا﵁ي ىعلىٍيو ىك ىسلَّ ىم ،ىع ًن النً ِّ
 .5ركل اإلماـ مسلم يف صحيحو ىع ٍن أ ِّيـ ىسلى ىمةى ،ىزٍك ًج النً ِّ
َّيب ى
َّيب ى
ئ ،ىكىم ٍن أىنٍ ىكىر فىػ ىق ٍد ىسلً ىم ،ىكلى ًك ٍن
أىنَّوي قى ى
اؿ " :إًنَّوي يي ٍستىػ ٍع ىم يل ىعلىٍي يك ٍم أ ىيمىراءي ،فىػتىػ ٍع ًرفيو ىف ىكتػيٍن ًك يرك ىف ،فى ىم ٍن ىك ًرىه فىػ ىق ٍد بىًر ى
صلَّ ٍوا " أم من كره بقلبو كأنكر
وؿ ا﵁ً ،أىىال نػي ىقاتًلي يه ٍم؟ قى ى
ىم ٍن ىر ًض ىي ىكتىابى ىع  ،قىاليوا :يىا ىر يس ى
اؿ :ىال ،ىما ى
بقلبو(.صحيح مسلم1998 :ـ ،حديث رقم)1854 :

الوجه الداللي للحديث :جعل اإلسالـ استحقاؽ كالة األمر يف اجملتمع ادلسلم طاعة الناس ،بتمسكهم
بالقرآف كالسنة ،عقيدة كأخالقا كتشريعا ،فال جيوز اخلركج على األئمة ،كال منابذهتم من قبل الرعية سعيا

لتحقيق األمن االجتماعي ما مل يكن منهم كفر صرحيا عند الناس منو بينة.
 .6ركل احلاكم يف ادلستدرؾ على الصحيحُت عن أيب ىريرة ،عن النيب صلى ا﵁ عليو كسلم ،قاؿ« :ال يدخل
اجلنة من ال يأمن جاره بوائقو» (النيسابورم1990 – 1411 :حديث رقم)21 :
الوجه الداللي للحديث :خَت دليل علي أصل شرعية األمن االجتماعي ،حيث جعل عدـ األمن من كقوع
الضرر سببا لنفي دخوؿ اجلنة  ،فكيف إذا حتقق الضرر!!( .القارم2002 :ـ).
اؿ رس ي ً
ً
 .7عن سلىمةى ب ًن عبػي ًد اللَّ ًو ب ًن ً ٍزلص ون ٍ ً
صلَّى اللَّوي ىعلىٍي ًو
ص ٍحبىةه قى ى
اخلىطٍم ِّي ىع ٍن أىبًيو ىكىكانى ٍ
ٍ
ى ٍ ى ى ٍ يى ٍ
وؿ اللَّو ى
ت لىوي ي
ى
اؿ :قى ى ى ي
ً
ً
ً
ًً
ً
ت لىوي ُّ
الدنٍػيىا" (.سنن
ىصبى ىح ًمٍن يك ٍم ًآمننا ًيف ًس ٍربًًو يم ىع ن
وت يػى ٍومو فى ىكأَّىمنىا ح ىيز ٍ
اىف ًيف ىج ىسده عٍن ىدهي قي ي
ىك ىسلَّ ىم " ىم ٍن أ ٍ
الًتمذم1975 :ـ.حديث رقم.)2268 :

الوجه الداللي للحديث :فاألمن على نفس اإلنساف ،كعلى سالمة بدنو من العلل ،كاألمن على الرزؽ ،ىو
األمن الشامل الذم أكجز اإلحاطة بو ،ك عرفو ىذا احلديث الشريف ،كجعل حتقق ىذا األمن لدل اإلنساف

مبثابة ملك الدنيا بأسرىا ،فكل ما ديلكو اإلنساف يف دنياه ،ال يستطيع االنتفاع بو ،إال إذا كاف آمنان على
نفسو كرزقو( .القارم2002 :ـ)
شلا سبق صلد الدعوة اإلسالمية من خالؿ القرآف كالسنة تعمل باستمرار على انتشار األمن كالطمأنينة بُت
األفراد كاجلماعات.
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المطلب الثالث :مقومات الدعوة اإلسالمية لتحقيق األمن المجتمعي
لكي يتحقق األمن اجملتمعي يف اجملتمع فإف الدعوة اإلسالمية توفر لو عدة مقومات كىي كالتايل:
أكال :العدالة االجتماعية.
ظهرت فلسفة الدعوة اإلسالمية يف حتقيق األمن االجتماعي من خالؿ الناحية اآلقتصادية اليت ىي مفتاح لألمن من
النواحي األخرل منها:
بداية اذلجرة النبوية :حيث كضح ذلك من خالؿ عقد ادلؤاخاة بُت ادلهاجرين كاألنصار يف ثالثة
أ.
أشياء:
 يف احلق :من حيث التآزر يف اجلانب الركحي كادلعنوم ألمة الدعوة اال سالمية اجلديدةكالدكلة اجلديدة.
 يف التوارث :كما يتوارث ذكم القرىب كأرحاـ. -ادلواساة :كيقصد هبا االشًتاؾ يف مصادر ادلعاش من الثركات كاألمواؿ.

ب.

ت.

الدعوة اىل العمل كالتملك :عن جابربن عبد ا﵁ قاؿ :قاؿ رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم " :من

أحيا أرضا ميتة فهي لو ،كما أكلت العافية فهو لو صدقة " (مسند اإلماـ أزتد 1421 ،ىػ  ،حديث
رقم14636) :
ضبط آفاؽ احليازة حىت ال تفضي اىل االحتكار كاالكتناز :عن جابر رضي ا﵁ عنو قاؿ :كانت
لرجاؿ منا فضوؿ أرضُت فقالوا ،نؤاجرىا بالثلث كالربع كالنصف فقاؿ :النيب صلى ا﵁ عليو كسلم من
كانت لو أرض فليزرعها أك ليمنحها أخاه ،فإف أىب فليمسك أرضو  (.البي ىخا ًرم2002 .ـ،حديث
رقم)1092 :

ث.

صندكؽ الزكاة العامة :بعد اقامة دكلة الدعوة مؤسسة لألمن االجتماعي يف أمور ادلعاش ،كخاصة فيما
يتعلق بزكاة الركاز اليت تؤخذ من معادف األرض كقيمتها .%20

احلمى  :كيعٍت العقارات كمصادر الثركة اليت تطبقها الدكلة ادلستخلفو عن األمة لَتصدك يف كجوه النفع العاـ .قاؿ إف
رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم قاؿ ال زتى إال ﵁ كلرسولو  .كقاؿ :بلغنا أف النيب صلى ا﵁ عليو كسلم
زتى النقيع كأف عمر زتى السرؼ كالربذة"( .صحيح البخارم1407 ،ىػ  ،حديث رقم.)2197 :
140

VOL 3, BIL 1 2019

MALAYSIAN JOURNAL FOR ISLAMIC STUDIES

eISSN 2550-2042

ثانيا :اإلصالح االجتماعي:

حيث فلسفة الدعوة اإلسالمية تقوـ على اجلمع بُت ادلسئولية الفردية كادلسئولية اجلماعية ،ك قيمة األمن
االجتماعي بدكف أف تعم ذتراتو اىل األفراد ألف اجملتمع ليس أكثر من أف تكوف لبناتو من األفراد( .عمارة1998 .ـ)
ثالثا :سيادة قانون الدعوة اإلسالمية:
حينما يعيش ادلسلموف يف رلتمع يطبق الشريعة اإلسالمية يعيشوف بشعور الطمأنينة ىدكء الباؿ كالراحة
النفسية ،فهو يف أماف أف يتعدم أحد على مالو أك عيالو فضال عن حياتو أك كجوده.
إف إثارة الفزع كتركيع األمنُت يف اجملتمع يعترب تعديا على حرمة الدعوة اإلسالمية كقيمها ،ألف الدعوة
اإلسالمية جاءت هبا لتنظيم حياة الناس كتوفَت السعادة كالطمأنينو لكل فرد من أفراد اجملتمع.
حينما تسيطر قيم الدعوة اإلسالمية يسود قانوف اإلسالـ ألنو سيخرج من دائرة النصوص كالكلمات
النظرية ،اىل دائرة الواقع كادلمارسة التطبيقية كمعلما من معامل الدعوة اإلسالمية اليت حتقق األمن كالطمأنينة
للمجتمع كتبعد عن حياة الناس الرعب كالفزع .
رابعا :التكافل االجتماعي :إف من قيم الدعوة اإلسالمية كمقوماهتا حتقيق التكافل االجتماعي بُت أفراد

اجملتمع حبيث ينتشر بينهم التعاطف كالتواد كالًتاحم ،فهذا التكافل يتحقق بو األمن بداية من النصيحة حىت
يصل اىل سد حاجات الفرد ادلادية كادلعنوية فيتحقق لو األمن كالطمأنينة ألهنم كاجلسد الواحد ،كالدعوة
اإلسالمية تعلي من ىذه القيمة على لساف سيدنا زلمد صلى ا﵁ عليو كسلم:
 .1عن أيب شريح أف النيب  -صلى ا﵁ عليو كسلم  -قاؿ" :كا﵁ ال يؤمن ،كا﵁ ال يؤمن ،كا﵁ ال يؤمن" .قيل:
كمن يا رسوؿ ا﵁؟ قاؿ":الذم ال يأمن جاره بوائقو"( .سلتصر صحيح اإلماـ البخارم1407ق ،حديث
.2

.3

رقم)2327 :
ىف رس ى ً
ً
ات ًٍ
اإلنٍ ىسا يف انٍػ ىقطى ىع ىع ىمليوي إًَّال ًم ٍن
صلَّى اللَّوي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم قى ى
اؿ إً ىذا ىم ى
وؿ اللَّو ى
ىع ٍن أًىيب يىىريٍػىرىة ىرض ىي اللَّوي ىعٍنوي أ َّ ى ي
و
ًً
ً
صالً هح يى ٍدعيو لىوي" (سنن الًتمذل 1395 .ىػ ،حديث رقم:
ص ىدقىةه ىجا ًريىةه ىكع ٍل هم يػيٍنتىػ ىف يع بو ىكىكلى هد ى
ثىىالث ى
)1297
عن أيب شريح العدكم قاؿ :مسعت أذنام ،كأبصرت عينام ،حُت تكلم النيب  -صلى ا﵁ عليو كسلم -
فقاؿ":من كاف يؤمن با﵁ كاليوـ اآلخر فليكرـ جاره ،كمن كاف يؤمن با﵁ كاليوـ اآلخر فليكرـ ضيفو جائزتو،
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قيل :كما جائزتو يا رسوؿ ا﵁؟ فقاؿ":يوـ كليلة ،كالضيافة ثالثة أياـ ،فما كاف كراء ذلك فهو صدقة عليو"
(سلتصر صحيح اإلماـ البخارم1407 :ق حديث رقم)2328 :
.4

عن سعد بن أيب كقاص  ،أف النيب صلى ا﵁ عليو كسلم دخل عليو يعوده كىو مريض مبكة ،فقلت :يا
رسوؿ ا﵁ ،أكصي مبايل كلو؟ قاؿ " :ال " قلت :فبالشطر؟ قاؿ " :ال " قلت :فبالثلث؟ قاؿ " :الثلث
كالثلث كبَت  -أك كثَت  -إنك أف تدع كارثك غنيا خَت من أف تدعو فقَتا يتكفف الناس ،كإنك مهما
أنفقت على أىلك من نفقة ،فإنك تؤجر فيها حىت اللقمة ترفعها إىل يف امرأتك" (مسند اإلماـ أزتد

 1421ىػ حديث رقم ) 1482
 .5عن أيب ىريرة رضي ا﵁ عنو  :عن النيب صلى ا﵁ عليو ك سلم قاؿ ( يا نساء ادلسلمات ال حتقرف جارة
جلارهتا كلو فرسن شاة ) صحيح البخارم1407 :ق.حديث رقم)2427 :
 .6عن أيب ىريرة رضي ا﵁ عنو  :أف رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو ك سلم قاؿ ( كالذم نفسي بيده ألف يأخذ
أحدكم حبلو فيحتطب على ظهره خَت لو من أف يأيت رجال فيسألو أعطاه أك منعو)( .صحيح البخارم:
1407ق.حديث رقم)1401 :
ىذه ىي قيمة الدعوة اإلسالمية اليت يشعر كل فرد يف كنفها بأف ليس مبفرده بل ىناؾ الكثَتكف شلن يعيشوف
حولو يرجوف لو األمن كالطمأنينة كما يرجو ىو ذلم اخلَت كالطمأنينة.
خامسا :التعايش :إف من مقومات األمن اجملتمعي يف الدعوة اإلسالمية ،أف يشعر كل فرد يف اجملتمع بأنو ليس
كحده ،إمنا حولو آخركف يشعركف بإنسانيتو كىم ينصهركف يف بوتقة كاحدة ،كىو مايسميو علماء االجتماع
بالتعام؛ أم التعايش الذم يتخطى األناينية الفردية اىل االندماج يف اجملتمع فيدا﵁ مع اجلماعة .قاؿ تعاىل {:يىػا
أىيػُّها الَّ ًذين ءامنوا اتػَّ يقوا اللَّو كيكونيوا مع َّ ً ً
ُت} (التوبة  .")119 :إف رلتعاتنا يف حاجة إىل بناء رلتمع يقوـ
ى ى ىي
الصػادق ى
ى
ىى
ىى
على التعايش كقبوؿ اآلخر.
سادسا :التسامح ونبذ العنف :إف اكثر ما يدمر اجملتمعات العنف كالتظرؼ كأف يشعر الناس باخلوؼ شلن حوذلم
كلذلك حرمت الدعوة على كل فرد أف خييف اخوانو كما يودم اىل رعبهم .كيف ادلعجم الكبَت عن عب ًد ً
ا﵁ بٍ ًن
ى ٍ ىٍ
ً
ً ً
ً
اؿ رس ي ً
ىخافىوي ا﵁ي يػى ٍوىـ
ىع ٍم ورك ،قى ى
صلَّى ا﵁ي ىعلىٍيو ىك ىسلَّ ىم " :ىم ٍن نىظىىر إً ىىل يم ٍسل وم نىظٍىرةن يخيي يفوي هبىا ًيف ىغ ًٍَت ىح ٍّق ،أ ى
وؿ ا﵁ ى
اؿ :قى ى ى ي
ً
امة"( .الطرباين 1415 ،ىػ ،حديث رقم .)70
الٍقيى ى
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العنف من أخطر ما يسلب اجملتمع أمنو كإستقراره كينشر اخلوؼ بُت الناس ،فسعت الدعوة اإلسالمية إىل نشر
اؿ رس ي ً
صلَّى ا﵁ي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم " أىىال أينػىبِّئي يك ٍم
وؿ ا﵁ ى
التسامح كإقالة العثرات كالزالت كقبوؿ العذر كغفراف الذنب .قى ى ى ي
اؿ « :ىم ٍن أى ىك ىل ىك ٍح ىدهي ،ىكىمنى ىع ًرفٍ ىدهي ،ىك ىجلى ىد ىعٍب ىدهي ،أىفىأينػىبِّئي يك ٍم بً ٍش ور ًم ٍن ىى ىذا؟» قىاليوا:
وؿ ا﵁ً ،قى ى
بً ًشىرا ًريك ٍم؟» قىاليوا :نػى ىع ٍم يىا ىر يس ى
وؿ ا﵁ً،
اؿ« :أىفىأينػىبِّئي يك ٍم بً ٍش ور ًم ٍن ىى ىذا؟» قىاليوا :نػى ىع ٍم يىا ىر يس ى
ضونىوي» قى ى
نػى ىع ٍم يىا ىر يسو ىؿ ا﵁ً ،قى ى
َّاس ىكيػىٍبػغى ي
اؿ « :ىم ٍن يػىٍبػغى ي
ض الن ى
ً
وؿ ا﵁ً،
اؿ« :أىفىأينػىبِّئي يك ٍم بً ٍش ور ًم ٍن ىى ىذا؟» قىاليوا :نػى ىع ٍم يىا ىر يس ى
يل ىعثٍػىرنة ،ىكىال يػى ٍقبى يل ىم ٍع ًذ ىرنة ،ىكىال يػى ٍغ ًف ير ذىنٍػبنا» قى ى
قى ى
اؿ « :ىم ٍن ىال يىق ي
اؿ " :ىم ٍن ىال يػيٍر ىجى ىخٍيػ يرهي ،ىكىال يػي ٍؤىم ين ىشُّرهي"( .ادلستدرؾ على الصحيحُت للحاكم1411 ،ق ،حديث رقم)7707 :
قى ى

.

و ً ً ًً
ً
اؿ رس ي ً
ً
ب ىد نما
ع ًن ابٍ ًن يع ىمىر قى ى
وؿ اللَّو  -ى
صلَّى ا﵁ي ىعلىٍيو ىك ىسلَّ ىم :ى"ال يػىىز ياؿ الٍ ىعٍب يد ًيف في ٍس ىحة م ٍن دينو ىما ىملٍ ييص ٍ
اؿ :قى ى ى ي
ىحىر ناما"(.مسند عبد بن زتيد1423 ،ىػ  ،حديث رقم )854
سابعا :الشعور بالمسؤولية :اإلحساس بادلسؤكلية يولد لدل اإلنساف شعوران بأف كل شيء من حولو ىو مسؤكؿ عنو،

ىو مسؤكؿ عن كل ماجياكره على األرض اليت يعيش عليها كاليت بدكهنا اليستطيع أف حييا .ادلسئولية جتعلو عنصران
إجيابيان للمجتمع يدرؾ ادلخاطر اليت هتدد أبناء جنسو كاألضرار اليت تلحق بالبيئة من حولو :عن عبد ا﵁ ابن عمر
يقوؿ :مسعت رسوؿ ا﵁  -صلى ا﵁ عليو كسلم  -يقوؿ":كلكم راع ،ككلكم مسؤكؿ عن رعيتو ،اإلماـ راع،
كمسؤكؿ عن رعيتو ،كالرجل راع يف أىلو ،كىو مسؤكؿ عن رعيتو ،كادلرأة راعية يف بيت زكجها ،كمسؤكلة عن رعيتها،
كاخلادـ راع يف ماؿ سيده ،كمسؤكؿ عن رعيتو -،قاؿ :كحسبت أف قد قاؿ -:كالرجل راع يف ماؿ أبيو ،كمسؤكؿ عن
رعيتو ،ككلكم راع كمسؤكؿ عن رعيتو"( .سنن البيهقي الكربل1414،ق،حديث رقم16414 :
الخاتمة :وتتناول أهم النتائج وأبرز التوصيات .
نتائج الدراسة
 .1األمن يعٍت أف يشعر أفراد اجملتمع بالطمأنينة على أنفسهم كدينهم كأرزاقهم مع توفَت احلرية كالعدالو ،مع
االبتعاد عن كل ما يثَت رعب الناس كسلاكفهم على أنفسهم أك على أرزاقهم كأدياهنم.
 .2حتقيق األمن من خالؿ مقومات الدعوة إلسالمية يوفر للمجتمعات األمن الشامل نفسيا كركحيا كاقتصاديا
كاجتماعيا.
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 .3أعظم األمن ىو األمن على اإلدياف الذم ال ظلم فيو لإلنساف كأخيو اإلنساف ،كالذم يتحقق من خالؿ
الدعوة اإلسالمية يف القرآف كالسنة كسلوؾ السلف الصاحل.
 .4إف حتقيق األمن االقتصادم مفتاح لألمن األخالقي كالعقائدم ،ألنو من ادلستحيل أف تستقر العقائد
كاألخالؽ يف قلوب عارية اجلسد حافية القدمُت خاكية البطن.
 .5األمن اجملتمعي لو أصل شرعي يف مصادر الدعوة ،يف القرآف كالسنة ،كمها زاخراف باآليات كاألحاديث اليت
حتث على األمن مبعناه العاـ الشامل جلميع أنواع األمن ادلختلفة.
 .6العدالة االجتماعية مقوـ أساسي من مقومات الدعوة اإلسالمية.
التوصيات:
 .1جيب أف يًتكز اخلطاب الدعول على أف يعيش اجملتمع كفق ادلنهج اإلسالمي ،حيث ال أمن كال استقرار
إال يف منهج الدعوة اإلسالمية كشريعتها .
 .2أف يعمل اخلطاب الدعوم على إظهار فوائد كذترات احلياة يف ظل تطبيق الدستور اإلسالمي ،الذم يوفر
األمن بُت الناس كحيمي اجملتمع من اجلرائم كاإلضلرافات.
 .3جيب التعاكف بُت مؤسسات العمل االجتماعي كالًتبوم كاالقتصادم مبؤسسات العمل الدعوم ادلتنوعو
من أجل نشر ثقافة األمن كاالطمئناف النفسي كاالجتماعي لتحقيق الًتبية الصاحلة للمجتمع.
 .4اجلدية يف ضبط الألمور كتصحيح االضلرافات ،كاحلزـ مع اصحاب اجلرائم كمعاجلتهم ،كاف تكوف أجهزة
الدكؿ األمنية يف العامل اإلسالمي مصدر أمن كطمأنينة للناس ال مصدر رعب كخوؼ.
 .5جيب حتقيق العدالو كاحلرية بُت أفراد اجملتمع ألهنما مفتاح األمن كاألماف بُت أفراد اجملتمع.
 .6العمل على انشاء ىيئة دعوية إسالمية كربل تتصل جبميع اذليئات اإلجتماعية كالسياسية يف اجملتمع
للتخطيط األمٍت ادلادم كادلعنوم للناس ككضع الوسائل اليت تساعد على حتقيقة ،تتكوف من علماء
دعويُت تربويُت ربانيُت كمنظمات من اجملتمع ادلدين.
 .7جيب التوافق على على ادلبادئ كاألخالؽ السلوكية للدعوة اإلسالمية بُت أفراد اجملتمع أرتع؛ مسلمُت
كغَت مسلمُت.
 .8التماسك بُت افراد اجملتمع على العقيدة اإلسالمية لتحقق بينهم الوالء لبعضهم كللوطن.
كآخر دعوانا أف احلمد ﵁ رب العادلي
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المصادر
القرآن الكريم.
البخاري :أبو عبد الرزتن زلمد ناصر الدين ،بن احلاج نوح بن صلايت بن آدـ ،األشقودرم األلباين (ادلتوىف:
يح ا ًإل ىم ًاـ البي ىخا ًرم ،مكتىبة ادلعارؼ للنَّ ٍشر كالتوزيع ،الرياض ،الطبعة :األكىل 1422 ،ىػ
ص ًح
صر ى
1420ىػ) ،سليٍتى ى
ي
ى
  2002ـ.الس ًج ٍستاين :أبو داكد سليماف بن األشعث بن إسحاؽ بن بشَت بن شداد بن عمرك األزدم
أبو داود ِّ
الس ًجستاين (ادلتوىف275 :ىػ) سنن أيب داكد ،ا﵀قق :شعيب األرنؤكط  -زل َّمد ً
كامل قره بللي ،دار الرسالة
ى
ى
ِّ ٍ
العادلية ،الطبعة :األكىل 1430 ،ىػ  2009 -ـ.
الترمذي.ادلؤلف :زلمد بن عيسى بن ىس ٍورة بن موسى بن الضحاؾ ،الًتمذم ،أيب عيسى (ادلتوىف279 :ىػ)
سنن الًتمذم .الناشر :شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البايب احلليب – مصر.الطبعة :الثانية 1395 ،ىػ -
 1975ـ.
ابن زتيد :أبو زلمد عبد احلميد بن زتيد بن نصر ال ىك ٌسي كيقاؿ لو :ال ىك ٌشي بالفتح كاإلعجاـ (ادلتوىف:

249ىػ) ،ادلنتخب من مسند عبد بن زتيد  ،حتقيق :الشيخ مصطفى العدكم ،دار بلنسية للنشر كالتوزيع،
الطبعة :الثانية 1423ىػ 2002 -ـ

ابن حنبل :أبو عبد ا﵁ أزتد بن زلمد بن حنبل بن ىالؿ بن أسد الشيباين (ادلتوىف241 :ىػ)  :مسند اإلماـ
أزتد بن حنبل ،ا﵀قق :شعيب األرنؤكط  -عادؿ مرشد ،كآخركف ،إشراؼ :د عبد ا﵁ بن عبد ا﵀سن الًتكي،
مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األكىل 1421 ،ىػ  2001 -ـ
الحسن  :البناء االجتماعي  ،إحساف زلمد احلسن  ،دار الطليعة ،بَتكت 1985 ،ـ  ،ص . 23
الخادمي :نور الدين اخلادمي ،القواعد الفقهية ادلتعلقة باألمن الشامل ،اجمللة العربية للدراسات األمنية
كالتدريب ،اجمللد  ،21العدد .42
الزمخشري :أبو القاسم زلمود بن عمرك بن أزتد ،الزسلشرم جار ا﵁ (ادلتوىف538 :ىػ) أساس البالغة،،

حتقيق :زلمد باسل عيوف السود ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بَتكت – لبناف الطبعة :األكىل 1419 ،ىػ -
 1998ـ)
الشوكاني :زلمد بن علي بن زلمد بن عبد ا﵁ الشوكاين اليمٍت (ادلتوىف1250 :ىػ) نيل

األكطار.ادلؤلف.:كتاب  :الغصب كالضمانات  .باب  :النهي عن جده كىزلو .حتقيق :عصاـ الدين
الصبابطي.الناشر :دار احلديث ،مصر.الطبعة :األكىل1413 ،ىػ 1993 -ـ.379/5 .
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الضانى :شَتين الضاين ،االمن القومي ومشروعيته في االسالم .احلوار ادلتمدف-العدد2010 - 3160 :
. 11:57 - 20 / 10 /
الطبراني  :سليماف بن أزتد بن أيوب بن مطَت اللخمي الشامي ،أبو القاسم الطرباين (ادلتوىف360 :ىػ) ،ا﵀قق:

زتدم بن عبد اجمليد السلفي ،ادلعجم الكبَت ،دار النشر :مكتبة الرياض  /الطبعة األكىل 1415 ،ىػ -

1994ـ)
الماوردي :أبو احلسن علي بن زلمد بن زلمد بن حبيب البصرم البغدادم ،الشهَت بادلاكردم (ادلتوىف:
450ىػ) ،أدب الدنيا كالدين ،الناشر :دار مكتبة احلياة ،تاريخ النشر1986 :ـ
عمارة :د /زلمد عمارة ،مقومات األمن االجتماعي .دار الشركؽ2009.ـ.
عمارة :د زلمد عمارة  ،اإلسالـ كاألمن االجتماعي ،ط1998 ،1ـ.
الغزالي :أبو حامد زلمد بن زلمد الغزايل الطوسي (ادلتوىف505 :ىػ) ،االقتصاد يف االعتقاد ،كضع حواشيو:
عبد ا﵁ زلمد اخلليلي ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بَتكت – لبناف ،الطبعة :األكىل 1424 ،ىػ  2004 -ـ.
الغزالي :اإلسالـ كأكضاعنا االقتصادية ،زلمد الغزايل ،القاىرة 1987 ،ـ.
ابن منظور :زلمد بن مكرـ بن على ،أبو الفضل ،رتاؿ الدين ابن منظور األنصارم الركيفعى اإلفريقى (ادلتوىف:
711ىػ) ،لساف العرب ا﵀يط ،البن منظور ج،)21/13الناشر :دار صادر – بَتكت ،الطبعة :الثالثة -
 1414ىػ.
مدكور:د /إبراىيم مدكور معجم العلوـ االجتماعية ،كضع اليونسكو  ،طبعة القاىرة 1975،ـ.
النيسابوري :أبو عبد ا﵁ زلمد بن عبد ا﵁ احلاكم النيسابورم  ،ادلستدرؾ على الصحيحُت ،دار

ادلعرفة1418 ،ىػ 1998 /ـ

ابن عاشور :زلمد الطاىر بن زلمد بن زلمد الطاىر بن عاشور التونسي (ادلتوىف 1393 :ىػ) ،التحرير
والتنوير «حترير ادلعٌت السديد كتنوير العقل اجلديد من تفسَت الكتاب اجمليد» ،الدار التونسية للنشر – تونس،
 1984ىػ.

الرازي :أبو عبد ا﵁ زلمد بن عمر بن احلسن بن احلسُت التيمي الرازم ادللقب بفخر الدين الرازم خطيب الرم
(ادلتوىف606 :ىػ) .مفاتيح الغيب = التفسَت الكبَت ،دار إحياء الًتاث العريب – بَتكت ،الطبعة :الثالثة -
 1420ىػ.

قطب : :سيد قطب إبراىيم حسُت الشاريب (ادلتوىف1385 :ىػ) ،في ظالل القرآن ،دار الشركؽ  -بَتكت-
القاىرة ،الطبعة :السابعة عشر  1412 -ىػ.)447 /1( .
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