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 املقدمة:
 ده أما بعد:عوالصالة والسالم على من ال نيب بهلل وحده احلمد 

ىت تسعد يف ح، وأنه جيب حتقيقه وتوفةره للفرد ولألمة، من له أيمية بيةرة وماانة عييمةال شك أن األف
ك أثره على فإن لذل نه إذا أقيمت العقوابت الشرعية من احلدود والتعزيرات الالزمة شرعا  حياهتا، وال شك أ

  .الفرد واألمة
الفساد أنزل هللا سيحانه احلدود يف شريعة اإلسالم لتحقيق مصلحة العياد وتوطيد األمن والسالم وملنع 

الداخلية هة وبذلك تقوى اجلي ـواالستقرار يف اجملتمع والعمل على محايته داخليا  من الفوضى واالضطراب
للمجتمع يف وجه األعداء فتستعصي على االناسار مهما دبر ومار املابرون ؛ ألنه ال سييل للفوضى 
والفلتان األمين يف ظل سيادة الشريعة اإلسالمية اليت يرتىب األفراد يف ظلها على خمافة هللا والورع والتقوى 

 اات اآلخرين .واحلفاظ على الدماء واألموال واألعراض وممتل
ولتحقيق مصاحل العياد يف األرض والفوز ابلسعادة يف الدنيا واآلخرة أنزل هللا سيحانه هـذه الشريعة  

  .الرابنية وأمر احلابم واحملاومني ابتياعها والعمل مبقتضاها 
تُيعد الناس عن  ية يف اجملتمعواملتيصر يف أحوال األمة عرب عصورها املتالحقة جيد أن إقامة احلدود الشرع

املفاسد باافة صورها وأشااهلا وحُتد من اجلرائم ، بل تقضي عليها أحياان  ، فهي عقوابت رادعة ملنع العابثني 
واملستهرتين بدماء الناس وأمواهلم وأعراضهم ومبقدرات األمة ، ولييان أثر احلدود الشرعية بشال عام والقصاص 

 .الجتماعية من مجيع جوانيهابشال خاص على التنشئة ا
اام إن اململاة العربية السعودية وهي تطيق أح مثبانت اململاة أمنوذجا  مميزا  لتطييق احلدود، وقد  

نايتها، واهتمامها، لتدرك جيدا، أنه ليس هناك ما يستحق الرعاية القرآن، وتنفذ شرائعه، وتوليه جل ع
واالهتمام يف حياة األمة اإلسالمية، أبثر مما يستحقه بتاب هللا تعاىل : الذبر احلايم، والنور امليني واهلداية 

 .والرمحة، والنور والشفاء، ملا يف الصدور
  :ثمشكلة البح

و استخدامها أو ختليها عنه، إما جهال  أخوفهم من تطييق احلدود الاثةرين عن املنهج اإلسالمي، و ابتعاد 
 .انتشار الفساد والرذيلة، مما نتج عنه قوانني من وضع اليشر 

  : ةاآلتي توجييب عن التساؤال

    املقصود ابحلدود؟.ا م
    ؟.أيمية األمن ما 
 .؟سيل حتقيق األمن يف اجملتمع املسلمما و 
 .  ؟تقرار اجملتمعاثر إقامة احلدود يف اسآهي ما و 
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 .اململاة العربية السعودية لى حتقيق األمن يف عإقامة احلدود أثر ما و 

 :ثأهداف البح

          .أيمية األمن إبراز 
 .سيل حتقيق األمن يف اجملتمع املسلم يانب
 .    تقرار اجملتمعاثر إقامة احلدود يف اسآ

 .داحلدو  تضييععواقب بيان 
 حملافية على األمن والقضاء على اإلرهاب.اوسائل إظهار 

 .اململاة العربية السعودية لى حتقيق األمن يف عإقامة احلدود أثر توضيح 

 منهج الدراسة:
. وإمنا يستفيد من املنهج  منهج لن يقتصر على نوع واحد من املناهج املعروفة يف اليحث العلمي ِّ

؛ فيقوم بتوثيق اليحث وأحاامه بطريقة هتدف إىل التأبُّد والتثيُّت من  فارةِّ واحلُْام ونسيةِّ األقوال الالوصفي ِّ
إىل أصحاهبا من مصادرها األصليَّة، وإضافة بعض املعلومات والشروح للنصوص عند احلاجة إىل ذلك، وهذا 
، حيث يعتمد على  املنهج ال يغفل التقومَي والنقَد أيض ا، ويستفيد اليحُث بذلك من املنهج االستنياطي ِّ

 ل الفرعيَّة.القواعد العامة للوصول إىل املسائ

 البحث:خطة 
 النحو التايل: ىعليف مقدمة وسيعة مياحث وخامتة اء اليحث جوقد 

 أيمية املوضوع وعناصره. املقدمة:
 امليحث األول: تعريف بيعض مصطلحات اليحث.

 أيمية األمن :: الثاينامليحث 
 .سيل حتقيق األمن يف اجملتمع املسلم: الثالثامليحث 

 . تقرار اجملتمعاثر إقامة احلدود يف اسامليحث الرابع: آ
 : داحلدو  تضييععواقب امليحث اخلامس: 

 حملافية على األمن والقضاء على اإلرهاب.اوسائل : لسادساامليحث 
 .اململاة العربية السعودية لى حتقيق األمن يف عإقامة احلدود أثر السابع: يحث ملا

  النتائج والتوصياتهم أ اخلامتة:
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 ملبحث األول: تعريف ببعض مصطلحات البحث.ا
 داية من التعريف بيعض املصطلحات اليت ياثر إيرادها يف اليحث:يف اليالبد 

 .حلدود أوال : ا
 مجع حد وهو يف اللغة له معاين بثةرة منها : 

 .املنع واحلبس( 1)
 .(6)د تـيان الـجناايت، ومجعه ُحُدو َحدُّ السارق وغةره: ما مينعه عن الـمعاودة ومينع أَيضا  غةره عن إ

 .ني الشيئنيالفصل ب( 2)
الـَحدُّ: الَفصل بـني الشيئني لئال خيتلط َأحديما ابآلخر أَو لئال يتعدى َأحديما علـى اآلخر، ومجعه ُحدود 
. وفصل ما بـني بل شيئني: َحدٌّ بـينهما . ومنتهى بل شيء: َحدُّه ، ومنه: َأحد ُحدودِّ األرضني وُحدود 

 .(2) .الـحرم
  .التقدير والنهاية( 3)

ا  و حدََّده: ميزه . و َحدُّ بل شيٍء: منتهاه منتهى ب ل شيء: َحد ه . و حدَّ الشيَء من غةره ََيُدُّه حد 
 .(3).ألنه يرد ه ومينعه عن التمادي

 :ويف )الشرع (
 .(4)عقوبة مقدرة وجيت حقا هلل تعاىل

جتمع ا عرفه الشافعية و احلنابلة أبنه عقوبة مقدرة على ذنب وجيت حقا هلل تعاىل بما يف الزان ، أو
 (8)فيها حق هللا وحق العيد بالقذف فليس منه التعزير لعدم تقديره ، وال القصاص ألنه حق خالص آلدمي

 :املناسبة بني املعىن اللغوي والشرعي
 : بلمة )احلد( أتيت يف اللغة لعدة معاين

ا ، بما متنع هل منها املنع : وذلك ألهنا حتد : أي متنع صاحيها من اقرتاف األشياء اليت جعلت عقوبة -
 . غةره من ارتااب هذه اجلناايت

 . ومنها النهاية : ومسيت احلدود هناايت ألن هلا حدود مضيوطة ال يسوغ ختطيها وال جيوز جتاوزها -
 . ومنها التقدير : فاحلدود مقدرة من الشارع ال زايدة فيها وال نقص -

                                                 

  .( ، مادة )حدد(3/604لسان العرب البن منيور )( 6
  .( ، مادة )حدد(3/604ور )لسان العرب البن مني( 2
  .( ، مادة )حدد(3/604لسان العرب البن منيور )( 3
  .(663 /6 )التعريفات للجورجاين( 0
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 فاضل وما هو مرذول ، وتفصل أي متنع ومنها الفصل : ألهنا تفصل بني احلق والياطل ، وما هو -
 .األشرار من اقتحام محى األخيار

وعلى بل فاحلدود زاجرة مانعة من ارتااب اجلرائم ، فاصلة بني ما هو فاضل وما هو مرذول ، واقفة 
  . (1)عند هناية قدرها الشارع فال يزاد فيها وال ينقص

 تعريف األمن لغة:
 على عدة معان منها:يطلق 

 :األمانة( 1)
 (7)نون أصالن متقارابن:أحديما األمانة اليت هي ضد اخليانة.اهلمزة وامليم والف
 ( عدم اخلوف.2)
بصاحب ضد اخلوف، أَمَِّن بفرح أمنا  وأماان  بفتحهما وأمنا  وآمنة حمرَّبتني، وأمنا   األمن واآلمن:ف

ٌن وأمنٌي بفرح وأمةر، ورجٌل أَُمَنٌة بهمزة وَُيَرَّك أبمنه ُبل  أحد يف بل  (5يء" )ش ابلاسر، فهو أَمِّ
 ( الطمأنينة.3)

األصُل أن ُيْستَـْعَمَل يف ُسُاوِّن القلب، واأَلماُن واأَلمانةُ مبعىن ، فاألمن يعين الطمأنينة واالستقرار وعدم 
 .(0)اخلوف، ويعين الصدق وعدم اخليانة

  :ومعىن األمن يف االصطالح
، وهذا (64)يتماروه يف الزمان اآل قريب من املعىن اللغوي، فقد عرفه املتقدمون بقوهلم : هو عدم توقع

 فيه معىن الطمأنينة واالستقرار .
إحساس ابلطمأنينة اليت يشعر هبا الفرد سواء بسيب غياب األخطار اليت هتدد وجوده، أو نتيجة امتالبه 

 الوسائل الافيلة مبواجهة تلك األخطار حال ظهورها .
عليها،  لقانون، سواء بان هذا اإلخالل جرمية يعاقبـ احلالة اليت تتوافر حني ال يقع يف اليالد إخالل اب

 .(66)لنشاط من أن يتحول إىل جرميةأو نشاطا  خطةرا  يدعو إىل اختاذ تدابةر الوقاية؛ ملنع هذا ا

                                                 

 .(26عقوبة الزىن وشروط تنفيذها ، صاحل بن انصر اخلزمي )ص / (  1
 . 6/633معجم مقاييس اللغة،البن فارس(  5
 ./0فةروز آابديالقاموس احمليط،لل(  5
(، املفردات يف غريب القرآن 6/6865(، القاموس احمليط للفةروز آابدي)63/26( ينير : لسان العرب البن منيور ) 0

 ( .04لألصفهاين ص)
 ( .04( ، وينير : املفردات يف غريب القرآن لألصفهاين ص)88( التعريفات للجرجاين ص) 64
( ، دور األسرة يف أمن اجملتمع، د.إدريس 688اعي الدويل لنشأت اهلاليل ص)( ينير يف هذه التعريفات : األمن اجلم 66

 ( .026حامد ص)
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األمن : هو شعور اجملتمع وأفراده ابلطمأنينة، والعيش حبياة طيية، من خالل إجراءات بافية ميان أن ف
 بان شالها وحجمها، حال ظهورها، ومن خالل اختاذ تدابةر واقية.تزيل عنهم األخطار، أاي  

 هو الطمأنينة املقابلة للخوف والفزع والروع يف عامل الفرد واجلماعة ، ويف" بقوله : عرفه حممد عمارة و  
 . (12)"احلواضر ومواطن العمران ، ويف السيل والطرق ، ويف العالقات واملعامالت ، ويف الدنيا واآلخرة مجيعا  

هم اء املسلمني ما به يطمئن الناس على دينأن األمن عند فقه جاء يف املوسوعة الفقهية الاويتيةو 
 .(13)وأنفسهم وأمواهلم وأعراضهم ، ويتجه تفاةرهم إىل ما يرفع شأن جمتمعهم وينهض أبمتهم

  :لقرآن الكرميااألمن يف كلمة وورود  
للغة  ابملعىن الذي ذبره أهل اوردت بلمة األمن وما يشتق منها يف القرآن الارمي يف مواضع عديدة، 

  وهذه بعض اآلايت :السالمة واالطمئنان النفسي، وانتفاء اخلوف على حياة اإلنسان، ب
يَم ُمَصل  )تعاىل: يقول هللا  ى و َوَعهِّْداَن إِّىَل  َوإِّْذ َجَعْلَنا اْليَـْيَت َمثَابَة  ل ِّلنَّاسِّ َوأَْمن ا َواختَُِّّذوا مِّن مََّقامِّ إِّبـْرَاهِّ

َ لِّلطَّائِّفِّنَي َواْلَعابِّفِّنَي َوالرُّبَّعِّ السُُّجودِّ  يَم َوإِّمْسَاعِّيَل َأن َطه ِّرَا بـَْييتِّ
 (628)اليقرة: ) إِّبـْرَاهِّ

جُّ اْليَـيْ ويقول: ) ن اۗ  َوّلِلَِِّّّ َعَلى النَّاسِّ حِّ يَم و َوَمن َدَخَلُه َباَن آمِّ تِّ َمنِّ اْسَتطَاَع فِّيهِّ آاَيٌت بـَي َِّناٌت مََّقاُم إِّبـْرَاهِّ
 (05)آل عمران: )  إِّلَْيهِّ َسيِّيال  ۚ َوَمن َبَفَر فَإِّنَّ اّلِلََّ َغينٌِّّ َعنِّ اْلَعاَلمِّنيَ 

ٌر أَم مَّ إِّنَّ الَّذِّ ويقول: ) َناۗ  أََفَمن يـُْلَقى  يفِّ النَّارِّ َخيـْ ُدوَن يفِّ آاَيتَِّنا اَل خَيَْفْوَن َعَليـْ ن ا يـَْوَم يَن يـُْلحِّ ن َْأْيتِّ آمِّ
ةرٌ  َا تـَْعَمُلوَن َبصِّ ُتْم و إِّنَُّه مبِّ ئـْ   (.04)فصلت ) اْلقَِّياَمةِّۚ  اْعَمُلوا َما شِّ

ُ آمِّ  فـََلمَّا َدَخُلوا َعَلى  يُوُسَف آَوى  ويقول:   . )00)يوسف:  نِّنيَ إِّلَْيهِّ أَبـََوْيهِّ َوقَاَل اْدُخُلوا مِّْصَر إِّن َشاَء اّلِلَّ
ةرُوا فِّ  َر و سِّ نَـُهْم َوبـَنْيَ اْلُقَرى الَّيتِّ اَبرَْبَنا فِّيَها قـُر ى ظَاهِّرَة  َوَقدَّْراَن فِّيَها السَّيـْ م ا آمِّنِّنيَ َوَجَعْلَنا بـَيـْ َ َوَأايَّ  يَها لََيايلِّ

 .)65)سيأ: )
َذا اْليَـْيتِّ ويقول: ) ْن َخْوفٍ .  فـَْليَـْعُيُدوا َربَّ هَ   .(0-3 قريش) الَّذِّي َأْطَعَمُهم م ِّن ُجوٍع َوآَمنَـُهم م ِّ

 : األمن يف السنة النبوية وورود 
ْنُاْم ) : يف السنة النيوية، ما يؤبد أيمية أمن اإلنسان يف اجلماعة اليت يعيش فيها، يقول  َمْن َأْصَيَح مِّ

نـَْياُمَعاًف  يفِّ َجَسدِّهِّ، آمِّ  يَزْت َلُه الدُّ َا حِّ ْربِّهِّ، عِّْنَدُه ُقوُت يـَْومِّهِّ، َفَاَأمنَّ  .(14)(ن ا يفِّ سِّ

                                                 

 . 66واألمن االجتماعي، ص اإلسالم(  62
 .1/256  ج  الاويتية  املوسوعة الفقهية(  63

ابب يف القناعة ، ابن ماجه الزهد  ـ وقال: حسن غريب(2301)ح (850/ 0) 30ابب الرتمذي الزهد أخرجه: ( 60)
 . ، وقال الشيخ األلياين: حسن(0606) ح (6355/ 2)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura106-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura106-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura106-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura106-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura106-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura106-aya4.html
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لٍِّم  َيِّلُّ لُِّمسْ الَ  " ولقد هنى الرسول صلوات هللا عليه وسالمه، عن أن يروع املسلم أخاه املسلم، فقال:
اَأْن يُـ   . (15) ."َرو َِّع ُمْسلِّم 

ةُر َأَحدُُبْم إِّىَل } أن يشهر السالح عليه، حىت ولو بان ذلك مزاحا ، فقال: بما هنى عن  يهِّ اَل ُيشِّ  َأخِّ
اَلحِّ ، فَإِّنَُّه الَ َيْدرِّي َأَحدُبُ  لس ِّ  . (16) {  النَّارِّ.ْم َلَعلَّ الشَّْيطَاَن يـَْنزُِّع يفِّ َيدِّهِّ فـَيَـَقُع يفِّ ُحْفرٍَة مِّنَ ابِّ

ْن رَ  ربه أن يؤم ِّن روعاته، حيث بان يقول: }  اء النيب وبان من دع ، َوآمِّ ، اللَُّهمَّ اْستـُْر َعْورَايتِّ ْوَعايتِّ
، َومِّْن فـَْوقِّي، َوأَُعوذُ بَِّك أَْن أُْغتَ  َايلِّ ، َوَعْن ِشِّ ْن بـَنْيِّ يََديَّ، َومِّْن َخْلفِّي، َوَعْن ميِّيينِّ  .(17){اَل مِّْن حَتْيتِّ َواْحَفْيينِّ مِّ

 لذلك شرعت احلدود . فنعمة األمن من أهم النعم اليت أمنت هللا هبا على الناس
راضهم ناس وحتفظ عليهم دينهم ونفوسهم وأعشرعت عقوبة احلد وغةرها من العقوابت لتصون الفقد 

وعقوهلم وأمواهلم ، أي لتحفظ عليهم مقومات حياهتم ، ودعائم إنسانيتهم ، وحلفظ أمنهم، واستقرار حياهتم 
، وإبعاد شيح اجلرمية عنهم ، فشرعت هذه العقوابت حسما ملادة الفساد ، و زجرا عن ارتااهبا ، لييقى 

ى املنهج السوي فإن عدم إقامة العقوابت الزاجرة يف اجملتمع يؤدي إىل احنرافه العامل على اإلستقامة و عل
واختالله وقد نيه هللا تعاىل إىل ذلك يف بتابه فقال يف احلامة من شرعية القصاص : } ولام يف القصاص 

 )650) سورة اليقرة حياة اي أويل األلياب {
اخلمر  الشيطان أن يوقع بينام العداوة و اليغضاء يف وقال يف بيان احلامة من حترمي اخلمر } إمنا يريد

 .06-04) سورة املائدة و امليسر ويصدبم عن ذبر هللا وعن الصالة فهل أنتم منتهون {

                                                 

 (613/ 35) يف املسندأمحد و ،  (8441ح) (085/ 0)ابب من ْأخذ الشيء على املزاح أبو داود األدب أخرجه: ( 68)
 . (23410ح)

 (2802/ 1)ابب قول النيب صلى هللا عليه و سلم ) من محل علينا السالح فليس منا ( اليخاري الفنت خرجه: أ( 61)
 . (1516ح) (30/ 5)ابب النهي عن اإلشهار ابلسالح للمسلم (، مسلم الرب والصلة واآلداب 1116)ح

اَبُب َما يَْدُعو بِّهِّ ، ابن ماجه الدعاء  (8451ح) (050/ 0)ابب ما يقول إذا أصيح أبو داود األدب خرجه: أ( 65)
األلياين: وقال  .(0558ح) (043/ 5)، وأمحد يف املسند (3556)ح (6253/ 2) الرَُّجُل إَِّذا َأْصَيَح َوإَِّذا أَْمَسى

   صحيح
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 أمهية األمن: الثايناملبحث 
 ،أمر مطلوب لتحقيق التقدم واالزدهار يف جوانب احلياة األخرى  االطمئنان الشعور ابألمن وإن 

واحلضارية، ولذلك تسعى اجملتمعات اإلنسانية منذ القدم على اختالف االجتماعية والسياسية واالقتصادية 
معتقداهتا وتوجهاهتا ومستوايهتا احلضارية إىل توفةر األمن، وال يقلقها شيء قدر ما يقلقها زعزعة أمنها 

 . واستقراره
ألمن أيمية عييمة يف حياة الفرد واجملتمع واألمة، فهو املرتاز واألساس لال عوامل اليناء والتنمية، لف

  النهضة الشاملة يف مجيع اجملاالت.حتقيق و 
ل قدمه على ب بما يف سورة قريش،  وهلذا ذبره هللا تعاىل إىل جانب الغذاء، فقال ممتنا على أهل ماة

ا م ِّن ُبل ِّ الغذاء ، فقال تعاىل :  َنة  مُّْطَمئِّنَّة  َْأْتِّيَها رِّْزقـَُها َرَغد  َمَااٍن َفَاَفَرْت  َوَضَرَب اّلِلَُّ َمَثال  قـَْريَة  َباَنْت آمِّ
َا َبانُوا َيْصنَـُعونَ  َنـُْعمِّ اّلِلَِّّ فََأَذاقـََها اّلِلَُّ لَِّياَس اجْلُوعِّ َواخْلَْوفِّ مبِّ [ فـ )) قدم األمن على 662:  { ]النحلأبِّ

ة األمن، وأن إىل أيمي -صلى هللا عليه وسلم  -الطمأنينة؛ إذ ال حتصل الطمأنينة بدونه (( ، وأشار النيب 
نام آمنا يف : ) من أصيح م -صلى هللا عليه وسلم  -م مىت ظفر به فقد ظفر ابلدنيا بلها، فقال املسل

  (.65يومه، فاأمنا حيزت له الدنيا () سربه، معاًف يف جسده، عنده قوت
لدين والنفس يف حفظ ا ويعترب األمن مقصدا  من مقاصد الشريعة، فقد حصر العلماء املقاصد الضرورية

ل والعقل، )ولقد اتفقت األمة، بل سائر امللل على أن الشريعة ُوضعت للمحافية على الضرورات والنسل واملا
ب األمن وحفظ هذه الضرورات، وأن االضطرا ( ، والنصوص القرآنية توضح العالقة الوثيقة بني60اخلمس()

 األمين واخلوف انشئ عن اإلخالل حبفيها.
 من واإلميان، فإن اجملتمع إذا آمن أمن ، وإذا أمن منى ؛ فعا ومما سيق تتيني لنا العالقة القوية بني األ

ُم اأْلَْمُن َوُهم الَّذِّيَن آَمُنوا َوملَْ يـَْليُِّسوا إِّميَانـَُهم بِّيُْلٍم أُولَ ئَِّك هلَُ أفراده مع األمن حياة طيية، بما قال تعاىل : } 
 .[ 52{ ]األنعام : مُّْهَتُدونَ 

وانتيام أمرها بستة أشياء، منها )) أمٌن عام ... تطمئن إليه النفوس،  وصرح املاوردي أبن صالح الدنيا
 .(24اذر طمأنينة (( )راحة، وال حل وتنتشر فيه اهلمم، وَيْسُان فيه الربيء، وْأنس به الضعيف؛ فليس خلائف

أما إن اختل األمن فستسود الفوضى، وَيل اخلوف واالضطراب، وتتغةر القيم واألخالق، وتصيح األرض 
َمسَيعة ْأبل فيها القوي الضعيف، وتصيح مقدرات اجملتمع أبيدي اجملرمني، وتتوقف عجلة التنمية، ويهاجر 

ي الغاية اس اليت هالناس ورؤوس األموال إىل جمتمعات أبثر أمنا ، بل إن اختالل األمن يؤثر يف عيادات الن
 من خلقهم.

                                                 

 ( سيق خترجيه. 65
 ( .2/5( املوافقات للشاطيب ) 60
 ( .660ـ  666( أدب الدنيا والدين للماوردي ص) 24
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إن األمن ضرورة ملحة للمجتمع اإلسالمي إذ به تتحقق رفاهية الفرد ويعم اخلةر مجيع أفراده ويرتقي 
 تشريعاته . ابجملتمع إىل مصاف األمم املتحضرة ، لذا جند أن اإلسالم قد أواله اهتماما  ابلغا  ونوه عنه يف

الذين  )لقد جاءت النصوص من الاتاب و السنة املطهرة تؤبد وحتث عليه وأتمر به ، قال تعاىل :     
 (52سورة األنعام، آية ) آمنوا ومل يليسوا إمياهنم بيلم أولئك هلم األمن وهم مهتدون (

ال َيب الفساد  نسل وهللا) وإذا توىل سعى يف األرض ليفسد فيها ويهلك احلرث والوقال هللا تعاىل : 
فاإلنسان إذا انصرف للعمل وبانت وجهته الشر والفساد فهذا العمل يعترب جرمية  (248سورة اليقرة،آية ) (

 يف حق اجملتمع يعاقب عليها .
ومل ياتف اإلسالم يف تشريعاته على األمر به واحلث عليه ، بل وضع عقوابت زاجره ملن خيل به ، قال 

)إمنا جزاء الذين َياربون هللا ورسوله ويسعون يف األرض فسادا  أن يقتلوا أو يصليوا أو تقطع أيديهم تعاىل : 
رة املائدة، سو  ف أو ينفوا من األرض ذلك هلم خزي يف الدنيا وهلم يف اآلخرة عذاب عييم(وأرجلهم من خال

، إن إجياب العقوابت يف اإلسالم ملن ينتهك األمن يعترب محاية من حدوث الفوضى واالضطراب  (33آية )
 يف اجملتمعات ، هلذا بانت معاقية اجلاين رادعا  له وتنييها  من ممارسة أي جرمية .

من مقاصد االلتزام ابإلسالم عقيدة وشريعة حتقيق األمن يف حياة الناس، وهذه منَّ هللا جل وعال هبا ف
َاتِّ لََيْسَتْخلَِّفنـَّهُ  ْنُاْم َوَعْمُلوا الصَّاحلِّ  اأَلْرضِّ  ْم يفِّ على عياده يف قوله تعاىل يف سورة النور ؟َوَعَد هللاُ الذِّيَن آَمُنوا مِّ

ْم َولَُيَما َِّننَّ هَلُْم دِّينَـُهْم الذِّي اْرَتَضى هَلُْم َولَيـَُيد ِّلَنـَُّهم م ِّن بَـ  ْم أَْمن ا؟ مث جاء عْ َبَما اْسَتْخَلَف الذِّيَن مِّْن قـَْيلِّهِّ دِّ َخْوفِّهِّ
ئ ا؟]النور: مقاصد الشريعة، الشريعة [ إذن حتقيق األمن مقصد من 88ابلنتيجة ؟يـَْعُيُدوَنينِّ اَل ُيْشرُِّبوَن ِبِّ َشيـْ

جاءت لتحقيق األمن، الذي ينتج عنه عيادة هللا جل وعال وحده ال شريك له، وينتج عنته اخلةرات وإزالة 
 .(26)املنارات وانتشار الدعوة وانتشار اخلةر واإلصالح ومناء األمة وقوة األمة وما أشيه ذلك
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 .سبل حتقيق األمن يف اجملتمع املسلم: الثالثاملبحث 
واحــــــدا  مــــــن عوامـــــل بثــــــةرة، شــــــرعها اإلســــــالم  ينيغـــــي أن نعلــــــم أن تطييــــــق احلــــــدود لـــــيس إال عــــــامال  

لينــــــــاء اجملتمــــــــع اإلســــــــالمي وســــــــالمته واســــــــتقراره وأمنــــــــه، فهنــــــــاك الرتبيــــــــة اإلســــــــالمية، وأصــــــــوهلا واإلميــــــــان، 
ــــــــادات اإلســــــــالمية، فالصــــــــالة تنهــــــــى عــــــــن  ــــــــة ابلعي ــــــــق مث الرتبي ــــــــره يف األمــــــــن وثي ــــــــره يف النفــــــــوس، وأث وتقري

ى، واألمـــــــر ابملعـــــــروف والنهـــــــي عـــــــن املناـــــــر ونصــــــــوص الفحشـــــــاء واملناـــــــر، وبـــــــذا أمـــــــور العيـــــــادة األخـــــــر 
 (22)الرتغيب ونصوص الرتهيب وغةر ذلك( 

 األمن ولعل من أيمها:تحقيق لهنالك عِّدَّة سيل ووسائل وعوامل و 
 أوال: التمسك ابلعقيدة اإلسالمية:

وهتذييه وتقوميه، وإرشاده إىل ما فيه األصلح  الواضح يف سلوك اإلنسانالشك أن للدين أثره العييم و 
مصادرها األصلية من   له يف دينه ودنياه وأخرته.وعندما  انتشرت العقيدة اإلسالمية الصحيحة واملستقاة من

 -احل عليه األمَّة وسار عليه السلف الص بتاب هللا تعاىل ومن سنة رسوله صلى هللا عليه وسلم، وما أمجعت
بان لتلك العقيدة أثرها العييم يف إرجاع الناس إىل جادَّة احلق والصواب، وترك االبتداع   -رمحهم هللا تعاىل 

 .يف الدين، وبذا ترك العادات والتقاليد املخالفة واملنافية للشريعة اإلسالمية الغرَّاء
 :تطبيق الشريعة اإلسالمية اثنيا :

 عليه من قواعد وأصول ة اإلسالمية وما اشتملتإنَّ املتأم ِّل يف أحاام الشريع
ة ا الشريعة الااملة اخلةر ِّ  النافعة لإلنسان يف هذه احلياة. وعيادات وأحاام وأخالق، يدرك أهنَّ

 .وتطييقها والعمل على إتياعها وعدم اإلعراض عنها ولذا أوجب هللا تعاىل التحابم إىل هذه الشريعة    

ُبل ٍ  َهاجا { سورة املائدة آية َجَعْلنَ  قال تعاىل: }ِّ نـْ ْرَعة  َومِّ ْنُاْم شِّ  .05ا مِّ
بفلت للمسلم: دينه ونفسه، وعقله، وماله، ونسله، وما  وال ريب أنَّ أحاام الشريعة اإلسالمية قد

 .حياته وأحواله َيتاج إليه وتستقيم وتتحسَّن به
ألمن وتوطَّد األمان بني الناس، الشريعة اإلسالمية والعمل والقضاء هبا، ساد ا ونتيجة  لتطييق أحاام

 .الساينة، وعرف الناس معىن احلياة اآلمنة وشاعت
نَساَن لََيْطَغى * َأن رَّآُه اْستَـْغىَن " )العلق، آية: قال تعاىل (. والطغيان هو الصفة 5ـ1: " َبالَّ إِّنَّ اإْلِّ

السائدة يف اإلنسان عندما ياون يف معزل عن شرع الرمحان ولو أتم لنا وصف القرآن الارمي لإلنسان مبعزل 
لنعم لإلحسان وظلوم يف احلقوق، وبفَّار ل عن اإلميان، لوجدانه عجيا : فهو ضعيف أمام املغرايت، ونسىُّ 
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وجمادل ابحلق أو الياطل، وعجول متسرع، وانبر للفضل، وخبيل مبا عنده وشديد يف اخلصومة، وَشرِّه يف 
، وهو  جلب اخلةر لنفسه، وقنوط إذا عجز عن جلب هذا اخلةر، وهلع جزع إذا أصيب بُضر ِّ أو أملَّ به شرُّ

:  ميان أن تواجه وتعا ج وهتذب طياع هذا املخلوق إال بشريعة من عند خالقهضان ابخلةر إذا حتصل عليه وال
(، وبيف نتخيل جمتمعنا يرتك فيه اإلنسان  60" َأاَل يـَْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَّطِّيُف اخْلَيِّةُر " )امللك، آية: 

 .(23)بالوحش الضاري، أو السَّيُع الااسر، دومنا شريعة تطه ِّر قليه وجوارحه
حتقيق األمن يف اجملتمعات مرتيط بتطييق شرع هلل، فقد خص هللا عز وجل من طيق شرعه، وحقق إن 

ُدوَن " )األنعام، شريعته ابألمن قال تعاىل: " الَّذِّيَن آَمُنوْا َوملَْ يـَْليُِّسوْا إِّميَانـَُهم بِّيُْلٍم أُْولَئَِّك هَلُُم اأَلْمُن َوُهم مُّْهتَ 
تمعات الغةر حماومة حبامة الشريعة وضيطها لألمور يرى، بثرة القتل، (، واملتآمل يف حال اجمل52آية: 

واإلغتصاب، واستياحة األموال بال ِّ الطرق واألشاال، وانتشار الفواحش والزان، والفجور واخلَنا، واإلدمان، 
رتيط ملواللصوصية، واجلاسوسي ة والتحاسد والشح واليخل واجلهل واليلم وهذا بله من مياهر غياب األمن ا

 .(20)بتحايم شرع هللا
 :الشرعية اثلثا : إقامة احلدود

ما تقتضيه من حدود شرعية على َمْن يقوم  لعلَّ من لوازم تطييق الشريعة اإلسالمية، والعمل هبا إقامة
 .حق ِّ اآلخرين مبخالفتها، أو من يرتاب جرما  معي نا  يف

 رابعا : العدل بني الناس:
ْلَعْدلِّ واإلحسان  أمر هللا تعاىل ابلعدل يف بتابه الارمي، وحضَّ عليه بقوله سيحانه: }إِّنَّ اّلِلََّ َْأُْمُر ابِّ

 04نحل آية لَوإِّيَتاءِّ ذِّي اْلُقْرىَب َويـَنـَْهى َعنِّ اْلَفْحَشاءِّ َواْلُمْنَارِّ َواْليَـْغيِّ يَعُِّيُاْم َلَعلَُّاْم َتذَبَُّروَن{سورة ا

بما أمر سيحانه إبقامة العدل ولو بان مع األعداء، وأنَّ ذلك من عالمات التقوى، بما قال سيحانه:      
ْلقِّْسطِّ َوال جَيْرَِّمنَُّاْم َشَنآُن قـَْوٍم َعَلى أَ  ا ُهَو أَقْـَرُب ال تـَْعدُِّلوا اْعدُِّلو }اَي أَيُـَّها الَّذِّيَن آَمُنوا ُبونُوا قـَوَّامِّنَي ّلِلَِِّّّ ُشَهَداءَ ابِّ

َا تـَْعَمُلوَن{ سورة املائدة آية   5لِّلتـَّْقَوى َواتَـُّقوا اّلِلََّ إِّنَّ اّلِلََّ َخيِّةٌر مبِّ
 وما من شك أنَّ أي جمتمع يسود فيه العدل سوف ينعم أفراده ابألمان واالستقرار وراحة اليال..

 خامسا : األمر ابملعروف والنهي عن املنكر: 
والنهي عن املنار من األصول العييمة واألسس الرفيعة اليت أمرت هبا الدعوة يعد األمر ابملعروف 

 اإلسالمية وأبدهتا، وأمجعت األمة على أيمية القيام هبذا الواجب.
وما من شك أنَّ األمَّة اإلسالمية قد قامت بتطييق األمر ابملعروف والنهي عن املنار، فاان ذلك     

 صالحها واستقامتهاعنواان  خلةرهتا، ودليال  على 

                                                 

 ..184هجر القرآن العييم صـ ، وانير:(686اإلميان ابهلل جل جالله )ص: (  23
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ومن اجلوانب اهلامَّة الدالة على تطييق األمة اإلسالمية لألمر ابملعروف والنهي عن املنار إجياد هيئة أو 
 وظيفة ختتص هبذا الواجب اهلام، وتنفيذه عمليا  بني الناس، أال وهي: احلِّْسية،

ة يف اجملتمع، وإجياد هيئات احلِّْسي وبذا تتضح أنَّ احلامة من تشريع األمر ابملعروف والنهي عن املنار،
ا هو من أجل إعالء بلمة هللا تعاىل وتوحيده ونصرة دينه وإظهار شرعه وإبطال املنارات وامليتدعات وُبلُّ  إمنَّ

 ما خيل أبمن اجملتمع واستقراره وطمأنينته.
 سادسا : االستقرار السياسي:

ْألف بين جنسه،ويعيش معهم يف مجاعات يقرر علماء االجتماع أبن اإلنسان مدين بطيعه، وأنه 
وتاوينات بشرية بذلك البدَّ لتلك اجملتمعات والتاوينات اليشرية من قائد وموجه هلا، وويل أمر يهتم بشأهنا 
ومبا يصلحها ويدرأ عنها ما يسوؤها، وحينما تتنازع اجملتمع عِّدَُّة قيادات، فإنَّه بال شك سوف َيتار وخيتل 

 ، ويتحزَّب أفرادهنيامه، وينعدم أمنه
 سابعا : نشر العلم الصحيح بني الناس

ال شكَّ أنَّ للعلم أثره الواضح يف االرتقاء بسلوك اإلنسان وهتذييه، وإبسابه معارف وخربات مل تان 
 متاحة لديه.
ه بذلك ميد  العلم اإلنسان آبفاق جديدة يف حياته تعر ِّفه بوظيفته، وحقوقه، وواجياته، وما ينيغي علي     

 القيام وااللتزام به.
 اثمنا : حتسُّن األحوال املعيشية واالقتصادية:

عاىن اجملتمع يف اململاة العربية السعودية من حالة الفقر والعوز الشديدين؛ وذلك حملدودية اإلنتاج 
 واإلماانيات االقتصادية املتاحة قيل توحيدها، وابتشاف اليرتول فيها.

ال اجملتمع آنذاك عادات سيئة بثةرة هتدف يف جمملها إىل حتصيل امل ولذا تفشَّت يف بعض أفراد    
 واألرزاق أبي شاٍل بان.

ولان عندما توحَّد اجملتمع وآثر حياة األلفة واالستقرار واإلخاء، فتح هللا تعاىل عليه أبواب الرزق     
 واخلةر.

لى اإلنسان يف وابةر اخلةر قد أضفى عواحلقيقة أن حتسَُّن االقتصاد والناتج احمللي لليالد، وظهور ب    
اململاة العربية السعودية صفات ومفاهيم عديدة، وجعله يتطلَّع إىل األمن وضرورته يف احلفاظ على مااسيه 
ومدخراته، وهذا ما زاد من تعميق الشعور أبيمية األمن بني أفراد اجملتمع والنير إليه بوسيلة، وضرورة من 

 د عنها..ضرورات احلياة ال غىن ألح

ـــــــة فقـــــــد جـــــــاء يف قصـــــــة ممـــــــا ال شـــــــك أن الفقـــــــر قـــــــد جيـــــــر اإلنســـــــان إىل خمالفـــــــات شـــــــريعة ف الثالث
اللَُّهـــــمَّ إِّْن ُبْنـــــَت تـَْعلَـــــُم َأين ِّ ُبْنـــــُت قـــــال أحـــــد الثالثـــــة: "فســـــدت الغـــــار صـــــخرة  ووا إىل غـــــارالنفـــــر الـــــذين آ



(12) 

 

َهــــا َحــــىتَّ  نـْ ــــبُّ الرَُّجــــُل الن َِّســــاَء فـََقالَــــْت اَل تـََنــــاُل َذلِّــــَك مِّ ــــي َبَأَشــــد ِّ َمــــا َيِّ ــــْن بـََنــــاتِّ َعم ِّ ــــبُّ اْمــــرَأَة  مِّ تـُْعطِّيَـَهــــا أُحِّ
ائَـــــةَ  َ َواَل تـَُفـــــضَّ اخْلَـــــ مِّ َهـــــا قَالَـــــْت اتَّـــــقِّ اّلِلَّ ـــــا قـََعـــــْدُت بـَـــــنْيَ رِّْجَليـْ اََتَ إِّالَّ دِّينَـــــاٍر َفَســـــَعْيُت فِّيَهـــــا َحـــــىتَّ مَجَْعتـَُهـــــا فـََلمَّ

ــــافْـرُْج َعنَّــــا  ــــَك َف ــــاَء َوْجهِّ ــــُت َذلِّــــَك ابْتَِّغ ــــُم َأين ِّ فـََعْل ــــَت تـَْعَل ــــإِّْن ُبْن ــــا َف ــــهِّ فـَُقْمــــُت َوتـَرَْبتـَُه َق ِّ ــــاملرأة  (28)..."فـُْرَجــــة  حبِّ ف
ــــه قــــد يضــــعف لــــذا  رضــــيت ابلــــزان لشــــدة احلاجــــة، وبــــذلك بــــل مــــن تلجــــأه احلاجــــة إىل ارتاــــاب حمــــرم فإن

ــــه بــــان يســــتعيذ مــــن الفقــــر  ــــت أن ــــنْ ثي َــــْدُعو َبــــانَ   ، هللاِّ  َرُســــولَ  أَنَّ ، َعائَِّشــــةَ  َع َــــُؤاَلءِّ  ي ــــدََّعَواتِّ  هبِّ  اللَُّهــــمَّ : ال
ــــنْ  بِّــــكَ  أَُعــــوذُ  فَــــإِّين ِّ  ــــةِّ  مِّ َن ــــةِّ ، النَّــــارِّ  َوَعــــَذابِّ  النَّــــارِّ  فِّتـْ َن ــــنْ ، اْلَقــــرْبِّ  َوَعــــَذابِّ  اْلَقــــرْبِّ  َوفِّتـْ ــــةِّ  َشــــر ِّ  َومِّ َن ــــنْ ، اْلغِّــــىَن  فِّتـْ  َومِّ
ــــــةِّ  َشــــــر ِّ  َن ــــــرِّ  فِّتـْ ــــــوذُ ، اْلَفْق ــــــنْ  بِّــــــكَ  َوأَُع ــــــةِّ  َشــــــر ِّ  مِّ َن ــــــيحِّ  فِّتـْ ــــــلْ  اللَُّهــــــمَّ ، الــــــدَّجَّالِّ  اْلَمسِّ َــــــاءِّ  َخطَــــــااَييَ  اْغسِّ ــــــثَـّْلجِّ  مبِّ  ال

ــــَردِّ  ــــيبِّ  َونَــــق ِّ ، َواْليَـ ــــنَ  قـَْل ــــتَ  َبَمــــا،  اخلَْطَــــاايَ  مِّ ــــَيضَ  الثَـّــــْوبَ  نـَقَّْي ــــنَ  األَبـْ ــــينِّ  َواَبعِّــــدْ ، الــــدََّنسِّ  مِّ ،  َخطَــــااَييَ  َوبـَــــنْيَ  بـَْي
ـــــنَ  بِّـــــكَ  أَُعـــــوذُ  فَـــــإِّين ِّ  اللَُّهـــــمَّ ، َواْلَمْغـــــرِّبِّ  اْلَمْشـــــرِّقِّ  بـَـــــنْيَ  اَبَعـــــْدتَ  َبَمـــــا  .َواْلَمْغـــــَرمِّ ، َمـــــْأمثِّ َوالْ ، َواهْلـَــــَرمِّ ، اْلَاَســـــلِّ  مِّ

(21).  

 اتسعا : وجود األجهزة األمنية احلكومية املنظمة:
البد من الدولة من االهتمام ابإلصالحات الداخلية يف مجيع مرافق ومؤسسات الدولة وبذلك االهتمام 

 .عددة األغراض واملهام يف اليالدابلتنييم اإلداري لألجهزة األمنية املت
 السمع و الطاعة لوالة األمر : :عاشرا  

من رمحة هللا  على بعياده أن أقام فيهم والة وسالطني ،دوي قوة ونفوذ ْأخذون على يد اليامل ويعطون   
بال  ما يستحقه ، حيث أن االعتداء واليلم والتعدي من طييعة بثةر من الناس وذلك مما َيدث الفوضى 

حىت ْأمن الناس على دمائهم وأمواهلم ، وقد أمر هللا  صلحةاملة من ابب واالضطراب  فاان  وجود الوال
وأويل  : ) اي أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسولقال تعاىل بطاعة  والة األمر وهنى على اخلروج عليهم

  سورة النساء األمر منام (

                                                 

يَ بتاب الييوع ابب   اليخاري( أخرجه: 28) ئ ا لَِّغةْرِّهِّ بَِّغةْرِّ إِّْذنِّهِّ فـََرضِّ (، ومسلم يف بتاب 2268ح) (3/50 إَِّذا اْشتَـَرى َشيـْ
 (2400/  0ابب قصة أصحاب الغار الثالثة والتوسل بصاحل األعمال (  )الذبر والدعاء والتوبة واالستغفار 

يف بتاب  السنة شرح(، واليغوي يف 66521ح) (305/ 64)بتاب الرقاق   الاربى السنننسائي يف (، وال2503ح)
(، عن ابن عمر 8800ح) (026/ 3) همستخرج(، وأبو عوانة يف 3024ح) (5/ 63)الرب والصلة ابب بال الوالدين

.  
ومسلم يف بتاب  (،1445 ح) (2306/ 8) واملغرم املأمث من التعوذ يف بتاب الدعوات ابب ( أخرجه: اليخاري21)

  (.1054ح) (58/ 5)االستعاذة  الدعوات ابب
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ا قال : ))نضر هللا -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن أنس بن مالك و   عيد 
مسع مقاليت هذه فحملها فرب حامل الفقه فيه غةر فقيه، ورب حامل الفقه إىل من هو أفقه منه، ثالث ال 

ومناصحة أويل األمر، ولزوم مجاعة املسلمني فإن  -عز وجل-يغل عليهن صدر مسلم، إخالص العمل هلل 
 ..(25)دعوهتم حتيط من ورائهم((

و يان معصية بقطع النير عن صالحهم أواملراد ابلسمع والطاعة مساع ما ْأمرون به، وامتثاله إن مل 
يف بتب العقيدة واحلديث و الفقه هلذا األمر، وساقوا ما ورد فيه من أدلة  أبوااب، وقد عقد علماء األمة عدمه

ألبناء عليه هذا امليدأ وتربية ا تطييقمع والة األمر. وان  وأحواهلميف الاتاب والسنة وأقوال السلف الصاحل 
 مر مثارا  ينعم هبا أفراد اجملتمع ومنها :والتوعية بقيمته يث

 التعيد هلل يف القيام به حيث أن ذلك من طاعة هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم وامتثال ألمريما . -6
التعاون على الرب والتقوى ،حيث أن اجلميع اذا طيقوا ميدأ السمع و الطاعة ياونوا قد  إظهار -2

 نوأمال معروف ورد بل منار وشر وفساد ، مع ما سيتحقق من أمن تعاونوا مع والة األمر على فعل ب
 وطمأنينة .

حتقيق الراحة والسعادة النفسية والعقلية والفارية ،فالقائم ابلسمع والطاعة واملطيق هلما ياون أبعد  -3
 و احلقد واحلسد والغل و اليغضاء.الناس عن اهلوى 
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 . تقرار اجملتمعاثر إقامة احلدود يف اساملبحث الرابع: آ
علماء الشريعة اإلسالمية أن تطييق العقوابت ] احلدود والتعزيرات [ ضد مرتاىب اجلرائم َيمى مع جي

اجملتمع ، وَيفظ اجلماعة ، ويردع املنحرفني واجملرمني .. وهذا بله من أجل اإلنسان ، الذى جاءت تلك 
فظ الدين والعقل ت هبا الشرائع ،  والىت تتمثل ًف حالشريعة للمحافية على ضروراته الىت توارثتها امللل وجاء

 والعرض واملال . 
مما تقدم يتجلى لنا أن يف إقامة احلدود فوائد عييمة ، و يرتتب على إقامتها يف اليالد فوائد عديدة و 

 : يف مجيع جوانب احلياة أذبر فيما يلي أهم هذه الفوائد
 : اجلانب اإلجتماعي 

:}ُقْل إِّْن   -عز وجل-بما يف قول هللا   -عز وجل-سلمني ابتياع شريعة هللا أمر امل -عز وجل-فاهلل 
ُتْم حتِّيُّوَن اّلِلََّ فَاتَّيُِّعوينِّ َُيْيِّْيُاُم اّلِلَُّ َويـَْغفِّْر َلُاْم ُذنُوَبُاْم{ ]آل عمران:  يقول:  -عز وجل-[ ، وهللا 36ُبنـْ

ا فَاتَّيُِّعوُه وَ  َراطِّي ُمْسَتقِّيم  [ ، وال شك 683يلِّهِّ{ ]األنعام: اَل تـَتَّيُِّعوا السُُّيَل فـَتَـَفرََّق بُِّاْم َعْن َسيِّ }َوأَنَّ َهَذا صِّ
أن املسلم جيب عليه أن ياون رقييا على ذاته، وأن يسعى إىل تطييق األحاام الشرعية، ألنه مأمور ابلعمل 

لم بذلك فإنك جتد زم املسفإذا الت -صلى هللا عليه وسلم-وسنة نييه حممد  -عز وجل-مبا جاء يف بتاب هللا 
يف اجملتمع املسلم اْلعِّفََّة يف األقوال، واألمانة يف املعاملة، وإقامة فرائض الدين، واحرتام احلقوق، واستناار 

 -ينابإلضافة إىل الرقابة الذاتية يف تنفيذ أوامر الد-الفاحشة، واالمتناع عن اجلرمية، هذا هو الذي َيقق 
إن هللا “قول: ي -رضي هللا عنه-ى الشرع، وَيقق صالحهم واستقامتهم، وعثمان انتيام أحوال املسلمني عل

، فاإلنسان إذا ضعفت نفسه فاحنرف عن جادة احلق والصواب واعوج ” ليزع ابلسلطان ما ال يزع ابلقرآن
 -ز وجلع-عن طريق اجلادة الصحيحة، فإنه أتيت الوالية السلطانية لِّتـَُقوِّ َمه مبوجب ما جاء يف بتاب هللا 

تيم من إقامة احلدود والتعازير على اجلرائم املقررة يف الشرع، فتن -صلى هللا عليه وسلم-وسنة نييه حممد 
 .(25)بذلك أحوال املسلمني

الدين  ): إن إقامة احلدود تعود على اجملتمع آباثر عييمة فاحلدود حتفظ لإلنسان مقومات حياته وهي
فى على أحد األضرار اليت تنتج عن شرب اخلمر وابقي املسارات وال خي( والعقل والنفس واملال واألعراض

 :وأثرها على اجملتمع وأهم هذه األضرار
ثيت أن الواقع حتت سلطان اخلمر و ابقي املسارات أنه يسهل إخضاعه ملا يراد به ، ولو أدى ذلك 

 . إىل اإلضرار به وأبهله و وطنه
وا فيه مما يؤدي إىل أن يفقد وضعه يف أسرته، و أن يفقدوأن الواقع حتت سلطاهنا يهمل أهله وأسرته ،  

الرعاية املطلوبة هلم والتفقد لشؤوهنم ، فيضيعون يف متاهة احلياة ويضعف شأهنم ، وبذلك تنهار األسرة وينهار 
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  . اجملتمع

ظيفته و  وأن الواقع حتت سلطاهنا عالقاته االجتماعية مفقودة ، وبيانه يف عمله ضعيف ، وقدرته على أداء -
 . يف احلياة حمدودة

والواقع حتت سلطاهنا يلعب به الشيطان فيهذي ويسب ويشتم ويضرب ويقتل، وقد يطلق زوجته أو  -
  . (20)يزوج ابنته ملن ليس أهال لذلك ، وقد يتصرف أبمواله مبا جيلب الضرر عليه وعلى أسرته

 :راروأيضا جلرمية الزىن أضرار خطةرة على اجملتمع ، أهم هذه األض

 أن الزان قد يرتتب عليه ضياع أنفس مل جتن جناية ، فابن الزىن ضائع يف اجملتمع ،ال أب وال أسرة ، -
 . وهذا املوقف َيوله إىل إنسان ييغض الناس و ياره اجملتمع

 . إن الزان قد يرتتب عليه نسية إنسان إىل غةر أبيه و أخذه حقوق غةره -
اجلرمية   جمتمع ماتوب عليه االهنيار فإذا مل توضع عقوبة رادعة هلذهإن اجملتمع الذي يتفشى فيه الزان -

  .(34)انتشر الفساد وعم اجملتمع أضرار تلحق أعراضهم وأنساهبم بل حياهتم واستقرارهم
-ألن يف اإلعراض عن تطييق أحاام الشريعة يوقع األمة يف الفوضى واهلالك وفساد اجملتمعات، وهللا 

ييَـهُ حذر من ذلك ب -عز وجل َنةٌ َأْو ما يف قوله سيحانه وتعاىل:}فـَْلَيْحَذرِّ الَّذِّيَن خُيَالُِّفوَن َعْن أَْمرِّهِّ َأْن ُتصِّ ْم فِّتـْ
ييَـُهْم َعَذاٌب أَلِّيٌم{]النور:  -[ ، فتنة يف الدنيا أو عذاب أليم يف اآلخرة، فالذي يعرض عن شريعة هللا 13ُيصِّ

، فإنه  -عز وجل-طل احلدود واحلقوق، وال يقيم فيها شرع هللا وال يعيأ هبا، وال يلتفت إليها، ويع -عز وجل
صلى هللا -والعذاب األليم يف الدار اآلخرة ، ولذلك خيربان النيب  -عز وجل-حري أبن تصييه الفتنة من هللا 

من  ، واألخذ على أيدي السفهاء، وأن -عز وجل-وَيذران من التفريط يف إقامة شريعة هللا  -عليه وسلم
أو خرج عن جادة احلق والصواب فيجب أن يؤخذ على يده، حىت تيقى سفينُة احلياة قائمة تعرب حبار  َسفِّهَ 

َمَثُل الَقائِّمِّ َعَلى » -صلى هللا عليه وسلم-احلياة يف هدوء وطمأنينة وسالمة من العطب واهلالك، يقول النيب 
َها َوبـَْعُضُهْم َأْسَفَلَها، َفَااَن وا َعَلى َسفِّيَنٍة، َفَأَصاَب بـَْعُضُهْم َأْعالَ ُحُدودِّ اّلِلَِّّ َوالَواقِّعِّ فِّيَها، َبَمَثلِّ قـَْوٍم اْستَـَهمُ 

َاءِّ َمرُّوا َعَلى َمْن فـَْوقـَُهْم، فـََقاُلوا: َلْو َأانَّ َخَرقْـَنا يفِّ نَ 
َن امل ييَِّنا َخْرق ا َوملَْ نـُْؤذِّ َمْن الَّذِّيَن يفِّ َأْسَفلَِّها إَِّذا اْستَـَقْوا مِّ صِّ

ْم جَنَْوا، َوجَنَْوا مجِّيع افـَْوقـَنَ  رُُبوُهْم َوَما أَرَاُدوا َهَلُاوا مجِّيع ا، َوإِّْن َأَخُذوا َعَلى أَْيدِّيهِّ  .(5)«ا، فَإِّْن يـَتـْ
فاألخذ على أيدي السفهاء واملفسدين الذين خيرجون عن جادة احلق والصواب ويرتايون اجلرائم وإقامة 

أنينة من اجملتمع، وتعرب أو تيحر سفينة احلياة فيه هبدوء وطموحقوقه فيهم َيفظ أ -عز وجل-حدود هللا 
 .وسالمة من العطب واهلالك واليوار
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   : اجلانب الصحي
وييهر ذلك يف حترمي شرب اخلمر فال خيفى على أحد األضرار اليت يسييها شرب اخلمر على صحة 

يف الايد ، وتتسيب يف تلاإلنسان ، فقد ثيت علميا أهنا تضعف اجلسم وتوهنه ، تفتك األعصاب ، 
  . وضعف يف القلب ، واجلهاز اهلضمي، والقدرة على اإلجناب وعلى ضعف األبناء املنجيني

بما أهنا تضعف العقل ، وتؤدي إىل اجلنون يف بثةر من األحوال ، فضال عن إضعافها لقوة الرتبيز 
 .(36)وعمق التفاةر

 : اجلانب األخالقي 
 ذه العقوبة تعد حارسا على املستوى األخالقي يف اجملتمع اإلسالميوييهر ذلك يف عقوبة القذف فه

حىت ينهج الناس يف حياهتم وصالهتم وعالقاهتم ، يف رضاهم وسخطهم ، يف هدوئهم وفورهتم ، منهجا معتدال 
، منهجا سليما ، يرضي هللا تعاىل و رسوله ، فهذه العقوبة ترِب أخالق املسلمني وهتذب ألسنتهم من أن 

ق فحشا، فقد أراد هللا سيحانه وتعاىل أن ياون اجملتمع اإلسالمي نقيا من األدران ، بعيدا عن قالة السوء تنط
، وعن فحش القول حىت تنتشر احملية بني الناس وتتآلف القلوب ، لذلك بانت اآلايت واألحاديث اليت 

قد يؤدي إىل  وبة ملن جتاوز احلدتدعو حلسن اخللق بثةرة ، ولان جمرد احلث على اخللق الارمي دون وضع عق
 .(32)ضياع التوازن األخالقي يف اجملتمع ، لذلك اقتضت حامة التشريع وضع عقوبة ملتجاوزي احلد

 : اجلانب األمين 
َاتِّ لََيْسَتْخلَِّفنـَُّهْم يفِّ -عز وجل-يقول هللا  ُلوا الصَّاحلِّ ْنُاْم َوَعمِّ ضِّ َبَما اأْلَرْ  : }َوَعَد اّلِلَُّ الَّذِّيَن آَمُنوا مِّ

لَنـَُّهْم مِّْن بـَعْ  ْم َولَُيَماِّ َننَّ هَلُْم دِّينَـُهُم الَّذِّي اْرَتَضى هَلُْم َولَيـَُيدِّ  دِّ َخْوفِّهِّْم أَْمن ا يـَْعُيُدوَنينِّ اَل اْسَتْخَلَف الَّذِّيَن مِّْن قـَْيلِّهِّ
ئ ا{ ]النور: سلمني إذا أقاموا حدود وعد ابلتماني للم -عز وجل-[ أرأيتم بيف أن هللا 88ُيْشرُِّبوَن ِبِّ َشيـْ

وَأْعَلوا شريعته وعيدوه حق العيادة، ومن ذلك إقامة احلدود والتعزيرات فإن فيها متاني لألمة  -عز وجل-هللا 
واستمرار لدوام عِّزِّ ها ونصرهتا، فهل يسمع املسلمون هذا؟ هل يسمع الذين احنرفوا عن جادة احلق والصواب، 

يع شئون احلياة، ومن ذلك اجلناايت، فال يقيمون حدود ا وال تعزيرات، وتربوا حتايم شريعة اإلسالم يف مج
فتسمع أبهنم شاربوا يف احنطاط األمة، ويف ختلفها، وأن العزة لألمة والتماني هلا إمنا هو ابألخذ باتاب هللا 

، هنم، وبتحايم شريعة اإلسالم يف بل شأن من شئو -صلى هللا عليه وسلم-وبسنة نييه حممد  -عز وجل-
 ويف بل حال من أحواهلم؟

إن إقامة احلدود تعود على اجملتمع ابألمن والطمأنينة ، وحتفظ الدماء وحتقنها ،ومتنع احلياة أن هتدر،  -
وتصون األعراض من أن هتدر ، ويرتتب على ذلك قلة اجلرائم أو تربها وجتنيها فيسود األمن واألمان يف 
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عقوبة رادعة وزاجرة عن ارتااب مثل هذه اجلرائم وأنسب عقوبة هي عقوبة إن جرائم القتل حتتاج إىل  -
القصاص فهي أعدل عقوبة وأنسيها أبن يفعل ابجلاين مثل ما فعل ابجملين عليه ، حىت هتدأ ثورة ويل الدم وال 

 . يستشري القتل بني الناس إذا شعروا بعدم عدالة العقوبة
ن املسلمني إذا أقاموا شريعة هللا بان ذلك خةر ا هلم يف دينهم ويف دنياهم، ينعاس أثره على استقرارهم، إ

قول: }َوَمْن ي -عز وجل-وعلى طمأنينتهم، وعلى هدوء نفوسهم، وبل ذلك خةر وبربة للمسلمني، فاهلل 
ا َوحَنُْشرُُه يَـ  َ حَ أَْعَرَض َعْن ذِّْبرِّي فَإِّنَّ َلُه َمعِّيَشة  َضْنا  ةر ا ْوَم اْلقَِّياَمةِّ َأْعَمى قَاَل َربِّ  ملِّ َشْرَتينِّ َأْعَمى َوَقْد ُبْنُت َبصِّ

يتَـَها وََبَذلَِّك اْليَـْوَم تـُْنَسى{ ]طه:  أخرب أبن  -عز وجل-[ ، فاهلل 621-620قَاَل َبَذلَِّك أَتـَْتَك آاَيتـَُنا فـََنسِّ
قيامة أعرض عنها فإن له معيشة ضناا وَيشر يوم المن اتيع الشريعة ال شك أنه ال َيضِّل وال يشقى، وأن من 

أعمى، مث هو يسأل: رِب ملا حشرتين أعمى وقد بنت بصةر ا؟ قال: بذلك أتتك آايتنا فنسيتها وبذلك اليوم 
وحقوقه يف بل حال من أحواله، ويف بل شأن من شؤونه،  -عز وجل-تنسى، فإن املسلم إذا أقام حدود هللا 

الشرعية فال شك أنه ال يضل وال يشقى، ال يضل يف الدنيا وال يشقى يف اآلخرة،  ومن ذلك تطييق احلدود
عز -ومن أعرض عن ذلك فله الضالل يف الدنيا والشقاء يف اآلخرة، فعلى املسلمني أن يتذبروا نعمة هللا 

وأن  ،عليهم وأن َيافيوا على إقامة هذه الشريعة يف بل حال من أحواهلم، ويف بل شأن من شئوهنم -وجل
 .يعرفوا قدر نعمة هللا عليهم من هتيئة هذا اخلةر هلم، وأن َيرصوا على تنفيذه

  :اجلانب االقتصادي 

 : له آاثر إقتصادية هامة ، منها –وخباصة حد السرقة  –إن يف إقامة احلدود 
شل و أوال :إن السرقة تؤدي ابإلنسان إىل سد حاجته مبال الغةر ، وإىل شل يده عن العمل الشريف، 

تفاةره عن الاسب احلالل ، لذلك احتاج إىل من ياون قاسيا معه ، وهذه القسوة و الشدة ستمنعه من 
 .(33) السرقة بل وستحوله من عاطل إىل عامل جمتهد وجتعل إرادته احملطمة إرادة بناءة

الرخاء يف  راثنيا : إن إبقامة احلدود تطمئن النفوس ، وتنصرف إىل العمل املثمر ، واإلنتاج الذي ينش
ربوع األمة ، فتتسع األرزاق وتاثر الرببة ، وهذه الفائدة تدرك ابملشاهدة ، فإن اليالد اليت ينتشر فيها األمن 

 .(30)ياثر رخائها ويعمهم الرزق ، واليالد اليت يشيع الذعر والفزع واالضطراب يقل خةرها وتاثر فيها األزمات
  : اجلانب الديين 

ي ا لذنيه بما متحو التوبة فإذا أقيم احلد على ا جلاين أو العقوبة التعزيرية على اجلاين، بان ذلك َماحِّ
 -ضي هللا عنهر -بما يف حديث عيادة بن الصامت   -صلى هللا عليه وسلم-الذنب، ودليل ذلك قول النيب 
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  ِّ ئ ا، َواَل اَبيُِّعو » يفِّ جَمْلٍِّس، فـََقاَل: -َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -قال : ُبنَّا عِّْنَد النَّيبِّ ّلِلَِّّ َشيـْ ينِّ َعَلى َأْن اَل ُتْشرُِّبوا ابِّ
ئ ا فـَُعوقِّبَ  –َتْسرِّقُوا، َوالَ تـَْزنُوا  ْن َذلَِّك َشيـْ ْنُاْم فََأْجرُُه َعَلى اّلِلَِّّ، َوَمْن َأَصاَب مِّ  بِّهِّ فـَُهَو َبفَّاَرتُُه، َوَمْن َفَمْن َوًَف مِّ

ئ ا َفَستَـرَ  ْن َذلَِّك َشيـْ بَهُ َأَصاَب مِّ ُ َعَلْيهِّ، إِّْن َشاَء َغَفَر َلُه، َوإِّْن َشاَء َعذَّ )( فدل ذلك على أن إقامة احلدود «ُه اّلِلَّ
 .فيها تافةر لسيئات اجلاين، بما متحو التوبة الذنب

وييهر ذلك يف عقوبة حد الردة ، فهذه العقوبة شرعت حلفظ الدين، وضماان ملسةرته، فاملرتدون أخطر 
 املسلمني ، ألهنم يشوهون الدين ، ويدسون عليه ما ال يوجد فيه ، وقد خيدعون الاثةر على اإلسالم من غةر

ممن ال معرفة هلم ابإلسالم ، إذ فرق بيةر بني مسلم يرتد ، مث يهاجم اإلسالم ، وبني غةر مسلم يهاجم 
ه بتعاليم هذا تاإلسالم ، إذ األول يدس مسومه حتت ستار علمه حبقيقة الدين ، وينفث أحقاده مدعيا خرب 

الدين و أحاامه مما جيعل مستمعه أقرب إىل تصديقه من شخص غةر مسلم ، وملا بانت خطورة املرتد هبذه 
املثابة بانت عقوبته بقدر جنايته فعقوبة الردة شرعت حفاظا على الدين و ردا للطامعني يف الدخول يف 

 .(38)إىل بفرهم اإلسالم بغية حتقيق أغراض معينة ، مث عودهتم بعد حتقيقها
ليس املقصود من التحاُبم إىل الشريعة هو جمر د حتقيق األمن والَعدالة بني الناس، فهذا ال يافي، البد  ف

وطاعة  هلل، فال ذين َيا ِّمون الش ريعة من أجل ما فيها من املصاحل والعدل بني  أن ياون حتايم الشريعة تعيُّدا  
على اإلميان، البد أن ياون حتايم الش ريعة صادرا  عن إميان وتعيُّد هلل عز  وجل   الناس فقط، فهذا ال يدل  

وطاعة  هلل عز  وجل ، ألن  هذا من الت وحيد، أم ا الذي ال يقيل من الش ريعة إال املصاحل الدنيوي ة والعدالة احلاصلة 
 سيحانه وتعاىل، طاعة  وتعيُّدا ، وُخُضوعا  حلام هللا بني الناس يف هذه الدنيا فهذا ال يافي، بل َيا ِّم الشريعة

 .(31) وهلذا صار حتايم الش ريعة من الت وحيد.
من آاثر تطييق احلدود والتعزيرات يف حفظ األمن: الرمحة ابخللق، فإن قيل فايف تاون إقامة العقوبة و 

رمحة؟ نقول: نعم. إن إقامة العقوبة رمحة ملاذا ألهنا رمحة ابجلاين ملا يف ذلك من تافةر السيئات، وإىل آخره 
ن ا ديـ ن ا ، تطهةره من اجلرمية ومن اجلرائم، فييقى اجملتمع صيـ  من احلام اليت ذبران. ورمحة ابجملتمع املسلم ب
ْذُبْم قال يف إقامة احلد على الزَّانِّيَـنْيِّ: }َواَل أَتْخُ  -عز وجل-األخالق فيه ظاهرة، والفسوق مندحرة، وهللا 

 .[2هبَِِّّما رَأَْفٌة يفِّ دِّينِّ اّلِلَِّّ{ ]النور:
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 : داحلدو  تضييععواقب أسباب و ملبحث اخلامس: ا
 –أسياب اإلرهاب  - ألسياب اليت تؤدي إىل زعزعة األمن :ا

 أذبر بعضا  منها : األسياب اليت تؤدي إىل زعزعة األمن وظهور اإلرهاب :    
 إن اإلنسان ميتاز عن سائر الاائنات احلية أبن:  حنراف الفاري والقصور يف العلم الشرعياال :أوال 

ا بفارة صحيحة أو فاسدة  وعلى .حرباته وتصرفاته االختيارية يتوىل قيادهتا فاره وعقيدته، فاإلنسان مقود أبد 
حلق ابلياطل ه، والتياس اهذا فإن السيب الرئيس للغلو وسلوك سيل العنف واإلرهاب احنراف الفار وضالل

 .لدى أصحاب هذا االجتاه
إن العداء بني احلق والياطل قدمي، وهو ابق إىل أن يرث هللا :   بيد األعداء وظلمهم للمسلمنياثنيا  :

  ن،ومؤامرات األعداء ومارهم وبيدهم هلذا الدي صلى هللا عليه وسلم األرض ومن عليها، فمنذ بعثة الرسول 
) وال يزالون :  عاىلت يتتابع، وقد بني هللا تعاىل موقف األمم الاافرة من املسلمني فقال ولرسوله وأتياعه

 (265سورة اليقرة آية) يقاتلونام حىت يردوبم عن دينام إن استطاعوا (
ائل تعد وسائل اإلعالم يف هذا العصر من أبثر الوس : التأثةر السليب ليعض وسائل اإلعالم -اثلثا  

الناس، وأخالقهم وسلوبهم، ويف بناء توجهاهتم، لشدة سيطرهتا على عقول الناس، واستحواذها  أتثةر ا يف فار
على اهتماماهتم وأوقاهتم، وقوة أتثةرها فيهم. واألصل يف اإلعالم على اختالف وسائله أن يقدم للناس 

مصدر معلومات وبناء، و املعلومات النافعة، واحلقائق الثابتة، واألخيار الصحيحة، لياون بذلك أداة توجيه 
موثوقة. إال أن الواقع يف بعض األحيان خبالف ذلك، حيث اختذ من اإلعالم وسيلة للدعاية ألفاار وتوجهات 
معينة، ومهامجة ما يضادها أو خيالفها، بما أضحى اإلعالم اليوم أداة من أدوات الصراع الثقايف والعساري 

، عند حدود رسالته، مصدر خةر وإشعاع -ل هذا الدين القومي يف ظ -والواجب أن يقف اإلعالم بني األمم. 
ومنرب دعوة للقيم والفضائل، ال يقدم من خالله إال ما ينفع الناس يف دينهم ودنياهم، وأن تاون الالمة فيه 
م يمثمرة وال مدمرة، ليسهم مع غةره من دور الرتبية والتعليم وغةرها يف تربية األمة، وبناء األجيال، وغرس الق

 .احلقة، واملفاهيم اإلجيابية
ية، فقد أم  تلك مثل بعض الييئات اجلهاد :يف بيئة حتمل أفاار الغلو والتافةر والعنف العيش -رابعا  

الييئات بثةر من الشياب، وعامتهم ممن ليس لديهم من العلم الشرعي القدر الذي يتمانون به من دفع شيه 
ا لإلناار والتغيةرأولئك املافرين، فحملوا تلك األفاار و   . تينوا العنف منهج 

إذا ضيعت حدود هللا، أو أسقطت أو فرق فيها بني الشريف و الوضيع،أو شفع فيها الشافع أو قيلت ف
 :الشفاعة بعد أن رفعت إىل احلابم، فإن ذلك يؤدي إىل أمور و عواقب وخيمة ، من أيمها

 .عتدي على محاهيـ اجرتاء الناس على حمارم هللا ، ومواقعتهم حلمى هللا ، وهللا يغار أن تنتهك حمارمة أو 

من جيرتئ على حدود هللا يصةر معاداي له وحمادا لرسوله . ومن حاد هللا و رسوله وقع يف الذلة واملهانة 
 (.24)اجملادلة: }إن الذين َيادون هللا و رسوله أولئك يف األذلني{



(20) 

 

ام حب ـ من أخذ حبام غةر حام هللا فقد واىل أصحاب ذلك احلام ، وعادى هللا ورسوله، ومن أخذ
هللا فقد وااله . وقد حام هللا ملن وااله وبان من حزبه ابلقوة والنصر والغلية، بما قضى على من انضم إىل 

املائدة: )حزب الشيطان ابلذلة واالندحار} ومن يتول هللا ورسوله والذين آمنوا فإن حزب هللا هم الغاليون{
80.) 

إقامة احلدود ، والتآمر ابملعروف والتناهي عن املنار وابجرتاء الناس على احملارم ، وامساك األمة عن  
تلحقهم اللعنة بما حلقت بين إسرائيل الذين قال هللا فيهم }لعن الذين بفروا من بين إسرائيل على لسان 

 (.55)املائدة داود و عيسى بن مرمي...{
معهم ، وعلى جمتوبذلك تاون األمة مؤلفة من عنصرين )عصاة( متمردون على رهبم ، وعلى أمتهم ، 

و )ضعفة( خانعون منافقون ال ْأمرون خبةر والينهون عن شر وأمة تتألف من هذين الفريقني ال يرجى هلا 
 .فالح ، وال يتحقق هلا احرتام والتقدير

والنتيجة لذلك : وقوع األزمات الطاحنة ، والاوارث املدمرة ، واالحرتاب بني اجلماعات والطوائف ،  
 .(35)يق الرزق، ونغص احلياة ، وسوء العاقيةولذلك آاثره يف ض
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 حملافظة على األمن والقضاء على اإلرهاب.اوسائل : لسادسااملبحث 
 هناك عدة أساليب ووسائل للمحافظة على األمن منها:

   املبادرة إىل إزالة األسباب املؤدية للجرمية، ووضع عقوابت رادعة.( 1)

احلـــــــــــق وإبطـــــــــــال الياطـــــــــــل، واالحتاـــــــــــام إىل شـــــــــــرع هللا العمـــــــــــل علـــــــــــى إحقـــــــــــاق فـــــــــــال بـــــــــــد مـــــــــــن 
ــــــب مصــــــاحل العيــــــاد   تعــــــاىل ــــــه يف جل ــــــال شــــــرع أو يف وال أبمــــــل من ــــــاة، ف ــــــف شــــــؤون احلي وتطييقــــــه يف خمتل

ـــــا ل َِّقـــــْوٍم  وال أرفـــــق منـــــه وال أقـــــوم ابلعـــــدل وال أرحـــــم   ودفـــــع املفاســـــد عـــــنهم، ـــــَن اّلِل ِّ ُحْام  َوَمـــــْن َأْحَســـــُن مِّ
ـَــــــا َجـــــــزَاء وقـــــــد جعـــــــل اإلســـــــالم عقوبـــــــة رادعـــــــة للمفســـــــدين قـــــــال تعـــــــاىل:  (.84املائـــــــدة: )  يُوقِّنُــــــونَ  إِّمنَّ

ــــــــــواْ أَْو ُيَصــــــــــلَُّيواْ أَْو تـَُقطَّــــــــــعَ  َ َوَرُســــــــــوَلُه َوَيْســــــــــَعْوَن يفِّ اأَلْرضِّ َفَســــــــــاد ا أَن يـَُقتـَُّل ْم الَّــــــــــذِّيَن َُيَــــــــــارِّبُوَن اّلِل  ــــــــــدِّيهِّ  أَْي
ـــــَن  ـــــالٍف أَْو يُنَفـــــْواْ مِّ ـــــْن خِّ نـَْيا َوهَلـُــــمْ َوأَْرُجُلُهـــــم م ِّ ـــــْزٌي يفِّ الـــــدُّ ـــــيمٌ  اأَلْرضِّ َذلِّـــــَك هَلـُــــْم خِّ ـــــرَةِّ َعـــــَذاٌب َعيِّ  يفِّ اآلخِّ

لـــــــذين َيـــــــاربون هللا ورســـــــوله ويســــــــعون يف األرض فســــــادا ، إال مـــــــا ذبـــــــر هللا ل جــــــزاء فـــــــال.  (33املائــــــدة: )
ــــــــدي واألرجــــــــل مــــــــن خــــــــالف مــــــــن التقـــــــــتيل أو ــــــــع األي ــــــــ، التصلـــــــــيب أو تقطي ه أو النفــــــــي مــــــــن األرض ألن

أي يفســــــدون  َوَيْســــــَعْوَن يفِّ اأَلْرضِّ َفَســــــاد ا   :تعــــــاىل اعـــــــتداء علــــــى احلــــــق والعــــــدل الــــــذي أنزلــــــه وقولــــــه
   .(38)يف نيام االجتماع وأسياب العيش (ملا صلح من أمور الناس 

إجيـــــــاب العقـــــــوابت يف اإلســـــــالم ملـــــــن ينتهـــــــك األمـــــــن إلن  ويف هـــــــذا أبلـــــــ  األثـــــــر يف الـــــــردع والزجـــــــر
األمن باــــــل جوانيــــــه عمليــــــة مهمــــــة ال فــــــ حــــــدوث الفوضــــــى واالضــــــطراب يف اجملتمعــــــاتيعتـــــــرب محايــــــة مــــــن 

ــــا: َســــعِّيدٍ فعــــن أِب بــــد مــــن تضــــافر اجلهــــود لتحقيقهــــا فالاــــل مســــؤول عنهــــا  ــــَذا أَمَّ ــــهِّ  َمــــا َقَضــــى فـََقــــدْ  َه  َعَلْي
ــــــتُ  ــــــولُ   هللاِّ  َرُســــــولَ  مسِّْع ــــــنْ : يـَُق ــــــْنُامْ  رََأى َم ْهُ  ُمْنَاــــــر ا مِّ ــــــةر ِّ ــــــدِّهِّ  فـَْليـَُغ ــــــإِّنْ ، بَِّي ــــــإِّنْ ، فَيِّلَِّســــــانِّهِّ  َيْســــــَتطِّعْ  ملَْ  َف  ملَْ  َف
ميَانِّ  َأْضَعفُ  َوَذلِّكَ ، فَيَِّقْليِّهِّ  َيْسَتطِّعْ   .(30)اإلِّ

  ترسيخ الوسطية واالعتدال يف نفوس املسلمني.( 2)

                                                 

 .64/545( التفسةر الفريد 35)
(، وأبو داود يف بتاب الصالة 51ح) (84/ 6)اإلميان  من املنار عن النهي يف بتاب اإلميان ابب ( أخرجه: مسلم30)

 (058/ 5)ان (، والنسائي يف بتاب اإلميان ابب تفاضل أهل اإلمي6602ح)(003/ 6)ابب اخلطية يوم العيد 
(، 6258ح) (041/ 6)يف بتاب إقامة الصالة والسنة فيها ابب ما جاء يف صالة العيدين  ماجه (، وابن8423ح)

  (.66453ح) (621/ 65)وأمحد يف املسند 



(22) 

 

ـــــــــدال مـــــــــن أهـــــــــم مـــــــــا جيـــــــــب أن  ـــــــــه العلمـــــــــاء إن دعـــــــــوة اإلســـــــــالم إىل الوســـــــــطية واالعت يعمـــــــــل علي
: وتعـــــاىل ســـــيحانه قـــــال قـــــدفطية اإلســـــالم واضـــــحة يف ســـــائر تشـــــريعاته، وســـــويوضـــــحونه للنـــــاس بييـــــان أن 

ـــــــنْ  َعلَـــــــْيُامْ  لَِّيْجَعـــــــلَ  اّلِلَُّ  يُرِّيـــــــدُ  َمـــــــا)  قَـــــــالَ   قَـــــــالَ  ُهَريـْـــــــرَةَ  َأِبِّ  َعـــــــنْ و ، [1: املائـــــــدة[ ]1: املائـــــــدة] (َحـــــــرَجٍ  مِّ
ــــهِّ  اّلِلَُّ  َصــــلَّى اّلِلَِّّ  َرُســــولُ  ــــد ِّينَ  َهــــَذا إِّنَّ  َوَســــلَّمَ  َعَلْي ــــنْ  ُيْســــرٌ  ال ــــد ِّينَ  ُيَشــــادَّ  َوَل ــــهُ  إِّالَّ  َأَحــــدٌ  ال ــــارِّبُوا َفَســــد ُِّدوا َغَلَي  َوَق
ُروا ُروا َوأَْبشِّ ْلَغْدَوةِّ  َواْسَتعِّيُنوا َوَيس ِّ  .(04)الدَّجْلَةِّ  مِّنْ  َوَشْيءٍ  َوالرَّْوَحةِّ  ابِّ

 مـــــن التضـــــييق بســـــيب توجـــــد أن مياـــــن الـــــيت اإلفـــــرازات مـــــن للمجتمـــــع حتصـــــني اإلســـــالم ووســـــطية 
ــــــذي املتطــــــرفني ــــــى يعتمــــــدون نال ــــــاة، للاــــــون ضــــــيقة نيــــــرة عل ــــــة إىل منهــــــا وينطلقــــــون وللحي  رأي بــــــل  ختطئ
ـــــدين، ابســـــم هلـــــم خمـــــالف  هبـــــم ينتهـــــي الـــــذي األمـــــر الـــــدين، ابســـــم لفاـــــرهم خمـــــالف فاـــــر بـــــل  ويـــــدينون ال

ـــــاس، تافـــــةر إىل ـــــل الن ـــــل ب ـــــالغلو الئقـــــة، غـــــةر بصـــــفات ووصـــــمهم العلمـــــاء، أعـــــراض مـــــن والني  الـــــدين يف ف
 .(06)ابلقوة رأيه املخالف إلزام إىل والسعي العنف إىل يقود الذي فالتطر  إىل ابب

 ( العناية ابلشباب.3)

توجيـــــه النـــــاس وابألخـــــص الشـــــياب للـــــزوم املـــــنهج احلـــــق، واالســـــتقامة علـــــى شـــــرع هللا فـــــال بـــــد مـــــن  
ـــــــنفس، وبيـــــــان حماســـــــن  ـــــــة الـــــــوازع الـــــــديين، وإيقـــــــاظ الضـــــــمةر، وتزبيـــــــة ال وأمـــــــره وصـــــــراطه املســـــــتقيم، وتقوي

ـــــى اجلرميـــــة، وإيـــــراد النصـــــوص الشـــــرعية احملـــــذ رة االســـــت قامة، ومســـــاوئ االحنـــــراف، والتنفـــــةر مـــــن اإلقـــــدام عل
ـــــيب صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم طاقـــــات مـــــن ارتااهبـــــا، امليعـــــدة حـــــىت عـــــن جمـــــرد التفاـــــةر فيهـــــا،  فقـــــد وجـــــه الن

ا، أاََبهُ  أَنَّ  َزيْــــــٍد، بْــــــنِّ  َخارَِّجــــــةَ  نْ َعــــــالشــــــياب إىل اخلــــــةر ف ــــــرَهُ  َزيْــــــد  ــــــا نَّــــــهُ أَ : َأْخيَـ ُّ  قَــــــدِّمَ  َلمَّ ــــــهِّ  هللاُ  َصــــــلَّى النَّــــــيبِّ  َعَلْي
ــــــبَ : َزيْــــــدٌ  قَــــــالَ  اْلَمدِّيَنــــــَة، َوَســــــلَّمَ  ــــــبَ  َوَســــــلَّمَ  َعَلْيــــــهِّ  هللاُ  َصــــــلَّى النَّــــــيبِّ ِّ  إِّىَل  ِبِّ  ُذهِّ ، فَُأْعجِّ  َرُســــــولَ  ايَ : فـََقــــــاُلوا ِبِّ
ـــــاَلمٌ  َهـــــَذا هللاِّ، ـــــنْ  ُغ َـــــينِّ  مِّ ـــــارِّ، ب ـــــهُ  النَّجَّ َّـــــا َمَع ـــــَزلَ  ممِّ ـــــكَ  هللاُ  أَنـْ َّ  َذلِّـــــكَ  فََأْعَجـــــبَ  ُســـــورَة ، َعْشـــــرَةَ  بِّْضـــــعَ  َعَلْي  النَّـــــيبِّ

"  بِّتَـــــاِبِّ   َعلَــــى يـَُهــــودَ  آَمــــنُ  َمــــا َوهللاِّ  فَــــإِّين ِّ  يـَُهــــوَد، بِّتَــــابَ   يلِّ  تـََعلَّــــمْ  َزيْــــُد، ايَ : "َوقَــــالَ  َوَســــلََّم، َعَلْيــــهِّ  هللاُ  َصــــلَّى
ــــابـَُهْم،  لَــــهُ  فـَتَـَعلَّْمــــتُ : َزيْــــدٌ  قَــــالَ  ــــة   َعْشــــرَةَ  ََخْــــسَ  ِبِّ  َمــــرَّتْ  اَمــــ بَِّت َل ــــهُ  َحــــىتَّ  لَيـْ ــــتُ  َحَذقْـُت ــــرَأُ  وَُبْن ــــيَـُهمْ   لَــــهُ  أَقْـ   إَِّذا ُبتـُ
يبُ  إِّلَْيهِّ، َبتَـُيوا   .(02)" َبَتبَ   إَِّذا َعْنهُ  َوأُجِّ

                                                 

   (.30ح) (23/ 6)يف بتاب اإلميان ابب الدين يسر ( أخرجه: اليخاري04)
  .(03: ص) سالماإل يف منه واملوقف اإلرهاب مفهوم يف ( نيرة06)
يف االستئذان  ، والرتمذي (3105ح) (381/ 3) اْلاَِّتابِّ  أَْهلِّ  َحدِّيثِّ  رَِّوايَةِّ  ( أخرجه: أبو داود يف بتاب العلم ابب02)

(، 26165ح) (004/ 38)يف املسند  وأمحد (، وقال: حسن صحيح،2568ح) (15/ 8)ابب يف تعليم السراينية 
 .  الزاند أِب ابن وهو: الرمحن عيد أجل من حسن وقال الشيخ شعيب: إسناده



(23) 

 

ــــــافع البتعــــــدوا عــــــن بــــــل شــــــر  ــــــه هللا صــــــلىإذا مســــــع قــــــول الرســــــول و فلــــــو انشــــــغل الشــــــياب ابلن  علي
ـــــــــاوســـــــــلم ـــــــــتِّ السَّ ـــــــــوَم َحـــــــــىتَّ يـَْغرَِّســـــــــَها : "إذا قَاَم ـــــــــإِّنِّ اْســـــــــَتطَاَع أَْن ال تـَُق ـــــــــيَلٌة ، َف َـــــــــدِّ َأَحـــــــــدُِّبْم َفسِّ َعُة َويفِّ ي

ـــــــف ال  (03)فـَْليَـْغرِّْســـــــَها " ـــــــذل جهـــــــده صـــــــياح مســـــــاء، وبي ـــــــل هنـــــــار، ويي ال يســـــــعه إال أن يواصـــــــل العمـــــــل لي
 .ى هللاونتيجة هذا السعي ستعرض على هللا، ومثار هذا اليذل ستاون يف بفة حسناته يوم يلق

أن إفـــــــالت اجملـــــــرم مـــــــن العقوبـــــــة الدنيويـــــــة ال يعـــــــىن أنـــــــه ســـــــلم وجنـــــــا مـــــــن العقوبـــــــة ولـــــــيعلم الشـــــــاب 
األخرويــــــــة، بمــــــــا أنــــــــه ال يســــــــتطع اهلــــــــروب مــــــــن أتنـــــــــيب الضــــــــمةر، والشــــــــعور ابخلــــــــوف مــــــــن هللا تعــــــــاىل، 
ه ومســــــــاورة القلــــــــق النفســــــــي، واالضــــــــطراب املــــــــالزم لــــــــه طــــــــوال حياتــــــــه، وأَنَّ تيــــــــاهره أمــــــــام أفــــــــراد جمتمعــــــــ

  ال يقلل من إحساسه الداخلي بعيم الذنب، وفداحة اجلرمية.، ابالستخفاف والالمياالة

ــــــَر، ابْــــــنِّ  عــــــنفالشــــــاب سيســــــأل عــــــن شــــــيابه  ــــــهِّ  اّلِلَُّ  َصــــــلَّى النَّــــــيبِّ ِّ  َعــــــنِّ  َمْســــــُعوٍد، ابْــــــنِّ  َعــــــنْ  ُعَم  َعَلْي
ــــُزولُ  اَل : »قَــــالَ  َوَســــلَّمَ  ــــنْ  القَِّياَمــــةِّ  يـَــــْومَ  آَدمَ  ابْــــنِّ  قَــــَدمُ  تـَ  فِّــــيمَ  ُعُمــــرِّهِّ  َعــــنْ  ََخْــــٍس، َعــــنْ  ُيْســــَألَ  َحــــىتَّ  َرب ِّــــهِّ  ْنــــدِّ عِّ  مِّ
 .(00) «َعلِّمَ  فِّيَما َعمِّلَ  َوَماَذا أَنـَْفَقُه، َوفِّيمَ  اْبَتَسَيهُ  أَْينَ  مِّنْ  َوَمالِّهِّ  أَْباَلُه، فِّيمَ  َشَيابِّهِّ  َوَعنْ  أَفْـَناُه،

ـــــه سيســـــأل  ـــــا وجـــــه النصـــــح للشـــــاب أبن ـــــه: أي شـــــيابه عـــــنفهن  أبـــــاله فيمـــــا)"  مـــــرهع وســـــط يف قوت
 . وبربه صغره حال من طرفيه يف املساحمة إىل وإشارة تعميم بعد ختصيص وفيه ضيعه،: أي"( 

  فتح ابب العفو والصفح لكل من أخطأ. (4)

 وأنــــــه التوبـــــة قيــــــول عـــــدم إبعــــــالن وذلـــــك ؛ اليـــــأس حافــــــة إىل اخلـــــاطئ الفاــــــر بصـــــاحب الوصـــــولف
ــــة ســــيواجه ــــى صــــارمة عقوب ــــه عل ــــل ؛ فعل ــــذي جيعــــل الســــلوك هــــذا فمث ــــة نفســــه يف ال ــــة يف رغي  والعــــودة التوب
 علـــــى َيـــــث القـــــرآن أن جنـــــد ولـــــذلك ؛ اهلـــــالك النتيجـــــة أن دام مـــــا طريقـــــه يف يســـــتمر أن اخلطـــــأ لـــــه وتيـــــني
َّ  : )تعـــــاىل قـــــال اليـــــأس عـــــدم ـــــنْ  فـََتَحسَُّســـــوا اْذَهيُـــــوا اَيبَـــــينِّ يـــــهِّ  يُوُســـــفَ  مِّ ـــــنْ  تـَْيَأُســـــوا َواَل  َوَأخِّ  اَل  نَّـــــهُ إِّ  اّلِلَِّّ  َرْوحِّ  مِّ
 ( . 55: يوسف) ( اْلَاافُِّرونَ  اْلَقْومُ  إِّالَّ  اّلِلَِّّ  َرْوحِّ  مِّنْ  يـَيـَْئسُ 

                                                 

يف الطيالسى و  (5045ح) (388/  2) دهمسن( ، واليزار يف 62042ح) (286/  24سند )( أخرجه: أمحد يف امل03)
( ، واليخارى ًف األدب 6261، رقم  311)ص يف مسنده ( ، وعيد بن محيد 2415، رقم  258)ص مسنده 
   .(0/13قال اهليثمى : رجاله أثيات ثقات . جممع الزوائد )يث أنس ، و بلهم من حد( ،  050، رقم  6/615املفرد )

  (، وقال: غريب، وقال األلياين: صحيح.2061ح) (162/ 0)يف بتاب الزهد ابب يف القيامة  ( أخرجه: الرتمذي00)
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ـــــــرَةَ  َأِبِّ  وَعـــــــنْ  َّ  أَنَّ  ، ُهَريـْ ـــــــهِّ  اّلِلَُّ  َصـــــــلَّى النَّـــــــيبِّ ـــــــا:  قَـــــــالَ  ، َوَســـــــلَّمَ  َعَلْي ـــــــقَ  اّلِلَُّ  َخَلـــــــقَ  َلمَّ ـــــــبَ   ، اخْلَْل   يفِّ  َبَت
 .(08)َغَضيبِّ  تـَْغلِّبُ  َرمْحَيتِّ  إِّنَّ :  ْر ِّ اْلعَ  فـَْوقَ  عِّْنَدهُ  فـَُهوَ  ، بَِّتابِّهِّ 

 . الرتبية الواعية اهلادفة( 5) 

املخطــــــط هلــــــا مــــــن أهــــــل العلــــــم والصــــــالح واخلــــــربة، ووضــــــع منهــــــاج عملــــــي واضــــــح ســــــهل ميســــــر 
 لتحقيق ذلك. 

 َخْلـــــــفَ  ُبْنـــــــتُ :  قَــــــالَ  َعيَّـــــــاٍس، ابْـــــــنِّ  َعــــــنِّ بمــــــا رىب النـــــــيب صــــــلى هللا عليـــــــه وســـــــلم علــــــى مـــــــاينفعهم 
ــــــولِّ  ــــــهِّ  اّلِلَُّ  َصــــــلَّى هللاِّ  َرُس ــــــلَّمَ  َعَلْي ــــــا، َوَس ــــــالَ  يـَْوم  ــــــاَلمُ  ايَ : فـََق ــــــكَ  إِّين ِّ  ُغ ــــــاٍت،  أَُعل ُِّم ــــــظِّ  َبلَِّم  ََيَْفيْــــــَك، اّلِلََّ  اْحَف
ـــــــْدهُ  اّلِلََّ  اْحَفـــــــظِّ  ّلِلَِّّ، فَاْســـــــَتعِّنْ  اْســـــــتَـَعْنتَ  َوإَِّذا اّلِلََّ، فَاْســـــــَألِّ  َســـــــأَْلتَ  إَِّذا جُتَاَهـــــــَك، جتِّ ـــــــةَ  أَنَّ  َواْعَلـــــــمْ  ابِّ  لَـــــــوْ  األُمَّ

ــــــى اْجَتَمَعــــــتْ  َفُعــــــوكَ  أَنْ  َعَل َفُعــــــوكَ  ملَْ  بَِّشــــــْيءٍ  يـَنـْ ــــــدْ  بَِّشــــــْيءٍ  إِّالَّ  يـَنـْ ــــــهُ   َق ــــــَك، اّلِلَُّ  َبتَـَي ــــــوا َولَــــــوْ  َل ــــــى اْجَتَمُع  أَنْ  َعَل
 .(01)".الصُُّحفُ  َوَجفَّتْ  األَْقاَلمُ  رُفَِّعتِّ  َعَلْيَك، اّلِلَُّ  َبتَـَيهُ   َقدْ  بَِّشْيءٍ  إِّالَّ  َيُضرُّوكَ  ملَْ  بَِّشْيءٍ  َيُضرُّوكَ 

الـــــــــيت هتـــــــــدف إىل توعيـــــــــة مســـــــــتخدمي التقنيـــــــــة ابملخـــــــــاطر  تنظييييييييييم النيييييييييدوات واحملاضيييييييييرات( 6)
 .احملدقة هبم

ــــــال الشــــــخص وأســــــرته ف ــــــه-عــــــن أِب أمامــــــة وأن هــــــذا اخلطــــــر قــــــد ين ــــــىت   -رضــــــي هللا عن قــــــال: إِّنَّ فـَ
ــــــاَل: اَي َرُســــــوَل هللاِّ  َّ فـََق ــــــى النَّــــــيبِّ ــــــَذْن يلِّ  ،َشــــــااب  أََت ــــــْه. اْئ ــــــْه َم ــــــاُلوا: َم ــــــهِّ فـََزَجــــــُروُه َوَق ــــــْوُم َعَلْي ــــــَل اْلَق ــــــزِّ اَن. فَأَقْـَي ل  ابِّ

ـــالَ  ُـــهْ " :فـََق ـــالَ  ."اْدن ـــَس، َق ـــاَل: َفَجَل ـــُه َقرِّيي ـــا، َق ْن ـــَداَن مِّ ـــينِّ هللاُ " :َف ـــاَل: ال. َوهللاِّ َجَعَل ـــَك؟" َق َأحتِّيُّـــُه ألُمِّ 
يُّـــُه البـَْنتِّـــَك؟" قَـــاَل: ال. َوهللاِّ اَي َرُســـوَل هللاِّ " :قَـــالَ  ."مََّهـــاهتِِّّمْ َوال النَّـــاُس َيِّيُّونَـــُه ألُ " :فِّـــَداَءَك. قَـــالَ  أَفـَُتحِّ

يُّـــُه أُلْختِّـــَك؟" قَــــاَل: ال. َوهللاِّ " :قَـــالَ  ."َوال النَّـــاُس َيِّيُّونَـــُه لِّيَـنَـــاهتِِّّمْ " :َجَعلَـــينِّ هللاُ فِّـــَداَءَك. قَـــالَ  أَفـَُتحِّ
ـــالَ  ." النَّـــاُس َيِّيُّونَـــُه أَلَخـــَواهتِِّّمْ َوال" :َجَعَلـــينِّ هللاُ فِّـــَداَءَك. قَـــالَ  ـــاَل: ال. َوهللاِّ " :َق يُّـــُه لَِّعمَّتِّـــَك؟" َق أَفـَُتحِّ
ـــالَ  ـــينِّ هللاُ فِّـــَداَءَك. َق ـــاهتِِّّمْ " :َجَعَل ـــالَ  ."َوال النَّـــاُس َيِّيُّونَـــُه لَِّعمَّ َالَتِّـــَك؟" قَـــاَل: ال. َوهللاِّ " :َق يُّـــُه خلِّ أَفـَُتحِّ

                                                 

{ /  عليه أهون هوو  هيعيد مث اخللق ييدأ الذي وهو}  تعاىل هللا قول يف جاء ما يف بدء اخللق ابب ( أخرجه: اليخاري08)
َعةِّ  يفِّ  يف بتاب التوبة اَببٌ  (، ومسلم3422ح) (6611/ 3/ ) 25 الروم   (.5410ح) (08/ 5)تـََعاىَل  هللاِّ  َرمْحَةِّ  سِّ

/ 0)يف املسند  أمحدو  (، وقال: حسن صحيح،2861ح) (115/ 0)80يف بتاب الزهد ابب  الرتمذي( أخرجه: 01)
/ 66) الايةر املعجموقال الشيخ شعيب: صحيح، والطرباين يف  (2543ح) (65/ 8)، ويف (2513ح) (055
(، والييهقي 1343ح) (123/ 3)بتاب معرفة الصحابة  الصحيحني على املستدرك(، واحلابم يف 66203ح) (623
   .(621ح) (655/ 6) والصفات األمساء(، ويف 6450ح) (25/ 2) اإلميان شعبيف 
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ـــينِّ هللاُ فِّـــَداَءَك. َـــاالهتِِّّمْ " :قَـــالَ  َجَعَل َـــُه خلِّ َـــَدُه َعَلْيـــهِّ  ."َوال النَّـــاُس َيِّيُّون اللُهـــمَّ " :َوقَـــالَ  ،قَـــاَل: فـََوَضـــَع ي
 .(05)قَاَل: فـََلْم َيُاْن بـَْعُد َذلَِّك اْلَفىَت يـَْلَتفُِّت إىل َشْيءٍ  ."َوَحصِّ ْن فـَْرَجهُ  ،اْغفِّْر َذنـَْيُه َوَطهِّ ْر قـَْلَيهُ 

  يرضى الضرر لغةره بما ال يرضاه لنفسه وال ألهله.فهذا اإلرهاِب ينيغي أن ال

 .ثراء حمتوى الشبكة العنكبوتية ابألفكار السامية واملتحضرة ( ا7) 

 ديـــــن هـــــو اإلســـــالم. فالـــــيت تـــــدعو إىل الســـــالم واحمليـــــة والتعـــــايش الســـــلمي بـــــني احلضـــــارات املختلفـــــة
ـــــــع الســـــــالم ـــــــال اليشـــــــر، جلمي ـــــــف مـــــــع جيتمـــــــع ف  واملســـــــلمون متناقضـــــــان، انضـــــــد ألهنمـــــــا واالعتـــــــداء؛ العن
ــــــْلمِّ  َجَنُحــــــوا َوإِّنْ ) :تعــــــاىل قــــــال يقــــــابلهم، مــــــن لاــــــل ابلســــــالم ابليــــــداءة مــــــأمورون ــــــلْ  هَلـَـــــا فَــــــاْجَنحْ  لِّلسَّ  َوتـَوَبَّ

ـــــمِّيعُ  ُهـــــوَ  إِّنَّـــــهُ  اّلِلَِّّ  َعَلـــــى  بَِّنْصـــــرِّهِّ  يَّـــــَدكَ أَ  الَّـــــذِّي ُهـــــوَ  اّلِلَُّ  َحْســـــَيكَ  فَـــــإِّنَّ  خَيْـــــَدُعوكَ  أَنْ  يُرِّيـــــُدوا َوإِّنْ  - اْلَعلِّـــــيمُ  السَّ
ْلُمْؤمِّنِّنيَ   [ .12 ،16: األنفال[ ]12 - 16: األنفال] (َوابِّ

 قــــال علــــيهم؛ هبــــا هللا أنعــــم الــــيت الــــنعم أجــــل مــــن وهــــي األمــــن، نعمــــة عيــــاده علــــى بــــه هللا امــــنت وممــــا
ــــــنْ  أَْطَعَمُهــــــمْ  الَّــــــذِّي - اْليَـْيــــــتِّ  َهــــــَذا َربَّ  فـَْليَـْعيُــــــُدوا): تعــــــاىل ــــــنْ  َوآَمــــــنَـُهمْ  ُجــــــوعٍ  مِّ  - 3: قــــــريش] (َخــــــْوفٍ  مِّ

 .(05)[ .0 ،3: قريش[ ]0

  وضع رؤية واعية يف برامج التعليم. (8)

، حبريــــــة رأيــــــه عــــــن يعــــــرب وبيــــــف، ينــــــاقش بيــــــف  الطفــــــل تعلــــــيم إىل الرتبــــــوي الواقــــــع يتجــــــه أن جيــــــب
، التعلـــــــيم مراحـــــــل مجيـــــــع يف املشـــــــاربة فلســـــــفة علـــــــى الرتبيـــــــز جيـــــــب وبـــــــذلك، اآلخـــــــرين آراء َيـــــــرتم وبيـــــــف
ـــــك ـــــى امليـــــين واحلـــــوار، والنقـــــدي اخلـــــالق التفاـــــةر ملاـــــة خلـــــق خـــــالل مـــــن وذل ، واالســـــتنياط التحليـــــل عل
ــــــرأي واحــــــرتام ــــــة ابملشــــــاربة واإلميــــــان، اآلخــــــر ال ــــــادرة روح غــــــرس عــــــن فضــــــال  ، اجملتمــــــع قضــــــااي يف الفعال  املي
ـــــدريس إىل نـــــدعو بمـــــا . والعقـــــاب التخويـــــف ولـــــيس واإلقنـــــاع احلـــــوار خـــــالل مـــــن الطـــــالب لـــــدى  أدب ت

حلِّْاَمـــــــةِّ  َرب ِـّــــــكَ  َســـــــيِّيلِّ  إِّىَل  ادْعُ  : )تعـــــــاىل قـــــــال الدراســـــــية املنـــــــاهج ضـــــــمن اخلـــــــالف  احلََْســـــــَنةِّ  َواْلَمْوعِّيَـــــــةِّ  ابِّ
لَّيتِّ  َوَجادِّهْلُمْ   (628: النحل) ( َأْحَسنُ  هِّيَ  ابِّ
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 .(00)اململكة العربية السعوديةلى حتقيق األمن يف عإقامة احلدود أثر السابع: بحث ملا

ــــــه وســــــلم ،  االهتمــــــام ابحلــــــدود مــــــن احلــــــابم، إقامــــــة  لشــــــرع هللا، وطاعــــــة  لرســــــول هللا صــــــلى هللا علي
حيـــــث قـــــرن هللا طاعـــــة رســـــوله بطاعتـــــه ســـــيحانه، وويل أمـــــر املســـــلمني عنـــــدما َيـــــرص علـــــى إقامـــــة احلـــــدود، 

املعتـــــدي علـــــى حرمـــــات هللا، إمنـــــا هـــــو مطيـــــع هلل ولرســـــوله، ذلـــــك أن بـــــل أمـــــر مناــــــر وتنفيـــــذ أمـــــر هللا يف 
يف شـــــــريعة اإلســـــــالم، قـــــــد جعـــــــل هللا لـــــــه حـــــــدا  مياثلـــــــه، ويـــــــردع فاعلـــــــه بـــــــي ال تستشـــــــري اجلـــــــرائم وحتفـــــــظ 

 حقوق الناس وأعراضهم من التعدي واالستهانة .

ــــــق احلــــــدود الزاجــــــرة، وحــــــذر مــــــن  ــــــه طريقــــــة تطيي ــــــه وســــــلم ألمت وقــــــد أابن رســــــول هللا صــــــلى هللا علي
الشـــــفاعة يف حـــــد مـــــن حـــــدود هللا، حـــــىت ال يقـــــام احلـــــد علـــــى الضـــــعيف، ويعفـــــى القـــــوي، ييـــــني هللا تعـــــاىل، 

وا حســـــب أهـــــوائهم بقولـــــه ســـــيحانه : } مـــــا بتـــــب علـــــى األمـــــم قيلنـــــا فناصـــــوا وعـــــدلوا يف شـــــرع هللا، وبـــــدل
أْلُ  أْلَنْــــــفِّ َواأْلُُذَن ابِّ ْلَعــــــنْيِّ َواأْلَنْــــــَف ابِّ لــــــنـَّْفسِّ َواْلَعـــــنْيَ ابِّ ْم فِّيَهــــــا أَنَّ الــــــنـَّْفَس ابِّ نَـــــا َعلَــــــْيهِّ ــــــن ِّ وََبتَـيـْ لس ِّ ــــــنَّ ابِّ ُذنِّ َوالس ِّ

ــــنْ  ــــُه َوَم ــــارٌَة َل ــــَو َبفَّ ــــْن َتَصــــدََّق بِّــــهِّ فـَُه ُ فَُأولَئِّــــَك ُهــــُم اليَّــــالُِّموَن {  َواجْلُــــُروَح قَِّصــــاٌص َفَم ــــَزَل اّلِلَّ َــــا أَنـْ مَلْ ََيُْاــــْم مبِّ
 (.08)املائدة: 

 ُ ـــــَن اّلِلَِّّ َواّلِلَّ َـــــا َبَســـــَيا َنَاـــــاال  مِّ ـــــارَِّقُة فَـــــاْقطَُعوا أَيْـــــدِّيـَُهَما َجـــــزَاء  مبِّ ـــــارُِّق َوالسَّ ويقـــــول عـــــز وجـــــل : } َوالسَّ
يــــــرأف مبــــــن يســــــتهني حبرمــــــات هللا، أو جيــــــاهر ابلفــــــواحش، (، فاإلســــــالم ال 35َعزِّيــــــٌز َحاِّــــــيٌم { )املائــــــدة: 

 وخييف اآلمنني يف أنفسهم وأمواهلم ودايرهم .

قـــــــد قامـــــــت علـــــــى ربـــــــائز اإلســـــــالم تطييقـــــــا  وعمـــــــال ، فـــــــإن شـــــــرائع الســـــــعودية وملـــــــا بانـــــــت الدولـــــــة 
ــــــق احلــــــدود،  اإلســــــالم ال ينفصــــــم بعضــــــها عــــــن بعــــــض ؛ ــــــى تطيي ــــــذا اهــــــتم هبــــــا والة األمــــــر، وحرصــــــوا عل ل

وأقــــاموا احملـــــابم الشـــــرعية، الـــــيت حتاــــم بشـــــرع هللا يف عيـــــاد هللا، فمـــــن قتــــل اقتيـــــد منـــــه قصاصـــــا ، أو أخـــــذت 
منـــــه الديـــــة حبســـــب مـــــا ييهـــــر أمـــــام احلـــــابم الشـــــرعي، ومـــــن قطـــــع الطريـــــق، وحـــــارب هللا، نفـــــذ فيـــــه حاـــــم 

م إن بــــــان حمصــــــنا ، أو جلــــــد إن بــــــان غــــــةر حمصــــــن، ومــــــن ســــــرق قطعــــــت هللا آبيــــــة احلرابــــــة، ومــــــن زىن رجــــــ
 يده، ومن شرب اخلمر جلد، وهاذا سائر احلدود اليت فصَّلها الفقهاء يف بتيهم أبدلتها .
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ولــــــذا اتســــــم الوضــــــع العــــــام يف الدولــــــة الســــــعودية، ابســــــتتياب األمــــــن، واطمئنــــــان النفــــــوس، وصــــــون 
 األموال واحلرمات .

ترســـــل مـــــع رعاايهـــــا مـــــن احلجـــــاج  -يـــــدالعزيز رمحـــــه هللا احلجـــــاز وبانـــــت الـــــدول قيـــــل تـــــويل امللـــــك ع
قــــــوات مســــــلحة لتــــــأمني ســــــالمتهم، ودرءا  لالعتــــــداء علــــــيهم، ومــــــع ذلــــــك مل تاــــــن هــــــذه القــــــوات اخلاصــــــة 
وال القـــــوات احلجازيـــــة قـــــادرة علـــــى إعـــــادة األمـــــن، وبـــــيح مجـــــاح العصـــــاابت، ومنعهـــــا مـــــن قطـــــع الطريـــــق، 

، وخطفهـــــم والتمثيـــــل هبـــــم، وظـــــل محـــــاة األمـــــن يف احلجـــــاز علـــــى وســـــلب احلجـــــاج أو املـــــواطنني احلجـــــازيني
عهــــــد األشــــــراف عــــــاجزين عــــــن محايــــــة اجلمهــــــور، حــــــىت طيقــــــت الشــــــريعة اإلســــــالمية، وأقيمــــــت حــــــدودها 
ــــــالد احلجــــــاز، وانتشــــــرت  ــــــت احلــــــال غــــــةر احلــــــال . وســــــاد األمــــــن ب ــــــك عيــــــدالعزيز، فانقلي ــــــى عهــــــد املل عل

ـــــــــني املقيمـــــــــني واملســـــــــافرين، وانتهـــــــــى  ـــــــــة ب ـــــــــق، عهـــــــــد اخلطـــــــــف الطمأنين والنهـــــــــب والســـــــــلب وقطـــــــــع الطري
ــــــروى فــــــال ياــــــاد يصــــــدقها مــــــن مل  ــــــارا  ت ــــــت ترتاــــــب يف عهــــــد األشــــــراف أخي ــــــيت بان وأصــــــيحت اجلــــــرائم ال
ــــــــار عــــــــن اإلجــــــــرام يف احلجــــــــاز،  ــــــــاس يســــــــمعون أشــــــــنع األخي يعاصــــــــرها أو يشــــــــهدها، فيعــــــــد أن بــــــــان الن

، فهـــــذا يفقـــــد بـــــيس نقـــــوده أصـــــيحوا يســـــمعون أعجـــــب األخيـــــار عـــــن اســـــتتياب األمـــــن واســـــتقرار النيـــــام
ـــــه، معروضـــــا   يف الطريـــــق العـــــام فـــــال ياـــــاد يـــــذهب إىل دار الشـــــرطة لييلـــــ  حـــــىت جيـــــد بيســـــه، بمـــــا فقـــــد من

 للتعريف عليه .

ولغــــــاهتم  ومـــــن هنـــــا ياــــــاد جيمـــــع الاتــــــاب يف مشـــــارق األرض ومغارهبــــــا علـــــى اخــــــتالف جنســـــياهتم
ــــــة  ــــــذين نعمــــــت هبمــــــا اململاــــــة العربي ــــــى أن األمــــــن واالســــــتقرار الل ــــــازعهم عل ــــــاين من وتفــــــاوت مشــــــارهبم وتي
الســــــعودية علــــــى عهــــــد امللــــــك عيــــــدالعزيز واللــــــذين أصــــــيحا مضــــــرب األمثــــــال يف مجيــــــع األوســــــاط الدوليــــــة  

ــــــف . لقــــــد أث ــــــذ أوامــــــر الشــــــرع احلني ــــــق أحاــــــام الشــــــريعة اإلســــــالمية وتنفي ــــــق بــــــاان نتيجــــــة لتطيي ــــــت تطيي ي
أحاــــــــام الشــــــــريعة يف اململاــــــــة، أثــــــــره الفعــــــــال، ودوره اإلجيــــــــاِب يف اســــــــتتياب األمــــــــن واســــــــتقراره، وإشــــــــاعة 
الطمأنينـــــة يف النفـــــوس، واحلفـــــاظ علـــــى األخـــــالق والقـــــيم، ومحايـــــة وحـــــدة اجملتمـــــع الســـــعودي، وهـــــذه بلهـــــا 

 أمور مشاهدة وحمسوسة وملموسة يف اململاة .

شــــــريعة اإلســــــالمية يف اململاــــــة أثــــــره احلاســــــم يف منــــــع تاــــــرار بــــــذلك بــــــان لتطييــــــق احلــــــدود وفــــــق ال
ــــه، ألنــــه يعلــــم مقــــدما  احلاــــم  ــــات املــــرات قيــــل أن يقــــدم علــــى فعل اجلرميــــة، وإجيــــار اجملــــرم علــــى التفاــــةر مئ

 الذي سينزل به ومدى فاعليته .



(28) 

 

طييــــق هــــذه احلــــدود يف جــــرمييت القتــــل والســــرقة بصــــفة خاصــــة وأثــــر ذلـــــك يف وممــــا يــــدل علــــى أثــــر ت
ـــــــت أخـــــــةرا  أن  ـــــــة أثيت ـــــــى هـــــــاتني اجلـــــــرميتني يف اجملتمـــــــع الســـــــعودي مـــــــن أن اإلحصـــــــاءات الرمسي القضـــــــاء عل

ـــــة، وبعـــــض اجلنســـــيات  %03نســـــية  ـــــات العربي مـــــن مـــــرتايب جـــــرائم القتـــــل والســـــرقة يف اململاـــــة مـــــن اجلالي
ـــــــيت مل ـــــــت جرميـــــــة يف  األخـــــــرى الوافـــــــدة وال ـــــــى هـــــــذا النيـــــــام، ومل تعـــــــرف مـــــــدى تطييقـــــــه، فارتاي تـــــــرتبَّ عل

 (84جمتمع نتيجة تربية منحرفة يف جمتمع آخر( )

وقــــــد ضــــــرب الشــــــيخ حممــــــد خــــــاطر مفــــــيت مجهوريــــــة مصــــــر العربيــــــة حالــــــة األمــــــن يف اململاــــــة مــــــثال  
ــــرد علــــى مناــــري تطييــــق احلــــدود فيقــــول : )ومــــا لنــــا نــــذهب بعيــــدا  يف الــــرد علــــى هــــؤالء الــــذين يقولــــون  لل

نفيـــــــذ احلـــــــدود يف العصـــــــر احلـــــــديث يتنـــــــاًف مـــــــع مـــــــدنيتهم الااذبـــــــة وال يالئمهـــــــا، وال ْأيت ابلنتيجـــــــة : إن ت
ــــــنهم مــــــن املشــــــاهد امللمــــــوس احملســــــوس مــــــا يقضــــــي علــــــى بــــــل مــــــا يزعمــــــون، فلقــــــد  ــــــة، وأمــــــام أعي املطلوب
نفــــــــذت اململاــــــــة العربيــــــــة الســــــــعودية احلــــــــدود فاســــــــتقر األمــــــــن، واســــــــتتب، وأمــــــــن النــــــــاس علــــــــى أمــــــــواهلم 

ــــى وأعراضــــهم ــــداء عل ــــع وخــــوف واعت ــــذ احلــــدود مــــن تروي ــــل تنفي ــــا يعــــرف مــــا بــــان يالقيــــه احلجــــيج قي ، وبلن
الــــــنفس واملــــــال، فمــــــا اســــــتقر إال مــــــن بعــــــد تنفيــــــذها، وإنــــــك لــــــرتى بعينيــــــك أصــــــحاب املتــــــاجر واحلوانيــــــت 

 يرتبوهنا مفتحة األبواب دون حراس، ويذهيون ألداء العيادة والصالة وهم يف غاية االطمئنان .

مث إن هذا األمن يف اململاة مل َيدث يف جمتمع متقوقع، انعزل بنفسه وأهله عن العامل واحلضارة، بل بل  يف 
 (86احلضارة شأوا  مع األمن واألمان( )

 السعودية ... النموذج اإلسالمي يف أنقى صوره :تعترب و 

األوىل الـــــــيت أسســـــــها الرســـــــول صـــــــلى هللا عليـــــــه وســـــــلم ، وحـــــــافظ عليهـــــــا  اإلســـــــالميةيعـــــــد الدولـــــــة ف
ــــــــدة، ويف أعقــــــــاب العصــــــــور  ــــــــدة اجملي اخللفــــــــاء الراشــــــــدون مــــــــن بعــــــــد، وزادوا يف رقعتهــــــــا ابلفتوحــــــــات اجلدي

يت شـــــهدت املـــــد اإلســـــالمي وســـــارت هـــــذه الـــــيالد علـــــى الـــــنهج القـــــومي، مـــــع بـــــزوغ فجـــــر الدولـــــة الزاهيـــــة الـــــ
ـــــد العزيـــــز  ـــــيت أسســـــها امللـــــك عي وعلـــــى خطـــــاه مضـــــى اخللـــــف موطـــــدين ربـــــائز  -رمحـــــه هللا  -الســـــعودية ال

الدولـــــة علـــــى هـــــدى الاتـــــاب والســـــنة، فأصـــــيحت اململاـــــة العربيـــــة الســـــعودية بـــــذلك الدولـــــة الوحيـــــدة، يف 
، الـــــيت تطيـــــق الشـــــريعة اإلســـــالمية باملـــــة يف مجيـــــع منـــــاحي احليـــــاة .. وهتتـــــدي هبـــــا يف توجهاهتـــــا عـــــامل اليـــــوم

                                                 

حالة األمن و  33: 34أثر تطييق الشريعة االسالمية يف حل املشاالت االجتماعية، أ:د / إبراهيم ميارك اجلوير، ص(  84
 . 662رابح لطفي مجعةيف عهد امللك عيد العزيز 

 ومابعدها )مرجع سابق( . 205أثر تطييق احلدود يف اجملتمع، حممد خاطر ص (  86
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السياســــــية وعالقتهــــــا وتفاعلهــــــا مــــــع اجملتمــــــع الــــــدويل .. مقدمــــــة للعــــــامل اإلســــــالمي يف أنقــــــى صــــــوره النابعــــــة 
 من مصادره األصلية خةر برهان على صالحية هذا الدين للتطييق يف بل عصر ومصر.

والشــــــك أن واقــــــع احلــــــال ينيــــــئ عــــــن املســــــتقيل، ويف الوقــــــت ذاتــــــه يعــــــد احلاضــــــر صــــــفحة مفتوحــــــة 
نســـــتقرئ فيهـــــا أحــــــداث املاضـــــي ونســــــتنيط الـــــدروس والعـــــرب، ذلــــــك ألن التـــــاريخ حاــــــم حمايـــــد َيــــــتفظ يف 

ــــــــ ــــــــه ومنعطفاتــــــــه بتطــــــــويرات األحــــــــداث، مهمــــــــا دق ت أو عيمــــــــت، دون جماملــــــــة أو حمــــــــاابة . هبــــــــذا طيات
الفهـــــــم ملغــــــــزى ودالالت احلاضــــــــر والوصــــــــول للماضــــــــي عــــــــرب اســــــــتقراء الواقــــــــع، تتاشــــــــف أمامنــــــــا الصــــــــور 
املضــــــــيئة لتــــــــاريخ اململاــــــــة العربيــــــــة الســــــــعودية العريــــــــق الــــــــذي قادهــــــــا حثيثــــــــا إىل احلاضــــــــر الزاهــــــــر . فهــــــــذا 

ــــــذي صــــــار حمــــــط أنيــــــار العــــــامل هــــــو مثــــــرة ــــــةر ال ــــــان الاي ــــــه  الاي ــــــه ووعي مــــــن مثــــــرات حناــــــة الســــــلف ويقيت
ــــى هــــذا املــــنهج  ــــاريخ وهــــذا جيــــران إىل احلــــديث عــــن ســــر الثيــــات عل ــــات وأحــــداث الت ــــه الدقيقــــة حبيثي ومعرفت

 (82الوضاء الذي شهد له األعداء قيل األصدقاء( )

 
 

  

                                                 

أ.دصاحل (665اختاذ القرآن الارمي أساسا لشؤون احلياة واحلام يف اململاة )ص:  63، 66صدولة يف قائمة الشرف (  82
 .بن غامن السدالن
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 اخلامتة:
 -لال عمل حصيلة ولال جهٍد مثرة، وتربز أهم مثار هذا اليحث ونتائجه فيما يلي :

  أن تطييق احلدود اإلسالمية خةر وسيلة للقضاء على اجلرمية واإلجرام (6)
 . إن يف إقامة احلدود استقرار للمجتمع وانتشار للطمأنينة  (2)
 .ن إقامة احلدود تعترب نوعا من العيادة هلل تعاىل ابمتثال أمره واالحتاام لشرعهأ (3)
   إقامة احلدوديف (0)

 . احرتام حلق احلياة وحقن للدماء . (8)
  صيانة لألنساب ، وطهارة لألعراض  (1)

  . حفظ ألموال و للممتلاات من العدوان عليها  (5)
 . اية للعقل من اخللل ، ولألخالق من الفسادوق  (5)
 . تقديس للدين وحفظ له  (0)
 الفرد واجملتمع املسلم أنَّ لألمن أيمية بربى يف اإلسالم، وآاثرا  عييمة يف حياة (64)
أن اإلسالم هو دين هللا الذي فطر الناس عليه مجيع ا، ومن احنرف عنه فقد حاد عن الصراط  (66)

 املستقيم فال سعادة له وال أمان إال ابإلسالم..
 دته املرتازة على اإلميان ابهلل ومالئاتهأن اإلسالم هو عالج اإلرهاب ودواؤه الناجح، بعقي (62)

وبتيه ورسله واليوم اآلخر وابلقدر خةره وشره، وبشريعته الشمولية الااملة اليت حفيت لإلنسان 
 حقوقه مسلم ا بان أو غةر مسلم. 

احلام يف اململاة يقوم على أصول أساسية متماساة مرتابطة بوشائج الرتابط احلسي ن أ (63)
 واملعنوي على امتداد اتريخ اململاة وتتابع أطوارها .

 ات:التوصيأهم 
نشر الوعي الديين والثقافة الشرعية بني عامة املسلمني وخاصتهم عن طريق الوسائل املتاحة   (6)

 وربط املسلمني بدينهم، ولتحقيق التحصني الثقايف ضد الفار الغازي. بلها 
البد من تضمني املناهج الدراسية يف مراحل التعليم املختلفة موضوعات عن األمن وأيميته   (2)

 وفوائده للفرد واألسرة واجملتمع وخماطر التهاون يف ذلك.
ر بلها وينصرها يف األمو  أن جيعل أعمالنا خالصة يف رضاه وأن ينفع هبا وأن يصلح شأن أمتنا هللا نسأل

ا إنه ويل ذلك والقادر عليه وصلى هللا على نيينا حممد وعلى آله وصحيه وسلم.   على أعدائها داخال  وخارج 
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 أهم املراجع:
 القرآن الارمي. (6)

امعة اإلمام إدارة الثقافة والنشـــــــــــــر جب –أثر تطييق احلدود يف اجملتمع ، لألســـــــــــــتاذ الغزايل خليل عيد  (2)
 .م(6050 -هـ 6040) -الطيعة األوىل  –الرايض  –حممد بن سعود 

امعة اإلمام إدارة الثقافة و النشــــر جب –بتور حســــن علي الشــــاذيل أثر تطييق احلدود يف اجملتمع ،للد  (3)
  .م(6050 -هـ 6040) –الطيعة األوىل  –الرايض  –حممد بن سعود 

من اليحوث املقدمة ملؤمتر الفقه »ومابعدها  205أثر تطييق احلدود يف اجملتمع للشــيخ حممد خاطر  (0)
 هـ .6301االسالمي املنعقد جبامعة االمام حممد بن سعود اإلسالمية سنة 

أثر تطييق الشــــــــريعة اإلســــــــالمية يف حل املشــــــــاالت االجتماعية، د / إبراهيم بن ميارك اجلوير، ط  (8)
 هـ، ط ونشر وتوزيع ماتية العيياان ابلرايض .6068

مؤسسة  لناشر :ا صاحل بن فوزان بن عيد هللا الفوزان املؤلف : إعانة املستفيد بشرح بتاب التوحيد (1)
 م2442هـ 6023 الطيعة الثالثة، الطيعة : الرسالة

الَِّب املؤلف: اإلميان ابهلل جل جالله (5)  الطيعة:وراي ســــ -دار ابن بثةر  الناشــــر: َعلي حممد حممد الصــــَّ
 األوىل

اجلامع الصــــــــحيح، هو ســــــــنن الرتمذي ألىب عيســــــــى بن ســــــــورة، حتقيق حممد فؤاد عيد الياقي. دار  (5)
 لينان.  –الاتب العربية. بةروت 

لك مربز امل -وزارة اإلعالم ابلرايض  -دولة يف قائمة الشــــــرف العاملية : خدمة اإلســــــالم والســــــالم  (0)
 . 640510/  253500فيصل لليحوث والدراسات اإلسالمية برقم 

الياِب  فيصـــل عيســـى -ســـنن ابن ماجه البن ماجه القزويين ط: دار إحياء الاتب العربية  (64)
 احلليب حتقيق: حممد فؤاد عيدالياقي.

 ألِب داود السجستاين ط: دار الاتاب العرِب ـ بةروت –سنن أِب داود  (66)
 هـ.6045بةروت  األوىل،  –عرِب ط: دار الاتاب ال –سنن الدارمي  (62)
 6020ة، لينات الطيعة: الثالث –الســـنن الاربى للييهقي ط: دار الاتب العلمية، بةروت  (63)

 م احملقق: حممد عيدالقادر عطا. 2443 -هـ 
: ليهع شــــــليب وأشــــــرف املنعم عيد حســــــن: أحاديثه وخرج للنســــــائي حققه الاربى الســــــنن (60)

 األوىل، وتبةر  – الرســـالة مؤســـســـة: ط الرتبي احملســـن عيد بن هللا عيد: له األرانؤوط قدم شـــعيب
 .م 2446 - هـ 6026

 املعرفة ردا: الرتاث الناشـــــــر حتقيق ســـــــنن النســـــــائي ألِب عيد الرمحن النســـــــائي ط: ماتب (68)
 هـ.6024 اخلامسة: بيةروت



(32) 

 

ط/ دار ابن  -ألِب عيدهللا اليخاري اجلعفي-صـــــحيح اليخارى اجلامع الصـــــحيح املختصـــــر (61)
(حتقيق: د. مصــــــــــــــطفى ديب اليغا أســــــــــــــتاذ 5)605 – 6045الثالثة،  -بةروت –بثةر، اليمامة 

 احلديث وعلومه يف بلية الشريعة جامعة دمشق.
مد فؤاد حتقيق: حم-بةروت –ن احلجاج ط/دار إحياء الرتاث العرِب صحيح مسلم ملسلم ب (65)

 عيدالياقي.

)  –وزي دار ابن اجل –صــــاحل بن انصــــر بن صــــاحل اخلزمي  –عقوبة الزىن وشــــروط تنفيذها  (65)
 . هـ ( ، اعتىن به : خالد بن علي املشيقح6022 –الطيعة األوىل 

حتقيق  -الرســــــالةط/-ألمحد بن حنيل أِب عيدهللا الشــــــيياين-مســــــند اإلمام أمحد بن حنيل (60)
 .الشيخ شعيب األرانؤط

 حلســـــيينا إبراهيم بن احملســـــن عيد ، حممد بن هللا عوض بن طارق: احملقق األوســـــط املعجم (24)
 .القاهرة – احلرمني دار: ط

 مارع دار ، اإلسالمي املاتب: ط أمرير احلاج حممود شاور حممد: احملقق الصغةر املعجم (26)
 م.6058 – هـ6048 األوىل، عمان ، بةروت -

م احملقق: محــدي بن  6053املعجم الايةر للطرباين ط: دار إحيــاء الرتاث العرِب الثــانيــة،  (22)
 عيداجمليد السلفي.

الفار  دار: هـــارون ط حممـــد الســــــــــــــالم عيـــد: احملقق فـــارس اللغـــة البن مقـــاييس معجم (23)
 .م6050 - هـ6300

 دراز. هللا عيد: حتقيقبةروت  – املعرفة دار: ط الفقه للشاطيب أصول يف املوافقات (20)

الاتاب  الناشـــــر: عيد الرمحن املطروديل نيرة يف مفهوم اإلرهاب واملوقف منه يف اإلســـــالم (28)
 .منشور على موقع وزارة األوقاف السعودية بدون بياانت


