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ونستغفره ، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من  إن الحمد هلل نحمده ونستعينه

يهد هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له؛ وأشهد أن ال أله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن 

 ؛ "يا أيها الذين آمنوا اتقوا هللا حق تقاته، وال تموتن إال وأنتم مسلمون " دمحما عبده ورسوله ؛ 

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجاال كثيرا " 

 ".ونساء، واتقوا هللا الذي تساءلون به والارحام، إن هللا كان عليكم رقيبا 

وكل محدثة فإن خير الحديث كالم هللا، وخير الهدي هدى سيدنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وشر ألامور محدثاتها، 

 :بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة في النار ؛ أما بعد أيها الاخوة املسلمون 

ويوجب الحياء من رب العزة والجالل، ويثمر الثوبة  وإلانابة / ويزكي ألاعمال إن مما يصلح القلوب

هللا بتذكر  إلى هللا؛ تذكر نعم هللا على عباده والخلق عامة، ونعم هللا على الفرد خاصة، وقد أمر 

النعم في كل وقت ليشكروه عليها ويوفوا حقوقها لتدوم عليهم، ويزدادوا من خزائن جود ربهم قال 

يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة هللا عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف : " تعالى 

 " .أيديهم عنكم، واتقوا هللا، وعلى هللا  فليتوكل املومنون 

أفمن : " نعم وأجلها إلايمان باهلل الذي يكرم هللا به إلانسان في الدنيا وآلاخرة، قال تعالىوأعظم ال

 " .كان مؤمنا كمن كان فاسقا ال يستوون 

ومن أعظم نعم هللا علينا بعد نعمة إلايمان؛ نعمة ألامن والطمأنينة، ألامن على الدين، فال يخاف 

 ..رك به شيئا، ال يصد عن ذلك املسلم الفتنة على دينه، يعبد هللا ال يش



وألامن على عرضه؛ فال يخاف الاعتداء عليه وال على دمه، وألامن على ماله؛ فال يخاف ضياعه، 

ذلك ألامن هلل علينا فيه شكر، وعبادته ومجانبة معاصيه، فعن عبد هللا .. وألامن على حله وترحاله

من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده، عنده قوت " : بن معن ألانصاري قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 .، رواه الترمذي "يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها 

ألامن تصلح به الحياة وتزدهر، ألامن تنلسط معه آلامال، وتتبسر معه : أيها إلاخوة املسلمون 

 ..تشر معه العلم والتعلمألارزاق، وتزيد معه التجارات؛ ألامن ياقدم معه التنمية، ألامن ين

ألامن يحز فيه الدين والعدل، ويظهر في  ألاخيار على ألاشرار، ألامن يضمن الاستقرار، وباألمن 

توظف ألاموال في كل مشروع نافع للفرد واملجتمع، باألمن تحقن الدماء وتصان ألاموال وألاعراض، 

 .كبير والصغير وإلانسان والحيوان وباألمن تنام العيون وتطمئن في املضاجع، باألمن يتنعم ال

عبد هللا، ألامن نعمة من نعم هللا العظيمة وآالئه الكبيرة، ال تصلح الحياة إال به، وال يطيب العيش 

" ادخلوها بسالم آمنين : " إال باستتبابه، ولذلك جعله هللا من نعيم أهل الجنة الدائم، قال تعالى 

 " .وهم في الغرفات آمنون : " يضا وقال أ

الذي تضيع به الدماء وألاموال ويضعف الدين، وتتقطع في الخوف السبل  وضد ألامن الخوف

والتجارات، وتتعطل املصالح، فتتعرقل التنمية، ويسطوا ألاشرار، وتنتشر الفوض ى، ويختفي ألامر 

يشل باملعروف والنهي عن املنكر، فتتراجع ألاموال وتقسوا الحياة، وبالجملة عباد هللا؛ الخوف 

 .الحياة كلها ويدمرها

سالمية املحاسن كلها، فصانت الدين، وحمت ة املسلمون، لقد جمعت الشريعة إلا أيها إلاخو 

بإلفاء كلمة السالم  العقول، وطهرت ألاموال، وصانت ألاعراض، وأمنت النفوس؛ أمرت املسلم

ن الناس، وأوجبت حفظ وألامن والرحمة والاطمئنان على أخيه املسلم، إشارة منها لنشر ألامن بي

ال يشير أحدكم إلى : " النفس، وحذرت من إظهار أسباب الروع بين صفوف املسلمين، فقد قال ملسو هيلع هللا ىلص 

 .متفق عليه " أخيه بالسالح؛ فإنه ال يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار 



ين صفوف أفراده، وأمر بإخفاء أسباب الفزع في سالم إلى كل عمل يبعث على الاطمئنان بوقد دعا إلا 

 " .ال يحل ملسلم أن يروع مسلما : " املجتمع فقال عليه الصالة والسالم

، وإذا ألامن في املجتمعات وما شرعت الحدود العادلة الحازمة في إلاسالم على تنوعها إال لتحقيق

اس الفزع في عبادتهم، ويمنع املسلم اختل ألامن تبدل الحال، ولم يهنأ أحد براحة بال، فيلحق الن

من إظهار شعائر دينه، وينضب وصول الخير إلى آلاخرين، وينقطع تحصيل العلم، وال توصل 

ألارحام، ويئن املريض فال طبيب وال دواء، وتختل املعايش، وتهجر الديار، وتفارق ألاوطان، وتتفرق 

 .سر طلب الرزق، وتبدل طباع الخلقألاسر، وتنقض العهود واملواثيق، وتبور التجارة، ويتع

فإذا سلبت نعمة ألامن والعياذ باهلل فشا الجهل، وشاع الظلم، وسلبت املمتلكات، وأكل القوي 

فأذاقها هللا   لباس : " ؛ قال تعالى الضعيف، وإذا حل الخوف أضيق املجتمع لباس الفقر والجوع

سمى هللا الجوع والخوف لباسا؛ ألنه يظهر : ؛ قال القرطبي"الجوع والخوف بما كانوا يصنعون 

 .عليهم من الهزل وشحوبة اللون وسوء الحال ما هو كاللباس 

يحافظ عليها، أيها إلاحوة املسلمون، نعمة ألامن من نعم هللا حقا، حقيق بأن تذكر ويذكر بها، وأن 

واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في ألارض تخافون أن يتخطفكم الناس : " قال سبحانه وتعالى 

 ".فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات ولعلكم تشكرون 

" . فإذا أمنتم فاذكروا هللا كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون : " ونعمة ألامن تقابل بالذكر والشكر

نسأل هللا أن يعين إخواننا ... ألامن ال يجتمعان؛ فالذنوب مزيلة للنعم، وبها تحل النقمواملعاص ي و 

في إلايمان رجال ألامن الذين يسهرون على أمننا وسالمتنا، وحفظ مصالحنا، ونسأله سبحانه أن 

دنا يوفقهم ملا يحب ويرض ى، فبارك هللا فيهم وفي جهودهم، فاللهم آمنا في أوطاننا، اللهم احفظ بال 

واستقرارنا، وما تضنته هذه الكلمات فيه فصد كل لبيب وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت وإليه 

 .أنيب

 

 



 

 

 

 

 


