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 اإلهداء

 إىل األمن املنحور على صفحات وجه الصبا

 إىل غصن الورد املكسور يقطر بالدما

 الوغىإىل الطفولة الصارخة يف وجه 

 إىل الذاب عن خامس أهل العبا

إىل سّيدي عبد اهلل بن اإلمام احلسن اجملتبى ذي األعـوام العرـر ا املقطوعـة يـد ا     

إىل من قال له اإلمام احلسـني عليـه السـالم     اواملنحور يف حجر عمه احلسني عليه السالم

 وهو على رمضاء كربالء وقد ضمه إىل صدر :

واحتسـ  يف ذلـ  ا،ـفا  ـهلل  اهلل يلحقـ       يا ابن أخي أصرب علـى مـا لـبل بـ ا     »

برسـول اهلل صـلى اهلل عليـه و لـه وسـلي وعلـي بـن أبـي  الـ            ؛بآبائ  الصـاحلني 

 .(1)«ومحب  وجعفر واحلسن بن علي صلى اهلل عليهي أمجعني

 

 خادمكي وولدكي لبيل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ شـر  األخبـار   77؛ مقاتـل الطـالبيني ألبـي الفـرص األصـفهالي:      192مقتل احلسني ألبـي ننـ :     (1)

 .181ا  3للقاضي النعما  املغربي: ص
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 الكتابمقدمة 

 

 بسي اهلل الرمحن الرحيي

مـد هلل علـى مـا ألعـيا ولـه الرـكر  ــا أاـيا والمنـاء  ـا قـدم مـن عمـوم لعــي             احل»

ابتدأهاا وسبوغ  الء أسداهاا ومتام منن أوالهاا جي عن اإلحصاء عددهاا ولأى 

 .(1)«عن اجلباء أمدهاا وتفاوت عن اإلدراك أبدها

إىل  وعلـى  لـه ااـدا    أبي القاسي حممـد  األلام ووالصال  والسالم على خف ا،لق 

 اإلسالم وحمل األمن واألما  يف الدليا واآلخر .

 هلل  أحوص ما حيتاص إليه اإللسا  بعد دين اهلل تعـاىل هـو األمـنا  مـن  قـد       وبعد:

 .(2)«يتهنأ حبيا  مع نا ة  ال»األمن: يكو  عيره علياًلا 

مل يبل األمـن حاجـة ملحـة لـبب البرـر منـذ أ  بـدأت مالمـع احليـا  علـى هـذ             و

ــاء األكــواص وااللتجــاء إىل صــناعة      األرضا  ــأوى يف الكهــوك وبن ــبني البحــ  عــن امل  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا ما ابتدأت به  ا مة البهراء عليها السالم بضعة النيب املصطفى صـلى اهلل عليـه و لـه وسـلي خطبتهـا      هذ (1)

االحتجاجية يف مسجد رسول اهلل صلى اهلل عليه و له وسلي جبمـع مـن املهـاجرين واأللصـار بعـد حاد ـة       

 .132ا  1السقيفةا للمبيد ينظر: االحتجاص للطربسي: ص

 .27 ا 1الكايف للكليب: ص (2)
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السال  واستخدام النار والبح  عن املاء وتأمني الطعام وغفها مـن وسـائل احليـا  كـا      

الوسـائل والسـبل سـواء مـا كـا       اإللسا  يتحرك حنوها إما  لبًا أو د عًا عن موالعها بكل 

كاحليوالـات املفسسـة أو الظـواهر الطبيعيـة كـالرباكني      ًا منهاا أي: من املوالع ظـاهرًا جليـ  

كـاجلن والسـحر والرـعوذ  حتـى      أو مـا كـا  منهـا مسـتسًا نفيـاً     والفيضالات والـباللل؛  

بــني الطلــ  والــد ع أ كــار واــارب و راء وتفســفات شــكلل    ى اإللســا ارتســمل لــد

مـا وىل وجهـه وجـد    ولعل الباحـ  أين  ات البما  واملكا عديد  مألمعتقدات ومذاه  

ما يأخذ بذهنه إىل عامل رح  من االحتياجـات االلسـالية وسـبل ققيقهـا كـي يصـل مـن        

ىل احلضـارات اإللسـالية بكـل تفرعاتهـا مـن      إخالاا إىل األمن واألمـا ا ولعـل الرجـو     

حقائقها وألغالها وأسا فها لتعطي حقيقـة االحتيـاص الفطـري لـدى اإللسـا  إىل األمـن       

 يا  الكرمية.واألما  واحل

 من هنا:

كالــل هــذ  احلاجــة عنــد مجيــع النــاي يف قمــة األوليــات وإ  مل يمقــ  اإللســا    

 حقيقة احلالة اليت تبعمه للجد يف قصيل األمن  فهومه املعاصر بـ)األمن اإللسالي(.

 وألجل ذل :

ققيـق   ياإلاية هـ  سكالل الغاية يف بع  األلبياء والرسل وإلبال الكت  والنوامي

من يف الدليا واآلخر  وتنظيي حيا  اإللسا  وحف  حقوقـه وتقـويي سـلوكه اـا  لفسـه      األ

لديـه أدلـى    لأواًل  ي اا  اآلخرينا وهي حقيقة ال قتاص إىل شـواهد أو تـدليل ملـن كالـ    

 الرساالت السماوية. لسفةا حكمة معر ة يف حيا  األلبياء و

حنـو   ين منـ  االسـتقامة وسـفه   إال أ  املركلة تكمن يف الفالت كمف من النـاي مـ  

أو راد  الرغبــات والرــهوات اجلاحمــة الــيت تريــد أ  تفعــل مــا حيلــو اــا دو  مــالع مينعهــا 



 9  ........................................................................................................ الكتابمقدمة 

 

يردعها وهي يسعو  يف ذاك إىل إحـرال العوامـل الـيت متكـنهي مـن ققيـق هـذ  الرـهوات         

اعـات  والرغبات؛  كا  العدام األمن هو البيئة احلاضنة والنااة لظهور الصـراعات والنب 

بني الناي من أجل الوصـول إىل ققيـق هـذ  الرغبـات الـيت كـا  علـى رأسـها الرغبـة يف          

السلطة وكرسي احلكي واإلمـار ا  بهـا تتحقـق كـل الطموحـات الـيت تكولـل يف أذهـا          

  من النواميس الررعية والفطر  اإللسالية والقيي احلياتية لبب البرر.نيأولئ  املنفلت

 وعليه:

من اإللسـالي وليـد املـتغفات العامليـة وتـوال  قـوى الرعـ  بـني         مل يكن مفهوم األ

الررق والغربا واالكتفاء بهذا التوال  حلف  احلدود والسلطات على العبادا وإمنـا هـو   

ــا  اإللســالية علــى األرض   إال أ  الفــارق هــو االلتبــا  حلاجــات   امفهــوم ســار بســف احلي

مـن التـوال  يف قـوى الـرد  مـن جهـة        اب القـوى حبالـة  قطاإللسا  الضرورية بعد شعور أ

 وققيق الطموحات السلطوية من جهة أخرى.

يف حني أ  مصاديق األمن اإللسالي ال ميكن اـا أ  تتحقـق يف عاملنـا اليـوم وذلـ       

أ  أربــاب الســلطة يف كــل الــدول الســيما الــدول الكــربى مل تــبل منهمكــة يف حفــ           

ــبل التســابق والتنــ   امكتســباتها الســلطوية  ــل مل ي ــو    ب ا س جــار بينهــا يف كــل    مــع تن

 القدرات والدراسات األمنية واالسساتيجية وتطبيقاتها املختلفة.

الـبالد   ساسـة إذ مل يبق السال  التقليدي هو احلاكي اليوم يف حف  السلطة وبه يسـود  

والعباد وإمنا أصـبع هنـاك العديـد مـن األسـلحة الـيت ميكـن اسـتخدامها يف ققيـق متطلبـات           

و حماربتهــاا  مــا خ تســخف  مــن أحبــاظ علميــة حلفــ  األمــن هــو اليــوم لفســه أدا    الســلطة أ

 من خالل هذ  الدراسة بيا  مجلة من احلقائقا وهي: روموحنن ل االلعدام األمن

أواًل: إّ  أمَن اإللسا  وأماله وضما  ققيق متطلباته ال يكـو  مـن خـالل الـر ى     

ض املهتمني بالرأ  اإللسالي وهي ألفسهي قد النظرية واملفاهيي اليت لضجل يف أذها  بع
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وا أ  ققيق هذا األمن ومتطلباته الكفيلة بتحقيق حيا  كرمية لإللسا  مـع مـا يرـهد     كأدر

ــامي ســوق االاــار      العــامل مــن احنــدار وتســا ل قيمــي واقتصــادي كــاجلو  والبطالــة وتن

ذهبية والسياسية وغفهـا  بالسال  واملخدرات والرذيلة وبيع البرر والنباعات العرقية وامل

 مما ال حصر ااا هو أمر حمال وال ميكن قويله إىل أمر واقع.

اجملتمعـات  رصد حركة التاريخ وسـننه يف األمـي السـابقة يمبـل أ  تـردي       اليًا: إّ  

وتسا لها وظهور التجدد  يها كما حدظ يف الطو ا  وا،س  والصيحة واملسخ وغفهـا  

ة كوليـة ترا ـق سـف اإللسـا      هـو سـنّ  العـدام األمـن اإللسـالي     يفمما عرضه القر   الكريي 

 على هذ  األرض.

 ؛ المًا: إّ  العمود الفقري اللعـدام األمـن اإللسـالي هـو التسـل  والبغـي والظلـي       

يف السلطة والصرا  من أجلها منذ أ  أراد قابيـل أ   يكمن هذ  العوامل  يعمجإ  سنام و

بدو  وجـه حـق أراد  اهلل تعـاىل؛ ومل يـبل هـذا       يكو  يف رأي اارم  يتسل  على أخيه

 الصرا  إىل يومنا هذا.

الي سـ ومن  ي  هللّ  احملاوالت اليت يقوم بها املعنيو  بالقالو  الـدولي أو الرـأ  اإلل  

 مـا السـجي    االوصول إىل األمن اإللسالي تدور يف  ل  السلطة للـدول الكـربى   لغرض

 وما عارضها رمي به عرض اجلدار.مع املصاحل السلطوية اذ  الدول أخذ به 

رابعًا: إّ  حقيقـة الوصـول إىل األمـن اإللسـالي تتجسـد يف تسـخف كـل إمكاليـات         

احلـاكي هـو بـذل مـا     احلاكي يف ققيق األمن ومتطلبات احليا  الكرمية وإ  غايـة مـا يقدمـه    

لسـالي  يف ققيـق األمـن اإل  تو ر لديه من مال ورجال؛ أما أ  يقدم السلطة ويتنالل عنهـا  

كما  عل اإلمام احلسن السلطة هذا األمن اإللسالي على التنالل عن ققق  يما لو توق  

كما سيمر علينـا مـن خـالل بنـود و يقـة الصـلع الـيت         ا هو أمر لادر الوقو يه السالم لع
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 جرت بينه وبني معاوية بن أبي سفيا .

لسـالي والقـالو  الـدولي    خامسًا: إّ  هذ  املفاهيي اليت تناواا املعنيو  بالرـأ  اإل 

وتبنتها املنظمات املرتبطة باألمي املتحد  هي جمموعة ر ى لظرية خلقتها احلالة العامة من 

ال ميكـن ققيقهـا إال  قـدار ضـئيل يف بعـض       الدولدي احلياتي لبب البرر يف معظي االس

بتنــامي األمــاكنا ومــن  ــي  هــي حالــة متجــدد  بتجــدد العــدام الســبل احلياتيــة الكرميــة و 

ــا    ــد مســتمر ومعال ــبل يف تباي ــيت مل ت ممــا يتطلــ  البحــ  عــن    امتفاقمــة  الصــراعات ال

 مصاديق اذ  املفاهيي والنظر يف أسباب العدام األمن اإللسالي وجذور وجود .

سادســًا: إ  املصــاديق احلقيقيــة لألمــن اإللســالي النابعــة مــن املفــاهيي الصــحيحة    

حددته اآليات القر لية والنصو  النبوية املتجسد  يف ا،الية من الروائ  الذهنية هي ما 

ــه و لــه وســلي    مــن الرــريعة اإلايــة  نيإال أ  املنفلــت اعــس  الــنيب األكــرم صــلى اهلل علي

شـاعوا الفسـاد واإلرهـاب    أمن الفطر  اإللسالية أرادوا التسل  علـى النـاي     واملنسلخني

 حتياجاتهي.ااتهي ووالفقر واملرض بني الناي ليجلسوا على  المهي ومعال

ــي أصــبع مفهــوم األمــن اإللســالي يصــ    ــاتي   طومــن   دم مــع مصــداقه يف الواقــع احلي

مما أدى إىل ا تقاد اآلليات يف تطبيقه لدى املعنيني يف األمن البرريا السـيما وهـي    ااملعاصر

تسـتخدم مـن بعـض الـدول     أصبع اليـوم مـع املمارسـات الـيت     يراهدو  أ  األمن اإللسالي 

 تسييس مصاحلها وتنفيذ مررو  هيمنتها لتصبع معالـا  اإللسـا  يف النهايـة وسـيلة     النا ذ  يف

. يف حني على الرغي من أ  املدعى هو اإللسا  أواًل و خرًا ؛لتحقيق مصاحل الدول ليس إال

كمـا  أي: أ  يكـو  اإللسـا  أواًل و خـرًا    عنـد األلبيـاء وشـرائعهي     إلنا ال جند هذا املدعى إاّل

 وهو ما توصلل إليه هذ  الدراسة. عمليًا يف خال ة اإلمام احلسن عليه السالمكا  واقعًا 

 السيد نبيل بن السيد قدوري بن السيد حسن بن السيد علوان احلسين الكربالئي
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قـر   الكـريي مكنـبًا لكـل العلـوم إاّل أ  املرـكلة       إ  من البداهة  كـا  أ  يكـو  ال  

اليت تواجه الباح  يف احلصول على هذ  العلوم هو ابتعاد  عن محلة هذا املكنب وأمنائـه  

 الذين اصطفاهي اهلل تعاىل لعلمه واجتباهي حلكمته.

ولعل الوقوك عند  يتني مـن  يـات الكتـاب العبيـب لتقطـع البحـ  والسـعي حـول         

 بل اذ  احلقيقةا واآليتا  هما:الرواهد والموا

. يف بيــا  هيمنــة الكتــاب ومجعــه لكــل العلــوم ودقــائق األمــور وذرات الوجــود  1

 وغف ذل  مما يرد على الذهنا ما جاء يف قوله تعاىل:

ْسُقطُ َوِعْنَدُه َمَفاتُِح اْلَغيِْب َلا َيْعَلُمَها إِلَّا هَُو وََيْعَلُم َما ِفي اْلَبرِّ وَاْلبَْحِر َوَما َت}

ٍٍ إِلَّاا ِفاي     ِمْن َورَقٍَة إِلَّا َيْعَلُمَها وََلا َحبٍَّة ِفي ُظُلَماِت الَْأرِْض وََلا َرطٍْب وََلا يَاابِ

 .(1){ِكَتابٍ ُمِبنٍي
والــيت كالــل يف  اهــذ  العلــوم ودقــائق األمــور الــيت ذكرتهــا اآليــة املباركــة . إّ  2

ل شـيء هـو جممـو  قـد أحصـي يف اإلمـام       الذي أصبع تبيالـًا لكـ  ا (الكتاب املبني)القر   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .59سور  األلعاما اآلية:  (1)
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 قوله تعاىل:يف  وهي اآلية المالية اليت أردلا االسترهاد بهاااملبني 

ِإنَّاااا نَْحااانُ نُْحِياااي اْلَماااْوَت  َونَْكُتااابُ َماااا َقااادَّمُوا َوَآَءاااارَُهْم َوُكااالَّ َ اااْي ٍ }

 .(1){أْحَصْيَناُه فِي ِإَمامٍ ُمِبنٍي
 الكتاب املبني واإلمام املبني.  يف  ل كا  مدار هذ  العلوم يدور 

ومن  ي  هلل  مفهوم األمن اإللسالي ومصـاديقه قـد قـدظ عنهـا القـر   الكـريي يف       

 مجلة من اآليات املباركة وهو ما سنتوق  عند  يف املبح  المالي من هذا الفصل.

أواًل إىل التعريـ   صـطلع األمـن     لعـّرص ولذل : وقبل الولوص يف مسائل البح  

وبيـا  مفهومـه كـي يكـو  مقدمـة ملــا جـاء بـه القـر   الكـريي مـن بيـا ا الــل             اإللسـالي 

 مصاديقه يف خال ة اإلمام احلسن بن علي بن أبي  ال  عليهي السالم.

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .13سور  يسا اآلية:  (1)
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ات علــى معنــى األمــن اإللســالي وبيــا  مفهومــه يلــبم الرجــو  إىل مفــرد  كللوقــو

تكوين املصطلعا يف اللغة واالصطال ا ومن  ـي يتسـنى لنـا بيـا  مفهومـه؛ وحيـ  أ        

لف  )اإللسا ( معلوم ومعروك لدى الناي وهو هذا الكائن الذي خلقه اهلل تعاىل وميب  

 بالنطق والتفكف واالختيار و ضله وأكرمه على كمف مما خلقا قال تعاىل:

َوَحَمْلَنااااُهْم ِفاااي اْلَبااارِّ وَاْلبَْحاااِر َوَرمَْقَنااااُهمْ ِمااانَ    وََلَقااادْ َكرَّْمَناااا َبِناااي َآَ مَ }

 .(1){الطَّيَِّباِت وََفضَّْلَناُهْم َعلَ  َكثِريٍ ِممَّنْ َخَلْقَنا َتْفِضيلًا
ا وارتبا ـه  (األمـن )وعليه: حيتاص املصطلع هنا إىل بيا  املعنـى اللغـوي ملفـرد     

ر يف دوام حياتـه وبقـاء  وأداء وظائفـها    باإللسا  وما يركله من قيمة وأ ـ  أي )األمن(

وبالركل الذي يتوا ـق مـع تكوينـه؛ وحينهـا يبقـى علينـا يف هـذا املوضـع بيـا  معنـى           

 مفرد  األمن يف اللغة واالصطال .

 أواًل: األمن يف اللغة

منـةا واألمالـة   إعطـاء اآل  )األمنة مـن األمـنا واألمـا :    . قال ا،ليل الفراهيدي:1

إميالـًا؛ والعـرب تقـول:     ضد ا،يالة؛ يقال:  منل الرجل أمنا وأمنة وأمالًاا وأمنب يؤمنب

إذا كا  أمينًا وعلى هـذاا  ـاألمن يف اللغـة: هـو سـكو  القلـ  وا مئنالـه بعـدم          رجل أماٌ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .70سور  اإلسراءا اآلية:  (1)
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 .(1)وجود مكرو  وتوقعه(

  متقاربـا ا أحـدهما األمالـة    ) اامـب  واملـيي والنـو  أصـال     . قال ابـن  ـاري:  2

 .(2)اليت هي ضد ا،يالةا ومعنا  سكو  القل  واآلخر: التصديق(

ــفهالي:  3 ــ  اإلص ــال الراغ ــوكا     . ق ــنفس ولوال ا، ــة ال ــن  مألين ــل األم )أص

واألمن واألمالة واألما  يف األصل مصادر وجيعل األما  تـار  ااـًا للحالـة الـيت يكـو       

 .(3)ار  ااًا ملا يؤمن عليه اإللسا (عليها اإللسا  يف األمنا وت

)أمــنا األمــا ا واألمالــة  عنــىا وقــد أمنــل  ألــا  مــنا و منــل    . قــال اجلــوهري:4

واهلل تعاىل املـؤمنا أللـه  مـن عبـاد  مـن أ  يظلمهـيا وأصـل         غفيا من األمن واألما .

 اىل: من أأمن بهمبتنيا لينل المالية؛ واستأمن إليه أي دخل يف أمالها وقوله تع

 .(4){وََهذَا اْلَبَلدِ الَْأِمنِي}
 ثانيًا: األمن يف االصطالح

 ميكننا الوقوك على املعنى االصطالحي لألمن من خالل مجلة من األقوالا وهي:

 .(5))عدم توقع مكرو  يف البما  اآلتي( :املناوي. قال 1

ولـه  وهذا التعري  الرمولي يرشد إىل احتياص اإللسا  إىل د ع كـل مكـرو  مـن ح   

سواء يف لماله أو يف البما  اآلتيا أي يف املستقبلا ومن  ي ال ينحصـر األمـر يف الـو ن    

 أو اجملتمع أو األسر  أو النفس.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .388ا  8العني للفراهيدي: ص (1)

 .134ا  1معجي مقاييس اللغة البن  اري: ص (2)

 .25املفردات يف غري  القر   للراغ  اإلصفهالي:   (3)

 .3سور  التنيا اآلية:  (4)

 .23ا  18تاص العروي: ص (5)
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أي: أ  ا،وك هو األمر املـاللم لألمـن  ـال ينفـ  عنـها  كـل أمـر يسـب  لإللسـا           

داقها قـد  مـن حيـ  مصـ    األمـن خو ًا احتاص  يه اإللسا  إىل األمن؛ ولـذل  جنـد أ  مفـرد     

دخلل يف مجلة من اجلوالـ  احلياتيـة والـيت متخضـل عـن بعـض التعريفـات االصـطالحية         

لألمنا كالـل هـي العمـود الفقـري لتكـوين مفهـوم األمـن اإللسـالي بلحـاظ وجـود عنصـر            

 ا،وكا كا،وك من الفقر واملرض والتهاك الكرامة واملعتقد وحرية الرأيا وهي كاآلتي:

 أ: األمن النفسي

رك هذا املصطلع بأله: )احلالة اليت يسود  يها الرعور بالطمألينـة وااـدوء   وقد ع

 .(1)واالستقرار والبعد عن القلق واالضطراب(

 ب: األمن االقتصادي

لعل من بني أهي التعريفات ملصطلع )األمن االقتصادي( مـا ورد عـن األمـي املتحـد      

 .(2)مستقر  ومربعة( حياً  من أ  حييا كا  هو: )أ  ميل  املرء الوسائل املادية اليت متكنه 

 ج: األمن االجتماعي

م: أويعرك هذا املصطلع بـ)تو ف األمن للموا ن بالقدر الذي يبيـد مـن الرـعور    

 .(3)وااللتماء والعدالة االجتماعية( ؟املوا نة

 د: األمن الفكري

ى ومل يـتي االتفـاق علـ   ألمن الفكـري يف الدراسـات األمنيـةا    تعددت التعريفات ل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا لرـر  53األمن الفكري والعقائدي مفاهيمه وخصائصه وكيفية ققيقها ألمحد بن علي اجملدوب:   (1)

 هـ.1408املركب العربي للدراسات األمنية بالرياضا لسنة 

 .www.ministryinfo.gov.lbدور اإلعالم يف قضايا األمن االقتصادي واالجتماعيا د. سناء احلاص:  (2)

 سابق لفسه.املصدر ال (3)
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إىل  -إمجـااًل   -تعري  جـامع مـالع لألمـن الفكـريا إال أ  هـذ  التعريفـات ترشـد        

ــا  ــدم        ــا   ــة ومؤسســاتها وضــما  دوام قيامه ــا  الدول قضــية واحــد  وهــي: حفــ  كي

 االستقرار للموا نني الذي يعيرو  قل كن  هذ  السلطة.

الـيت وإ   وهذ  القضية اليت متحور حواا األمن الفكـري حبسـ  هـذ  التعريفـات     

قــدمل  فــاهيي حــاول الــبعض  يهــا اجلمــع بــني هيبــة الدولــة واملنهجيــة العلميــة لصــياغة 

  األسـباب  إإال ألها مل خترص عن لطـاق احلفـاظ علـى املؤسسـة احلاكمـة ذلـ         االتعري 

بعــض الــدول  بســب  تعــّرضالــيت دعــل إىل ظهــور هــذا املصــطلع كالــل يف األســاي   

ي احلركــات التكففيــة الــيت ال تــرى حرمــة اــذ  منــاومؤسســاتها إىل الضــرر مــن خــالل ت

 -لها ترى شرعية إسقا ها وحماربتهـا وذلـ  الحنصـار    إالدول واحلكومات قا بة؛ بل 

 الررعية  يها  ق . -وحبس  هذا الفكر التكففي 

 هي تدعو بفكرها الدعوي إىل قيام ا،ال ة اإلسالمية و)اجلهاد( مـن أجـل    ولذا:

ما د ع الدول واحلكومات يف العاملا وباألخص العـامل اإلسـالمي    اققيقها بكل السبل

إىل التصدي اذ  احلركـات وااللتفـا  منهـا يف الوقـل لفسـه وذلـ  السـتخدامها كـذرا          

 .(1)ضد من اختل  مع هذ  احلكومات يف املررو  السياسيا بل والوجودي

و االجتمـاعي  يلبم البح  يف قديد مفهـوم األمـن اإللسـالي أو الفكـري أ     وعليه:

الرجو  إىل ضب  وقديد مفهوم مفرد  )األمن( وذل  لكولها الركيب  اليت يرتكب عليهـا  

الفكـريا أو  املصطلعا سواء يف اجلالـ  النفسـيا أو االقتصـاديا أو االجتمـاعيا أو     

 ضـاًل   -لألمـن   ةاالصطالحي التعريفاتاإللسالي وهو مص  حبمنا هذاا  كا  من بني 

 هو: -عما مّر  لفًا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األمن الفكري يف لهج البالغةا للمؤل . (1)
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. )احلال اليت يكو   يها اإللسا  مطمئنًا يف لفسها مستقرًا يف و نه ساملًا من كل 2

 .(1)ما ينتقص دينها أو عقلها أو عرضها أو ماله(

 . وعر ه  خرو  تعريفًا اصطالحيًاا  قالوا:3

)ما بـه يطمـئن النـاي علـى ديـنهيا وألفسـهيا وأمـواايا وأعراضـهيا ويتجـه          

 .(2)شأ  جمتمعهيا وينهض بأمتهي(تفكفهي إىل ما ير ع 

 . عّرك األمن أيضًا:4

)حالة غياب كل خطر وكل تهديد للحيا ا وهذا التهديد أو هـذا ا،طـر هـو حالـة     

يسترــعرها احليــوا  بــالغريب ا أمــا اإللســا   يــدركها  لكــة العقــل وخــرب  املمارســة عنــد 

 .(3)اإللسا  األول(

 تعريفها  ا يلي:يف حني ألب أرى: أ  هذ  املفرد  ميكن 

 .(4))كل ما شأله أ  يد ع ا،وك وحيقق اال مئنا  يف احليا  الدليوية واألخروية(

ومن  ي يصبع األمن لإللسا  ضـروريًا كضـرور  احليـا  لفسـهاا وهـذا املعنـى هـو الـذي         

حنــاول أ  لصــل إليــه مــن خــالل هــذا البحــ  ومكولاتــها ومنهــا الوقــوك عنــد مفهــوم )األمــن    

 عريفها وصحة هذا املفهوم ومصداقه من خالل عرضه على القر   والعس  النبوية.اإللسالي( وت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األمن الفكريا د. إبراهيي عبد اهلل البهراليا موقع السكينة. (1)

 .271 - 270ا  6املوسوعة الفقهية الكويتية: ص (2)

 اسساتيجية تعبيب األمن الفكريا متع  بن شداد؛ جامعة املل  سعود. (3)

 األمن الفكري يف لهج البالغة للمؤل .للمبيد من اال ال  ينظر:  (4)
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األول بـ)األمن اإللسـالي( ولـذا جنـدها أول     منظمة األمي املتحد  هي املعّباليوم عد ت

ي  جـامع مـالع لـه مـن خـالل      الساعني إىل قديد مالمع مفهوم األمن اإللسالي ووضع تعر

دعوتها للمفكرين والباحمني يف نتل  الدول األعضـاء يف هـذ  املنظمـةا ومـن  ـي خرجـل       

بعـض الدراسـات األكادمييـة     هـا تناولتالـيت   التعريفـات عن هذ  املنظمة والعاملني  يها بعـض  

لــورد مجلــة مــن هــذ     وهنــا ؛تعريــ  مصــطلع األمــن اإللســالي وبيــا  مفهومــه   ــذكرت 

ىل املعنـى الـذي ينسـجي مـع رو  هـذا املصـطلعا       إعنـد مضـامينها لنصـل     ولق عريفات الت

 وهي كاآلتي:

( يف إعداد تقرير عـن األمـن   CHSجلنة األمن اإللسالي ) بتكلي . قامل املنظمة 1

( والذي قدم إىل أمينها العام السابق كويف عنـا  وقـد   األمن اإللسالي اآل وقل عنوا  )

 إىل وضع تعري  لألمن اإللساليا وهو:خلصل اللجنة  لذاك 

)محاية اجلوهر احليوي حليا  مجيع البرر بطرائـق تعـبل حريـات اإللسـا  وققيـق      

ــه  ــدات      -اإللســا  لذات ــاي مــن التهدي ــة الن ــا ا محاي ــل جــوهر احلي ــات متم تلــ  احلري

 .(1)واألوضا  احلرجة )القاسية( واملتفرية )الواسعة النطاق(

م قـل  1994خالل برلامج األمي املتحد  للتنمية سـنة   . قدم )حمبوب احلق( من2

 عنوا  )األمن ملن( تعريفًا لألمن اإللسالي جاء  يه:

ــا  اإللســا ( وأمــا مفهومــه  قــد حــدد  يف نــاو     ــه كرامــة حي ــة  ك)إل ــاي اليومي الن

النساء من الترردا واألولياء على أبنائهي من املخدرات وغفهاا  هو يرى أ  كمخاوك 

 .(2)ألساي يف سعي الدول إىل ققيق األمن له من خالل تو ف حيا  كرميةالفرد هو ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2دور التنمية يف ققيق األمن اإللساليا حليمة حقالي:   (1)

 .3دور التنمية يف ققيق األمن اإللسالي:   (2)



 عليه السالم اإلمام الحسناألمن اإلنساني يف خالفة  ................................................ 24

 

 

ويف دراسة أخرى وجد الباح  أ  تعري  األمن اإللسالي عند )حمبوب احلـق( هـو:   

)أمن اإللسـا  بـداًل مـن أمـن األرضا وأمـن األ ـراد بـداًل مـن األمـيا واألمـن مـن خـالل             

راد يف كـــل مكـــا  يف منـــالاي ويف التنميـــة ولـــيس مـــن خـــالل األســـلحة وهـــو أمـــن األ ـــ 

 .(1)وظائفهي(

 . املفكر االقتصادي )أمارتياسن(3

والـيت   2000،ص املفكر ااندي يف النـدو  الدوليـة حـول األمـن اإللسـالي عـام       

 عقدت يف  وكيو قضية األمن اإللسالي بعناصر  ال ة:

 أ: )البقاء على قيد احليا (.

 ب: )احليا  الطويلة(.

 .(2)سا (ص: )كرامة اإلل

دو  أ  يضـع تعريفــًا يتضـع  يــه معنــى األمـن اإللســالي ومــا هـو مفهومــها ولعــل     

 قديد هذ  العناصر المال ة كفيل ببيا  أهمية األمن اإللسالي وموارد ققيقه.

)امارتياسن( رب   يه بني مفهوم األمن لـيف حني جاءت إحدى الدراسات بتعري  

 ال:اإللسالي وموارد العدام هذا األمن  ق

اليت تبتلى بها حيا  البرـرا  املخا ر )األمن اإللسالي يعب: احلد من أوجه العدام 

تركـب علـى   الـيت   كر  أمن الدولة سًا مع ساأوالتخلص منها إ  أمكنا وهو ما يتعارض 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .37األمن اإللسالي املفهوم والتطبيق يف الواقع العربي والدوليا خدجية عر ة:   (1)

 .3ي: صدور التنمية يف ققيق األمن اإللسال (2)
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 ي  هلل  أمـن الدولـة يـرتب  ارتبا ـًا غـف مباشـر بـأمن         منسالمة الدولة وقوتهاا ووصو  

 .(1)الدولة( البرر الذين يعيرو  يف

وجند هنا أ  املفكر االقتصادي )امارتياسن( قد حدد العالقة بني أمن الدولة وأمـن  

 االبرر الذين يعيرو  يف الدولةا أي أ  األمن القومي يرتب  ارتبا ًا قويًا بـأمن اإللسـا   

يف حني مل يكن سعي األمي املتحد  يف ققيق األمن اإللسـالي هـو األمـن القـومي للـدول      

من األمن ولكن السؤال املطـرو : مـن الـذي يكـو       ا  له مدخلية يف تو ف جالٍ إ  كو

ــة        ــام واملتابع ــنني أوىل باالهتم ــا ا وأي األم ــة أم اإللس ــل الدول ــرا ه ــى اآلخ ــدمًا عل مق

 والتحقيق؟

 . جورص ماكلني.4

عّرك )جورص ماكلني( األمن اإللسالي  عنـينيا األول شـاملا واآلخـر نتصـرا     

اإللسالي يف معنا  الرامل يعب: قويل االلتبا  من األمن القومي إىل أمـن  )األمن   قال:

األ ــرادا  ــاألمن اإللســالي يقــوم علــى أ  محايــة األ ــراد لــن تتحقــق مــن خــالل محايــة 

 الدولة كوحد  سياسيةا ولكن من خالل السكيب على ر اهية األ راد ولوعية احليا .

ــن الع    ــة م ــن اإللســاليا يعــب: احلماي ــع     األم ــق م ــذي يسا  ــي ال ــ  غــف اايكل ن

غف مرتبطة بالتكامل اإلقليمي ممل الندر  البيئيـة أو ااجـر  اجلماعيـةا      يداعتبارات عد

ومــن  ــيا  ــهللذا كالــل املفــاهيي التقليديــة لألمــن تركــب علــى العنــ  اايكلــيا ممــماًل يف    

 احلروبا  هلل  األمن اإللسالي يرتب  بقضايا العن  غف اايكلي.

اإللسالي باختصار هو أمن األ راد يف حمـيطهي الرخصـيا ويف جمتمعـاتهي     األمن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .34 - 33األمن اإللسالي املفهوم والتطبيق:   (1)



 عليه السالم اإلمام الحسناألمن اإلنساني يف خالفة  ................................................ 26

 

 

 .(1)ويف بيئتهي(

 . كويف عنا .5

 بقوله: يسبق ملنظمة األمي املتحد  )كويف عنا ( األمن اإللسال العام األنيعّرك األم

ا املسـلع )األمن اإللسالي يف معنا  الرامل يعب ما هو أبعـد مـن غيـاب العنـ      

ى حقوق اإللسا ا واحلكـي الرشـيدا واحلـق يف احلصـول علـى  ـر         هو يرتمل عل

التعليي والرعاية الصحية والتأكـد مـن أ  كـل  ـرد لديـه الفرصـة والقـدر  علـى بلـوغ          

 احتياجاته ا،اصة.

وكــل خطــو  يف هــذا االاــا  هــي أيضــًا خطــو  حنــو تقليــل الفقــرا وققيــق النمــو    

احلاجةا والتحرر مـن ا،ـوكا وحريـة     االقتصادي ومنع النباعات؛  تحقيق التحرر من

األجيـال القادمــة يف أ  تــرظ بيئـة  بيعيــة وصــحيةا هــذ  هـي األركــا  املسابطــة لتحقيــق    

 .(2)األمن اإللسالي ومن  ي األمن القومي(

يبحــ  حنــو مفهــوم   -ومــن خــالل املبحــ  القــادم   -وهــذا التعريــ  ســنجد   

إللسالي؛ وذل  من خالل قديد  لعنصـرين  ة لألمن ايفالقر   الكريي والعس  النبوية الرر

 كرامة اإللسا .بهما ن تصا  يأساسينيا وهما اجلال  االقتصادي واجلال  النفسي واللذ

 بعض النقاط وهي كاآلتي: والذي يستفاد من هذ  التعريفات

الـذي   ا. إ  هذا املصطلع )األمن اإللسالي( هو من لتاص مفكري األمي املتحـد  1

واملفكـر   مـن )حمبـوب احلـق(    تكوينه بني الطر  الذي قدمه كلٌّ وتبلور يفاحنصر يف لرأته 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .35األمن اإللسالي املفهوم والتطبيق يف الواقع العربي والدوليا خدجية عر ة:   (1)

 .35األمن اإللسالي املفهوم والتطبيق يف الواقع العربي والدوليا خدجية عر ة:   (2)
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 االقتصادي )أمارتياسن(.

جلنــة األمــن اإللســالي الصــادر عــام   قــرار وهــذا املصــطلع أخــذ دور  مــن خــالل   

 ما وقل عنوا  )األمن اإللسالي اآل (.2003

بـاألمن ومـن    قد ركبت على اإللسا  يف كولـه املعـب األول   التعريفات. إ  هذ  2

ــه األمــن والعمــل      ــبم البحــ  عــن الســبل الــيت ققــق ل ــي يل ــق هــذ  الســبل   علــى  تطبي

 والوسائل.

الـدول   . من الناحية العملية ويف ظل الواقع احلـالي جلميـع الرـعوب  ـهلل  أعظـي     3

وأقواهــا اقتصــاديًا وعســكريًا ال ميكنهــا أ  ققــق األمــن اإللســالي  فهومــه الواســع الــذي 

إذ يلبم ذل  تقديي لظام حياتي جذري وجديد ينرأ عليه الناي  ريفاتالتع رحته بعض 

 صغارًا ويسعو  يف ققيقه كبارًا.

ــة   4 ــات واملســتويات االقتصــادية واالجتماعي ــاوت يف المقا  ــني شــعوب   . إ  التف ب

يف سياد  األمن اإللساليا ومن  ي  هلل  ققيقه يكو  خاضعًا إىل  ٍقئالعامل تركل أكرب عا

ل مهمة كالمقا ة واالقتصاد وقو  الدولـة أو السـلطة احلاكمـة اـذا البلـد أو      جمموعة عوام

ال ميكن اا أ  ققـق ولـو لسـبة     الدوليةذاك وهو أمر ال حيتاص إىل تدليل؛  منظمة األمن 

ضئيلة من األمن اإللسالي يف أ غالستا  أو العراق أو غفها من الدول والرعوب املنكوبة 

يف ظـل غيـاب )اإللسـا (  كـل مـا لـرا  هـو أشـكال برـرية ال          يف ظل غياب السلطةا بل 

 تربطها ببب اإللسا  سوى اايئة الكاشفة عن قديد جنس الكائن احلي.

 هلل  األمن اإللسالي هو مهمـة مقدسـة سـعل إليهـا الرسـاالت السـماوية        ولذل :

يف الـدليا  إذ إ  أمن اإللسـا  وجناتـه    اوكالل مدار حركتها وموضع رعاية األلبياء مجيعًا

 واآلخر  هو جوهر الرريعة اإلاية.

وإ  السدي اإللسالي على املستويات كا ة والعدام )األمن(  فهومـه الـذي سـعل    
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إمنا هو لتيجة ملا قامل بـه األمـي    اإليه اللجا  التابعة للدول وللمنظمة األممية وللمفكرين

يعة اإلايـة الـيت   مـن نالفـات للرـر    -ومنذ لرأتها ولهوضها وتوسـعها   -والرعوب 

 األلبياء والرسل. محلها

ومن  ي ال ميكـن إصـال  مـا أ سـدته الصـراعات علـى املـال والسـلطة واحلكـي          

وإتبا  األهواء واالجنرار خلـ   مـو  األلفـس يف الغلبـة وبسـ  النفـوذ واالسـتحواذ        

بني بب اإللسا  واحلال هوا هو يف كل  لسا ؛  كي  يتحقق األمن اإللساليعلى اإل

 ا  ومكا ؟لم

 وعليه:

 هلل  هذا املفهوم الذي لرأ قل ظل املنظمة األممية هـو يف الواقـع حماولـة لتصـحيع     

إال أ  هذا التصـحيع مـع هـذ  الساكمـات الـيت       اما أ سد  اإللسا  يف حق أخيه اإللسا 

ــاء مفهــوم األمــن       ــاص إىل دراســات مضــنية يف إعــاد  بن قــي   عظــي شــعوب األرض قت

قيقه؛ وإ  هذا البناء ال ميكن أ  يتي مـا مل تـتي مراجعـة الموابـل الـيت      اإللسالي وسبل ق

 جاءت بها الرريعة اإلاية والربى من أجل تطبيقها األلبياء عليهي السالم.

مما يلبم الرجو  إىل الكت  السـماوية وسـنن األلبيـاء السـيما القـر   وعـس  الـنيب        

الدراسةا وذل  إ  اهلل تعاىل هو ا،ـبف  األكرم صلى اهلل عليه و له وسلي وهو مدار هذ  

ي األمن واألمـا  واحليـا    ا وحيققاي ما يصلحهي  البصف بعباد  وهو احلكيي الذي سّن

 وهذا ما سنتناوله يف املبح  القادم.الكرمية. 
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إ  أهي ما واجه املفكرين يف توحيد الر ية حول األمن اإللسالي وا،ـروص  فهـوم   

يليب وحيقق مصاديق هذا املفهوم هو العجب عن اإلحا ة باألسباب والعوامل اليت كالل 

 تتحكي يف ققيق األمن اإللسالي أو الهيار .

الي ومصـاديقه مـع   يف حني إلنا جند أ  الر ية القر لية يف قديد مفهوم األمن اإللسـ 

الباحمني واملفكرين وصنا  القرار بالرجو  إىل دراسة هـذ   سعة اإلحا ة والرمولية تلبم 

الر ية واالستعالة بها على تقـديي مـا ميكـن تقدميـه يف ققيـق األمـن اإللسـالي ولـو بنسـبة          

 ضئيلة ومتفاوتة يف مكا  عن  خرا وهذا ما حناول أ  لعرض له خالل هذ  املسائل.

يتنــاول القــر   الكــريي )األمــن اإللســالي( أو )أمــن اإللســا ( يف مجلــة مــن اآليــات    

ا يـبني لنـا العوامـل الـيت     كمـ  االكرمية ويظهر  يها األسس اليت يبنـى عليهـا األمـن اإللسـالي    

 ضاًل عن  ؛تؤدي إىل ضرب هذ  األسس وتهديي األمن والهيار  وحدوظ الدمار وا،راب

بيــا  ضــرور  األمــن لإللســا  يف الــدليا واآلخــر  وإ  هــذا األمــن هــو الغايــة املنرــود  للفــرد 

ــه القــر   عــن غــف        ــدليا وإمنــا يف اآلخــر ا وهــو مــا ينفــرد ب مــن واألســر  لــيس  قــ  يف ال

 الترريعات.
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 الترريعات الوضعية يف عاملنا اليوم تنظر  يما حيقق األمن اإللسالي يف البما  واملكا  

تنظر يف األسباب اليت أدت إىل الهيار األمن  ضاًل عن إلها  اا ولعلها تنظر يف املستقبلاآللي

 لي تعر له أي أهمية وكيفية انبها؛ أما ما يلحق باإللسا  يف احليا  اآلخر  أو ما بعد الدليا؛ 

 والسب  يف ذل  يعود إىل العوملة وهيمنتها على احليا  وقول احليا  إىل مفهوم السلعة.

يف حني ألها بذاك تكو  قد غفلل عن أهي األسس يف ققيق األمن احلياتي وذل  

إ  من بني أهي الرواد  اليت ترد  اإللسا  عـن الفسـاد وا،ـراب والسـلوك املنحـرك هـو       

األمـا   اد بوجـود حيـا   اليـة ينتقـل إليهـا اإللسـا  وإلـه حباجـة كـذل  إىل األمـن و          االعتق

 واحليا  الكرمية واملنعمة يف اآلخر .

وهذ  العقيد  وإ  كالل قد تفلتل من أذها  كمف من الناي ومترد عليهـا الساسـة   

غفهـا  لنيـل ووادي الرا ـدين و  ا يداحمور حركة حضار  و ما  تأتوصنا  القرار إال ألها 

من احلضـارات الـيت لرـأت يف الرـرق أو يف الغـربا والـيت تكرـ  عـن وجـود عقيـد            

ــأمني         ــذا ســعل إىل ت ــدلياا ول ــا  ال ــد احلي ــا  أخــرى بع ــال اإللســا  إىل حي ــة يف التق  طري

احتياجات اإللسا  يف احليا  الماليةا كاحللي والسال  والنقودا بل تعدا  إىل د ـن ا،ـدم   

 الساد  كما هو واضع يف األهرامات وغفها.واملساعدين مع امللوك و

ماليـة واألمنيـة لإللسـا  يف    اآل الر يةمل يغفل القر   الكريي عن السعة يف  وعليه:

احلياتني األوىل واآلخر  وارتباط حاجة اإللسا  باألمن  يهمـاا  ضـاًل عـن تـأ ر احليـاتني      

إمنــا  يمــا حيــي  بهــذا  بأســباب ققيــق األمــن اإللســاليا أي مل ينحصــر األمــر يف الفــرد و 

كما مشلل ر ية القر   لألمن اإللسالي األسباب اليت تـؤدي إىل الهيـار األمـن     اإللسا .

والعوامل اليت تؤدي إىل ققيقه؛ هذ  الرمولية اليت جاء بهـا القـر   تكرـ  عـن عجـب      

ممــا أدى إىل لقــد مفهــوم األمــن   االــدول واايئــات واملنظمــات يف ققيــق هــذ  الرــمولية 



 33 ..... يحددان مفهوم األمن اإلنساني ومصاديقه املبحث الثاني: القرآن والعرتةالفصل األول/ 

 

حـول   علـى توحيـد الـر ى   ققيقـها بـل حتـى عـدم القـدر        علـى سالي لعـدم القـدر    اإلل

 مفهوم )األمن اإللسالي(.

ويف ذل  يقـول أ.د. علـي محـاد: )ومصـطلع )األمـن اإللسـالي( رغـي وضـوحه         

غـف حمـدد وال ميكـن ضـبطها وإذا أردلـا اإلحا ـة        -يف تقـديري   -كمصطلع إال ألـه  

راميه البـد أ  لـتكلي عـن اإللسـا  وكـل مـا حيـي  بـها         ه والوقوك على مفاهيمه وملي عا

وعالقته املترعبة مع كا ة املخلوقاتا وهذا يعب أ  لدري كا ة العلوم اإللسـالية وهـذا   

د يف لمــن أصــبع التخصــص هــو اــة العصــر وكألنــا وتــبل كا ــة العلــوم الــيت   راوغــف 

ي واحـد )األمـن   استقرت أصوااا وُقّعدت قواعدها علـى مـدى عمـر البرـرية قـل اسـ      

 .(1)اإللسالي(

وإىل هذا النقد يف سعة مفهوم )األمن اإللسـالي( ومشوليتـه قالـل الباحمـة خدجيـة      

 اوجود قدر من التباين -لألمن اإللسالي  -)يتضع من تل  التعريفات  حممد أمني:

وهو ما يعكس  بيعة املفهوم املعقد ا إذ إ  تعري  املفهوم على أساي أله يرمل كل ما 

دد أمن األ راد جيعل املفهوم شديد االتسا   ا جيعله يفقد معنا ا ويضع صعوبات عند يه

حماولـة قويـل املفهــوم لسياسـات إجرائيــةا أمـا السكيــب علـى بعــد دو  غـف  كــالعن  أو       

 .(2)األمن االقتصادي  يجعل املفهوم مالئمًا يف حاالت دو  غفها(

اإللسـالي( بـات متعـدد األبعـاد      )مفهـوم )األمـن   :ويقول الباح  حبيـ  معلـوك  

األمـن   :يات والتهديداتا بني هـذ  األلـوا   دويعرب عن التصدي أللوا  متعدد  من التح

ــو        ــذائي )اجلـ ــن الغـ ــة(ا األمـ ــر والبطالـ ــدات الفقـ ــول تهديـ ــور حـ ــادي )يتمحـ االقتصـ

واجملاعات(ا األمن الصحي )األمراض القاتلـة املعديـةا واألغذيـة غـف اآلمنـةا وغيـاب       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .9د. علي محاد:   يف اإلسالما أ.القالو  الدولي اإللسالي واألمن اإللسالي  (1)

 .43األمن اإللسالي املفهوم والتطبيقا خدجية حممد أمني عر ة:   (2)
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ية الصحية(ا األمن البيئي )التلوظ وتدهور واستنباك املوارد(ا األمن االجتماعي الرعا

ــاب        ــن السياســي )غي ــة(ا األم ــة وصــراعات ااوي ــة والعرقي ــة واملذهبي ــوترات الديني )الت

ــة والقمــع والتهــاك حقــوق اإللســا ( واألمــن الرخصــي )العنــ  الرخصــي      الدميقرا ي

 هاب(.واملنبلي وعمالة األ فال واجلرمية واإلر

يـرتب  األمــن اإللســالي بكــل هــذ  التهديــداتا وحيــاول أ  يضــع االســساتيجيات  

والسياسات ملعاجلتها؛ وإذا جنع مهندسو املفهوم بدمج كـل هـذ  األبعـاد مسـفهني ضـمنا      

مل يبـذلوا جهـدًا إضـا يًا     يالبح  عن األولويات بينهاا كمـا كـا  حيصـل عـاد ا إال ألهـ     

 لفلسفية والفكرية.ني املفهوم من الناحية اتلتم

ني مفهـوم )األمـن اإللسـالي(    تويذه  حبي  معلوك يف قديد هـذا القصـور يف متـ   

من الناحية الفلسفية والفكرية إىل جمموعة من األسبابا وهي )كوله ال يأتي مـن خلفيـة   

 كرية شبه شاملة ومتكاملةا بل من تراكي اجتهاد يف العمل على بلور  مفاهيي تعرب عـن  

 حجامها ومواصفاتها وأمكنة حدو ها.أب متفرقة ومتفاوتة يف حاالت واار

 األمن اإللسالي لفسه ال يـبال متمركـبًا إلسـاليًا وبرـريًا وال يأخـذ باالعتبـار بـاقي        

 الكائنات اليت يرسك معها اإللسا  يف احليا  والوجود.

الكـمف   السـب  الرئيسـي يف تفـاقي    لفسـها   النبعة اإللسالية املفر ة يف إلساليتها هي

أ  يــتي اســتخدام مفهــوم مــن املرــاكل املــذكور  احملــدد  للحيــا ا ولــذل  كــا  يفــسض   

ــا            ــن احلي ــى م ــة أعل ــد  أ  ال قيم ــى قاع ــالي(ا عل ــن )اإللس ــدياًل ع ــاتي( ب ــن احلي )األم

 .(1)لفسها(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األمن اإللسالي كمفهوم غف شاملا حلبي  معلوكا مقال لررته جريد  السفف اللبنالية بعددها الصادر  (1)

 دميقرا ي.ولرر  موقع حركة التجدد ال 2009/ تررين األول سنة 21يوم األربعاء 
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 وأقول:

السب  يف عدم إجيـاد ر يـة واحـد  ملفهـوم )األمـن اإللسـالي( واصـطدامها بسـعته          إ 

عدم القدر  على ققيقه يعود إىل تـردي مسـتوى احليـا  ألغلـ  شـعوب العـامل       ومشوليته و

ــن لإللســا      ــار األم ــل يف الهي ــدد األســباب والعوام ــة    اوتع ــبني تفرــي املخــدرات والبطال  

وااللتحــار والتفكــ  األســري يف الــدول المريــة واملتقدمــة تكنلوجيــًاا إىل الترــار اجملاعــة        

ة والعقدية يف الدول الناميةا ومن التسابق يف التسليع واألمراض واجلهل والصراعات العرقي

وبسـ  لفوذهـا علـى غفهـا مـن      ل الطاحمـة لبلـوغ حظهـا يف اايمنـة     ووقو  احلروب يف الـدو 

ي احلركـات التكففيـة يف العـامل العربـي واإلسـالمي إىل املسـتوى الـذي مل        مالدولا إىل تنـا 

 ا .ترهد  الرعوب من ممارسات إجرامية حبق هذا اإللس

اإلشكالية ال تقع يف سعة مفهوم األمن اإللسالي وإمنا تقـع يف معاجلـة األسـباب     إذ :

 اليت أدت إىل الهيار )األمن اإللسالي( واستحالة ققيقه يف نتل  بقا  األرض.

 هذ  املهمة املقدسـة كالـل ملقـا  علـى عـاتق األلبيـاء والرسـل ومـن أجلـها قتلـوا           

( إال بتغـيف جـذري يف احليـا ا وهـو مـا ال      يمـن اإللسـال  األوشردواا ومن  ي ال يتحقق )

ميكــن ققيقــه إال مــن خــالل ســلطة اهلل تعــاىل هــذ  الســلطة الــيت اختلفــل  يهــا مســميات 

 بني خروص )املصلع( و)املنقذ( و)املخلص( للبرريةا وبني مـوت   االديالات واملعتقدات

ريـقا أو مـوت )متـول( واـدد     وليس(  ي بعمه ليقوم بدور إعاد  احليـا  كمـا عنـد االغ   د)أ

ــابلينيا أو )أولريــس( وا    ــد الب ــه يف كــل عــام كمــا عن قــاذ  للمصــريني القــدامىا أو  لبعم

عليــه الســالم بــني بعــ  الســيد املســيع  وأا ى)أيــتس( عنــد شــعوب وأقــوام  ســيا الصــغر

 وي قل مظلة مفهوم )األمن اإللسالي(.ضكلها تن ؛وقيامه

ة مــن خــالق ا،لــق مينحهــا ،ليفتــه ووليــه   هــذا األمــن الــذي ال يتحقــق إال بســلط 

وهـو مـا يتجسـد يف     ايفوض إليه ققيـق األمـن والعـدل ضـمن حـدود حـدها اهلل تعـاىل       و
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اإلمام املهدي صـلوات اهلل وسـالمه عليـه وعلـى  بائـه الـذين أذهـ  اهلل عـنهي         باإلسالم 

 الرجس و هرهي تطهفا.

 سلي حي  قال:وهو ما لص عليه النيب األكرم صلى اهلل عليه و له و

ال تقوم الساعة حتى متأل األرض جورًا وظلمًا وعدوالًاا  ي  رص من أهل بـييت مـن   »

 .(1)«ميألها قسطًا وعداًل كما ملئل ظلمًا وعدوالًا

ولــيس بقــرارات املنظمــة الدوليــة لألمــي لكــل البرــر  بــه يتحقــق األمــن اإللســالي 

 البمن. املتحد  أو اللجا  والولارات أو احلكومات وإ   ال

أما ما لراهد  اليوم من ر ى وأ كار وبرامج قاول األمي املتحد  أو بعض الدول 

ا  هو جمرد حمـاوالت لتـدارك   (األمن اإللسالي)تطبيق لسبة منها هنا أو هناك قل عنوا  

 لار االرهاب والفقر واملرض الذي أوجدته األ ما  واألهواء واجلور والظلي والفساد.

مفهوم )األمن اإللسالي( تتحقق من خالل ر ية القر   والعـس   ومن  ي: استقامة 

اإلمكاليـات    النبويةا وأما الوسائل والتطبيقات  تختل  حبس  إدراك هذا املفهوم وو ر

 لدى العامل يف ققيق األمن اإللسالي.

 من هنا:

كــا  رجوعنــا إىل القــر   والعــس  النبويــة يف بيــا  مفهــوم األمــن اإللســالي وكيفيــة  

قيقه ولسبة اقساب بعض املفـاهيي الـيت توصـلل إليهـا منظمـة األمـي املتحـد  أو بعـض         ق

 املفكرين يف جمال األمن اإللسالي أو حقوق اإللسا ا من هذا املفهوم القر لي والنبوي.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا بـاب: املهـدي هـو مـن ولـد  ا مـة       557ا  4املستدرك علـى الصـحيحني للحـاكي النيسـابوري: ص     (1)

 عليهي السالم.
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 الكريم وحتديد مفهومهأواًل: مرتكزات األمن اإلنساني يف القرآن 

لسالي من خالل مجلة من اآليات الـيت  يعرض لنا القر   الكريي مفهوم األمن اإل

يقـوم القـر     لفسـه  اليت تلبم ققيقه متى ما خ العمل بها؛ ويف الوقل ومرتكباته  تحدد

الكريي أيضًا بعرض مصداق األمن اإللسالي يف  يات أخريات كي يقدم بناءًا متكاماًل ملن 

 ي:أراد أ  حيقق األمن اإللسالي؛  كالل هذ  اآليات على النحو اآلت

 اآلية األوىل

 قال اهلل تبارك وتعاىل يف حمكي كتابه الكريي:

ِِنَّااةً يَْأِتيَهااا ِرمُْقَهااا َرَ ااد ا ِماانْ   } ًْ َآِمَنااةً مُْطَم َوَضااَربَ اللَّااهُ َمَثلًااا َقرَْيااةً َكاَناا

َْاوْ ِ      كُلِّ مََكاٍن فََكَفَرْت بَِأْنُعمِ اللَِّه فََأذَاَقهَا اللَّاهُ ِلَباا َ الُْواوِو وَالْ

 .(1){َما َكانُوا َيْصَنعُوَنبِ
ض احتياجات اإللسـا  يف أربعـة عناصـرا وهـذ      ريف البدء يقوم القر   الكريي بع

 العناصر قدد لنا مفهوم األمن اإللساليا وهي:

 أل : األمن.

 باء: اال مئنا .

 جيي: الغذاء.

 و ر  املوارد االقتصادية.دال: 

 يف  ية واحد ا قال تعاىل:وهذ  العناصر األربعة حصرها القر   الكريي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .112سور  النحلا اآلية:  (1)
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ِِنَّااةً يَْأِتيَهااا ِرمُْقَهااا َرَ ااد ا ِماانْ   } ًْ َآِمَنااةً مُْطَم َوَضااَربَ اللَّااهُ َمَثلًااا َقرَْيااةً َكاَناا

َْاوْ ِ      كُلِّ مََكاٍن فََكَفَرْت بَِأْنُعمِ اللَِّه فََأذَاَقهَا اللَّاهُ ِلَباا َ الُْواوِو وَالْ

 {.ِبَما َكانُوا َيْصَنعُوَن
اإللسـالي قديـد مرتكـبات متحـورت يف األمـن       تعريفات األمنن خالل ولقد مر م

من القهر والعن  واحلاجةا أو هو ما عربت عنه جلنة األمن اإللسالي يف املنظمـة الدوليـة   

(CHS)     بـ)محاية اجلوهر احليوي حليا  مجيع البرر(ا أو )البقاء على قيـد احليـا  وكرامـة

 العام السابق لألمـي املتحـد  بــ)التحرر مـن     ني ( األماإللسا ( أو كما عرب عنه )كويف عنا

 احلاجةا والتحرر من ا،وكا وحرية األجيال القادمة يف أ  ترظ بيئة  بيعية وصحية(.

لدى منظمة األمي املتحد  أو املفكرين مل تلتفـل  هذ  املرتكبات اليت شكلل املفهوم 

 مـن أو عدمه على الرغي من اقسابها  إىل العناصر اليت يتي من خالاا ققيق األمن اإللسالي

 ددتها اآلية املباركة واليت شكلل املفهوم القر لي لألمن اإللسالي.حاملرتكبات اليت 

األمــن  يــتي هــدمحــددت أيضــًا العنصــر الــذي مــن خاللــه  لفســه لكنهــا يف الوقــل 

 ين:اإللساليا أال وهو )الكفر بألعي اهلل(  كالل النتيجة: إ  اهلل تعاىل أذاقها أمر

أل : اجلو ؛ وهو يرـمل كـل مـا لـه عالقـة باجلالـ  الغـذائي مـن صـال  البيئـة           

وتفرـي البطالـة واألمـراض    والبراعة وامليا  والمرو  احليواليةا ومن  ـي الهيـار االقتصـاد    

 .وااللبالق حنو اجلرمية لسد احلاجة والبقاء على احليا 

نوا  )اجلو ( ولذا لرى وهو لتيجة حتمية ملقدمات عد  مجعل قل عباء: ا،وكا 

 أ  اآلية املباركة قد قدمل اجلو  على ا،وك ملا يست  على اجلو  من لتائج وخيمة.

ــه: ــد       وعلي ـــ)اإلميا ( وإ  العــدام األمــن مقي ــدًا ب ــة املباركــة )األمــن( مقي ــدمل اآلي ق
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ردًا اإلميا  والكفر مسـؤوال  عـن ققيـق احليـا  الكرميـة لإللسـا   ـ        كليهما أيبـ)الكفر( وإ  

بــل جنــد أ  اآليــة املباركــة قــد ركــبت يف بيــا  مفهــوم األمــن هــذ  احليــا ا  رأو الهيــاوجمتمعــًا 

 اجملتمع بلحاظ أ  األمن اإللسالي  ص البررية وليس الفرد ككتلة مستقلة. علىاإللسالي 

ولذا: جاءت اآلية املباركة  مال القريـة للداللـة علـى أ  األمـن اإللسـالي هـو أمـر        

 ا  قال عّب وجل:ًال أ  يكو   رديجمتمعي قب

ِِنَّااةً يَْأِتيَهااا ِرمُْقَهااا َرَ ااد ا ِماانْ   } ًْ َآِمَنااةً مُْطَم َوَضااَربَ اللَّااهُ َمَثلًااا َقرَْيااةً َكاَناا

 {....كُلِّ مََكاٍن
 هذا األمن واال مئنا  وو ر  الرلق ومنو االقتصاد يف كـل مكـا  مجيعـه مرهـو      

هـي األلبيـاء والرسـل والعـس  النبويـة يف أمـة حممـد        اىل: وألعـي اهلل تعـ  باإلميا  بألعي اهللا 

صلى اهلل عليه و له وسليا وإ  ذهاب هذ  املرتكبات يف األمن اإللسالي مقرو  بـالكفر  

 كما هو صريع يف خامتة اآلية املباركة:والعياذ باهللا بهذ  األلعي 

َْوِْ  ِبَماا َكاانُوا    فََكَفَرْت بَِأْنُعِم اللَِّه فََأذَاَقَها اللَُّه ِلبَاَ }... الُْووِو وَالْ

 {.َيْصَنعُوَن
 اآلية الثانية

 قال تعاىل:

ْلِفَنَّهُمْ ِفاااي   } وََعاااَد اللَّاااُه الَّاااِذيَن آَمَُناااوا ِمااانْكُمْ وَعَمُِلاااوا الصَّااااِلحَاِت لَيَْساااتَْ

ْلَفَ الَِّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ ِ ينَُه مُ الَّذِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَْ

ِْارُِكوَن ِبااي          ارْتََضا  لَُهامْ وَلَيَُبادِّلَنَّهُمْ ِماانْ بَْعاِد َخاوْفِهِمْ أَمْن اا يَعُْباادُونَنِي َلاا ُي
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 .(1){ َيًِْا وَمَْن كَفََر بَعَْد ذَلَِك فَأُولََِِك هُُم الْفَاسُِقوَن
إ  هــذا البيــا  القر لــي يف قديــد مفهــوم األمــن اإللســالي جــاء يف  يــات أخــرىا    

 تعاىل: قوله  منها:

ِْْلَفنَُّهْم ِفااي       } َوَعاادَ اللَّااهُ الَّااِذينَ َآَمُنااوا ِماانُْكْم َوَعِمُلااوا الصَّااالَِحاتِ َلَيْسااتَ

َْْلفَ الَّاااِذينَ ِماااْن َقاااْبِلِهْم وََلُيمَكِّاااَننَّ َلُهااامْ  ِياااَنُهمُ  اْلاااَأرْضِ َكَماااا اْساااتَ

دِ َخااااوِْفِهْم َأْمن ااااا َيْعُبااااُدوَننِي َلااااا    الَّااااِذي اْرَتَضاااا  َلُهااااْم وََلُيَباااادَِّلنَُّهمْ ِمااااْن َبْعاااا     

ِِْركُوَن ِبي َ ْيًِا  ...{.ُي
  يـد هنا: يف هـذ  اآليـة املباركـة تتحـدد احتياجـات اإللسـا  لألمـن يف جمـاالت عد        

 اأي: مل يقتصر األمن على األمن اإللسالي وإمنـا علـى األمـن القـومي واألمـن الفكـري      

 وهذ  من  يات القر   ولطائ  علومه.

 حاجة اإللسا  لألمن يف: تية املباركة حدد اآل

 األمن القومي -1

 وهو قوله تعاىل:

َْْلفَ الَِّذينَ ِمْن َقْبِلِهْم}... ِْْلَفنَُّهْم فِي الَْأرْضِ َكَما اْستَ  ...{.َلَيْستَ
 هــذ  ا،ال ــة والســلطة واحلكــي مرهولــة أيضــًا بـــ)اإلميا  بــاهلل والعمــل الصــاحل(   

 لعمل الصاحل مسؤوال  كذل  عن ققيق األمن يف جمال  خر.وإلهماا أي: اإلميا  وا

 من الفكرياأل -2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .55سور  النورا اآلية:  (1)
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 وقد جاء يف قوله تعاىل:

 ...{.وََلُيمَكَِّننَّ َلُهمْ  ِيَنُهمُ الَِّذي اْرَتضَ  َلُهْم}...
 هذا التمكني يف الدين حيقق األمن الفكريا  ال شبهات وال بـد  وال  كـر ضـال    

 وعمل صـاحلًا يف سـياد  ديـنهي الـذي    اهلل تعاىل ملن  من ومنحرك وذل  من خالل متكني 

 ارتضا  اي وهذا يعب دين اهلل.

 األمن اإلنساني -3

وجيعل القر   ققيقه مرتكبًا على األمن القومي واألمن الفكري وهي لتيجـة جديـد    

 ل يف دراستها األحباظ حول األمن اإللساليا  منها ما خلصل إىل أ  األمن اإللساليتتفاو

 ال ميكن أ  يتحقق ما مل تكن له بيئة حاضنة ومسالد  أال وهي األمن القومي.

يف حني ذهبل دراسة أخرى إىل أ  األمن اإللسالي يكو  هـو املنتصـر الهتمامـات    

الدولة وأول أولوياتها وذل  أ  اإللسا  هـو الوحـد  األساسـية الـيت يلـبم االهتمـام بهـا        

 رمية له.وصرك كل اإلمكالات يف ققيق حيا  ك

يف حني ألنا جند أ  القر   جيعل سلي الستي  يف ققيق األمن وعوامل قيامه تكو  

تي ومـن  ـي تـ    ا أي: األمـن الفكـري  على قاعد  أساسية وهي )اإلميا  والعمل الصـاحل( 

والد  األمــن القــومي ومتكــن الدولــة يف مؤسســاتها وبســ  أمنهــاا أي مــن خــالل األمــن  

أو احلكومة أو السلطة يتي الوصـول إىل متكـني ديـن اهلل الـذي     القومي وبس  لفوذ الدولة 

 ارتضا ا ومن  ي تكو  مثر  هذا السلي هو األمن اإللسالي.

 الثالثة اآلية

 قال تعاىل:

وَلَْو أَنَّ أَهَْل اْلُقَرى َآَمنُوا َواتَّقَاْوا َلَفتَْحَناا َعَلاْيِهْم َبَرَكااٍت ِماَن السَّاَما ِ       }
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 .(1){َكذَّبُوا فََأَخْذَناُهْم ِبَما َكانُوا يَْكِسبُوَنوَالَْأرِْض وَلَِكنْ 
 وهذ  اآلية املباركة كذل  تظهر أساي ققيق األمن اإللسالي وبيا  مفهومه.

 عنى: إ  مجيع ما حيتاص إليه اإللسا  من وسائل احليا  الكرمية ودوامها وحفظها 

ينه ومـا حيـي  بـه مـن إصـال        يكو   منًا يف لفسه وبدله وأسرته وعيره ووسائل رلقه ود

ه من  ف أو دابة؛ كل ذل  متحقق بعنصرين همـا )اإلميـا    بالاألرض والبر  وما حييا جب

أ   همــا يفتحــا  علــى اإللســا  بركــات الســماء واألرض وهــذا مــا ال ميكــن  اوالتقـوى( 

 .قققه أي دولة يف األرض وإ  تعددت األلمنة

والتقنيـة يف استصـال  األرض يف بعـض    مـن متكـن الوسـائل العلميـة      د أما ما لره

مواضعها  حظيل بـبعض بركاتهـا  هلللهـا لـن قظـى بربكـات السـماء؛  ضـاًل عـن العجـب           

املطلق يف التحكي باالبتالءات اليت تصي  اجملتمعـات كالفيضـالات والـباللل واألوبئـةا     

ا هـذ وكـل   اوغف ذل  مما ركبت عليه الدراسات يف مفهوم األمن اإللسـالي و البـل بـه   

الذي وضع لـه سـننًا مـا إ  متسـ  بهـا اإللسـا  حصـل لـه مـراد  يف           المامه بيد اهلل تعاىل

ققيقه األمـن اإللسـالي؛ هـذا األمـن الـذي كرـفل عـن مصـداقه اآليـات املباركـة مملمـا            

 .األمر اآلتي حددت مفهومه وهو ما سنعرض له يف 

 ثانيًا: مصاديق األمن اإلنساني يف القرآن الكريم

سعته وعجب اإللسا  عـن   ومدىد القر   الكريي مفهوم األمن اإللسالي مملما حد

د  هنا أو هناك؛  هلل  القـر   الكـريي بـّين أيضـًا مصـاديق      والسعي يف ققيقه إال بنس  حمد

 ؛ واحلكمة يف ذلـ  هـو قطـع الرـكوك ولقـل الظنـو  إىل       يداألمن اإللسالي يف  يات عد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .96سور  األعراكا اآلية:  (1)
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 حالة اليقني بأمور منها:

  عـن اإلحا ـة الرـاملة بالوسـائل الـيت متكنـه مـن ققيـق األمـن          عجب اإللسا -1

املساحة يف احتياجات اإللسا  لألمن؛ أي أ  القر   جاء حبل اإلشـكالية الـيت    ةسعلوذل  

 واملفهوم. التعريفاتكما مر بياله يف  يكمف من الدراسات حول األمن اإللسال ها رحت

نا يق النظرية العلمية يصـبع كـمف   ال ش  إ  اإللسا  حينما  ضع األمور مل -2

يـه مـن خـالل النصـو  الـيت      تاجلدلا وكمف املغالطة والنكرا  السيما للحقـائق الـيت تأ  

 هــو يــدور بــني  رضــيات املــاد  والتحليــلا وبــني    اها الترــريعات اإلايــةؤيكــو  منرــ

األصــغر التسـليي للســنن والقــوالني الــيت وضــعها اهلل تعــاىل وبّينهــا القــر   الكــريي و قلــه  

 .)صلوات اهلل وسالمه عليهي أمجعني( وترمجاله األوحد حممد املصطفى و له الطيبني

إخضـا   ولذا: أراد القر   الكريي أ  يقطع الطريق أمام هذ  الظنو  والركوك يف 

اإلميا  باهلل تعاىل والعمل الصاحلا وإ  أي خـرق   واألمن اإللسالي إىل عنصر أساي وه

 جـاء بالتـذكف اـذ  السـنن ولقـل       االهيار األمـن وحلـول الـدمار   اذ  احلدود يؤدي إىل 

 هويف الوقـل لفسـ   يمصـاديق ققيـق األمـن اإللسـال      هدارـ   كالل مسـرحًا مل يدصورًا عد

وما ذاك إال لبيا  احلجة والسـبيل يف قيـام األمـن    ا األمن اإللسالي  كالل مسرحًا اللهيار

 تي:اإللسالي أو الهيار ا  كالل هذ  اآليات كاآل

 األمن اإلنساني اآلية األوىل يف بيان مصاديق

 قال تعاىل:

وَِإْذ َقاااالَ إِْبااارَاِهيمُ َربِّ اْجَعااالْ َهاااذَا اْلَبَلااادَ َآِمن اااا َواْجُنْبِناااي وََبِنااايَّ أَنْ َنْعُبااادَ    }
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 .(1){الَْأْصَناَم
يبدأ ليب اهلل إبـراهيي عليـه السـالم بضـما  األسـاي الـذي حيقـق األمـن اإللسـاليا          

ل اهلل تعاىل التو يق لتحقيقه  فهومه الذي مجع كل احتياجـات اإللسـا  مـع مالحظـة      يسأ

 ....{رَبِّ اجَْعْل هَذَا الْبَلََد آَمِن ا}...الضروري منها وتقديي األهي؛  قال عليه السالم: 

وهذا اجلعـل األمـب للبلـد الـذي اختـار  اهلل تعـاىل أل  يكـو  حمـاًل للبيـل احلـرام           

ومن خالل علمه عليه السالم إبراهيي ليب اهلل ي التوحيد؛  عنى: أراد مرتكب على أسا

بالسنن وحال األمي اليت سبقته أ  قيام األمن ال يتحقق إال من خالل التوحيد واجتنـاب  

عباد  األصنام؛ وهي أي عباد  األصنام عامة يف االختصا   كل شيء يسعى اإللسـا   

 لعبادته هو صني وإ  أقر بالتوحيد.

الوقــو  يف الرــرك ا،فــي أو اجللــي يــؤدي قطعــًا إىل الهيــار األمــن وحيقــق          وإ 

 مقدمات وقوعه.

ولذا: حر  ليب اهلل إبراهيي عليه السالم ومن خالل التوسل باهلل تعاىل أ  جينبه 

ية الربالية يف االصطفاء بالعصـمة لـه وبنيـه إااعيـل     وبنيه أي دوام اللط  اإلاي والعنا

 م.وإسحاق عليهي السال

 يولــذل : كــا  البلــد  منــًا بفضــل اهلل تعــاىل وققــق عناصــر قيــام األمــن اإللســال  

 كا  من إسـحاق   ابرخص إبراهيي وبنيه وهي إسحاق وإااعيل وذريتهما من األلبياء

 األبياء بب إسرائيل ويوس  ويعقوب وسليما  وداود وموسـى وعيسـى علـيهي السـالم    

حممـد بـن عبـد اهلل وعستـه مـن أهـل بيتـه        سـي  وكا  من إااعيـل سـيد ولـد  دم أبـي القا    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .35سور  إبراهييا اآلية:  (1)
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 .صلوات اهلل عليهي أمجعني

أكمر الناي بعد إبـراهيي عبـاد  لألصـنام والتهاكـًا     كالوا إ  أهل مكة وإال  واقع احلال 

ققـًا السـتمرار     وجود بعض من  من بالتوحيد واجتن  عباد  األصنام كا  حمأ اّلإللتوحيد  

القـر     ايف  ية أخرى جـاء بهـ  كما ورد ر  إبراهيي عليه السالم األمن اذا البلدا وهو ما أظه

 الكريي لبيا  مصداق ققيق األمن اإللسالي على األرضا كما يف هذ  اآلية املباركة.

 ياألمن اإلنسان مصاديق ييف بياناآلية الثانية 

 قال تعاىل:

اْرمُْق أَْهَلااهُ ِمااَن الثََّمااَراتِ  وَِإْذ َقااالَ إِْباارَاِهيمُ َربِّ اْجَعاالْ َهااَذا َبَلااد ا َآِمن ااا وَ  }

َمْن َآَمَن ِمْنُهْم ِباللَِّه وَاْليَْوِم اْلَآِخِر َقاَل َوَمْن َكَفَر فَُأَمتِّعُُه َقِليلًا ُءمَّ َأضَْطرُّهُ 

ٍَ اْلَمصِرُي ِْ  .(1){إَِل  َعَذاِب النَّاِر وَِب
يــه الســالم إىل بيــا   هنــا يف هــذ  اآليــة املباركــة ينتقــل لــيب اهلل إبــراهيي ا،ليــل عل  

مصداق ققق األمن اإللسالي مـع بيـا  شـرط قققـها  بعـد دعوتـه عليـه السـالم إىل اهلل         

تعاىل جبعل مكة بلدًا  منًا ينتقل إىل بيا  مقومات هذا األمن و فهومه الذي يرـمل تـأمني   

 احتياجات اإللسا ا  قال عليه السالم:

 ...{.َواْرمُْق أَْهلَهُ ِمَن الثََّمَراِتَربِّ اْجعَلْ َهَذا َبَلد ا َآِمن ا }...
 رت الكن هذا الرلق من الممرات ألهل مكة متحقـق يف جمموعـة حمـدد  قـد تـو     

)اإلميـا  بـاهلل    يتهيأت اا أسس قيام تـأمني هـذ  الممـار أال وهـ    والرلق  ت يها مقدما

 واليوم اآلخر(.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .126سور  البقر ا اآلية:  (1)
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الطبيعيـة  ها العوامل  ر  ياتتوال وإال  نحن لعلي أ  أرض مكة ال تصلع للبراعة و

الممــار ميكــن اــا أ  و  هــذ  العوامــل املرهولــة بقيــام الــبر  للحصــول علــى الممــار إال أ

  تقدم األمن الغذائي لإللسالي  يما لو تو ر  يه األسايا وهو اإلميا  باهلل تعاىل. اتتغف

ياًل  ضاًل عن إجياد البدائل والوسائل األخرى اليت يو ـق اهلل تعـاىل اـا  تكـو  بـد     

رية كمـا هـو حـال    خعن البر  عند  ساد السبة وعـدم إمكاليـة البراعـة  يهـا كالسبـة الصـ      

 أ  اهلل تعاىل اي بفضل أمور:أهل مكة إال أ  رلق أهلها كا  من خالل مورد  خر هي

 واأللبياء ال يرد اهلل اي دعاء. ادعو  إبراهيي ا،ليل عليه السالم -1

ار رد رت  ــيهي عناصــر الدميومــة وإ اها تــولــوجــود جمموعــة صــاحلة بــني أه  -2

 الرلق وهو اإلميا  باهلل تعاىل واليوم اآلخر.

على اإلميا  بـاهلل تعـاىل واليـوم     -وإ  كالل قليلة  -دوام هذ  اجملموعة  -3

اآلخرا جياًل بعد جيل وذل  حلف  السب  يف قيام األمن اإللساليا  لو تو ـوا أو قضـي   

 اد والقح .عليهي لوقع ا،راب وعي الفس

ولذل  لوجود هذ  املقدمات واألسباب كا  حال أهل مكة حمرلًا لألمن اإللسالي 

حبس  ضرورياته لديهي  لـذاك وهـو مـا لـص عليـه القـر   يف موضـع  خـر كمـا يف اآليـة           

المالمة من مصاديق األمن اإللساليا واليت مل يغ  عنها العنصر األساي يف قيـام األمـن   

 هلل تعاىل.اإللسالي وهو عباد  ا

 مصاديق األمن اإلنساني يف بيان اآلية الثالثة

 قال تعاىل:

إِيَلاااِفِهمْ ِرْحَلااَة الِِّااَتا ِ   *لِإِيَلاااِ  ُقاارَيْ ٍ  * ِبْساامِ اللَّااهِ الاارَّْحَمنِ الاارَِّحيمِ   }
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ًِ  *َوالصَّْيِف  مْ الَِّذي َأْطَعَمُهاْم ِماْن ُجاوٍو َوَآَماَنهُ     *َفْلَيْعُبُدوا َربَّ َهَذا اْلَبْي

 .(1){ِمنْ خَوٍْ 
حينما كالل املقدمات اليت مر ذكرها من خالل قول إبراهيي متو ر يف ققق األمن 

 اإللسالي الذي حددته اآلية املباركة بـ:

 . األمن من ا،وك.1

 . اإل عام من اجلو .2

 ـأمرتهي   ا هلل  الدعو  يف اآلية املباركـة حلفـ  هـذا األمـن اإللسـالي كـذل  قائمـة       

  تعاىل الذي بيد  ققيق هذا األمن اإللسالي.بعباد  اهلل

 اليت مر ذكرهاا وهي:عناصر ققيق األمن  لال البلد الذي حوى ولذل :

 دعو  إبراهيي عليه السالم. -1

 وجود جمموعة تؤمن باهلل واليوم اآلخر من أهل مكة. -2

 البيل احلرام الذي كا  سببًا يف ققيق عباد  اهلل تعاىل. -3

الد  حبي  الـرمحن حممـد صـلى اهلل عليـه و لـه وسـليا ومنطلـق        و موضع -4

به  سمي بـ)البلد األمني(ا  دعوته وحمل بعمها  بهذ  العوامل لال هذا البلد عنوالًا خاصًا

كما لال استحقاق دوام األمن اإللسالي  يه وهو ما لصل عليه اآلية الرابعة من مصـاديق  

 األمن اإللسالي.

 مصاديق األمن اإلنساني يف بيان اآلية الرابعة

 قال تعاىل:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .4 - 1  قريشا اآليات: سور (1)
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 َْْطَّفْ ِمْن َأْرِضَنا َأوََلمْ ُنمَكِّنْ َلُهم وََقالُوا إِْن َنتَِّبِع اْلُهَدى َمعَكَ ُنتَ

َحَرم اااا َآِمن اااا يُْوَبااا  إَِلْياااهِ َءَماااَراتُ ُكااالِّ َ اااْي ٍ ِرمْقًاااا ِمااانْ َلاااُدنَّا وَلَِكااانَّ      

َأْكَثرَُهمْ َلا َيْعَلمُوَن
(1). 

 أمرين:تبّين ة املباركة واآلي

األمر األول: األمن اإللسالي بذكر أسباب قققـه  ضـاًل عـن سـعته كمـا توصـلل       

إليه بعض الدراسات اليت مر احلدي  عنهاا  األمن هنا مل يكن حمصـورًا يف د ـع احلـرب    

وإمنـا يف د ـع ا،ــوك مـن التعـرض لالضــطهاد بسـب  االعتقـاد الــديب وإ  هـذا ا،ــوك        

عتقاد بنبو  رسول اهلل صـلى اهلل عليـه و لـه وسـلي  يخـا بهي القـر   بلغـة        مينعهي من اال

 املصداق والواقع احلياتي الذي يعيروله.

لعدم  يها األمن اإللسالي  فهومـه الـذي   ا ر  يها أبس  سبل العيش وا مكة ال تتو

ضمن تأمني مجيع احتياجات اإللسا  الضروريةا لكنهي مع اسـتحالة تـو ر هـذ  السـبل     

الوسائل احلياتية ملكة من قساو  السبة وااواء والعدام املاءا وتكال  األ ما  والصرا  و

 النفوذ واالستحواذ على الناي.ومن أجل البقاء 

 مــن  ...{يُْوَباا  إَِلْيااهِ َءَمااَراتُ ُكاالِّ َ ااْي ٍ }...إال ألهــي يف واقــع احليــا  يف بلــد 

يـا  واألمـنا ال العكـسا أي احلـروب     هـذا الـرلق وو ـر سـبل احل     أاألوىل اإلميا   ن هي

 ك من االعتقاد بالنيب صلى اهلل عليه و له وسلي.ووا،

 هلل  ذل  جير إىل ضيا  النعمة والوقو  يف    ا،وك والرع  وا،سـرا  املـبنيا   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .57سور  القصصا اآلية:  (1)
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ــل حي ــه وهــو أ   ب ــا خ ااــروب وا،ــوك من ــق م َْطَّاافْ ِمااْن َأْرِضااَنا }...  ق أي  ...{ُنتَ

 أسباب عديد  كما حدظ لدى األمي السابقة.التهجف أو القتل بظروك و

األمر المالي الذي تعرّضل له اآلية املباركة هو: أ  األمـن الفكـري مقدمـة لألمـن     

اإللسالي جبميع مكولاتها ولذل  جند أ  اآلية قـدمل حقيقـة تـأ ف العقيـد  علـى الـرلق       

كمـا يف   وعلى عناصر األمن اإللساليا وهـي حقيقـة لـص عليهـا القـر   يف موضـع  خـر       

 اآلية ا،اصة من مصاديق األمن اإللسالي:

 مصاديق األمن اإلنساني يف بيان اآلية اخلامسة

 قال تعاىل:

وَلَْو َأنَُّهْم أََقامُوا التَّْورَاَة وَالِْإنِْويَل َوَما ُأنْزَِل إَِلْيِهْم ِمْن َربِِّهْم َلاَأَكلُوا ِمانْ   }

ًِ َأْرُجِلِهااامْ ِمااانْ  ُهْم ُأمَّاااةُ ُمْقَتِصااادَةث َوَكاااثِريث ِماااْنُهْم َساااا َ َماااا  َفاااوِْقِهْم َوِمااانْ تَْحااا

 .(1){َيْعَملُوَن
هذ  اآلية املباركة تتعرض لبيا  حقيقة يف غاية األهميةا وهي: إ  األمن الفكري 

ا مـع بعـضا  ـهللذا ققـق األمـن الفكـري       مـ أخطر من األمن اإللساليا  ضاًل عـن تاللمه 

مــن الفكــري وخ اخساقــه بالبــد  أو الرــبهات أو  وإذا العــدم األ اققــق األمــن اإللســالي

لواله من األساي  هلل  ذل  يقود لبامًا إىل الهيار األمن اإللسـاليا ومـن  ـي مـن أراد أ      

حيقق األمن اإللسالي  عليـه أواًل أ  يسـعى إىل ققيـق األمـن الفكـري بكـل مـا أوتـي مـن          

ة اآلمنـةا لـيس يف احليـا     إمكاليات لكي يضمن ققق األمن اإللسـاليا أي احليـا  الكرميـ   

ولعـل الرجـو  إىل الرـواهد القر ليـة يف بيـا  هـذ         االدليا وإمنا األمن واألما  يف اآلخـر  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .66سور  املائد ا اآلية:  (1)
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 .(1)احلقيقة  رص الكتاب عن عنوا  الدراسة

تتحدظ اآلية املباركة عن إقامة األمـن الفكـري قبـل األمـن اإللسـالي وإ        وعليه:

رمية لإللسـا  تبـدأ بالعقيـد  أو سـالمة الفكـر وإقامـة       سلي النتائج والوصول إىل احليا  الك

 الدينا قال تعاىل:

 ...{.وَلَْو َأنَُّهْم أََقامُوا التَّْورَاَة وَالِْإنِْويَل َوَما ُأنْزِلَ إَِلْيِهمْ ِمنْ َربِِّهْم}
 هذا الررط يف االقنا  من ققيق النتيجة يف ققيق األمن اإللسالي املنصو  عليه 

 ىل يف الرطر المالي من اآلية يف قوله سبحاله:يف قوله تعا

ًِ َأْرُجِلِهْم}...  ...{.لََأَكلُوا ِمْن فَوِْقِهْم َوِمنْ تَْح
أي شريعة اهلل تعاىل وال يعـب حصـر األمـر  يهمـا     مرروط بهللقامة اإلجنيل والتورا  

نسـبة يف  وإ  النسبة يف ققيق األمن اإللسالي مقرولة بال دو  غفهما من الكت  املقدسةا

ققيق األمن الفكريا ولذل  جند أ  اآلية املباركة ختمل املعادلة وهذ  القاعد  الكولية 

 :بينهماا  قال سبحالهببيا  النسبة 

 {.ِمْنُهْم أُمَّةُ ُمْقَتِصدَةث َوَكثِريث ِمْنُهْم َسا َ َما َيْعَملُوَن}...
مكـا ا ويف لمـا    عـن  يف مكـا    ًاومتفاوتـ  ًا كا  األمن اإللسـالي يف األرض لسـبي  

 و خرا وذل  للمالصقة القائمة بني األمن الفكري واألمن اإللسالي.

أما مصاديق األمن اإللسـالي ومفهومـه عنـد العـس  النبويـة  ـيمكن الوقـوك عنـد          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملبيد من اال ال  على أهمية األمن الفكري ودور  يف ضما  احليـا  الكرميـة لإللسـا  يف الـدليا واآلخـر        (1)

 ينظر كتاب: ))األمن الفكري يف لهج البالغة للمؤل ((.
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الطاهر  وهو ما جيمع قـل عنـوا      عسالما ورد عن واألحادي  النبوية وبياله من خالل 

 ض له يف املسألة القادمة.السنة النبويةا وهو ما لعر

أواًل بيا  معنى السنة  ي لتناول ما ورد  يهـا مـن بيـا      لعمدقبل الولوص يف البح  

 ملفهوم األمن اإللسالي ومصاديقه.

 ةأواًل: معنى الُسّن

 ني:يترديد يف اصطال  املتررعة على معنالسنة بضي األول و تع المالي مع 

املعنى األول للسنة: )قول الرسول صلى اهلل عليه و له وسلي و عله وتقرير ا بل 

املطلق من  ريقته وهديه صلى اهلل عليه و له وسـليا وعنـد الرـيعة االماميـة يضـاك إىل      

أللهي أئمـة   الرسول قول أئمة العس  الطاهر  عليهي السالم و علهي وتقريرهي وهديهيا

ــو  وال يعم    ــه يعــدلو ا وألهــي معصــومو ا ال يقول ــيهــدو  إىل احلــق وب ــى ل و  إال عل

 التنبيل والتأويل وهي معد  علي اهلل وعلي رسوله صلى اهلل عليه و له وسلي.

وأما عنـد اجلمهـور وعامـة املسـلمني املعـرو ني بأهـل السـنةا يضـاك إىل الرسـول          

ابة وسفتهي والسيما ا،لفاء مـنهيا وأ  اـي مـن    صلى اهلل عليه و له وسلي سنة الصح

الترريع حس  املصاحل املرسـلة كمـا يف مسـألة املتعـتني والطـالق البـدعيا وتبـديل حـي         

 على خف العمل بـ)الصال  خف من النوم(ا وعررات من حنو هذ  الترريعات.

ه و لـه  املعنى المالي للسـنة: )العمـل املسـتمر الـذي كـا  رسـول اهلل صـلى اهلل عليـ        

وسلي يواظ  على العمل بها وحيض املؤمنني عليها وهو دو  الواج  و وق النـدبا  
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كا،تا ا والصال  باجلماعةا وكتحية املسـجد و عـل النوا ـل املرتبـة ولـو يـأتي بـركعتني        

 .(1)منهاا واملراد من السنة قبال الكتاب هو املعنى األول(

ويـة يكـو  إيرادلـا لألحاديـ  الرـريفة      وبناءًا على املعنـى الـذي أوردلـا  للسـنة النب    

علـى األحاديـ  النبويـة وأحاديـ  العـس  الطـاهر  صـلوات اهلل وسـالمه علـيهي           مرتماًل

بوابة الدخول إىل مصـداق  ستكو   مابة أمجعني؛ اليت من خالاا سيتي قديد املفهوم و

 األمن اإللسالي يف خال ة اإلمام احلسن عليه السالم.

 ة واخلالفةوم احلكم ودوره يف حتقيق األمن اإلنساني بني السّنتباين مفهثانيًا: 

إ  مراحــل تطبيــق األمــن اإللســالي خــالل حيــا  رســول اهلل صــلى اهلل عليــه و لــه   

وسلي وحيا  اإلمام أمف املؤمنني عليه السالم وولد  اإلمـام احلسـن اجملتبـى عليـه السـالم      

سف لتحقيق األمن اإللسـالي  قد مرت  خاض ع -وكما سيمر  من خالل الدراسة  -

لـنيب واإلمـام علـي وولـد  اإلمـام احلسـن علـيهي        لالـيت كـا   يهـا     احلق  الـمالظ ضمن 

وذلـ  بفعـل مسـكهي لمـام      اأ ضل الصال  والسالم اإلمكالية يف تطبيق األمن اإللسالي

األمور من خالل احلكيا وإ  اختلفل مفاهيي هذا احلكي بني رسول اهلل صلى اهلل عليـه  

له وسلي واإلمامني أمف املـؤمنني علـي وولـد  اإلمـام احلسـن اجملتبـى عليهمـا السـالما         و 

 وبني أقطاب السقيفةا أي أبي بكر وعمر وعمما .

 عنى: إ  مفهوم احلكي بفعل مررو  السـقيفة السياسـي وظهـور عنـوا  ا،ال ـة      

لمـن تـولي اإلمـام    وااذباتها مع مفهوم املل  قد أرسى لمقا ة جديد  يف اجملتمع حتـى يف  

 م لمام احلكي املسمى با،ال ة.أمف املؤمنني علي بن أبي  ال  عليهما السال

مما تطل  منـه عليـه السـالم جهـدًا كـبفًا يف إعـاد  مفهـوم احلكـي إىل عهـد  الـذي           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .15ا  1رجع الديب السيد إااعيل املرعري: صإمجاعيات  قه الريعة للم (1)



 53 ..... يحددان مفهوم األمن اإلنساني ومصاديقه املبحث الثاني: القرآن والعرتةالفصل األول/ 

 

أرسى له القر   الكريي والنيب األكرم صـلى اهلل عليـه و لـه وسـلي؛ أي أ  حـق الطاعـة       

صـلى اهلل  مر  يرتكب على كوله املؤمنن على الرريعة من اهلل ورسوله للحاكي واالمتمال أل

 وليس من خالل الرورى أو االلتخاب اجلماهفي.عليه و له وسلي 

ومن  ي ما يصدر عنه من أقوال وأ عال تكـو  توقيفيـة ال جيـول ألحـد مـن النـاي       

 االعساض عليها أو عدم االمتمال اا.

إلمــام أمــف املــؤمنني عليــه الســالم وولــد  اإلمــام  مل يتوجــه ا القاعــد وعلــى هــذ  

ومل حيرمالــه مــن العطــاءا حتــى وإ    ااحلســن عليــه الســالم إىل معاقبــة املخــال  حلكمهــ 

وصــل األمــر إىل الســ  أو الرــتيا بــل وحتــى حماولــة القتــل كمــا حــدظ لإلمــام احلســن  

 اجملتبى عليه السالم كما سيمر علينا.

علـي وولـد  اإلمـام احلسـن عليهمـا السـالم        كل ذلـ  وغـف ا أراد منـه اإلمـام    

إعاد  مفهوم احلكي إىل عهد  الذي جـاء بـه القـر   ورسـول اهلل صـلى اهلل عليـه و لـه        

دًا إىل ئــوســلي؛ ومــن  ــي يكــو  تطبيــق مفهــوم األمــن اإللســالي وظهــور مصــاديقه عا

مـات ذات  التوحيد كما بينته اآليات املباركة ولـيس إىل احلـاكي أو أمـن الدولـة أو املنظ    

 العالقة باجلال  اإللسالي.

وهذا ما سنعرض له من خالل هذ  الدراسةا أي: إ  قضية األمن اإللسـالي هـي   

ذل  يعـود   عهي وليس بالدول واحلكاما والسب  يفئقضية شرعية ومنا ة باأللبياء وشرا

د ها أواًل و خرًا اإللسا ا واحلكام والدول ه  األلبياء هد هي إىل االختالك يف اادكا

ومــا األمــن اإللســالي إال وســيلة تســتخدم إلرســاء قواعــد    ااألول واألخــف هــو احلكــي 

 احلكومة أو اململكة أو اإلمار .

 ثالثًا: مفهوم األمن اإلنساني يف األحاديث النبوية الشريفة

جاء مفهـوم األمـن اإللسـالي يف األحاديـ  النبويـة ضـمن أعـداد قليلـة ال تتجـاول          
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لـدي مـن مصـادر علـي احلـدي        رمقدار تتبعي وا العي  ـا تـو   على  - ال ة أحادي  

األمر يف قلة هذ  األحادي  ولكن يبدو أ   -والسف  وإ  ضمل أمات الكت  يف ذل  

 يعود إىل بعض األسبابا منها: النبوية

إ  النيب األكرم صـلى اهلل عليـه و لـه وسـلي قـد الطلـق إىل مصـاديق األمـن          -1

ملهمة هي من أولويات مهام النبو  مما استلبم وقتًا لتمبيل أسـس  اإللسالي بلحاظ أ  هذ  ا

 األمن اإللسالي من الناحية العملية.

قصر املد  اليت كا   يها النيب األكرم صلى اهلل عليه و له وسـلي متصـر ًا يف    -2

ومـا خاضـه    اوذل  ملـا مـرت بـه مرحلـة البنـاء ولرـر اإلسـالم        اإدار  لظام املدينة املنور 

صلى اهلل عليه و له وسلي من حروب مع املرركني مما جعل األمر يتأخر يف الظهـور  النيب 

 اللتصاقه بقيام اإلسالم وبس  لفوذ ا وهذا ما مل يتحقق إال بعد عام الفتع.

 عنى: إ  ممارسة األمن اإللسالي بركله الذي أرادته الرريعة مل يتي إال بعد عـام  

  على مراحل كما سيمر.خ أما قبل هذ  السنة  هلل  األمر االفتع

من البداهة  كا  أ  يكـو  الطـابع البـدوي والصـحراوي وخرـولة العـيش        -3

ن مسـتلبمات األمـن اإللسـالي وذلـ      عـ وعوامل أخرى اا من التأ ف يف الصراك الناي 

 العتياد الناي على احليا  القاسية.

ا،ـوك هـي مـن     ال ش  إ  الركو  إىل الراحة أو إظهار التوجـع أو التفجـع أو   -4

بــه املــرء ولــذا كــالوا جيابهولهــا بــاجلالد   يألفــهالســمات والصــفات املنبــوذ  عنــد العــرب وممــا 

اًل عن  لـ  ققيـق األمـن اإللسـالي؛ بـل إ       والقساو  وا،رولة وهذ  الصفات تكو  حائ

هـذ   ولذل  جند العرب لتجعل ذل  من صفات الفحولة والرجولة وموضع ا تخار رجااا 

لكـن ذلـ  مل مينـع مـن      ا صدور األحادي  النبويـة الرـريفة حـول األمـن اإللسـالي     القلة يف
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  مـد إلسـالمي خـالل   تأسيس النيب صلى اهلل عليه و له وسـلي لألمـن اإللسـالي يف اجملتمـع ا    

حياته الرريفةا ليأتي من بعد  أمف املؤمنني عليه السالم يف مواصـلة البنـاء ملـا أسسـه رسـول      

 و له وسلي يف اجملتمعا وكذا كا  دور اإلمام احلسن عليه السالم.اهلل صلى اهلل عليه 

إاّل ألنا سنعّرص أواًل على ذكر األحادي  النبوية حول األمن اإللسالي لنسـتل منهـا   

 كاآلتي:هذ  األحادي  مفهومها  كالل 

عــن اإلمــام الصــادق  اروى الرــيخ الكلــيب )عليــه الرمحــة والرضــوا ( -1

صلى اهلل عليه و له )عن جد  رسول اهلل  (اعليهي السالم)ائه عن  ب (اعليه السالم)

 ا أله قال:(وسلي

يف الدليا: من أصبع وأمسى  من أصبع وأمسى وعند   الظ  قد متل عليه النعمة»

يف بدلها  منا يف سربها عند  قوت يومها  هلل  كالل عند  الرابعة  قـد متـل    ًىمعا 

 .(1)(«سالماإلعليه النعمة يف الدليا واآلخر ا وهو 

أ  النيب األكـرم صـلى اهلل عليـه و لـه وسـلي قـد مجـع ركـائب األمـن          هنا ولالح  

 :اليت اشتملل على ما يأتياإللسالي يف هذا احلدي  و

أ: األمن الصحيا وهـو يرـمل الرعايـة والعنايـة الصـحية للفـردا والـذي حـدد          

 صلى اهلل عليه و له وسلي بقوله:

 «.يف بدله ًىمعا »

اجملتمعي واألسريا وهو يرـمل الضـب  االجتمـاعي ولفـوذ األمـن      ب: األمن 

يف اجملتمعا وسريا  ذل  إىل األمن الرخصي واألسريا وذل  أ  معنى السـرب إذا  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ق  العقول 148ا  8الكايف للكليبا كتاب الروضةا باب: حدي  من أصبع وعند   الظ: ص (1)

 .36البن شعبة احلرالي:  
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كا  بالكسر  يدل على النفسا و ال  واسع السربا أي: رضي البالا أما إذا كا  

يقـها )واملقصـود   بالفتعا  يدل على الطريق واملسل ا  يقال: كل لـه سـربها أي  ر  

أله  من يف لفسه وعرضه وماله أو يف  ريقـه يـذه  حيـ  يرـاء ال يتعـدى عليـه أحـد        

 .(1)وال مينعه وال يظلمه(

ص: األمن الغذائي: وهو يرمل بالدرجة األساي النمو االقتصادي ومـا يـنعكس   

 دخل الفـرد وحماربـة الفقـر  ضـالً     على حركة العمل والسوق والتجار  والبراعة وقسني

 ن الرعاية االجتماعية والنهوض باملستوى املعيري للفرد.ع

 د: األمن الفكري: وهو الذي أشار إليه رسول اهلل صلى اهلل عليه و له وسلي بقوله:

 «. هلل  كالل عند  الرابعة  قد متل عليه النعمة يف الدليا واآلخر ا وهو اإلسالم»

األمن اإللساليا وممـا ال  وهذ  الركائب األربعة قد مجعل قل مفهوم واحد وهو 

ش   يـه إ  مجيـع الـدول  ـا أوتيـل مـن قـدرات ال تسـتطيع تطبيـق هـذ  الركـائب يف               

 يمـا يعـد مـن األوليـات     و اليـًا  واحد وإمنا جندها تسعى بركل متفاوت  يمـا بينهـا أواًلا   

 كال حبس  الوضع العام الذي عليه الدولة أو احلكومة.

  مفهوم األمن اإللسالي بهذ  الركائب األربعة يف السنة والذي يعنينا يف الدراسة بيا

 النبوية كما جاء يف احلدي  الرري  عن النيب األكرم صلى اهلل عليه و له وسلي.

روى الرــيخ الصــدوق )عليــه الرمحــة والرضــوا ( بســند  )عــن جعفــر بــن   -2

 حممدا عن أبيها عن  بائه عليهي السالم قال:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .156ا  12شر  أصول الكايف للماللدرالي: ص (1)
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 .(1)(«لعمتا  مكفورتا  األمن والعا يةيه و له وسلي: قال رسول اهلل صلى اهلل عل»

بـن عبـايا عـن رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه       عـن ا )ويف لف   خر أخرجه الطربالي 

 و له وسلي أله قال:

 .(2)«(األمن والعا ية لعمتا  مغبو   يهما كمف من الناي»

اب عليـه  واملكفور هو املغطىا وقد ورد يف اللغة: )رماد مكفور سفل الـريع الـس  

 .(3)حتى غطته(

ويتضع بهذا أ  معنى احلدي  الرري : أ  األمن والعا ية لعمتا  شـغل اإللسـا    

عليهمـا غطـاء؛  ـهللذا أصـي  بـا،وك أو       وكـأ ّ عنهما بأمور حياتـه ومعيرـته  سـسا عنـه     

 املرض الكرفل له هذ  النعمة.

هميــة األمــن علــى أ أمــا يف احلــدي  الــذي روا  ابــن عبــاي  يكــو  املعنــى حممــوالً 

 من الناي حمروم منهما. ًاوالعا ية البالغة وإ  كمف

عــن ضــرور  األمــن والصــحة وأهميــة تو رهمــا لإللســا  إىل    واحلــديما  يكرــفا

املستوى الذي كا  وجودهمـا لعمـة ممـا حيـدد أ ـر  قـدهما وهـو النقمـة؛ ومـن  ـي يرشـد            

 ا،وك واملرض.احلديما  إىل بيا  مفهوم األمن اإللسالي املرتمل على د ع 

روى الريخ الصدوق )عليه الرمحة والرضوا ( )عن جعفر بن حممدا عـن   -3

أبيها عن جد ا عن علي بن أبي  الـ  علـيهي السـالم عـن الـنيب صـلى اهلل عليـه و لـه         

 وسلي أله قال له:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .17ا  78؛ حبار األلوار: ص34ا،صال للريخ الصدوق:   (1)

؛ جممـع البوائـد   198ا  1؛ املعجي األوس  للطربالـي: ص 344ا  11عجي الكبف للطربالي: صامل (2)

 .289ا  10للهيممي: ص

 .191ا  5معجي مقاييس اللغة البن  اري: ص (3)
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 «.....يا علي: أوصي  بوصية  احفظها  ال تبال خبف ما حفظل وصييت»

 :يه و له وسلإىل أ  يقول صلى اهلل علي

 املنظر إال مع املخربا وال يف املـال   يفيا علي: ال خف يف القول إال مع الفعلا وال»

إال مع اجلمودا وال يف الصدق إال مع الو اءا وال يف الفقـه إال مـع الـور ا وال يف    

مع النيـةا وال يف احليـا  إال مـع الصـحةا وال يف الـو ن إال مـع األمـن         إاّلالصدقة 

 .(1)اخل( .«والسرور..

واحلدي  الرري  يعطي ماللمة بني احليا  والصحةا والو ن مع األمن والسرور 

ا يفتقـد  مـ وال شـ  حين  اوعـن االلتمـاء للـو ن واملوا نـة     وهذا السرور لاتج عـن األمـن  

األمن يصبع الو ن عنوالًا للهي واحلب  وا،وك وهـي صـفات تـد ع باإللسـا  إىل تـرك      

 د  خر يتو ر  يه األمن والسرور.الو ن وااجر  عنه إىل بل

صفة السـرور   استعملوامللفل لاللتبا  أ  النيب األكرم صلى اهلل عليه و له وسلي 

 أي أمٍر  يه خـوك سـيؤدي    االشتمااا على جمموعة عناصر هي جوهر األمن اإللسالي

ــى األمــن    إىل ســل  الســرور مــن اإللســا     ــة وضــابطة أساســية يف معن وهــذ  قاعــد  كلي

ا والهيـار   تصـد  األمـن اإللسـالي   لي وققيقه؛ ومن  ي  هلل  ذهاب السرور يعـب  اإللسا

 وإ  األمن اإللسالي هو عنوا  وجود الو ن.

ــ إّ  ــه   االن ــي علي ــام عل ــ  اإلم ــلوات اهلل   ظر إىل أحادي ــة ص ــس  النبوي الســالم والع

وســالمه علــيهي أمجعــني يلمــس التوســع يف بيــا  املفهــوم لألمــن اإللســالي وذلــ  يعــود  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .369ا  4من ال حيضر  الفقيه للصدوقا باب: النوادر: ص (1)
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 ألمورا منها:

 تطور احتياجات اإللسا  وتوسع متطلباته احلياتية. -1

ميــل املســلي إىل احليــا  املدليــة بعــد توســع اإلســالم والترــار  وقيــام النظــام     -2

اليت أعقبل و ا  رسول اهلل صـلى   احلق ي االقتصادي والعسكري خالل اإلداري واملال

 اهلل عليه و له وسلي.

ي احلاجـة إىل الدعـة   ملوا نة يف املد  اإلسـالمية وتنـام  تبلور مفهوم الو ن وا -3

 واالستقرار.

 لممارسة السلطة دورها يف عرض األمن وتـو ف الغـذاء مـن خـالل بيـل املـا       -4

 داعها بيد السلطة.واجلباية للبكا  وإي

ي احلاجــة لقيــام الدولــة وأهميــة دورهــا يف ققيــق األمــن والغــذاء مممــا د ــع إىل تنــا

 ن دورها يف حماربة احلركات الفكرية املخالفة اا.عوحف  احلدود  ضاًل 

احلاجــة إىل العرــف  وقوتهــا يف ققيــق األمــن وحفــ  الــنفس بأي: تطــور الرــعور 

األكــرب واألعظــي واألقــدر علــى تــو ف الدولــة أللهــا طة ســللواملــال والعــرض إىل احلاجــة 

األمن الرخصي واتسا  املساحة اجلغرا ية اآلمنة مما حيقق السعة يف احلركـة والتنقـل ومنـو    

 التجار  واالقتصاد وغف ذل .

لكــن يبقــى اإلحســاي يف تبلــور مفهــوم األمــن اإللســالي يعــود إىل الرــريعةا أي   

اليت مر بيا  معناهاا أما تطور هذا املفهوم  يعـود إىل تطـور    القر   الكريي والسنة النبوية

 احلاجة لدى اإللسا  وتعددها واجتماعها يف احملل الذي يعيش  يه وهو الو ن.

وهذا مـا كرـفل عنـه األحاديـ  الرـريفة الـوارد  عـن اإلمـام أمـف املـؤمنني علـي            

 وأئمة العس  النبوية عليهي السالم وهي كاآلتي:
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 م األمن اإلنساني عند اإلمام أمري املؤمنني علي عليه السالم: مفهوأواًل

أخرص الروا  بعض األحادي  عن أمـف املـؤمنني عليـه السـالم وهـي ترـتمل علـى        

بيا  مفهوم األمن اإللسالي الراملا أي املرـتمل علـى األمـن الفكـري واألمـن الـو ب       

وعـة مـن املعطيـات    إىل جمم -كمـا أسـلفنا    -واألمن الغـذائي والصـحي وهـذا يرشـد     

أوسـع مـن املفـاهيي     ًامما تطل  بيالـ  االفكرية اليت واكبل حركة النمو املعريف لدى الناي

 ضاًل عن املتغفات يف احليا  بركل عام النبوية وإيصااا إىل النايا الصادر  عن العس  

بعد مررو  السـقيفة وتـولي رمولهـا احلكـي خـالل ربـع قـر ا أي منـذ و ـا  رسـول اهلل           

لمـام احلكـي عـام سـتة     ىل تـولي اإلمـام علـي عليـه السـالم      لى اهلل عليه و لـه وسـلي وإ  ص

 و ال ني للهجر  النبوية.

ومــن  ــي قــد شــهد اجملتمــع اإلســالمي مــتغفات يف املفــاهيي الــيت جــاء بهــا القــر    

مـن اإلمـام علـي عليـه      ًاكـبف  ًاالكريي والنيب صلى اهلل عليه و لـه وسـلي ممـا تطلـ  جهـد     

وهـو أمـر مل يعـد     اوولد  اإلمام احلسن يف إعاد  الناي إىل القر   والسنة النبويةالسالم 

احمني والقراء املتتبعني لألحداظا أما األحادي  الرـريفة الـوارد  عـن أمـف     نفيًا على الب

 املؤمنني علي عليه السالم  كالل كاآلتي:

 :الحديث األول

 السالما أله قال: هأمف املؤمنني علي روى الريخ الكليب )عليه الرمحة والرضوا ( عن

واغتفرت  قـد مـا    امن استحكمل لي  يه خصلة من خصال ا،ف احتملته عليها»

أل  مفارقة الدين مفارقة األمنا  ـال يتهنـأ   ر  قد عقل وال دينا فوال أغت اسواها

 .(1)«حبيا  مع نا ةا و قد العقل  قد احليا ا وال يقاي إال باألموات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .59ا  75ر للعالمة اجمللسي: ص؛ حبار األلوا27ا  1الكايف للكليبا كتاب العقل واجلهلا ص (1)
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ــي  الــ    عــب يف حــدي  أمــف املــؤمنني   واملوضــع امل ــن أب ــي ب ــه الصــال   عل علي

 والسالم باألمن اإللسالي هو قوله:

 «.مفارقة الدين مفارقة األمنا  ال يتهنأ حبيا  مع نا ة»

واحلدي  يرجع الباح  إىل املرتكبات اليت جـاء بهـا القـر   الكـريي حـول األمـن       

ّر بيالهـا سـابقًا والـيت أعطـل الـتاللم بـني       اإللسالي يف مجلة مـن اآليـات املباركـة الـيت مـ     

وضـع معنـى هـذا    ياألمن والتوحيد هلل تعاىلا وهنا يأتي كالم أمف املؤمنني عليه السـالم ل 

 التاللم الذي بّينه القر   الكريي؛ وذل  من خالل لقاطا منها:

عليه السـالم جيعـل )األمـن الفكـري( هـو األسـاي الـذي         ًاأ: إ  أمف املؤمنني علي

 ام عليه بناء األمن اإللسالي وهي خاصية تفرد بها القر   والعس  النبوية.يق

ب: إ  معظــي املفكــرين واملعنــيني بــاألمن اإللســالي قــد غفلــوا عــن أهميــة األمــن  

الفكري ودور  األساي يف لظام احليا  وققيق األمـن اإللسـالي بكـل مشوليتـها  عنـى:      

و  يف اجلبئيات والبح  عن احللول املرتبطة بهـاا  أ  املعنيني باألمن اإللسالي كالوا ينظر

 أخذوا ينظرو  إىل النباعات اليت تنر  بني الـدول أو اجلماعـات احلببيـة أو العرقيـة أو     

العقدية دو  النظر إىل األسباب اليت أدت إىل هذ  النباعات وكيفيـة معاجلتهـا؛ أو النظـر    

ىل إملال أو السال  أو اإليواء دو  النظر إىل مالحقة اجلماعات املتطر ة وحماسبة متويلها با

األكمر ر اهية دو  مد يد  الفكر الذي خلق هذ  اجلماعات؛ أو إىل  تع اللجوء يف الدول

ىل الدول الفقف  والنامية ومساعدتها على النهوض وقسـني الوضـع االقتصـادي    العو  إ

 والعلمي والتعليمي والصحي اذ  الدول.

مف املؤمنني علي بن أبي  ال  عليهما السـالم يرجـع العقـالء    يف حني جند أ  اإلمام أ

 إىل األساي الذي ميكن أ  يقوم عليه األمن اإللسالي أال وهو األمن الفكريا  يقول:

 «.مفارقة الدين مفارقة األمن»
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 كالــل  اوهــذ  القاعــد  جنــدها متحققــة يف معظــي بــالد العــامل أي مفارقــة الــدين

املظهـر العـام لـبعض البلـدا      العديد من مفاصل احليـا  وإ  كـا    النتيجة مفارقة األمن يف 

 األمنيـةا يف حـني مل   أجهبتهاها وقو  لفوذ األمن  يها بركله املرتب  بهيبة الدولة ومتاسك

ــد           ــاوالت العدي ــى احمل ــرك وال حت ــ  أو التط ــة أو العن ــدوظ اجلرمي ــع ح ــ  مين ــن ذل يك

أكمر حرصًا من سابقتها على  ـرض   لاللقالب على السلطة واجمليء بسلطة جديد  تكو 

 هيبة الدولة ومتاسكها.

يف حني ال حيتاص املعنيو  بالسلطة واحلكي لكل هـذا الكـي مـن املؤسسـات األمنيـة      

 يما لو خ العمل على األمن الفكري الذي احتوته مفرد  )الدين( يف حدي  اإلمام علـي  

 عليه السالم.

حلدي  الرري  يرتكب على ققيق اانـاء  إذ : مفهوم األمن اإللسالي هنا يف هذا ا

 يف احليا ا وهذا ااناء ال يتحقق إال ببوال ا،وكا وا،وك ال يبول إال بالدين.

أما ما لرا  اليوم من اعتماد احلكام والـوال  علـى بسـ  األمـن  هـو يعـود بالدرجـة        

لسـا  الـذي   األساي بالفائد  على احلكام والوال  وأرباب السلطة أكمر مما يعـود علـى اإل  

 هو جوهر قيام مفهوم األمن اإللسالي.

 :الحديث الثاني

 عليه السالم أله قال: هـ( عن أمف املؤمنني علٍي600نة روى الواسطي )املتو ى س

 .(1)«ر اهية العيش يف األمن»

 .(2)الر اهيةا هي: السعة يف املعاش وا،ص  وهذا أصل الر اهيةو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ موسوعة أحادي  أهل البيـل علـيهي   271عيو  احلكي واملواع  لعلي بن حممد الليمي الواسطي:   (1)

 .5438؛ غرر احلكي؛ احلدي  453ا  1السالم للريخ هادي النجفي: ص

 .73ا  4غري  احلدي  البن سالم: ص (2)
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سالم علـى قصـر  إال ألـه جيمـع يف  لكـه مفهـوم       وهذا القول ألمف املؤمنني عليه ال

اجلمعيــة العامــة لألمــي املتحــد  ومــن اهــتي مــن  اتاألمــن اإللســالي الــذي مجعتــه تعريفــ

 املفكرين وأصحاب القرار يف األمن اإللسالي كما مر سابقًا.
 الحديث الثالث:

 أما ما حيتاص إليه الباح  بركل تفصـيلي حـول األمـن اإللسـالي  هـو مـا ورد عـن       

أمــف املــؤمنني علــي بــن أبــي  الــ  عليــه الصــال  والســالما يف عهــد  إىل مالــ  األشــس   

ا حيتـاص إليـه احلـاكي أو الـوالي يف      نه  أرد ه بكتاب ضّم االنخعي حينما وال  على مصر

 ضاًل عن بيا  دقيق ملا قتاص إليه الرعية من لظام حيقـق اـا )األمـن     اإدار  البلد والرعية

تحقق الر اهية يف العيش لإللسا  وحف  كرامتـها وهـذا   الرامل كي تهومه اإللسالي(  ف

/ 64وقـل الـرقي    2003يف قرارهـا الصـادر عـام    جوهر ما سـعل إليهـا املنظمـة األمميـة     

وهذا احلدي  الذي اقتطعنـا  مـن عهـد اإلمـام علـي عليـه        ؛املتعلق باألمن البرري 291

 .قوك على مرتكبات األمن اإللساليالسالم إىل مال  األشس يفي بالغرض يف الو

وإال  هذا العهـد حيتـاص حبـد ذاتـه إىل جمموعـة حبـوظ مسـتقلة يف الدولـة والسياسـة          

واجملتمــع والقــالو  وغــف ذلــ  مــن العلــوم العديــد  الســيما )األمــن البرــري( الــذي هــو 

ل ردي  ملصطلع )األمن اإللسالي( وأسأل اهلل تعاىل أ  يو قنا لكتابـة كتـاب مسـتقل حـو    

 هذا املوضو .

 :اآلتيكا  مما جاء يف هذا العهد من بيا  ملرتكبات األمن اإللسالي  وعليه:

ظهر اإلمـام عليـه السـالم األسـس لتحقيـق األمـن اإللسـالي        أل : يف أول العهد ُي

املرتمل على ضـرور  الـتاللم بـني الدولـة والرعيـةا أو بـني احلـاكي واملـوا ن والدولـةا          

 سالم هو: كا  بدء قوله عليه ال

هذا ما أمر به عبد اهلل علي أمف املؤمنني مال  بن احلارظ األشس يف عهد  إليه حني »

وال  مصـــرا جبايـــة خراجهـــاا وجهـــاد عـــدوهاا واستصـــال  أهلـــهاا وعمـــار   
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 .(1)«بالدها

وهذا البدء يف وضع لظام قيـام الدولـة ارتكـب علـى أربعـة أسـسا وهـذ  األسـس         

 من تاللم وتالحي ومعاضد ا  كالل األسس هي: ققق األمن اإللسالي ملا اا

 .«جباية خراجها»اجلال  االقتصاديا وهو ما أ لق عليه اإلمام عليه السالم بـ -1

ــه      -2 ــه علي ــةا وهــو املقصــود بقول ــاء املؤسســة العســكرية واألمني ــة وبن أمــن الدول

 السالم:

 «.وجهاد عدوها»

قـق استصـال  النـاي وهـو     لرر العلي واملعر ة والتعليي والصحة وكل ما حي -3

 ا وهو قوله عليه السالم:(التنمية البرريةـ)ما يعرك اليوم ب

 «.استصال  أهلها»

بناء البنية التحتية وقيام املؤسسات الـيت تتـوىل جالـ  اإلعمـارا وهـو املـراد        -4

 «.عمار  بالدها»من قوله عليه السالم بـ

يـة إاّل بصـال  هـذ  الطبقـات     باء: يف ذكر  بقات اجملتمع اليت ال ينصـلع أمـر الرع  

جمتمعة )األمـن اإللسـالي( وهـو مـا قـد قـدم أمنوذجـًا متكـاماًل مـن املـنهج العـام             اقهيتحقل

الرــرائع  والـدقيق يف قيــام اجملتمــع سـواء كــا  خاضــعًا للرــريعة اإلسـالمية أم لغفهــا مــن   

 الوضعية كما يرهد  العامل اليوم.

ــه: ــذ       وعلي ــالم ه ــال  والس ــه الص ــص علي ــد خص ــا     ق ــدد وظائفه ــات وح الطبق

وواجباتها يف عهد  إىل مالـ  األشـسا  كـا  ممـا جـاء  يـه يف قديـد هـذ  الطبقـات الـيت           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .82ا  3لهج البالغةا مجع الرري  الرضي: ص (1)
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 :اآلتييرتكب عليها صال  اجملتمع وأمنه دو  الدخول يف الوظائ  والواجبات 

 قال عليه وعلى رسول اهلل الصال  والسالم:

وال غنــى ببعضــها عــن   وأعلــي أ  الرعيــة  بقــات ال يصــلع بعضــها إال بــبعضا »

 منها جنود اهللا ومنها كتاب العامة وا،اصةا ومنها قضا  العدلا ومنهـا  بعضا 

عمــال االلصــاك والر ــقا ومنهــا أهــل اجلبيــة وا،ــراص مــن أهــل الذمــة ومســلمة   

السـفلى مـن ذوي احلاجـة    جار وأهـل الصـناعاتا ومنهـا الطبقـة     النايا ومنها الت

مها ووضع علـى حـد   ريضـته يف كتابـه أو سـنة      واملسكنة؛ وكال قد اى اهلل سه

 .(1)«لبيه صلى اهلل عليه و له وسلي عهدًا منه عندلا حمفوظًا...

 ي ميضي عليه الصال  والسالم يف بيا  هذ  الطبقات ووظائفها وواجباتها ودورها 

ظـام  مما قدم منهجًا متكـاماًل لن  ايف ققيق األمن اإللسالي الذي ال يقوم إال بهذ  الطبقات

الدولة وقيامها وققيق أمنها وأمن اجملتمع وتنميته ضمن لطـاق األمـن البرـري والفكـري     

 .واالقتصادي واالجتماعيا ومن  ي األخروي

 غاية اإلمام علي كغاية رسول اهلل صلى اهلل عليه و لـه وسـلي واأللبيـاء مجيعـًا يف     

وال  فـى   ام يف اآلخـر  إصال  اإللسا  واحليـا  الـدليا بغيـة الوصـول إىل األمـن والسـال      

مالـ  األشـس   على أهل الفكر أ  املضـي يف بيـا  مضـامني اإلمـام علـي عليـه السـالم إىل        

 د  سيحتاص قطعًا إىل حبوظ مستقلة.ودراسة جوالبه العدي

بهذا املقدار من البح   يما يتعلق خبصو  اإلشار  إىل بيا  مفهوم  يولذا: لكتف

 مفهومـه مف املؤمنني عليه السالم لننتقل بعد  إىل بيـا   األمن اإللسالي ومعنا  يف حدي  أ

 يف أحادي  اإلمام الصادق عليه السالم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 املصدر السابق لفسه. (1)
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 : مفهوم األمن اإلنساني عند اإلمام الصادق عليه السالمثانيا

النظر إىل األحادي  الرريفة الـوارد  عـن اإلمـام جعفـر بـن حممـد الصـادق عليـه          دنع

فهوم )األمن اإللسالي( يرتكب علـى معنـى واحـد وهـو     د أ  مجنوعلى  بائه الصال  والسالم 

ص علوم  ل النيب األكرم صـلى  ائ)الراحة( وهذ  املفرد  اجلامعة املالعة هي خاصية من خص

 اهلل عليه و له وسلي وعسته الذين أذه  اهلل عنهي الرجس و هرهي تطهفا.

ققيـق    يفنيهـتم ن واملري يف الرأ  اإللسالي واملفكني غاية أهل االختصا  واملعني

 اإجيـاد السـبل للوصـول باإللسـا  إىل أ  يكـو  مرتاحـاً       مصطلع )األمن اإللسـالي( هـي  

 هذا غاية ما يراد من األمـن اإللسـاليا بـل هـو غايـة الرسـاالت السـماوية الـيت جعلـل          

 واآلخر . هذا اادكا وهو الراحة يف الدلياالرريعة وسيلة لتحقيق 

القر ليــة واألحاديـ  النبويـة ومـا ورد يف الكتــ      وال شـ  أ  الرجـو  إىل اآليـات   

ــة     ــول اجلن ــ  ح ــن أحادي ــماوية م ــر   الس ــا ينحص ــا أل  معظمه ــّين لن ــة   يب ــق الراح يف ققي

لإللسا ا هذ  الراحة دائمة وأبدية ومتحققة ويف الدياد وذل  من خالل تو ف مجيع مـا  

القل  وهـوا ا وهـو   حيتاص إليه اإللسا  من إمالءات الغرائب و لبات الرهواتا وميول 

 ما مجعه احلدي  الرري  يف وص  اجلنة:

 .(1)« يها ما ال عني رأت وال أذ  اعل وال خطر على قل  برر»

 وعليه:

متوقـ   مفهـوم )األمـن اإللسـالي( يف أحاديـ  اإلمـام الصـادق عليـه السـالم          هللّ  

مـام  على ققيق )الراحـة( لإللسـا  وذلـ  مـن خـالل أمـور أربعـة وهـي الـيت حـددها اإل          

 الصادق عليه السالم يف احلدي  اآلتي:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .197ا  8؛ صحيع البخاريا كتاب التوحيد: ص295ا  1من ال حيضر  الفقيه للصدوق: ص (1)
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روى الريخ الصدوق )عليه الرمحة والرضوا ( بسند  عن أبيـه )رضـي اهلل عنـه(    

 عبد اهلل الصادق عليه السالم أله قال: يبسند  إىل اإلمام أب

مخس خصال من  قد واحد  منهن مل يبل لاقص العيشا لائل العقلا مرغول »

ا والماليـة األمـنا والمالمـة السـعة يف الـرلقا والرابعـة       القل :  أواا صحة البد 

 «.األليس املوا ق

 قال عليه السالم: قلل وما األليس املوا ق؟

البوجة الصاحلةا والولد الصاحلا وا،لي  الصاحلا وا،امسةا وهي امع هـذ   »

 .(2)«(1)ا،صال: )الدعة(

 وال ش  إ  هذ  ا،صال ختتص  جموعة أمور منها:

 من الصحي.األ -1

 األمن الرخصي واجملتمعي واألمن العام وهو ما مجع قل لف  األمن. -2

 «.األمن االقتصاديا وقد كا  ضمن قوله عليه السالم: )السعة يف الرلق -3

ا «األلـيس املوا ـق  »األمن األسريا وقـد كـا  ضـمن قولـه عليـه السـالم:        -4

 .ا وا،لي  الصاحلأي: البوجة الصاحلةا والولد الصاحل

وهذ  الركائب أو ا،صال األربعة جمتمعة يف )الدعـة( الـيت هـي: الراحـةا  عنـى:      

  لسالي( مفهوما ومصداقًاا وإإ  هذ  الركائب حينما تكو  جمتمعة  هلللها ققق )األمن اإل

هذا املفهوم املصداق ال يتحقق إال بقط  الراحة والدعة وهو األمن الفكري كما يرشـدلا  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ لســا  العــرب البــن 223ا  2الدعــة: ا،فــض يف العــيش والراحــة. )كتــاب العــني للفراهيــدي: ص  (1)

 . 381ا  8منظور: ص

 .284ا،صال للريخ الصدوق:   (2)
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 م الصادق عليه السالما وهو:احلدي  اآلخر لإلما

 قال اإلمام الصادق عليه الصال  والسالم للمفضل بن عمر:

متى كا  الدين الذي ارتضا  اهلل ورسوله متمكنًا بالترار األمـن يف األمـة وذهـاب    »

أبو أي  -ا،وك من قلوبها وارتفا  الر  من صدورها يف عهد واحد من هؤالء 

سلمني والفنت الـيت تمـور يف أيـامهي واحلـروب     مع ارتداد امل -بكر وعمر وعمما  

 .؟اليت كالل تنر  بني الكفار وبينهي

  ي تال عليه السالم قوله تعاىل:

ٍَ الرُُّساُل َوَظنُّاوا َأنَُّهاْم َقاْد ُكاِذُبوا َجااَ ُهْم َنْصاُرَنا َفُنوِّاَي          } َِ َحتَّ  ِإَذا اْساَتْي

َِاُ  وََلا ُيَر ُّ بَْأُسَنا َعنِ اْلقَْو  .(2)«(1){مِ اْلمُْوِرِمنَيَمنْ َن
 واحلدي  الرري  يكر  عن أمورا منها:

أواًل: ارتكال األمن اإللسالي علـى سـالمة الفكـر والعقيـد ا وإ  األمـن الفكـري       

 هو القط  الذي تدور من حوله هذ  املكولات لتممر الراحة لإللسا .

ن الـذي ارتضـا     اليًا: إ  ققيق األمن الفكري يف هذ  األمة يكو  من خالل الـدي 

 اهلل تعاىل ورسوله األكرم صلى اهلل عليه و له وسلي.

 المًا: إ  مصداق متكني دين اهلل ورسوله صلى اهلل عليه و له وسلي يكـو  بـمالظ   

 عالماتا هي:

 الترار األمن يف األمة. -1

 ذهاب ا،وك من قلوبها. -2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .110ية: سور  يوس ا اآل (1)

 .357إكمال الدين للريخ الصدوق:   (2)
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 ارتفا  الر  من صدورها. -3

أبـــي بكــر وعمـــر وعممــا  ممـــا يعـــب: إ     عهـــدوهــذ  العالمـــات مل تتحقــق يف   

بااا  الررق ال عالقة اا بتمكني دين اهلل ورسـوله صـلى اهلل عليـه     ةالفتوحات اإلسالمي

و له وسلي كما يـبعي الـبعض وذلـ  لعـدم ققـق هـذ  العالمـات يف األمـة؛  ضـاًل عـن           

رت بهـا  كاشفها اللعدام األمن الفكري مـن األسـاي خـالل هـذ  العهـود المال ـة الـيت مـ        

 األمة اإلسالميةا والدليل عليه:

أ/ ارتداد املسلمني كما ينص التاريخ السيما وإ  املؤرخني يوكلو  حروب الـرد  إىل  

 من املسلمني بقياد  خالد بن الوليد جلمع البكا  كما يروى. ًاعهد أبي بكر وبعمه جير

 .ب/  ورات الفنت يف أيام أبي بكر وعمر وعمما 

 رجنا عن البح ا ولكن يكفي بقتل خالد بن الوليـد ملالـ     ولعل تتبع الرواهد

ريعـة االجتهـاد ا،ـا كا كمـا حـدظ يف        واغتصـاب لوجتـه يف لفـس الليلـة بذ    بن النوير

 حتى قيل  يه:ا (1)عهد أبي بكر

ــ  ــق ألـــ ــا ـّأيف احلـــ ــ  دما لـــ  ا مل اـــ

 

ــد    ــة خالــ ــا باليمامــ ــذا عروســ  (2)وهــ

ســنةا وحمــو الســنة النبويــة ومنــع أو: بصــريع قــول عمــر بــن ا،طــاب بالبدعــة احل 

 .(3)تدوينها والنهي عن القول بأحادي  رسول اهلل صلى اهلل عليه و له وسلي وغف ذل 

أو:  تنة الدار اليت وقعل حي  قتل املسلمو  بقياد  بعـض الصـحابة الـذين كـا      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا 179ا  1؛ شــر  لهــج البالغــة البــن أبــي احلديــد: ص429ا  2االســتيعاب البــن عبــد الــرب: ص (1)

؛ 619ا  5؛ كنب العمـال للمتقـي اانـدي: ص   599ا  3؛ املواق  لآلجيي: ص202ا  17وص

 (.18722ا برقي )175ا  10املصن  للصنعالي: ص

 .65ا  3غري  احلدي  للبنرري: ص الفايق يف (2)

 ملبيد من اال ال  ينظر: األمن الفكري يف لهج البالغة للمؤل . (3)
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 منهي من قد بايع قـل الرـجر  خليفـة املسـلمني عممـا  بـن عفـا  يف دار  ومنـع د نـه يف         

ليد ن  يها  (1)مقرب  املسلمني حتى مل جيد أهله غف مقرب  اليهود املعرو ة بـ)حش كوك (

 كما أراد الصحابي  لحة بن أبي عبيد اهلل أحد العرر  املبررين باجلنة.

 وعليه:

 هلل  احلدي  الرري  لإلمام الصادق عليه الصال  والسالم يؤسس ملصداق األمن 

الــيت ترتكــب علــى ققيــق األمــن  هــذ  العالمــات الــمالظاألمــة بوجــود اإللســالي يف هــذ  

الفكري احملصور يف دين اهلل ورسوله صلى اهلل عليه و له وسليا وهو ما كا  متاللمًا مع 

جمموعة من األعمال اليت سنها رسول اهلل صلى اهلل عليه و له وسـلي واإلمـام علـي أمـف     

 سنعرض له يف )خامسًا(.املؤمنني عليه السالم يف املدينة والكو ةا وهو ما 

هــو غايــة األلبيــاء والرســل وهــدك قــد مــّر مــن خــالل البحــ  إ  )األمــن اإللســالي( 

 ـيهيا ومـن  ـي يكـو  مجيـع مـا       الرساالت والررائع اليت محلوها إىل الناي الـذين بعمـوا   

 جاءوا به هو لتحقيق هذا اادكا أي: )األمن اإللسالي( يف الدارينا دار الدليا واآلخر .

 وعليه:

حينما لستعرض حيا  الرسول األكرم صلى اهلل عليـه و لـه وسـلي سـتكو  مجيـع      

النقاط  جبئيات هذ  احليا  الرريفة هي مصاديق لألمن اإللسالي؛ إال ألنا هنا لورد بعض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــد الــرب: ص 79ا  1املعجــي الكــبف للطربالــي: ص  (1) ــن عب ؛ شــر  لهــج 1047ا  3؛ االســتيعاب الب

 .158ا  2البالغة: ص
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كي يق  الباح  والقـار  علـى هـذ  املصـاديق الـيت مشلـها مفهـوم وتعريـ  مصـطلع          

 )األمن اإللسالي( كما مير علينا خالل الدراسةا وهي كاآلتي:

رها من اجملتمعاات  واوما جبنحو خاص، اإلنساني يف جمتمع مكة  السلوك: تغيري أواًل

 بنحو عام

مو ن بع  النيب األكـرم   سواء يفالعربي ف سلوك اإللسا  السيما اإللسا  يتغإ  

امتالت بها اجملتمعات العربية  لذاك كالـل   أو غف  من املوا نصلى اهلل عليه و له وسلي 

 والنفسي. تركل أردى مستوى من االحنطاط ا،لقي

تعرض له القر   الكريي يف كمف من اآليات وتناولتـه  من السلوكيات هذا املستوى 

يا  والتغيف إىل املستوى الذي كا   يه النيب األكرم صلى اهلل عليـه و لـه   السنة النبوية بالب

 وسلي يقوم بتغيف أاائهي اليت تكر  عن خلق اإللسا  و كر  وتأ ر  ببيئته.

والسل  وأود البنات والبلا باحملارم وغفها ممـا كـا  سـائدًا     ممارستهي للغبوولعل 

باإللسـا  العربـي    اليت قي التعايش مع البيئة عن املعطيات الفكرية و لية   لذاك يكتر 

يف بيا  دور النيب األكرم صلى اهلل عليه و له وسلي يف وضع مصاديق  يرسي لنا صور مما 

 األمن اإللسالي.

ولعل الرجو  إىل خطبـة بضـعة الـنيب األكـرم صـلى اهلل عليـه و لـه وسـلي  ا مـة          

اهلل صلى اهلل عليه و له وسلي يف مجع  الصديقة عليها السالم اليت ألقتها بعد و ا  رسول

وما يسـود  مـن سـلوكيات    من املهاجرين واأللصار ،ف شاهد على  بيعة اجملتمع العربي 

 كا   قدا  األمن هو السمة األبرل  يها ولذا:

جندها عليها السالم تذكرهي  ا قدمه النيب صلى اهلل عليه و له وسلي جهد وجهاد يف 

 األمن اإللسالي اي يف الدليا واآلخر ا  قالل عليها السالم:سبيل إلقاذهي وققيق 

 «.وكنتي على شفا حفر  من النار»
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 ضـاًل عـن ذلـ   قـد بـني القـر   الكـريي دور الـنيب األكـرم صـلى اهلل عليـه و لــه            

 وسلي يف ققيق األمن اإللساليا  قال عّب وجل:

َعَلْياااهِ َماااا َعِناااتصمْ َحاااِري ث   َلَقااادْ َجااااَ ُكمْ َرُساااولُ ِماااْن َأْنُفِساااُكْم عَزِيااازث    }

 .(1){َعَليُْكْم ِباْلُمْؤِمِننيَ َر ُو ث َرِحيمث
 وقال سبحاله وتعاىل:

ُهااوَ الَّااِذي َبَعااَث ِفااي اْلااُأمِّيِّنيَ َرُسااولًا ِمااْنُهْم َيْتُلااو َعَلااْيِهمْ آََياِتااِه وَُيااَزكِّيِهمْ     }

ا ِماااْن َقْبااالُ َلِفاااي َضاااَلالٍ    وَُيَعلُِّمُهااامُ الِْكَتااااَب وَالْحِْكَماااَة وَإِنْ َكاااانُو   

 .(2){ُمِبنٍي
وهذا يضع الباح  يف رتبة القطع  ا  عله النيب صلى اهلل عليه و له وسـلي يف بنـاء   

 األمن اإللسالي وتطبيقاته يف اجملتمع.

 قيامه صلى اهلل عليه وآله وسلم بتذويب الشعور القومي والفئوي والعرقي :ثانيا

والعرقــي إىل عنصــر التقــوى واعتمــاد املســاوا   تــذوي  الرــعور القــومي والفئــوي

 املميب بني املسلمني أللها ققق السلي اإلاـي واجملتمعـيا إذ ال  ـرق بـني أسـود وأبـيضا      

 وبني عربي وأعجمي إال بالتقوى.

 اعتماده صلى اهلل عليه وآله وسلم على صفة الصالح املرتكزة على طاعة اهلل :ثالثا

على  اعة اهلل تعاىل واملسارعة إليه واالمتمال ألوامـر  اعتماد صفة الصال  املرتكب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .128سور  التوبةا اآلية:  (1)

 .2سور  اجلمعةا اآلية:  (2)
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النيب صلى اهلل عليه و له وسلي وشر  اهلل هو احملفب واملميب بني الناي مما دعا  صـلى اهلل  

صنفني قائمني على ا،دمة هلل ورسوله صلى اهلل على عليه و له وسلي إىل تقسيي اجملتمع 

 صار.عليه و له وسلي  كالوا املهاجرين واألل

 بناء األخوة بني املسلمني ودوره يف حتقيق األمن اإلنساني :رابعا

اعتماد صفة األخو   يما بني املسلمني وما له من تأ ف لفسي وسلوكي على الناي 

يف مجعهــي ووحــدتهي وذلــ  لأللفــة الــيت بيــنهي وهــذا أهــي مــا تســعى إليــه اجملتمعــات    

 والدول العظمى يف وقتنا املعاصر.

  الذي متتال بـه اجملتمعـات اليـوم هـو عنصـر الكراهيـة والتبـاغض ومـا         إذ إ  الغال

 اما من تأ فات خطف  على تفك  اجملتمع ومتبيق النسيج االجتماعي.

 التأسيس حلوار األديان :خامسا

التأسيس حلوار األديا  بغية ققيق السلي األهلـي والتعـايش املرـسك السـيما وإ      

 ا قال تعاىل:اليهودي والنصرالية وهي أهل الكتابالديالة  ناملدينة كالل قتض

قُْل َيا أَهَْل الِْكَتاِب َتَعالَْوا إَِل  َكِلمٍَة سََواٍ  َبْيَنَنا وََبْينَُكْم أَلَّا َنْعُباَد إِلَّاا   }

َِْذ َبْعُضَنا َبْعضًا َأرَْباب ا ِماْن ُ وِن اللَّاِه َفا    ِِْرَك بِِه َ ْيًِا وََلا َيتَّ إِنْ اللََّه وََلا ُن

 .(1){تَوَلَّْوا َفقُولُوا اْ َهُدوا بَِأنَّا ُمْسِلمُوَن
 كسب املعارضني لإلسالم واجتذابهم إليه :سادسا

اجتذاب املعارضني إىل اإلسالم من خالل بذل املال إليهي لغـرض تـألي  قلـوبهي    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .64ور   ل عمرا ا اآلية: س (1)
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ــذين صــنفهي القــر   الكــريي ضــمن       وضــما  ققيــق األمــن والســلي يف اجملتمــع وهــي ال

عـن االسـتدالل    لـيغب ا ولعـل الرجـو  إىل النظـام الـدولي احلـدي       {َفِة ُقُلوُبُهْياْلُمَؤلَّ}

ــر  يهــا           ــيت تكم ــدول ال ــات وال ــ  الســالم يف اجملتمع ــي يف حف ــنهج القر ل ــذا امل ــة ه بأهمي

 ا،صومات للدول الكربى.

 نشره صلى اهلل عليه وآله مفهوم األمن والدعوة إليه وتثبيت مركزية الدولة :سابعًا

األمن والدعو  إليه وبذله لألسرى وهذ  سـابقة وخاصـية الفـرد بهـا اإلسـالم       لرر

برخص رسوله األكرم صلى اهلل عليه و له وسلي كما هو صريع من دخول النيب صـلى  

 قد امتال هذا الـدخول بالـدعو  إىل أمـن النـاي      ااهلل عليه و له وسلي مكة يف عام الفتع

عراضهي ما مل  رص أحدهي عالمـًا علـى القتـال    وصيالة ألفسهي وأموااي وأ و مألتهي

 واحلرب.

  قال صلى اهلل عليه و له وسلي:

 .(1)«من دخل دار   هو  منا ومن دخل املسجد  هو  من»

 ويف لف  روا  الريخ الكليب عن اإلمام الباقر عليه السالم:

 .(2)«بابه  هو  من ومن ألقى سالحه  هو  من قمن أغل»

كذل  أمف املؤمنني علي بن أبي  الـ  عليـه السـالم     اعتمد  وهذا املنحى واملنهج

قادتهــا عائرــة و لحــة والــببف حلربــه عليــه الصــال     الــيتحينمــا وقعــل معركــة اجلمــل  

مـن قبـل رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه و لـه وسـلي        كمـا حـر    ا  نرا  قد حر  والسالم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ مســند ابــن راهنويــه: 38ا  2؛ ســنن أبــي داود: ص163ا  1ا،ــرائج واجلــرائع للراولــدي: ص (1)

 .300ا  1ص

 . 290؛ ق  العقول:  12ا  5الكايف للريخ الكليب: ص (2)
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تالـه وحربـه؛ لكنـه    على لرر األمن وحف  دم اإللسا  وإ  كا  عدو  وهو عالم علـى ق 

 مع ذل  لرا  لادى يف اجليش يوم اجلمل:

 هو تسبوا اي ذريةا وال اهبوا على جريع وال تتبعوا مدبرًاا ومن أغلق بابه  ال»

 .(1)« هو  من سالحه ألقى منا ومن 

عنـد اهلل ورسـوله صـلى اهلل عليـه     ومصـداقه  وهذا هو عينه مفهوم األمن اإللسالي 

وخليفته يف أمته علي بن أبـي  الـ  صـلوات اهلل وسـالمه عليـه      و له وسلي وعند وصيه 

سار عليه ولد  اإلمام احلسن عليه السالم حينما بويع با،ال ـة بعـد استرـهاد    هو الذي و

 أبيه يف حمراب مسجد الكو ة وهذا ما سنتناوله من خالل مباح  الفصل القادم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ وسـائل الرـيعة   290قـ  العقـول البـن شـعبة احلرالـي:       ؛ 12ا  5الكايف للريخ الكلـيب: ص  (1)

 .27ا  15لحر العاملي: صل



 عليه السالم اإلمام الحسناألمن اإلنساني يف خالفة  ................................................ 76

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 األمن اإلنساني

 احلسن اجملتب  عليه السالميف خالفة اإلمام 

 وتطبيقاته بني بنو  وءيقة الصلح

 ةدوبنو  قرار األمم املتح

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 املبحث األول

 وصراو اإلنسان اخلالفة املغصوبة

 يف الوصول إىل األمن احلياتي



 

79 

 

 

 

 

 

إ  من البداهة  كا  أ  يكو  تردي األمن اإللسالي أو )األمن احلياتي( عائدًا بالدرجـة  

ألساي إىل تردي الفكر واحنراك اإللسا  عن جاد  الصواب الذي راتـه وحددتـه الرـرائع    ا

السماوية اليت بّينها األلبيـاء والرسـل علـيهي السـالم؛ أمـا مـا عـداها  قـد اختلفـل  يهـا اآلراء           

 والتوجهات يف قديد مفهوم الصواب أو الصحيع يف األعمال واألقوال.

قاتل إىل بيا  )الصواب( يف  عله وكذا السارق وغف  إذ مما ال ش   يه أ  يند ع ال

ممن يقدمو  على أ عال تروق اي سواء كالوا أ رادًا أو جماميع والتهاًء بالدولا  كي مـن  

دولة ودولة على مر البما  قد حـددت لنفسـها مفهـوم الصـواب يف التعامـل مـع األشـياء        

 لفكرية.بررًا كالوا أم حجر بناًء على جمموعة من املعطيات ا

ولعل ما لرهد  اليوم مـن أ عـال تبـدأ بهـا الـدول الكـربى وتنتهـي بـاأل راد ضـمن          

اجملتمعات وقد سلكل مسلكًا تعد  صائبًا يف التعامل مع اإللسـا  وبقيـة مفاصـل احليـا ا     

وهي قد استباحل دمه وماله ودمرت حياته ألجيال عديد  قـل مسـمى: )املصـاحلا أو    

و أمن الدولة( إىل  خر ذل  من املسميات اليت ختضع ملفهـوم  د ع الضررا أو السياسةا أ

 ))الصواب(( ليفي بالغرض احلقيقي الذي د عها ململ هذ  األ عال.

يف حني لو عرضل هذ  األ عال على أعراك أخرى و قا ات ومفاهيي  اليـة لوجـدلا   

 ذا الفرد.حالة الر ض واالستنكار الرديد ملا وقع من هذ  الدولة أو تل  اجلماعة أو ه
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وعليه: البد من مفهوم ))للصواب(( ومعنى وداللـة ومصـداٍق واحـٍد يكـو  هـو      

املنهج واملسار لإللسا  يف حف  شخصه ومالـه ومكولـات حياتـه؛ وهـذا ممـا ال شـ   يـه        

وال ري  ال يكو  إال بالرجو  للمفاهيي واألسس اليت جاءت بها الرـرائع السـماوية يف   

المتها  كل الررائع امع علـى حرمـة دم اإللسـا  ومالـه     حف  اإللسا  وققيق أمنه وس

 وعرضه ودوام بقاء ا وألجله بع  اهلل األلبياء واملرسلني  كالوا خلفاء  يف أرضه.

أما أصل وقو  االخـتالك يف مفهـوم ))الصـواب(( يف األ عـال واألقـوال  يعـود إىل       

لد اعه حنو الصرا  مع مـا  اغتصاب موقع ا،ال ة اإلاية يف األرض وضيا  أمن اإللسا  وا

يهدد ققيق أمنه احلياتي. وهي حقيقة بـدأت مـع خلـق اإللسـا  يف السـماء وقبـل لبولـه إىل        

األرضا وما لبولـه إىل األرض إال حملاولـة اغتصـاب منصـ  ا،ال ـة كمـا يعرضـه القـر           

بل وإلـه  الكريي يف خلق  دم عليه السالم وقيام إبليس بعد أ  وجد لفسه أهاًل اذا املنص  

 األ ضل واألعلى رتبة واألحق بأ  يكو  ا،ليفة.

 وقع الصرا ؛ صرا  اإللسا  يف ققيق األمن احلياتيا وصرا  إبليس يف اغتصـاب  

 موقع ا،ال ة اليت خص اهلل بها اإللسا .

ــا صــور  أدق يف إيصــال حقيقــة       ــات املباركــة ينقــل لن ولعــل الرجــو  إىل بعــض اآلي

ألمــن احليــاتي أو األمــن اإللســالي وإلــه بــدأ يف حماولــة اغتصــاب   الصــرا  يف الوصــول إىل ا

 ا،ال ة.

 قال سبحاله وتعاىل:. 1

وَِإْذ َقااالَ رَبُّااكَ ِلْلَملَائَِكااةِ ِإنِّااي َجاِعاالُ ِفااي اْلااَأرْضِ َخِليَفااةً َقااالُوا َأتَْوَعاالُ    }

ْمااِدَك َوُنَقاادِّ ُ  ِفيَهااا َمااْن ُيْفِسااُد ِفيَهااا وََيْساافِكُ الاادَِّماَ  َونَْحاانُ ُنَساابُِّح بِحَ    
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 .(1){لََك َقالَ ِإنِّي َأْعَلمُ مَا َلا َتْعَلمُوَن
 قال عّب وجل:. 2

ٍَ َأَبا  َواْساَتْكَبَر        } َوِإْذ ُقْلَنا ِلْلَمَلاِئَكِة اْساُوُدوا ِلاَآَ َم َفَساَوُدوا ِإلَّاا ِإْبِلاي

 .(2){َوَكانَ ِمنَ الْكَاِفِريَن
 قال سبحاله وتعاىل:. 3

َعَك َألَّا َتْسُوَد ِإْذ َأَمْرُتَك َقااَل َأَناا َخْيارث ِمْناُه َخَلْقَتِناي ِماْن َنااٍر        َقاَل َما َمَن}

( َقااَل َفااْهِبْط ِمْنَهاا َفَماا َيُكاوُن َلاَك َأْن َتَتَكبَّاَر        12َوَخَلْقتَُه ِمْن ِطانٍي ) 

 .(3){ِفيَها َفاْخُرجْ ِإنَّكَ ِمَن الصَّاِ ِريَن
 قال عّب وجل:. 4

ِْْرَجنَُّكَمااا ِمااَن        َفُقْلَنااا َيااا آَ  } َ ُم ِإنَّ َهااَذا َعااُدوك َلااَك َوِلَزْوِجااَك َفَلااا ُي

ِْااَق  )  ( َوَأنَّااكَ َلااا  118( إِنَّ َلااَك أَلَّااا تَُوااوَو ِفيَهااا وََلااا َتْعااَرى )   117الَْونَّااِة َفَت

 .(4){تَْظمَُأ ِفيَها وََلا َتضَْح 
 نة وهي:ولالح  يف هذ  اآليات عناصر ومكولات األمن احلياتي يف اجل

 األمن الغذائي وهو )أال او (.. 1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .30سور  البقر ا اآلية:  (1)

 .34سور  البقر ا اآلية:  (2)

 .13 - 12سور  األعراكا اآليتا :  (3)

 .19 - 17سور   ها اآليات:  (4)
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 األمن الرخصي يف السكن وامللبس وحف  اجلسد والنفسا وهو )وال تعرى(.. 2

األمن البيئي ويدخل  يه مكولات احليا  من الرجر واحليوا  والطف وهذا كلـه  . 3

 متعلق باملاء وهو جممو  يف لف  )أاّل تظمأ(.

إبليس يف د ع اإللسا  عن األمن احلياتي أو األمـن   أما ما يتعلق بدوام الصرا  وسعي

 اإللسالي من خالل اغتصاب منص  ا،ال ة اإلاية  يمكن مالحظته يف قوله تعاىل:

ا ِمْنَها َجِميع ا َبْعضُُكمْ ِلَبعٍْض َعُدوك فَِإمَّا يَْأِتَينَُّكمْ ِمنِّي ُهد ى َقاَل اْهبِط}

َِْق  ) َواَل َيضِلص َبَع ُهَداَي َفاَلَفَمِن اتَّ ( َوَمْن َأْعرََض َعانْ ِذْكاِري   123َي

ُُِرُه يَْومَ اْلِقَيامَِة َأْعَم  َِةً َضنْكًا َونَْح  .(1){فَإِنَّ لَهُ َمِعي
وحقيقة احلال تغب عن املقالا  ها هو اإللسـا  يف صـرا  مـن أجـل الوصـول إىل      

ليتجلى الهيار األمـن  األمن احلياتي وها هي ا،ال ة تتعرض لالغتصاب منذ ذل  الوقل 

اإللسالي يف يوم سقيفة بب ساعد  حينما اغتصبل ا،ال ة اإلايـة. وهـو مـا بّينـه اإلمـام      

احلسن عليه السالم يف خطبته اليت ألقاها حينما دخل معاوية العراق وقد لعي أ  السب  

 .(2)يف موادعة احلسن إيا  ومصاحلته له: بأله قد ر   أهاًل للخال ة بداًل عنه

القادمة اليت لبني  يها أ  مفهوم األمن اإللسـالي الـذي    املسألوهذا ما سنعرض له يف 

أقرته األمي املتحد  ومكولاته وعوامل ققيقه تكمن يف تصـحيع املعطيـات الفكريـة وإرجـا      

اإللسا  إىل جاد  الصواب اليت أقرتها الررائع اإلاية السيما شـريعة الـنيب املصـطفى حممـد     

ه و له وسلي.  ـهلل  الهيـار األمـن اإللسـالي يف هـذ  األمـة الـيت كالـل خـف أمـة           صلى اهلل علي

أخرجل للناي كا  يوم السقيفة حينما اجتمع  لة من األلصار واملهـاجرين لاللقـالب علـى    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .24 - 23سور   ها اآليتا :  (1)

 سيمر بيا  ذل   بيد من البح  يف املسألة المالية. (2)
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ا،ال ــة اإلايــة واغتصــاب موقعهــا  ضــاعل معهــا األمــة اإلســالميةا وضــا  معهــا األمــن   

 اإللسالي.

متتال  س  حيا  اإلمام احلسن عليه السالم بألهـا مـن أصـع  الفـسات قـديًا للفكـر       

 املنحرك يف تاريخ املسلمنيا وللوقوك على هذ  احلقيقة يلبم املرور بنقاط وهي:

 أواًل: من هو اإلمام احلسن عليه السالم

 طل  بن هاشي بن عبد مناك.هو اإلمام احلسن بن علي بن أبي  ال  بن عبد امل

 ألف: والدته عليه السالم

ولد يف اليوم ا،امس عرر مـن شـهر رمضـا  املبـارك يف السـنة المالمـة مـن ااجـر          

 .(1)النبوية الرريفة

وقد جيء به إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه و له وسلي ملفو ًا بقماش أصـفر  نهـى   

ــ    ــّي أذ  يف أذلــه اليمنــى وأقــام يف    ا (2)ر  بقمــاش أبــيض  كالــل ُســننة   عــن ذلــ  وغّي

 .(3)اليسرى

وقد أاا  )حسنًا( بعد أ  هب  جربائيـل علـى الـنيب صـلى اهلل عليـه و لـه وسـلي        

 .(4)حاماًل ااه يف خرقة من اجلنة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــن حجــر: ص  (1) ــد الــرب: ص 328ا  1اإلصــابة الب ــن عب ــاء  368ا  1؛ االســتيعاب الب ــاريخ ا،لف ؛ ت

 .73للسيو ي:  

ــاريخ ا،مــيس: ص  (2) ــهيممي: ص  470ا  1ت ــد لل ــع البوائ ــوار  178 - 177ا  9؛ جمم ؛ حبــار األل

 .241 - 240ا  43للمجلسي: ص

 .286ا  1؛ صحيع السمذي: ص391ا  6مسند أمحد بن حنبل: ص (3)

 ا ط دار األضواء.33ا  4؛ مناق  ابن شهر  شوب: ص470ا  1تاريخ ا،ميس: ص (4)
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 (1)ويف اليوم السابع من مولد  املبارك حلق رأسه وتصدق ببلتـه  ضـة علـى املسـاكني    

 صــلى اهلل عليــه و لــه وســلي بكبرــني وأعطــى ا وعــق عنــه الــنيب(2)و لــى رأســه بــا،لوق

 ة أيضًا.منه الفخذ وصار هذا سّن (3)القابلة

واملتأمل يف هذ  األحادي  الرريفة جيد أ  النيب صلى اهلل عليه و له وسلي قـد تـوىل   

بهــا غــف احلســن وأخيــه احلســني   د كلــها بنفســه وهــذ  املكرمــة مل حيــ  أمــر مراســيي املولــو

لسـالما إذ مل ينقـل التـاريخ أو السـف  النبويـة أ  رسـول اهلل صـلى        وأختهما لين  عليهي ا

 اهلل عليه و له وسلي قد  عل هذا مع أحد من الناي.

 باء: والداه عليهما السالم

 (4)وأما والدا  عليهما السالما  أبو  هو اإلمام علي بن أبي  الـ ا أمـف املـؤمنني   

عليـه السـالما ابـن عـي الـنيب صـلى اهلل        (7)واملسـلمني  (6)وسـيد الوصـيني   (5)وإمام املتقني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــبلنجي:   286ا  1صـــحيع السمـــذي: ص (1) ــار للرـ ــاريخ ا،مـــيس: ص107؛ لـــور األبصـ ا 1؛ تـ

 470. 

؛ وســائل 68ا  10ا،لــوق:  يــ  مركــ  مــن لعفــرا  وغــف . حبــار األلــوار للعالمــة اجمللســي: ص  (2)

 ولود.ا باب: قني  امل410ا  21الريعة للحر العاملي: ص

ا 7؛ حليــة األوليــاء: ص356ا  1؛ مرــكل اآل ــار للطحــاوي: ص 470ا  1تــاريخ ا،مــيس: ص (3)

 .108ا  4؛ أعيا  الريعة: ص286ا  1؛ صحيع السمذي: ص116 

 .116أمالي الصدوق:   (4)

من املستدركا  ي قال هذا حدي  صـحيع االسـناد ومل    3من اجلبء  138أخرجه احلاكي يف أول صفحة  (5)

 .2628ا  157ا  6ا اويف كنب العمال:ص رج

 .266أمالي الصدوق:   (6)

؛ الريـاض النضـر  للطـربي:    70؛ ذخائر العقبـى للطـربي:    2630ا  157ا  6كنب العمال: ص (7)

 .2ا ط234ا  2ص
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ا ولوص ابنتـه  ا مـة عليهـا    (3)ا وخليفته من بعـد  (2)ا ووصّيه(1)عليه و له وسلي وأخو 

ــه  ــالما ووار ـ ــر (4)السـ ــد  (5)ا ووليـ ــو ولـ ــه (6)ا وأبـ ــؤدي عنـ ــنيب  (7)ا واملـ ــب الـ ا وجمّهـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ تـاريخ  21؛ ويف الفصول املهمـة البـن الصـباغ املـالكي:     3804ا  300ا  5صحيع السمذي: ص (1)

 .137ا  3ا وص221ا  2؛ أسد الغابة البن األ ف: ص170ا،لفاء للسيو ي:  

ا ط 123ا و 122ا و 114ا و 82ا و 81ا و 57ينابيع املود  للقندولي احلنفي:   (2)

ا 144ا و 132ا  89اسالمبول؛ مناق  اإلمـام علـي عليـه السـالم البـن املغـاللي الرـا عي:         

؛ 172ا  3نيسـابوري: ص ؛ املستدرك على الصحيحني للحاكي ال322ا  309ا و 280و 

 .136ذخائر العقبى للطربي:  

حدي  الدار الذي أعلن  يه رسول اهلل صلى اهلل عليه و له وسلي منذ بداية الدعو  اإلسالمية عن وصيه  (3)

وخليفته وقد أورد هذا احلدي  علماء املسلمني من الفريقني منهي احلسكالي احلنفي يف شواهد التنبيـل:  

ا 74ا  19ا بفوت؛ والطـربي يف تفسـف : ص  1ا ط580ا  420 ا و514ا  372ا  1ص

ــوالقا وص ــةا وص68ا  19ط بـ ــل يف   2ا ط121ا  19ا ط امليمنيـ ــن حنبـ ــد بـ ــر؛ وأمحـ ا مصـ

ا 206 - 204ا ط امليمنية  صر؛ والكنجي الرا عي يف كفاية الطالـ :   111ا  1مسند : ص

يدرية؛ والسيو ي يف الدر املنمور: ا ط احل38ط احليدرية؛ وسب  ابن اجلولي يف تذكر  ا،وا :  

 .97ا  5ص

ا 89ا  1ترمجة اإلمام علي بن أبي  ال  عليه السالم من تاريخ دمرق البـن عسـاكر الرـا عي: ص    (4)

؛  رائـــد 2ا ط234ا  2ا ط بـــفوت؛ الريـــاض النضـــر  للطـــربي الرـــا عي: ص 148ا و 141 

 .315ا  1السمطني: ص

؛ 43عن ابن عمر وذكر  سـب  ابـن اجلـولي يف تـذكر  ا،ـوا :        أخرجه الطربالي يف املعجي الكبف (5)

 .250ا و 62وا،وارلمي احلنفي يف املناق :  

ا وقـد  «وأمـا ألـل يـا علـي  ـأخي وأبـو ولـدي ومـب وإلـّي...         »وهو قوله صـلى اهلل عليـه و لـه وسـلي:      (6)

هيب يف ا بسـند صـحيع علـى شـرط مسـليا واعـسك الـذ       217ا  3أخرجه احلاكي يف مسـتدركه: ص 

 ا ط التقدم  صر.36تلخيصه بصحته على هذا الررط؛ وأورد  النسائي الرا عي يف ا،صائص:  

ألـل أخـي ووليـريا    »احلدي  عنه صلى اهلل عليه و له وسليا وقد عهد على اإلمام علي يومًا  قـال:   (7)

اإلمـام علـي    ؛ ذكـر  ابـن املغـاللي الرـا عي يف مناقـ      «تقضي ديبا وتنجب موعديا وترب  ذمـيت... 
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 .(2)ا وولي األمة من بعد (1)ومغّسله

ــل رســول اهلل صــل    ــُه: هــي  ا مــة بن ــه وســليا ســيد  لســاء    وأم ــه و ل ى اهلل علي

 .(4)اليت يرضى اهلل لرضاها ويغض  لغضبها (3)العاملني

  قال:   ها النيب األمني صلى اهلل عليه و له للناي أمجعنيوقد عّر

من عرك هذ   قد عر ها ومـن مل يعر هـا  هـي  ا مـة بنـل حممـدا وهـي بضـعة         »

 ذالـي   مـن اها  قد  ذالـيا و مبا وهي قليبا وهي روحي اليت بني جنيبا من  ذ

 .(5)« قد  ذى اهلل

وأّمها هي أّم املؤمنني السيد  خدجية بنل خويلد عليها السالم بنل أسد القرشـية أول  

                                                                                                                            
ا 261ا  3؛ ويف شر  لهج البالغة البن أبـي احلديـد املعتبلـي: ص   142ا  101عليه السالم:  

 .60ا  1ا مصر؛ ويف  رائد السمطني: ص1ط

ا عن علي عليه السالم؛ واحلـاكي يف  61ا  2ا ص2أخرص احلدي  ابن سعد يف الطبقات الكربى: ق (1)

. وهـو قولـه صـلى اهلل عليـه     229ا  4النبويـة: ص  ؛ وابن هرـام يف السـف   362ا  1املستدرك: ص

ا وقد أخرجـه أبـو داود يف سـننه عـن أبـي عوالـه الوضـا  بـن         «ألل ولي كل مؤمن بعدي»و له وسلي: 

 عبد اهلل اليركري عن عمرو بن ميمو  األودي عن ابن عباي مر وعًا.

بـن بريـد  عـن أبيـها ويف      ا من  ريـق عبـد اهلل  356ا  5أخرجه اإلمام أمحد بن حنبل يف مسند : ص (2)

مـن املسـند مـن  ريـق سـعيد بـن جـبف عـن ابـن عبـاي عـن بريـد ؛ ويف خصـائص أمـف                347ا  5ص

 .127ا  9ا ط التقدم  صر؛ ويف جممع البوائد للهيممي: ص24املؤمنني للنسائي:  

 .82ا  7؛  تع الباري البن حجر العسقاللي: ص156ا  3املستدرك على الصحيحني: ص (3)

ا 1؛ والطربالـــي يف املعجـــي الكـــبف: ص  154ا  3خرجـــه احلـــاكي النيســـابوري يف املســـتدرك: ص   أ (4)

ــاهر :    109  ــة الطـ ــدوالبي يف الذريعـ ــربي:    168؛ والـ ــى للطـ ــائر العقبـ ــر  39؛ ذخـ ؛ شـ

 ا ط منرورات دار المقلنيا بفوت.29ا  3األخبار: ص

ا ط منرــورات دار  30ا  3ص؛ شــر  األخبــار للقاضــي املغربــي:    41لــور األبصــار للرــبلنجي:    (5)

 المقلنيا بفوت.
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من  من بالنيب وصدقه ولاصر  ولقد بذلل كل ما متل  يف سبيل اإلسالم وكالـل تعـرك يف   

ا وقد بّررها (2)لساء العاملنيا ويف اإلسالم إحدى خف (1)اجلاهلية بالطاهر ا وبسيد  قريش

 .(3)النيب صلى اهلل عليه و له وسلي ببيل يف اجلنة من قص  ال صخ   يه وال لص 

 جيم: كنيته وألقابه وصفته عليه السالم

 عليه السالم كنيته

 .(4)كّنا  النيب صلى اهلل عليه و له أبا حممد بعد والدته عليه السالم

 ألقابه عليه السالم

ا اجملتبــىا الســيدا التقــيا واألمــفا واأل ــفا واحلجــةا والــربا الســب ا البكــي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بنل خويلد: امـرأ  حالمـةا ضـابطة جلـد ا قويـة      ذكر احلليب يف سفته يف وص  خدجية  قال: خدجية  (1)

شريفةا مع ما أراد اهلل تعاىل اا من الكرامة وا،ـفا وهـي يومئـذ أوسـ  لسـاء قـريش لسـبًااوأعظمهي        

ا 1وكالــل تعــرك يف اجلاهليــة بالطــاهر . )الســف  احللبيــة: صشــر ًا وأكمــرهي مــااًلا وأحســنهي مجــااًل 

 ا ط دار املعر ةا بفوت(.223 

خف لساء العاملني أربع: مريي ابنـة عمـرا ا و سـية بنـل مـباحي      »وهو قوله صلى اهلل عليه و له وسلي:  (2)

كفى »: 20ا  3وجاء يف شر  األخبار: ص«. امرأ   رعو ا وخدجية ابنة خويلدا و ا مة بنل حممد

: 68ا  37ا ط بــفوت؛ ويف حبــار األلــوار للعالمــة اجمللســي: ص  «بــ  مــن لســاء العــاملني أربــع....  

 «.حسب  من لساء العاملني أربع.....»

عـن  ا مـة بنـل    ا ط مؤسسـة املعـاركا بـفوت. وجـاء  يـه: )     226ا  9جممع البوائد للـهيممي: ص  (3)

أيـن أّمنـا خدجيـة؟    »لـنيب صـلى اهلل عليـه و لـه وسـلي:      ألها قالل لرسول اهلل صلى اهلل عليه و له وسلي 

قالل: من هذا القص ؟ قال: ال بل يف بيل من قص  ال صخ   يه وال لص  بني مريي و سية.  :قال

من القص  املنظوم بالـدر واللؤلـؤ واليـاقوت. روا  الطربالـي يف األوسـ  مـن  ريـق مهـاجر بـن ميمـو            

 عنها. 

 .9ا  2أسد الغابة: ص (4)
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 .(1)والباهد

كا  اإلمام احلسن بن علي عليهما السالم عليه سـيماء األلبيـاء    صفته عليه السالم:

 ول اهلل صلى اهلل عليه و له وسلي.وكا  أشبه الناي برس .(2)عليهي السالم وبهاء امللوك

ا مجيــل (3)املصــطفى صــلى اهلل عليــه و لــه وســلي   كالــل مالحمــه قــاكي مالمــع جــد  

عظـيي  ا(5)ا سـهل ا،ـدين ذا و ـر    (4)مر ا أدعـج العيـنني  مرربا حب ًاالوجها حسن الصور  أبيض

ا كـأ  عنقـه ابريـق  ضـةا رقيـق      (9)كـ  اللحيـة   ا(8)ا جعد الرعر(7)ا بعيد املنكبني(6)الكراديس

ا وكــا  (11)يحــاً مــن أحســن النــاي وجهــاً ربــع القامــة ال بالطويــل وال بالقصــف مل ا (10)املســربة

 يغض  بالسواد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ا ط دار األضواء.33ا  4مناق   ل أبي  ال  البن شهر  شوب: ص (1)

هـ( من أئمة البلغاءا واملـتكلمني مـن تصـاليفه    131وهذا القول لواصل بن عطاء الغبالا أو حذيفة )ت  (2)

 - 121ا  9)أصــناك املرجئــة( و)معــالي القــر  (ا و)التوبــة( وغفهــا. )األعــالم للبركلــي: ص      

122.) 

وسـلي   -و لـه   -يف اإلصابة عن البهي قال: تذاكرلا من أشبه النيب صلى اهلل عليه أخرجه ابن حجر  (3)

من أهله  دخل علينا عبد اهلل بن الببفا  قـال: ألـا أحـد كي بأشـبه أهلـه بـها وأحـبهي إليـه احلسـن بـن           

 .175ا  9عليا روا  اايممي يف جممع البوائد: ص

 األدعج: شد  يف سواد العني مع سعتها. (4)

 الو ر : الرعر السائل على األذلني. (5)

الكراديس: مجع مفرد  الكردوسةا وهي كـل عظمـني التقيـا يف مفصـلا أو العظـي الـذي جيتمـع عليـه          (6)

 اللحيا واملراد ضخي األعضاء.

 املنكبني: تمنية منك  وهو جمتمع رأي الكت  والعضو. (7)

 سسسل.اجلعد: الرعر الذي  يه التواءا وتقبضا وهو خالك امل (8)

 ك  اللحية: قصرها مع كمر  شعرها. (9)

 رقيق املسربة: أي سهل ا،د غف مرتفع الوجنتني. (10)

 .171ا  1تاريخ ا،ميس: ص (11)
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وعن حممد بن إسحاق أله قال: )ما بلغ أحد من الررك بعد رسول اهلل صـلى اهلل  

عليه و له وسلي ما بلغ احلسن عليه السالما كا  يبسـ  لـه علـى بـاب دار ا  ـهللذا خـرص       

ي عليـه السـالم قـام    وجلس القطع الطريقا  ما مر أحد من خلق اهلل إجالاًل لها  هللذا عل

ودخل بيته  مر النايا ولقد رأيته يف  ريق مكـة ماشـيًا  مـا خلـق اهلل أحـدًا ر   إال لـبل       

 .(1)(ومرى حتى رأيل سعد بن أبي وقا  ميري

 :(2)وألرد ابن هالك املغربي

ــو عّلـــ  ــن خُ هـ ــدليا ومـ ــِلة الـ ــه ْلَقـ  لـ

 

 ة مـــــــا كالـــــــل األشـــــــياءُ  ولعّلـــــــ 

 
ــن صــفو   ــاِء م ــو جماجــة    م ــوحي وه  ال

 

 وهــــو شــــفاُء الينبــــوُ  ِهمــــن حوِضــــ 

 
 مـــن أيكـــة الفـــردوي حيـــ  تفتقـــل

 

ــًا  ــا وتفيــــــــــ ــاُء مثراتهــــــــــ  األ يــــــــــ

 
 بـــه الظلمـــاءُ  ْتَرموســـى وقـــد حـــا    ل علىَضر اليت ُع علة القبس من ُش

 
ــاللة   ــو سـ ــديس وهـ ــد  التقـ ــن معـ  مـ

 

ــياءُ     ــو ضـ ــوت وهـ ــوهر امللكـ ــن جـ  مـ

 
ــة    ــه مكــ ــل عليــ ــذي عطفــ ــذا الــ  هــ

 

ــاءُ    ــركن والبطحـــــ ــعابها والـــــ  وشـــــ

 
 يـــــه مـــــن ســـــيما الـــــنيب داللـــــةل ع

 

 بهـــــاءُ  وعليـــــه مـــــن لـــــور اإللـــــهِ     

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ا ط دار األضواء.11-10ا  4مناق   ل أبي  ال  للماللدرالي: ص (1)

غاربة على اال الق اتصل ابن هالك املغربي: هو حممد بن سعدو  األلدي األلدلسي أبو القاسي أشعر امل (2)

باملعب العبيدي وأقام عند  يف املنصورية  ي رحل املعب إىل مصـر  عـاد ابـن هـالك إىل اشـبيلية واخـذ عاليـه        

ــويف ســنة       ــة ت ــة غيل ــل يف برق ــه قت ــاملعنى لكن ــًا ب ا 7هـــ. )األعــالم للبركلــي: ص 362وقصــد مصــر الحق

 354. 
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وإشكالية قتل اخلليفة عثمان بان عفاان يف داره واستشاهاد    : اخلالفة الراشدة ثانيًا

 أمري املؤمنني عليه السالم يف حمرابه وضياع الرشد

ممن مل جيد يف  قا تـه وترا ـه األسـري بيالـًا عـن       -إ  هذ  األسطر لتضع القار  

على احمل  مع املوروظ  -بن بنل رسول اهلل صلى اهلل عليه و له وسلي ااإلمام احلسن 

المقايف والفكري لديه بني مـا وجـد  يف قراءتـه عـن اإلسـالم الـذي جعـل مؤرخـو  وروا          

 ا  مـا َعـدن   أحدا ه خال ـة اإلمـام احلسـن عليـه السـالم خـارص لطـاق )ا،ال ـة الراشـد (         

ن على الرغي من أ  ا،ال ة الرـرعية )الراشـد ( متحققـة  يـه     أولئ  من ا،لفاء الراشدي

؛ وبـني  ويف أبيه عليهما السالم وليس العكس كما روص له أرباب السلطة وأهـل املصـاحل  

إشكالية قتل الصحابة ،ليفتهي عمما  بن عفا !! واسترهاد اإلمام علي بن أبـي  الـ    

 عليه السالم يف حمراب بيل اهلل يف مسجد الكو ة.

خليفــتهي يف دار  وبــني لســاء  املســلمو  الصــحابة وإاّل أي رشــد هــذا وقــد قتــل و

 ؟!(1)يبقياد  بعض الذين بايعوا قل الرجر   رضي اهلل عنهوولد  

وأي رشد هذا واملسـلمو  يقـودهي بعـض الصـحابة املبرـرين باجلنـة  يحـاربو         

عليــه و لــه  وقــد لــص رســول اهلل صــلى اهلل اعليــه الســالم بســيو هي ورمــاحهي ًاعليــ

وســلي علــي  اا وأ  حــرب علــي حربــه(2)«حبــه إميــا  وبغضــه لفــاق»أ  علــى وســلي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بلوي( أحد الصحابة الذين بايعوا النيب صلى اهلل عليه ألظر ترمجة الصحابي )عبد الرمحن بن عديس ال (1)

و له قل الرـجر ا وهـو ممـن كـا  علـى رأي قتلـة عممـا  بـن عفـا  وحماصـرته يف دار . )مقدمـة  ـتع             

؛ اإلصابة البـن حجـر:   492ا  7؛ املصن  البن أبي شيبة الكويف: ص258الباري البن حجر:  

 .581؛ السنة البن أبي عاصي:  486ا  5؛ ألساب األشراك للبالذري: ص181ا  5ص

ــل: ص  (2) ــن حنبـ ــد بـ ــند أمحـ ــذي: ص95ا  1مسـ ــنن السمـ ــائي: ص 306ا  5؛ سـ ــنن النسـ ا 8؛ سـ

 .31ا  1؛ مسند احلميدي: ص116 
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 ؟(1)سلمه صلى اهلل عليه و له وسلي

 يف خالفة اإلمام احلسن عليه السالم حتديات األمن الفكري: ثالثا

ا يف خال ة اإلمام احلسن عليـه السـالم يف   (2)تتحدد هذ  التحديات لألمن الفكري

 ورا منها:مجلة من األم

ال ش  إ  تداعيات يوم السـقيفة علـى الفكـر اإلسـالمي ودورهـا يف الهيـار        -1

التحـدي األكـرب يف إرجـا  منصـ       لقـد شـكل   -كما سـيمر بيالـه    -األمن اإللسالي 

 ا،ال ة إىل مسار  الذي حدد  القر   الكريي والسنة النبوية.

اهلل صـلى اهلل عليـه    إ  الساكمات الـيت خلفهـا خلفـاء املسـلمني بعـد رسـول       -2

و له وسليا أي األعمال اليت قام بها أبو بكر وعمـر وعممـا ا كـا  اـا األ ـر الكـبف يف       

ا مما شكل قديًا كبفًا لألمن الفكري الذي سعى لتحقيقه (3)تغيف مسار اإلسالم الفكري

 اإلمام احلسن عليه السالم.

ئرــة و لحــة والــببف عا يفــة عممــا  بــن عفــا  يف دار  وخــروص إ  قتــل ا،ل -3

حلرب أمف املؤمنني علي بن أبي  ال  عليـه السـالم شـكل واقعـًا عمليـًا لنجـا  مرـرو         

 السقيفة.

مـر  علـى املسـلمني وقكمـه يف األمـة      إ  وصول معاويـة للحكـي وتوليـه اإل    -4

ك الناي لعطايا  كا  هو التحدي األعظي للحفاظ على األمـن الفكـري وصـواًل    اوالصر

 إللسالي.ا نإىل األم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ جممـــع البوائـــد 149ا  3؛ املســـتدرك للنيســـابوري: ص442ا  2مســـند أمحـــد بـــن حنبـــل: ص (1)

 .512ا  7؛ املصن  البن أبي شيبة: ص169ا  9للهيممي: ص

 مر سابقًا تعري  األمن الفكري يف املبح  األول من الفصل األول من الكتاب. (2)

 ملبيد من اال ال  ينظر: األمن الفكري يف لهج البالغة للمؤل . (3)
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 مــا بــني بــذل األمــوال وترغيــ  النــاي ولرــر ا،ــوك واملــوت وتــرهيبهي كــا   

يف اإلسالم بعد و ا  رسول اهلل صلى اهلل عليه و لـه  األمن الفكري هو الضحية األوىل 

لبم بذل كل اإلمكالات منه عليه السالم لتحقيق األمن اإللسـالي وهـو   وسليا ولذا: 

 ما سنعرض له الحقًا.

قدوم معاوية إىل العراق بعد الوصول إىل اتفـاق حـول    عنديرشدلا النص التار ي 

الصلع مع اإلمام احلسن عليه السالما إله ارتقى املنرب ليخط  بالنـاي  يـبني اـي سـب      

 .(1))إ  احلسن بن علي ر لي للخال ة أهاًل ومل ير لفسه أهاًل( قال:هذا الصلع  

وقد تكرر من معاوية هذا القول مر  أخرى حينما بلغه أ  عائرة لوص النيب صلى 

 قال لإلمام احلسن عليه السـالم: )يـا   ا اهلل عليه و له وسلي كا  ترا  ليس للخال ة أهاًل

 .(2)لسل للخال ة أهاًل(أبا حممد أال أعجب  من عائرة تبعي ألي 

وهذا املدعى الذي ادعا  معاوية يرتمل على أمور تتعلق باألمن الفكـري واألمـن   

 وهي كاآلتي: واحداإللسالي يف    

إ  معاوية   ر استخدام لف  )ا،ال ة( ليمبـل للنـاي أ  توليـه هـذا املنصـ        -1

 ـا لالـه ا،لفـاء مـن      سيكو  قل عنوا  ا،ليفةا ومن  ي يست  على الناي التسليي لـه 

 .ةوحقوق و اع ةقبله من شألي

إ  هذ  ا،ال ة هي ا،ال ة اإلايـة الـيت خـص اهلل تعـاىل بهـا علـي بـن أبـي          -2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا 2؛ حليــة األبــرار البحرالــي: ص   8ا  2؛ االحتجــاص للطربســي: ص 559األمــالي للطوســي:    (1)

 .500؛ الدر النظيي ليوس  بن حاخ املرغري:  22ا  44؛ حبار األلوار اجمللسي: ص76 

 .273ا  1؛ املستطرك لألبريهي: ص187ا  3مناق   ل أبي  ال  البن شهر  شوب: ص (2)
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اكتسـابًا  اإلمام احلسن عليهما السـالم ومـن  ـي يعـد اكتسـابه اـذا املنصـ          ال  وولد  

 شرعيًا له ما لعلي واإلمام احلسن عليه السالم.

بات اليت قامل عليهـا خال ـة اإلمـام احلسـن عليـه السـالم يف       ضربه للمرتك -3

أذها  الناي وهي التعيني بالنص اإلاي والنبوي وإله غف مؤهل اذا املنصـ  ومـن  ـي    

 ال صحة ملا وقع يف بيعة الغدير.

إسقاط املواال  باإلمامة لإلمـام احلسـن عليـه السـالم وإشـراكها مـع منصـ          -4

 لل منها ملعاوية.احلكي وا،ال ة حينما تنا

وهذا يف خصو  الهيار األمن الفكري للمسلمنيا أما ما يتعلق باألمن اإللسـالي  

  يكمن  يما يلي:

الذي بذلـه الـنيب صـلى اهلل عليـه و لـه وسـلي والـذي        ال ش  إ  هذا اجلهد  -1

أشرلا إليه يف مصاديق األمن اإللسالي يف حيا  رسول اهلل صلى اهلل عليه و لـه وسـلي ومـا    

هــذ  الســنوات يف د ــع الضــرر عــن  اللخــام بــه أمــف املــؤمنني عليــه الســالم مــن جهــد  قــ

 قد التقل املسلمو  إىل حيـا  نتلفـة وذلـ      ااإلسالم وحماربة الفساد أصبع اليوم منهارًا

إ  اإلمام احلسن عليه السالم كا  ميمل هذا الصـر  القر لـي والنبـوي وقـد وجـد معاويـة       

 الناي لسيا  املاضي واالستعداد حليا  أخرى يقودها معاوية.أهاًل حليا  جديد  وعلى 

إ  كل الذي قام بـه معاويـة خـالل توليـه احلكـي يف لمـن عمـر بـن ا،طـاب           -2

مــتغفات يف احليــا  وســف  للــدماء يف صــفني مــن  كــا  واليــه علــى الرــام ومــا لــتج منــه 

الكو ـة وا رالاتـه    والتحريض يف وقو  اجلمل وما لتج عن التحكيي بني أهل الرام وأهل

يف ظهور ا،وارص وقتااي ألمف املـؤمنني علـي بـن أبـي  الـ  عليـه السـالم قـد اكتسـ           

صفة الصوابا ومن  ي ما سيست  عليه من متغفات حياتية ينهار  يهـا األمـن اإللسـالي    

أللـه كمـا يـدعي     -والعيـاذ بـاهلل    -هو اإلمام احلسن عليه السـالم   يها سيكو  امللوم 
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هذا الكي من الربهات العقدية واالحنرا ـات   ولذل : .أهاًل( للخال ة)قد وجد   معاوية

الفكرية واحلياتيـة يقتضـي مـن اإلمـام احلسـن عليـه السـالم أ  يبـددها مـن أذهـا  النـاي            

 ويعيد األمور إىل لصابها ومسارها الصحيع.

مـام  يفيد النص التار ي الذي أخرجـه الرـيخ الطوسـي )رمحـه اهلل( أ  اإل     ولذا:

احلسن عليه السالم التظر أ  ينتهي معاوية من كالمـها وقـد كـا  جالسـًا عنـه  رقـا  مـن        

املنــرب  لمــا لــبل صــعد اإلمــام احلســن عليــه الســالم املنــرب  خطــ  بالنــاي ردًا علــى هــذ   

اال ساءات والربهاتا  قال عليه السالم بعد أ  محد اهلل تعاىل  ا هو أهله  ابتـدأ بـذكر   

 ةا  قال: ية املباهل

مـن األلفـس بـأبيا ومـن األبنـاء بـي        وسـلي اهلل صلى اهلل عليـه و لـه     جاء رسول»

 وحنن لها وهو منا وحنن منه. وبأخيا ومن النساء بأمي وكنا أهلها

 ميف كسـاء أل  وسـلي وملا لبلل  ية الـتطهف مجعنـا رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه و لـه       

هؤالء أهـل بـييت وعستـي  أذهـ       اللهي»سلمة رضي اهلل عنها  خيربيا  ي قال: 

 لـي يكـن أحـد يف الكسـاء غـفي وأخـي وأبـي         ا«الرجس و هـرهي تطهـفا   عنهي

يكن أحد جين  يف املسجد ويولد له  يه إال النيب  صلى اهلل عليـه و لـه    وأميا ومل

 اهلل تعاىل لناا وتفضيال منه لنا. وأبيا تكرمة من وسلي

ا وأمــر بســد وســليصــلى اهلل عليــه و لــه  وقــد رأيــتي مكــا  منبلنــا مــن رســول اهلل

أما إلـي مل أسـدها وأ ـتع    »وترك بابناا  قيل له يف ذل ا  قال:  األبواب  سدهاا

 .«بابها ولكن اهلل عب وجل أمرلي أ  أسدها وأ تع بابه

   معاويــة لعــي لكــي ألــي رأيتــه للخال ــة أهــال ومل أر لفســي اــا أهــالا  كــذب   إو

ي يف كتاب اهلل وعلى لسـا  لبيـه صـلى اهلل عليـه و لـه      معاويةا حنن أوىل الناي بالنا

أهل البيل مظلومني منذ قـبض اهلل تعـاىل لبيـه صـلى اهلل عليـه و لـه        ا ومل لبلوسلي

حقناا وتو   على رقابنـاا ومحـل النـاي علينـاا      ا  اهلل بيننا وبني من ظلمناوسلي
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اهلل عليـه و لـه   جعـل اـا رسـول اهلل صـلى      ا ومنـع أمنـا مـا   يءومنعنا سـهمنا مـن الفـ   

وأقسي باهلل لو أ  الناي بايعوا أبـي حـني  ـارقهي رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه        .وسلي

ألعطتهي السماء قطرهاا واألرض بركتهاا وما  معل  يها يـا معاويـةا   وسلي و له 

معدلها تنالعتها قريش بينهاا  طمعل  يهـا الطلقـاء وأبنـاء الطلقـاء       لما خرجل من

قـ   ما ولـل أمـة   »: وسليال رسول اهلل صلى اهلل عليه و له ق ألل وأصحاب ا وقد

أمرهي يذه  سفاال حتى يرجعوا إىل  أمرها رجال و يهي من هو أعلي منه إال مل يبل

وقـد تركـل بنـو إسـرائيل هـارو  وهـي يعلمـو  ألـه خليفـة موسـى عليـه             .«ما تركـوا 

غف ا وقد اعوا  واتبعوا السامريا وقد تركل هذ  األمة أبي وبايعوا السالم  يهي

ألل مب  نبلة هـارو  مـن موسـى إال    »يقول: وسلي اهلل صلى اهلل عليه و له  رسول

لص  أبـي يـوم غـدير خـيا      وسلياهلل صلى اهلل عليه و له  ا وقد رأوا رسول«النبو 

هـرب رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه و لـه       وأمرهي أ  يبلغ الراهد مـنهي الغائـ ا وقـد   

ولـو وجـد أعوالـا مـا      وهي إىل اهلل تعاىل حتـى دخـل الغـارا   من قومه وهو يدع وسلي

اهلل هـارو  يف   هربا وقد ك  أبي يد  حني لاشدهي واسـتغاظ  لـي يغـ ا  جعـل    

 يف وسـلي سعة حني استضعفو  وكادوا يقتلولها وجعل اهلل النيب صلى اهلل عليه و له 

 هلل حني خذلتناسعة حني دخل الغار ومل جيد أعوالاا وكذل  أبيا وألا يف سعة من ا

أيهـا النـايا    األمة وبايعوك يا معاويةا وإمنا هي السنن واألممال يتبع بعضـها بعضـا.  

ليب غـفي وأخـي مل    إلكي لو التمستي  يما بني املررق واملغرب أ  ادوا رجال ولد 

وَإِنْ َأ ِْري لَعَلَّاااهُ فِتَْناااةُ لَُكاااامْ وَمََتااااوث ِإَلاااا     }اـــدو ا وإلــــي قـــد بايعــــل هــــذا   

 .(2)«(1){حنٍِي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .111سور  األلبياءا اآلية:  (1)

؛ حبـار األلـوار   80ا  2حليـة األبـرار للسـيد هاشـي البحرالـي: ص      560األمالي للريخ الطوسي:   (2)

 .63ا  44للعالمة اجمللسي: ص
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وُيظهر اإلمام احلسن عليه السالم للناي وللتاريخ أ  الهيار األمـن اإللسـالي وقـع يف    

يوم سقيفة بب ساعد  حينما اجتمع  لة من األلصـار واملهـاجرين وتسـابقوا يف الوصـول إىل     

السلطة واإلمار  وهما اللفظتا  اللتا  استخدمهما عمر بن ا،طاب نا بًا األلصـار ورادعـًا   

)مـــن ذا ينالعنـــا ســـلطا  حممـــد  لوصـــول إىل ا،ال ـــة  قـــال:ا يومهـــددًا اـــي يف حمـــاولته

 .(1)وإمارته(

هذ  احلقيقة املر  اليت غفت اإلسالم وحر تـه عـن وجهتـه الـيت أرادهـا اهلل تعـاىل       

ورســوله صــلى اهلل عليــه و لــه وســلي كالــل وراء كــل هــذ  االلهيــار لألمــن اإللســالي يف 

 تاريخ.اإلسالم وعلى مر ال

يعيد تركيبة املعطيات الفكريـة لألمـة بعـد أ     جند اإلمام احلسن عليه السالم  ولذا:

علـى   مرـتمالً ملعاويـة  عبمل بها تل  األ عال واأل كار والبد  والربهاتا  كـا  جوابـه   

ــار     األمــن اإللســالي أو األمــن  املرتكــبات الــيت حــدد  يهــا العوامــل الــيت تســببل يف الهي

 آلتي: كالل كااحلياتيا 

 أواًل: بيان املنهج الذي اعتمده معاوية وأسالفه يف التعامل مع الناس

ى معاويـة بهللرجـا  النـاي إىل أ     َعّديبدأ اإلمام احلسن عليه السالم يف رد  علـى مُـ  

 ضـاًل عـن    امنبلتهي الررعية اليت خصهي اهلل تعاىل بها  ابتة ال تتغف بـاملتغفات احلياتيـة  

 املعنى السياسي ال اإلاي والررعي.جمريات السلطة واحلكي ب

اإلايـة يف األمـة   املكالـة  ولذا: بدأ بذكر بعض اآليات اليت لصل على قديد هذ  

ال التجاذبات الدليويـة واألهـواء    اواليت يلبم مسلي يؤمن باهلل واليوم اآلخر أ  ينقاد اا

 النفسية.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .34ا  19؛ لهاية األرب للنويري: ص458ا  2تاريخ الطربي: ص (1)
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وأهـل بيتـه الـذين     ضاًل عن بيالها عن إ الي غفهـي مـن النـاي السـيما معاويـة      

 .(1){يف اْلُقرْآِن الََِّوَرةَ اْلَمْلعُونََة}لص القر   الكريي على ألهي 

من اهلل ورسوله صلى اهلل عليه و له وسلي أهاًل لتولي   كي  يكو  من هو ملعو 

  ضاًل عن أ  يكو  يف منص  ا،ال ة اإلاية. منصٍ  دليوٍي

م أ  املـنهج الـذي اعتمـد  معاويـة هـو      ن اإلمام احلسـن عليـه السـال   وعليه:  قد بّي

 الكذب وليس جبديد عليه وال على أسال ه هذا املنهج.

واليتهم سواء كانوا يف سدة  وال تسقطالعرتة النبوية هم أوىل الناس بالناس  ثانيًا: إّن

 احلكم أم ال

بـأ  اإلمـام    اِئـهِ ينتقل اإلمام احلسن عليه السالم بعد بيا  أ  معاويـة كـاذب يف ادع  

احلسن عليه السـالم قـد ر   أهـاًل للخال ـة وإلـه ال يـرى لفسـه اـا أهـاًل إىل بيـا  أ  هـذا            

الصلع واملوادعة مع العدو ومهادلته ال تعب التنالل عـن الواليـة الـيت  رضـها اهلل تعـاىل      

 اي على الناي مجيعًا.

لى  هذا األمر منصو  عليه من اهلل تعاىل يف كتابه وعلى لسا  رسوله األكرم صـ 

اهلل عليه و له وسلي ولـيس ادعـاء ال يسـتند إىل دليـل وحجـة شـرعية كمـا يفعـل معاويـة          

وأسال ه الذين جلسوا جملس رسول اهلل صلى اهلل عليه و لـه وسـلي يفتـو  النـاي برـر       

ا  قـل  اهلل ويسوسولهي يف دلياهي بأهوائهي وحمـد اتهي الـيت مـا ألـبل اهلل بهـا مـن سـلط       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. وقــد ورد اختصــا  بــب أميــة بهــذ  اآليــة يف مصــادر الفــريقني. )تفســف    60ســور  اإلســراءا اآليــة:   (1)

ــن حجــر: ص  318ا  2؛ تفســف الســمرقندي: ص 256ا  3الســمعالي: ص ــاري الب ــتع الب ا 8؛  

؛ مناقــ  علــي بــن أبــي  318ا  2يع البخــاري للعــيب: ص؛ عمــد  القــاري يف شــر  صــح 302 

ا 15ا وص220ا  9؛ شر  لهـج البالغـة للمعتبلـي: ص   164 ال  عليه السالم البن مردويه:  

 .510ا  1؛ السف  احللبية: ص265 
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 لذا قال عليه السالم:حلا وذريعة االجتهادا واملصا

 «.ا  رسول اهلل صلى اهلل عليه و لهحنن أوىل الناي بالناي يف كتاب اهلل وعلى لس»

 ثالثًا: سبب انهيار األمن اإلنساني بعد وفاة رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم

الـذي   -يبني اإلمـام احلسـن عليـه السـالم أ  السـب  يف الهيـار األمـن اإللسـالي         

هو قاد  السقيفة الذين ظلمـوا أهـل البيـل علـيهي      - ةالالحقعلى بياله يف الفقر  سنمر 

السالم ومل يبل ظلمهي جاريًا يف األمة حتى ظهور املهدي ابن  ا مة صلوات اهلل عليهي 

أمجعني ومن  ي  ـاحلكي هـو اهلل تعـاىل وهـو الـذي يقـتص مـن أولئـ  الظلمـة الـذين مل           

اهلل عليه و له وسلي عن حقهي اإلاي والرـرعي يف قيـاد     يكتفوا بهللبعاد عس  النيب صلى

األمة وتولي خال ة رسول اهلل صلى اهلل عليه و له وسلي وإمنـا قـاموا جبملـة مـن األ عـال      

 الظاملةا وهي كما ذكرها اإلمام احلسن عليه السالم للناي وللتاريخ:

 دوام هذا الظلي  قال: -1

 «.اهلل تعاىل لبيه صلى اهلل عليه و له وسلي ومل لبل أهل البيل مظلومني منذ قبض»

 إبعادهي عن حقهي يف خال ة رسول اهلل صلى اهلل عليه و له وسلي يف أمته. -2

حكي  صــف توصــول هــذ  الرمــول الــيت اجتمعــل يف الســقيفة إىل ا،ال ــة والــ  -3

 .الناي

يـه و لـه   رسـول اهلل صـلى اهلل عل   االعظيمة الـيت بـذا    قاموا باستغالل هذ  اجلهود

وأهل بيته وعلى رأسهي أمف املؤمنني علي بـن أبـي  الـ  عليـه السـالم يف حماربـة       وسلي 

صناديد املرـركني والكفـار واملنـا قني حتـى إذا مكـن اهلل تعـاىل لبيـه صـلى اهلل عليـه و لـه           

املسـلمني  هـؤالء  تو بـوا علـى رقـاب      جـاءَ وسلي يف لرر اإلسالم ومجع كلمـة املسـلمني   

  صائر الناي. احلكي والسلطة ويتحكموا لسوا جملسليج



 99 .......................... الخالفة املغصوبة وصراع اإلنسان: األولاملبحث الفصل الثاني/ 

 

مل يكت  هؤالء باستغالل جهد النيب صـلى اهلل عليـه و لـه وسـلي يف مجـع       -4

 علـى عقـ  بعـد إدخـااي احملـد ات      ًاكلمة الناي على اإلسـالم وإمنـا قلبـوا األمـور رأسـ     

 .وإعاللهي احلرب على  ل رسول اهلل صلى اهلل عليه و له وسلي والبد 

ــوا النــ  ــى التجــر  حمل ــه وســلي     اي عل ــه و ل ــى اهلل ورســوله صــلى اهلل علي  اعل

 هجموا على بيل  ا مة عليها السالم وأسقطوا جنينها حتـى ماتـل وهـي غاضـبة علـى      

 .(1)حتى تو يل سالم اهلل عليها هاجر  اماوعمر ومل تبل أبي بكر 

ذي خصهي قيام ا،لفاء المال ة  نع سهي أهل البيل عليهي السالم من الفيء ال -5

ال بـ اهلل تعاىل به يف مقابل قريي الصدقة عليهي؛ وبـذل  يكـو  أهـل البيـل علـيهي السـالم       

 املسلمني وهذا هو احلصار االقتصادي واحلياتي عليهي. كباقيمورد مالي 

منعهي  ا مة بنل رسول اهلل صلى اهلل عليه و له وسلي من  دك وهي الـيت   -6

اهلل صلى اهلل عليه و لـه وسـلي يف حياتـها ولقـد كالـل      جعلها اهلل اا حنلة  نحلها رسول 

بيدها وابى إليها أموااا لمن النيب صلى اهلل عليه و لـه وسـلي لكـن أبـا بكـر منعهـا مـن        

  ا مة عليها السالم حبجة قوله املكذوب  يه على رسول اهلل صلى اهلل عليه و له وسلي:

 .(2)«إلا معاشر األلبياء ال لورظ ما تركنا  صدقة»

 هذ  األ عال الظاملة اليت قام بها أقطاب السقيفة ورمولها كالل السـب  يف الهيـار   

هي يف احليـا  الكرميـة الـيت أعـدها اهلل اـي كمـا       ن اإللسالي وحرما  املسلمني من حقاألم

 .يف النقطة الالحقةنه لنا اإلمام احلسن عليه السالم ّييب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. )وقـد اقتصـرت عائرـة يف ذكـر     6ا  1؛ مسند أمحد بـن حنبـل: ص  42ا  4صحيع البخاري: ص (1)

 م على أبي بكر ومهاجرتها له  ق  يف الرواية اليت أخرجها البخاري وغف (.وجد  ا مة عليها السال

 .42ا  4صحيع البخاريا باب: دعاء النيب صلى اهلل عليه و له وسلي: ص (2)
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بن أبي طالب عليه السالم وحرماان النااس   رابعًا: حتقق األمن اإلنساني يف والية علي 

 منه باغتصاب اخلالفة يوم السقيفة

ينتقل اإلمام احلسن عليه السالم بعد بيا  أسباب الهيار األمن اإللسالي يف األمـة بعـد   

و ا  رسول اهلل صلى اهلل عليه و له وسلي مباشر  إىل بيا  عناصر األمن اإللسالي ومكولاتـه  

 علي بن أبي  ال  عليه السالم  يما لو كا  الناي قد أمضوا عهـدهي  يف والية أمف املؤمنني

 الذي عاهدوا اهلل ورسوله به يف بيعتهي له يوم غدير خي  يقول عليه السالم:

وأقسي باهلل لو أ  الناي بـايعوا أبـي حـني  ـارقهي رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه و لـه         

معـل  يهـا يـا معاويـةا     ألعطتهي السماء قطرهـاا واألرض بركتهـاا ومـا     وسلي 

معدلها تنالعتها قريش بينهاا  طمعل  يها الطلقاء وأبناء الطلقاء   لما خرجل من

ق  ما ولل أمة »: وسليقال رسول اهلل صلى اهلل عليه و له  ألل وأصحاب ا وقد

أمرهي يذه  سفاال حتـى يرجعـوا    أمرها رجال و يهي من هو أعلي منه إال مل يبل

تركل بنو إسرائيل هارو  وهي يعلمو  أله خليفة موسى عليـه  وقد  .«إىل ما تركوا

واتبعـوا السـامريا وقـد تركـل هـذ  األمـة أبـي وبـايعوا غـف ا وقـد            السالم  يهي

ألـل مـب  نبلـة هـارو  مـن      »يقول: وسلي اهلل صلى اهلل عليه و له  اعوا رسول

لصـ  أبـي يـوم     وسلياهلل صلى اهلل عليه و له  ا وقد رأوا رسول«موسى إال النبو 

هرب رسول اهلل صـلى اهلل   غدير خيا وأمرهي أ  يبلغ الراهد منهي الغائ ا وقد

ولـو وجـد    من قومه وهو يدعوهي إىل اهلل تعاىل حتى دخل الغارا وسليعليه و له 

اهلل  أعوالا ما هربا وقد ك  أبي يد  حني لاشدهي واستغاظ  لـي يغـ ا  جعـل   

يقتلولـها وجعـل اهلل الـنيب صـلى اهلل عليـه      هارو  يف سعة حني استضعفو  وكادوا 

سعة حني دخل الغار ومل جيد أعوالاا وكذل  أبيا وألا يف سعة من  يف وسليو له 

األمة وبايعوك يا معاويـةا وإمنـا هـي السـنن واألممـال يتبـع بعضـها         اهلل حني خذلتنا

 جال ولد أيها النايا إلكي لو التمستي  يما بني املررق واملغرب أ  ادوا ر بعضا.

َوِإْن أَْ رِي لَعَلَُّه فِتْنَاةُ لَكُاْم   }ليب غفي وأخي مل ادو ا وإلي قد بايعل هذا 
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 .(2)«(1){وَمََتاوث إِلَ  ِحنٍي

وهذ  ا،طبة ترتمل على قديـد مكولـات األمـن اإللسـالي واحنصـارها يف خال ـة       

ة الـيت د عـل اإلمـام     ضاًل عن بيالها للعل اأمف املؤمنني علي بن أبي  ال  عليه السالم

احلسن عليه السالم للمهادلة مع معاوية وميكن بيا  قديد هذ  املكولات لألمن اإللسالي 

 يف قوله عليه السالم:

يـه و لـه   وأقسي باهلل لو أ  الناي بايعوا أبي حـني  ـارقهي رسـول اهلل صـلى اهلل عل    »

 «.معاويةواألرض بركتها وما  معل  يها يا  اهاوسلي ألعطتهي السماء قطر

 وقد حدد اإلمام احلسن عليه السالم هذ  املكولات لألمن اإللسالي  ا يلي:

و ر  املطر مما يعب منو احليا  بركلها العام ملا يركله املاء من عنصـر أسـاي لقيـام     -1

عـن  احليا  على األرض من خالل منو النباتات  ا يف ذل  البراعة واستصـال  األرض  ضـاًل   

ــذا النمــ  ــاللم ه ــل      ت ــى أه ــى عل ــ  أجناســها وأصــنا هاا وال  ف ــوالي و ختل و بالقطــا  احلي

 االختصا  ما يركله املطر يف تكو  األلهار اليت كالل املصدر األساي يف تكو  اجملتمعات.

  سالمة البيئة من األمـراض واألوبئـة ممـا حيقـق لنـا      يعكس لبول املطر كذل -2

 األمن البيئي.

ــه الصــال  و  رــوي -3 ــه علي ــالممل قول ــا» الس ــن   « واألرض بركاته ــة م ــى مجل عل

 األمور:

 أ: النمو االقتصادي.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .111سور  األلبياءا اآلية:  (1)

 ؛ حبـار األلـوار  80ا  2ا حلية األبرار للسيد هاشي البحرالـي: ص 560األمالي للريخ الطوسي:   (2)

 .58ا  2؛ ا،صائص الفا مية للريخ الكجوري: ص63ا  44للعالمة اجمللسي: ص
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 ب: النمو البراعي.

 ص: املعاد  اليت قتويها األرض واستخراجها وو رتها.

د: األمن الصحي ويتحقق بو ر  األمطار وصال  األرض مما حيقق سالمة ااـواء  

 والغذاء وجودته.

ي يعـد عـاماًل أساسـيًا يف منـع حـدوظ      هـ: ال شـ  أ  و ـر  العطـاء والنمـو احليـات     

 النباعات وتولد األ ما  الذي سببه البطالة والعول وهذا مد و  لو ققق النمو احلياتي.

اجلمعية العامة لألمـي املتحـد  يف   قرار العناصر اليت حددها يف وهذا وغف  يتحقق 

 وكرامة.التخلص من الفقر والعول واحلاجة واملرض بغية الوصول إىل العيش بأمن 

 «.وما  معل  يها يا معاوية»أما قوله عليه السالم: 

 هو حيقق األمن الفكري يف األمة الذي الهـار باجتمـا  السـقيفة وخـروص اإلسـالم      

ا،ـروص هـو    وإ  هـذا  اعن مسـار  الـذي أراد  اهلل ورسـوله صـلى اهلل عليـه و لـه وسـلي       

صـلى اهلل عليـه    هلل ورسـوله اره الناي حلـرب  يق أ ماعه واييالذي مكن معاوية من قق

 نرر احملد ات والربهات والبد  يف الدين.بو له وسلي 

وبيانهاا ملوضاع   تحدياد عناصار األمان اإلنسااني     قيام فاطمة عليها السالم بخامسًا: 

 حتققه يف اإلسالم

  قـّدر اـا أ  إّ  حقيقة األمن اإللسالي يف خال ة اإلمام علي عليه السـالم  يمـا لـو    

ل اهلل صــلى اهلل عليــه و لــه وســلي حينمــا كــا  اإلســالم لقيــًا مل تصــبه  بعــد رســوتتحقــق 

املـد  واألمصـار   عدوى احملد ات والبد  والرـبهات واسـتفحال النفـاق وقادتـه وتـوليهي      

 والتالع   قدرات اإللسا . اإلسالمية

بضــعة رســول اهلل صــلى اهلل عليــه و لــه وســلي  ا مــة   وهــذ  احلقيقــة قــد تناولتهــا

اكنـل قـد   بكـر ألرضـها الـيت     يها الصـال  والسـالم حينمـا بلغهـا مصـادر  أبـ      البهراء علي
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رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه و لـه وسـلي ومنعهـا وولـديها احلسـن واحلسـني          مـن  اا  حنلل

 من الفيء. يعليهما السالم سهمه

مما دعاهـا للخـروص إىل مسـجد رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه و لـه وسـلي ونا بتهـا          

ه هـذ  ا،طبـة   اشـتملل عليـ   مجع من املهاجرين واأللصارا  كا  ممـا  بي بكر وعمر يفأل

عليه السالم من حقه يف اجللـوي   ًاهو بيالها لسب  الهيار األمن اإللسالي عند منعهي علي

 يف جملس خال ة رسول اهلل صلى اهلل عليه و له وسلي.

د  قالل عليها السالم وهي تتساءل عن سـب  ختلـيهي عـن علـي عليـه السـالم بعـ       

 أبي بكر: ومبايعتهيبيعتهي له يف غدير خي والقالبهي على أعقابهي 

 الرسـالةا وقواعـد النبـو  ومهـب  الـرو       (2)عـن رواسـي   (1)وحيهي أّلى لحبحوها»

 الطبِّني بأمر الدليا والدين أال ذل  هو ا،سرا  املبني!واألمني بالوحي املبنيا 

 منه شدن  و أته ولكال وقعتـها  -واهلل  -ما الذي لقموا من أبي احلسن؟ لقموا 

عـن   (4)وأيي اهلل لـو تكـا وا   يف ذات اهلل. (3)ولكف سيفه وتبحر  يف كتاب اهلل وتنمُّر 

 (7)ا ال يكلــُي(6)ُســجحًا  ــّي لســار بهــي ســفًا (5)لمــام لبــذُ  إليــه رســول اهلل العتلقــُه

تطفُع  (3) ضفاضًا روّيًا صا يًا (2)راكُبه ا وألوردُهي منهال (1)ا وال ُيتعتع(8)خراشُه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .لحبحوها: حّنوها (1)

 .وكذل  القواعد االرواسي: اأُلصول المابتة (2)

 .تنّمر : أي تغّضبها يقال: تنّمر الرجل إذا غض  وترّبه بالنمر (3)

 .تكاّ وا: أي كّفوا أيديهي عنه (4)

 .العتلقه: ألخذ  بيد  (5)

 .الُسُجع: السف السهل (6)

 .ال يكلي: ال جير  وال يدمي (7)

 .اِ،َراش: ما يكو  يف أل  البعف من ا،ر  (8)
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غـف ُمَتَحـلم منـه بطائـل إاّل بغمـر       قد ختّيَر اي الرين (4)ضّفتا  ا  ّي ألصدرهي بطالًا

بركـاٌت مـن السـماء واألرضا     واللفتحـل علـيهي   (5)املاء وردعـه سـور  السنـاغ    

 ولكنهي بغوا  سيأُخذهي اهلل  ا كالوا يكسبو .

  ا وإ  تعجــ ن  ــالظر  إىل أّي حنــو أال  ــااعنا ومــن عــاش أراُ  الــدهُر العجــ 

 ااهوا؟ وعلى أي سند استندوا؟ وبأّي عرو  متسنكوا ؟ وملن اختاروا؟ وملن تركوا؟

 لبئس املوىلا ولبئس العرف.

حيسبو   قوم (8)ا والعجب بالكاهلا  رغمًا ملعا س(7)بالقوادم (6)استبدلوا واهلل الذُّلابى

إىل احلـّق   أ من يهدي}فسدو  ولكن ال يرعرو ا ألهي حيسنو  صنعًا أال أّلهي هي امل

 .(10)«(9){ مالكي كي  قكمو  يأحقُّ أ  يتنبع أمنن ال َيه دِّى إاّل أ  ُيهد

الم  يما لـو سـلموا لـه    وقديدها ملكولات األمن اإللسالي يف خال ة علي عليه الس

 يف قواا: األمرا كا 

                                                                                                                            
 .ال يتعتع: أي ال يكر  وال يقلق (1)

 .املنهل: مورد املاء (2)

 . ضفاضًا: كمفًا (3)

 .لِبطا : مجع بطني ا وهو الريا  (4)

(5)  

 .اجلنا  : ما يلي الَذَل  منىالّذلاب (6)

 .القوادم: ما تقدم منه (7)

 .املعا س: األلوك (8)

 .35سور  يولسا اآلية:  (9)

؛ االحتجـاص  355؛ معـالي األخبـار للرـيخ الصـدوق:      126دالئل اإلمامة للطربي اإلمامي:   (10)

؛ 375؛ األمالي للطوسـي:   158ا  43؛ حبار األلوار للمجلسي: ص148ا  1للطربسي: ص

؛ الـدر النظـيي   62؛  ضائل أمف املؤمنني البـن عقـد  الكـويف:     20ن  يفور:  بالغات النساء الب

 .499ا  8؛ موسوعة أحادي  أهل البيل عليهي السالم للنجفي: ص482البن هاشي العاملي:  
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 سـول اهلل العتلقــُه  ـّي لســار بهـي ســفاً   وا عـن لمــام لبـذُ  إليــه ر  وأيـي اهلل لـو تكــا ّ  »

 وال ُيتعتع راكُبه ا وألوردُهـي مـنهال  وال يكل سائر ا خراشُها  ُسجحًاا ال يكلُي

غـف   روّيًا صا يًا  ضفاضًا تطفُع ضّفتا  ا  ـّي ألصـدرهي بطالـًا قـد ختّيـَر اـي الـرين       

إاّل  شعبة الكا لا ا وال حيظى من الدليا بنائل غف ري الناهلا وُمَتَحلم منه بطائل

بركاٌت مـن السـماء واألرضا    بغمر املاء وردعه سور  السناغ  واللفتحل عليهي

 .(1)«ولكنهي بغوا  سيأُخذهي اهلل  ا كالوا يكسبو 

 هي: أما أركا  األمن اإللسالي يف هذا املقطع 

ا ولسار بهي سـفا سـجحاً  »سهولة العيش يف ظل هذ  ا،ال ة كما يف قواا:  -1

ا أي ققيق الرعور باألمن والراحـة مـن السـلطة وهـي     «راشها وال يكل سائر يكلي خال 

حالة لادر  ال تتحقق يف احلكومات والسلطات يف نتل  بقا  األرضا أ  يرعر املوا ن 

 باألمن من السلطة لفسها بأ  اور عليه.

نهر وعـني  و ر  ا،ف ومنو احليا  ودوام أمنها وهو ما شبهته عليها السالم بـال  -2

 املاء الغبير.

ققق الربع مما يعب األمن االقتصادي واألمن البيئـي أل  دوام هـذا العطـاء     -3

ألي لتحقـق  « صـدرهي بطالـاً  وأل»رت عنه بقواـا:  يقتضي ققق األمن البيئي وهو ما عّب

 بسب  هذا ا،ف الو ف البطا  وهو الربع كناية عن البطن  ال جو  وال عول وال مرض.

قيق العدالـة االجتماعيـة والعـدام الطبقيـة وهـذا يقتضـي عـدل السـلطة يف         ق -4

قـد ختـف اـي الـريا غـف منتحـلٍّ منـه        »العطاء وهو ما عربت عنه عليها السـالم بقواـا:   

 «.بطائلا وال حيظى من الدليا بنائلا غف رّي الناهل وشبعة الكا ل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد وردت هذ  اآلية يف هذا املوضع من خطبتها كما يف كتاب االحتجاص للريخ الطربسي )رمحه اهلل(:  (1)

 ( من سور  األعراك.96آلية )ا وا148ا  1ص



 عليه السالم يف خالفة اإلمام الحسناألمن اإلنساني  .............................................. 106

 

يــةا إشــبا  املــوا نني مــع الســالم يكــو  علــى إشــبا  الرع  ــالسكيب يف دولتــه عليــه

شـبعة الكا ـل( أي   وهـو مـا عـربت عنـه بلفـ  )و      ايف هذ  الرعيـة واألرامـل   اليتييتقديي 

 االحتياجات ا،اصة. ي  املتكفل برعاية ذوكا ل اليتيي وكذل

ال ش  أ  و ر  ا،ف والعطاء تد ع إىل البطـر أو الطمـع وهـذا مر ـو  بظـل       -5

اربو  مما يعب ققيق األمن الرخصي واألمن العـام   هؤالء حم اخال ة علي عليه السالم

 «.وردعه سور  الساغ »وهو ما عربت عنه بقواا: 

 ءوهــذا العــدل يف الرعيــة ال شــ  يقــود إىل أ  اهلل يفــتع علــيهي بركــات الســما       

واألرض وهو ما يعب ققيق األمن اإللسالي أو األمـن احليـاتي وهـو األصـع ملـا يقتضـيه       

 واألرض من احليا  جلميع أجناي وأصناك احليوالات والنباتات. ققق بركات السماء

 ولذا:

ختمل قواا يف مكولات األمن احليـاتي واإللسـالي املقرولـة يف خال ـة علـي عليـه       

السالم واليت أضاعها وحرم الناي منها أصحاب السقيفة ومن شايعهي وأعالهي  كالل 

 النتيجة هي قوله تعاىل:

ْلُقَرى َآَمنُوا َواتَّقَاْوا َلَفتَْحَناا َعَلاْيِهْم َبَرَكااٍت ِماَن السَّاَما ِ       وَلَْو أَنَّ أَهَْل ا}

 .(1){وَالَْأرِْض وَلَِكنْ َكذَّبُوا فََأَخْذَناُهْم ِبَما َكانُوا يَْكِسبُوَن
 ضاًل عن ذل   هلل  حديمها عليها السالم يكر  عن لسـقية املسـار ملفهـوم األمـن     

بويــة وخال ــة اإلمــام علــي وولــد  اإلمــام احلســن عليهمــا  اإللســالي يف القــر   والســنة الن

 السالم وهو ما سنعرض له يف املسألة المالية.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .96سور  األعراكا اآلية:  (1)
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( للـهجر  النبويـة   51هــ( إىل عـام )  36)إ  قراء  املرحلة التار يـة لإلسـالم منـذ عـام     

واملتضمنة تولي أمف املؤمنني اإلمام علي عليه السالم ا،ال ة واحلكي ومن بعد  تولي اإلمام 

احلسن عليه السالم ا،ال ة ترشـد إىل وجـود لسـق واحـد يف ققيـق األمـن اإللسـالي ضـمن         

 ة النبوية الرريفة.األ ر واحلدود واملفاهيي اليت جاء بها القر   الكريي والسن

إاّل أ  الفارق بني هذ  املرحلة التار ية وبني مرحلة البعمة النبوية والسـيما مرحلـة   

بناء احلكومة اإلسالمية يف املدينة املنور ا أي منـذ ااجـر  إىل و ـا  رسـول اهلل صـلى اهلل      

ققيق األمن عليه و له وسلي هي الوسائل اليت اتبعها النيب صلى اهلل عليه و له وسلي يف 

عن الوسائل اليت اتبعها أمف املؤمنني علي وولد  اإلمام احلسـن اجملتبـى   وتباينها اإللسالي 

 ا وميكن أ  جنمل هذ  الوسائل ضمن جمموعة من النقاطا منها:ما(سالم اهلل عليه)

إّ  النظر  إىل الفعل النبوي ترتكب على التصاقه وتاللمه بالوحي والرسالةا  -1

ومــن  ــي  ــاملرتكب يف أذهــا  النــاي هــو النبــو  والــدين اإلســالميا ولــيس ققيــق األمــن 

 لإللسا  يف الدليا واآلخر  والذي ينساق مع مفهوم )األمن اإللسالي( يف عاملنا اليوم.

النبـو  كالـل تسـتخدم يف ققيـق األمـن اإللسـالي يف       إ  وسيلة احلـرب يف  ـس     -2

حني كا  الصلع هـو الوسـيلة لتحقيـق األمـن اإللسـالي كمـا يف خال ـة اإلمـام احلسـن عليـه           

 السالم.

التقال مفهوم األمن من خصوصـيات الرسـالة والنبـو  بعـد و ـا  رسـول اهلل        -3

ا،لفاء المال ةا  عنى بدء  صلى اهلل عليه و له وسلي إىل مفهوم ا،ال ة والسلطة يف عهد

النظر إىل األمن عمومًا على ألـه مـن ضـرورات السـلطة وا،ال ـة وإ  هـذا املفهـوم أخـذ         

بالتطور ومن  ي يلبم إعاد  تقدميه  فهومه الررعي وأله من رحي الرسـالة احملمديـة وهـو    
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 ما عمل عليه اإلمام علي وولد  اإلمام احلسن عليهما السالم.

سائل اليت استخدمها اإلمام علي عليه السالم كالل تسـف بااـاهني    عنى: إ  الو

معًاا األول إعاد  أذها  الناي إىل أ  ا،ال ة هـي امتـداد للـنص الترـريعي مـن قبـل اهلل       

تعاىل ومـن  ـي  ـهلل  مسـؤوليتها كمسـؤولية النبـو  يف ققيـق األمـن اإللسـالي؛ وذلـ  أ            

 و خرًا. هّمهما هو إصال  اإللسا ا  اإللسا  أواًل

والمالي: هو إ  السلطة هي الوسيلة لتحقيق األمـن اإللسـالي ولـيس اإللسـا  هـو      

الوسيلة ألمن السلطة كما حدظ لدى أبي بكر وعمر وعممـا  ومـا قـاموا بـه مـن وسـائل       

 .(1)لبلوغ السلطة حالة األمن

 اوهذا الفارق يف املفهوم واملصـداق تبلـور يف خال ـة اإلمـام احلسـن عليـه السـالم       

نني علي الذي مجع  يه لتاص جد  النيب األكرم صلى اهلل عليه و له وسلي وأبيه أمف املؤم

عـن هـذا    أ صـحل وذل  من خالل مجلة من املصاديق الـيت  بن أبي  ال  عليه السالما 

النتاص الرسالي يف ققيق األمـن لإللسـا  يف الـدليا واآلخـر  أو كمـا يعـرك اليـوم اصـطالحًا         

 (.بـ)األمن اإللسالي

أ  ا،ال ة مرتبطـة بـالنيب   مفهوم  قد عمل اإلمام احلسن عليه السالم على تمبيل 

ــي  هــي ليســل خاضــعة للرــورى أو االلتخــاب أو       ــه وســلي ومــن   ــه و ل صــلى اهلل علي

 .التصويل )وصناديق االقسا ( كما لرهد  اليوم

سول أو كما حر  على تغيف هذا املفهوم أقطاب السقيفة اليت عقدت بعد و ا  ر

 .اهلل صلى اهلل عليه و له وسلي

 اإلمام احلسن عليه السالم قد خ تنصيبه من قبل أبيه يف منصـ  ا،ال ـة حبـدودها    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ملبيد من اال ال ا ينظر: األمن الفكري يف لهج البالغة للمؤل . (1)
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اليت عينها رسول اهلل صلى اهلل عليه و له وسلي يف يوم الغدير حينما لص  علي بـن أبـي   

  ال  عليه السالم.

لـى لـبوم الطاعـة واالمتمـال     أما دور البيعة اليت كالـل بينـه وبـني املسـلمني  هـي ع     

ا ألمر اهلل ورسوله صلى اهلل عليه و له وسلي وملن لصبه النيب صلى اهلل عليه و له وسلي

وهي ملبمة كما أ  الرهاد  للنيب صـلى اهلل عليـه و لـه وسـلي ملبمـة بالطاعـة واالمتمـال        

لبيـاء أو  ومن  ي  هذا الـدور ال يسـق  عـن عـاتق األ     وكذاك حال الرهاد  هلل بالوحدالية.

 .هيعاتق أوصيائهي وخلفائهيا ولو اعسض أهل األرض أمجع

وهـذا الـذي أ بتـه اإلمـام احلســن عليـه السـالم  قـد  ــرق عمليـًا بـني ا،ال ـة الــيت           

حددها اهلل ورسوله صلى اهلل عليه و له وسلي وألها امتداد للنبو  كما لـص عليـه رسـول    

وهـو قولـه صـلى اهلل    .لـة املتـواتر واملرـهور   اهلل صلى اهلل عليه و لـه وسـلي يف حـدي  املنب   

 عليه و له وسلي لعلي عليه السالم:

 .(1)«أما ترضى أ  تكو  مب  نبلة هارو  من موسى إاّل أّله ال ليب من بعدي»

ن مرـرو  السـقيفة وأ بتتـه الوسـائل     عوبني ا،ال ة  فهومها السلطوي الذي متخض 

 مما  خالل توليهي احلكي على املسلمني.والتطبيقات اليت مارسها أبو بكر وعمر وع

 قد قدم هؤالء السلطة على اإللسا   أصبع اإللسا  وسيلة لتحقيق أمـن السـلطة   

واحلكومة؛ يف حني كـا  اإلمـام احلسـن عليـه السـالم يقـدم اإللسـا  علـى السـلطة  قـام           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــني: ص      (1) ــؤمن اربع ــغ امل ــاب: إذا بل ــه اهلل(ا ب ــيب )رمح ــايف للكل ــدوق:  107ا  8الك ــالي للص ؛ األم

؛ صـحيع البخـاريا   17ا  1ص ؛ مسند أمحد بن حنبـل: 135؛ كفاية األ ر للخبال:  101 

ا 7؛ صــحيع مســليا بــاب: مــن  ضــائل علــي عليــه الســالم: ص 129ا  5بــاب: غــبو  تبــوك: ص

؛ مســتدرك احلــاكي: 13؛  ضــائل الصــحابة للنســائي:  302ا  5؛ ســنن السمــذي: ص120 

 .40ا  9؛ السنن الكربى للبيهقي: ص337ا  2ص
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ر بسكها والتنالل عنها ملعاويـة لغـرض حفـ  اإللسـا  وققيـق أمنـه وسـالمته وهـو جـوه         

 مفهوم األمن اإللسالي الذي لصل عليها املوا يق الدولية.

وهذا الذي جاهد من أجله اإلمام علـي عليـه السـالم وولـد  اإلمـام احلسـن عليـه        

 السالم وسعيا  يه جاهدين لغرض إيصال اإللسا  إىل األمن يف احليا  الدليا واآلخر .

ع املفـاهيي واملعطيـات   عملية ققيق )األمن اإللسالي( تبدأ من خالل تصـحي  إذ :

الفكرية لتبدأ معها حركة التصحيع يف الواقع احلياتي املرسك بني السلطة واإللسا ا بـني  

الراعي والرعيةا وهو ما سنق  عند  خالل هذ  الدراسة لنصل إىل حقيقة مفادها: )إ  

 صحيع املفاهيي واأل كار والسلوك(.األمن اإللسالي يكو  بت

ه اإلمـام احلسـن عليـه السـالم خـالل  ـس  خال تـه قـواًل         وهو ما حر  علـى تمبيتـ  

الذي أ بل  يه القيي واحلريات و اقدامه على الصلع مع معاويةإوعماًل وليتوص ذل  يف 

األساسية لقيام األمن اإللسالي ومـن  ـي  قـد حـدد املسـار ملفهـوم األمـن اإللسـالي و ليـة          

نــاول  يــه دراســة بنــود و يقــة تتطبيقـه وهــو مــا ســنعرض لــه خــالل املبحــ  القـادم الــذي   

الصلع ومقدماته مع ما ورد يف قرار اجلمعية العامة لألمي املتحد  حـول األمـن اإللسـالي    

 ضمن دراسة مقارلة بني الو يقتني.
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 الثانياملبحث 

 والسبيل األمثلاملفهوم  دحتدي

 ألمن اإلنسانيلصون ا

 (1)بني قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة

 الصلحووءيقة 

 لإلمام احلسن عليه السالم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا وقد خرص ضمن الدور  السادسة والستو ا البنـدا   ( املتعلق باألمن البرري291/ 64وهو القرار: ) (1)

ــية        117و 14) ــؤمترات الرئيس ــائج امل ــامال  واملنســقا  لنت ــة املتك ــذ واملتابع ــال التنفي ــن جــدول األعم ( م

ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمي املتحد  يف امليدالني االقتصـادي واالجتمـاعي وامليـادين املتصـلة بهمـا      

 .(A/66/763لفية. )موقع األمي املتحد ا اجلمعية العامةا الو يقة متابعة لتائج القمة األ
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( املتعلــق 291/ 64إّ  الرجــو  إىل قــرار اجلمعيــة العامــة لألمــي املتحــد  املــرقي )  

باألمن البرري ودراسة ما تضمنه هذا القرار من بنـود و قـرات ومقارلتهـا مـع مـا ورد يف      

 لص إىل لتيجة مفادها:ختو يقة الصلع لإلمام احلسن عليه السالم 

اجلمعيـة العامـة لألمـي املتحـد  هـو      قرار مفهوم األمن اإللسالي املمبل يف  إّ  -1

سـنة يف و يقـة الصـلع    لفسه الذي دوله اإلمام احلسـن عليـه السـالم قبـل ألـ  وأربعمائـة       

  كتبها مع معاوية بن أبي سفيا .اليت

قرار اجلمعية العامة لألمـي   يفإ  القيي األساسية لألمن اإللسالي هي واحد   -2

 ملتحد  وبني و يقة الصلع لإلمام احلسن عليه السالم.ا

إ  السبيل األممل لصو  األمن اإللسالي الـذي ورد يف قـرار اجلمعيـة العامـة      -3

 لألمي املتحد  هو لفسه ما ورد يف و يقة الصلع لإلمام احلسن عليه السالم.

بحـ   ا يف هـذا امل وهذ  النتيجة اليت تكولل مـن هـذ  النقـاط هـي مـا سـنعرض اـ       

 ا وهي كاآلتي:ضمن مسائل  الظ
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اشتمل قرار اجلمعية العامة لألمي املتحد  على بيا   هي مرـسك للـدول األعضـاء    

 : )لطــاق مفهــوم األمــن وقــل عنــوا قــرار أم بنــدحــول األمــن اإللســاليا وقــد ورد يف 

 ( ما يلي:23البرري( الفقر  )

 فـي حـني أ  األمـن     رري عن مسؤولية احلماية وتطبيقهاا)يتميب مفهوم األمن الب

البرري يأتي استجابة ألوجه العـدام األمـن متعـدد  األبعـاد الـيت يواجههـا البرـرا تركـب         

د  اجلماعيـةا وجـرائي   مسؤولية احلماية على محاية السكا  من حـاالت معينـة مـن اإلبـا    

  احلربا والتطهف العرقيا واجلرائي ضد اإللسالية.

 (1)الدعائي الـمالظ  واحدًا منوهكذا  هلل  تطبيق األمن البرري أوسع لطاقًاا وهو 

 ملنظومة األمي املتحد ا يف حني أ  مسؤولية احلماية تركب على احلاالت السابق ذكرها(.

تحديد يركب مفهوم األمن البرري على التهديدات )وعلى وجه ال (:24وجاء يف الفقر  )

الواسعة االلترار والراملة لعد  جماالت واليت تسـتهدك بقـاء النـايا وخباصـة أضـع  الفئـات       

وسبل عيرهي وكرامتهي؛ ولذل  يستدعي األمن البرـري االلتبـا  إىل األسـباب اجلذريـة لتلـ       

عتبـار تـأ ف تلـ  التهديـدات علـى احلريـات       التهديدات )الداخلية منها أو ا،ارجية( ويأخذ يف اال

األساسية للحيا  البررية )التحرر من ا،وكا والتحرر من العولا وحرية العيش بكرامة( ويـربل  

 االحتياجات الفعليةا وأوجه الضع  وقدرات احلكومات والرعوب(.

وهــذ  املرتكــبات يف مفهــوم األمــن البرــري ميكــن قديــدها مــع مرتكــبات مفهــوم 

اإللسالي يف خال ة اإلمام احلسن عليه السالم واملرتبطة بدوا ع صلحه الذي أبرمـه  األمن 

 مع معاوية بن أبي سفيا ا وهي كاآلتي:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وهي: )األمنا والتنميةا وحقوق اإللسا (. (1)
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أواًل: إن األمن البشري يأتي استجابة ألوجه انعادام األمان متعاددة األبعااد الا       

 يواجهها البشر

يقة القرار جلمعيـة  إ  هذ  الركيب  يف مفهوم األمن اإللسالي اليت خرجل ضمن و 

األمي املتحد  حول األمن البرري كالل الركيب  األوىل اليت قـدظ عنهـا اإلمـام احلسـن     

عليه السالم إىل الناي والتاريخ حينما أقـدم معاويـة علـى تـرويج اغتيـال اإلمـام احلسـن        

عليه السالم وب  العيـو  واجلواسـيس يف البصـر  والكو ـة لغـرض تنفيـذ هـذا االغتيـال         

ممـا دعـى اإلمـام احلسـن      اتعددت  يه احملاوالت كما تكر  لنا النصو  التار يةالذي 

عليــه الســالم إىل اختــاذ بعــض اإلجــراءات الوقائيــة؛  ضــاًل عــن بيــا  إ  ا،طــر احلقيقــي  

والتهديد الرئيسـي لـيس شـخص اإلمـام احلسـن عليـه السـالم وإمنـا هـو اإللسـا  لفسـها            

املهدد هـو األمـة اإلسـالمية برّمتهـا؛ بـل األجيـال        واجملتمع  ختل  مراربه وأعراقها بل

 القادمة وما سترهد  من ناوك ونا ر ومهالة وذل و قر.

اسـتجابة   كالل هذ  اإلجراءات اليت اختذها اإلمام احلسن عليه السالم إمنـا هـي )  

( كمـا لـص عليـه قـرار اجلمعيـة      ألوجه العدام األمن متعدد  األبعاد اليت يواجههـا البرـر  

 مة لألمي املتحد  يف األمن البرري.العا

 وهذ  اإلجراءات كالل كاآلتي:

بعض أهل العراق  أّ يفيد النص التار ي الذي روا  الريخ الصدوق )رمحه اهلل( 

على قتل اإلمام احلسن عليه السالم أو أسر  وإرساله إىل معاوية لغرض احلصـول  عبموا 

 ذل  بني الناي. على املال واجلا  والسلطة كما كا  معاوية يب 

) قــد دي معاويــة إىل عمــرو بــن حريــ ا واألشــع  بــن قــيسا وإىل حجــر بــن   

احلجرا وشب  بن ربعيا دسيسًا أ رد كل واحد منهي بعـني مـن عيولـه: إلـ  إ  قتلـل      

 اإلمام احلسن بن علي  ل  مائتا أل  درهيا وجند من أجناد الراما وبنل من بناتي.
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ولبس درعـا وكفرهـاا وكـا  حيـسل وال      (1)تالم بلغ احلسن عليه السالم ذل   اس

 .بهي إال كذل  يتقدم للصال 

صار يف مظلي   رما  أحدهي يف الصال  بسهي  لي يمبل  يه ملا عليه من الالمة  لما

يعدل به إىل   أ أمر عليه السالم  اساباط ضربه أحدهي خبنجر مسموم  عمل  يه ا،نجر

 .عبيد مسعود بن قيلة بطن جرحيي وعليها عي املختار بن أبي

املختار لعمه تعاىل حتى لأخذ احلسن ولسلمه إىل معاوية  يجعل لنا العـراقا    قال

 بذل  الريعة من قول املختار لعمه  هموا بقتل املختـار  تلطـ  عمـه ملسـألة الرـيعة       بدر

 .بالعفو عن املختار  فعلوا

 عليه السالم: قال احلسن 

  إو يلـ أأظـن   يلـ إو يمنكي  ا ضمنه يف قتلـ  حدأل  معاوية ال يفي إويلكي واهلل »

 وسـلي دين جدي صلى اهلل عليه و له ي وضعل يدي يف يد   أسامله مل يسكب أدين

واقفـني علـى أبـواب     كـألي ألظـر إىل أبنـائكي    لكن  أ عبد اهلل وحدي وأأقدر  يلإو

   بعدا وال يطعمو أبنائهي يستسقولهي ويستطعمولهي  ا جعله اهلل اي  ال يسقو 

 :وسحقا ملا كسبته أيديكي

 .(3)«((2){َوَسَيْعَلمُ الَِّذيَن َظَلمُوا َأيَّ ُمْنَقلٍَب َيْنَقِلبُوَن}...
عن أوجه العدام األمن املتعدد  األبعاد اليت يواجههـا البرـرا   ويكر  هذا النص 

 وهي كاآلتي:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 استالما على ول  استفالا أي:  ل  لبس المتها وهي در  يتقي به اإللسا  الطعن والضرب. (1)

 .227سور  الرعراءا اآلية:  (2)

 .221ا  1علل الررائع للريخ الصدوق: ص (3)
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 ألف: انعدام األمن الفكري وهو البعد األول الذي كان مهددًا

ــدام األمــن هــو األمــن      إ  أو ــا البرــر يف الع ــيت يواجهه ــاد املتعــدد  ال ل هــذ  األبع

على هتكه أشد احلر  كما أ بتته الوقائع التار ية خـالل  معاوية الفكري والذي حر  

 تولي معاوية احلكي والذي سنمر على بيا  بعض شواهد  الحقًا.

أ  املقصـود هـو    يبني اإلمام احلسن عليـه السـالم للنـاي وللبرـر مجيعـاً      ولذل :

قتل الفكر اجلديد الذي جاء به القر   والنيب األكرم صلى اهلل عليه و لـه وسـليا ولـيس    

 ولذاا خا بهي قائاًل: شخص اإلمام احلسن عليه السالم.

إ  ألـي    معاوية ال يفي ألحد منكي  ا ضمنه يف قتلـيا وإلـي أظـن    واهلل إويلكي »

 «.دين بدين جديمل يسكب أ  أساملهوضعل يدي يف يد  

األمر متعلق بدين النيب األكـرم صـلى اهلل عليـه و لـه وسـلي الـذي يـدين بـه          إذ :

 هـذا هـو السـب  الرئيسـي الـذي يـد ع معاويـة لقتـل اإلمـام           ااإلمام احلسن عليه السالم

 هو قادر علـى التمـرد والبقـاء يف إمـار       ااحلسن عليه السالم وليس عني السلطة واحلكي

من حوله أهلها خالل  س  واليته عليهي منذ أ  وال  عمـر بـن ا،طـاب     الرام وقد مجع

وهو خالل هذ  السنني كا  حريصًا على تغيف أ كار الناي مـن   اوأ بته عمما  بن عفا 

 وضــبطهي مــن حولــه يخــالل معطيــات  قا يــة جديــد  اســتطا  مــن خالاــا تســيف النــا 

حتـى بـدا هـذا الفكـر وإىل      اوآلل أميـة  ال يعر و   ضاًل يف اإلسالم ألحد إال له  صاروا

 وصورته يف العامل. ومنهجههو الوجه الغال  على اإلسالم وكأّله اليوم 

ــاقي علــى التطــرك واإلرهــاب والرــذوذ والتســا ل عــن الفطــر  والقــيي      الكــل ل

 اإللسالية اليت تساملل عليها الطبيعة البررية.

نــه األمــن الفكــري الــذي بّي  البعــد األول الــذي يهــدد البرــر هــو العــدام ولــذل :

اإلمام احلسن عليه السالم ممماًل يف دين جد  املصطفى صـلى اهلل عليـه و لـه وسـلي الـذي      

 الناي من أ  يدينوا هلل به.معاوية منع 
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 ني الذي كان يهدد األجيال والبشرباء: انعدام األمن الغذائي وهو البعد الثا

إىل التهديـد األول الـذي يواجـه أمـن     ينتقل اإلمام احلسـن عليـه السـالم بعـد بيالـه      

 .البررا وهو األمن الفكري إىل تهديد جديد وهو األمن الغذائي

يف األجيال الالحقة مما يعب اتسا  رقعة ا،طـر والتهديـد األمـب     وهذا ا،طر ساٍر

للبررا السيما وإ  اإلمام يتحدظ مع أهل الكو ة ويكر  عن املساحة اجلغرا يـة الـيت   

 ام األمن الغذائي.يرملها العد

ــذا: ــذي        ول ــذائي ال ــن الغ ــد لألم ــه الســالم مــن هــذا ا،طــر والتهدي حيــذرهي علي

 سيصي  األجيال الالحقةا  يقول عليه السالم:

كي واقفـني  ئوإلي أقدر أ  أعبد اهلل عّب وجل وحديا ولكـب كـألي ألظـر إىل أبنـا    »

 ـال يسـقو  وال    على أبواب أبنائهي يستسقولهي ويستطعمولهي  ـا جعلـه اهلل اـي   

 .«يطعمو 

 وهذا النص الرري  يكر  عن مجلة من األمور:

 بــني النــاي وإرســا   يف أذهــالهي ر الــذي التهجــه معاويــة كــالتقــال هــذا الف -1

 سـيتولو  سيكو  عاماًل أساسيًا يف التقال املل  إىل أبناء محلـل هـذا الفكـر وهـي الـذين      

 ولذا قال: االتحكي يف رقاب املسلمني

 «.كي واقفني على أبواب أبنائهيئظر إىل أبناكألي أل»

  ويف بـالد متعـدد    يـد استمرار حالة التخل  والسدي يف اجملتمع ألجيـال عد  -2

 كما يفيد لف  األبناء.

 ضيا  احلق العام وأموال الناي. -3

 .املدقع  الطبقية يف اجملتمع بني االستئمار بالسلطة واملال وبني الفقر تكّو -4
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 األمن االقتصادي واألمن االجتماعيجيم: انعدام 

وكـألي  »مل يغ  عن لاظر اإلمام احلسن عليه السالم وهو  ا   النـاي بقولـه:   

االقتصادي واالجتماعي الذي سينهار أمنهما يف املستقبل  يما لو  دالبع «يألظر إىل أبنائك

 يف األمة.رضخ الناي واستسلموا اذا النهج األموي الذي يقود  معاوية بن أبي سفيا  

 هؤالء أبناء املسلمني يف العراق وغف  من الـبالد سـيقفو  علـى أبـواب أبنـاء أميـة       

بـالد الرا ـدين   سـكا  أو أهـل    ال مـن مـاء وهـي     (1)وقد الهار اقتصادهي وخربل بالدهي

وهـي مـا مجعـه لفـ  اإلمـام احلسـن عليـه السـالم يف          اوال من لراعة أو اار  أو اقتصاد

 ل:السقي والطعام  قا

( أي يطلبـو  مـنهي   استفعال)ا ومصادرها على ول  «يستسقولهي ويستطعمولهي»

لهي ويطعمولهي  ال حيصلو  على املاء وال على الطعاما وهو كناية عـن تـردي   وأ  يسق

مما يؤدي إىل الهيـار  ي الفقر والبطالة والعول واحلاجةا االقتصاد والبراعة والتجار  وتفر

ا   ذلة ومهالة حينما يصل به الفقر واحلاجة إىل الوقوك األمن االجتماعي وعيش اإللس

 ذلياًل مهالًا وهو يلتمس حقه الذي جعله اهلل له من أيدي هؤالء الظلمة.

 ـا  »وقولـه:   «هيئاب أبنـا واقفني علـى أبـو  »وهو ما لص عليه قوله عليه السالم: 

 «.جعله اهلل اي

تحد  حول األمن البرـري وقديـد   وهذا ما ركب عليه قرار اجلمعية العامة لألمي امل

 ( من رابعًا:24يف القرار يف الفقر  )  مما جاء امفهومه

)وعلــى وجــه التحديــدا يركــب مفهــوم األمــن البرــري علــى التهديــدات الواســعة   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملبيد من اال ال  حول الهيار األمن االقتصادي واألمن االجتماعي يف بالد الرا دين خالل تولي حكـام   (1)

بب أمية السلطةا ينظر كتاب: األلمروبولوجيـا االجتماعيـة المقا يـة جملتمـع الكو ـة عنـد اإلمـام احلسـني         

 عليه السالما للمؤل .
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االلترــار والرــاملة لعــد  جمــاالت والــيت تســتهدك بقــاء النــاي وخباصــة أضــع  الفئــات 

 وسبل عيرهي وكرامتهي.

ألمن البرري االلتبـا  إىل األسـباب اجلذريـة لتلـ  التهديـدات      يستدعي ا ولذل :

تـأ ف تلـ  التهديـدات علـى احلريـات األساسـية        باحلسبا )الداخلية أو ا،ارجية( ويأخذ 

 )التحرر من ا،وكا والتحرر من العولا وحرية العيش بكرامة(. للحيا  البررية:

د حـدد ركـائب  اإلمـام احلسـن     ري قـ روهذا املفهوم يف األمن اإللسالي أو األمن الب

لحريات األساسية للحيـا  البرـرية )التحـرر مـن ا،ـوكا      لن التهديدات عليه السالم وبّي

 (.والتحرر من العولا وحرية العيش بكرامة

اإلبااادة ااماعيااة وجاارابم احلاارب كثانيااًا: يايااة السااكان ماان حاااالت معينااة 

 والتطهري العرقي، واارابم ضد اإلنسانية

يف سـعيه مـن   االستجابة اليت ظهرت يف خال ة اإلمام احلسن عليـه السـالم    إّ  هذ 

اإلباد  اجلماعية وجرائي كأجل ققيق األمن اإللسالي ومحاية السكا  من حاالت معينة 

مـن   دخالل ظهور عـد  احلرب والتطهف العرقي واجلرائي ضد اإللسالية واليت قددت من

يع مفاصـل احليـا  وأبـرل الرخصـيات الفكريـة      التهديدات والعدام األمن الذي مشل مج

 ضاًل عن الطبقـة األضـع  مـن النـاي الـذين ال حـول اـي         ؛والدينية والسياسية بالقتل

وال قــو  وال قــدر  يف مواجهــة هــذ  التهديــدات واإلمكاليــات املســخر  يف  ــرض اايمنــة 

هو يسـعى مـن   األموية والسلطة الطاغوتية اليت اكتسبل شخصية معاوية بن أبي سفيا  و

ا هذ  القو  اليت بدأها مـن خـالل اهيـب     بالقو  والرع  تهأجل الوصول إىل بس  سلط

أهل الرام حلرب اإلمام علي عليه السالم وقتاله يف معركة صفني وما جرى  يها وما لتج 

 بني املعسكرين وظهور ا،وارص ووقو  معركة النهروا . التحكييعنها من إ رالات 

احلسـن عليـه السـالم     اإلمـام لقتال املسلمني الذين بـايعوا   يؤالته  ضاًل عن جمريات
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 با،ال ة يف العراق واليمن واحلجال.

 ذل :لو

كا  سعي اإلمام احلسن عليه السالم وحرصه على حف  ما هو أعظـي مـن وقـو     

احلرب اليت ستطال املسلمني والـيت لـن تنتهـي إال بتحقيـق معاويـة هد ـه يف احلكـي علـى         

إال ملــن دا  لــه بــالوالء  اا أو قتلــهي دو  التفريــق بــني أســودهي وأبيضــهيمجيــع النــاي

 واالستسالم.

 مــا كــا  مــن اإلمــام احلســن عليــه الســالم إال احلفــاظ علــى اإلســالم وحقــن هــذ  

 الدماء والوقوك بوجه هذا اجلمو  واجلنو  وراء السلطة.

لـيت ظهـرت   ا اهذ  السلطة اليت بـذل مـن أجلـها معاويـة كـل اإلمكالـات والسـبل       

جليًا بعد املعاهد  اليت جرت بينه وبني اإلمام احلسن عليه السالم واليت لوالهـا لوقـع مـا    

والــيت  امل يكــن باحلســبا  وهــو ضــيا  النــاي واســتباحة دمــائهي وأمــوااي وأعراضــهي

 بدت للناي بنس  متفاوتة ويف أماكن حمدد  بعد جلوي معاوية على كرسي احلكي.

كا  من حاالت معّينة من اإلبـاد  اجلماعيـة وجـرائي احلـرب      عنى: إّ  محاية الس

والتطهف العرقي واجلرائي ضد اإللسالية كالل الدا ع يف قيام اإلمام احلسن عليـه السـالم   

لنـاي وإ   بالصلع والتنالل عن السلطة؛ أي: ققيق السالمة واألمن للنسبة األكرب من ا

لتهاكات بعد تسلمه السلطةا إال أ  الفـارق  ممارسته هذ  اال منكا  ذل  لن مينع معاوية 

بني احلالتنيا أي: حالة بقاء اإلمام احلسن عليه السالم على منص  ا،ال ة وبني تناللـه  

عن السلطة ملعاوية هو: أ  اإلمام احلسن عليه السالم يف هذا الصلع حفـ  عامـة النـاي    

هي وميـنهي وحجـالهي   وحقق أمنهي حي  ما كـالوا يف أرض اهلل تعـاىل يف شـامهي وعـراق    

 .-كما سيمر بياله يف بنود و يقة الصلع  -وتهامهيا أسودهي وأبيضهي 

 اأما ا،اصة من الناي وهي الذين عر وا  واالتهي وترّيعهي لعلـي عليـه السـالم   
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  ولــوال الصــلع لكـا  النــاي مجيعــًا يف دائــر   يــد قـد مــاري معاويــة ضــدهي جـرائي عد  

 :االلتهاكات ومن أبرل هذ االتهام والقصا ا 

 جرائم احلرب :ألف

من خالل سلسـلة مـن االغتيـاالت ملعارضـيه وتتـبعهي وعيـااي وقميلـهي        وذل  

 رجـ حل)جناية( ذويهي وسجن النساء وقطع الر وي والتعـذي  حتـى املـوت كمـا حـدظ      

 .(1)بن عدي الذي قتل ابنه وأصحابه قبله وقطع رأسه ومحلل هذ  الر وي إىل معاوية

رأي محـل يف  أول ومحـل إىل الرـام وهـو    حلمق الذي قطع رأسـه  أو كعمرو بن ا

 .(2)وسجنل لوجته وألقي إليها برأي لوجها وهي يف السجناإلسالم 

؛ (3)أو كمحمــد بــن أبــي بكــر الــذي اغتيــل بالســي وأحــرق بدلــه مــع جيفــة محــار 

وغفها مما لخرت به صحيفة معاوية بن أبي سـفيا  ومـن تبعـه علـى اجللـوي يف كرسـي       

 وا،ال ة )اإلسالمية(. املل 

 : التطهري العرقيباء

وقد ظهر ذل  من خالل التهجف الذي التهجه معاويـة بـن أبـي سـفيا  يف التنكيـل      

ــاء      إخــراص الفــري مــن الكو ــة ولقلــهي إىل خراســا ؛ وقتــل عرــرات اآلالك مــنهي أ ن

 الطريق كما يفيد النص التار ي الذي روا  الطربي والبالذري يف موردين.

من الكو ـة إىل الرـام والبصـر ا أي    رد األول قدظ عن لقل املقاتلة األعاجي املو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .469ا  3؛ املستدرك للنيسابوري: ص252ا  1اختيار معر ة الرجال للطوسي: ص (1)

؛ كتـاب األوائـل   134ا  17؛ عمد  القاري للعـيب: ص 1173ا  3االستيعاب البن عبد الرب: ص (2)

 .107للطربالي:  

؛ الغـارات للمقفـي:   79ا  4؛ تاريخ الطربي: ص427ا  49تاريخ مدينة دمرق البن عساكر: ص (3)

 .756ا  2ص
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مل ينقلــهي إىل بالدهــي األم إيــرا  أو بــالد  ــاري كمــا كالــل تعــرك ممــا يــدل علــى ر ــع  

 مستوى معالاتهيا بعد أ  كالل اي منالل يف الكو ة وألفة مع أهلها.

بهــا رــام بــأمر معاويــةا  هــي  قــال الــبالذري: )إ  ليــادًا ســّير بعضــهي إىل بــالد ال 

 .(1)(يدعو  الفريا وسّير قومًا إىل البصر   دخلوا يف األساور  الذين بها

أما السب  الذي جعل ابن لياد يبدأ بهي  يعود إىل أ  اإلمـام علـي بـن أبـي  الـ       

 عليه السالم قد ساوى بينهي وبني املقاتلة العرب يف العطاء  استمالوا إليه.

 الوالء أو االلتماء أو ااوىإىل الرام والبصر   لكولهما عممالييت  وأما سب  توجيههي

ىل بـالد  ـاري  ـهلللهي سـيدعو  إىل علـي      إ لذاكا  ال ميكنهي التحـرك  يهمـاا بعكـس لقلـهي     

 عليه السالم.

أما املورد المالي:  قد روا  البالذري قـائاًل: )إ  ليـادًاا لقـل )مخسـني ألفـًا( مـن       

و ة مع عياالتهي إىل خراسا (ا ومل قدد الرواية كي كـا  عـدد   مقاتلة أهل البصر  والك

 الكو يني من ا،مسني ألفًا.

 .(2)إال أ  املدائب أشار إىل: )أ  لصفهي كا  من أهل الكو ة(

وأّيًا كالل لسبتهي  هلل  إخراجهي من الكو ة والبصر  مع عياالتهي وتهجفهي إىل 

 االضطهاد العقائدي والتطرك الفكري.تل  البالد البعيد  خارص العراق هو غاية 

أما الطربي  قد لص على تهجـف معاويـة للنـاي بسـب  أ كـارهي ومعتقـداتهي يف       

ادر  ممتلكــاتهيا  قــال: )وكــا  معاويــة ُيخــرص مــن صــبــالد العــراق والرــام واحلجــال وم

وينـبل دار  املسـتغرب يف أمـر لفسـه مـن       -عليه السالم  -الكو ة املستغرب أمر علي 

 -لراما وأهل البصر  وأهل اجلبير ا وهي الذين يقال اي النوا ـل يف األمصـار   أهل ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .243ا  2 تو  البلدا  للبالذري: ص (1)

 .109ا  2 تو  البلدا  للبالذري: ص (2)
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 .(1)(-أي املد  

 : اجلرائم ضد اإلنسانيةجيم

ف مسـار اإللسـالية وقويـل اجملتمـع إىل جمتمـع      يال ش  أ  أوص هذ  اجلرائي هي تغ

يـد   ولرـر معطيـات  كريـة جد    منـاط تفكـف   أمتوحش ومتخل  من خالل تغـيف  قا تـه و  

اوية يف نتلـ     للطبيعة اإللسالية وللموابل اليت جاء بها اإلسالم والررائع السـم ومغاير

 بها األلبياء. الديالات اليت جاء

 قد غف معاوية بن أبي سفيا  مجيـع  وابـل الفكـر اإلسـالمي وأحـدظ يف الـدين       

ام برـراء  حاديـ  املكذوبـة وقـ   وسنن سنن اجلاهلية وقتل رجـال الفكـر والعقيـد  وبـ  األ    

وهذ  املخا ر والتهديدات اليت أقدم عليها معاوية خالل خال ته هي  اوغف ذل  الذمي

األقل خطـرًا  يمـا لـو كـا  جميئـه إىل السـلطة مـن خـالل احلـرب العسـكرية وبسـ  لفـوذ              

 .وسلطاله باحلديد والنار

وقد أظهرت الروايات الرريفة هذ  احلقيقة حينما كا  بعـض النـاي يسـألو  عـن     

 كالل هذ  الروايـات  على الصلعا حلكمة أو العلة يف إقدام اإلمام احلسن عليه السالم ا

 كاآلتي:

هــ( )عـن أبـي سـعيد     458روى الريخ الطربسي )رمحه اهلل( )املتـو ى سـنة    -1

عقيصي قال: ملا صاحل احلسن بن علي بن أبي  ال  عليه السالم معاوية بن أبي سـفيا   

 على بيته  قال عليه السالم: دخل عليه الناي  المه بعضهي

لا واهلل الـذي عملـل لرـيعيت خـف ممـا  لعـل عليـه        لـ موحيكي ما تـدرو  مـا ع  »

 .(2)(«الرمس أو غربل...

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .500ا  2تاريخ الطربي: ص (1)

 .9ا  2االحتجاص للطربسي: ص (2)
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)عـن أبـي سـعيد    )رمحـه اهلل(  هــ(  381روى الريخ الصدوق )املتو ى سـنة   -2

عقيصــا قــالا قلــل لإلمــام احلســن عليــه الســالم: يــا بــن رســول اهلل مل داهنــل معاويــة  

 صاحلته وقد علمل أ  احلق ل  دولها وإ  معاوية ضال باغ؟و

إمامًا يا أبا سعيد ألسل حجة اهلل تعاىل ذكر  على خلقه » :-عليه السالم - قال 

 :-عليه السالم -قلل: بلىا قال ا «عليهي بعد أبي؟

 :لــي وألخــي -صــلى اهلل عليــه و لــه وســلي  -ألســل الــذي قــال رســول اهلل »

 «.ا  قاما أو قعدا؟احلسن واحلسني إمام

 ألـا إذ  إمـام لـو قمـلا وألـا إمـام إذا لـو        » :-عليه السالم -قلل: بلىا قال 

قعدتا يا أبا سعيد علة مصاحليت ملعاوية علة مصاحلة رسول اهلل صلى اهلل عليـه و لـه وسـلي    

 .«لبب ضمر ا وبب أشجعا وألهل مكة حني الصرك من احلديبية

وال ما أتيل ملا ترك من شيعتنا على وجه األرض أحد ول» إىل أ  يقول عليه السالم:

 .(1)(«إال قتل

هـــ( يف الفتــو  جمريــات لقــض 314)املتــو ى ســنة  وروى ابــن أعــمي الكــويف -3

 .معاوية ملعاهدات الصلع وإعالله عن ذل  أمام الناي يف الكو ة

 غضـ  النـاي مـن كـالم معاويـة وضـجوا وتكلمـوا  ـي شـتموا معاويـة           قال: )

 نـدم علـى   يف وقتهي ذل ا وكادت الفتنة تقعا وخري معاوية علـى لفسـه    وهموا به

 تكلي به أشد الندم. ما

 وقــام املســي  بــن جنبــة الفــباري إىل احلســن بــن علــي  قــال: ال واهلل جعلــب اهلل   

مل   داكا ما ينقضي تعجيب من ا كي  بايعل معاوية ومع  أربعو  ألـ  سـي ا  ـي   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .211ا  1علل الررائع للريخ الصدوق: ص (1)
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أعطـاك   ريعت  منه عهدا وميماقا يف عقد  اهرا لكنـه تأخذ لنفس  وال ألهل بيت  وال ل

 قـال  ا سـواك  أمرا بين  وبينه  ي إله تكلي  ا قد اعلا واهلل ما أراد بهذا الكالم أحدا

 .«صدقل يا مسي ! قد كا  ذل   ما ترى اآل ؟» :-عليه السالم -له احلسن 

قـد لقـض مـا    أرى واهلل أ  ترجع إىل ما كنـل عليـه وتـنقض هـذ  البيعـةا         قال:

 وبينه! قال: ولظر احلسن بن علي إىل معاويـة وإىل مـا قـد لـبل بـه مـن ا،ـوك        كا  بين 

 واجلب ا  جعل يسكن الناي حتى سكنواا  ي قال للمسي :

ال يليق بنا وال خف  يـها ولـو ألـي أردت  ـا  علـل الـدليا مل        يا مسي ! إ  الغدر»

ند الوغاءا وال أقوى على احملاربة وال أ بل ع اعلى اللقاء يكن معاوية بأصرب مب

ولكب أردت بذل  صالحكي وكـ  بعضـكي عـن بعـضا      إذا استقرت اايجاءا

 .(1)«(األمر هلل حتى يسسيع بر ويسسا  من  اجر  ارضوا بقضاء اهلل وسلموا

وروى ابــن أعــمي أيضــًا اعــساض الصــحابي حجــر بــن عــدي )رضــوا  اهلل     -4

 ه السالم الصال  والسالم  أجابه قائاًل:عليه( على صلع اإلمام احلسن علي

قد اعل كالم  يف جملس معاويةا وليس كـل إلسـا  حيـ  مـا     يا حجر! إلي »

ق  وال رأيه كرأي ا وإلي مل أ عل ما  علل إال إبقاء عليكيا واهلل تعاىل كل 

 .(2)«يوم يف شأ 

ن هــ( )عـن علـي بـن حممـد بـ      276وروى ابن قتيبة الدينوري )املتـو ى سـنة    -5

رف اامداليا قال: خرجل ألا وسفيا  بن أبي ليلى حتى قدمنا علـى احلسـن املدينـةا    ب

 دخلنا عليها وعند  املسي  بن جنبةا وعبد اهلل بن الوداك التميميا وسـراص بـن مالـ     

 .ا،معمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .295 - 294ا  4الفتو  البن أعمي الكويف: ص (1)

 .295ا  4الفتو  البن أعمي الكويف: ص (2)
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 . قلل: )السالم علي  يا مذل املؤمنني!!(

 :-عليه السالم -قال 

ــذل املــ    » ــل م ــسا لس ــالما أجل ــ  الس ــا أردت   وعلي ــّبهيا م ــب مع ؤمننيا ولك

 صاحليت معاوية إال أ  أد ع عـنكي القتـل عنـدما رأيـل مـن تبـا ؤ أصـحابي عـن         

ليه باجلبال والرجر مـا كـا  بـد مـن     إواي عن القتالا واهلل أل  سرلا احلربا ولك

 .(1)«إ ضاء هذا األمر إليه

اإلبـاد  اجلماعيـة   وهذ  النصو  الرريفة تكر  عن حجي ا،طر والتهديدات يف وقو  

 والتطهف العرقي وجرائي احلربا واجلرائي ضد اإللسالية وهو ما يعي البرر مجيعًا.

ــي املتحــد       ــة لألم ــة العام ــرار اجلمعي ــا ق ــص عليه ــيت ل ــود ال ــن البن ــن   م حــول األم

وقـد تضـمن عـد      (لهج األمن البرـري )عنوا :  لهو البند ا،امس الذي مح االبرري

 ( ما يلي:28 قرات  كا  مما جاء يف الفقر  )

هو إ ار سياساتي حيـوي وعملـي للتصـدي     -أي اإللسا   -)األمن البرري 

 والرعوب. للتهديدات الواسعة االلترار الراملة لعد  جماالت اليت تواجهها احلكومات

ومع االعساك بأ  التهديدات لألمن البرري تتفاوت تفاوتًا كبفًا من بلد إىل  خـر  

ومن جمتمع حملي إىل  خـرا ومـن لمـن إىل  خـرا يقتضـي تطبيـق مفهـوم األمـن البرـري          

تقييي أوجه العدام األمن البرري تقييما شاماًل ومالئمًا لكل سياق؛ وهذا النهج يسـاعد  

 ام على التهديدات القائمة والناشئة ألمن ور ا  األ راد واجملتمعات.على تركيب االهتم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .221ة الدينوري:  األخبار الطوال البن قتيب (1)
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)إ  الســبيل األممــل لصــو  األمــن  ( مــن خامســًاا مــا يلــي:32وجــاء يف الفقــر  )

البرري هو اختاذ إجراءات إستباقية ووقائية إلاء التهديدات القائمة والناشئةا  من خالل 

من العوامل اليت تهدد األ راد واجملتمعـات إىل   هي الكيفية اليت تتحول بها جمموعة معينة 

حاالت العدام أمن أوسع لطاقـًاا يرـجع مفهـوم األمـن البرـري علـى اسـتحداظ  ليـات         

لإللذار املبكر تساعد على التخفيـ  مـن حـد  أ ـر التهديـدات احلاليـةا وحيممـا أمكـنا         

 .(1)تاليف لروء تهديدات أخرى يف املستقبل(

أصـبع مـن البداهـة  كـا  أ  يقـوم      ألـه  يف املسألة األوىل  وال ري  وبعد هذا البيا 

اإلمام احلسن عليه السالم بالتصدي للتهديدات الواسعة االلترار الرـاملة لعـد  جمـاالت    

 اليت تواجهها حكومته والرعوب يف العراق والرام واحلجال و اري وغفها.

اًل ومالئمـًا لكـل سـياق    مما دعا  عليه السالم إىل تقييي هذ  التهديدات تقييمًا شـام 

وهو لهج ساعد  علـى تركيـب االهتمـام بهـذ  التهديـدات الناشـئة والقائمـة لألمـن ور ـا           

 ااأل راد واجملتمعات يف الكو ـة والبصـر  والرـام واحلجـال ومصـر والـيمن وبـالد  ـاري        

 يهـا معاويـة  كالـل سـببًا      دحي  كا  والته عليه السالم عليهـا باسـتمناء الرـام الـيت متـر     

 اذ  التهديدات واملخا ر.

 ولذل  وكما ورد يف قرار اجلمعية العامة حول األمن البرري يف قديد السبيل األممل

 هو اختاذ إجراءات استباقية ووقائية إلاء التهديدات القائمة والناشئة. لصو  األمن البرري

لفسـه    كالل هذ  اإلجراءات االستباقية والوقائية حلفـ  اإللسـا  وققيـق أمنـه يف    

وماله وأوالد  وعرضه اليت اختـذها اإلمـام احلسـن عليـه السـالم ممملـة يف عـرض الصـلع         

على معاويةا بل التنالل عـن احلكـي ومبايعتـه علـى شـرط واحـد وهـو أ  يكـو  النـاي          

 .كلهي  منو  وهو ما كر  عنه النص التار ي الذي أخرجه ابن أعمي الكويف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (A/66/6763( حول األمن البرري ضمن الدور  السادسة والستني؛ )291/ 64القرار ) (1)
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بـن   بعبـد اهلل بـن لو ـل    -ا السـالم  ليهمـ ع -) ي دعـا احلسـن بـن علـي       قال:

 ن عبد املطل  وهو ابن أخل معاوية.احلارظ ب

  قال له:

لفسـهيا وأمـواايا   سر إىل معاوية  قـل لـه عـب: إلـ  إ  أمنـل النـاي علـى أ       »

 .(1)«(هيا بايعت ا وإ  مل تؤمنهي مل أبايع ئوأوالدهيا ولسا

جـراء الوقـائي وحقـق د ـع     وقد جنع اإلمام احلسن اجملتبى عليـه السـالم يف هـذا اإل   

أعظــي األخطــار الــيت كالــل تهــدد حيــا  اإللســا  ومالــه وأوالد  وعرضــه؛  قــد اجنــذب 

معاوية إىل هذا العرض ورغ   يه وحر  على ققيقه غاية احلر  كما يكر  النص 

 التار ي عن هذ  احلقيقة.

لـ  علـى   قال ابن أعمي الكويف: ) قدم عبد اهلل بن لو ل بن احلـارظ بـن عبـد املط   

  قال معاوية: سل ما أحببل. -عليه السالم  -معاويةا  خرب   قالة احلسن 

  قال له: أمرلي أ  أشرط علي  شرو ا.

  قال معاوية: وما هذ  الرروط؟

 قال: إله مسلي إلي  هذا األمر على أ  لـه واليـة األمـر مـن بعـدكا ولـه يف كـل        

دار اجبـرد مـن أرض  ـاريا     سنة مخسة  الك ألـ  درهـي مـن بيـل املـالا ولـه خـراص       

 والناي كلهي  منو  بعضهي من بعض.

قد  علل ذل ا  دعا بصحيفة بيضاءا  وضع عليها  ينة وختمهـا    قال معاوية:

خبامتها  ي قال: خذ هذ  الصحيفة  ـالطلق بهـا إىل احلسـنا وقـل لـه:  ليكتـ   يهـا مـا         

 شاء وأح  ويرهد أصحابه على ذل ا وهذا خامتي بهللقراري.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .290ا  4الفتو  البن أعمي الكويف: ص (1)
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الصـحيفة وأقبـل إىل احلسـن ومعـه لفـر مـن أصـحابه         ل أخذ عبد اهلل بن لو قال: 

من أشراك قريش مـنهي عبـد اهلل بـن عـامر بـن كريـبا وعبـد الـرمحن بـن اـر ا ومـن            

 أشبههما من أهل الرام.

أبا حممد! إ  معاوية قد أجابـ  إىل   قال:  دخلوا  سلموا على احلسنا  ي قالوا:

 :-عليه السالم  -ق ا  قال احلسن مجيع ما أحببلا  اكت  الذي 

أما والية األمر من بعد ا  ما ألا بالراغ  يف ذلـ ا ولـو أردت هـذا األمـر مل     »

أاه إليها وأما املالا  ليس ملعاويـة أ  يرـرط لـي يف املسـلمنيا ولكـن أكتـ        

 .(1)«(غف هذا وهذا

مقـدار  وهذا النص يكر  عن إ  والية األمرا أي احلكي مـن بعـد معاويـة وكـذا     

 إمنا قد أدخلهما عبد اهلل بن لو ـل و ااملال مل يكولا مما اشس ُه اإلمام احلسن عليه السالم

ولذا: ردهما اإلمام احلسن عليه السالم واكتفى بررط واحد وهو أ  يكو  الناي كلهي 

 هي. ألفسهي وأموااي وأوالدهي ولسائ منو  يف

 هو جوهر األمن اإللسالي وأساسه.هذا و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .290ا  4الفتو  البن أعمي الكويف: ص (1)
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( حول األمـن البرـري القـيي    291/ 64تناول قرار اجلمعية العامة لألمي املتحد  )

 ا عنوالًا  كا :األساسية اذا األمن وقد أ رد اا بندًا ضمن  المًا وخصص ا

كــا  ممــا جــاء يف هــذا البنــد ية لألمــن البرــري وأســباب أهميتهــا( و)القــيي األساســ

 ( ما يلي:16وقل الفقر  )

)عند التصدي ألوجه العدام األمن املعقد  واملتعـدد  األبعـاد الـيت يواجههـا البرـر      

( من الو يقـة  143اليوم يف هذا العامل املساب ا أقر ر ساء الدول واحلكومات يف الفقر  )

م( بـ)حق الرعوب يف العيش يف حريـة وكرامـةا   2005ا،تامية ملؤمتر القمة العاملي لعام )

 نأى عن الفقر واليأيا وأ  تتا  اي الفرصة متساوية للتمتـع جبميـع حقـوقهي وتنميـة     

 إمكالاتهي البررية على أكمل وجه(.

  مما جاء  يها ما يلي:أيضًا ( 17وعند الفقر  )

ــة األشــخا  وســبل عيرــهي وكــرامتهي تصــديًا    )يرمــ ي األمــن البرــري إىل كفال

 لعد  جماالت(. وشاملةللتهديدات القائمة والناشئة وهي تهديدات واسعة االلترار 

 ( جاء  يها ما يلي:18وعند الفقر  )
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)يردد األمن البرري على الطابع العاملي املساب  جملموعة مـن احلريـات األساسـية    

 .والتحرر من العولا وحرية العيش بكرامة اوهي التحرر من ا،وك حليا  البررا

ل مفهــوم األمــن البرــري السابــ  بــني األمــن والتنميــة وحقــوق  رب ولتيجــة لــذل  ُيــ

 نات األمن البرريا ومن  ي األمن الو ب(.ِباإللسا ا ويعترب هذ  العناصر َل

اإللســالي الــيت أ  لســتخلص القــيي األساســية واحلريــات ولبنــات األمــن   وميكــن 

 وردت يف هذ  الفقرات  ا يلي:

 الواردة يف قرار األمم املتحدة حول األمن اإلنساني القيم األساسية .1

 وهي:

 حق الرعوب يف العيش حبرية وكرامة  نأى عن الفقر واليأي. أ:

 أ  تتا  اي الفرصة متساوية للتمتع جبميع حقوقهي. ب:

 كمل وجه.تنمية إمكالاتهي البررية على أ ص:

 التصدي للتهديدات القائمة والناشئة. د:

 الواردة يف القرار احلريات األساسية .2

 وهي:

 التحرر من ا،وك. أ:

 التحرر من العول. ب:

 حرية العيش بكرامة. ص:

 لبنات األمن اإلنساني .3

 وهي:

 األمن. أ:
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 التنمية. ب:

 حقوق اإللسا . ص:

األمـن اإللسـالي )البرـري( قـد تضـمنتها      وهذ  القيي واحلريات األساسية ولبنـات  

لها اإلمام احلسن بن علي بن أبي  ال  عليهي السـالم مـع معاويـة    و يقة الصلع اليت دّو

 بن أبي سفيا ا هذ  الو يقة اليت أخرجها غف واحد من املؤرخني  كالل كاآلتي:

معاويـة بـن أبـي سـفيا ا     وهذا ما اصطلع عليـه احلسـن بـن علـي بـن أبـي  الـ         »

أواًل: أ  يسلي إليه والية أمر املسلمني علـى أ  يعمـل  ـيهي بكتـاب      ه على:صاحل

 اليًا: ليس  اهلل وسنة لبيه حممد صلى اهلل عليه و له وسلي وسف  ا،لفاء الصاحلني.

ملعاوية بن أبي سفيا  أ  يعهـد ألحـد مـن بعـد  عهـدًاا بـل يكـو  األمـر مـن بعـد            

لناي  منو  حي  كالوا من أرض اهلل يف شامهي  المًا: على أ  ا شورى بني املسلمني.

رابعًا: على أ  أصحاب علـي وشـيعته  منـو  علـى      وعراقهي وتهامهي وحجالهي.

ألفسهي وأموااي ولسائهي وأوالدهي وعلى معاوية بن أبي سفيا  بـذل  عهـد اهلل   

 وميماقها وما أخذ اهلل على أحد من خلقه بالو اء  ا أعطى اهلل من لفسه.

: على أ  ال يبغي للحسن بن علي وال ألخيه احلسني وال أحد من أهل بيـل الـنيب   خامسًا

 .«قصلى اهلل عليه و له وسلي غائلةا سرا وعالليةا وال  ي  أحدًا منهي يف أ ق من اآل ا

بــن احلـارظا وعمـر بـن أبـي سـلمةا و ــال          عبـد اهلل بـن لو ـل   شـهد علـى ذلـ   

 جمموعة من احلفاظا وهي: -فنا كما أسل -وقد أخرص هذ  الصور   .(و ال 

 .(1)هـ(276ابن قتيبة الدينوري )املتو ى سنة  -1

 .(2)(279البالذري )املتو ى سنة  -2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .218األخبار الطوال:   (1)

 .42ا  3ألساب األشراك: ص (2)
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 .(1)هـ(314ابن أعمي الكويف )املتو ى سنة  -3

 .(2)هـ(652ابن  لحة الرا عي )املتو ى سنة  -4

 .(3)هـ(693األربلي )املتو ى سنة  -5

 .(4)هـ(855تو ى سنة ابن الصباغ املالكي )امل -6

 .(5)هـ(974ابن حجر اايممي )املتو ى سنة  -7

 .(6)هـ(1111اجمللسي )املتو ى سنة  -8

 .(7)هـ(1294القندولي الرا عي )املتو ى سنة  -9

 ضـاًل عـن    ؛علـى القـيي األساسـية لألمـن اإللسـالي     وقد اشـتملل و يقـة الصـلع    

لألمي املتحد  وهـي )األمـنا والتنميـةا     ولبنات قيام اجلمعية العامة ااحلريات األساسية

 وحقوق اإللسا (.

وميكن لنا الوقوك عند هذ  القيي واحلريات من خالل مقارلتهـا مـع قـرار اجلمعيـة     

 (؛ وهي كاآلتي:291 /64العامة لألمي املتحد  حول األمن البرري املرقي )

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .291ا  4الفتو : ص (1)

 .357ال  السؤال:  مط (2)

 .193ا  2كر  الغمة: ص (3)

 .729ا  2الفصول املهمة: ص (4)

 .136الصواعق احملرقة:   (5)

 .65ا  44حبار األلوار: ص (6)

 .425ا  2ينابيع املود : ص (7)
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وماا   (القيمة األساسية األوىل يف القرار: )حق الشعوب يف العيش حبرية وكرامةأوال: 

 يقابله يف وثيقة صلح اإلمام احلسن عليه السالم

 اسـة بنـود مخ  مـن تكولل و يقة الصـلع الـيت كتبهـا اإلمـام احلسـن عليـه السـالم        

جاءت  جمل القيي واحلريات األساسية اليت توصلل إليها الـدول األعضـاء يف اجلمعيـة    

ــق األمــن    ةالعامــة لألمــي املتحــد  خــالل اجتماعهــا ملناقرــة ومباحمــ    مفهــوم وســبل ققي

 اإللسالي كما مّر مفصاًل خالل هذ  الدراسة.

لبنـود الـيت محلـل    أ ردلا هذ  البنود اليت جاءت بها و يقـة الصـلع مـع تلـ  ا     وهنا:

 يف قـرار اجلمعيـة العامـةا  كـا  منهـا هـذا البنـد:       املفاهيي والقيي األساسية لألمـن اإللسـالي   

 أى عن الفقر واليأي(.نيف العيش حبرية وكرامةا  حق الرعوب )

لهـا اإلمـام   وهذ  القيمة األساسـية يقابلـها قيمـة أساسـية يف و يقـة الصـلع الـيت دوّ       

ققيق األمن اإللساليا  كالل متحققة ضمن البند األول من  احلسن عليه السالم ألجل

بكتاب اهلل وسـنة لبـيهي    -أي يف املسلمني  -))العمل  يهي  بنود هذ  الو يقةا وهو:

 حممد صلى اهلل عليه و له وسلي((.

وهذا الررط األول الذي اشس ه اإلمام احلسن عليه السـالم يف تسـليي واليـة أمـر     

الضامن الوحيد واملنهج الكفيل يف ققيق العيش حبرية وكرامة لكا ـة   املسلمني ملعاوية هو

 الرعوب باختالك ديالاتها وأعراقها.

ما لألمن الفكري من دور أساي يف ضما  حريـة العـيش بـأمن وسـالم     ومما ال  فى 

وهذا )األمن الفكري( الذي يكو  قاعد  لبناء املوا نة وتكامـل النسـيج    اللموا نني مجيعًا

 تماعي والتعايش السلمي متحقق  يه مما يد ع لمبوت األمن اإللسالي بنحو عام.االج
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ــود إىل       ــها تق ــا   كل ــواء واأل م ــا  األه ــادات واآلراء الرخصــية وإتب ــا االجته أم

التطرك واإلرهاب ومتبق النسيج االجتماعي والهيار التعايش السـلمي و قـدا  املوا نـة    

  لروب احلروب والدمار.ومن  ي ضيا  األمن الو ب مما يتسب  يف

ن تتااح مام الفرصاة متسااوية للتمتاع      أالقيمة األساسية الثانية يف القارار: ) ثانيًا: 

 جبميع حقوقهم(، وما يقابلها يف وثيقة صلح اإلمام احلسن عليه السالم

وهذ  القيمة األساسية اليت وردت يف القرار متجسد  يف البند المالي من بنود و يقة 

 حلسن عليه السالم حي  قال:صلع اإلمام ا

عهـدًاا بـل يكـو  األمـر مـن      وليس ملعاوية بن أبي سفيا  أ  يعهد ألحٍد من بعد  »

 «.بعد  شورى بني املسلمني

 اإ  االستئمار بالسلطة وحرما  الناي من التمتـع حبقـوقهي يف بنـاء اجملتمـع    وذل  

يف تـولي شـؤو    مناسـبًا   والسيما حقهي يف إبداء رأيهي وحرية التعبف والتخاب من يروله

 احلكي والدولة هو من أكرب االلتهاكات حلقوق اإللسا .

 تقهـا تقـديي كـل السـبل املتاحـة ملـنع      ولذل  جند املنظمة األممية قد أخذت علـى عا 

 الرعوب حقها يف االلتخاب وممارسة الدميقرا ية للحكي والتمميل الرعيب.

كا  جديدًا على الرعوب الغربية   هذا النضوص يف الفكر السياسي والدميقرا ي إ 

من أكمر منجباتها احلقوقية لإللسـا  هـو يف احلقيقـة كـا  أصـاًل مـن أصـول        يعد حتى كاد 

 الفكر اإلسالمي عند أئمة أهل البيل عليهي السالم.

 ضاًل عن ذل   هلل  أئمة العس  عليهي السالم لطاملا كالوا يرشدو  الناي ويبينـو   

خصـها اهلل تعـاىل اـي ختتلـ  مـن حيـ  املرتكـبات واملفهـوم          اي أ   رض اإلمامة اليت

واملصداق مع احلكي واحلكومةا  هنا تدخل الرورى وحق االلتخـاب والتمميـلا أمـا يف    

وتعييب مـن اهلل تعـاىل؛ وإذا اجتمـع العنوالـا  معـًا يف    واحـدا        فياإلمامة  األمر توقي
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نني علي بن أبي  الـ  وولـد  اإلمـام    أي: احلكي واإلمامةا كما حدظ لإلمام أمف املؤم

اإلمام  بمويف املقابل مل يل ا للمرء حق البيعة على عنوا  احلاكي االسالم ياحلسن عليه

علي عليه السالم أحدًا يف بيعته بهذا العنوا  أي: )ا،ليفة( أو )احلاكي( وهو الـذي كـا    

ا بألها عند  عليـه الصـال    كمفًا ما يفرق للناي وللصحابة بني خال ة املسلمني اليت يصفه

إال أ  يقـيي حقـًا ويـدحض بـا اًلا وكـذا حـال ولـد          (1)«من عفطـة عنـب   ألهد»والسالم 

 اإلمام احلسن عليه السالم.

أمــا حقهمــا علــى املســلمني يف عنــوا  اإلمامــة  هــو ملــبم وال  ضــع للرــورى أو   

 االلتخاب أو غف ذل  مما حيق للمرء  يه تولي منص  قيادي للناي.

كا  البند المالي من بنود و يقة الصلع لإلمـام احلسـن عليـه السـالم يـنص       عليه:و

 علــى القــيي األساســية لألمــن اإللســالي وا،اصــة بهللتاحــة الفرصــة للنــاي برــكل متســاوٍ 

 للتمتع جبميع حقوقهي.

القيمة األساسية الثالثة يف القرار: )تنمية إمكاناتهم البشارية علاى أكمال    ثالثًا: 

 بلها يف وثيقة الصلحوجه( وما يقا

إ  ققيق الررط األول يف و يقة الصلع املقتضي عمل الوالي يف الرعية بكتاب اهلل 

وسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه و له وسلي وققق الررط المالي يف متتع النـاي حبقـوقهي   

ال يفرق بني عربي وأعجمـي وأبـيض وأسـود     من خالل إتاحة الفرصة اي بركل متساٍو

اإلمكالات البررية على أكمل وجه السيما حينمـا لقرلهـا بالبنـد المالـ      ىل تنمية سيقود إ

 الذي لص عليه اإلمام احلسن عليه السالم يف و يقة الصلع وهو:

 «.إ  الناي  منو  حي  كالوا من أرض اهلل تعاىل»

تنميـة إمكالـاتهي البرـرية علـى أكمـل وجـه        إىل  تحقيق األمن كفيل بـد ع النـاي  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .151ا  1؛ علل الررايع للصدوق: ص37ا  1لهج البالغة: ص (1)
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 األمور اليت أ بتتها الوقائع احلياتية يف نتل  شعوب األرض.وهذا من 

القيمة األساسية الرابعة يف القرار: )التصدي للتهديادات القابماة والناشائة(،    رابعًا: 

 وما يقابلها يف وثيقة صلح اإلمام احلسن عليه السالم

ي بعـد هـذ  الرـواهد واالسـتدالالت والتحليـل الـذ      إ  من البداهة  كا  السـيما  

توصلل إليه هـذ  الدراسـة لتكفـي بـالوقوك علـى صـحة مـا ورد يف تطـابق ومتـالص هـذ            

لها اإلمام احلسن عليـه السـالم وبـني قـرار اجلمعيـة العامـة لألمـي املتحـد          الو يقة اليت دّو

إذ الـدا ع األول واألسـاي الـذي د ـع اجلمعيـة األمميـة لالجتمـا          احول األمن البرـري 

ناقرـة هـو: )التصـدي للتهديـدات الناشـئة والقائمـة( الـيت متـس         والتباح  والتداول وامل

 الية الـيت تعيرـها هـذ  الرـعوب؛ إذ    حيا  البرر مجيعًا وكاًل حس  ظرو ه احلياتية واملك

القائمة والناشئة اليت تواجه حيا  الناي أ  األساي يف ذل  كله هو التصدي للتهديدات 

السـالم مـن خـالل و يقـة الصـلع الـيت        وهو اادك الذي سعى إليه اإلمـام احلسـن عليـه   

ــد اســتبيا  حجــي هــ      دّو ــة املســلمني؛ بع ــالل عــن احلكــي وخال  ــا شــرو ه للتن ذ     يه

 يما بعدا وقد عبم معاوية بن أبي سفيا  على الوصول  التهديدات القائمة واليت ستنرأ

 ذل . ألجلإىل كرسي احلكي وا،ال ة مهما يكن الممن ولو قتل الناي مجيعًا 

ت بها كت  التاريخ والسف  والساجـي؛  ضـاًل عـن بيـا  اإلمـام      خرحقيقة لوهي 

احلسن عليه السالم ومن قبله كا  هـذا البيـا  مـن جـد  رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه و لـه         

 وسلي وأبيه علي بن أبي  ال  عليهما السالم.

  أما النيب األكرم صلى اهلل عليه و له وسلي  قد قال:

 .(1)«أربعني اختذوا عباد اهلل خواًلا ومال اهلل حناًلا وكتاب اهلل دغاًلإذا بلغل بنو أمية »

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبــي ذر الغفــاري رضــي اهلل تعــاىل عنــه؛ مســند   ا عــن479ا  4املســتدرك للحــاكي النيســابوري: ص (1)

 .338ا  2الراميني للطربالي: ص
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قد أخرب ولد  اإلمام احلسـن عليـه السـالم  ـا     أمف املؤمنني علي عليه السالم   وأما

يؤول إليه حال األمةا  فوي عن أبيـه عليـه السـالما حـديمًا أخـرب بـه أحـد مواليـه وهـو          

)تـسك يـا ابـن رسـول اهلل شـيعت  كـالغني لـيس اـي          الصلع  يقول: عنسيسأله متأسفًا 

  يجيبه اإلمام احلسن عليه السالم قائاًل:را ؟ 

إّ  أمف املؤمنني عليـه السـالم قـال لـي ذات يـوما وقـد ر لـي  رحـًا: يـا حسـن           »

هذا األمر بنـو أميـة   أتفر ؟ كي  ب  إذا رأيل أباك قتيال؟ أم كي  ب  إذا ولي 

واسع األعفاصا يأكل وال يربعا ميـوت ولـيس لـه يف    ال وأمفها الرح  البلعوم

األرض عاذرا  ي يستولي على غربها وشرقهاا تدين لـه   السماء لاصرا وال يف

بسنن البد  والضاللا ومييل احلق وسنة رسول اهلل  العباد ويطول ملكها يسنت

 صلى اهلل عليه و له.

ويقوى يف   ملكه املؤمنيقسي املال يف أهل واليتها ومينعه من هو أحق بها ويذل يف

ويـدري يف   سلطاله الفاسقا وجيعل املال بني ألصـار  دوال ويتخـذ عبـاد اهلل خـوال    

احلـقا   سلطاله احلقا ويظهر البا لا ويلعـن الصـاحلو ا ويقتـل مـن لـاوا  علـى      

 .(1)«(ويدين من واال  على البا ل

ليـه حيـا    وهذ  األحادي  وغفها تكر  عن حقيقة حال األمة  لـذاك ومـا  لـل إ   

الناي مجيعًا وقد عبم معاوية على الوصول إىل مراد  وهد ـه بكـل السـبل املمكنـة الـيت      

 ال تتوق  عند حد أخالقي أو إلسالي.

كا  سعي اإلمام احلسن عليه السالم يف هذا الصلع هـو ققيـق أمـن النـاي      ولذا:

 وعيرهي بكرامةا بل حف  أرواحهي وأموااي ولسائهي وأوالدهي.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .20ا  44حبار األلوار للعالمة اجمللسي: ص (1)
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اشــتمل قــرار اجلمعيــة العامــة لألمــي املتحــد  حــول األمــن اإللســالي علــى قديــد    

 احلريات األساسية حليا  البرر  كالل:

 . التحرر من ا،وك.1

 التحرر من العول. .2

 . حرية العيش بكرامة.3

وهذ  احلريات األساسية كالل من أهي العناصـر والرـروط الـيت اشـتملل عليهـا      

 المال  والرابعا وهما: ا السيما الرر الصلع لإلمام احلسن عليه السالما  و يقة

. )إّ  الناي  منو  حي  كالوا من أرض اهلل يف شامهيا وعراقهيا وتهامهيا 1

 .(1)(الهيوحج

 .(2). )إّ  أصحاب علي وشيعته  منو  على ألفسهي وأموااي وأوالدهي(2

ابـن قتيبـة الـدينوري )املتـو ى سـنة       الرر ني روى بهذينويف لف   خر  يما يتعلق 

سود واألمحـرا  يأخذ أحدًا من أهل العراق بهللحنةا وأ  يؤمن األ )أاّلهـ(ا  قال: 276

 .(3)فواتهي(وحيتمل ما يكو  من ه

)والنــاي  منــو  حيــ  كــالوا علــى هـــ(: 279ويف لفــ  الــبالذري )املتــو ى ســنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .42ا  3؛ ألساب األشراك للبالذري: ص290ا  4الفتو  البن أعمي الكويف: ص (1)

 املصدر السابق لفسه. (2)

 .218األخبار الطوال:   (3)
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 .(1)ألفسهي وأموااي وذراريهي(

وهذ  النصو  التار ية تنص على احلريات األساسـية حليـا  البرـر دو  التفريـق     

 .بني أهل العراق أو أهل الرام وأهل احلجال أو أهل اليمن أو أهل تهامة

ــوا  مــن   هــؤالء البرــر ســواء كــالو  ــًا أم مــوالني جيــ  أ  يكول  يف بالدهــي؛ نيا عرب

 ويعيرو  بكرامة. ان من ا،وك ومن العوليومتحرر

بل: أكدت النصو  على عدم التفريق بـني البرـر علـى أسـس عرقيـة أو عقديـة       

ا من اجلنوب أو الررق أو الغرب وهو ما الطوى قل لف  )األسود واألمحر( وسواء كال

للبلوص واألعاجي سـواء كـالوا مـن الرـرق      ا صفتا  كالتا تضرب وهما ايف و يقة الصلع

كبالد إيرا  وما حواا واليت تعـرك بـبالد خراسـا  وصـواًل إىل روسـيا و ذربيجـا ؛ أو       

مـن جهـة الغـرب ومــا لـ  بهـي مــن اجلنسـيات األوربيـة الـيت كالــل تنطـوي قـل صــفة           

 أو الرمالا وهي السك. ؛أو من اجلنوب كالبلوص ؛الروم

يع هذ  األعراق جي  أ  تكو   منـةا ومتحـرر  مـن ا،ـوكا ومتحـرر  مـن        جم

 .منهي بهللحنة( ًا) ال يأخذ أحدالعول 

وقد كا  أهل هذ  األعراق يركلو  النسبة األكمر يف العراق من بني املوالني الذين 

ي بــن أبــي  الــ  عليــه يعيرـو  يف حــدود احلكومــة اإلســالمية وقــد عر ــوا بــوالئهي لعلــ 

 .(2)وا من إلصا ه وعدله  يهي خالل توليه ا،ال ة اإلسالميةا رأالسالم مل

م علــى معاويـة يف الصـلع وتســليي    قـد اشـسط اإلمــام احلسـن عليـه السـال      ولـذا: 

مـن   كـولهي تبطوا بالقبائـل العربيـة   رالذين مل ي -  ومر  إليه: بأ  يكو  هؤالء املوالاإل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .42ا  3ألساب األشراك: ص (1)

ملبيد من اال ال  على أ ر وجود األقليات واملوالني يف الكو ة ينظر: االلمروبولوجيا االجتماعية المقا يـة   (2)

 جملتمع الكو ة عند اإلمام احلسني عليه السالم للمؤل .



 عليه السالم يف خالفة اإلمام الحسناألمن اإلنساني  .............................................. 144

 

 اوأ  يعيرـو  اوكا ومن العـول من ا،  منني ومتحمدين –أعراق أخرىا )أي أعاجي( 

 بكرامة.

وهذ  احلالة العامة من احلريات األساسية سـارية علـى مجيـع مـن كـا  قـل ظـل        

 هذ  احلكومة أو ا،ال ة اإلسالميةا  الررط هو:

حيــ  كــالوا علــى ألفســهي وأمــوااي وأوالدهــي     مــننيأ  يكــو  النــاي مجيعــًا  

حنةا أي حبقـد بسـب  عرقـه أو لـو      هللوب  ال يؤخذ أحد منهي  هالة اولسائهي وذراريهي

 العول.وبررته أو عقيدتها بل يعيش حبرية وكرامة متحرر  من ا،وك 

 ألف: )األمن(

ركبت عليه و يقة صلع اإلمام احلسن عليه السـالم هـو   إ  العنصر األساي الذي 

قــد  (األمـن ))األمـن( وميكـن مالحظـة ذلـ  مــن خـالل بنـود الو يقـة الــيت كالـل مفـرد           

 ختللتها على النحو اآلتي:

   الناي  منو  حي  كالوا من أرض اهلل.أ. على 1

. على أ  أصـحاب علـي عليـه السـالم وشـيعته  منـو  علـى ألفسـهي وأمـوااي          2

 وأوالدهي.

 . أ  يؤّمن األسود واألمحر.3

عليـه الصـال    . على أ  ال يبقى للحسن بن علي وال ألحد من أهـل بيـل الـنيب    4

 غائلة سرًا وعالليةا وال  ي  أحدًا منهي يف أ ق من اآل اق.والسالم 

  قد كرفل الرواية التار ية يف مقدمات الصلع عن األلفاظ اآلتية:  ضاًل عن ذل :
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) ي دعا احلسن بن علي بـن عبـد    هـ(:314ابن أعمي الكويف )املتو ى سنة . قال 1

 له عب: لاملطل  وهو ابن أخل معاويةا  قال له: سر إىل معاوية  ق

الناي على ألفسهيا وأمواايا وأوالدهيا ولسـائهيا بايعتـ ا    لإل  إ  أمن»

 .(1)(«وإ  مل تؤمنهي مل أبايع 

 ملدائن  قال اي:. وخا   عليه السالم الناي يف ا2

واهلل لقد أصبحل وما ألا حمتمل على أحد من هذ  األمة ضغنة يف شرق وال غرب »

وملا تكرهو  يف اجلاهليةا واأللفةا واألمنا وصال  ذات البني خف مما قبو  مـن  

 .(2)«الفرقةا وا،وكا والتباغض والعداو 

ا ى الكو ـةا  نـبل   . وروى ابن أعمي أيضًا  قال: )وسار معاوية وجيره حتى و3

بها يف قصر اإلمـار ا  ـي أرسـل إىل احلسـن بـن علـي  ـدعا ا وقـال: هلـي أبـا حممـد إىل            

 :-عليه السالم  -البيعة؛  أرسل إليه احلسن 

 «.أبايع  على أ  الناي كلهي  منو »

 -بن عبـاد  األلصـاري    - قال معاوية: الناي كلهي  منو  إال قيس بن سعد 

  أرسل احلسن إليه:  هللله ال أما  له عندي؛

ــًاا وإالّ    » ــاي مجيع ــؤّمن الن ــًا أو ت ــل مبايع ــي لس ــة إىل    إل ــه معاوي ــ ا  أجاب مل أبايع

 .(3)«(ذل 

 ىلإع نتلفـة القسـمل   ضـ وهذ  النصو  قد تكررت  يها مفرد  األمن يف موا

  ال ة أقسام.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .290ا  4الفتو  البن أعمي الكويف: ص (1)

 .217البن قتيبة الدينوري:   ؛ األخبار الطوال287ا  4الفتو  البن أعمي الكويف: ص (2)

 .292ا  4الفتو  البن أعمي الكويف: ص (3)
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كـا  يف و يقـة الصـلع     :القسي األول: ارتـب   قـدمات الصـلعا والقسـي المـالي     

كا  بعد االتفاق على الو يقة و ل  إجـراء البيعـة يف الكو ـة     :اا والقسي المال وبنوده

وهــذ  األلفــاظ امــع علــى خلــق العنصــر األســاي يف حيــا  البرــر وهــو     كمــا مــر بيالــه.

رتبـة الماليـة يف بنـاء احليـا  البرـرية وهـي:        به يسـتطع اإللسـا  أ  يرتقـي إىل امل    ا)األمن(

 )التنمية(.

هتمام اإلمام احلسـن عليـه السـالم يف غايتـه يف الصـلع وهد ـه       ولذا: كا  مص  ا

 .)أ  يكو  الناي مجيعًا حي  كالوا يف أرض اهلل  منو (املرجو: 

سـل مـن أجلـها اجلمعيـة العامـة      سوهذا األمن هو اللبنة األوىل من اللبنـات الـيت أ  

إ  مل تكن كا ع؛ بل أصبع السمة األبرلا تلألمي املتحد  يف العصر احلدي  ومن أجله 

 الغالبة اليت اتسمل بها اجلمعية العامة لألمي املتحد .

اها الصرك ذهـن السـامع إىل )األمـن( والسـالم؛ وهمـا العنصـرا        ا أينما ذكر 

اللــذا  كالــا ااــدك األســاي لإلمــام احلســن عليــه الســالم يف خال تــه قبــل لرــوء األمــي  

 .بأربعة عرر قرلًااملتحد  

 : )التنمية(باء

للجمعية العامة أ  تتقدم قيد أمنلة يف برلـامج التنميـة علـى الصـعد كا ـة:      ال ميكن 

البررية واالقتصادية وغف ذل  ما مل يتحقق األمن وهو أمر أصبع بـديهيا لـدى اجلمعيـة    

 األعضاءا بل هو أمر بديهي لكل عاقل. ولدىالعامة 

كمـا   -جند إ  اإلمـام احلسـن عليـه السـالم كـا  حريصـًا أشـد احلـر           وعليه:

على ققيق األمن للناي مجيعًا كي يتمكنوا من السف يف الربلامج التنمـويا   -أسلفنا 

 مشل: الذي هذا الربلامج

 حي  كالوا(. منو  : )الناي مجيعًا يف شر ه يف الو يقةالبررية التنمية . 1

 : )أموااي(.وهي املتمملة يف ااملاليةالتنمية . 2
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 : )أوالدهي(.يف وهي املتمملة أسريةاالتنمية ا. 3

 : )لسائهي(.وهي املتمملة يف ااملرأ حف  . 4

وهذ  خصوصـية خاصـة يف   نةا وهذا ما جاء ضمن و يقة الصلع؛ األجحف  . 5

 لها يف لف  )الذراري(.الربلامج التنموي لإلمام احلسن عليه السالم وقد دّو

ه صـلى اهلل  العمـل بكتـاب اهلل وسـنة رسـول     لالمن خ التنمية الفكرية والمقا ية. 6

عليــه و لــه وســلي؛ وحفــ  رمــول أهــل البيــل علــيهي الســالم الــذي يعــد صــمام األمــا  

ومصدر النمو وحف  اجملتمع من التفك  وذل   نع وقو  النباعـات واحلـروب الطائفيـة    

 والعقدية عند التعرض اي.

 وهذا الربلامج التنموي كا  اادك والغاية من الصلع.

 : حقوق اإلنسانجيم

لباحــ  الوصــول إىل هــذ  اللبنــة المالمــة الــيت أقيمــل مــن أجلــها اجلمعيــة  ايكفــي  

 العامة لألمي املتحد  يف و يقة الصلع من خالل املفردات اآلتية:

  حق كل إلسا  أ  يكو   منًا. ادو  تفريق بينهي (نيأ  يكو  الناي مجيعًا  من). 1

عنصـري أو  يـب  يمت؛  حق اإللسـا  أ  يعـيش دو    (  يؤمن األسود واألمحر)أ. 2

 عرقي حبرية وكرامة.

أ  يسـود العفـو يف النـاي وال يعـاقبو  علـى أ كـارهي       ؛ (أ  حيتمل هفواتهي). 3

 و رائهي ومعتقداتهي.

حق اإللسا  يف التعـبف عـن رأيـه ومـن      ا(أ  يكو  األمر شورى بني املسلمني). 4

 ميمله يف احلكي والقياد .

هي يستسقولهي ويسـتطعمولهي  ى أبواب أبنائأبناءكي واقفني عل كألي ألظر إىل). 5
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حف  حقوق اجملتمع واألجيال القادمـة  وهو ؛ ( ا جعله اهلل اي  ال يسقو  وال يطعمو 

 يف العيش بكرامة وحرية من الفقر واحلاجة.

 هــذ  األلفــاظ كا يــة يف بيــا  ســعي اإلمــام احلســن عليــه الســالم يف إ بــات حقــوق  

ركــائب األمــن اإللســالي ولبناتــه   ترســيخ أو تمبيــل: ممــا يعــب ةمــااإللســا  والعــيش بكر

 ومفهومه يف صلع اإلمام احلسن عليه السالم أ ناء خال ته.

وألــه ســبق بهــذا املفهــوم واملصــداق والربلــامج العملــي الــذي مل تتوصــل إليــه          

الدراسات املعاصر  الـيت )تتممـل يف تركيـب غالبيـة املراجـع علـى معاجلـة موضـو  األمـن          

سياقاته النظريةا أي االهتمام باأل روحـات النظريـة النقديـة الـيت تسـتهدك       اإللسالي يف

توسيع مفاهيي األمن التقليدي وبالتالي لقص الدراسـات حـول اجلوالـ  املمارسـيةا أي     

 .(1)االهتمام  ساعي تفعيل األمن اإللسالي باعتبار  أجند  عملية مقابلة للتطبيق(

ليها الدول والدراسات كالل حاضر  وبقو  يف هذ  األجند  العملية اليت ا تقرت إ

خال ة اإلمام احلسن عليه السالم حينما أقـدم علـى الصـلع والتنـالل عـن احلكـي مقابـل        

 ققيق األمن اإللسالي.

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دور املنظمات الدولية غف احلكومية يف تفعيل مضـامني األمـن اإللسـاليا للباحمـة: أدري صـفية جامعـة        (1)

 احلاص ،ضر باتنة.



 

 

 

 

 

 

 

 املبحث الرابع

 األمن اإلنساني

 يف مقتضيات اخلالفة اإلهلية

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 أوال: مفهوم اخلالفة اإلمية

بيـا  الفـرق بـني مفهـوم      إىللقد مّر من خـالل مباحـ  الدراسـة بعـض اإلشـارات      

ا،ال ة اإلاية اليت هي تعيني إاي ربالي لإللسا  الذي اجتبـا  اهلل تعـاىل مـن بـني خلقـه      

مــن اهلل  واألئمــة املنصــو  علــيهيواصــطفا  علــيهي كمــا هــو حــال األلبيــاء واملرســلني   

(ا وبــني مفهــوم ا،ال ــة  مجيعــًاورســوله صــلى اهلل عليــه و لــه وســلي )علــيهي الســالم   

 السلطوية اليت متملل باحلكام والسال ني وامللوك والر ساء وغفهي.

إذا تــو رت لــديهي وســائل احلكــي والدولــة  حينهــا وإ  أصــحاب ا،ال ــة اإلايــة 

لنص اإلاــي وا،ال ــة  فهــوم احلكــي وقيــام اتمــع لــديهي ا،ال ــتني اإلايــة التعيينيــة بــا

وهـو مـا يعـرك     ؛من إلراء جـيش وشـر ة وخبينـة   الدولة الذي يستلبم مجيع مكولاتها 

اليــوم بــالولارات الســيادية األساســية كالــد ا  والداخليــة واملاليــة وغــف ذلــ  ممــا يــرتب    

الي؛ وهـي حقيقـة   احلكومةا وحينها ينعي اإللسا  باألمن احلياتي أو األمن اإللسبعنوا  

قـد مجـع بعـض األلبيـاء     لراها قد اسدت يف حيـا  بعـض األلبيـاء علـيهي السـالم؛ أي:      

مـة هـذ  السـلطة علـى     وواتسا  حك ااإلاية والسلطوية ؛عليهي السالم هاتني ا،ال تني

غف البرر وهو ما مل حيدظ حلاكي من احلكام مهما أوتي من قو ا ومن مقومات السلطة 

مـا كـا  لـنيب اهلل سـليما  عليـه السـالم الـذي مجـع بـني ا،ال ـة اإلايـة            كا أو احلكومة
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كه لبعنوا  النبو  وبني السلطة بعنوا  املل  واحلكي والدولةا  سرى حكمه وسلطاله وم

والـدواب  على املكولات الدليوية املرئية منها والغيبية كاحلكي علـى اجلـن والريـا  وامليـا      

 قل عرش بلقيس وغف ذل .لوالطف واجلماد كما حدظ عند 

ومــنهي أيضــًا لــيب اهلل يوســ  عليــه الســالم الــذي مجــع بــني النبــو  وحكــي مصــر 

اقتصاديًاا أو كنيب اهلل داود عليه السالم الذي قاد جيرًا إلعالء كلمـة التوحيـد وإدخـال    

 الناي قل قوالني هذ  ا،ال ة اإلاية.

 عليه و له وسلي الـذي مجـع   ومن األلبياء كذل  احلبي  املصطفى حممد صلى اهلل

ِإنِّاي َجاعِالُ ِفاي    }... بني ا،ال ة اإلاية اليت عنـو  اـا القـر   الكـريي بقولـه سـبحاله:      

 .(1)...{الَْأرْضِ َخِليفَةً

الـيت اختـذت بعـد و اتـه صـلى اهلل عليـه و لـه        وا،ال ة  فهوم السلطة والدولـة   إ 

ا،ال ة اإلسالمية( واليت قاتل من أجلها بعض رمول الصـحابة وصـرحوا   وسلي عنوا  )

مجع مـن األلصـار   يف بذل  كقول عمر بن ا،طاب يف سجاله وحماججته لسعد بن عباد  

 .(2)يف سقيفة بب ساعد ا قائاًل: )من ذا ينالعنا سلطا  حممد وإمارته(

أربابهـا بعـد و ـا  رسـول     إّ  هذ  ا،ال ة السلطوية )اإلسالمية( واليت تصدى اـا  

 ؛ا،ال ـة اإلايـة   :أياهلل صلى اهلل عليه و له وسلي إ  يتقمصوا معها املنصـ  األول؛  

 اوذلــ  مــن خــالل التصــدي لألحكــام الرــرعية وإ تــاء النــاي يف أمــور ديــنهي ودليــاهي

مـة يف اإلسـالم هلـ   يهـا مـن هلـ        او  عظي ترسيخهالة كبف   ضاًل عن ض كالل مع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .30سور  البقر ا اآلية:  (1)

 .34ا  19ص ؛ لهاية األرب للنويري:458ا  2تاريخ الطربي: ص (2)
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 .ّلمن ض  يها ّلوض

مما أدى إىل احنراك اإلسالم عن مسار  الـذي حـدد  اهلل تعـاىل ورسـوله املصـطفى      

 صلى اهلل عليه و له وسلي يف قياد  الناي إىل احليا  الكرمية اآلمنة يف الدليا واآلخر .

 ولذل :

كا  هدك ا،ال ـة اإلايـة هـو ققيـق األمـن والتنميـة وحفـ  احلقـوق لـيس  قـ            

ادا ولعـل مـا ترـهد  احليـا  اليـوم مـن تـدهور يف        مـ وا  والرـجر واجل لإللسا ؛ بل للحيـ 

والكـــوارظ الطبيعيـــة  اوالترـــار األوبئـــة اامليـــا   ولـــدر االبيئـــة كاالحتبـــاي احلـــراري

كله مرتب  بضيا  احلق األول حينما خ سل  ا،ال ة  اوغفها اوالباللل اكالفيضالات

والـيت مجعـل بعـد الـنيب األكــرم      ؛معـن ا،ال ـة السـلطوية يف اإلسـال     ااإلايـة و صـله  

 صلى اهلل عليه و له وسلي يف علي بن أبي  ال  عليه السالم.

غ عنه النيب األكرم صلى اهلل عليه و له وسـلي يف  يـة    قد لص عليه اهلل تعاىلا وبّل

 يف حجة الودا  يف غدير خي. ةالبالغ يف يوم المامن عرر من شهر ذي احلج

اليت را قل حيـا  رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه و لـه       ضاًل عن مجلة من النصو  

 وسلي منذ حدي  الدار حينما لبل قوله تعاىل:

ِِرَيتََك األَْقرَِبنَي}  .(1){َوَأْنِذْر َع
بـالكت  والـدوا  أكتـ  لكـي     تـولي  ائ» والتهاءًا بقوله صلى اهلل عليه و لـه وسـلي:  

 .(2)«بعد  أبداكتابًا لن تضلوا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .214سور  الرعراءا اآلية:  (1)

؛ السنن الكربى للنسـائيا بـاب: كتابـة العلـي     76ا  5صحيع مسليا باب: األمر بقضاء النذر: ص (2)

 .355ا  1؛ مسند أمحد بن حنبل: ص76ا  5يف األلوا : ص
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يف حجـر  الـنيب   مـن الصـحابة   ب نا بًا بعـض مـن حضـر     رّد عليه عمر بن ا،طا

؛ وقيــل أ  الصــحابة هــي مــن قــال  (1)صــلى اهلل عليــه و لــه وســلي: )دعــو  إلــه ليهجــر( 

 .(2)ذل 

 ومن  ي:

تقــوم حنــن أمــام مفهــومني وخال ــتنيا ا،ال ــة األوىل: هــي ا،ال ــة اإلايــة الــيت 

الـذي سـيخلفها وهـذا االعـال       الـنيب  عـن غ النيب الذي سبق يلبالنص عن اهلل تعاىل وتب

هو منهج ربالي كرفه القر   يف بياله سبحاله تعاىل وإعالله وإخبار  املالئكة بهذا ا،ليفة 

 :عّب شأله قال اي 

 .(3)...{ِإنِّي َجاعِلُ فِي الَْأرْضِ َخِليفَةً}...
ه ى اآليات القر لية بيـا  هـذا االعـال  والتعريـ  با،ليفـة الـذي كالـل  يـ         ي تتوّل

احلــال أ  تكــو  املالئكــة  ىوإال مقتضــ اصـفات ومــؤهالت خاصــة تعجــب عنهــا املالئكــة 

ن اــي أ  هــذا ا،ليفــة  يــه مــن الصــفات  إاّل أ  اهلل تعــاىل بــّي اهلل تعــاىل يف أرضــه.خلفــاء 

  ر يف أحد منكيا وذل  حينما خا بهي سبحاله:اواملؤهالت ما مل تتو

ُِوِني بَِأْسَما ِ َهؤَُلاِ }...  .(4){إِنْ ُكْنُتمْ َصا ِِقنَي َأْنِب
اـذا املنصـ  وهـو ا،ال ـة حينمـا       أهـلٌ بألكي أي: إ  كنتي صادقني  يما تدعو  

َأتَْوَعاااُل ِفيَهاااا َماااْن ُيْفِساااُد ِفيَهاااا وََيْسااافُِك الااادَِّماَ  َونَْحااانُ ُنَسااابِّحُ }... قـــالوا هلل تعـــاىل:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .37ا  1صحيع البخاري: ص (1)

 .66ا  4ه وسلي: صصحيع البخاريا باب: دعاء النيب صلى اهلل عليه و ل (2)

 .30سور  البقر ا اآلية:  (3)

 .23سور  البقر ا اآلية:  (4)
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ــأله:  ا (1)...{بَِحْماااِدَك َوُنَقااادِّ ُ َلاااكَ   ــّب شـ ــاب عـ َقاااالَ ِإنِّاااي َأْعَلااامُ َماااا َلاااا    }... وأجـ

حينما أخربهي  دم عليه السالم بأااء هؤالء  بل لدى املالئكة أ   ولذا:ا {َتْعَلمُاونَ 

 هذا ا،ليفة هو املؤهل لنيل هذا العنوا  واملنص  اإلاي يف كوله خليفة اهلل يف األرض.

اآلخـر يف بيـا  ا،ليفـة     وهذا اإلعال  كا  منهجًا إايـًا ملبمـًا لأللبيـاء واحـدًا بعـد     

 الذي يليه كما كا  باد  األمر عند  دم واملالئكة عليهي السالم.

غ الـنيب صـلى اهلل عليـه و لـه وسـلي األمـة يف أ        وهو ما كا  يف اإلسالم حينما بلّـ 

عليــًا عليــه الســالم هــو ا،ليفــة بعنوالهــا ومفهومهــا القر لــي واإلاــي؛ وإلــه منــه كمنبلــة 

 .(2)أله ال ليب من بعد  هارو  من موسى إال

وهو املؤهل للخال ة السلطوية حاله يف ذاك حال النيب صلى اهلل عليه و له وسـلي  

يف قياد  األمة واحلكومة وا،ال ة السـلطويةا أو كمـا عر ـل بعـد و اتـه صـلى اهلل عليـه        

 و له وسلي با،ال ة اإلسالمية.

 قـد بايعـه    اممـا  بـن عفـا    وهو ما كا  عمليًا عند بيعة املسلمني لـه بعـد مقتـل ع   

وهـذ  غـف ملبمـة     ااملسلمو  على ا،ال ة السلطوية على كوله حاكمـا وخليفـة إسـالمياً   

مل  هو ملبم بالطاعة له عليه السـالم؛ وأمـا مـن     من شاء  اعلى ذاك والجميع أ  يبايعل

 غف ملبم بالطاعة قل عنوا  احلكي وا،ال ة.يبايع  هو 

عنوا  اإلمامة وا،ال ة اإلاية  هي  ريضـة وتوقيفيـةا غـف    أما  اعته اإللبامية يف 

عراض  لن يضر اهلل تعـاىل يف شـيءا   أما من أراد اإلتيارية ملن شاء النجا  يف اآلخر ؛ اخ

 عن العاملني.سبحاله لغب ولو أعرض مجيع من يف األرضا  اهلل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .30سور  البقر ا اآلية:  (1)

 .120ا  7؛ صحيع مسليا باب:  ضائل علي: ص32ا  3ا وص184ا  1مسند أمحد: ص (2)
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 إذ :

بـالنص والتعـيني مـن    كا  اإلمام احلسن عليه السالم قد مجع بني ا،ال ـة اإلايـة   

اإلمــام اهلل تعــاىل علــى لســا  جــد  الــنيب األكــرم صــلى اهلل عليــه و لــه وســلي ومــن أبيــه  

ا،ال ــة الســلطوية الــيت بايعــه  يهــا وبــني املعصــوم علــي بــن أبــي  الــ  عليهمــا الســالم 

وإله حينما سعى يف الصلع مع معاوية وتنالل له عن ا،ال ـةا  هـذ  ا،ال ـة     ؛املسلمو 

مـع مالحظـة أ  هـذ     وليسـل ا،ال ـة اإلايـةا    هـي ا،ال ـة السـلطوية    نالل عنهـا  اليت ت

وإ  معاوية قد اسـتوىل عليهـا بقـو      ؛ا،ال ةا أي: ا،ال ة اإلسالمية هي حقه املسلوب

 السال  واملال واملكر وهي حمرمة عليه.

  عنى:

إمنـا وجـد أ    أ  اإلمام احلسن عليه السـالم مل يكـن متهاولـًا أو مسـاومًا يف حقـه و     

  الرــرعية يف حفــ  النــاي مجيعــًا مــن هــذا الــبالء الــذي ســيؤتي علــيهي وعلــى رالضــرو

لبم أ  يتقدم باملوادعة واملصاحلة تأوالدهي ولسائهي وأموااي ويؤدي إىل ضيا  اإلسالم 

لدرء ا،طر األعظي عن الناي مجيعـًا وققيـق األمـن اإللسـالي وهـذا يسـاق مـع حـدود         

الـيت كالـل هـي احملـرك األول واألخـف يف هـذ  ا،طـو ؛  ـالنظر  كالـل          ا،ال ة اإلايـة  

دائرتها واسعة كما كالل لنيب اهلل سليما  عليه السالم وغف  يف تقريـر وتقـنني مـا حيتـاص     

 إليه هذا ا،لق بهللذ  اهلل تعاىل.

ولذا: خا به سبحاله بعد أ  أعطا  هذا املل  الواسع والتحكي يف ا،لق واجلمـاد  

 .(1){َهَذا عََطاُؤَنا َفاْمُنْن َأْو َأْمسِْك ِبَغْيرِ ِحَساٍب} له عّب وجل: قال 

 ومن هنا:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .39سور   ا اآلية:  (1)
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مـن مقتضـيات    ًاكا   عل اإلمام احلسن عليه السالم يف ققيق األمن اإللسالي لابعـ 

 .بها ه اهلل تعاىل ة اإلاية اليت خّصا،ال

مل تبل تل  الر ى واملناقرات اليت تدور يف أروقة اجلمعية العامـة لألمـي املتحـد     

أو املؤسسات واملؤمترات اليت ارتبطل بها إىل املبـادر  العمليـة يف ققيـق األمـن اإللسـالي      

 ومه الذي خلصل إليه يف قرارها حول األمن البرري. فه

 قدا  األمن وحريـة العـيش بكرامـة ويف     أ ومن  ي مل يبل الناي مجيعًا قل و 

وإ  كـا  التفـاوت    أبنـاءهي ولسـاءهي   وتـؤمل عول مستمر وحاجة ملحة تؤرق مضجعهي 

بنسـ  مـا يف    ًايف األمن وحرية العيش بكرامة والتحرر من ا،وك والعول واحلاجة متفاوت

 بقا  األرض.

 :إىلوالسب  يعود 

. عدم جدية احلكومات مجيعًا يف تقديي اإللسا  على السلطة والدولة وكرسـي  1

 احلكيا بل يبقى شأ  الدولة ورأي اارم  يها على مقدمة اهتماماتها.

. عدم تو ر النية الصادقة يف ققيق األمن اإللسالي لدى أكرب الـدول ومـن بيـدها    2

 لقرار ومنابع االقتصاد وموارد الطاقة وسوق املال والتجار .صنع ا

  مرــرو  اايمنــة علــى  . تقــديي األمــن القــومي علــى األمــن اإللســالي وتغليــ  3

ية والفقف  أي: إ  قصيل ر ع العول واحلاجة وققيق األمن والتنمية مينـع  الرعوب النام

 بتها على الناي.من ققيق مررو  اايمنة لدى رجاالت هذ  الدول و رض هي
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ن  ـرض هيمنتهـا واحتيـاص الرـعوب     عـ ومن  ي يكو  األمن اإللسالي حاجبًا اـا  

يف لفوذها وبقائها؛  يتعارض حينها األمـن اإللسـالي    ًاليها مما يركل تراجعإواحلكومات 

يف خال ة اإلمـام احلسـن عليـه     متامًايف حني جند أ  هذا الواقع نتل   ؛مع األمن القومي

قد قدم ر ية جديد  لألمن القومي غف اليت يقدمها املعنيـو  بالقـالو  الـدولي      االسالم

 وشؤو  احلكي والسياسة.

إللسـا   ا األمـن  جميع الدول تذه  إىل أ  حف  األمن القومي مقدم على حف  

من اإللسا  أبل به يتحقق أمن اإللسا ؛ يف حني جند أ  اإلمام احلسن عليه السالم جيعل 

 ولة واحلكومة وهي حقيقة أ بتتها احليا  يف بقا  نتلفة من األرض.حمقق ألمن الد

 ة كي من حكومة القل  عليها موا نوها حينما وجـدوا منهـا الـذل والعـيش  هالـ     

وكل ذل  كـا  جيابـه    اوحرما  حتى من حق النقد والتعبف عن الرأي يف األوضا  وترٍد

 بـات مصـداق )األمـن القـومي(      امن هذ  احلكومات بعنوا  املساي بــ)األمن القـومي(  

 ضاًل عن إبـرال عنـوا  حـق احلـاكي      الدولة وأعضاء دولته وخاصته.رئيس من رأي أهو 

  يتوشع راية احلـرب علـى جسـد  ويقاتـل النـاي      أيف البقاء يف منصبه حتى لو لبم األمر 

 بيد .

 وعليه:

ألمـن اإللسـالي؛   يقدم لنا اإلمام احلسن عليه السالم درسًا عمليًا يف تصحيع بناء ا

على تقديي أمـن اإللسـا  ولـو تطلـ        ية جديد  يف األمن القومي مرتكب كما يقدم لنا ر

حينما وجـد أ    اذل  التنالل عن منص  احلكي أو السلطة أو ا،ال ة كما  عل هو ذل 

 االتهديدات الواقعة والناشئة ستؤدي إىل هالك النـاي ويعـي خطرهـا األخضـر واليـابس     

خلي عن احلكي وا،ال ة ما دام هذا األمر حيقق األمن للناي مجيعًا حيـ   عبم على الت 

علــى الــرغي مــن حقــه الرــرعي والعــريف والقــالولي بــاحلكي كــالوا مــن أرض اهلل تعــاىلا 
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صر  عنه يف مجلة من النصو  اليت تكر  عـن العلـة واحلكمـة يف    ا وهو ما وا،ال ة

 ا،ال ـة الـذي قدمـه ققيقـًا لألمـن       ضاًل عن تصرحيه عـن حقـه يف   ؛إقدامه على الصلع

 اإللساليا  كالل هذ  النصو  كاآلتي:

هـ( عن اإلمـام احلسـن عليـه    694. روى أمحد بن عبد اهلل الطربي )املتو ى سنة 1

أمر أمة حممد صلى  َيِلأ  ما أحببل منذ علمل ما ينفعب ويضرلي أ»السالما أله قال: 

 .(1)«جمة دملى أ  يهراق يف ذل  حمعاهلل عليه و له 

عرـر    ـب إكنا يف مقدمة احلسـن بـن علـي    ). وروى أيضًا عن أبي العري  قال: 2

 لما جاء احلسن الكو ة أتا  شيخ منـا يكنـى    األفا مستميتني حرصًا على قتال أهل الرام

 أبا عمر وسفيا  بن أبي ليلىا  قال: السالم علي  يا مذل املؤمنني!!

  قال عليه السالم:

قتلــهي يف  لــ   أبــا عمــروا  ــهلللي مل أذل املــؤمنني ولكــن كرهــل أ       ال تقــل يــا أ »

 .(2)«(املل 

. وأخرص احلاكي النيسابوري عن عبد الرمحن بن جبف بـن لفـف عـن أبيـه قـال:      3

  قال عليه السالم: ؟(3))قلل للحسن بن عليا إ  الناي يقولو  إل  تريد ا،ال ة

ل ويساملو  من ساملل تركتها قد كالل مجاجي العرب يف يدي حياربو  من حارب»

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .139ذخائر العقبى:   (1)

 املصدر السابق لفسه. (2)

بعد الصلع ورجو  معاوية إىل الرام  بع  من يسأل اإلمام احلسن عليه السـالم عـن حقـه يف     وهذا كا  (3)

ا،ال ة خو ًا أ  يعاود اإلمام املطالبة بهذا احلـقا السـيما وإ  معاويـة قـد لقـض الصـلع ومـبق الو يقـة         

؛ 45  ووضعها قل قدميه أمام النايا للمبيد ينظـر: )مقاتـل الطـالبيني ألبـي الفـرص االصـفهالي:      

 (.46ا  16شر  لهج البالغة البن أبي احلديد املعتبلي: ص
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ابتغاء وجه اهلل تعاىلا وحقن دماء أمة حممد صلى اهلل عليه و له وسليا  ـي ابتبهـا   

ا ويف لفـ  أخرجـه الصـدوق ) ـي أ فهـا بأتيـاي أهـل        (2)«(أهل احلجـال  (1)اييتأب

 .(3)احلجال(

هــ(ا وغـف  بألفـاظ    235. وأخرص احلـا   ابـن أبـي شـيبة الكـويف )املتـو ى سـنة        4

قـد  لـ  منـه معاويـة     عن الرعيبا قال: خط  اإلمام احلسن عليه السـالم و )متقاربةا 

 :-عليه السالم  - قال أ   ط  الناي.

  أكيس الكيس التقىا إاحلمد هلل الذي هدى بنا أولكيا وحقن بنا دماءكيا أال »

وأعجب العجب الفجورا وإ  هذا األمر الذي اختلفل  يه ألا ومعاوية حق كـا  لـي   

سكته ملعاويةا أو حق كا  المر  أحق به مـبا وإمنـا  علـل هـذا حلقـن دمـائكي        

 .(4)«(  أدري لعله  تنة لكي ومتا إو

 ويف لف :

لعله  تنة لكي  يأو حق لي تركته إلراد  صال  املسلمني وحقن دمائهيا وإ  أدر»

 .(5)«ومتا  إىل حني

 ويف لف   خر:

دمائكيا وقصـني أمـوالكيا وإ     نحلقحق كا  لي  سكته لها وإمنا  علل ذل  »

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجع تيسا وهو الذكر من املاعب. (1)

ــبي: ص 170ا  3املســتدرك علــى الصــحيحني: ص  (2) ــا  األاــا  للمقري ــاريخ 206ا  12؛ إمت ؛ ت

 .210ا،لفاء للسيو ي:  

 ..220ا  1علل الررائع للصدوق: ص (3)

 ( من كتاب األمراء.65ا برقي )277ا  7املصن  البن أبي شيبة: ص (4)

؛ مسـتدرك احلـاكي   173ا  8؛ السـنن الكـربى للبيهقـي: ص   54ا  13 تع الباري البن حجـر: ص  (5)

 .26ا  3؛ املعجي الكبف للطربالي: ص175ا  3للنيسابوري: ص
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 .(1)«أدري لعله  تنة لكي ومتا  إىل حني

 ويف لف   خرا أله عليه السالم قال:

أيها الناي إ  أكيس الكيس التقىا وإ  أمحق احلمق الفجورا وإلكي لو  لبـتي  »

ما بـني جـابلق وجـابر ا رجـال جـد  رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه و لـه وسـلي مـا            

  اهلل هــداكي جبــدي حممــدا أوغــف أخــي احلســني؛ وقــد علمــتي  وجــدمتو  غــفي 

كمركي و االلةا ور عكي به من اجلهالةا وأعبكي به بعد الذلةضوألقذكي به من ال

به بعد القلةا وإ  معاوية لالعب على حق هو لـي دولـها  نظـرت صـال  األمـةا      

وإ  معاويـة  وقد كنتي بايعتمولي على أ  تساملوا من ساملل وقاربوا من حاربـلا  

الـدماء خـف ممـا سـفكهاا      نواضع احلرب بيب وبينها وقد بايعته ورأيل أ  ما حقـ 

 ومل أرد بذل  إال صالحكي وبقاءكي:

 .(3)«(2){وَإِْن َأْ رِي َلَعلَُّه ِفْتنَةُ لَُكْم َوَمَتاوث إَِل  ِحنٍي}
ا،طبة هـ( أ  معاوية تكلي بعد هذ  314. وروى ابن أعمي الكويف )املتو ى سنة 5

 اليت ألقاها اإلمام احلسن عليه السالما  قال:

يف شيء من أمرها بعد لبيها إال ظهـر   إله مل تتنال  أمة كالل ق  من قبلناأيها الناي! »

اهلل تعاىل أظهر خيارها على أشرارهاا  أهل با لها على أهل حقها إال هذ  األمةا  هلل 

مـا أسـداها مـن لعمـة عليهـاا  قـد       بـذل    وأظهر أهل احلق على أهل البا ل ليـتي اـا  

شرو ا أردت بذل  األلفة واجتما  الكلمة  استقر احلق قرار ا وقد كنل شر ل لكي

مجع اهلل لنا كلمتنا وأعب دعوتناا  كل شرط  وصال  األمة وإ فاء النائر ا واآل   قد

 .«أحدا منكي  هو قل قدمي شر ته لكي  هو مردودا وكل وعد وعدته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .105ا  3شر  األخبار للقاضي النعما  املغربي: ص (1)

 .111سور  األلبياءا اآلية:  (2)

 .293ا  4الفتو  البن أعمي الكويف: ص (3)
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وهموا به يف  من كالم معاوية وضجوا وتكلمواا  ي شتموا معاوية قال:  غض  الناي

 تكلي به أشد الندم. وقتهي ذل ا وكادت الفتنة تقعا وخري معاوية على لفسه  ندم على ما

 وقــام املســي  بــن جنبــة الفــباري إىل احلســن بــن علــي  قــال: ال واهلل جعلــب اهلل   

مل  ع  أربعو  ألـ  سـي ا  ـي    داكا ما ينقضي تعجيب من ا كي  بايعل معاوية وم

أعطـاك   تأخذ لنفس  وال ألهل بيت  وال لريعت  منه عهدا وميماقا يف عقد  اهرا لكنـه 

 قـال   اسـواك  أمرا بين  وبينه  ي إله تكلي  ا قد اعلا واهلل ما أراد بهذا الكالم أحدا

 :-عليه السالم - له احلسن

أرى واهلل أ  ترجـع إىل   : قالا «صدقل يا مسي ! قد كا  ذل   ما ترى اآل ؟»

: ولظر احلسن ! قالوبينه ما كنل عليه وتنقض هذ  البيعةا  قد لقض ما كا  بين 

واجلـب ا  جعـل يسـكن النـاي      بن علي إىل معاوية وإىل ما قد لبل بـه مـن ا،ـوك   

 حتى سكنواا  ي قال للمسي :

ل الـدليا مل  ال يليق بنا وال خف  يـها ولـو ألـي أردت  ـا  علـ      يا مسي ! إ  الغدر»

ا وال أقوى على احملاربة وال أ بل عند الوغاء اعلى اللقاء يكن معاوية بأصرب مب

ولكب أردت بذل  صالحكي وكـ  بعضـكي عـن بعـضا      إذا استقرت اايجاءا

 .(1)«(األمر هلل حتى يسسيع بر ويسسا  من  اجر  ارضوا بقضاء اهلل وسلموا

هــ( عـن أبـي عمـر     460 )املتو ى سـنة  وأخرص الريخ الطوسي رمحه اهلل تعاىل. 6

إّ  لاذا  عن اإلمام احلسن عليه السالم وقد اـع معاويـة  طـ  النـاي  يقـول اـي: )      

وكا  اإلمام احلسن أسفل منه  ة أهاًل ومل ير لفسه اا أهاًلا بن علي ر لي للخالاحلسن 

أهلـها  ـي ذكـر     رغ من كالمـها قـام عليـه السـالما  حمـد اهلل تعـاىل مـا هـو          لما  رقا  

 ل:ااملباهلة وغفها مما  ص أهل البيل عليهي السالم إىل أ  ق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 املصدر السابق لفسه. (1)
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  معاويــة لعــي لكــي ألــي رأيتــه للخال ــة أهــاًل ومل أر لفســي اــا أهــاًلا  كــذب إ»

معاويةا حنن أوىل النـاي بالنـاي يف كتـاب اهللا علـى لسـا  رسـول اهلل صـلى اهلل        

 .(1)(«...عليه و له وسلي

الرـيخ الطوسـي رمحـه اهلل تعـاىل يف حـدي   ويـل عنـه        ئفة شيخ الطا. وأخرص 7

 عليه السالما إله قال:

 .(2)«أيها الناي إله ال يعاب أحد يسك حقها وإمنا يعاب أ  يأخذ ما ليس له»

 وهذ  النصو  تكر  عن مجلة أمورا منها:

بعــد أبيــه أمــف عليهــا أ: إ بــات حقــه يف ا،ال ــة اإلســالمية الــيت بايعــه املســلمو    

 ملؤمنني علي بن أبي  ال  عليهما السالم.ا

ب: إله مل يساوم على حقه يف ا،ال ة وإمنا قام بهذا الصلع ألجـل صـال  األمـة    

أهل الديالات األخرى وهـو مـا حيقـق األمـن     مع وحقن دمائها وتعايش أهلها من املوالني 

 اإللسالي.

ولـه مـن الطلقـاء    للخال ة اليت هي حمرمة عليه لك اغتصابهص:  ضع معاوية وبيا  

 الذين أسرهي النيب صلى اهلل عليه و له وسلي يوم  تع مكة  قال:

كــو  خليفــة ي من كــا   ليقــًا ال يعــرك اإلســال ــ كيــ  ا «أذهبــوا  ــألتي الطلقــاء»

 للمسلمني ويتحكي يف أمور دينهي ودلياهي.

د: قطــع الطريــق علــى مــن يريــد أ  جيمــع بــني ا،ال ــة الســلطويةا وبــني ا،ال ــة  

الذين جعلهي اهلل ورسـوله عـدل   يف اية اليت هي بعد النيب صلى اهلل عليه و له وسلي اإل

كما هو متواتر من األحادي  الرـريفة عنـه صـلى اهلل عليـه و لـه       االقر   والمقل األصغر

 يف حدي  المقلني القر   والعس  النبويةا وهي أهل بيته. اوسلي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .560األمالي للطوسي:   (1)

 .566األمالي للطوسي:   (2)
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أخرجـه ابـن أعـمي الكـويف بيالـه عليـه        ورد يف احلدي  ا،امس يف اللف  الذيهـ: 

ن عليـه  السالم للخال ة اإلايـة وا،ال ـة السـلطوية يف خطابـه للنـاي بعـد الصـلعا وبـيّ        

أ  هذ  االجنالات الـيت حققهـا الـنيب األكـرم صـلى اهلل عليـه و لـه وسـلي والـيت          السالم 

يـة العـيش   باتل تعرك اليوم بـاألمن اإللسـالي  ضـاًل عـن التنميـة وحقـوق اإللسـا  وحر       

بكرامة والتخلص من الفقر واحلاجة والعول وغف ذل ا إمنا هـي مـن مقتضـيات ا،ال ـة     

 .-كما أسلفنا يف املسألة السابقة  -اإلاية 

 :ما يلي يتضع من خالل هذ  الدراسة

  األمن اإللسالي هو من مقتضـيات ا،ال ـة اإلايـة وهـو مرـرو  األلبيـاء       إأواًل: 

 ني واألئمة عليهي السالم أمجعني.واملرسل

 اليًا: إ  ا،ال ة السلطوية إمنا هي وسيلة يستعا  بهـا علـى إمضـاء حقـوق النـاي      

 ومنع وقو  الظلي وتمبيل العدل وإقامة احلق.

 المًا: إ  اإلمام احلسن اجملتبى عليه السالم قد تفرد من بـني احلكـام مجيعـًا يف تقـديي     

ممـااًل صـادقًا وعمليـًا لألمـن اإللسـالي       حبـق  كـا    الة واحلكياإللسا  وأمنه على أمن الدو

 الذي يقوم مفهومه على تقديي اإللسا  وجعله أواًل يف سلي األولويات لدى احلكومات.

ومصـداقه  األمن اإللسالي رابعًا: أسبقية اإلمام احلسن عليه السالم يف بيا  مفهوم 

بـأل    ل اجلمعية العامة لألمـي املتحـد   والعمل على ققيقه بكل ما أوتي من إمكاليات قب

 عام.وأربعمئة 

خامسًا: دعو  املنظمات واملؤسسـات والـدول األعضـاء يف اجلمعيـة العامـة لألمـي       

ــيني املتحــد   ــرين واملعن ــن   واملفك ــل يف األم ــن اإللســاليا ب ــة ايف األم ــوق  اوالتنمي وحق
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ودراستهاا  ضاًل عن لي قراء  حيا  النيب املصطفى صلى اهلل عليه و له وسإىل  ااإللسا 

ــات         ــاهيي واآللي ــول إىل املف ــني للوص ــيهي أمجع ــلوات اهلل عل ــه ص ــل بيت ــه أه ــا  عست حي

الصحيحة يف ققيق األمن اإللسالي واألمن الفكري واألمـن االقتصـادي ومـا قتـاص إليـه      

 ع.مجاحليا  أ

 .(1){وَالَْحْمدُ ِللَّهِ َربِّ اْلَعاَلِمنَي}

ًَ السَِّميعُ اْلَعِليُمرَبََّنا َتَقبَّلْ ِمنَّ}  .(2){ا ِإنََّك َأْن

ًُ وَإَِليِْه ُأنِيُب}  .(3){َوَما تَوِْفيقِي إِلَّا ِباللَِّه َعَليْهِ تََوكَّْل
 هـ1436/حمرم احلرام/ 19ة اجلمعة ليل

 م2014/ 11/ 13 املوا ق

 كربالء املقدسة

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .182سور  الصا اتا اآلية:  (1)

 .127سور  البقر ا اآلية:  (2)

 .88سور  هودا اآلية:  (3)
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 .القر   الكريي -

تألي : الرـيخ أبـو منصـور أمحـد بـن علـي الطربسـي/ ققيـق: الرـيخ           /اصاالحتج .1

الطبعة  /م2004هـا 1425 بع: دار األسرو  للطباعة والنرر لسنة  /إبراهيي البهادري

 قي املقدسة ـ إيرا . /السادسة

 /تألي : أبو عبد اهلل الببف بن بكـار بـن الـببف القرشـي األسـدي      /األخبار املو قيات .2

ــق: د.  ــالي ققي ــة األوىل /ســامي مكــي الع ــ   /الطبع ــع:   /لرــر: عــامل الكت ســنة الطب

 بفوت. /هـ1429

اسساتيجية تعبيب األمن الفكري )حبـ  مقـدم للمـؤمتر الـو ب األول لألمـن الفكـري        .3

املفــاهيي والتحــديات/ إعــداد: متعــ  بــن شــديد بــن حممــد اامــاش/ جامعــة امللــ   -

 ية.سعود/ الرياض ـ اململكة العربية السعود

تألي : يوس  بـن عبـد اهلل بـن حممـد بـن عـرب الـرب         /االستيعاب يف معر ة األصحاب .4

سـنة الطبـع:    /لرـر: دار اجليـل   /الطبعة األوىل /ققيق: علي حممد البجاوي /القر يب

 بفوت ـ لبنا . /م1991هـا 1412

مـد  تألي : عب الدين ابن األ ف ابي احلسن علي بن حم /أسد الغابة يف معر ة الصحابة .5

سـنة   /لرـر: دار الكتـ  العلميـة    /الطبعـة الماليـة   /ققيق: جمموعة من احملققني /اجلبري

 بفوت ـ لبنا . /م2003هـا 1424الطبع: 

تألي : احلا   أمحد بـن علـي ابـن حجـر العسـقاللي )ت       /اإلصابة يف متيب الصحابة .6

علـي حممـد   دراسة وققيق وتعليق: الريخ عادل أمحد عبد املوجـودا الرـيخ    /هـ(852

 /م1994هــا  1415سـنة الطبـع:    /لرر: دار الكتـ  العلميـة   /الطبعة األوىل /معوض

 بفوت ـ لبنا .

 بع: دار األسـو  للطباعـة    /تالي : الريخ حممد بن يعقوب الكليب /أصول الكايف .7

 قي املقدسة ـ إيرا . /الطبعة ا،امسة /م2004هـا 1425والنرر لسنة 
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 /لرر: دار العلـي للماليـني   /الطبعة ا،امسة /البركلي تألي : خف الدين /األعالم .8

 بفوت ـ لبنا . /م1980هـا 1400سنة الطبع: 

سـنة الطبـع:    /لرـر: دار التعـارك للمطبوعـات    /السيد حمسن األمـني  /أعيا  الريعة .9

 بفوت ـ لبنا . /م1992هـا 1413

ققيـق:   /وقتألي : الريخ أبو جعفر حممد بن علي الصـد  /إكمال الدين ومتام لعمة .10

 /هـ1424سنة الطبع:  /لرر: مؤسسة األعلمي /الطبعة المالية /الريخ حسني األعلمي

 بفوت.

ققيــق: قســي  /تــألي : الرــيخ أبــو جعفــر بــن حممــد بــن احلســن الطوســي /األمــالي .11

 /لرـر: مركـب الطباعـة والنرـر يف مؤسسـة البعمـة       /الطبعـة األوىل  /الدراسات اإلسالمية

 قي املقدسة ـ إيرا . /م1993هـا 1414سنة الطبع: 

تألي : الريخ أبو جعفر حممد بن علي الصدوق/ ققيق: قسي الدراسـات   /األمالي .12

 /م1996هـــا 1417 بــع: مركــب الطباعــة والنرــر يف مؤسســة البعمــة لســنة  /اإلســالمية

 قي املقدسة ـ إيرا . /الطبعة األوىل

االحـوال واألمـوال واملفـد     إمتا  األاا   ـا للـنيب صـلى اهلل عليـه و لـه وسـلي مـن         .13

ــا  ــاي احلســيب       /واملت ــو العب ــد القــادرا أب ــدين أمحــد بــن علــي بــن عب ــألي : تقــي ال ت

 بـع ولرـر: منرـورات حممـد      /العبيديا املقريبي/ ققيق: حممد عبد احلميـد النميسـي  

بـفوت ـ    /الطبعـة األوىل  /م1999هــا  1420علـي بيضـو ا دار الكتـ  العلميـة لسـنة      

 لبنا .

اإللسالي املفهوم والتطبيق يف الواقـع العربـي والـدولي/ تـألي : خدجيـة عر ـة       األمن  .14

هـــا 1430الطبعــة األوىل لســنة   /حممــد أمــني/ جامعــة لــاي  العربيــة للعلــوم األمنيــة      

 الرياض ـ اململكة العربية السعودية. /م2009

األمن اإللسـالي كمفهـوم غـف شـامل/ بقلـي: حبيـ  معلـوك/ مقـال لرـرته جريـد             .15

ولرـر  موقـع    2009/ تررين األول سنة 21ف اللبنالية بعددها الصادر يوم األربعاء السف
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 حركة التجدد الدميقرا ي.

 موقع السكينة. /بقلي: د. إبراهيي عبد اهلل البهرالي /األمن الفكري .16

لرـر: مؤسسـة علـوم     /تألي : السـيد لبيـل احلسـب    /األمن الفكري يف لهج البالغة .17

ــع: دار /لهــج البالغــة  ــل لســنة    ب ـــا 1436الكفي ــة األوىل /م2015ه ــربالء  /الطبع ك

 املقدسة ـ العراق.

بقلـي: أحـد بـن علـي      /األمن الفكري والعقائدي مفاهيمه وخصائصه وكيفية ققيقـه  .18

 /هـــ1408 بــع: ســنة  /لرــر: املركــب العربــي للدراســات األمنيــة بالريــاض   /اجملــدوب

 اململكة العربية السعودية.

 /ماعية المقا ية جملتمع الكو ة عنـد اإلمـام احلسـني عليـه السـالم     األلمروبولوجيا االجت .19

لرر: شعبة الدراسات والبحوظ االسالمية  /الطبعة األوىل /تألي : السيد لبيل احلسب

 بفوت. /هـ1430سنة الطبع:  /يف العتبة احلسينية املقدسة

ولرـر:   بع  /ققيق: حممود الفردوي العظي /تألي : البالذري /ألساب األشراك .20

 دمرق ـ سوريا. /الطبعة األوىل /م1997دار اليقظة العربية لسنة 

تألي : سليما  بن أمحد بن أيوب بن مطف اللخمي الراميا أبـو القاسـي    /األوائل .21

الطربالي/ ققيق: حممد شكور بن حممود احلاجي أمرير/ لرر: مؤسسة الرسـالةا  بـع:   

 وت ـ لبنا .بف /الطبعة األوىل /هـ1403دار الفرقا  لسنة 

تـألي : العالمـة الرـيخ حممـد بـاقر       /حبار األلوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األ هـار  .22

الطبعــة  /م1983هـــا 1403 بــع ولرـر: مؤسســة الو ــاء لسـنة    /( 1111اجمللسـي )ت  

 بفوت ـ لبنا . /المالية املصححة

 /س  هبودققيق: بركات يو /بالغات النساء أبو الفضل أمحد بن ابي  اهر  يفور .23

 صيدا. /هـ1426سنة الطبع:  /لرر: املكتبة العصرية /الطبعة األوىل

ــاص العــروي  .24 ــي شــفي   /ت ــق: عل ــدي/ ققي ــألي : الببي ــع: دار الفكــر لســنة   /ت  ب

 بفوت ـ لبنا . /م1994هـا 1414
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لرـر:   /ققيـق: جلنـة مـن األدبـاء     /تـألي : جـالل الـدين السـيو ي     /تاريخ ا،لفـاء  .25

 بفوت ـ لبنا . /مطابع معتوق أخوا 

 /تألي : الريخ حسني بـن حممـد الـديابكري    /تاريخ ا،ميس يف أحوال ألفس لفيس .26

 بفوت ـ لبنا . /لرر: دار صادر

 /تـألي : أبـو جعفـر حممـد بـن جريـر الطـربي        /تاريخ الطربي ـ تاريخ األمـي وامللـوك    .27

 بــع ولرــر: مؤسســة األعلمــي  /ققيــق وتصــحيع وضــب : وبــة مــن العلمــاء األجــالء 

 بفوت ـ لبنا . /الطبعة الرابعة /م1983هـا 1403للمطبوعات لسنة 

تألي : أبو القاسي علي بن احلسـن بـن هبـة اهلل املعـروك      /تاريخ مدينة دمرق الكبف .28

 /الطبعـة األوىل  /ققيق: أبي عبـد اهلل علـي عاشـور اجلنـوبي     /هـ(571بابن عساكر )ت 

 بفوت ـ لبنا . /م2001هـ 1421 بع ولرر: دار إحياء الساظ العربي لسنة 

 /تـألي : ابـن شـعبة احلرالـي     /ق  العقـول عـن  ل الرسـول صـلى اهلل عليـه و لـه وسـلي        .29

لرـر: مؤسسـة النرـر اإلسـالمي التابعـة       /الطبعة الماليـة  /تصحيع وققيق: علي أكرب الغفاري

 قي املقدسة ـ إيرا . /م1983هـا 1404سنة الطبع:  /جلماعة املدرسني

لرــر: دار  /الطبعــة األوىل /تــألي : العالمــة ســب  ابــن اجلــولي  /تــذكر  ا،ــوا  .30

 بفوت ـ لبنا . /م2005هـا 1425سنة النرر:  /العلوم

ققيـق:   /تألي : لصر بن حممد بن إبـراهيي السـمرقندي احلنفـي    /تفسف السمرقندي .31

هــا  1427سـنة الطبـع:    /لرر: دار الكتـ  العلميـة   /الطبعة األوىل /د. حممود مطرجي

 بفوت ـ لبنا . /م2007

تــألي : أبــو املظفــرا منصــور بــن عبــد اجلبــار بــن أمحــد املــرولي  /تفســف الســمعالي .32

الطبعـة   /ققيق: ياسر بن إبراهيي وغنيي بن عباي بـن غنـيي   /السمعالي التميمي احلنفي

 الرياض. /م1997هـا 1418سنة الطبع:  /لرر: دار الو ن /األوىل

الطبعـة   /تـألي : ابـو جعفـر بـن جريـر الطـربي       /جامع البيـا  عـن تأويـل  ي القـر       .33

 القاهر  ـ مصر. /المالية
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إعـداد: عبـد الواحـد االمـدي      /حكي االمام علي عليه السالم او غرر احلكي ودرر الكلـي  .34

 بـع ولرـر: مؤسسـة االعلمـي      /ترتي  وتصحيع: العالمة الريخ حسني االعلمي /التميمي

 وت ـ لبنا .بف /م2002الطبعة األوىل لسنة  /للمطبوعات

الطبعـة   /تألي : السـيد هاشـي البحرالـي    /حلية األبرار يف  ضائل حممد و له األ هار .35

بفوت ـ   /م1992هـا 1413سنة الطبع:  /لرر: مؤسسة األعلمي للمطبوعات /المالية

 لبنا .

تـألي : أبـي لعـيي أمحـد بـن عبـد اهلل االصـفهالي         /حلية األولياء و بقات األصفياء .36

 /لرـر: دار الكتـ  العامليـة    /الطبعة الماليـة  /: مصطفى عبد القادر عطاققيق /الرا عي

 بفوت ـ لبنا . /م2002هـا 1423سنة الطبع: 

لرـر: مؤسسـة    /الطبعـة الماليـة   /تـألي : قطـ  الـدين الراولـدي     /ا،رائج واجلرائع .37

 بفوت. /هـ1411سنة الطبع:  /النور

وتصـحيع وتعليـق: علـي أكـرب     ققيق  /تالي : الريخ الصدوق رمحه اهلل /ا،صال .38

ــة يف قــي املقدســة    /الغفــاري ســنة  /لرــر: منرــورات جامعــة املدرســني يف احلــول  العلمي

 قي املقدسة. /هـ1403ذي القعد  احلرام  18الطبع: 

ترمجـة: سـيد    /تألي : الرـيخ الـواع  حممـد بـاقر الكجـوري      /ا،صائص الفا مية .39

ســنة الطبــع:  /الرــري  الرضــي لرــر: إلترــارات /الطبعــة األوىل /علــي مجــال أشــرك

 م.2001هـا 1421

تألي : أبو عبد الرمحن  /خصائص أمف املؤمنني علي بن أبي  ال  ــ عليه السالم ــ .40

القـاهر  ـ     / بـع ولرـر: دار التقـدم    /هــ( 303أمحـد بـن شـعي  النسـائي الرـا عي )ت      

 مصر.

را جـالل الـدين   تـألي : عبـد الـرمحن بـن أبـي بكـ       /الدر املنمـور يف التأويـل باملـأ ور    .41

ـــ(911الســيو ي )ت  ــر لســنة    /ه ــع دار الفك  /الطبعــة األوىل /م1983هـــا 1403 ب

 بفوت ـ لبنا .



 عليه السالم األمن اإلنساني يف خالفة اإلمام الحسن .............................................. 174

 

تـألي : يوسـ  بـن حـاخ الرـامي املرـغري        /الدر النظيي يف مناقـ  األئمـة اللـهاميي    .42

التابعــة جلماعــة / لرــر: مؤسســة النرــر اإلســالمي  /العــاملي مــن أعــالم القــر  الســابع  

 املقدسة.قي  /املدرسني

لرـر: املطبعـة    /الطبعـة الماليـة   /تألي : حممد بن جريـر الطـربي )الرـيعي(    /دالئل اإلمامة .43

 النج  األشرك ـ العراق. /م1963هـا 1383سنة الطبع:  /احليدرية

ــاعي    .44 ــن االقتصــادي واالجتم ــي: د. ســناء احلــاص   /دور اإلعــالم يف قضــايا األم  /بقل

 .www.ministryinfo.gov.lbموقع: 

 /لرر: جامعة اجلبائـر  /إعداد/ حليمة حقالي /تنمية يف ققيق األمن اإللساليدور ال .45

 اجلبائر. /م2012-2011 بع: سنة 

إعــداد/  /دور املنظمــات الدوليــة غــف احلكوميــة يف تفعيــل مضــامني األمــن اإللســالي   .46

ــة   /أدري صــفية ــاض ـ     /م2012-2011لرــر: ســنة   /جامعــة احلــاص ،ضــر باتن الري

 لسعودية.اململكة العربية ا

تألي : احلا   حم  الدين أمحـد بـن عبـد اهلل     /ذخائر العقبى يف مناق  ذوي القربى .47

 .ـ لبنا  بفوت /م1974هـا 1393الطربي/  بع: دار املعر ة لسنة 

ققيـق:   /تألي : أبو عمـرو حممـد بـن عمـر بـن عبـد العبيـب الكرـي         /رجال الكري .48

 /م2009هـــا 1430 لســنةلمــي لرــر: مؤسســة األع /الطبعــة األوىل /أمحــد احلرــيب

 بفوت ـ لبنا .

 بـع ولرـر: دار    /تألي : امحـد بـن عبـد اهلل الطـربي     /الرياض النضر  يف مناق  العرر  .49

 بفوت ـ لبنا . /الطبعة المالية /م2003هـا 1424الكت  العلمية لسنة 

 /هـــ(287ابــن أبــي عاصــيا عمــرو بــن أبــي عاصــي الضــحاك الرــيبالي )ت  /الســنة .50

الطبعلـة   /م1980هـا 1400 بع: املكتبة اإلسالمي لسنة  /د لاصر األلباليققيق: حمم

 بفوت ـ لبنا . /األوىل

ققيــق  /تــألي : ابــي داود ســليما  بــن االشــع  السجســتالي      /ســنن أبــي داوود  .51
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 /لرر دار الفكـر للطباعـة والنرـر والتوليـع     /الطبعة األوىل /وتعليق: سعد حممد اللحام

 بفوت ـ لبنا . /م1990هـا 1410سنة الطبع: 

تألي : حممد بن عيسى أبـو عيسـى السمـذي أسـلمي/ ققيـق وتصـحيع:        /سنن السمذي .52

هـا 1403سنة الطبع:  / بع: دار الفكر للطباعة والنرر والتوليع /عبد الوهاب عبد اللطي 

 بفوت ـ لبنا . /الطبعة المالية /م1983

 /د بن احلسني بـن علـي للبيهقـي   تألي : احلا   اجلليل أبي بكر أمح /السنن الكربى .53

سـنة الطبـع:    /لرـر: دار الكتـ  العلميـة    /الطبعة المالمـة  /ققيق: حممد عبد القادر عطا

 بفوت. /هـ1424

 /تــألي : أبــو الفــرص لــور الــدين علــي بــن إبــراهيي احللــيب الرــا عي /الســف  احللبيــة .54

سـنة الطبـع:    /العلميـة لرـر: دار الكتـ     /الطبعة األوىل /ققيق: عبد اهلل حممد ا،ليلي

 بفوت. /هـ1422

لرـر:   /الطبعـة األوىل  /ققيـق: مصـطفى السـقا    /تألي : ابن هرام /السف  النبوية .55

 بفوت. /مؤسسة علوم القر  

تعليــق: املــفلا أبــو  /تــألي : مــولي حممــد صــاحل املاللــدرالي  /شــر  أصــول الكــايف .56

رـر: دار إحيـاء الـساظ     بع ول /ضب  وتصحيع: السيد علي عاشور /احلسن الرعرالي

بــفوت ـ    /الطبعــة األوىل /م2000هـــا 1421العربــي للطباعــة والنرــر والتوليــع لســنة 

 لبنا .

 /أبــو حنيفــة النعمــا  بــن حممــد التميمــي املغربــي  /شــر  األخبــار يف  ضــائل األئمــة األ هــار .57

ي التابعـة  لرـر: مؤسسـة النرـر اإلسـالم     /الطبعـة األوىل  /ققيق: السيد حممد احلسـيب اجلاللـي  

ـ إيرا . /م1988هـا 1409سنة الطبع:  /جلماعة املدرسني  قي املقدسة 

تــألي : ابــن أبــي احلديــد املعتبلــي/ ققيــق: حممــد ابــو الفضــل  /شــر  لهــج البالغــة .58

ــراهيي ــة لســنة      /إب ــ  العربي ــاء الكت ــر: دار إحي ــع ولر ـــا 1378 ب ــة  /م1959ه الطبع

 بغداد ـ العراق. /األوىل
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 /عــد التفضــيل يف اآليــات الناللــة يف أهــل البيــل علــيهي الســالم شــواهد التنبيــل لقوا .59

 بــع  /ققيــق: الســيد حممــد بــاقر احملمــودي /تــألي : احلــاكي احلســكالي احلــّذاء احلنفــي

هــا  1411ولرر: مؤسسة الطبع والنرر التابعة لولار  المقا ة واالرشاد االسالمي لسـنة  

  هرا  ـ إيرا . /الطبعة األوىل /م1990

 /تألي : أبو عبد اهلل حممد بـن إااعيـل بـن املغـف  بـن البخـاري       /خاريصحيع الب .60

 بفوت ـ لبنا . /الطبعة الرابعة /م1985هـا 1405 بع ولرر: عامل الكت  لسنة 

ققيق: د. حممد عبـد الـرمحن    /تألي : حمي الدين النووي الرا عي /صحيع مسلي .61

الطبعــة  /م2000هـــا 1420 بــع ولرــر: دار إحيــاء الــساظ العربــي لســنة    /املرعرــلي

 بفوت ـ لبنا . /األوىل

تألي : أمحد بـن حجـر اايتمـي     /الصواعق احملرقة يف الرد على أهل البد  والبلدقة .62

لرـر: مكتبـة    /خرص أحاديمه وعلق حواشيه وقدم له: عبد الوهاب عبد اللطيـ   /املكي

القـاهر    /اليةالطبعة الم /م1965هـا 1385القاهر  لصاحبها علي يوس  سليما  لسنة 

 ـ مصر.

تألي : أبو عبد اهلل حممد بن سعد بـن منيـع املعـروك بـابن سـعد/       /الطبقات الكربى .63

 /م1990هـــا 1410 بــع: دار الكتـ  العلميــة لســنة   /ققيـق: حممــد عبــد القـادر عطــا  

 بفوت ـ لبنا . /الطبعة األوىل

قيـق: السـيد   ق /تألي : أبو جعفر محد بن علي الصدوق رمحـه اهلل  /علل الررائع .64

ــوم   ــد الصــادق حبــر العل ــة االوىل /حمم ــي   /الطبع ــع:   /لرــر: مؤسســة األعلم ســنة الطب

 بفوت ـ لبنا . /م1987هـا 1408

ققيـق: حممـد    /تألي : بـدر الـدين العـيب    /عمد  القاري يف شر  صحيع البخاري .65

 /هــ 1424سـنة الطبـع:    /لرر: دار إحياء الساظ العربي /الطبعة األوىل /أمحد احلالق

 بفوت.

تألي : الريخ كـايف الـدين أبـي احلسـن علـي بـن حممـد الواسـطي          /عيو  املواع  واحلكي .66
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 بـع ولرـر:    /ققيق: الرـيخ حسـني احلسـب البفجنـدي     /الليمي )املتو ى يف القر  السادي(

 بفوت ـ لبنا . /الطبعة األوىل /هـ.ش1376دار احلدي  لسنة 

الطبعـة   /ققيـق: عبـد البهـر  احلسـينية     /فـي تألي : إبراهيي بن حممـد المق  /الغارات .67

 بفوت ـ لبنا . /هـ1407سنة الطبع:  /لرر: دار األضواء /األوىل

 /ققيـق: د. عبـد الكـريي مصـطفى مـد       /تألي : أبو سليما  ا،طـابي  /غري  احلدي  .68

 أربد. /م2008سنة الطبع:  /لرر: عامل الكت  احلدي  /الطبعة األوىل

 /تألي : حممود بـن عمـر البنرـري جـار اهلل أبـو القاسـي       /الفائق يف غري  احلدي  .69

 بـع ولرـر: عيسـى البـابلي      /حممد أبو الفضـل إبـراهيي   -ققيق: علي حممد البجاوي 

 م.1971احلليب لسنة 

ــاري يف شــر  صــحيع البخــاري   .70 ــألي : احلــا   ابــن حجــر العســقاللي/    / ــتع الب ت

 بفوت ـ لبنا . /الكت  العلمية بع: دار  /ققيق: عبد العبيب بن عبد اهلل بن بال

الطبعـة   /ققيـق: علـي شـفي    /تألي : أبـي حممـد أمحـد بـن أعـمي الكـويف       /الفتو  .71

 بفوت. /هـ1411سنة الطبع:  /لرر: دار األضواء /األوىل

تألي : أمحد بن حييى بن جـابر بـن داود البغـدادي الـبالذري املولـود       / تو  البلدا  .72

بـفوت ـ    /م1998هــا  1418ع: دار ابن خلدو  لسنة أواخر القر  المالي ااجري/  ب

 لبنا .

 رائــد الســمطني يف  ضــائل املرتضــى والبتــول والســبطني واألئمــة مــن ذريــتهي علــيهي  .73

تألي : إبراهيي بن حممد ابن املؤيد بن عبـد اهلل بـن علـي بـن بـن حممـد اجلـويب         /السالم

لرـــر: مؤسســـة  /ألوىلالطبعـــة ا /ققيـــق: الرـــيخ حممـــد بـــاقر احملمـــودي  /ا،راســـالي

 بفوت ـ لبنا . /م1978هـا 1398سنة الطبع:  /احملمودي

تــألي : علــي بــن حممــد بــن امحــد املــالكي )ابــن   /الفصــول املهمــة يف معر ــة األئمــة .74

 /لرـر: دار احلـدي  للطباعـة والنرـر     /الطبعـة األوىل  /ققيق: سامي الغربري /الصاغ(

 قي املقدسة. /هـ1422سنة الطبع: 
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تألي : أمحد بن حنبل أبو عبد اهلل الرـيبالي/ ققيـق: وصـي اهلل     /حابة ضائل الص .75

 م.1982هـا 1402 بع ولرر: مؤسسة الرسالة لسنة  /حممد عباي

 /تألي : ابن أبي العباي أمحد بـن عقـد  الكـويف    / ضائل أمف املؤمنني عليه السالم .76

قي املقدسة ـ   /م2004هـا 1424سنة الطبع:  /لرر: منرورات دليل ما /الطبعة األوىل

 إيرا .

 /إعـداد: أ.د. علـي محـاد    /القالو  الدولي اإللسـالي واألمـن اإللسـالي يف اإلسـالم     .77

ــدولي اإللســالي واألمــن       ــالو  ال ــة مقدمــة ضــمن امللتقــى العلمــي حــول )الق ــة علمي ورق

 لبنا . /م2010هـا 1431لرر و بع: بفوت لسنة  /اإللسالي( بالرياض

ققيــق: د.  /د الــرمحن ا،ليـل بـن أمحــد الفراهيـدي   تــألي : أبـو عبـ   /كتـاب العـني   .78

ــع: مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات لســنة    /مهــدي املخبومــي   /م1987هـــا 1408 ب

 بفوت ـ لبنا . /الطبعة األوىل

الطبعـة   /تـألي : علـي بـن عيسـى بـن أبـي الفـتع األربلـي         /كر  الغمة يف معر ـة األئمـة   .79

 بفوت ـ لبنا . /م2001ـا ه1421سنة الطبع:  /لرر: دار األضواء /األوىل

ققيـق:   /تألي : القاسي علي بن حممد بن علـي ا،ـبال القمـي الـرالي     /كفاية األ ر .80

سـنة الطبـع:    /لرر: الترـارات بيـدار   /السيد عبد اللطي  احلسيب الكوهكمري ا،وئي

 قي املقدسة ـ إيرا . /م1980هـا 1401

م ويليــه البيــا  يف أخبــار  كفايــة الطالــ  يف مناقــ  علــي بــن أبــي  الــ  عليــه الســال    .81

تـألي : أبـي عبـد اهلل حممـد بـن يوسـ         /صاح  البما  عجل اهلل تعاىل  رجه الرـري  

هـا 1413 بع: شركة الكتيب لسنة  /ققيق: د. حممد هادي األميب /الكنجي الرا عي

 بفوت ـ لبنا . /الطبعة الرابعة /م1992

ء الـدين علـي بـن حسـام الـدين      تـألي : عـال   /كنب العمال يف سنن األقوال واأل عـال  .82

 بـع ولرـر: دار الكتـ  العلميـة لسـنة       /املتقي ااندي/ ققيـق: حممـود عمـر الـدميا ي    

 بفوت ـ لبنا . /الطبعة األوىل /هـ1419
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 /تألي : مجال الدين حممد بن مكـرم بـن منظـور االلصـاري املصـري      /لسا  العرب .83

 /م2004هــا  1424ميـة لسـنة    بع ولرـر: دار الكتـ  العل   /ققيق: عامر أمحد حيدر

 بفوت ـ لبنا . /الطبعة االوىل

تـألي : أبـي احلسـن لـور الـدين علـي بـن أبـي بكـر بـن            /جممع البوائد ومنبع الفوائـد  .84

لرـر: دار الفكـر لسـنة     /ققيـق عبـد اهلل حممـد الـدرويش     /هـ(807سليما  اايممي )ت 

 بفوت ـ لبنا . /الطبعة األوىل /م2004هـا 1425

تألي : العالمـة الرـيخ حممـد     /ول يف شر  اخبار ال الرسول عليهي السالممرا  العق .85

 بع ولرر:  /املقدمة بقلي: السيد جعفر مرتضى العسكري /هـ(1111باقر اجمللسي )ت 

 قي املقدسة ـ إيرا . /دار الكت  اإلسالمية

ــتدرك علـــى الصـــحيحني  .86 ــاكي    /املسـ ــد اهلل احلـ ــن عبـ ــد بـ ــو عبـــد اهلل حممـ ــألي : ابـ تـ

 بـع ولرـر: دار الكتـ  العلميـة لسـنة       /وري/ ققيق: مصطفى عبد القـادر عطـا  النيساب

 بفوت ـ لبنا . /الطبعة المالية /م2001هـا 1422

تـألي : شـهاب الـدين حممـد بـن أمحـد بـن منصـور          /املستطرك يف كل  ن مستطرك .87

بـفوت ـ    /الطبعـة األوىل  /هــ 1419األبريهي أبو الفتع/  بع ولرر: عامل الكت  لسنة 

 لبنا .

ققيق: الريخ حبي  الـرمحن   /تألي : أبو بكر  عبد اهلل بن الببف احلميدي /املسند .88

 بفوت. /هـ1409سنة الطبع:  /لرر: دار الكت  العلمية /الطبعة األوىل /األعظمي

تــألي : أبــو يعقــوب إســحاق بــن إبــراهيي بــن نلــد بــن إبــراهيي   /مســند ابــن عبــاي .89

لرـر: دار   /راهويه(/ ققيق: حممـد نتـار ضـرار املفـيت     احلنظلي املرولي املعروك بـ)ابن

 م.2002هـا 1423الطبعة األوىل لسنة  /الكتاب العربي

تألي : أمحد بن حنبل أبو عبد اهلل الريبالي/  بع: مؤسسة  /مسند أمحد بن حنبل .90

 بفوت ـ لبنا . /الرسالة

 بع ولرر: مؤسسـة   /ققيق:محدي عبد اجمليد السلفي /تألي : الطربالي /مسند الراميني .91
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ـ لبنا . /الطبعة المالية /م1996هـا 1417سنة الطبع:  /الرسالة  بفوت 

تــألي : أبــو جعفــر الطحــاويا أمحــد بــن حممــد بــن ســالمة األلدي  /مرــكل اآل ــار .92

هــا  1415 بـع: مؤسسـة الرسـالة لسـنة      /ققيـق: شـعي  األرلـا وط    /املصري احلنفي

 .بفوت ـ لبنا  /الطبعة األوىل /م1995

ققيـق:   /هــ( 211تألي : أبـو بكـر عبـد الـرلاق بـن همـام الصـنعالي )ت         /املصن  .93

 بع ولرـر: املكتـ  اإلسـالمي للنرـر والتوليـع لسـنة        /الريخ حبي  الرمحن األعظمي

 بفوت ـ لبنا . /الطبعة المالية /م1983هـا 1403

تعليـق:  ققيـق و  /تألي : عبد اهلل بن حممـد بـن أبـي شـيبة الكـويف العبسـي       /املصن  .94

سـنة الطبـع:    /لرر: دار الفكر للطباعـة والنرـر والتوليـع    /الطبعة األوىل /سعيد اللحام

 بفوت ـ لبنا . /م1989هـا 1409مجاد اآلخر  

 /تألي : حممـد بـن  لحـة القرشـي الرـا عي      /مطال  السؤول يف مناق   ل الرسول .95

ســنة الطبــع:  /غلرــر: مؤسســة الــبال /الطبعــة األوىل /ققيــق ماجــد ابــن امحــد العطيــة

 بفوت. /هـ1419

ــار  .96 ــن علــي الصــدوق    /معــالي األخب ــو جعفــر حممــد ب ــألي : أب ــق وتصــحيع   /ت ققي

 /لرر: مؤسسة النرر اإلسـالمي التابعـة جلماعـة املدرسـني     /وتعليق: علي أكرب الغفاري

 قي املقدسة. /هـ1379سنة الطبع: 

بـن أيـوب الطربالـي    تألي : احلا   أبو القاسـي سـليما  بـن أمحـد      /املعجي األوس  .97

لرـر: دار احلـرمني للطباعـة والنرـر      /ققيق: قسي التحقيق بدار احلـرمني  /هـ(360)ت 

 م.1995هـا 1415سنة الطبع:  /والتوليع

ققيق: محدي عبد  /تألي : أبي القاسي سليما  بن أمحد الطربالي /املعجي الكبف .98

هـــا 1319ســنة الطبــع:  /اعــةلرــر: الــدار العربيـة للطب  /الطبعــة األوىل /اجمليـد الســلفي 

 بفوت ـ لبنا . /م1901

ققيـق: عبـد    /تألي : أمحد بن  اري بن لكريا )ابن  اري( /معجي مقاييس اللغة .99
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هــا  1404سـنة الطبـع:    / بع ولرـر: مكتبـة اإلعـالم اإلسـالمي     /السالم حممد هارو 

 م.1938

روك بــ)الراغ   تألي : أبو القاسي احلسني بـن حممـد املعـ    /مفردات يف غري  القر   .100

 /الطبعـة األوىل  /م2008هـا 1428االصفهالي(/  بع: دار إحياء الساظ العربي لسنة 

 بفوت ـ لبنا .

 /لرـر: دار السبيـة   /الطبعـة األوىل  /تألي : أبي الفرص األصفهالي /مقاتل الطالبيني .101

 بغداد.

عيد أبـو ننـ  لـوط بـن حييـى بـن سـ        /مقتل اإلمـام احلسـني بـن علـي عليهمـا السـالم       .102

لرــر: دار  /الطبعــة األوىل /ققيــق: كامــل ســلما  اجلبــوري /العــامري األلدي الكــويف

 بفوت. /هـ1402سنة الطبع:  /احملجة البيضاء

لرــر: دار إحيــاء الــساظ  /الطبعــة األوىل /تــألي : ابــن حجــر /مقدمــة  ــتع البــاري .103

 بفوت. /م1988هـا 1408سنة الطبع:  /العربي

 : أبـو جعفـر الصـدوق حممـد بـن علـي بـن بابويـه القمـي          تـألي  /من ال حيضر  الفقيه .104

 بـع ولرـر: مؤسسـة النرـر      /ققيق وتصحيع وتعليق: علـي أكـرب الغفـاري    /رمحه اهلل

 قي املقدسة ـ إيرا . /الطبعة المالية /اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني

ة الرـيخ  تألي : املو ق بن أمحد بن حممد املكي ا،وارلمي/ ققيـق:  ضـيل   /املناق  .105

 مال  احملمودي.

تألي : املو ق بن حممد املكي ا،وارلمي/  بع: مؤسسة النرـر اإلسـالمي لسـنة     /املناق  .106

 قي املقدسة ـ إيرا . /الطبعة ا،امسة /م2004هـا 1425

تــألي : أبــو جعفــر حممــد بــن علــي بــن شــهر  /مناقــ   ل أبــي  الــ  علــيهي الســالم .107

لرر: مركب األحباظ العقائديـة   /وس  البقاعيققيق: د. ي / شوب السروي املاللدرالي

 قي املقدسة ـ إيرا . /الطبعة األوىل /م2000هـا 1421لسنة 

تـألي : احلـا  ا ابـن املغـاللي      /مناق  أمف املؤمنني علي بن أبي  ال  عليه السالم .108
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سـنة   /الطبعة األوىل/ لرر: إلتراءات سب  النيب صـلى اهلل عليـه و لـه وسـلي     /الرا عي

 م.2005هـا 1426 الطبع:

 /مناق  علي بن أبي  ال  عليـه السـالم ومـا لـبل مـن القـر   يف علـي عليـه السـالم          .109

ققيق واميع وترتيـ : عبـد    /تألي : أبي بكر أمحد بن موسى ابن مردويه األصفهالي

ــدين   ــرلاق حممــد حســني حــرل ال ــة  /ال ــع:   /لرــر: دار احلــدي   /الطبعــة المالي ســنة الطب

 قي املقدسة. /هـ1424

 بـع:   /تألي : الريخ هـادي النجفـي   /وسوعة أحادي  أهل البيل عليهي السالمم .110

 الطبعة األوىل. /م2002هـا 1423سنة 

املوسوعة الفقهيـة الكويتيـة/ لرـر: ولار  األوقـاك والرـؤو  اإلسـالمية بدولـة الكويـل/          .111

 يل.الطبعة األوىل دار الصفو   صر/ الطبعة المالية دار السالسل بدولة الكويل/ الكو

لهاية األرب يف  نو  األدب/ تـألي : شـهاب الـدينا أمحـد بـن عبـد الوهـاب النـويري/          .112

 م/ القاهر  ـ مصر.1990هـا 1410 بع ولرر: دار اايئة املصرية للكتاب لسنة 

 /لهج البالغة لإلمام أمف املؤمنني وموىل املوحدين علي بـن أبـي  الـ  عليـه السـالم      .113

سـنة   /لرـر: مكتبـة السـيد املرعرـي     /ود املرعرـي اميع: الرري  الرضـيا السـيد حممـ   

 قي املقدسة ـ إيرا . /م1986هـا 1406الطبع: 

تألي : مـؤمن بـن حسـني مـؤمن الرـبلنجي       /لور األبصار يف مناق   ل النيب املختار .114

قـي   /م2005هـا 1426سنة الطبع:  /لرر: دار ذوي القربى /الطبعة األوىل /الرا عي

 املقدسة ـ إيرا .

ققيق: مؤسسة  ل البيل عليهي  /تألي : احلر العاملي /ريعة )اإلسالمية(وسائل ال .115

 بــع: مؤسســة  ل البيــل علــيهي الســالم إلحيــاء الــساظ لســنة   /الســالم إلحيــاء الــساظ

 قي املقدسة ـ إيرا . /الطبعة المالية /م1993هـا 1414

 /لي احلنفـي تألي : الرـيخ سـليما  بـن إبـراهيي القنـدو      /ينابيع املود  لذوي القربى .116

  بع: دار اسطامبول/ تركيا. /ققيق: سيد علي مجال أشرك احلسيب
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