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 نعمة األمن وخطورة فقده

نعمة األمن خطبة الجمعة بعنوان: " -حفظو اهلل  -ألقى فضيلة الشيخ حسين بن عبد العزيز آل الشيخ      
ث فيها عن"، والتي وخطورة فقده نعم اهلل ال ُتحَصى، ومن أعظمها: نعمة األمن واالستقرار، وذكر أسباب  تحدَّ

و النصائَح القيِّمة  تحقيق األمن، والنتائج الُمترتِّبة على ذلك، وأسباب فُقدانو في كثيٍر من بُلدان الُمسلمين، ووجَّ
أو  زعزعتو ى األمن وعدم التسبُّب فيعل، بوجوب الحفاِظ لشباب األمة، وذوي المسؤوليات، والتجار وغيرىم

 .بو اإلخالل

 

 الخطبة األولى

، وأشهد أن العليُّ األعلى وحده ال شريك لووأشهد أن ال إلو إال اهلل  ،أنعَم علينا بنعٍم ال ُتحَصىالذي الحمد هلل 
 وباِرك عليو وعلى آلو وأصحابِوِ ، اللهم صلِّ وسلِّم النبيُّ الُمصطفى والرسوُل الُمجتَبى نبيَّنا محمًدا عبُده ورسولُو

 .أىِل البرِّ والتقوى

 :مسلمونأما بعد، فيا أيها ال

 .؛ فمن اتقاه وقاه وأسعَده وال أشقاه-جل وعال  -ُأوصيكم ونفسي بتقوى اهلل 

 ن:يالمسلممعاشر 

ِتقرار، بو تتحقَُّق السالمُة ، بها تتحقَُّق الحياُة السعيدُة، وبو يحُصل االطمئناُن واالساألمُن من أىمِّ مطالِب الحياة
رور، لذا فهو نعمٌة ُكبرى ومنٌَّة عظيمٌة ال يعِرُف كبيَر مقدارِىا  إال من اكتَوى بنار فقِد  وعظيَم أىميتهامن الفتن والشُّ

عر واالضطراب لياًل ونهارًا، سفًرا وحضًرا.األمن  ، فوقَع في الخوف والقلق والذُّ
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 أيها المسلمون:

 آِمِنينَ  َوَأيَّاًما لََياِليَ  ِفيَها ِسيُروا: -جل وعال  -امتنَّ اهلل بها على أقوام، فيقول  مٌة عظيمةٌ نعم، إن األمن نع
 .[91: سبأ]

، فكأنما من أصبَح آمًنا في ِسربو، ُمعاًفى في جسده، عنده ُقوُت يومو»يقول:  - صلى اهلل عليو وسلم -ورسولُنا 
 لبخاري في "األدب المفرد".؛ رواه الترمذي، وا«ِحيَزت لو الدنيا

 معاشر المسلمين:

إذا اختلَّ نظاُم األمن وتَزعَزعت أركانُو وقَع الُمجتمع في الفتن العريضة والشرور الُمستطيرة، وكُثرت حينئٍذ الجرائُم 
ر من أيِّ عمٍل الشنعاء، واألعمال النَّكراء، لذا حرَّم اإلسالُم كلَّ فعٍل يعَبُث باألمن واالطمئنان واالسِتقرار، وحذَّ 

 يُبثُّ الخوَف والرعَب واالضطراب.

 ؛ رواه أحمد، وأبو داود.«ال يحلُّ لُمسلٍم أن يُروِّع ُمسلًما»: -صلى اهلل عليو وسلم  -يقول النبي 

ومواضع  بأن حرَّم كلَّ ما يُؤِذي الُمسلمين في طُرقهم وأسواِقهمبل ولقد بلَغت عنايُة اإلسالم بالِحفاظ على األمن 
 حاجاتهم.

إذا مرَّ أحدُكم في مساِجدنا أو أسواقنا ومعو نَبٌل فلُيمِسك بَنصلها أن ُيصيَب »: -صلى اهلل عليو وسلم  -يقول 
 ؛ متفق عليو.«أحًدا من الُمسلمين منها بشيءٍ 
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 إخوة اإلسالم:

، -جل وعال  -هلل  في المعروف وفيما ال معصيَة فيو إن من أسباب توفُّر األمن: السمع والطاعة لوليِّ األمر
 َوَأِطيُعوا اللَّوَ  َأِطيُعوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَافذلكم أصٌل من أصول الدين، وبهذا األصل تنتِظُم مصالُح الدارَين: 

 .[91: النساء] ِمْنُكمْ  اأْلَْمرِ  َوُأوِلي الرَُّسولَ 

تو التي كلَّفو اهلل وفي الشأن ذاتِو من أسباب توفُّر األمن: أن يحِرَص وليُّ األم بها  -جل وعال  -ر على أداء مهمَّ
فهاء، وَردع  الُمجرمين من تحقيق العدل في رعيَّتو، وُمحاربة الفساد بشتَّى مجاالتو، واألخذ على أيدي السُّ

 والُمفسدين.

نَهج النبويِّ الُمؤصَّل ، والتعاُون على وفق المومن أسباب تحقيق األمن: التناُصح والتراُحم فيما بين الراعي والرعيَّة
، مع مراعاة -جل وعال  -، والتعاُون على الحق الذي ال يحُدوه إال خوُف اهلل -جل وعال  -على اإلخالص هلل 

ُد الصفَّ  ،مبادئ الرِّفق والحكمة واللُّطف بما يجَمُع الكلمةَ   .ويُؤلُِّف القلوبَ  ،ويُوحِّ

إلى مفاِسد بكالٍم طيٍب وأسلوٍب حسٍن وتوجيٍو سديٍد، يقوُد الجميَع إنو التناُصح الذي يجِلُب المصالَح، ويدرُأ ال
الخير والصالح واالزدىار، وينَأى بالناس عن التفرُّق والتشتُّت والعَبث والفوَضى، ومن أخلَص وكان مع اهلل جعلو 

، واألعماُل بالنيَّات.  اهلل مفتاًحا لكل خيٍر، ِمغالًقا لكلِّ شرٍّ

 أيها المسلمون:

علينا في ىذه البالد ما منَّ بو من نعٍم كثيرٍة؛ منها: نعمُة األمن الواِفر، وذلك بسبب  - جل وعال -عمة اهلل من ن
قيام ىذه الدولة في أطوارىا الُمختلفة الثالثة على ُنصرة عقيدة التوحيد، وعلى قيامها على الدعوة السلفية، وإال 

 يُنِكُره إال ُمكاِبر. الفالناُس قبُل كانوا في خوٍف ورعٍب وتشتٍُّت 
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، دعوٌة تنتِهُج القرآَن الكريَم والسنَة النبويَة -صلى اهلل عليو وسلم  -رسَمها محمٌد نعم، إنها الدعوُة السلفيُة التي 
ُر المكانَة الُعليا والمنزلَة األسَمى  .منهًجا ودستورًا، حتى صاَرت ىذه الدولُة بسبب ىذا األمر تتصدَّ

َعم؟ خاصًَّة نعمة الدينفما واجُبنا نحو تل ، نعمة إقامة عقيدة ، نعمة تحكيم القرآن والسنة في القضاءك الن ِّ
 التوحيد.

، وأن يكون حريًصا أشدَّ الحرِص على حفِظ األمن وصوِن -جل وعال  -واجُب كل مواِطن: أن يشُكر نعمَة اهلل 
 وفرٌض ُمحتَّم. ُمعظَّمواجٌب االسِتقرار، فذلكم 

 أيها الشباب:

رات الُمهِلكة، ومن غزو األفكار  إن دة؛ من نشر حرب الُمخدِّ األعداَء يتربَّصون بكم وببالدكم بأنواع المكر الُمتعدِّ
 وأسباب الشرِّ والفساد.والُعقول، وبثِّ الفتن 

على ، والدفاع عن بالدكم الذي نشأتُم فالحذَر الحذَر شبابَنا الكريم، كونوا درًعا متيًنا في الِحفاظ على دينكم
 ، ونِعمُتم بخيره.أرضو

ُد األمن، وتُزعزُِع االسِتقراَر؛ فإن الواقَع الذي عاَشتو وتعيُشو بُلدان ممن حولنا  احَذروا من الدعوات التي تُهدِّ
ُرنا بأن انِفالت األمن ، فيعوُد العماُر خرابًا، واألمُن ، وأن الِمحن والُكروب نتاِئُج اإلخالل باألمنأعظُم الشرور يُذكِّ

 .سرابًا

 السالمة والعافية. - جل وعال -نسأل اهلل 
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 أيها الشباب الفاضل:

ووالة أموركم تنالوا العاقبَة الحميدة والعائِدة السعيدة، فأنُتم أوُل من يجُب أن  أبِشروا بالخيرات، وأمِّلوا في بالدكم
 مئنان.الرفاىية والرخاء واألمن واالطيكون عونًا في تحقيق الخير، وسنًدا في تحصيل 

 يا أيها الوزراء في ىذه البالد، يا أيها المسؤولون!

جل  -اهلل  في وليِّ أمركم، قوموا بواجِبكم أمام - جل وعال -، اتقوا اهلل في أنفسكم - جل وعال -اتقوا اهلل 
ِطن وتحقيق من أجل إسعاد الموا وُمجتمعكم في تنفيذ السياسة التي انتَهجها والُة األمر وأمام وليِّ أمركم - وعال

 مصالحو.

روا، اتقوا اهلل  روا وال تُنفِّ روا، بشِّ روا وال تُعسِّ دوا األمور، يسِّ ، واحِرصوا أشدَّ الحرِص على -جل وعال  -ال تُعقِّ
راتو وخيراتو؛ فهي أمانٌة في أعناقكم  َأي َُّها يَاسائُِلكم عن ذلك:  - جل وعال -، واهلل مصالح الُمجتمع وُمقدَّ

 .[22: األنفال] تَ ْعَلُمونَ  َوَأنْ ُتمْ  َأَمانَاِتُكمْ  َوَتُخونُوا َوالرَُّسولَ  اللَّوَ  َتُخونُوا اَل  آَمُنوا الَِّذينَ 

 أيها التجار:

عليكم بنعمة التجارة في  - جل وعال -اهلل كونوا عونًا على وحدة الصفِّ وتحقيق االسِتقرار واألمن؛ فلقد منَّ 
، واعَلموا أن الجشَع واسِتغالل ، ثم اشُكروا لبالدكم التي رغبُتم بخيراتها-وعال  جل -اهلل ىذه البالد، فاشُكروا 

َلع على إخوانكم الُمسلمين، إخوانكم في الدين ، إخواِنكم في الوطنية، إخوانكم في الُفرص برفع أثمان السِّ
 أن ذلك عواِقُبو وخيمة. الُمجتمع

لى تحقيق األمن االجتماعي بالُمباَدرة إلى أداء الزكاة التي فرَّط فيها عاقبتها السيئة، باِدروا إ أنتم أوُل من تجُنون
 لما بِقَي في البلد فقٌر وال َعَوز. - جل وعال -شرَع اهلل بعٌض، فلو ُأعِطيت كما 
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المشاريع التي تنفُع الُمجتمع، باِدروا إلى توظيف الشباِب وبذِل في  عليكم باإلكثار من الصدقات، والُمساىمة
، ومطَلٌب وطنيٌّ العطا من ال »، وفي الحديِث: ء الَجزيل إزاَء الوظائف التي يقومون بها، فذلكم واجٌب اجتماعيٌّ

 .«يشُكر الناَس ال يشُكر اهلل

ْقَوى اْلِبرِّ  َعَلى َوتَ َعاَونُوا: يقول - جل وعال -وربُّنا  ْثمِ  َعَلى تَ َعاَونُوا َواَل  َوالت َّ  .[2: المائدة] َواْلُعْدَوانِ  اإْلِ

 أيها الشباب:

لكم،  السعيدةالطيبة معكم في تحقيق الحياة  -من حاكٍم وُعلماء وُمثقَّفين وُمفِكرين  -اعلموا أن الجميَع 
رخاًء  تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين في تحقيق حياٍة تكوُن أكثرَ  - جل وعال -بإذن اهلل  - وبالدُكم ماضيةٌ 

و إليو وليُّ أمرنا خادُم الحرمين الشريفين ووليُّ ما تنفيذ  تقصيًرا فيما  مسؤولٍ  وأوسَع عطاًء، فمن وجَد من توجَّ
ابو في سائر المناِطق  ؛ من ُأمراء وُمحاِفظين.عهده، فليحِرص على االتصال بُوالة األمر ونوَّ

ى ب  "ديوان  العدل وُنصرة المظلوم؛ كالمحاكِم اإلدارية، وىو ماناِىيك عما جعلو وليُّ األمر بابًا لتحقيق  ُيسمَّ
 المظالم" سابًقا.

َق  - جل وعال -أسأل اهلل   لنا األمَن واألمان واالسِتقرار واالطمئنان.أن ُيحقِّ

 أستغفُر اهلل لي ولكم ولسائِر المسلمين من كل ذنٍب، فاستغِفروه، إنو ىو الغفور الرحيم.أقوُل ىذا القوَل، و 

 



 

  91/2/9411 من المسجد النبوي:     آل الشيخحسين د.  :لشيخل    نعمة األمن وخطورة فقده: خطبة الجمعة 

 

7   ____________________________________________________________________________ 

 الخطبة الثانية

، وأشهد أن نبيَّنا محمًدا إلو األولين واآلخرين أشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريَك لوو الحمد هلل رب العالمين، 
 .أجمعين ، اللهم صلِّ وسلِّم وباِرك عليو وعلى آِلِو وأصحابِوِ أفضُل األنبياء والُمرسلين عبُده ورسولُو

 مسلمون:أيها ال

، اإلعراُض -صلى اهلل عليو وسلم  -عة اهلل وطاعة رسولو األمُن نعمٌة ُعظمى، وفقدانُو إنما سبُبو اإلعراُض عن طا
 لمنهج اإلسالمي الذي رسَمو لحياة الناس في دنياىم وفي أخراىم.عن ا

 َمَثاًل  اللَّوُ  َوَضَربَ : -سبحانو  -والسيئات والُموبِقات، يقول وإن من أعظم أسباب فقِد األمن: ُفُشوُّ المعاصي 
 ِبَما َواْلَخْوفِ  اْلُجوعِ  لَِباسَ  اللَّوُ  فََأَذاقَ َها اللَّوِ  بِأَنْ ُعمِ  َفَكَفَرتْ  َمَكانٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َرَغًدا ِرْزقُ َها يَْأتِيَها َمِئنَّةً ُمطْ  آِمَنةً  َكاَنتْ  قَ ْريَةً 

 .[992: النحل] َيْصنَ ُعونَ  َكانُوا

ألمان في بعض بُلدان الُمسلمين: وإن من أعظم أنواع اإلعراض التي بسببو دبَّت الفتُن والقالِقل وفُِقد األمُن وا
 .التي كان يُنادي بها علماُء المسلمين في كل ُمؤتمر - جل وعال -التولِّي عن تحكيم شريعة اهلل 

إن اسِتبدال شريعة اهلل بالقوانين الوضعية والدساتير البشرية إنما ىو أعظُم األسباب التي بسببها دبَّ الظلُم والقهُر 
 - صلى اهلل عليو وسلم -المسلمين، فكانت النتائُج ُمخزِية، والعواِقُب وخيمة، فنبيُّنا  والُعدوان في بعض بالد

 ؛ رواه الببهقي، وابن ماجو.«إال جعل اهلل بأَسهم بينهم وما لم تعمل أئمُتهم بما أنزل اهلل في كتابو»يقول: 

ة، وإنما علينا في الُمستقبل أن  جل  -نعمل جاىدين على تحقيق شريعة اهلل إن ىذا الحديَث عَلٌم من أعالم النبوَّ
 وأمٍن وأماٍن.حياتنا، فبذلك تطيُب الحياُة، وتسَعُد القلوُب، وتطمئنُّ األفِئدة، ويعيُش الناُس في رخاٍء في  - وعال
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 أيها المسلمون:

 .-صلى اهلل عليو وسلم  -على النبي  مُ والسال الصالةُ األعماِل:  عظمَ إن أ

ارَض اللهم عن اللهم ، -صلى اهلل عليو وسلم  - محمدٍ  وحبيِبنا وقُ رَّة عيوننا ِرك على نبيِّنااللهم صلِّ وسلِّم وبا
،الخلفاء الراشدين وعن أجمعين،  الصحابةِ  سائروعن  ، واألئمة المهديِّين: أبي بكٍر، وعمر، وعثمان، وعليٍّ

 ومن تِبَعهم بإحساٍن إلى يوم الدين. التابعين

نا، اللهم احَفظ على المسلمين جميًعا أمَنهم واسِتقراَرىم، اللهم احَفظ على المسلمين اللهم احَفظ علينا أمنَ 
يا حيُّ يا قيُّوم، اللهم اجعلهم في رخاٍء وسخاٍء، جميًعا أمَنهم واسِتقراَرىم، اللهم احَفظ عليهم أمَنهم وأمانَهم 

 هم آِمن روعاتهم، اللهم اسُتر عوراتهم.اللهم اجعلهم في رخاٍء وسخاٍء، اللهم اجعلهم في رخاٍء وسخاٍء، الل

اللهم احَفظ كل مسلٍم من بين يديو ومن خلفو وعن يمينو وعن شمالو ومن فوقو ونعوُذ بعظمتك أن يُغتال من 
 تحتو.

اللهم أسِعد الُمسلمين، اللهم أسِعد الُمسلمين، اللهم أصِلح أحواَلهم، اللهم أصِلح أحواَلهم، اللهم أصِلح 
ن ِسواك يا حيُّ يا لهم اغِفر لنا ولهم، أحواَلهم، ال اللهم اغِفر لنا ولهم، اللهم ارحمنا وإياىم رحمًة تُغنينا بها عمَّ

 قيُّوم يا ذا الجالل واإلكرام.

، اللهم وفِّقهما لكلِّ خيرٍ  لما ُتحبُّ وترضى، اللهمونائَبو  ووّفقاللهم ، لما ُتحبُّ وترضى وّفق وليَّ أمرنااللهم 
 يا حيُّ يا قيُّوم. لِّ خيرٍ وفِّقهما لك

، اللهم ولِّ عليهم خياَرىم، اللهم ولِّ عليهم خياَرىم، اللهم واكِفهم ِشراَرىم اللهم وفِّق جميَع والة أمور الُمسلمين
 .يا حيُّ يا قيُّوم يا ذا الجالل واإلكرام
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نا الضرُّ  وأنت أرحُم الراحمين، اللهم أِغثنا، اللهم  اللهم يا غنيُّ يا حميد، يا غنيُّ يا حميد، يا غنيُّ يا حميد، مسَّ
لهم ال تمَنع عنا بذنوبِنا فضَلك، ، اللهم اسِقنا يا حيُّ يا قيُّوم، الأِغثنا، اللهم أِغثنا، اللهم اسِقنا يا حيُّ يا قيُّوم

 اللهم ال تمَنع عنا بذنوبِنا فضَلك، اللهم ال تمَنع عنا بذنوبِنا فضَلك.

مطر، اللهم إن بهائِمنا بحاجٍة إلى المطر، اللهم ارحمنا ببهائِمنا، اللهم ارحمنا ببهائِمنا، اللهم إنا بحاجٍة إلى ال
 اللهم ارحمنا ببهائِمنا.

اللهم أنت القويُّ المتين، أنت الغنيُّ الحميد، أنت الغنيُّ الحميد، أنت اللطيُف بعبادك، اللهم الُطف بنا 
 اللهم الُطف بنا وبالُمسلمين يا حيُّ يا قيُّوم. وبالُمسلمين، اللهم الُطف بنا وبالُمسلمين،

 عباد اهلل:

 اذُكروا اهللَ ذكًرا كثيًرا، وسبُِّحوه بُكرًة وأصياًل.

 دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين. وآخرُ 

 


