
  
  

تمع   العلم  تعاىل وأثره على أمن الفرد واألسرة وا

  مقدم إىل املؤمتر العلمي احلادي عشر حبث

  جامعة بغداد –الذي تقيمه كلية العلوم اإلسالمية 

  م٢٠١٧/  ٣/ ١٦ - ١٥للفرتة من 

  بعنوان

  ( تفكيك بنية العنف طريقنا إىل اإلسالم احلضاري املعاصر ) 

  إعداد

ض فخريأ.م.د. دمحم   ر
  

  

  

  

  

  

  

  



  اخلالصة:

احلمد  الذي بذكره تطمئن القلوب، والصالة والسالم على رسول اإلسالم، واألمن األمان، وعلى آله الكرام، 
 وأصحابه األعالم، وبعد:

تمعفإن من أكرب النعم بعد اإلسالم نعمة األمن واالطمئنان، ومها مرتبطان بصالح اإلن    .سان، ورقي ا

  اإلسالم فريضة شرعية، وضرورة حياتية، ال يستغىن عنها إنسان وال حيوان وال طري، وال مجاد. األمن يفو 

ا، من أعظم ما يؤثر يف سلوك و  العلم بصفاته وأمسائه تعاىل اليت وردت يف كتابه وسّنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، والتعبد له 
ا إىل عباده، كما قال سبحانه وتعاىل:  قل ادعوا هللا أو ادعوا ((العبد، فإن أمساءه وصفاته إمنا ذكرت ليتعرف هللا 

ً ما تدعوا فله األ ّ   ].١١٠اإلسراء: [) )مساء احلسىنالرمحن أ
ا، هي أعظم ما يؤثر يف العبد التأثري احلسن، ألن كل اسم من أمساء هللا حيمل زكفالت مساء هللا وصفاته والتعبد  ية 

ً إىل هللا بطاعته وترك معصيته، ومن ذلك السعي يف  من املعاين ما لو فقهها املؤمن وغرست يف نفسه، الزداد تقر
تمع. الناس والبعد عن اإلساءة إليهماخلري واإلحسان إىلإيصال    ، مما حيقق أمن الفرد واألسرة وا

ا  ا لربه، أل ته مبعانيها على طاعة هللا وشكره، والبعد عن زكّ وما ذلك إال لتأثري تلك األمساء يف حمصيها املتعبد 
  يكره هلم من الشر ما يكره لنفسه.ما حيب لنفسه، و معاصي ربه، ومن ذلك أن حيسن إىل خلق هللا وحيب هلم من اخلري 

ا التأثر الذي هَ ظَ فِ ن حَ ومعىن هذا أن حيفظها ويفهم معانيها اليت أثرت فيه، وألفاظها وحدها ال تكفي مَ  ا ليتأثر 
  يريده هللا.

مساء هللا وصفاته ا ويطبقها يف حياتهال يناله من  ،ولكن ينبغي أن يعلم أن العلم  على نفسه وأسرته، وضمن  مل يعمل 
  جمتمعه؛ مما حيقق للجميع األمن والسعادة.

لربه ولنفسه ولغريه من املخلوقني، وما جيب اجتنابه   ،فقد بني هللا تعاىل يف هذا القرآن ما جيب على العبد القيام به
وامره واز   ،آٍت مبا ينفع نفسه وينفع الناسجر عن نواهيه، فإنه ال بد دكذلك. فإذا علم اإلنسان القرآن الكرمي وائتمر 

  ويبتعد عما يضر نفسه ويضر الناس، وذلك هو األمن يف احلقيقة.
  ىل مقدمة، وثالثة مباحث، وخامتة. وقد اقتضت ضرورة البحث تقسيمه إ

  ، وأدلته، وأقسامه، ومواقف األمم منه، ومقاصده. وفيه أربعة مطالب.األول: معىن األمن حثبامل

لعلم: اثايناملبحث ال   ، والعلم  تعاىل. وفيه مثانية مطالب.ملقصود 
تمع. املبحث الثالث: مناذج تطبيقية ألثر   .وفيه أربعة أمثلة العلم  تعاىل على أمن الفرد واألسرة وا

 


