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 ممخص البحث 
 

؛ فبيا تيحمى الببلد، كتيقاـ لبناء الدكلة في اإلسبلـ القاعدة األساس تمثؿ الجندية
الشعائر، كييحقؽ األمف؛ ليذا قمت بالكتابة في ىذا المكضكع عمى منيج التفسير المكضكعي؛ 
لمتأصيؿ لمفاىيـ الجندية في كتاب ا سبحانو كتعالى؛ معتمدان عمى اآليات القرآنية في الغالب 

 البحث في أربعة فصكؿ، كخاتمة.األعـ، كقد جعمت 
تناكلت في الفصؿ األكؿ مفيكـ الجندية، كنظائرىا في القرآف الكريـ، ثـ عرجت إلى  

 أىمية الجندية في القرآف، كأتممت الفصؿ بالحديث عف أنكاع الجندية في القرآف الكريـ.
ت عف أما في الفصؿ الثاني فقد تناكلت صكر الجندية في القرآف الكريـ، تـ تحدث 

سمات الجندم الراشد، كالجندم الفاسد، كانتييت بالحديث عف التكجييات كالتأييد القرآني 
 لمجندم.
كما تناكلت في الفصؿ الثالث الحديث عف حقكؽ الجندم في القرآف الكريـ، كما يحتاج  

 إليو، ثـ انتقمت لمحديث عف كاجبات الجندم في القرآف الكريـ.
ؿ التطبيؽ الكاقعي لمدراسة، فقد تحدثت عف نماذج الجندية ككاف الفصؿ الرابع  يتناك  

في القرآف الكريـ، فاشتمؿ الحديث عف نماذج لمجندم الراشد ثـ نماذج لمجندم الفاسد في القرآف 
 الكريـ.

 أىم نتائج الدراسة:
 إف القرآف الكريـ أرسى قكاعد الجندية، كبيف معانييا، كفنكنيا المتعددة في جميع المجاالت، -

 كقدـ نظرية متكاممة تشمؿ حياة الجندم كتطمعاتو.
عمى الحفاظ عمييـ،  جة إلى قيادة حكيمة راشدة، عارفةو بقدرات جنكدىا، كقادرةو إف الجندم بحا -

 كعمى الجندم السمع ليـ كالطاعة، كااللتزاـ الدقيؽ لتعميماتيـ.
  أىم توصيات الدراسة:

كيف ديف ا، كتحرير العباد مف عبكدية غير ا، أكصي الجنكد أف يبذلكا قصارل جيدىـ لتم -
 حتى تتحرر المقدسات كييدفع الببلء عف المسمميف.

أكصي األمة بحشد كؿ ما يستطيعكف مف الماؿ كالخبرات، لتصنيع كشراء ما يحتاجو الجندم  -
 رعب كالردع ألعداء األمة.مف السبلح الذم يحقؽ قكة ال
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Abstract 

 

Soldiery in Islam has a special importance as it protects the nation, preserves 

the practice of worship acts, and ensures security. This was the main motive behind 

this study. The researcher carried out this study considering the method of objective 

interpretation in order to highlight the true fundamentals and concepts of soldiery 

that could be found in the Noble Quran.  The study relied on the Qoranic verses in 

most cases, and was divided into four chapters, and a conclusion. 

The first chapter presented the concept of soldiery, its synonyms in the Noble 

Quran, and its importance and types as mentioned in the Noble Quran. 

The first chapter discussed the forms of soldiery in the Noble Quran, and 

presented the characteristics of the good and corrupt soldier in addition to the 

Quranic support and guidance directed to the soldier. 

The third chapter highlighted the rights of the soldier in the Noble Quran, 

his/her needs, in addition to his/her duties that were mentioned in the Noble Quran. 

The fourth and final chapter included the real application of the study. In this 

chapter, the researcher discussed the soldiery models that were mentioned in the 

Noble Quran including the good and corrupt soldier. 

The most important results of the study: 

- The Noble Quran laid down the rules of soldiery in Islam, and clarified its 

meanings and multiple branches in all fields. The Noble Quran presented an 

integrated theory that addresses soldiers’ life and aspirations. 

- Soldiers need a wise and conscious leadership that is aware about their 

capabilities, and is able to guard them. On the other hand, soldiers have to present 

their obedience, and strict adherence to the leaders’ instructions. 

The most important recommendations of the study: 

- I recommend soldiers to do their utmost to enable the religion of Allah, and to 

free people from slavery, but to Allah. This is essential to liberate Muslims’ holy 

places and protect them from all evils. 

- I recommend the Muslim nation to mobilize all their financial capacities and 

experiences to manufacture and purchase the needed soldiery equipment 

including weapons to terrify and repel the enemies of Muslim nation. 
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ًُ اىَْؾاِِلُٔنَ   چ ُٓ َ  چ  ِإَوَنّ ُجَِدَُا ل
 [173]الصافات:  
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 اإلىداء
 

   الفردكس األعمى.إلى ركح كالدمَّ العزيىزٍيف الغاليىٍيف رحميما ا، كأسكنيما 
  .إلى القائد العاـ لكتائب القساـ/ محمد ضيؼ "أبك خالد"، كجنكده المياميف 
  .إلى رئيس المكتب السياسي/ إسماعيؿ ىنية "أبك العبد"، كجنكد الدعكة الغراء 
  الشييد إلى أركاح الشيداء القادة جميعان، كليس آخرىـ المحرر المبعد المطارد /

 مازف فقيا.
  كأخكاتي األعزاء عمى قمبي، الذيف كانكا نعـ السند كالعكف، سائبلن  إلى إخكتي

 المكلى أف يديـ عمييـ األمف كالصحة كالنعـ.
   إلى زكجتي الغالية كأكالدم األحباب، الذيف صبركا معي عمى عناء الدراسة

 كالحياة، كتحممكا كثرة انشغاالتي.
   كدافعان إلتماـ دراستي. إلى زمبلئي في العمؿ، ككؿ مف عرفني، ككاف لي عكنان 
  .إلى كؿ جندم يجاىد في سبيؿ ا كيبحث عف الشيادة؛ رغبة لما عند ا 
  إلى أىؿ غزة العزة المحاصرة، المرابطيف عمى ساحؿ عسقبلف، كالذيف يجاىدكف

 في كؿ لحظة مف لحظات الحياة.
 

 إليكم جميعًا أىدي ىذا العمل المتواضع
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 وَتْقِدير ُشْكرٌ 
 رب العالميف، حمدان كثيران طيبان مباركان فيو، كأشكره ربي شكران يكافي جميع  الحمد  
 ، كأسأؿ ا بيذه الصكرةحسانو، إلخراج الرسالة و، فقد كفقني بعظيـ فضمو، كجميؿ إنعمائ

سبلـ كالمسمميف، أف يجعؿ عممي خالصان لكجيو الكريـ، كأف ينفعني بما تعممت، كينفع بيا اإل
 كبعد،القبكؿ،  كيضع ليا

انَ  آحَيَِْا َوىََلدْ ﴿ :انطبلقان مف قكلو   ٍَ ثَ  ىُْل ٍَ نِ  اْْلِْه
َ
ِ  اْشُهرْ  أ َْ  لِِلٍّ ٌَ ا يَْشُهرْ  َو ٍَ  يَْشُهرُ  ـَإِجٍّ

تماـ  ىذا في إ أتكجو بالشكر الجزيؿ لكؿ مف كاف لو فضؿ عميَّ ، فإنني [12: لقماف] ﴾ِِلَْفِصِّ 
مى تشجيعو ، عصبحي رشيد اليازجي /يمة الدكتكرفض أستاذم كمشرفي،البحث، كأخص بالذكر 

يد، كنصح، كتكجيو، كتذليؿ ا  أثناء البحث. في لعقبات التي كاجيتنيلي، كعمى ما بذلو مف جى
 :الفاضميفكما أتكجو بالشكر كالتقدير لعضكم لجنة المناقشة؛ األستاذيف 

 مناقشان داخميان. زىدي محمد أبو نعمة فضيمة الدكتكر/ 
 مناقشان خارجيان. عبد السميع خميس العرابيدالدكتكر/ األستاذ فضيمة  

ثرائيا بالفكائد، كالنصائح القيمة.  عمى تشرفيما بقبكؿ مناقشة ىذه الرسالة، كا 
"أبك يحيى"، الذم كاف عكنان  تيسير جبر الخطيبالميندس/  كالشكر مكصكؿه ألخي 
 ، كعدـ التكقؼ كاالنقطاع.الدراسةمتي عمى مكاص -تعالىبعد ا -، فقد كاف لو الفضؿ كسندان 

أنيؿ ، كما أتقدـ بالشكر كالتقدير ألساتذة كمية أصكؿ الديف؛ كقد عشت في كنفيا سنكات طكاالن 
كأعانني عمى  ، الذم دفعنيأحمد جابر العمصي/ مف نبعيا الصافي، كأخص بالذكر الدكتكر

 .دراسة الماجستير
سبلمية بغزة، إدارة كعامميف، كأخص بالذكر مكتبتيا كما أتقدـ بالشكر كالتقدير لمجامعة اإل 

 الغراء، منارة العمـ كالعمماء التي أفادتني كثيران في مسيرتي الدراسية، كرسالتي العممية.
كختامان أتقدـ بالشكر كالعرفاف لكؿ مف ساعدني؛ فأعانني بمالو، أك بعممو، أك بنصحو  

رشاده، أك بدعكة في ظير الغيب، أك قدـ تش جيعان كتحفيزان، فمكـ مني كؿ الشكر كالتقدير، كا 
 كجزم ا الجميع خير الجزاء.
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 المقدمة
إف الحمد  نحمده كنستعيف بو كنستغفره كنستيديو، كنعكذ با مف شركر أنفسنا كمف 

د أف ال إلو سيئات أعمالنا، مف ييده ا فيك الميتد، كمف يضمؿ فمف تجد لو كليان مرشدان، كأشي
 عبده كرسكلو.  ان إال ا كحده ال شريؾ لو، كأشيد أف محمد

 أما بعد،

قد أتـ الديف ليذه األمة الفضمى، كجعؿ شريعتيا أكمؿ الشرائع بؿ كأتميا،  فإف ا 
عدكاف مف سكلت لو نفسو لبلعتداء عمى المسمميف كلما كانت حاجة الديف لقكة كمنعة، لرد 

قؼ حاجزان كحائبلن دكف كصكؿ ديف ا لمعالميف، لذلؾ كمو كانت الحاجة كأمبلكيـ، أك أف ي
ماسة لمجنكد المخمصيف، الذيف يشدكف مف أزر أمتيـ، مدافعيف عنيا، حافظيف األمف ألبنائيا 

دكا صرحان حضاريان راقيان يعيش يّْ شى كالكحدة ألرضيا، ناشريف لدعكة ا في كؿ أرجاء المعمكرة، ليي 
 و بعز ككرامة كأماف.الناس في ظم

كانطمؽ معتمدان  فالجندية ركيزة مف ركائز اإلسبلـ، كدعامة مف دعاماتو التي قاـ عمييا،
عمييا إلى آفاؽ المعمكرة، ينشر الخير كالنكر كاليدل في ربكع الككف، كيكطد  - بعد ا  -

 .(1)ف عرفت مثميالـ يسبؽ لمبشرية أ حضارةن رائعةن  دي يّْ شى دعائـ األمف كالسبلـ فييا، كيي 

سبلـ الصحيح الذم أكحاه ا تعالى كـ في حاجة إلى أف يعكدكا إلى اإلكالمسممكف الي"
ليستعيدكا مجدىـ، كيككنكا أساتذة الدنيا كما أراد ا تعالى ليـ، كىذا الذم يتكؽ  إلى رسكلو 

 لو المصمحكف، كيتطمع إليو المخمصكف.

كّْـ فييا كتاب ا كال يمكف أف يحقؽ المسممكف ذلؾ بدك  كتقيـ شريعة  ف دكلة تيحى
طر الناس عمى الحؽ أطران، كال يمكف أف تقكـ دكلة بغير قيادة، كال قيمة لمقيادة ؤ االسبلـ، كت

 (2)بدكف جنكد، كليذا كانت القيادة كالجندية في االسبلـ أمران ال مفر منو، كال غناء عنو".
الجندية في ضوء اآليات ابة في مكضكع لذا كجدت مف األىمية بمكاف البحث كالكت

براز ية، لمكقكؼ عمى صفات الجندم كما كدراسة مكضكع القرآنية كضحيا القرآف الكريـ، كا 
تكجييات القرآف الكريـ لمجندم كالمسمـ، متككبلن عمى ا تعالى، طالبان منو العكف كالتكفيؽ، كأف 

 كالقادر عميو. ينفع بيذه الدراسة االسبلـ كالمسمميف، إنو كلي ذلؾ

                                                           

 (.5 )ص العقبل ،اد الجندم المسمـ أىدافو كأسسو( ينظر: إعد1)
 (.1/10جالككيؿ ) ،القيادة كالجندية في االسبلـ (2)
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 أواًل: أىمية البحث:
سبلـ، صدر األكؿ لمتشريع كدستكر أمة اإلتعمؽ مكضكع البحث بالقرآف الكريـ الم .1

 كشرؼ العمـ بشرؼ المعمكـ.

 عناية القرآف الكريـ بمكضكع الجندية ككفرة اآليات كالشكاىد القرآنية عميو. .2

فيي مرتبطة بكثير مف العمـك أىمية المادة العممية التي يحتكم عمييا ىذا المكضكع،  .3
 كالفنكف المكزعة في المصادر كالمراجع المختمفة.

أىمية الجندية في حياة األمـ مف حيث البناء كالتقدـ كالرقي، أك التأخر كالتشرذـ  .4
فبالجندية الحقة تنيض األمـ كترتقي كتبني حضارتيا، كتصاف مف كيد  ،كاالنييار

 الكائديف كتربص المتربصيف.

 أسباب اختيار البحث ثانيًا:
حاجة األمة الماسة لمجندم كالقائد المسمـ الممتـز بتكجييات القرآف الكريـ، إلعادة مجد  .1

رث سميب، عممان أنو مف ال يتقف الجندية فمف يحسف القيادة.  مضاع كا 

الكقكؼ عمى الصكرة الحقيقية المشرقة لمجندم المسمـ المنكط بو تحقيؽ اآلماؿ كتبديد  .2
 كىة التي قرنت باإلرىاب كرسمت في الكقت الحاضر.الصكرة المش

الكضع الخاص لنا كشعب فمسطيني يطمب التحرر كيسعى الستعادة أرضة كمقدساتو  .3
مستشرفيف بجيؿ قرآني فريد، يتجيز لدحر الصياينة الغزاة بكعي كعقيد صمبة متينة، 

 حقكؽ ككاجبات الجندية  تعالى.يمزمو أف يتعرؼ عمى 

. صبحي اليازجي )أبك حذيفة( _حفظو ا_ عمى طرؽ ىذا المكضكع تشجيع مشرفي د .4
 كالبحث فيو.

 ًا: أىداف البحث وغايتوثالث
 صؿ لمنظريات الحديثة في الجندية .ايجاد دراسة قرآنية تيؤ  .1

تقديـ دراسة كرؤية قرآنية كاضحة بأسس مكضكعية كمنيجية لمجندية، تستفيد األمة  .2
 د عمى طريؽ القيادة.اإلسبلمية منيا في إعداد الجنك 

 بياف أكجو الجندية في مجاالت متعددة منيا الدعكية كالتربكية كالعسكرية كاألمنية. .3
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دارية بأدلتيا الشرعية لتصبح العقكؿ كالقمكب لمعرفة كربط العمكـ السمككية كاإلزيادة ا .4
 أكثر تقببلن كاطمئنانان ليا.

 ف الكريـ.الكقكؼ عمى مقكمات النجاح كالفشؿ لمجندية في القرآ .5

 تعرؼ الجندم عمى مكانتو اليامة كالحيكية في بناء األمة اإلسبلمية المتميزة. .6

 رابعًا: الدراسات السابقة:
لقد قاـ الباحث بمراسمة مركز الممؾ فيصؿ لمبحكث كالدراسات اإلسبلمية بيذا 

 الخصكص، فمـ يجد أم رسالة تحمؿ ىذا العنكاف.

كؿ مكضكع الجندية في القرآف الكريـ كالبحث عما كبعد التتبع كاالطبلع عمى ما كتب ح
 ةمحكَّ كتب فيو في المكتبات كالمكاقع االلكتركنية ، لـ يقؼ الباحث عمى أم رسالة عممية مي 

 تحمؿ ىذا العنكاف، كلكنو كجد التالي:

النظريات العسكرية بيف اإلعداد كالتخطيط، لمباحث: عبد اليادم األغا ) رسالة عممية (،  -1
 ـ(، إشراؼ الدكتكر: جماؿ اليكبي.2005 –ق 1426غزة ) –اإلسبلمية الجامعة 

حيث تناكؿ الباحث في الفصؿ الثاني مف الرسالة مكضكع القيادة كالجندية تحت عنكاف 
)نظريات قرآنية في إعداد الجندم كالقائد(، كىذه الدراسة ركزت في الغالب عمى إظيار 

بيا دراسة شاممة لكافة جكانب  قمتدراسة التي الجكانب العسكرية في القائد كالجندم، كال
 الجندية في كافة المجاالت مف منظكر قرآني.

قاعد: عبد العزيز تالعسكرية في االسبلـ عمى ضكء ما كرد في القرآف الكريـ، بقمـ الفريؽ الم -2
 بف محمد ىنيدم.ا

ركة بدر، في اإلعداد لمع كتناكؿ الباحث في ىذا البحث الخطكات التي قاـ بيا النبي 
 كفي نياية البحث تطرؽ لمحديث عف القائد المسمـ في العصر الحديث كأىـ صفاتو.

دركس تربكية في الجندية في سكرة األنفاؿ: إعداد/ أ. د غانـ قدكرم الحمد، ) كمية التربية  -3
 العراؽ(. –جامعة تكريت  –

التعريؼ بسكرة  يتألؼ البحث مف مقدمة كتمييد كمبحثيف كخاتمة؛ حيث تناكؿ في التمييد
األنفاؿ، ثـ بيف في المبحث األكؿ مظاىر معية ا تعالى لممؤمنيف في بدر مستعينان بالسنة 

بصكرة كاضحة، كفي المبحث الثاني لخص أىـ مقكمات  النبكية، كسيرة المصطفى 
 النصر كمعكقاتو، ثـ ذكر في الخاتمة أىـ ما تكصؿ إليو مف نتائج.
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لمكاجية األعداء: إعداد الدكتكر/ صالح تحفيز الجندم المسمـ أسمكب القرآف الكريـ في  -4
 يحيى صكاب )األستاذ المشارؾ في التفسير كعمـك القرآف(.

كيتألؼ البحث مف أربع فصكؿ؛ كقد تحدث في الفصؿ الثالث عف الحكافز لمجندم المسمـ 
لرابع تناكؿ فيو لمكاجية األعداء، كأثر تحفيز القائد لمجنكد في تحقيؽ النصر، كفي الفصؿ ا

 النماذج الحسنة كالسيئة لمجندية.

كالمبلحظ في ىذه البحكث أنيا ركزت عمى الجكانب العسكرية لمجندية، كالدراسة التي يقـك 
 بيا الباحث في ىذا البحث شاممة لممجاالت المتعددة لمجندية، كفؽ ما قرر القرآف الكريـ.

 خامسًا: منيج البحث: 
المنيج االستقرائي في استقراء اآليات القرآنية ذات الصمة  -تعالىبإذنو –سيتَّبع الباحث 

بالمكضكع، كاالعتماد عمى منيج التفسير المكضكعي في استنباط األحكاـ كالفكائد كالمطائؼ 
 المتعمقة بالمكضكع، كىك كالتالي:

  جمع اآليات القرآنية المتعمقة بمكضكع البحث. -1

 األصمية.الرجكع إلى تفسير اآليات مف مراجعيا  -2

 تكثيؽ اآليات القرآنية مع ذكر السكرة كرقـ اآلية في متف البحث. -3

النبكية المتعمقة بالمكضكع، كنقؿ حكـ العمماء عمييا ما أمكف عدا  االستشياد باألحاديث -4
 األحاديث الكاردة في الصحيحيف.

 تكضيح معاني المفردات الغريبة في الحاشية. -5

 يف.الترجمة لؤلعبلـ كالمغمكريف الكارد -6

 ، الجزء، الصفحة(.في الحاشية )اسـ الكتاب، المؤلؼإثبات المراجع  -7

 ثبت المراجع كالمصادر في مجمكعات حسب طبيعتيا، كعمى ترتيب األحرؼ اليجائية. -8

 إعداد فيارس البحث العممي: -9

 .فيرس اآليات القرآنية 

 .فيرس األحاديث النبكية كاآلثار 

 .فيرس المصادر كالمراجع 
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 .فيرس المكضكعات 

 سادسًا: خطة البحث:
 انطبلقان مف ىدؼ البحث كغايتو المنشكدة فقد جعمتو مف مقدمة، كأربعة فصكؿ، كخاتمة.

 : كقد اشتممت عمى:المقدمة

 أكالن: أىمية البحث.

 ثانيان: أسباب اختيار البحث.

 ثالثان: أىداؼ البحث كغاياتو.

 رابعان: الدراسات السابقة.

 خامسان: منيج البحث.

 طة البحث.سادسان: خ

 الفصل األول
 أىميتيا وأنواعيا في القرآن الكريم ..الجنديةمفيوم 

 مباحث: ةثالث يتكون من

 ونظائرىا في القرآن الكريم. مفيوم الجنديةالمبحث األول: 

 ويشتمل عمى مطمبين:

 : الجندية لغة كاصطبلحان كالعبلقة بينيما.المطمب األول

 رآف الكريـ.: نظائر الجندية في القالمطمب الثاني

 أىمية الجندية في القرآن الكريم.المبحث الثاني: 

 ويشتمل عمى أربعة مطالب:
 : تحقيؽ أمر ا تعالى كقدره.المطمب األول

 : تحقيؽ النفير في سبيؿ ا.المطمب الثاني

 .بتكفر أسبابو : تحقيؽ النصر ألمة االسبلـالمطمب الثالث

 سبلـ.: تحقيؽ األمف ألمة اإلالمطمب الرابع
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 المبحث الثالث: أنواع الجندية في القرآن الكريم.

 ويشتمل عمى أربعة مطالب:

 : الجندية الدعكية.المطمب األول

 الجندية العممية.المطمب الثاني: 

 الجندية العسكرية.المطمب الثالث: 

 الجندية األمنية.المطمب الرابع: 

 
 الفصل الثاني

 يد القرآنيصور الجندية وسماتيا والتوجييات والتأي

 مباحث: ةثالث يتكون من

 المبحث األول: أبرز صور الجندية في القرآن الكريم.

 ويشتمل عمى مطمبين:

 .الكائنات الحيةأبرز صكر الجندية  المطمب األول:

 .الجماداتأبرز صكر الجندية في  المطمب الثاني:

 المبحث الثاني: سمات الجندية في القرآن الكريم.

 :ويشتمل عمى مطمبين

 .المسمـ: سمات الجندم المطمب األول

 : سمات الجندم الفاسد.المطمب الثاني

 المبحث الثالث: التوجييات والتأييد القرآني لمجندي.

 ويشتمل عمى مطمبين:

 .المسمـ تكجييات القرآف الكريـ لمجندم المطمب األول:

 .المسمـتأييد القرآف الكريـ لمجندم  المطمب الثاني:
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 الفصل الثالث
 قوق وواجبات الجندي في القرآن الكريمح

 ن: مبحثي يتكون من

 المبحث األول: حقوق الجندي في القرآن الكريم.

 ويشتمل عمى خمسة مطالب:

 .: إعداد الجندم اعدادان شمكليان المطمب األول

 تزكيد الجندم بالمعدات القتالية. المطمب الثاني:

 تفقد الجندم كمتابعتو. المطمب الثالث:

 مشاكرة أصحاب الرأم مف الجنكد. الرابع:المطمب 

 تكميؼ الجندم بما يطيؽ. المطمب الخامس:

 المبحث الثاني: واجبات الجندي في القرآن الكريم.

 ويشتمل عمى خمسة مطالب:

 السمع كالطاعة لمقيادة. المطمب األول:

 .االلتزاـ بالتعميمات المطمب الثاني:

 .الذات الجيكزية التامة كتطكير المطمب الثالث:

 .الثقة بالقائد المطمب الرابع:

 .الثبات الخامس:المطمب 

 الفصل الرابع
 نماذج لمجندية في القرآن الكريم

 ن:مبحثي يتكون من

 في القرآن الكريم. المسممالمبحث األول: نماذج لمجندي 

 ويشتمل عمى خمسة مباحث:

 .داككد المطمب األول:
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 .أخت مكسى المطمب الثاني:

 .فتى مكسى لث:المطمب الثا

 .مؤمف آؿ فرعكف المطمب الرابع:

 المبحث الثاني: نماذج لمجندي الفاسد في القرآن الكريم.

 مطالب: ةويشتمل عمى ثالث

 جنكد كعصاة قـك فرعكف. المطمب األول: 

 جنكد طالكت المتخاذليف. المطمب الثاني:

 .المنافقكف في عيد النبي المطمب الثالث:

 ى أىـ النتائج كالتكصيات.كتشتمؿ عم الخاتمة:

 الفيارس:

 فيرس اآليات القرآنية. .1

 فيرس األحاديث النبكية كاآلثار. .2

 فيرس المصادر كالمراجع. .3

 فيرس المكضكعات. .4

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل األول
مفيوم الجندية.. أىميتيا وأنواعيا في 

 القرآن الكريم
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 المبحث األول
 مفيوم الجندية ونظائرىا في القرآن الكريم

 

 لمطمب األول: مفيوم الجندية في القرآن الكريم.ا
 أواًل: تعريف الجندية لغة واصطالحًا:

 الجندية لغة: -1

الناظر في كتب المغة كالمعاجـ يجد أف )جند( أصؿه لكممة الجندية، كقد جاءت عمى 
 عدة معافو منيا:

 كىؤالء أقبؿ، قد جند ىذا: حدة، كيقاؿ عمى جند: ليـ يقاؿ الخمؽ مف صنؼ كؿ": الجند -أ 
كاألنصار كجمعيا  كالجند ىـ األعكاف"، (1)"كالجميع الكاحد عمى يخرج قبمكا،أ قد جند
 .(2)"أجناد

، (3)"يقاؿ لكؿ مدينة منيا جندك  ...مدف الشاـ، عسكر كخص بو" :المدينةعسكر  -ب 
 .(4)"كبذلؾ يطمؽ عمى الجند المرابطيف في المدينة ليذا االسـ"

كمنيا "، (5)"جند يسيركف لحرب أك غيرىاجيش كىـ: كأطمقت الجندية عمى ال" :الجيش -ج 
تجند الغزاة، كيقاؿ  إلى كسيرىا عسكرية فرقة أك جندان  جمع: الجند أخذ معنى جنَّد

تجند لؤلمر: تأىب ، ك التحؽ بالجيش كصار جنديان ف كقد تأىب كتطكعالشاب: 
 .(6)"تطكعك 

 الجندية اصطالحًا: -2

 كقفت عمى أىميا: كقد، ذىب العمماء في تعريفيا إلى معاف عدة

                                                           

 (.86/ 6( العيف، الفراىيدم )ج1)
 (.485/ 1(، كينظر: مقاييس المغة، ابف فارس )ج460/ 2رم )ج( الصحاح، الجكى2)
 (.132/ 3( لساف العرب، ابف منظكر )ج3)
 (.306/ 2( تكممة المعاجـ العربية، دكزم )ج4)
 (.93/ 11( تيذيب المغة، األزىرم )ج5)
 (.403/ 1( معجـ المغة العربية المعاصرة، عمر )ج6)
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لفظ يدؿ عمى عمؿ الجندم، كاتخاذه الجندية لو حرفة، كتطمؽ عمى العسكرييف في "  -أ 
 .(1)"مختمؼ المناصب كالرتب

غير المعذكريف في الدكلة االسبلمية سكاء كانكا  -عمى القتاؿ–مجمكعة الرجاؿ القادريف " -ب 
 .(2)"مدنييف أك عسكرييف

يماف، بو مف غير تردد، كيعممكف بصمت كا   كفمجمكعة مف الجند ينفذكف ما يؤمر " -ج 
 .(3)"كيجاىدكف إلبراز الدعكة لمعالـ في قكة ككرامة

 كيميؿ الباحث إلى التعريؼ األخير لعدة أسباب كىي عمى النحك التالي: 

 يتناكؿ جميع فئات المقاتميف مف الرجاؿ كالنساء )مجمكعة مف الجند(. -1

 يماف(.ف بصمت كا  يذ )مف غير تردد، كيعممك يصؼ آلية التنف -2

 يكضح اليدؼ الذم بسببو كانت الجندية كىك )إبراز الدعكة لمعالـ في قكة ككرامة(. -3

 .التعريف المغوي واالصطالحيثانيًا: العالقة بين 
إف المتأمؿ لمعنى الجندية لغةن كاصطبلحان يظير لو مدل الترابط القكم كالعبلقة النكعية  

 كالتي تبرز في النقاط التالية:

مجمكعة منظمة لدييا صفات كسمكؾ جامع يجمعيا كيميزىا عف غيرىا مف الجماعات  كؿ .1
 األخرل سكاء كانكا مدنييف أك عسكرييف كقد اتخذ الجندية لو حرفة، كدخؿ مسمؾ الجندية.

لتنفيذ األكامر كالمياـ التي تمقى عمى عاتقيـ لتحقيؽ اليدؼ  يسيركف لحرب أك غيرىا جيش .2
 المنشكد.

براز الدعكة لمعالـ في قكة ككرامة.كاألن األعكاف .3  صار الذيف يحممكف الفكر كا 

 حماية األرض كاإلنساف بالجند المخمصيف، كعمارة المدينة عف طريؽ المرابطيف في المدف.  .4

 

 

                                                           

 (.158-1/157( المصطمحات العسكرية، خطاب )ج1)
 (.2/73( القيادة كالجندية في االسبلـ، الككيؿ )ج2)
 (.69نار )ص أحمد ( القتاؿ في االسبلـ، 3)
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 ثالثًا: الجندية في اآليات القرآنية.
 الجندية في اآليات المكية  (1

 السورة رقميا اآلية م

1.  ﴿ ْٔ َُْزِْلَا لََعَ كَ
َ
ا أ ٌَ َْ َو َْ َبْػِدهِ ٌِ ْْنِىِيَ  ُجِْدٍ ٌِِّ ٌِ ٌُ ٍِّا  ا ُن ٌَ اءِ َو ٍَ ََ الصٍّ  يس 28 ﴾ٌِ

2.  ﴿ ًْ ُٓ َ ًْ ل ُْ ًْ َو ُْ ونَ  ُجِْدٌ ََل يَْصخَِطيُػَٔن َُْْصَ  يس 75 ﴾ُُمََْضُ

ٍٜدٌه﴿  .3 اًبٌٌصي ٍظزى
ى
ٌاٍْل ٚى ً٘ ٌ ـه ك زي ٍٟ ٌمى ّى ً ٜىةل ٞي ةٌ  ص 11 ﴾٘ى

4.  ﴿ ًْ ُٓ ًٔا إِجٍّ ْْ ْؾَركُٔنَ  دٌ ُجِْ َواحُْرِك اِْلَْحَر َر  الدخان 24 ﴾ٌُ

5.  
﴿ َٔ ُْ ِي  َذا اَّلٍّ َْ  َْ ٌٍّ َ َِ إِِن اىََْكـُِروَن  ُجِْدٌ أ َْ ُدوِن الرٍّْْحَ ٌِ ًْ ًْ َحُِْْصُُك ىَُك

 ﴾إَِلٍّ ِِف ُؽُرورٍ 
 الممك 20

ًُ اىَْؾاِِلُٔنَ  ُجَِْدَُاِإَونٍّ ﴿  .6 ُٓ َ  الصافات 371 ﴾ل

7.  

ْضَحاَب اِلٍّارِ إَِلٍّ مَ ﴿
َ
ا َجَػيَِْا أ ٌَ ََ َو ِي ًْ إَِلٍّ ـِخًَِْث لَِّلٍّ ُٓ َت ا َجَػيَِْا ِغدٍّ ٌَ ََلنَِهًث َو

اًُا َوََل يَْرحَاَب  ٍَ ٔا إِي ُِ ٌَ ََ آ ِي ٔا اىِْهخَاَب َويَْزَداَد اَّلٍّ وحُ
ُ
ََ أ ِي ََ اَّلٍّ َكَفُروا ىِيَْصتَيْلِ

 ًْ ِٓ ِ ََ ِِف كُئُب ِي ٌَُِِٔن َوِِلَُلَٔل اَّلٍّ ْؤ ٍُ ْ ٔا اىِْهَخاَب َوال وحُ
ُ
ََ أ ِي َمَرٌض َواىََْكـُِروَن  اَّلٍّ

ا  ٌَ َْ يََشاُء َو ٌَ ِْٓدي  َْ يََشاُء َويَ ٌَ  ُ رًََل َنَذلَِم يُِضوَّ الِلٍّ ٌَ َذا  َٓ ِ ُ ة َراَد الِلٍّ
َ
اذَا أ ٌَ

 ًُ ا ِِهَ إَِلٍّ ذِْنَرى لِيْبََشِ  ُجُِٔدَ َحْػيَ ٌَ َٔ َو ُْ  ﴾َرّبَِم إَِلٍّ 

 المدثر 31

8.  
﴿ ًْ ُٓ ٍِّ حِيَ

ْ
ًْ ـَيََِأ ذِىًٍّث  ِِبُُِٔدٍ  ارِْجْع إَِِلِْٓ

َ
ا أ َٓ ٌِِْ ًْ ُٓ ٍِّ ا َوَِلُْخرَِج َٓ ِ ًْ ة ُٓ َ ََل كِتََو ل

ًْ َضاِؽُرونَ  ُْ  ﴾َو
 النمل 37

9.  

ا ﴿ ٌَ ْوا 
َ
ا َحَّتٍّ إِذَا َرأ دًّ ٌَ  َُ ٍُْددْ ََلُ الرٍّْْحَ ََلىَثِ ـَيْيَ َْ ََكَن ِِف الضٍّ ٌَ كُْو 

اَغَث ـََصيَػْ  ا الصٍّ ٌٍّ ا اىَْػَذاَب ِإَو ٌٍّ ِ َٔغُدوَن إ ْضَػُؿ يُ
َ
ََكًُا َوأ ٌَ َٔ ََشٌّ  ُْ  َْ ٌَ َٔن  ٍُ يَ

 ﴾ُجًِْدا

 مريم 75
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 السورة رقميا اآلية م

10.  

ُْٔن ﴿ ًْ ـِرَْغ ُٓ تْتََػ
َ
انِيَو اِْلَْحَر ـَأ َبْؾًيا وََغْدًوا  وَُجُُِٔدهُ وََجاَوْزَُا ةِبَِِن إِْْسَ

 ِ َِْج ة ٌَ ِي آ ُّ ََل إََِلَ إَِلٍّ اَّلٍّ ٍُّ
َ
ُِْج أ ٌَ ُّ اىَْؾَرُق كَاَل آ دَْرَك

َ
ِّ َبُِٔ َحَّتٍّ إِذَا أ

ٍِيَ  ْصيِ ٍُ ْ ََ ال َُا ٌِ
َ
انِيَو َوأ  ﴾إِْْسَ

 يونس 90

ُْٔن ﴿  .11 ًْ ـِرَْغ ُٓ تْتََػ
َ
ِ ـَأ ًْ  ِِبُُِٔدِه ُٓ ا َؽِشيَ ٌَ  ًِّ ََ اِْلَ ٌِ ًْ ُٓ  طو 78 ﴾َذَؾِشيَ

ْْجَُػٔنَ  وَُجُِٔدُ ﴿  .12
َ
 الشعراء 95 ﴾إِةْيِيَس أ

اَن ﴿  .13 ٍَ ْ  ُجُُِٔدهُ وَُحِشَ لُِصيَيْ ن ِ َواْْلِ َّ ََ اْْلِ ًْ ئُزَُغٔنَ ٌِ ُٓ ْْيِ َذ  النمل 17 ﴾ِس َواىطٍّ

14.  
ٔا ﴿ ٍُْو ادُْخيُ ا اِلٍّ َٓ حَّ

َ
ٍْيٌَث يَا أ ٍِْو كَاىَْج َج ْٔا لََعَ َوادِ اِلٍّ حَ

َ
َحَّتٍّ إِذَا أ

اُن  ٍَ ًْ ُشيَيْ ٍُِّك ٍَ ًْ ََل ََيِْط ًْ ََل يَْشُػُرونَ  وَُجُُِٔدهُ َمَصانَُِِك ُْ  ﴾َو
 النمل 18

15.  
ًْ ِِف ﴿ ُٓ َ ََ ل ّكِ ٍَ اَن َوُج ٌَ ا َْ َْٔن َو رِْض َوُُرَِي ـِرَْغ

َ
ااْْل ٍَ ُْ ا  وَُجَُِٔد ٌَ  ًْ ُٓ ْ ٌِِ

ٔا ََيَْذُرونَ   ﴾ََكُُ
 القصص 6

16.  
اَن ﴿ ٌَ ا َْ َْٔن َو ا وََحَزًُا إِنٍّ ـِرَْغ ًْ َغُدوًّ ُٓ َ َْٔن ِِلَُهَٔن ل ُّ آُل ـِرَْغ ـَاْْلََلَط

ا ٍَ ُْ ٔا َخاِطهِيَ  وَُجَُِٔد  ﴾ََكُُ
 القصص 8

17.  
﴿ ُْ ًْ إَِِلَِْا ََل  وَُجُُِٔدهُ َٔ َواْشخَْهََبَ  ُٓ جٍّ

َ
ٔا أ َِّ رِْض ةَِؾْْيِ اْْلَّقِ َوَظ

َ
ِِف اْْل

 ﴾يُرَْجُػٔنَ 
 القصص 39

َخْذَُاهُ ﴿  .18
َ
ٍِيَ  وَُجَُِٔدهُ ـَأ ِ ال ًِّ ـَاجُْظْر َنيَْؿ ََكَن ََعكِتَُث اىظٍّ ًْ ِِف اِْلَ ُْ  القصص 40 ﴾َذَِتَْذَُا

َخْذَُاهُ ﴿  .19
َ
ًٌ َذَِتَْذَُ  وَُجَُِٔدهُ ـَأ َٔ ُميِي ُْ ًِّ َو ًْ ِِف اِْلَ ُْ  الذاريات 40 ﴾ا

حَاَك َحِديُد ﴿  .20
َ
ْو أ  البروج 17 ﴾اْْلُُِٔدِ َْ
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 الجندية في اآليات المدنية (2

 السورة رقميا اآلية م

1.  

ا ـََطَو َطالُُٔت ﴿ ٍٍّ ُّ  ةِاْْلُُِٔدِ ـَيَ َْ ََشَِب ٌِِْ ٍَ ٍر َذ َٓ ًْ ةَِِ تْخَيِيُك ٌُ  َ كَاَل إِنٍّ الِلٍّ
ٔا  ـَيَيَْس  َِ اْدََتََف ُؽْرـًَث بِيَِدهِ ـََشِبُ ٌَ ُّ ٌِِّنِ إَِلٍّ  ُّ ـَإٍُِّ ٍْ ًْ َحْطَػ َ َْ ل ٌَ ٌِِّنِ َو

ٔا ََل َطاكََث َِلَا  ُ ُّ كَال َػ ٌَ ٔا  ُِ ٌَ ََ آ ِي َٔ َواَّلٍّ ُْ ا َجاَوزَهُ  ٍٍّ ًْ ـَيَ ُٓ ْ ُّ إَِلٍّ كَيِيًَل ٌِِ ٌِِْ
َْٔم ِِبَالَُٔت  ِ اِْلَ ََ  وَُجُِٔدِه ِي َْ ـِئٍَث  كَاَل اَّلٍّ ٌِ ًْ ِ َك ًْ ُمََلكُٔ الِلٍّ ُٓ جٍّ

َ
ََِّٔن أ َحُظ

 ََ اةِرِي َع الطٍّ ٌَ  ُ ِ َوالِلٍّ  ﴾كَيِييٍَث َؽيَتَْج ـِئًَث َنرِْيَةً بِإِذِْن الِلٍّ

 البقرة 249

2.  
ا ةََرُزوا ِْلَالَُٔت ﴿ ٍٍّ َ ِ َول كَْدا وَُجُِٔدِه

َ
َِا َضَْبًا َوَثّتِْج أ ـْرِغْ َغيَيْ

َ
ٔا َربٍَِّا أ ُ َِا كَال ٌَ

 ََ ِْٔم اىََْكـِرِي َُا لََعَ اىَْل  ﴾َواُُْْصْ
 البقرة 250

3.  
َُْزَل ﴿

َ
ْؤٌَِِِي َوأ ٍُ ْ ُّ لََعَ رَُشَِٔلِ َولََعَ ال ُ َشِهينَخَ َُْزَل الِلٍّ

َ
ًٍّ أ ا  ُجًُِٔداُث َْ ًْ حََرْو َ ل

 ََ ََ َكَفُروا َوذَلَِم َجَزاُء اىََْكـِرِي ِي َب اَّلٍّ  ﴾وََغذٍّ
 التكبة 26

4.  
حَّ ﴿

َ
ًْ يَا أ ًْ إِذْ َجاَءحُْك ِ َغيَيُْك َث الِلٍّ ٍَ ٔا اذُْنُروا ُِْػ ُِ ٌَ ََ آ ِي ا اَّلٍّ  ُجُِٔدٌ َٓ

ًْ رِيًحا  رَْشيَِْا َغيَيِْٓ
َ
ئَُن ةَِطًْيا وَُجًُِٔداـَأ ٍَ ا َتْػ ٍَ ِ ُ ة ا َوََكَن الِلٍّ َْ ًْ حََرْو َ  ﴾ل

 األحزاب 9

5.  
ْؤٌِ ﴿ ٍُ ْ ِهيََِث ِِف كُئُِب ال َُْزَل الصٍّ

َ
ِي أ َٔ اَّلٍّ ُْ ًْ آُِِ ٍَ َع إِي ٌَ اًُا  ٍَ َِِي ىََِيَْداُدوا إِي

 ِ ا ُجُِٔدُ َولِِلٍّ ًٍ ا َحِهي ًٍ ُ َغيِي رِْض َوََكَن الِلٍّ
َ
اَواِت َواْْل ٍَ  ﴾الصٍّ

 الفتح 4

6.  ﴿ ِ ا ُجُِٔدُ َولِِلٍّ ًٍ ُ َغزِيًزا َحِهي رِْض َوََكَن الِلٍّ
َ
اَواِت َواْْل ٍَ  الفتح 7 ﴾الصٍّ

7.  

وهُ َذَلْد َُ ﴿ ا إَِلٍّ َتُِْْصُ ٍَ ُْ ََ َكَفُروا ذَاِِنَ اذْنَْيِ إِذْ  ِي ُّ اَّلٍّ ْخرََج
َ
ُ إِذْ أ هُ الِلٍّ َْصَ

ُّ َغيَيِّْ  ُ َشِهينَخَ َُْزَل الِلٍّ
َ
َػَِا ـَأ ٌَ  َ ِِف اىَْؾارِ إِذْ َحُلُٔل لَِطاِحتِِّ ََل ََتَْزْن إِنٍّ الِلٍّ

يٍَّدهُ 
َ
ََ  ِِبُُِٔدٍ َوأ ِي َث اَّلٍّ ٍَ ِ ا وََجَػَو ََك َْ ًْ حََرْو َ ِ ِِهَ  ل ُث الِلٍّ ٍَ ِ ْفََل َوََك َكَفُروا الصَّ

 ًٌ ُ َغزِيٌز َحِهي  ﴾اىُْػيَْيا َوالِلٍّ

 التكبة 40
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كبعد النظر كالتفكر في اآليات القرآنية المتعمقة بالجندية الحظت أف اآليات المكية 
كردت في )عشريف( مكضعان، كأف اآليات المدنية ذكرت في ) سبعة ( مكاضع، كىذا يدؿ عمى 

ا قد جعؿ مفيكـ الجندية  في أصكؿ التربية العقدية لمصحابة، لصياغة المسمـ مف جديد أف 
عمى حب الجياد كاالستشياد، بعد أف كاف يعطي كالءه لمعشيرة كالقبيمة، ككذلؾ تربيتو عمى 

فريدان، كبالفعؿ تخرج مف ىذه المدلكرامة كالعزة  كلرسكلو، لتخرّْ الرجكلة كا رسة ج جيبلن قرآنيا ن
 رجاؿه كالقعقاع كالمقداد كخالد كالعباس الذيف غيركا مجرل التاريخ كأعادكا لئلسبلـ مكانتو.

 
 المطمب الثاني: نظائر الجندية في القرآن الكريم.

 تعددت النظائر لكممة الجندية في اآليات القرآنية، كجاءت عمى النحك التالي:

 النظير األول: األنصار
 األنصار لغة: (1

نصره ا عمى عدكه ينصره نصران، كاالسـ النصرة، كالنصير: ": عمى األعداءأ. النصر  
، كتناصركا: ـ، أم سألو أف ينصره عمييأعدائونصار، كاستنصره عمى الناصر، كالجمع األ

يتائو كالنصر"، (1)"كانتصر منو: انتقـ، نصر بعضيـ بعضان  كنصر ا  ،إتياف خير كا 
 .(2)"ـ، كالنصر: العطاءالمسمميف: آتاىـ الظفر عمى عدكى

 ناصر كىك كخمصو، نجاه: منو أعانو، كنصره: نصران  المظمكـ نصر" ب. مناصرة المظموم:
: كالنصرة الصفة، عمييـ غمبت  النبي كأنصار الناصر،: كصحب، كالنصير كنصر،
 .(3)"كانتصر منو: انتقـ ،أف ينصره ؤالوسك  النصر استمداد: المعكنة، كاالستنصار حسف

  ار اصطالحًا:األنص (2

 العقبة بيعة في كخزرجيا أكسيا المدينة أىؿ مف اإلسبلـ إلى استجابكا الذيف أكلئؾ ىـ" .أ 
حؽ، كمناصرة ، كقد سخر ا ىذه الثمة كجند مف جنكده لمدفاع عف ال(4)"كالثانية األكلى

 .المستضعفيف في األرض
                                                           

 (.829/ 2( الصحاح، الجكىرم )ج1)
 (.435/ 5( مقاييس المغة، ابف فارس )ج2)
 (.483( القامكس المحيط، الفيركز أبادم )ص3)
 (.41/ 2)ج ( السيرة النبكية عمى ضكء القرآف كالسنة، أبك شيبة4)
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أف األنصار ىـ البطانة  األنصار شعار ىك الثكب الذم يمي الجسد كالدثار فكقو كالمعنى" .ب 
 .(1)"مف سائر الناس -بالقائد- كالخاصة كاألصفياء كاأللصؽ بي

 كالبطانة نعني بيا: 

 بطانة الحؽ كالخير: لقكلو تعالى:   -

 السورة رقم اآلية اآلية م

1.  
﴿ َْ ٌَ ًُ اىُْكْفَر كَاَل  ُٓ ْ َحسٍّ ِغيََس ٌِِ

َ
ا أ ٍٍّ َُْطارِيـَيَ

َ
ِ كَاَل  أ إََِل الِلٍّ

َٔا َُ اْْلَ َُْطارُ رِئََّن ََنْ
َ
ٍُٔنَ  أ ٍُّا ُمْصيِ

َ
ْد ةِأ َٓ ِ َواْش ٍِّا ةِالِلٍّ ٌَ ِ آ  52 ﴾الِلٍّ

آؿ 
 عمراف

2.  

ٔا ﴿ ٔا ُنُُٔ ُِ ٌَ ََ آ ِي ا اَّلٍّ َٓ حَّ
َ
َُْطارَ يَا أ

َ
ًَ  أ َُ َمْريَ ا كَاَل ِغيََس ابْ ٍَ ِ َن الِلٍّ

 َْ ٌَ َٔارِّيَِي  َُْطارِيلِيَْح
َ
َٔارِيَّ  أ ِ كَاَل اْْلَ َُ إََِل الِلٍّ َُْطارُ َٔن ََنْ

َ
َِْج  أ ٌَ ِ ـَآ الِلٍّ

 ًْ ٔا لََعَ َغُدوِِّْ ُِ ٌَ ََ آ ِي يٍّْدَُا اَّلٍّ
َ
انِيَو َوَكَفَرْت َطانَِفٌث ـَأ َْ ةَِِن إِْْسَ َطانَِفٌث ٌِ

 ََ ٔا َظاِْرِي ْضتَُح
َ
 ﴾ـَأ

 الصؼ 14

 بطانة الظمـ كالشر: لقكلو تعالى: -

 السورة رقم اآلية اآلية م

1.  
﴿ ًْ جَْفْلخُ

َ
ا أ ٌَ ٍَِي  َو ِ ال ا لِيظٍّ ٌَ ُّ َو ٍُ َ َحْػيَ َْ َُْذٍر ـَإِنٍّ الِلٍّ ٌِ ًْ ْو ََُذْرُت

َ
َْ َجَفَلٍث أ ٌِ

 َْ َُْطارٍ ٌِ
َ
 البقرة 270 ﴾أ

2.  ﴿ َْ ٍَِي ٌِ ِ ال ا لِيظٍّ ٌَ ُّ َو ْخَزيْخَ
َ
َْ حُْدِخِو اِلٍّاَر َذَلْد أ ٌَ َُْطارٍ َربٍَِّا إٍَُِّم 

َ
 آؿ عمراف 192 ﴾أ

3.  
﴿ ََ ِي ِصيُح يَا ةَِِن كَْد َكَفَر اَّلٍّ ٍَ ْ ًَ َوكَاَل ال َُ َمْريَ ِصيُح ابْ ٍَ ْ َٔ ال ُْ  َ ٔا إِنٍّ الِلٍّ ُ كَال

ٍَِّث  ُ َغيَيِّْ اْْلَ ِ َذَلْد َحرٍَّم الِلٍّ َْ يُْشِْك ةِالِلٍّ ٌَ  ُّ ًْ إٍُِّ َ َرّّبِ َوَربٍُّك انِيَو اْختُُدوا الِلٍّ إِْْسَ
 َْ ٌِ ٍَِي  ِ ال ا لِيظٍّ ٌَ َواهُ اِلٍّاُر َو

ْ
أ ٌَ  َو

َ
 ﴾َُْطارٍ أ

 المائدة 72

4.  
﴿ ِ َْ ُدوِن الِلٍّ ٌِ ًْ ُٓ َ ًْ ََيُِدوا ل ٔا َُاًرا ـَيَ دِْخيُ

ُ
ٔا ـَأ ْؽرِكُ

ُ
ًْ أ ا َخِطيئَاحِِٓ ٍٍّ مِ

َُْطاًرا
َ
 نكح 25 ﴾أ

                                                           

 (.149/ 3( الديباج، السُّيكطي )ج1)
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 النظير الثاني: الحزب
 الحزب لغة:  (1

 كجاءت بعدة معاف منيا: ػ
 فيككنكف يجتمعكف، ثـ صاركا فرقان،: أم كتحزبكا، الفرؽ، جمع ىك الحزب" الجند والفرق: -أ 

 .(1)"كغيره القتاؿ مف شاء فيما يستعمميـ الذيف ىـ الرجؿ كجند جنده، ىك لو فحزبو جندان 
 القكـ كتحازب األحزاب، كالجمع إليو يميمكف الذيف الرجؿ حزب"أتباع الرجل وأصحابو:  -ب 

 تتشاكم قكـ ككؿ رأيو، عمى معو الرجؿ أصحاب": ، كالحزب(2)"ضان بع بعضيـ ماأل إذا
ف أحزاب فيـ كأعماليـ قمكبيـ  أكلئؾ كفرعكف كثمكد عاد بمنزلة بعضان  بعضيـ يمؽ لـ كا 

 . (3)"جمعيـ أم أحزابان  فبلفه  أحزابان، كحزَّب فصاركا تجمعكا إذا القكـ األحزاب، كتحزَّب
 .(4)"الناس مف الصنؼ كالجماعة فالحزب ىك" الجماعة من الناس: -ج 

 أك غيرىـ. (5)"تجتمع عمى محاربة األنبياء عمييـ السبلـحزاب الطكائؼ التي األ" الطائفة: -د 

 الحزب اصطالحًا: (2

اتفاؽ عدد مف األفراد عمى مجمكعة مف المبادئ كاألىداؼ يبتغكف مف إنجازىا تحقيؽ " - أ
الصالح العاـ، أك عمى األقؿ تحقيؽ مصالح أعضاء الحزب، كىـ أساسا فئة مف فئات 

 .(6)"عالمجتم

 السياسية، الحياة في نراىا التي األحزاب مثؿ لتنفيذه، تتحمس بدأم عمى الممتقية الجماعة" - ب
 يتصارعكف ألنيـ ذلؾ؛ في أحرار كىـ كالغايات، المناىج في تتصارع بشرية كىي أحزاب

 يأتي فالمنيج ، الحؽ كىك األعمى، المخطط فمف األكلى، العقيدة في البشر، أما بفكر
وىَهَِم ﴿ : قاؿ إليو؛ يكصؿ المنيج ىذا ألف منو؛

ُ
ِ  ِحزُْب أ  .(7)"[22: المجادلة﴾ ]الِلٍّ

                                                           

 (.576/ 9( تأكيبلت أىؿ السنة، الماتريدم )ج1)
 (.276/ 1( جميرة المغة، ابف دريد )ج2)
 (.216/ 4( تيذيب المغة األزىرم )ج3)
 .4/216، ج( المرجع السابؽ4)
 (.109/ 1( الصحاح، الجكىرم )ج5)
 (.202( دراسات في المجتمع كالسياسة سعد )ص6)
 (.6396-6395/ 10( الخكاطر، الشعراكم )ج7)
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 اآليات التي ورد فييا ذكر كممة حزب في القرآن: (3

 السورة رقم اآلية اآلية م

ٔا ـَإِنٍّ ﴿  .1 ُِ ٌَ ََ آ ِي َ َورَُشََٔلُ َواَّلٍّ لٍّ الِلٍّ َٔ َْ َحخَ ٌَ ًُ اىَْؾاِِلُٔنَ  ِحزَْب َو ُْ  ِ  المائدة 56 ﴾الِلٍّ

ًْ ِِلَ ﴿  .2 ُْ ًٍّ َبَػرَِْا يَّ ُث
َ
ًَ أ ًدا اْْلِْزبَْيِ ْػيَ ٌَ ٔا أَ ا َِلِرُ ٍَ ِ ْحََص ل

َ
 الكيؼ 12 ﴾أ

ًْ ُزبًُرا ُُكَّ ﴿  .3 ُٓ ًْ ةَيَِْ ُْ ْمَر
َ
ٔا أ ُػ ًْ ـَرُِحٔنَ  ِحزٍْب َذخََلطٍّ يِْٓ ا ََلَ ٍَ ِ  المؤمنكف 53 ﴾ة

ٔا ِشيًَػا ُُكَّ ﴿  .4 ًْ َوََكُُ ُٓ ٔا دِيَِ ََ ـَرٍّكُ ِي ََ اَّلٍّ ًْ  ِحزٍْب ٌِ يِْٓ ا ََلَ ٍَ ِ  الرـك 32 ﴾ـَرُِحٔنَ ة

5.  
ا يَْدُغٔ ﴿ ٍَ ا إِجٍّ ُِذوهُ َغُدوًّ ًْ َغُدوٌّ ـَاَّتٍّ يَْطاَن ىَُك ُّ إِنٍّ الشٍّ َْ  ِحْزبَ ٔا ٌِ ِِلَُهُُٔ

ػِْيِ  ْضَحاِب الصٍّ
َ
 ﴾أ

 فاطر 6

6.  
وىَهَِم ﴿

ُ
ِ أ ًْ ذِْنَر الِلٍّ ُْ نَْصا

َ
يَْطاُن ـَأ ًُ الشٍّ َٔذَ َغيَيِْٓ يَْطاِن  ِحزُْب اْشخَْح الشٍّ

ََل 
َ
ونَ  ِحزَْب إِنٍّ أ ًُ اْْلَاِْسُ ُْ يَْطاِن   ﴾الشٍّ

 المجادلة 19

7.  

َ َورَُشََٔلُ ﴿ َْ َحادٍّ الِلٍّ ٌَ َٔادَّوَن  ِْٔم اْْلِخرِ يُ ِ َواِْلَ ا يُْؤٌَُِِٔن ةِالِلٍّ ًٌ ْٔ ََل ََتُِد كَ
 ِ وىَه

ُ
ًْ أ ُٓ ْو َغِشَْيَت

َ
ًْ أ ُٓ اَج َٔ ْو إِْخ

َ
ًْ أ ُْ بَِْاَء

َ
ْو أ

َ
ًْ أ ُْ ٔا آةَاَء ْٔ ََكُُ َ َم َنخََب ِِف َول

ا  َٓ ِ َْ ََتْخ ٍِّاٍت ََتْرِي ٌِ ًْ َج ُٓ ُّ َويُْدِخيُ ًْ ةُِروٍح ٌِِْ ُْ يٍَّد
َ
اَن َوأ ٍَ ي ًُ اْْلِ كُئُبِِٓ

وىَهَِم 
ُ
ُّ أ ٔا َخِْ ًْ َورَُض ُٓ ُ َخِْ ا رَِِضَ الِلٍّ َٓ ََ ذِي اُر َخاَِلِي َٓ جْ

َ
ََل  ِحزُْب اْْل

َ
ِ أ الِلٍّ

ْفيُِحٔنَ  ٍُ ْ ًُ ال ُْ  ِ  ﴾إِنٍّ ِحزَْب الِلٍّ

 المجادلة 22
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 النظير الثالث: فتية.
 فتية لغة: (1

 كجاءت بعدة معاف منيا:
الشاب كالشابة، كالقياس فتك فتاء، كجماعة الفتى فتية كفتياف، كتفتى فبلف ": الفتي والفتية -أ 

الكامؿ الجزؿ مف الرجاؿ، "،كىي بمعنى (1)"أم تشبو بالفتياف، كيجمع الفتى عمى األفتاء
 .(2)"ثة فتاة كلمغبلـ فتى، كتصغير الفتاة فتيةيقاؿ لمجارية الحد

، كىي أف تؤثر الخمؽ عمى نفسؾ بالدنيا كاآلخرة": الُفُتوَّة -ب  ، (3)"حميَّة كمركءة كنجدة ككـر
الشَّبىاب بىيف طكرم المراىقة كالرجكلة كالنجدة، أك نظاـ ينمي خمؽ الشجاعة كالنجدة "كىي 

 .(4)"في الفتى
 فتية اصطالحًا: (2
كحسف الطاعة، كترؾ كؿ مذمكـ، كمبلزمة مكاـر األخبلؽ كمحاسنيا، ظاىران المكافقة " - أ

كباطنان كسران كعمنان، ككؿ حاؿ مف األحكاؿ، ككقت مف األكقات يطالبؾ بنكع مف الفتكة فبل 
 .(5)"يخمك حاؿ مف األحكاؿ عف الفتكة

 .(6)"أف يككف أبدان في أمر غيره  تعالى" - ب
ككؼ األذل، كبذؿ الندل، كأال يرل لنفسو فضبلن عمى ىي الصفح عف عثرات اإلخكاف، " - ت

غيره، كأف تككف خصمان لربؾ عمى نفسؾ، كأف تنًصؼ كال تنصىؼ، كأال تنافر فقيران، كال 
 .(7)"تعارض غنيان 

رجؿ قكٌم البنية كاف يفرض سيطرتو كحمايتو عمى حٌي أك منطقة، يأخذ مف أصحابيا " - ث
 .(8)"ماالن نظير حمايتو ليـ

                                                           

 (.137/ 8( العيف، الفراىيدم )ج1)
 (.145/ 15( لساف العرب، ابف منظكر )ج2)
 (.165( التعريفات، الجرجاني )ص 3)
 (.673/ 2( المعجـ الكسيط، مصطفى كآخركف )ج4)
 (.5( الفتكة، السممي )ص 5)
 (.402( معجـ المناىي المفظية، أبك زيد )ص 6)
، السيكطي )ص 7)  (.220( معجـ مقاليد العمـك
 (.1672/ 3( معجـ المغة العربية المعاصرة، عمر )ج8)
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 تي ورد فييا ذكر كممة الفتية في القرآن:اآليات ال (3

 السورة رقم اآلية اآلية م

1.  
ُت اىَْػزِيزِ حَُراوُِد ﴿

َ
ِديَِثِ اْمَرأ ٍَ ْ َٔةٌ ِِف ال اَوكَاَل نِْص َْ ا  َذخَا َٓ َْ َجْفِصِّ كَْد َشَؾَف َخ

تِيٍ  ٌُ ا ِِف َضََلٍل  َْ  ﴾ُحتًّا إٍُِّا ىَََنَا
 يكسؼ 30

2.  
ٔا اْجَػيُ  ىِفِخْيَاُِِّ َوكَاَل ﴿ ا إِذَا اجَْليَتُ َٓ ًْ َحْػرِـَُٔج ُٓ ًْ ىََػيٍّ ًْ ِِف رَِحالِِٓ ُٓ ٔا ةَِضاَخَخ

ًْ يَرِْجُػٔنَ  ُٓ ًْ ىََػيٍّ ْْيِِٓ َ
 ﴾إََِل أ

 يكسؼ 62

ْمِِضَ ُحُلتًا ىَِفخَاهُ ِإَوذْ كَاَل ُمََٔس ﴿  .3
َ
ْو أ

َ
َِ أ َع اِْلَْحَريْ ٍَ ةْيَُؼ ََمْ

َ
ةَْرُح َحَّتٍّ أ

َ
 الكيؼ 60 ﴾ََل أ

ا﴿  .4 ٍٍّ َذا ََُطتًا ىَِفخَاهُ َجاَوَزا كَاَل  ـَيَ َْ َْ َشَفرَُِا   الكيؼ 62 ﴾آحَِِا َؽَداَءَُا ىََلْد ىَلِيَِا ٌِ

5.  
َوى ﴿

َ
ّيِئْ َِلَا  اىْفِخْيَثُ إِذْ أ َْ َُْم رَْْحًَث َو َْ ََلُ ٔا َربٍَِّا آحَِِا ٌِ ُ ِْٓؿ َذَلال إََِل اىَْه

ْمرَُِا رََشًدا
َ
َْ أ ٌِ﴾ 

 الكيؼ 10

َُ َجُلصَّ ﴿  .6 ًْ  ََنْ ُٓ ًْ ةِاْْلَّقِ إِجٍّ ُْ َ
ًدى ـِخْيَثٌ َغيَيَْم َجتَأ ُْ  ًْ ُْ ًْ َوزِدَُْا ِٓ ِ ٔا ةَِرّب ُِ ٌَ  الكيؼ 12 ﴾آ

 النظير الرابع: فئة.
 فئة لغة: (1

 كجاءت بعدة معاف منيا:
 مف الفرقة"، كالفئة ىي: (1)"إليو يرجعكف أم الرئيس إلى يفيئكف الناس مف الجماعة": الفئة -أ 

 .(2)"كفئات ،فئكف الناس، كالجمع
 ألنو فيع مثاؿ فيء أصمو كسطو، مف نقصت التي الياء مف عكض كالياء الطائفة،": الفئة -ب 

 (.3)"كالغنيمة الخراج: كالفيء فاء، مف

                                                           

 (.245/ 1( جميرة المغة، ابف دريد )ج1)
 (.416/ 15( تيذيب المغة، األزىرم )ج2)
 (.63/ 1( الصحاح، الجكىرم )ج3)
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 الفئة اصطالحًا: (2

 .(1)"اليزيمة عند إلييـ لبللتجاء الجيش كراء المقيمة الطائفة ىي" -أ 

 .(2)"التعاضد ىي الجماعة المتظاىرة التي يرجع بعضيـ إلى بعض في" -ب 

 اآليات التي ورد فييا ذكر كممة فئة في القرآن: (3

 السورة رقم اآلية اآلية م

1.  

ا﴿ ٍٍّ َ  إِنٍّ  كَاَل  ةِاْْلُُِٔدِ  َطالُُٔت  ـََطَو  ـَيَ ًْ  الِلٍّ تْخَيِيُك رٍ  ٌُ َٓ َِ ِ َْ  ة ٍَ ُّ  ََشَِب  َذ ٌِِْ 
َْ  ٌِِّنِ  ـَيَيَْس  ٌَ ًْ  َو َ ُّ  ل ٍْ ُّ  َحْطَػ َِ  إَِلٍّ  ٌِِّنِ  ـَإٍُِّ ٔا بَِيِدهِ  ُؽْرـَثً  اْدََتََف  ٌَ ُّ  ـََشِبُ ٌِِْ 

ًْ  كَيِيًَل  إَِلٍّ  ُٓ ا ٌِِْ ٍٍّ َٔ  َجاَوزَهُ  ـَيَ ُْ  ََ ِي ٔا َواَّلٍّ ُِ ٌَ ُّ  آ َػ ٔا ٌَ ُ ْٔمَ  َِلَا َطاكَثَ  ََل  كَال  اِْلَ
ِ  ِِبَالَُٔت  ََ  كَاَل  وَُجُِٔدِه ِي َِّٔنَ  اَّلٍّ ًْ  َحُظ ُٓ جٍّ

َ
ِ  ُمََلكُٔ أ ًْ  الِلٍّ َْ  َك  َؽيَتَْج  ييَثٍ كَيِ  ـِئَثٍ  ٌِ

ِ  بِإِذْنِ  َنرِْيَةً  ـِئَثً  ُ  الِلٍّ عَ  َوالِلٍّ ٌَ  ََ اةِرِي  ﴾الطٍّ

 البقرة 249

2.  
ًْ  ََكنَ  كَدْ ﴿ ِ  َشبِيوِ  ِِف  ُتَلاحُِو  ـِئَثٌ  اْْلََلَخا ـِئَتَْيِ  ِِف  آيَثٌ  ىَُك ْخَرى الِلٍّ

ُ
 ََكـَِرةٌ  َوأ

 ًْ ُٓ ًْ  يََرْوَج ِٓ ْ يَ  ٌِرْيَي
ْ
ُ  اىَْػْيِ  َرأ ِ  َؤّيِدُ يُ  َوالِلٍّ َْ  ةَِِْْصِه وِل  ىَػَِْبَةً  ذَلَِم  ِِف  إِنٍّ  يََشاءُ  ٌَ

ُ
 ِْل

ةَْطارِ 
َ
 ﴾اْْل

13 
آؿ 
 عمراف

3.  
﴿ َْ ٌَ ًْ  َو ِٓ ِ

ّ ل َٔ هِذٍ  يُ ٌَ ْٔ خََحّرِـًا إَِلٍّ  ُدةَُرهُ  يَ وْ  ىِلَِخالٍ  ٌُ
َ
ًا أ خََحَّيِ  ةَِؾَضٍب  ةَاءَ  َذَلدْ  ـِئَثٍ  إََِل  ٌُ

 ََ ٌِ  ِ َواهُ  الِلٍّ
ْ
أ ٌَ ًُ  َو ٍِّ َٓ ٍَِطْيُ  بِئَْس وَ  َج ْ  األنفاؿ 16 ﴾ال

4.  
ا يَا﴿ َٓ حَّ

َ
ََ  أ ِي ٔا اَّلٍّ ُِ ٌَ ًْ  إِذَا آ ٔا ـِئَثً  ىَلِيخُ َ  َواذُْنُروا ـَاذْبُخُ ًْ  َنرًِْيا الِلٍّ  ىََػيٍُّك

 األنفاؿ 45 ﴾ُتْفيُِحٔنَ 

5.  ﴿ ًْ َ َْ  َول ُّ  ـِئَثٌ  ََلُ  حَُك وَُ َْ  َحُِْْصُ ِ  ُدونِ  ٌِ ا الِلٍّ ٌَ ا ََكنَ  َو ِْخَِْصً  لكيؼا 43 ﴾ٌُ

6.  
ِ  ةِِّ  ـََخَصْفَِا﴿ رَْض  َوبَِدارِه

َ
ا اْْل ٍَ َْ  ََلُ  ََكنَ  َذ ُّ  ـِئَثٍ  ٌِ وَُ َْ  َحُِْْصُ ِ  ُدونِ  ٌِ ا الِلٍّ ٌَ  َو

ََ  ََكنَ  ٌِ  ََ ِْخَِْصِي ٍُ ْ القص 81 ﴾ال
 ص

                                                           

 (.164( التعريفات، الجرجاني )ص 1)
 (.686)ص ( الكميات، أبك البقاء 2)



22 
 

 المبحث الثاني
 أىمية الجندية في القرآن الكريم.

 

 المطمب األول: تحقيق أمر ا تعالى وقدره.
يات ا يرل فييا مف الحقائؽ ما يجعمو يطمئف إلى مستقبؿ ديف ا في إف المتتبع آل

ٌ﴿:  تحقيؽ قدره كنصره لممسمميف، كقد استخدـ ا جنكده المؤمنيف فقاؿ ِّٖؿي يصى ٌي ى ٌاَّللَّ َّٚ ٕىًس كى
ةءٌي ىظى ٌي ٍٚ ٘ى ٌ ى ٌلَعى ٝي ٖى يشاء،  مف عمى يسمطو القدر ىذا مف طرؼ كىـ ا، قدر فيك[ 6: الحشر﴾ ]ريشي

 يخاصمكف كما يقعدكف، أك يغزكف كما لحسابيـ، يدعكف أك يأخذكف كما بيكاىـ، يتحرككف فما
 في كتحركاتيـ كبتصرفاتيـ بيـ منكط األرض في ا قدر مف جانب لتحقيؽ إال يصالحكف، أك
 .(1)قدير شيء كؿ عمى كىك كمو، ذلؾل المقدر ىك األرض كا ىذه

 حقيق أمر ا تعالى وقدره.أواًل: رسوخ العقيدة الدافع نحو ت
 الناظر في كتاب ا المحكـ نظرة المتفحص المعتبر يجد أنو قد تحقؽ أمر ا 

بنصرة الفئة المؤمنة عمى الدكاـ، فيذه القمة المؤمنة التي جاكزت النير مع طالكت ممف لـ 
فيرتقكف بأنفسيـ ليتغمبكا  يشرب مف النير إال غرفة بيده، ممتزمان بما يتمقاه مف التعميمات القيادية،

 الماء ترؾ في طاعتو ظيرت عمى شيكة بطكنيـ مستحقيف أف يككنكا أىبلن لتحقيؽ قدر ا، فمف
 في بالعصياف فيك األمر كعصى الماء، في شيكتو غمبتو كمف ذلؾ، عدا فيما يطيع أنو مـعي 

ةُىٌ﴿، فخرجت مجمكعة مف ضعاؼ النفكس ليقكلكا: (2)أحرل الشدائد ـى ٌ ٌَلى ي٠تى ًٌِبىةل ـى ٌاٍْلى٠ٍ ىة ٌَلى حى
ٜي٠ًدقًٌ ، كاف اليقيف النابع مف قكة االيماف كرسكخ العقيدة كافيان أف يحمميـ عمى [249: البقرة﴾ ]كىصي

، فانتفض األمؿ كتفجرت (3)عددان  يفكقيـ الذم العدك لقاء عمى كاإلقداـ لمشجاعة الثبات، كسبب
ًٌٌبىحٌو﴿ :مبلمح النصر مكبريف بقكليـ ٍٚ ً٘ ٌ ٍٗ ٌٌزى مى ٘ى ٌ ي ٌكىاَّللَّ ً ٌاَّللَّ ٌثًإًٍذًف ةن سرًيى ْى ٌ ًٌٌبىحن ٖىجىٍخ ٌىى ًٖيٖىحو ُى

ٌٚى ةثًًري ، فاستجاب ليـ ربيـ فربط عمى قمكبيـ كأفرغ عميو صبران، فيزمكا فمكؿ [249: البقرة﴾ ]الػَّ
ٌ﴿ العدك بقضاء ا كقدره مستحقيف كمحققيف كعد ا كقدره ٔى ذى رى ٌكى ً ٌاَّللَّ ٌثًإًٍذًف ٍٗ ٞي ٠ مي زى ٟى دىاكيكديٌٌذى

ٌ ي٠تى ةل  ضاع ما بعد ، فكانت الحاجة ماسة جدان إلى العقيدة السميمة، كذلؾ(4)[251: البقرة﴾ ]صى
                                                           

 ( بتصرؼ.3524/ 6( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج1)
 (.586/ 2( ينظر: البحر المحيط، أبك حٌياف )ج2)
 (.388/ 2( ينظر: تفسير المنار، رضا )ج3)
 ( بتصرؼ.351/ 5( جامع البياف، الطبرم )ج4)



23 
 

 كتعاليـ ربيـ، ىدم عف انحرافيـ بسبب الكيؿ كذاقكا ألعدائيـ، كذلكا مقدساتيـ، كنيبت ممكيـ،
 سبيؿ في القتاؿ لىمتشكقيف إ العقيدة قمكبيـ في كتستيقظ جديدة انتفاضة نفكسيـ لتنتفض نبييـ،

 المنكرة، اليزيمة بعد كالتمكيف، كالعز النصر حققت ا، فإف ثبات حفنةو قميمةو مف المؤمنيف
ككاف ىذا النصر كمو ثمرة  المتسمطيف، أقداـ تحت كالذؿ الطكيؿ كالتشريد الفاضحة، كالميانة

 .(1)جحافؿ جالكت مباشرة النتفاضة العقيدة مف تحت الركاـ كثبات حفنة قميمة عمييا أماـ
 ثانيًا: حسن التوكل عمى ا يحقق أمر ا وقدره.

سناد بو، الثقة ا يعني عمى التككؿ"   ا ألف األسباب؛ تعاطي مع إليو كتفكيضيا األمكر كا 
 جماع ، "كالتككؿ(2)"تعالى ا أراد ما إال يقع ال بأنو الثقة مف تعاطييا مع كالبد ،بيا أمر

ف القصكل، يةاإليماف كالغا  عمى "فالمتككؿ ،(3)ثقتو" ىك ا أف يعمـ أف ربو عمى العبد تككؿ كا 
 أعمى مف ،"كىك(4)كتأييده" كنصره بعكنو كيثؽ ا إلى أمره كيفكض، يعجز كال يعمؿ ا

ٌ﴿ :قكلو أحدىما: لكجييف المقامات، ًت  ٌُيي ى ٌاَّللَّ ٌإًفَّ ً ٌاَّللَّ ى ٌلَعى ٍ ذى٠ىَّكَّ ٌذى ٍ٘خى زى ٌنى ًيٌىٌٌىإًذىا ِّكِّ ذى٠ى ٙي ٍ  ﴾ال
ٌٝي: ﴿قكلو  في الذم الضماف: كاآلخر [159: ]آؿ عمراف  ٍصجي ٌظى ٠ى ٟي ٌذى ً ٌاَّللَّ ى ٌلَعى ٍ ذى٠ىَّكَّ ٌحى ٍٚ ٘ى ﴾ كى
ًٜيٌى: ﴿لقكلو  كاجبان  يككف كقد[ 3 الطبلؽ:] ً٘ ٍؤ ٌمي ٍٗ ٍٜذي ْي ٌ ٌإًٍف ي٠ا ِّكَّ ذى٠ى ٌذى ً ٌاَّللَّ ى [ 23 المائدة:﴾ ]كىلَعى

ٜي٠فٌى﴿: قكلو  اىركالظ اإليماف، في شرطان  فجعمو ً٘ ٍؤ ٙي ٍ ٌال ً
ٍيىذى٠ىَّكَّ ٌٌٖى ً ٌاَّللَّ ى [ 122 عمراف: آؿ﴾ ]كىلَعى

 تعالى ا ألمر االستسبلـ كىك التفكيض التككؿ فكؽ إف الكجكب، ثـ عمى محمكؿ األمر فإف
 فميس المفكض كأما ربو، عمى باعتماده مراده يطمب كىك كاختيار، مراد لو المتككؿ فإف بالكمية،

، (5)تعالى" ا مع أدبان  أكمؿ فيك تعالى، ا إلى كاالختيار المراد أسند بؿ اختيار، كال مراد لو
ف نصره مف يذؿ فبل تعالى مشيئتو عمى األمكر كافة دكراف "إف  خذلو مف يعز كال عدده قؿ كا 
ف  .(6)" كعدده أسبابو كثر كا 

 ثالثًا: الثقة بتحقيق أمر ا تعالى وقدره.
بلب اآلخرة ال يشككف لكىمة أنيـ إلى نصر ا سائركف فيـ كرغـ إف أنصار الحؽ كط

دٌٍ﴿: قمتيـ يكقنكف بأف الكثرة ليست سببان لتحقيؽ النصر، قاؿ  ِى ٌٗيٌٕى كي ى ٌيٌٛىَصى ٌٚىًٌفٌٌاَّللَّ ـً ا ٠ى ةوٌٌمى سرًيى ٌْى

                                                           

 ( باختصار.262/ 1( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج1)
 (.163/ 1عقيدة السمؼ، الطكياف )ج ( جيكد الشيخ محمد الشنقيطي في تقرير2)
 (.497/ 2( جامع العمـك كالحكـ ابف رجب الحنبمي )ج3)
 (.2/5( صيد األفكار، الميدم )ج4)
 (.170-169/ 1( التسييؿ لعمـك التنزيؿ، ابف جزم )ج5)
 (.244-243/ 1( إرشاد العقؿ السميـ، أبك السعكد )ج6)
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ٌـى يى٠ٍ ٜىٍيٌوٌكى ٌٌٍٗإًذٌٌٍظي جىذٍسي ٍنضى
ى
ٌٌٍٗأ ديسي ٍْثى ٌٌٍْٗى ى ًٌٌٌٖٚى ٍي

ٌٌٍٗتي ٍٜسي حٍبنةٌخى  منتو  ، يذكرىـ[25: بةالتك ﴾ ]ٌطى
 عمى كاف لك ألنو كقكتيـ؛ بكثرتيـ ال بالمَّو، كاف إنما كاف متى كالظفر النصر أف كفضمو عمييـ
كا: ﴿بقكلو استطعنا ما كالقكة العدة بأخذ أمرنا قد: ًقيؿى  إلييا، فىًإفٍ  لككمكا الكثرة ًند 

ى
ٌٌٍٗكىأ ٟي ى ةٌل ٌ٘ى

ٌٍٗ ٍهذي ٌٌٍٚاٍشذىفى ةوًٌٌ٘ ٌٌٍُٚي٠َّ ً٘ ًًٌٌٔربىةًطٌٌكى ىيٍ جي٠فٌىٌاٍْل ًٞ ًٌٌٝديٍر كٌٌَّثً دي ًٌٌنى ٌٌٍٗاَّللَّ كَّزي دي ٌٚىٌكىنى ًري آخى ٌٌٍٚكى ًٌٌٍ٘ٗ ًٟ ٌٌديكًٛ ٌٗيٌَلى ٟي ٠جى ٙي ٌتىٍهٖى
ٌي ٌٌٍٗاَّللَّ ٟي ٙي ٍهٖى  كالقكة، بالكثرة اإلعجاب عف النيي كمعنى يعجبنا، بما أمرنا فإنما ،[60: األنفاؿ﴾ ]حى
 نفرح أف عمينا إنما كيفكتنا، يصيبنا ما نفسل كنتأسى اإليتاء، لنفس يؤتينا بما نفرح أف نيانا أنو

 يصيبنا بما الصبر ذلؾ كعمى نشكره، ذلؾ كعمى بو، كخصنا عمينا مفَّ  الذم كمنتو المَّو بفضؿ
 ذلؾ آتانا فإذا بيا، أمرنا الكثرة، ككذلؾ عظيمنا، كأجرنا اآلخرة في ثكابنا لذلؾ لنا جعؿ لما كيفكتنا؛
رسكلنا ، فيذه ثقة (1) أعمـ كالمَّو كالقكة، لنفسيا الكثرة ال الكثرة، تمؾ في كمنتو المَّو فضؿ يعجبنا

 أف لككأنا في الغار:  ، قاؿ: قمت لمنبي في رحمة اليجرة فعف أبي بكر  الكريـ محمد 
 .(2)«ثَاِلُثُيَما المَّوُ  ِباْثَنْينِ  َبْكرٍ  َأَبا َيا َظنُّكَ  َما» :فقاؿ ألبصرنا، قدميو تحت نظر أحدىـ

قد بيف القرآف الكريـ أف العكف كالسكينة كالمدد اإلليي يأتي عمى فكره كما ظير في "كل
ةًرٌإًٍذٌ﴿قكلو تعالى:  ةًٌفٌإٍيى ٙى ٞي ٌإًٍذٌ ٌازٍجىٍيً كاٌزىةًِنى ري ٍى ٌزى ٚى ي ً ٌاَّلَّ ٝي ٍخرىصى

ى
ٌإًٍذٌأ ي ىقيٌاَّللَّ ٍدٌٛىَصى ِى كقيٌذى ي ٌتىٍَٜصي ٌإًَلَّ ٠ؿي ِي حى

ٌا ٌإًفَّ ٍف ٍزى ٌَتى ٌَلى ًٝ ةًظجً ٌلًػى ٚى ي ً ٌاَّلَّ حى ٙى ً ٌَكى ٔى هى ٌكىصى ة ٞى ٍك ٌدىرى ٍٗ ى ٌل ي٠دو ًٌِبٜي قي يَّدى
ى
ٌكىأ ًٝ ٖىيٍ ٌنى ٝي يجىذى ًٓ ٌشى ي ٌاَّللَّ ؿى ٍٛزى

ى
ٌٌىأ ٜىة هى ٘ى ٌ ى َّللَّ

ٌٗه ي ًٓ ٌظى ًزيزه ٌنى ي ٍٖيىةٌكىاَّللَّ ٌإٍهي ًٌِهى ً ٌاَّللَّ حي ٙى ً ِّكى ٌكى ٍٍَلى كاٌالص  ري ٍى لما  ، كىي ثقة مكسى [40: التكبة﴾ ]زى
رعكف كجيشو مف خمفو ليجسد لنا القرآف العظيـ ذلؾ المشيد في أعظـ كاف البحر مف أمامو كف

ٌ﴿: صكرة قاؿ ربنا ٠فى كي ٍدرى ٙي ى ٌإًَّٛةٌل ٌمي٠َسى ةبي ٍغعى
ى
ٌأ ةًفٌُىةؿى هى ٍٙ اءىلٌاٍْلى ةٌدىرى َّٙ ى ٌٌٌٖى ٌرىِّبِّ ًِعى ٘ى ٌ ٌإًفَّ َّ ٌّلَكى ُىةؿى

ٌ ًٚ ًدي
ٍٟ يى ٌاٍلىٌٌشى ةؾى ٌثًهىػى ٌاٍْضًٍب ًف

ى
ٌأ ٌمي٠َسى ٌإًَلى يٍٜىة كٍظى

ى
ٌٌىأ ًٗ ًلي ٌإٍهى ٠ًٍد ٕفَّ ٌلاى ًٌٌٍرؽو

ٌُّلي  فى ٌٌىناى َى ٖى ٍى ٌٌىةٍج ٌٍعرى
ٌ ٚى ًري ٌاٍْلخى َّٗ ٜىةٌثى ٍٍ ٍزٕى

ى
ٌٌكىأ ٍْجىًهيى

ى
ٌأ ٝي هى ٘ى ٌ ٍٚ ٘ى ٌكى ٍْنىيٍٜىةٌمي٠َسى

ى
ٌٚىٌكىأ ًري ٍرٜىةٌاٍْلخى ٍىرى

ى
ٌأ َّٗ - 61 :الشعراء] ﴾ثي

ٌ﴿ الى:في قكلو تع ، كىذا حاؿ بني اسرائيؿ مف جيش طالكت مف بعد مكسي [66 ٍٚ ً٘ ٌ ٍٗ زى
ًٖيٖىحٌو ٌُى  بنصر أم ا، بإذف عدتيـ كثيرة فئة غمبت قميؿ، جند مف كـ يعني ،[249: البقرة﴾ ]ًٌبىحو

 بالنصرة الصابريف مع كا ا طاعة في بالمكت أنفسيـ كطابت نيتيـ، خمصت إذا كأمره، ا
ُي٠ٌ﴿ ، فيفيـ بيذا أف الظف في قكلو تعالى:(3)معينيـ" أم عدكىـ عمى ٌميَلى ٍٗ ٟي جَّ

ى
ٌأ ٜ ٠فى ٌحىلي ٚى ي ً ٌاَّلَّ ُىةؿى

ًٌ  كافريف ضبلالن  شاكيف لكانكا كانكا كلك ا، مبلقكا ، إما بمعنى يكقنكف أنيـ[249: البقرة﴾ ]اَّللَّ

                                                           

 (.324/ 5( ينظر: تأكيبلت أىؿ السنة الماتريدم )ج1)
 [.3653:حديث4/ 5/مناقب المياجريف كفضميـ، أصحاب النبي صحيح البخارم، البخارم، ( ]2)
، السمرقىٍندم )ج3)  (.164/ 1( بحر العمـك
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 في يقتمكف المكقعة ىذه في يتكىمكف أنيـ كانكا مكجكد، أك أنيـ أيقنت المغة بمعنى في كظننت
جالكت، كبيذا يتبيف جميان أنيـ  أصحاب عدكىـ، كىـ عدد كعظـ عددىـ، لقمة ا سبيؿ

يطمحكف إلى احدل الحسنييف إما النصر كبو ترتفع راية اإلسبلـ كتنتشر دعكة السماء إلى 
 .(1)العالميف، أك الشيادة التي تتحقؽ بيا اآلماؿ كتناؿ بيا الدرجات العاليات مف الجناف

 الى وقدره.رابعًا: الصبر والثبات لتحقيق أمر ا تع
الحؽ  قكؿ ذلؾ عمى كدليمنا الصبر كالثبات، عمى إال األقدر فييا ال يفكز المعارؾ إف

﴿ :ٌٌاملَلاسح ٚى ِّ٘ ٌ ٌآَلىؼو ٌثًسىَلىزىًح ٍٗ ب سي ٌرى ٍٗ زي دَّ ًٙ ٌيي ف
ى
ٌأ ٍٗ ًٍيسي ٌيىٍس ٍٚ ٕى

ى
ٌأ ًٜيى ً٘ ٍؤ ٙي ٌلًٍٖ ٠ؿي ِي ٌتى إًٍذ

ًٕيٌى زنى ثَلٌ: ﴿الحؽ يقكؿ المدد؟ يككف كـ صبرتـ إذا لكف الكعد ىك ىذا [124: عمراف آؿ﴾]٘ي
ٌاملَلاسحٌ ٚى ِّ٘ ٌ ٌآَلؼ ًح ٍٙصى ًٌِبى ٍٗ ٌرىب سي ٍٗ ًدٍدزي ٍٙ ٌحي ٌٞذا ٍٗ ًٞ ٌٌى٠ًٍر ٚ ِّ٘ ٌ ٍٗ دي٠كي

ٍ
يىأ ٌكى ٍ ٠ا ِي تىذَّ ٌكى ٍ ٌدىٍػًِبيكا إًف

ً٘يٌى ِّ٠ صى  المدد في العدد كيزيد اإليماف أىؿ لمساندة آالؼ بثبلثة البدء فكأف [125: عمراف آؿ﴾]مي
 اإلليية القدرة حناف ألف الصبر؛ قدر عمى يأتي فالمدد إذف كاتقكا، صبركا إف آالؼ خمسة إلى

 أف عبده مف يريد فا أكبر، جزءان  كيعطيؾ عميؾ فيحف المشقة تتحمؿ يجدؾ ساعة عميؾ يزداد
 ا كيقكؿ ا، معكنة تأتيؾ كثبات، برجكلة األسباب تستنفد كحيف الخاصة، قكتو أسباب يستنفد

ف(2)فأعينكه" يعاف أف يستحؽ ىذا: لمبلئكتو ف  لمعدك مف أعظـ األعماؿ، كالكقكؼ الصبر ، "كا  كا 
كحققكا أمر ا كقدره،  كبا  كجو بكؿ فإذا قاـ المؤمنكف النصر ىك ثمرة لو يأتي بعده تباعان،
 مالمحاربة مف الجند عند المطمكبة األمكر أف ، "كاعمـ(3)فقد استحقكا العكف كالنصر التثبيت

 ثبلثة:  أمكر مجمكع
 األعمى الركف ىك كىذا اليائمة، كاألمكر المخاكؼ مشاىدة عمى صبكران  اإلنساف يككف أف -1

 أصبلن. مقصكد منو يحصؿ ال جبانان  كاف إذا فإنو لممحارب

 كال كيثبت يقؼ أف يمكنو مما الحسنة كاالتفاقات كاألدكات اآلالت مف كجد قد يككف أف -2
 لفرار.ا إلى مضطران  يصير

 .(4)العدك" يقير أف يمكنو حتى عدكه قكة عمى قكتو تزداد أف -3

                                                           

اج )ج1) عرابو، الزَّجَّ  ( بتصرؼ.331/ 1( معاني القرآف كا 
 (.1055/ 2( الخكاطر، الشعراكم )ج2)
 تصرؼ.( ب194/ 1( لطائؼ اإلشارات، القشيرم )ج3)
 (.515/ 6( مفاتيح الغيب، الرازم )ج4)
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نخمص مف ىذا إلى أف الجند القميؿ ىنا في أرض غزة العزة كاإلباء، كقدس الصمكد 
 َتزَالُ  اَل »حيف قاؿ:  كالعطاء، كضفة الكرامة الذيف يتحقؽ فييـ قكؿ رسكلنا المجاىد محمد 

، (1)«َكَذِلكَ  َوُىمْ  اِ  َأْمرُ  َيْأِتيَ  َحتَّى َخَذَلُيْم، َمنْ  َيُضرُُّىمْ  اَل  اْلَحقّْ، َعَمى ِرينَ َظاىِ  ُأمَِّتي ِمنْ  َطاِئَفةٌ 
البد أف يأتي يكـ النصر العظيـ الذم كعد ا بو جنكده المخمصيف ليعيدكا الحقكؽ إلى 

كتعكد الطيكر أصحابيا كالمياه إلى مجارييا، لتشرؽ شمس الحرية عمى قباب مساجدنا الشماء 
تغرد كؿ صباح في السماء، يجتمع الشيكخ في المساء يربكف األطفاؿ عمى حب الشيامة 

ة﴿كالرجكلة كالكرامة كاإلباء،  ٘ى ّىٌٌكى ً ٌٌذىل ى ًٌٌلَعى ًزيزٌوٌاَّللَّ ، كسنككف أىبلن لو بإذف ا [20: إبراىيـ﴾ ]ثًهى
ًٌٙ﴿: قاؿ ربنا  ٌكىنى ٍٗ ٍٜسي ً٘ ٌ ٜي٠ا ٘ى ٌآ ٚى ي ً ٌاَّلَّ ي ٌاَّللَّ دى ةٌكىنى ٙى ْى ٌ رًٍض

ى
ٌاٍْل ًٌف ٍٗ ٟي َّٜ ٍى ًٖ ٌٕىحىٍصذىٍخ ةًِلىةًت ٌالػَّ ٖي٠ا

ٌبىهٌٍ ٍٚ ً٘ ٌ ٍٗ ٟي َّ َلى يجىدِّ ْلى ٌكى ٍٗ ٟي ى ٌل ًمٌاٍردىَضى ٌاَّلَّ ٗي ٟي ًٌديٜى ٍٗ ٟي ى ٌل َّ َنى ِّٓ ٙى ي ْلى ٌكى ٍٗ ًٟ ًٖ جٍ
ٌرى ٍٚ ً٘ ٌ ٚى ي ً ٌاَّلَّ ًى ٜنةٌاٍشذىٍخٖى ٍ٘

ى
ٌأ ٍٗ ًٟ ًٌ٠ٍ ٌخى ًد

ٌ٘ى حٍبنةٌكى ًٌِبٌطى ٠فى كي يٍْشً ٌي
كٛىًِنٌَلى ٍهجيدي ٠فٌىحى ِي ةًش ٍى ٌإٍ ٗي ٞي ٌ ّى ً كَلى

ي
ٌٌىأ ّى ً ٌذىل ٌبىٍهدى رى ٍى ٌزى  .[55: النكر﴾ ]ٍٚ

 المطمب الثاني: تحقيق النفير في سبيل ا
إف مف أعظـ نعـ ا عمى المسمميف في ىذه األرض أف جعؿ ليا جندان يحمكف الديار 

ٌ: ﴿بنا كيصكنكف الكرامة كال يقبمكف المذلة كالضيـ فيك ديف العزة كالكرامة قاؿ ر  ً ٌاَّللَّ ٌدىٍذمي
ى٠ٍَلى ل كى
سًريناٌكٌى ْى ٌ ً ٌاَّللَّ ٗي ةٌاٍش ٟى ًٌذي ري ْى ٌييٍذ ةًصدي صى مى ٌكى ٖى٠ىاته ٌكىغى بًيىمه ٌكى مي ً٘ ٠ىا ٘ىٍخٌغى دِّ ٟي ى ٌل ٌثًجىٍهؼو ٍٗ ٟي ٌبىٍهؾى ٌاَلَّةسى فَّ ى ٍَصي ٜى ْلى

ًزيزٌه ٌنى ٠ًمٌّ ِى ٌٕى ى ٌاَّللَّ ٌإًفَّ يقي ٌحىٍَٜصي ٍٚ ٘ى ٌ ي الصفكة المختارة مف حكافز  [، فكاف ال بد ليذه40﴾ ]الحج: اَّللَّ
تدفعيـ لحماية األكطاف كبذؿ األركاح الغالية رخيصة في سبيؿ ا فكاف األمر مف العزيز 

ٌ: ﴿الحكيـ حيث قاؿ ٍٗ ٌذىًٕسي ً ٌاَّللَّ ًٔ ًبي ًٌفٌشى ٍٗ ٍيًصسي ٍج
ى
ٌكىأ ٍٗ ٍم٠ىإًسي

ى
ٌثًأ كا ًٞدي ة ٌكىصى ةَلن ِى زً ٌكى ةٌنة ٍى ًٌخ كا ري ًٍ اٍٛ

ٌٍٗ ٍٜذي ْي ٌ ٌإًٍف ٍٗ ٌٕىسي رٍيه ٙي٠فٌىٌخى [، لتنطمؽ جحافؿ الجيش االسبلمي إلى حيث أمرت 41﴾ ]التكبة: تىٍهٖى
عف رسكلنا  كجعؿ فيو رزقيا، حيث جاء في صحيح البخارم فيما يذكره عبد ا بف عمر

َغاُر َعَمى َمْن َخاَلَف َأْمرِ »قاؿ:  الكريـ  ، (2)«يُجِعَل ِرْزِقي َتْحَت ِظلّْ ُرْمِحي، َوُجِعَل الذّْلَُّة َوالصَّ
محققيف بذلؾ أجرم الدنيا كاآلخرة ألنو ما ترؾ قكـ الجياد كالنفير كالدفاع بالنفس كالماؿ بؿ 
كبكؿ ما يممككف إال أذليـ ا فميس شرطان أف تقاتؿ أعداء ا بأعتى األسمحة، فإذا لـ يتكفر 

بما تكفر مف كاف ذلؾ مثبطان لؾ عف الجياد في سبيؿ ا، بؿ عميؾ أف تبدؿ أقصى طاقاتؾ 
ٌ: ﴿اإلمكانات لترىب األعداء، قاؿ ربنا  ًٔ ىيٍ ٌاٍْل ًٌربىةًط ٍٚ ً٘ ٌكى ةو َّ٠

ٌُي ٍٚ ً٘ ٌ ٍٗ ٍهذي ٌاٍشذىفى ة ٘ى ٌ ٍٗ ٟي ى ٌل كا ًند 
ى
كىأ

ًٌٍ ةٌتيٍٜ ٘ى ٌكى ٍٗ ٟي ٙي ٍهٖى ٌحى ي ٌاَّللَّ ٗي ٟي ٠جى ٙي ٌتىٍهٖى ٌَلى ٍٗ ًٟ ٌديكًٛ ٍٚ ً٘ ٌ ٚى ًري آخى ٌكى ٍٗ كَّزي دي ٌكىنى ً ٌاَّللَّ كَّ دي ٌنى ًٝ ٌثً جي٠فى ًٞ ٠اٌديٍر ًٌفٌِي ءو ٍ ٌَشى ٍٚ ً٘

                                                           

 [.1920: حديث رقـ1523/ 3اإلمارة/ال تزاؿ طائفة مف أمتي ظاىريف عمى الحؽ، صحيح مسمـ، مسمـ، ( ]1)
 : حديث معمؽ[.4/40الجياد كالسير/ما قيؿ في الرماح، صحيح البخارم، البخارم، ( ]2)
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٠فٌى ٙي ٌتيٍلٖى ٌَلى ٍٗ ٍجذي
ى
ٌكىأ ٍٗ ٍسي ٌإًْلى ٌيي٠ىؼَّ ً ٌاَّللَّ ًٔ ًبي [، "فاإلسبلـ يفرض عمى المسمـ أف يككف 60﴾ ]األنفاؿ: شى

جندٌيان ألكؿ إيمانو بصحة تعاليـ الديف كاعتناقو إياىا، كما ذكر اإليماف في مكاطف إال كذكر 
ف القرآف ا ٌـيلذل يقكؿ: ﴿الجياد معو في أغمب األحياف، كا  ية ٌالػِّ ٗي ٖىيٍسي ٌنى ذًتى [، 183﴾ ]البقرة: ْي

ذةؿيٌىك القرآف الذل يقكؿ: ﴿ ًِ ٌإٍ ٗي ٖىيٍسي ٌنى ذًتى [، كفى كؿ تشريعات اإلسبلـ 216﴾ ]البقرة: ْي
تحضير لطبع النفس المسممة بطابع الجياد في سبيؿ ا، فميس في الدنيا نظاـ يطبع متٌبعيو 

ف  عمى ركح الجندية الصحيحة كما يطبع اإلسبلـ نفكس أبنائو عمييا، كالقكؿ في ذلؾ يطكؿ، كا 
أفضؿ القربات إلى ا أف يخرج اإلنساف  كشريعتو عف نفسو كمالو، ال يختمؼ في ذلؾ اثناف 

 .(1)مف المسمميف"

 أواًل: أنواع النفير:
كف أف قد بيَّف أنكاعان مف النفير يم إف المتتبع آليات الكتاب العزيز يجد أف ا 

 نجمميا في نكعيف رئيسييف ىما:

 النفير العام. -1

 النفير الخاص. -2

 كسنتناكؿ كؿ نكع عمى حدا بشيء مف التفصيؿ كما يمي:
 النفير العام/ -1

"النفير العاـ معناه دعكة جميع القادريف عمى حمؿ السبلح لبلشتراؾ في الحرب، إف 
كذلؾ في حالة الدفاع؛ أم عند الجياد في ىذه الحالة )فرض عيف( كما يعٌبر عنو الفقياء، 

اعتداء العدك عمى ببلد المسمميف، فعند ذاؾ يككف النفير عامان، كال يتخٌمؼ عف الجياد مسمـ إال 
، "فإذا عـ النفير بأف ىجـ العدك عمى بمد، فيك فرض (2)كيرمى بالنفاؽ، كيعاقب بأشٌد العقاب"

عميو؛ لقكلو سبحانو كتعالى عيف يفترض عمى كؿ كاحد مف آحاد المسمميف ممف ىك قادر 
﴿ٌ ةَلن ِى زً ٌكى ةٌنة ٍى ًٌخ كا ري ًٍ ٌ﴿ :[ قيؿ: نزلت في النفير، كقكلو سبحانو كتعالى41﴾ ]التكبة: اٍٛ فى ٌلاى ة ٘ى

صًٌ ٍي ٍج
ى
جي٠اٌثًأ ٌيىٍردى ٌكىَلى ً ٠ًؿٌاَّللَّ ٌرىشي ٍٚ ٠اٌخى ٍي َّٖ ذىخى ٍفٌحى

ى
اًبٌأ ٍنرى

ى
ٌاٍْل ٚى ً٘ ٌ ٍٗ ٟي ى ٠ٍل ٌظى ٍٚ ٘ى ًديٜىًحٌكى ٙى ٍ ٌال ًٔ

ٍٞ ٌخٌىًْلى ٍٗ ًًٌٟٝ ًص ٍٍ ٌجى ٍٚ ﴾
[ كألف الكجكب عمى الكؿ قبؿ عمكـ النفير ثابت؛ ألف السقكط عف الباقيف بقياـ 120]التكبة: 

البعض بو، فإذا عـ النفير ال يتحقؽ القياـ بو إال بالكؿ، فبقي فرضان عمى الكؿ عينان بمنزلة 
                                                           

 (.211( نظرات في كتاب ا، البنا )ص1)
 (.58لرسكؿ القائد، خطاب )ص ( ا2)
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منافع العبد كالمرأة  الصكـ كالصبلة، فيخرج العبد بغير إذف مكاله، كالمرأة بغير إذف زكجيا؛ ألف
في حؽ العبادات المفركضة عينان مستثناة عف ممؾ المكلى كالزكج شرعان، كما في الصـك 
كالصبلة، ككذا يباح لمكلد أف يخرج بغير إذف كالديو؛ ألف حؽ الكالديف ال يظير في فركض 

 .(1)األعياف كالصكـ كالصبلة، كا تعالى أعمـ"

 أف ينفر فييا كيأثـ إذا تخمؼ كىي:كىناؾ مكاضع يجب عمى المجاىد 

أف يستنفر األمير مجاىد بعينو عمى التخصيص لما كرد في الحديث الصحيح : الموضع األول
َذا اْسُتْنِفْرُتْم َفاْنِفُروا: »قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  ، يعني: (2)«اَل ِىْجَرَة َبْعَد الَفْتِح، َوَلِكْن ِجَياٌد َوِنيٌَّة، َواِ 

كلي أمركـ لمجياد في سبيؿ ا، فانفركا كجكبان، كأال يتخمؼ أحد إال مف عذره، لقكؿ  إذا استنفركـ
رًٍضٌا تعالي:﴿

ى
ٌاٍْل ٌإًَلى ٍٗ ٍذي ٌازَّةُٖى ً ٌاَّللَّ ًٔ ًبي ٌشى ًٌف كا ري ًٍ

ٌاٍٛ ٗي ٌٕىسي ٔى ًٌري ٌإًذىا ٍٗ ٌٕىسي ة ٘ى ٌ ٜي٠ا ٘ى ٌآ ٚى ي ً ٌاَّلَّ ة ٟى ح 
ى
ٌأ يىة

ٌا ٚى ً٘ ٌ ٍجيىة ٌادل  ٌثًةٍِلىيىةةً ٍٗ رىًؽيذي
ى
ٔهٌأ ًٖي ٌُى ٌإًَلَّ ةً ًٌفٌاٍْلًخرى ٍجيىة ٌادل  ٌاٍِلىيىةةً ذىةعي ٘ى ٌ ة ٙى ٌذى ةً ٌٍْلًخرى ٍٗ ثٍسي ذِّ هى ٌحي كا ري ًٍ ٌتىٍٜ إًٌَل

حٍبة كقيٌطى ٌكىَلٌدىُضي  ٍٗ كي رٍيى دى ىٍصتىجًٍدٍؿٌُى٠ٍ٘ةٌن ي كى ًْلٙةٌن
ى
أ اثةٌن ذى  .(3)[39-38﴾ ]التكبة: نى

صؿ إلي البمد كحاصر أىميا، : إذا حضر العدك بمدة، أم جاء العدك حتى ك الموضع الثاني
صار الجياد فرض عيف، ككجب عمى كؿ أحد أف يقاتؿ، حتى عمى النساء كالشيكخ القادريف في 
ىذه الحاؿ، ألف ىذا قتاؿ دفاع، كفرؽ بيف قتاؿ الدفاع كقتاؿ الطمب، فيجب في ىذا الحاؿ أف 

ذا تعيف بغمبة العدك ، "كيبقى الجياد فرض عيف كذلؾ إ(4)ينفر الناس كميـ لمدفاع عف بمدىـ
عمى قطر مف األقطار، فيجب حينئذ عمى جميع أىؿ تمؾ الدار أف ينفركا كيخرجكا إلى الجياد 
خفافان كثقاالن، شبانان كشيكخان، كؿ عمى قدر طاقتو، يخرج االبف بغير إذف أبيو، كال يتخمؼ أحد 

اف عمى مف قاربيـ يقدر عمى الخركج، فإف عجز أىؿ تمؾ البمدة عف القياـ بدحر العدك، ك
كجاكرىـ أف يخرجكا لتحقيؽ اليدؼ المرجك، فالمسممكف كميـ يد كاحدة عمى مف سكاىـ، حتى إذا 

 .(5)قاـ ىؤالء بدفع العدك سقط الفرض عف الباقيف"
صؼ الكفار كصؼ المسمميف؛ صار  ،: "إذا حضر الصؼ، كالتقي الصفافالموضع الثالث

ٜي٠اٌإًذىاٌد أف ينصرؼ كما قاؿ ا تعالي:﴿الجياد حينئذ فرض عيف، كال يجكز ألح ٘ى ٌآ ٚى ي ً ةٌاَّلَّ ٟى ح 
ى
يىةٌأ

                                                           

 (.98/ 7( بدائع الصنائع، الكاشاني )ج1)
 [.2783: رقـ الحديث15/ 4الجياد كالسير/فضؿ الجياد كالسير، صحيح البخارم، البخارم، ( ]2)
 (.1/32( ينظر: شرح رياض الصالحيف، العثيميف )ج3)
 (.1/32( ينظر: شرح رياض الصالحيف العثيميف )ج4)
 (225/ 10لمنير، الزحيمي )ج( التفسير ا5)
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ٍدثىةرٌى
ى
ٌاٍْل ٗي ٞي ٠ ٕ ٌىَلٌدي٠ى كاٌزىٍظٍةٌن ري ٍى ٌزى ٚى ي ً ٌاَّلَّ ٗي يذي ًِ اٌنٌٕى ِّيِّ ذىعى ٘ي ٍكٌ

ى
ٌأ ذىةؿو ًِ ًٕ

ٌةٌن رِّ ذىعى ٘ي ٌ ٌديثيرىقيٌإًَلَّ بًذو ٘ى ٌيى٠ٍ ٍٗ ًٟ
ِّ ل ٌيي٠ى ٍٚ ٘ى كى

ٌثًيىؾىٌ ٍدٌثىةءى ِى ٌذى ًٌٌبىحو ٙىًػريٌيإًَلى ٍ ٌال بًئٍسى ٌكى ٗي َّٜ ٟى كىاقيٌصى
ٍ
أ ٘ى ٌكى ً ٌاَّللَّ ٚى ً٘ ٌ [، كقد جعؿ النبي 16 -15﴾]األنفاؿ: تو

 "قىاليكا: يىا «اْجَتِنُبوا السَّْبَع الُموِبَقاتِ »حيف قاؿ:  (1)التكلي يكـ الزحؼ مف السبع المكبقات ،
 : ؟ قىاؿى مىا ىيفَّ ْحُر، َوَقْتُل النَّْفِس الَِّتي َحرََّم المَُّو ِإالَّ ِبالَحقّْ، َوَأْكُل الشّْْرُك ِبالمَِّو، َوالسّْ »رىسيكؿى المًَّو كى

َبا، َوَأْكُل َماِل الَيِتيِم، َوالتََّولّْي َيْوَم الزَّْحِف، َوَقْذُف الُمْحَصَناِت الُمْؤِمَناِت الَغاِفاَلتِ   .(2)«الرّْ

 يعرفو إال فرد مف األفراد، ككاف اإلنساف؛ بأف يككف السبلح ال ى: "إذا احتيج إلالموضع الرابع
ىذا الرجؿ؛ الستعماؿ ىذا السبلح الجديد مثبلن؛ فإنو يتعيف عميو أف يجاىد  ىالناس يحتاجكف إل

ف لـ يستنفره اإلماـ كذلؾ ألنو محتاج إليو، ففي ىذه المكاطف األربعة، يككف الجياد فرض  كا 
 .(3)عيف، كما سكم ذلؾ فإنو يككف فرض كفاية"

 لخاص/النفير ا -2

"كمعناه دعكة بعض القادريف عمى حمؿ السبلح لبلشتراؾ في الحرب، أك دعكة القادريف 
عمى حمؿ السبلح في قسـ مف الببلد، كذلؾ في حالة التعرض أم في حالة مياجمة العدك في 
ببلده إذ ييدعى نفر مف األمة لمفتح، كعند ذاؾ يككف النفير خاصان، كفي ىذه الحالة يككف الجياد 

، "كىك أف يفترض عمى جميع مف ىك مف أىؿ الجياد، (4)ض كفاية( كما يعٌبر عنو الفقياء")فر 
ٌ: ﴿لكف إذا قاـ بو البعض سقط عف الباقيف؛ لقكلو  ٍٗ ًٟ ًص ٍي ٍج

ى
ٌكىأ ٍٗ ًٟ ً ٍم٠ىال

ى
ٌثًأ ٚى ًدي ًٞ ة ضى ٙي ٍ ٌال ي ٌاَّللَّ ٔى ٌىؾَّ

ٌ ٌاٍِليٍصنى ي ٌاَّللَّ دى ٌكىنى ا ٌكىّلُكي حن ٌدىرىصى ٚى ةًنًدي ِى ٌإٍ ى المجاىديف كالقاعديف  [ كعد ا 95لنساء: ﴾]الَعى
الحسنى كلك كاف الجياد فرض عيف في األحكاؿ كميا لما كعد القاعديف الحسنى؛ ألف القعكد 

ال كاف يبعث السرايا، كلك كاف فرض عيف في األحكاؿ كميا لكاف  ككذا النبي  ،يككف حرامان 
ذا كاف فرضان عمى يتكىـ منو القعكد عنو في حاؿ الكفاية فبل ينبغي لئلماـ أف يخمي ثغران مف ، كا 

ف  الثغكر مف جماعة مف الغزاة فييـ غنى ككفاية لقتاؿ العدك، فإذا قامكا بو يسقط عف الباقيف، كا 
ضعؼ أىؿ ثغر عف مقاكمة الكفرة، كخيؼ عمييـ مف العدك فعمى مف كراءىـ مف المسمميف 

 .(5)"بلح، كالماؿفركا إلييـ، كأف يمدكىـ بالساألقرب فاألقرب أف ين

                                                           

 (.1/33( شرح رياض الصالحيف، العثيميف )ج1)
 [.6857: رقـ الحديث10/ 4الحدكد/رمي المحصنات، صحيح البخارم، البخارم،( ]2)
 (.1/33( شرح رياض الصالحيف، العثيميف )ج3)
 (.58( الرسكؿ القائد، خطاب )ص4)
 (.98/ 7( بدائع الصنائع، الكاشاني )ج5)
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 ثانيًا: شروط وجوب النفير الخاص:
 ىناؾ شركط تتعمؽ بالمجاىديف، كشركط تتعمؽ بالكفار.

 الشروط التي تتعمق بالمجاىدين: (1

 إنما يجب الجياد )عندما يككف فرض كفاية( عمى مف تكفرت فيو الشركط التالية:
ا، ألف الجياد عبادة كىي فبل يجب عمى كافر أصمي كجكب مطالبة في دار الدني": اإلسالم -1

 . (1)"ال تصح مف كافر، شأنو في ذلؾ كشأف الصبلة كالصـك كنحكىما

كاف يرد  فبل يجب الجياد عمى صبي، كال عمي مجنكف كقد ثبت أف النبي ": التكميف -2
أىفَّ »قاؿ:  صغاران لـ يصمكا إلي سف التكميؼ عف االشتراؾ في الغزك، فعف ابف عمر

ًني يىٍكـى  رىسيكؿى المًَّو  ـٍ ييًجٍزًني ثيَـّ عىرىضى ، كىىيكى اٍبفي أىٍربىعى عىٍشرىةى سىنىةن، فىمى دو وي يىٍكـى أيحي عىرىضى
ًني ازى ٍمسى عىٍشرىةى سىنىةن، فىأىجى ٍندىًؽ، كىأىنىا اٍبفي خى أم فأذف لي بالخركج كاالشتراؾ في " ،(2)"«الخى

 .(3)"القتاؿ
ياد عمى المرأة، لضعفيا عف القتاؿ، كألف األمر : فاحتراز عف األنكثة فبل يجب الجالذكورة -3

فيو سعة، بسبب ككنو فرض كفاية، فيكفي أف يقكـ بو الرجاؿ، كىـ أقدر عميو مف النساء 
ٍؤًمًنيفى  اًئشىةى أيْـّ المي ؟ بغير شؾ، فعىٍف عى ـٍ اًىدي مىعىكي نيجى ك كى ، قىالىٍت: قيٍمتي يىا رىسيكؿى المًَّو، أىالى نىٍغزي

 : ، َحجّّ َمْبُرورٌ لَ »فىقىاؿى فىبلى أىدىعي الحىجَّ » : ، فىقىالىٍت عىاًئشىةي «ِكنَّ َأْحَسَن الِجَياِد َوَأْجَمَمُو الَحجُّ
 .»(4()5)بىٍعدى ًإٍذ سىًمٍعتي ىىذىا ًمٍف رىسيكًؿ المًَّو 

الدكلة  لاالستطاعة المالية إذا لـ يكف لدكتشمؿ االستطاعة الجسمية مطمقان، ك ": االستطاعة -4
تغني بو المجاىديف مف رككب كعتاد كنفقة، كنحك ذلؾ، فبل يجب الجياد عمى مف ليس  ما

: مستطيعان عمى نحك ما ذكرنا كاألعمى كاألعرج، كفاقد النفقة، كدليؿ ذلؾ قكؿ ا 
﴿ٌ ٠فى ِي ًٍ ةٌيٜي ٘ى ٌ كفى دي ً

ٌَيى ٌَلى ٚى ي ً ٌاَّلَّ ى ٌكىَلىٌلَعى ٙىرٍَضى ٍ ٌال ى ةءٌكىَلىٌلَعى ٍى هى ٌالؾ  ى ٌلَعى ٌَّٕحٍسى ٠اٌٍَّلًلِّ عي ٌإًذىاٌٛىػى جه رى ظى
ٌٗه ٌرًَّظي ٠ره ٍي ٌدى ٌكىاي ٔو ًبي ًٌ٘ٚشى ٌ ٍعًصجًيى ٙي

ٍ ٌال ى ةٌلَعى ٘ى ٌ ٠ًِلً ٌكىرىشي ٍٗ ٟي ٖى ًٙ ًٌِلىٍع دى٠ٍؾى
ى
ٌأ ة ٘ى ٌ ٌإًذىا ٚى ي ً ٌاَّلَّ ى ٌلَعى كىَلى

ًمٌظٌى ٍ٘ ٌادلَّ ٚى ً٘ ٌ ًٍيؼي ٌدى ٍٗ ٟي ي ٍخيٜي
ى
ٌٍكَّأ ٠َّٕا ٌدى٠ى ًٝ ٖىيٍ ٌنى ٍٗ ٖيسي ٍْحً

ى
ٌأ ة ٘ى ٌ ًصدي

ى
ٌأ ٌَلى ٍخى ٠فٌىُٖي ِي ًٍ ٌيٜي ة ٘ى ٌ ٍ كا دي ً

ٌَيى َلَّ
ى
ٌأ ٛةن ﴾ زى

                                                           

 (.121/ 8قو المنيجي، الًخف كآخركف )ج( الف1)
 [.2664: حديث رقـ3/177الشيادة/بمكغ الصبياف كشيادتيـ،  صحيح البخارم، البخارم،( ]2)
 (.122/ 8( الفقو المنيجي، الًخف كآخركف )ج3)
 [1861: حديث رقـ19/ 3جزاء الصيد/حج النساء، صحيح البخارم، البخارم، ( ]4)
 (.122/ 8(، كالفقو المنيجي، الًخف كآخركف )ج499ألخيار )ص ( ينظر: الحصني، كفاية ا5)



31 
 

، ]الحرج: اإلثـ كالذنب، كنفي الحرج نفي لئلثـ كالذنب، كىك يتضمف نفي [92–91التكبة: ]
 .(1)"الكجكب[

فمك لـ يرض أبكه كأمو بخركجو لمجياد لـ يجز لو مخالفتيما، ألف حقيما ": رضا الوالدين -5
ىك فرض عيف بينما الجياد في الحالة التي عند الضركرة كالحاجة إلى المساعدة ألـز إذ 

ؿه ًإلىى النًَّبيّْ  اءى رىجي :  نذكرىا فرض كفاية، جى  ،«َأَحيّّ َواِلَداَك؟»فىاٍستىٍأذىنىوي ًفي الًجيىاًد، فىقىاؿى
 : ، قىاؿى ـٍ : نىعى كؿ تطكع فيو منفعة لئلنساف كال ضرر عمى كالديو ف، (2)«َفِفيِيَما َفَجاِىدْ »قىاؿى

حتاج إلى إذنيما فيو كقياـ الميؿ، كصياـ التطكع كنحكىما، فإف كاف فيو ضرر فيو فبل ي
عمى الكالديف، أك أحدىما كجياد التطكع فميما منعو، كعميو أف يمتنع؛ ألف طاعة الكالديف 

ككالكالديف في ذلؾ الغريـ صاحب الديف الذم حؿ أجمو "، (3)"كاجبة، كالتطكع ليس بكاجب
يجكز لو الخركج إلي الجياد إال بإذف غريمو، كأنت تعمـ أف ىذا مع يسر المديف بو، فبل 

 .(4)"كمو في الجياد الذم ىك فرض كفاية
 الشروط التي تتعمق بالكفار:  (2

 إنما يجب عمى المسمميف الخركج لقتاؿ الكفار عمى كجو الجياد بعد مبلحظة الشركط التالية:
في حؽ  الذمة كذلؾ لقكلو أف يككف الكفار مستأمنيف أك معاىديف أك مف أىؿ  -1

ٌالمستأمنيف: ﴿ ٝي ٜى ٘ى
ٍ
أ ٘ى ٌ ٝي ًٍٖي ثٍ

ى
ٌأ َّٗ ٌثي ٌاً ـى ى ٌّلَكى ٙىمى ىٍص ٌي َّتَّ ٌظى ًصٍرقي

ى
ٌٌىأ ةرىؾى ٌاٍشذىضى كًيى ٍْشً ٙي ٍ ٌال ٚى ِّ٘ ٌ ده ظى

ى
ٌأ إًٍف كى

ٙي٠فٌى ٍهٖى ٌحى ـهٌَلَّ ٌُى٠ٍ ٍٗ ٟي جَّ
ى
ٌثًأ ّى ً ٌَّٚفي حؽ المعاىديف: ﴿ [، كقاؿ 6﴾] التكبة: ذىل ىةذى ةٌَتى َّ٘ إً ٌٌكى ـو ٌُٚى٠ٍ ً٘

ٌاْلىةاًجًيٌى ًت  ٌُيي ٌَلى ٌاى ٌإًفَّ ٠ىاء ٌشى ى ٌلَعى ٍٗ ًٟ ٍ
ٌإًْلى ٌٌىةٛجًٍذ

[، فإذا لـ يجد بكادر 58﴾] األنفاؿ: ًخيىةٛىحن
في حرمة قتاؿ  الخيانة فبل يجكز نكث العيد كخرقو، كمقاتمة أصحاب تمؾ العيكد، قاؿ 

نَّ ِريَحَيا َلُيوَجُد َمْن َقَتَل َرُجاًل ِمْن َأْىِل » أىؿ الذمة كقتميـ: الذّْمَِّة، َلْم َيِجْد ِريَح اْلَجنَِّة، َواِ 
 .(6)(5)«ِمْن َمِسيَرِة َسْبِعيَن َعاًما

أف يسبؽ القتاؿ تعريؼ ليـ باإلسبلـ، كشرح لحقيقتو، كرد لما قد يككف مف شبو ليـ فيو،  -2
قكتمكا عمى ذلؾ،  حتى إذا قامت بذلؾ عمييـ الحجة، كلـ يتحكلكا عف عنادىـ عمى الكفر،

الرسائؿ كالكتب إلي الممكؾ كاألمراء في العالـ يكمئذ يعرفيـ فييا  كدليؿ ذلؾ إرسالو 
                                                           

 (.122/ 8( الفقو المنيجي، الًخف كآخركف )ج1)
 [.3004: حديث رقـ59/ 4الجياد كالسير/الجياد بإذف الكالديف، صحيح البخارم، البخارم، ( ]2)
 (1032( مختصر الفقو اإلسبلمي، التكيجرم )ص3)
 (.123/ 8ركف )ج( الفقو المنيجي، الًخف كآخ4)
 [، قاؿ األلباني: صحيح.18072: حديث رقـ614/ 29 مسند أحمد، أحمد،( ]5)
 (.124/ 8الفقو المنيجي، الًخف كآخركف )ج ينظر: (6)
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باإلسبلـ، كيشرح ليـ جكىر رسالتو التي أرسمو ا بيا إلي العالميف، كيأمرىـ بالخضكع 
كليس ليذا اإلسبلـ كالدخكؿ فيو، كلقد كاف ذلؾ منو مقدمة البد منيا بيف يدم جيادىـ، 

ِبْسِم المَِّو الرَّْحَمِن الرَِّحيِم، »الذم قاؿ فيو:  أدؿ عمى ىذا الشرط مف كتاب رسكؿ ا  
وِم: َساَلٌم َعَمى َمِن اتََّبَع الُيَدى، َأمَّا َبْعدُ  ، ِمْن ُمَحمٍَّد َعْبِد المَِّو َوَرُسوِلِو ِإَلى ِىَرْقَل َعِظيِم الرُّ

َمْيَك اإِلْساَلِم، َأْسِمْم َتْسَمْم، ُيْؤِتَك المَُّو َأْجَرَك َمرََّتْيِن، َفِإْن َتَولَّْيَت َفِإنَّ عَ َفِإنّْي َأْدُعوَك ِبِدَعاَيِة 
ٌكىَلىٌ﴿ ،ِإْثَم اأَلِريِسيّْينَ  ى ٌاَّللَّ ٌإًَلَّ ٌجىٍهجيدى ٍفٌَلى

ى
ٌأ ٍٗ بىحٍٜىسي ىةٌكى ٌثىحٍٜٜى ٠ىاءو ٌشى حو ٙى ً ٌَكى ى٠ٍاٌإًَلى ةل ذىةًبٌتىهى ًٓ ٌال ٔى ٍٞ

ى
ٌأ يىة

ٍْشًؾٌى
ي َّٛةٌٌن

ى
ٌثًأ كا دي ٟى ٌاٍط ي٠ا ٠ل ِي ٌذى ٠ٍَّٕا ٌدى٠ى ٌٌىإًٍف ً ٌاَّللَّ ٌديكًف ٍٚ ً٘ ٌ ٍربىةثنة

ى
ٌأ ة ٌبىٍهؾن ٜىة ٌبىٍهؾي ذًَّخذى ٌحى ٌكىَلى حٍبنة ٌطى ًٝ ثً

٠فٌى ٙي ًٖ ٍص ، ]بدعاية اإلسبلـ: بدعكتو كىي كممة الشيادة التي يدعي (1) «[64﴾ ]آؿ عمراف: مي
عف اإلسبلـ، كرفضت الدخكؿ فيو. إثـ  تكليت: أعرضت ،إلي النطؽ بيا أىؿ الممؿ الكافرة

األريسييف: إثـ استمرارىـ عمى الباطؿ كالكفر أتباعان لؾ، كالمراد باألريسييف األتباع مف أىؿ 
مممكتو، كىي في األصؿ جمع أريسي، كىك الحارث كالفبلح، كممة سكاء بيننا كبينكـ: 

ف[، فإذا تكفر ىذاف الشرطاف، مستكية ال تختمؼ فييا الكتب المنزلة، كال األنبياء المرسمك 
ف كاف ذلؾ  كاف إلماـ المسمميف أف يقاتميـ إذا اقتضتو مصمحة الدعكة اإلسبلمية، حتى كا 

 . (2)بدكف سابؽ إنذار

 ثالثًا: حال المنافقين في النفير.
لكنؾ تجد قكمان آخريف رضكا بأف يككنكا مع الخكالؼ كطبع ا عمى قمكبيـ، ذكرىـ ربنا 

حاليـ كمآليـ في كؿ كقت كحيف كىـ يثبطكف المجاىديف بالصد أحيانان  في كتابو يصؼ
 كال ذمة، منتفعيف فرحيف بالدنيا لممحتؿ كلمعدك ال يرقبكف في مؤمف إالٌ  ان كباإلغراء أخرل، أذناب

ًٌ: ﴿الدنية الفانية متآمريف مرتزقة، قاؿ ربنا  ٠ًؿٌاَّللَّ ٌرىشي ؼى ًٌخَلى ٍٗ ًٞ ًد هى ٍِ ٙى ٌثً ٠فى ٍي
َّٖ خى ٙي ٍ ٌال ٠اٌٌىًرحى ٞي ًر كى ٌكى

ٌٗى َّٜ ٟى ٌصى ٌٛىةري ٍٔ ٌُي كاًٌفٌاٍِلىرِّ ري ًٍ ٌتىٍٜ ي٠اٌَلى ُىةل ٌكى ً ٌاَّللَّ ًٔ ًبي ًٌفٌشى ٍٗ ًٟ ًص
ٍي ٍج
ى
ٌكىأ ٍٗ ًٟ ً ال ٍم٠ى

ى
كاٌثًأ ًٞدي ىة ٍفٌَيي

ى
ٛي٠اٌأ ى٠ٌٍلاى اٌل را ٌظى د  طى

ى
ٌأ

ٟي٠فٌى ِى ٍٍ ؿ أف [، كأم بؤس ىذا كأم تجارة كاسدة تمؾ التي يتاجر بيا خفاؼ العقك 81﴾ ]التكبة: حى
تبيع الجنة كما فييا مف النعيـ المقيـ، لتقعد في المتاع القميؿ ظانيف بأنفسيـ الرشاد كالفكز 

ٌ: ﴿كالنجاة كىـ ال يعقمكف الحقيقة األزلية كالسنة الككنية حيف قاؿ ربنا ٗي ٠ٛي٠اٌييٍدًرٍكسي ةٌدىسي ٙى ٍحٜى
ى
أ

ٌديًػٌ إًٍف ٌكى ةو يَّدى ظى ٌمي ٌثيريكجو ًٌف ٍٗ ٍٜذي ْي ٌ ى٠ٍ ل ٌكى ٠ٍتي ٙى ٍ ٌال حِّبىحه ٌشى ٍٗ ٟي ٌديًػجٍ إًٍف ٌكى ً ٌاَّللَّ ًٌنًٍٜد ٍٚ ً٘ ٌ ًذقً ٞى ٌ ي٠ا ٠ل ِي ٌحى ٜىحه صى ٌظى ٍٗ ٟي جٍ
ًديسنة ٌظى ٟي٠فى ِى ٍٍ ٌحى ةديكفى ٌيىسى ٌَلى ـً ٠ٍ ِى ًءٌإٍ َلى ؤي ٞى ةًؿٌ ٙى ٌذى ً ًٌنًٍٜدٌاَّللَّ ٍٚ ً٘ ٌ ٌّ ٌُّلي ٍٔ ٌُي ًٌنًٍٜدؾى ٍٚ ً٘ ًذقًٌ ٞى ي٠اٌ ٠ل ِي ﴾ ]النساء: حى

                                                           

 [.7: حديث رقـ  ،1 /9بدء الكحي/كيؼ كاف الكحي إلى رسكؿ ا صحيح البخارم، البخارم، ( ]1)
 (.125/ 8)ج الفقو المنيجي، الًخف كآخركف ينظر: (2)
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ديد آلثركا الباقي عمى الفاني فما داـ أف المكت ال [، فمك أنيـ كانكا مف أصحاب الرأم الس78
مفر منو كالحساب قائـ كالصراط منصكب كالنار مسعرة كالجنة مزلفة فميعيدكا الحساب ألؼ مرة، 

كىك يصؼ أصحاب العافية في الدنيا حيف تنصب المكازيف  كأنظر إلى كصؼ رسكلنا الكريـ 
ضكف أعالي الدرجات، حيث قاؿ بأبي ىك كأمي في مشيد الحساب ينظركف إلى أىؿ الببلء يتقا

َيَودُّ َأْىُل الَعاِفَيِة َيْوَم الِقَياَمِة ِحيَن ُيْعَطى َأْىُل الَباَلِء الثََّواَب َلْو َأنَّ ُجُموَدُىْم َكاَنْت » كنفسي 
ربنا الكريـ ، كؿ ىذا لما يركنو مف عظيـ األجر ككاسع الكـر ف(1)«ُقِرَضْت ِفي الدُّْنَيا ِبالَمَقاِريضِ 

ال يجمع عمى مؤمف عذابي الدنيا كاآلخرة بؿ كيزيد بمنو ككرمو كىك أكـر األكرميف فقد قاؿ 
ٌكٌى: ﴿ربنا ً ٌاَّللَّ رٍضي

ى
ٌكىأ ٜىحه صى ٍجيىةٌظى ًذقًٌادل  ٞى ٜي٠اًٌفٌ ٍظصى

ى
ٌأ ٚى ي ً ٌلًَّلَّ ٍٗ بَّسي ٠اٌرى ِي ٜي٠اٌاتَّ ٘ى ٌآ ٚى ي ً ٌيىةًٌنجىةًدٌاَّلَّ ٍٔ ٌُي اًشهىحه

ٌ ةٌيي٠ىَّفَّ ٙى ٌإًجَّ ةبو ًٌظصى رٍيً
ٌثًيى ٍٗ ٞي ٍصرى

ى
ٌأ كفى ةثًري [، إذان فيذا قمة الكـر كعظيـ األجر فميعقؿ 10﴾]الزمر: الػَّ

أكلئؾ السذج كليعيدكا النظر كالحسابات كليعكدكا إلى الطريؽ المستقيـ قبؿ أف يمحقكا بركب 
 لمصير.باءكا بسخط ا في الدنيا كاآلخرة كبئس اف الحياة الدنيا الخاسريف، الذيف آثركا

 رابعًا: تقديم المال والنفس.
إف المتتبع لآليات القرآنية يجد أف ا يقدـ أحيانان ذكر الماؿ عمى النفس، كأحيانان يقدـ 

كما في قكلو  النفس عمى الماؿ مما يشكؿ عمى البعض حينما يمر عمى آيات مف كتاب ا 
ٍم٠ىإًٌتعالى: ﴿

ى
ٌثًأ ً ٌاَّللَّ ًٔ ًبي ٌشى ًٌف

كفى ًٞدي ىة ُتي ٌكى ٍٗ ٍٜذي ْي ٌ ٌإًٍف ٍٗ ٌٕىسي رٍيه ٌخى ٍٗ ٌذىًٕسي ٍٗ ًصسي ٍي ٍج
ى
ٌكىأ ٍٗ سي

ٙي٠فٌى ًٌفٌ[، ﴿11﴾]الصؼ: تىٍهٖى كفى ًٞدي ة ضى ٙي ٍ ٌكىال ًر ى ٌالُضَّ كًِل
ي
ٌأ رٍيي ٌدى ًٜيى ً٘ ٍؤ ٙي ٍ ٌال ٚى ً٘ ٌ كفى ةًندي ِى ٌإٍ ىٍصذى٠ًم ٌي َلى

ٌ ٚى ًدي ًٞ ة ضى ٙي ٍ ٌال ي ٌاَّللَّ ٔى ٌٌىؾَّ ٍٗ ًٟ ًص ٍي ٍج
ى
ٌكىأ ٍٗ ًٟ ً ٍم٠ىال

ى
ٌثًأ ً ٌاَّللَّ ًٔ ًبي ٌشى دى ٌكىنى ا ٌكىّلُكي حن ٌدىرىصى ٚى ةًنًدي ِى ٌإٍ ى ٌلَعى ٍٗ ًٟ ًص ٍي ٍج

ى
ٌكىأ ٍٗ ًٟ ً ٍم٠ىال

ى
ثًأ

ة ٙن ًلي اٌنى ٍصرن
ى
ٌأ ٚى ةًنًدي ِى ٌإٍ ى ٌلَعى ٚى ًدي ًٞ ة ٙيضى ٍ ٌال ي ٌاَّللَّ ٔى ٌىؾَّ ٌكى ٌاٍِليٍصنى ي ٜي٠اٌ[، ﴿95﴾ ]النساء: اَّللَّ ٘ى ٌآ ٚى ي ً ٌاَّلَّ إًفَّ

صًٌ ٍي ٍج
ى
ٌكىأ ٍٗ ًٟ ً ال ٍم٠ى

ى
كاٌثًأ دي ٞى ة كاٌكىصى ري ةصى ٞى ًٌكى ٌاَّللَّ ًٔ ًبي ًٌفٌشى ٍٗ كاٌ[، ﴿72﴾]األنفاؿ: ًٟ دي ٞى ة كاٌكىصى ري ةصى ٞى ٜي٠اٌكى ٘ى ٌآ ٚى ي ً اَّلَّ

ةاًزيكفٌى ٍى ٌإٍ ٗي ٞي ٌ ّى ً كَلى
ي
ٌكىأ ً ٌاَّللَّ ًٌنٍٜدى حن ٌدىرىصى ٗي ٍخلى

ى
ٌأ ٍٗ ًٟ ًص ٍي ٍج

ى
ٌكىأ ٍٗ ًٟ ً ٍم٠ىال

ى
ٌثًأ ً ٌاَّللَّ ًٔ ًبي ٌ[، ﴿20﴾]التكبة: ًفٌشى ًٚ ًس

ٕى
ٌٝي هى ٘ى ٌ ٜي٠ا ٘ى ٌآ ٚى ي ً ٌكىاَّلَّ ٠ؿي ٌٌالرَّشي ٗي ٞي ٌ ّى ً كَلى

ي
ٌكىأ ىرٍيىاتي ٌاٍْل ٗي ٟي ى ٌل ّى ً كَلى

ي
ٌكىأ ٍٗ ًٟ ًص ٍي ٍج

ى
ٌكىأ ٍٗ ًٟ ً ال ٍم٠ى

ى
ٌثًأ كا دي ٞى ة صى

٠فٌى ًٖعي ٍٍ ٙي ٍ ٌ[، ﴿88﴾]التكبة: ال ٍٗ ًٟ ً ال ٍم٠ى
ى
كاٌثًأ دي ٞى ة ٌيىٍردىةثي٠اٌكىصى ٍٗ ى ٌل َّٗ ٌثي ٠ًِلً ٌكىرىشي ً ٜي٠اٌثًةَّللَّ ٘ى ٌآ ٚى ي ً

ٌاَّلَّ ٜي٠فى ً٘ ٍؤ ٙي ٍ ةٌال ٙى إًجَّ
ًٌفٌ ٍٗ ًٟ ًص ٍي ٍج

ى
ةًدُي٠فٌىكىأ ٌالػَّ ٗي ٞي ٌ ّى ً كَلى

ي
ٌأ ً ٌاَّللَّ ًٔ ًبي ٌ: ﴿التكبة قاؿ  [، كفي آية15﴾ ]الحجرات: شى ى ٌاَّللَّ إًفَّ

ذيٌ ٍِ يى ٌذى ً ٌاَّللَّ ًٔ ًبي ًٌفٌشى
ةدًٖي٠فى ِى ٌحي َّحى ٌاٍْلٜى ٗي ٟي ى ٌل فَّ

ى
ٌثًأ ٍٗ ٟي ى ال ٍم٠ى

ى
ٌكىأ ٍٗ ٟي صى ٍي جٍ

ى
ٌأ ًٜيى ً٘ ٍؤ ٙي ٍ ٌال ٚى ً٘ ىلٌ اٌاٍطَتى ٌكىٍندن ي٠فى ذٖى ٍِ يي ٌكى ٖي٠فى

ٖىيٌٍ ًٌنى ٌاَّلَّ ٗي كاٌثًبىيًٍهسي ٌٌىةٍشذىبًٍْشي ً ٌاَّللَّ ٚى ً٘ ًدقًٌ ٍٟ ٌثًهى ٍكَّفى
ى
ٌأ ٍٚ ٘ى ٍرآًفٌكى ِي ٌكىإٍ ًٔ ي ٍْنً ةًٌفٌاِل٠ٍَّرىاةًٌكىاٍْلً

ِا ٌظى ًٌٝ ًٝ ٌثً ٍٗ ٍهذي
مٌثىةحى

                                                           

[، قاؿ األلباني: 2402: حديث رقـ603/ 4الزىد/ ما جاء في ذىاب البصر، جسنف الترمذم، الترمذم، ( ]1)
 (.1358/ 2حسف/صحيح الجامع الصغير كزيادتو )ج
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ٌٗي ًلي ٌإٍهى ٠ٍزي ٍى ٌإٍ ٠ى ٞي ٌ ّى ً [ ، قدـ النفس عف الماؿ فقاؿ: اشترل مف المؤمنيف أنفسيـ 111﴾]التكبة: كىذىل
 ، كما يمي:يـ، كفي ذلؾ سر لطيؼكأمكال

 تقديم المال عمى النفس: -1

 كانت تتحدث عف اإلعداد قبؿ المعركة فييا الماؿ عف النفس إف اآليات التي قدـ ا 
مقاـ تفسير كبياف لمعنى التجارة الرابحة بالجياد في سبيؿ ا، كحقيقة الجياد بذؿ  ىنا المقاـف

رب كىك مدد الجيش، فبالماؿ يشترل السبلح، كقد تستأجر الجيد كالطاقة، كالماؿ ىك عصب الح
الرجاؿ كما في الجيكش الحديثة مف الفرؽ األجنبية، كبالماؿ يجيز الجيش، كلذا لما جاء اإلذف 
بالجياد أعذر ا المرضى كالضعفاء، كأعذر معيـ الفقراء الذيف ال يستطيعكف تجييز أنفسيـ، 

ةًءٌنده ما يجيزىـ بو كما في قكلو تعالى: ﴿إذ لـ يكجد ع كأعذر معيـ الرسكؿ  ٍى هى ٌالؾ  ى ٌلَعى ٕىحٍسى
ٌ ى ةٌلَعى ٘ى ٌ ٠ًِلً ٌكىرىشي ً ٠اٌَّلًلَّ عي ٌإًذىاٌٛىػى جه رى ٌظى ٠فى ِي ًٍ ٍٜ ةٌحي ٘ى ٌ كفى دي ً

ٌَيى ٌَلى ٚى ي ً ٌاَّلَّ ى ٌلَعى ٌكىَلى ٙىرٍَضى ٍ ٌال ى ٌلَعى ٌكىَلى ٍعًصجًيى ٙي ٍ ٌال
ٌٗه ٌرىًظي ٠ره ٍي ٌدى ي ٌكىاَّللَّ ٔو ًبي ٌشى ٍٚ ًٌ٘ ى ٌلَعى ٌكىَلى ًٝ ٖىيٍ ٌنى ٍٗ ٖيسي ٍْحً

ى
ةٌأ ٘ى ٌ ًصدي

ى
ٌأ ٌَلى ٍخى ٌُٖي ٍٗ ٟي ٖى ًٙ ًٌِلىٍع دى٠ٍؾى

ى
ٌأ ة ٘ى ٌ ٌإًذىا ٚى ي ً اَّلَّ

٠فٌى ِي ًٍ ٍٜ ةٌحي ٘ى كاٌ دي ً
ٌَيى َلَّ
ى
ٛنةٌأ زى ًمٌظى ٍ٘ ٌادلَّ ٚى ً٘ ٌ ًٍيؼي ٌدى ٍٗ ٟي ي ٍخيٜي

ى
٠ٍَّٕاٌكىأ [، ككذلؾ مف جانب 92 -91﴾ ]التكبة: دى٠ى

َمْن َجيََّز : »ساء كالضعفاء، كما قاؿآخر، قد يجاىد بالماؿ مف ال يستطيع بالسبلح كالن
 .(2)(1)«َغاِزًيا، َفَقْد َغزَا، َوَمْن َخَمَف َغاِزًيا ِفي َأْىِمِو، َفَقْد َغزَا

 تقديم النفس عمى المال: -2

ة العدك، كحينيا ال كىذا في المعركة فإف النفس ىي الدماء، كىي المطمكبة لمثبات كمقاتم
فييا النفس عمى الماؿ  ية الكحيدة في كتاب ا التي قدـ ا كآية التكبة كىي اآلينفع الماؿ، 

فيي في معرض االستبداؿ كالعرض كالطمب أك ما يسمى بالمساكمة، فقدـ النفس؛ ألنيا أعز ما 
يممؾ الحي، كجعؿ في مقابميا الجنة كىي أعز ما يكىب، فالتجارة ىنا معاممة مع ا إيمانان با 

ماؿ كالنفس، كالعمؿ الصالح، كفي آية: إف ا اشترل تقديـ بشرل خفية كبرسكلو، كجيادان بال
لطيفة بالنصر لمف جاىد في سبيؿ ا كىي تقديـ قكلو: فيىٍقتيمكف بالبناء لمفاعؿ أم فيقتمكف 
عدكىـ، كييٍقتىمكف بالبناء لممجيكؿ، ألف التقديـ ىنا يشعر بأنيـ يقتمكف العدك قبؿ أف يقتميـ 

لنصر، كالعمـ عند ا بؿ أف يصيب منيـ، كمثؿ ىذا يككف في مكقؼ القكة كاكيصيبكف منو ق
 .(3)تعالى

                                                           

 [.1895: رقـ الحديث 1507/ 3( ]مسمـ، صحيح مسمـ، االمارة/فضؿ اعانة الغازم في سبيؿ ا، ج1)
 ( بتصرؼ.113/ 8الشنقيطي )ج( أضكاء البياف، 2)
 .ينظر: المرجع السابؽ (3)
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حيف  فإذا عممت بيذه الحقيقة كحتى تطمئف أكثر، أضع بيف يديؾ حديث رسكؿ ا 
ُسِمي، َأْن ُأْرِجَعُو اْنَتَدَب المَُّو ِلَمْن َخَرَج ِفي َسِبيِمِو، اَل ُيْخِرُجُو ِإالَّ ِإيَماٌن ِبي َوَتْصِديٌق ِبرُ »قاؿ: 

َسِريٍَّة، ِبَما َناَل ِمْن َأْجٍر َأْو َغِنيَمٍة، َأْو ُأْدِخَمُو الَجنََّة، َوَلْواَل َأْن َأُشقَّ َعَمى ُأمَِّتي َما َقَعْدُت َخْمَف 
، فبل أعمـ أعظـ مف ىذا (1)«مَّ ُأْقَتلُ َوَلَوِدْدُت َأنّْي ُأْقَتُل ِفي َسِبيِل المَِّو ُثمَّ ُأْحَيا، ُثمَّ ُأْقَتُل ُثمَّ ُأْحَيا، ثُ 

النفير نفير كال أعمـ أعظـ مف ىذه اليمة ىمة كرسكلنا الكريـ يحثنا عمى ىذا األجر الكبير أجر 
الغزك كالنفير، يناؿ بيا المؤمف أجرم الدنيا كاآلخرة فعاجؿ البشرل أف يرجع بالغنيمة كاألجر 

، كأما إذا ناؿ الشيادة فقد ضمف لو رسكلنا الكريـ جنة عرضيا السماكات  معان كىذا فضؿ ككـر
محفزان كمرغبان األمة لما عند ا بما يرل الشييد مف الفضؿ كالسؤدد  كاألرض، كيختـ الرسكؿ 

ذا كنا نحب ا كرسكلو فبلبد  بتمنيو أف يقتؿ في سبيؿ ا ثـ يحيا ثـ يقتؿ ثـ يحيا ثـ يقتؿ، كا 
كيـ الذم خطيا لنا رسكلنا الكريـ مقتديف بسنتو ميتديف بيديو: لنا أف نسير عمى ىذه الطريؽ الق

ٌرىظًٌ﴿ ٠ره ٍي ٌدى ي ٌكىاَّللَّ ٍٗ ٌذيٛي٠بىسي ٍٗ ٌٕىسي ٍر ًٍ يىٍي ٌكى ي ٌاَّللَّ ٗي ًٍججٍسي ٌُيي ٌٌىةدَّجًهي٠ًِن ى ٌاَّللَّ ج ٠فى ً ٌَتي ٍٗ ٍٜذي ْي ٌ ٌإًٍف ٍٔ ٌٗهُي ﴾ ]آؿ ي
 [، كذلؾ ىك الفكز العظيـ.31عمراف: 

م الطريؽ كيحسف االختيار ليتمكف مف تحقيؽ كعد ا فحرم بالجندم المسمـ أف ييتد
كيعمي راية االسبلـ فكؽ ربكع العالميف، محافظان عمى بيضة اإلسبلـ مف أعدائيا الذيف ال 
يفتؤكف يمكركف كيدبركف كيحيككا الخطط ليبلن كنياران الستئصاؿ شأفة االسبلـ، منفقيف في سبيؿ 

ف ا قد ىيأ لدينو جنكدان مخمصيف دافعيف كمدافعيف ذلؾ أقصى ما يممككف، كأنَّى ليـ ذلؾ أل
كجاديف كمجاىديف لتنقمب ىذه النفقات حسرة عمييـ كينقمبكا خائبيف، مأكاىـ جينـ بما كانكا 

٠جٌى: ﴿يمكركف، قاؿ ربنا  ِي ًٍ ٍ حٜي ٌٌىصى ً ٌاَّللَّ ًٔ ًبي ٌشى ٍٚ
كاٌخى د  ًٌْلىػي ٍٗ ٟي ى ٍم٠ىال

ى
ٌأ ِي٠فى ًٍ ٍٜ كاٌحي ري ٍى ٌزى ٚى ي ً ٌاَّلَّ ٌإًفَّ َّٗ ةٌثي ٟى

كفٌى ي ٍْشى ٌُيي ٗى َّٜ ٟى ٌصى ٌإًَلى كا ري ٍى ٌزى ٚى ي ً ٌكىاَّلَّ ٍيٖىجي٠فى ٌحي َّٗ ٌثي ةن ٍْسى ٌظى ٍٗ ًٟ يٍ
ٖى ٌنى ٠في [، كعمى كؿو 36﴾ ]األنفاؿ: دىسي

فاألمكر كميا مطمكبة لتحقيؽ النفير كالجياد في سبيؿ ا، ككؿ ما يؤلـ كيكجع العدك فإف المسمـ 
 .فيككف بذلؾ قد حقؽ النفير في سبيؿ ا مطالب أف يقدمو بيف يدم ا تعالى، 
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 النصر ألمة اإلسالم بتوفر أسبابوتحقيق ثالث: المطمب ال
ألعينيـ،  الرؤية قريبة ليـ، معيكدة معينة صكر عمى النصر معنى يقصركف إف الناس

 القصيرة، إذان ما النظرة عند اليزيمة بصكر بعضيا يتمبس شتى، كقد النصر صكر كلكف
القيـ،  كمف الصكر مف تقديرنا في استقر ما نراجع أف إلى حاجة في إننا اليزيمة؟ كما النصر؟

 ىذا ينطبؽ التي القمكب في اإليماف حقيقة تكجد أف بد كال آمنكا، كلمذيف لرسمو قائـ ا كعد إف
 مف القمب يخمك حيف إال تكجد ال كىي فييا، الناس يتجكز ما كثيران  اإليماف كحقيقة عمييا، الكعد
ف كأشكالو، صكره كؿ في الشرؾ  حيف إال القمب منيا يخمص ال خفية الشرؾ مف أشكاالن  ىنالؾ كا 
 ا أف كيحس عميو، كقدره فيو، ا قضاء إلى كيطمئف كحده، عميو كيتككؿ كحده،  يتجو
 ضىكالر  كالثقة بالطمأنينة ىذا كيتمقى ا، اختار ما إال لو خيرة فبل يصرفو الذم ىك كحده

 مف معينة صكرة عميو يقترح كلف ا، يدم بيف يقدـ فمف الدرجة ىذه إلى يصؿ كحيف كالقبكؿ،
 .(1)الخير أنو عمى يصيبو ما كؿ كيتمقى كيمتـز ، كمو ىذا النصر، فسيكؿ صكر

كفي ىذا المطمب سنتعرؼ عمى أسباب النصر كأنكاعو ليتبيف جميان كيؼ يتحقؽ النصر ألمة 
 االسبلـ.

 النصر: : أسبابأوالً 
 عمى لمجند المسمميف تيحٌققو أسباب لو النصر ألمة اإلسبلـ أف تحقيؽ يقينان  المعمكـ مف
 :كاآلتي أسباب عشر في معظميا كسأذكر  المَّو بإذف أعدائيـ
 الصالح. والعمل اإليمان: األول السبب

 كالعمؿ إف أكلى األسباب التي تحقؽ النصر لمجندم المسمـ كلؤلمة ىك اإليماف با
ىبلؾ دينيـ، بإظيار كذلؾ أعدائيـ، عمى المبيف بالنصر جنكده المَّو الصالح، فقد كعد  عدكىـ كا 

ف دٌى: ﴿تعالى قاؿ الزمف طاؿ كا  ٌيٌكىنى ٌٚىٌاَّللَّ ي ً ٜي٠اٌاَّلَّ ٘ى ٌٌٍٗآ ٍٜسي ٖي٠اًٌ٘ ًٙ ةًِلىةًتٌٌكىنى ٌٌٍٗالػَّ ٟي َّٜ ٍى ًٖ ًٌفٌٌٕىحىٍصذىٍخ
رًٍضٌ

ى
 الصالحات كعممكا آمنكا الذيف كعد أنو الكريمة آليةا ىذه في ذكر ، [55: النكر﴾ ]اٍْل
 طاعة أف عمى تدؿ كاآليات فييا، السيطرة ليـ الذيف األرض، خمفاء ليجعمنيـ: األمة ىذه مف
: تعالى كقكلو؛ الكممة كنفكذ األرض في كاالستخبلؼ لمقكة سبب الصالح كالعمـ بو، باإليماف ا
ةٌيىة﴿ ٟى ح 

ى
ٌٚىٌأ ي ً ٜي٠اٌاَّلَّ ٘ى كاٌفٌٍإًٌٌآ ي ٌىٌتىٍَٜصي ٌٌٍٗاَّللَّ زي ٍ ييثىجٍِّخٌٌحىٍَٜصي ٌٌٍٗكى ٘ىسي ا ٍُدى

ى
 استخمؼ ككما ،[7: محمد﴾]أ

ٛيًريدٌي: ﴿تعالى قكلو لذلؾ، المكضحة اآليات إسرائيؿ، كمف كبني: أم قبميـ، مف الذيف فٌٌٍكى
ى
ٌٌَّٚأ ٙي ٌجى
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ٌ ى ٌٚىٌلَعى ي ً ٠اٌاَّلَّ ٍي رًٍضًٌٌفٌٌاٍشذيٍؾًه
ى
ٌٌٍٗاٍْل ٟي ٖى ٍهى ْنى حٌنٌكى َّٙ اً

ى
ٍهٌىٌأ ْنى ٌٗيكى ٟي  عف تعالى كقكلو ،[5: القصص﴾ ]ال٠ٍىاًرًثيٌىٌٖى

ٌ: ﴿ مكسى ٌٌٍٗنىسى ب سي فٌٌٍرى
ى
ّىٌٌأ ًٖ ٍٟ ٌٌٍٗحي كَّزي دي ٌٌٍٗنى ٍىسي ًٖ ىٍصذىٍخ ي رًٍضًٌٌفٌٌكى

ى
رٌىٌاٍْل ٍلي يٜى ٌٌذى ًى يٍ ٖي٠فٌىٌْى ٙى ﴾ تىٍه

ثٍٜىة﴿ :تعالى كقكلو ،[129: األعراؼ] ٍكرى
ى
ٌـىٌكىأ ٠ٍ ِى ٌٚىٌإٍ ي ً ٛي٠اٌاَّلَّ ٠فٌىٌلاى ٍي يٍصذىٍؾهى ظٌىٌي رًٍضٌٌةًرؽىٌمى

ى
ةٌاٍْل ٟى ةًربى يى ٘ى ٌكى

ٍكٜىةٌإًَّتٌ ةٌثىةرى ٟى  ليـ كليمكنف ليستخمفنيـ، كعده في كأقسـ ا كعدىـ كقد ،[137: األعراؼ﴾ ]ًذي
ٌـى: ﴿تعالى قكلو بدليؿ اإلسبلـ ديف ىك ليـ ارتضاه الذم الديف ىذا ،ليـ ارتضى الذم دينيـ ٌاٍْلى٠ٍ

ٌ ٍٖخي ٙى ٍك
ى
ٌٌٍٗأ ٌٌٍٕٗىسي ًٌٌٍٙديٜىسي ٙى ٍت

ى
ٌكىأ ٌٌٍٗخي ٖىيٍسي ًتٌٌنى ٙى ًٌٌٍٛه ٌٗيٌكىرىًؽيخي ٌـىٌٕىسي  كقكلو ،[3: المائدة﴾ ]ًديٜنةٌاٍْلًٍشَلى

ٌٚىٌإًفٌَّ: ﴿تعالى ي ًًٌٌنٍٜدٌىٌادلِّ ٌـيٌاَّللَّ : الكريمة اآلية ىذه في تعالى كقكلو ،[19: عمراف آؿ﴾ ]اٍْلًٍشَلى
 أف بينو عمىكأ دليؿ ، "كفي اآلية أكضح(1)كتكطيده تثبيتو ىك تمكينو دينيـ، ليـ كليمكنف

 ُتَقاِتُمونَ  ِإنََّما: »، كقاؿ أبك الدرداء(2)ىـ" فيـ الصالحات كعممكا آمنكا الذيف المستخمفيف ىـ
، لذا كاف البد لمجندم المؤمف أف يككف عميؽ اإليماف كاالتصاؿ بربو حتى يستحؽ (3)«ِبَأْعَماِلُكمْ 

 معية ا كيجمب النصر ألمة االسبلـ.
 :تعالى والمَّ  دين نصر: الثاني

 المَّو ديف أف ينصر الجندم المسمـ اعمـ أف مف أسباب تحقيؽ النصر ألمة االسبلـ  
فٌَّ: ﴿تعالى قاؿ كدعكة، كعمبلن  قكالن، كاعتقادان، بو كيقكـ تعالى ى َصي ٜى ْلى ٌيٌكى ٌٚاَّللَّ يقيٌٌ٘ى َصي ٌىٌإًفٌٌَّيٜى ٠ًمٌٌٌّاَّللَّ ِى ٌٕى
ًزيزٌه ٌٚىٌ نى ي ً ٌٌٍٗإًفٌاَّلَّ ٞي َّٜة َّٓ رًٌٌٍفٌٌَّ٘

ى
٠اًٌضٌاْل ُىةمي

ى
َلةىٌٌأ آدى٠ياٌالػَّ ةىٌٌكى لاى كاٌالزَّ ري مى

ى
كًؼٌٌكىأ ٍهري ٙى ٍ ٠ٍاٌثًةل ٟى جى ًٌٌٚكى ٌنى

رًٌ ٓى ٜ ٙي ٍ ًٌٌال ًُجىحٌيٌكىَّللَّ ٠رًٌٌَعى مي
ي
ةٌيىة: ﴿تعالى كقاؿ ،[41 -40: الحج] ﴾اْل ٟى ح 

ى
ٌٚىٌأ ي ً ٜي٠اٌاَّلَّ ٘ى كاٌإًفٌآ ي َصي ٌىٌدٜى ٌاَّللَّ

ٌٍٗ زي ٍ َصي ييثىجٍِّخٌٌيٜى ٌٌٍٗكى ٘ىسي ا ٍُدى
ى
يٌٌأ ً كاٌٌٚىكىاَّلَّ ري ٍى ةٌزى ذىٍهصن ٌٌٍٗذى ٟي َّ ٌٌل َّٔ ؽى

ى
ٌٌٍٗكىأ ٟي ى ةل ٙى ٍخ

ى
، "إف [8 -7: محمد﴾]أ

 يأمركف كال الزكاة، يؤتكف كال الصبلة، يقيمكف ال الذيف أف عمى ما كرد في اآليات ليدؿ
 األجير كمثؿ البتة، فمثميـ بالنصر ا مف كعد ليـ ليس المنكر، عف ينيكف كال بالمعركؼ،

 ممف المعاصي جميع يرتكبكف األجرة، فالذيف منو يطمب جاءه ثـ شيئان، جرهلمستأ يعمؿ لـ الذم
كف سينصرنا ا إف: يقكلكف ثـ المسمميف، باسـ يتسمكف ري  ا حزب مف ليسكا ألنيـ؛ مغرَّ

 كسعييـ كلكتابو، لدينو نصرىـ  المؤمنيف نصري  يخفى، كمعنى ال كما بنصره المكعكديف

                                                           

 (.251/ 3(، الكشاؼ، الزمخشرم )ج554-553/ 5ينظر: أضكاء البياف، الشنقيطي )ج (1)
 (.252/ 3( الكشاؼ، الزمخشرم )ج2)
 [20/ 4الجياد كالسير/عمؿ صالح قبؿ القتاؿ، صحيح البخارم، البخارم، ( ]3)



38 
 

 كتجتنب أكامره كتمتثؿ أرضو، في حدكده تقاـ كأف العميا، ىي وكممت تككف أف في كجيادىـ
 ."(1) رسكلو عمى أنزؿ بما عباده في كيحكـ نكاىيو،

 المَّو. عمى التوكل: الثالث

النصر كىي ميزة تميز الجندم المسمـ  عكامؿ أعظـ مف القكة إعداد مع المَّو عمى "التككؿ
ٌٗيٌفإًٌ: ﴿سبحانو قاؿ عف غيره مف جنكد الطاغكت، زي ٍ َصي ٌيٌيٜى ٌٌٌىَلٌىٌاَّللَّ ًٕتى ٌٌٍَٗغى إًفٌٕىسي ٌٌٍٗكى ٍٕسي ٍذي ٌَيى

ٙىٚ ًمٌذىاٌذى ٌٗاَّلَّ زي ي َصي ٜي٠فٌىٌٌِّ٘ٚيٜى ً٘ ٍؤ ٙي ٍ ٌال ً
ٍيىذى٠ىَّكِّ ٌٌٖى ً ٌاَّللَّ ى ٌكىلَعى  مع كالبد، [160: عمراف آؿ] ﴾بىٍهًدقً

 :عظيميف ركنيف عمى يقكـ التككؿ ألف باألسباب، األخذ مف التككؿ

 .تعالى ككأف األسباب ال شيء كنصره بكعده كالثقة و،المَّ  عمى االعتماد .1

 قاؿ المشركعة كميا كبذؿ أقصى الجيد ككأف األسباب كؿ شيء، كليذا باألسباب األخذ .2
ٟيٗ: ﴿تعالى ى ٌل كاٍ ًند 

ى
ةٌكىأ ٍهذٗيٌَّ٘ ٌٚاٍشذىفى ةوٌٌِّ٘ ٌُٚي٠َّ ً٘ بىةًطٌٌكى ًٌٌٔرِّ ىيٍ جي٠فٌىٌاٍْل ًٞ ًٌٌٝديٍر ٍدكٌٌَّثً ًٌٌنى ٌٌٍٗاَّللَّ كَّزي  ﴾كىنىدي

 .(2)["60]األنفاؿ:

 ال فيك المسممة العصبة طكؽ في تدخؿ التي الكاقعية عدتو لمنصر يتخذ اإلسبلـ "إف  
 أقداميا عمييا تطمئف التي الصمبة األرض ليا أمف كقد إال العالية اآلفاؽ بتمؾ أبصارىا يعمؽ
ال تجاربيا كتؤيدىا فطرتيا تعرفيا التي العممية األسباب ليا كىيأ  الكاقعية لمحركة ىي ىاأعد إذا كا 
 الجياد فريضة تصاحب فريضة الطكؽ في بما العمكية، فاالستعداد الغايات ىذه تحقؽ التي

 .(3)كأسبابيا" كألكانيا صنكفيا اختبلؼ عمى القكة بإعداد يأمر كالنص
 والتضحية. والبطولة الشجاعة: الرابع

 بالنفس كالتضحية عةبالشجا االتصاؼ النصر ألمة االسبلـ األسباب التي تحقؽ مف
ره؛ كال المكت ييقدّْـ ال الجياد بأف كاالعتقاد ة: ﴿تعالى قاؿ كليذا ييؤخّْ ٙى ٍحٜى

ى
٠ٛي٠اٌٌٍأ ٌٗيٌدىسي ٌييٍدًركس 

ٌ ٠ٍتي ٙى ٍ ى٠ٌٌٍال ل ٌٌٍٗكى ٜذي ًٌٌفٌٌْي كجو ةوٌٌثيري يَّدى ظى  المكت، مف ليـ خبلص ال أنو تعالى [، "بيَّف78النساء: ]﴾ ٘ 
 يككف كجو عمى يقع فبأف المكت، مف بد ال كاف فإذا خرة،اآل لسعادة مستعقب مكت كالجياد
ٌٍٔ: ﴿قكلو اآلية ىذه كنظير كذلؾ، يككف ال أف مف أكلى كاف األبدية لمسعادة مستعقبان  ٌٌٍُٚي ٌٕى

                                                           

 (.252/ 7( أضكاء البياف، الشنقيطي )ج1)
 (.63( كيفية دعكة الكثنييف، القحطاني )ص 2)
 (.1543/ 3( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج3)
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ٌٗي هىسي ٍى ٍٜ ارٌيٌحى رى ًٍ ٌٌٍٗإًفٌٌٍإٍ ٍرتي ٌٚىٌٌىرى ٠ًٍتًٌٌ٘ ٙى ٍ كًٌٌال
ى
ًٌٌٔأ ذٍ ِى إًذناٌإٍ ٌٌكى ذَّهي٠فٌىٌَلى ٙى ٌٌتي ٌٌإًَلَّ ًٖيَلن ، (1)"[16: زاباألح﴾ ]ُى

 ، كمنيا إمامنا محمد ىك شجاعة كأكمميـ الناس، أشجع ىـ الكامؿ اإليماف أىؿ كاف كليذا
 :المثاؿ سبيؿ عمى

نَّ  ِبِو، َنتَِّقي اْلَبْأُس  اْحَمرَّ  ِإَذا َواِ  ُكنَّا: » كقاؿ البراء: حنيف معركة في -1  ِمنَّا الشَُّجاعَ  َواِ 
 . بنبييـ يقتدكا لمجند المسمميف أف فينبغي ،»(2) النَِّبيَّ  ِنيَيعْ  ِبِو، ُيَحاِذي َلمَِّذي

 كجيو، أحد فقد جرح الكفار ييقاتمو لـ بطكلٌيان  قتاالن  قاتؿ رسكؿ ا  أحد معركة "في -2
 حتى بالحجارة كرمكه رأسو عمى البيضة كىشمكا السفمى، ككادت اليمنى، رباعيتو ككسركا

 فأخذ المسمميف، بيا يكيد الفاسؽ عامر أبك كاف التي لحفرا مف حفرة في كسقط لشقو، كقع
 أبي  ا رسكؿ أدرؾ الجبؿ، إلى استندكا ا فمما عبيد بف طمحة كاحتضنو بيده، عمي
 فمما ، ا رسكؿ عميو يقتؿ أنو ا عدك زعـ العكذ،: لو يقاؿ لو جكاد عمى خمؼ بف

 في فجاءت بيا، فطعنو الصمة بف ارثالح مف الحربة  ا رسكؿ تناكؿ منو اقترب
 كاف لك كا: فقاؿ بأس، مف بؾ ما كا: المشرككف لو فقاؿ منيزمان، ا عدك فكر ترقكتو،

 محمدان، عميو أقتؿ: كيقكؿ بمكة فرسو يعمؼ ككاف أجمعكف، لماتكا المجاز ذم بأىؿ بي ما
 ا عدك تذكر طعنو فمما ،«الىتع ا شاء إن أقتمو أنا بل» :فقاؿ  ا رسكؿ ذلؾ فبمغ
 إلى مرجعو بسرؼ طريقو في منو فمات الجرح، ذلؾ مف مقتكؿ بأنو فأيقف قاتمو، أنا: قكلو
 .(3)مكة"

 الذكر. وكثرة الدعاء: الخامس

 ىزيمة عمى القادر القكمٌ  ألنو ذكره؛ ككثرة بالمَّو االستغاثة النصر عكامؿ كأقكل أعظـ مف
ىٍصذىًييسي٠فٌىٌإًذٌٍ﴿ :تعالى ؿقا أكليائو، كنصر أعدائو ٌٌٍٗت بَّسي ٌٌرى ةبى ٌٌٌٍٗىةٍشذىضى  أمر كقد [،9األنفاؿ:]﴾ ٕىسي

ة: ﴿تعالى فقاؿ العدك لقاء عند كالدعاء بالذكر المَّو ٟى ح 
ى
ٌٚىٌيىةٌأ ي ً ٜي٠اٌاَّلَّ ٘ى ٌٌٍٗإًذىاٌآ يذي ًِ كاٌٌىةزٍبيذي٠اًٌٌبىحٌنٌٕى ري ْي ٌكىاٍذ

ٌى سًريناٌاَّللَّ ٌٌٍْٗى ٠فٌىٌٕىهىَّٖسي ًٖعي ٍٍ  كيستغيث معاركو في ربو يدعك  النبي كاف "كليذا [،45نفاؿ:األ]﴾ تي
، كىىيـٍ  اٍلميٍشًرًكيفى  ًإلىى  اً  رىسيكؿي  نىظىرى  بىٍدرو  يىٍكـي  كىافى  لىمَّا بجنكده، كيمٌده فينصره بو،  أىٍلؼه

ابيوي  ثي  كىأىٍصحى ًتٍسعىةى  ًمائىةو  ثىبلى ، عىشىرى  كى عىؿى  يىدىٍيًو، مىدَّ  ثيَـّ  ٍلًقٍبمىةى،ا  اً  نىًبيُّ  فىاٍستىٍقبىؿى  رىجيبلن  يىٍيًتؼي  فىجى
بّْوً   َأْىلِ  ِمنْ  اْلِعَصاَبةَ  َىِذهِ  ُتْيِمكْ  ِإنْ  المُيمَّ  َوَعْدَتِني، َما آتِ  المُيمَّ  َوَعْدَتِني، َما ِلي َأْنِجزْ  المُيمَّ : »ًبرى

                                                           

 (.144/ 10مفاتيح الغيب، الرازم )ج (1)
 [.1776: حديث رقـ1401/ 3الجياد كالسير/في غزكة حنيف، صحيح مسمـ، مسمـ، ] (2)
 (178 -3/186( زاد المعاد، ابف قيـ الجكزية )ج3)



40 
 

ْساَلمِ  بّْ  يىٍيًتؼي  زىاؿى  فىمىا ،«اأْلَْرضِ  ِفي ُتْعَبدْ  اَل  اإلِْ ادِّا ًو،ًبرى تَّى اٍلًقٍبمىًة، ميٍستىٍقًبؿى  يىدىٍيوً  مى  ًردىاؤيهي  سىقىطى  حى
ٍنًكبىٍيًو، عىفٍ  ذى  بىٍكرو  أىبيك فىأىتىاهي  مى مىى فىأىٍلقىاهي  ًردىاءىهي، فىأىخى ٍنًكبىٍيًو، عى قىاؿى  كىرىاًئًو، ًمفٍ  اٍلتىزىمىوي  ثيَـّ  مى  نىًبيَّ  يىا: كى
بَّ  مينىاشىدىتيؾى  كىفىاؾى  اً، ،رى ا لىؾى  سىييٍنًجزي  فىًإنَّوي  ؾى ، مى ىٍصذىًييسي٠فٌىٌإًذٌٍ: ﴿ اي  فىأىٍنزىؿى  كىعىدىؾى ٌٌٍٗت بَّسي ٌرى

ٌ ةبى ٌٌٌٍٗىةٍشذىضى ٌٌٕىسي ِنِّ
ى
ٌٌٍٗأ زي د  ًٙ ٌٌمي ًو ٍٕ

ى
ٌٚىٌثًأ حًًٌٌ٘ اًسى ٙىَلى ٍ رًٍدًذيٌىٌال  اي  فىأىمىدَّهي [ 9: األنفاؿ﴾ ]مي

ًئكىًة" ًباٍلمىبلى
 األىٍحزىابً  يىٍكـى  دىعىاؤيه  ذلؾ كمف معاركو، جميع في المَّو يدعك  كاف "كىكذا ،(2()1)

مىى ، عى  اْىِزْمُيمْ  المَُّيمَّ  اأَلْحزَاَب، اْىِزمِ  المَُّيمَّ  الِحَساِب، َسِريعَ  الِكتَاِب، ُمْنِزلَ  المَُّيمَّ : »فىقىاؿى  الميٍشًرًكيفى
ٍسبينىا : عباس ابف "كقاؿ ،(3)"«َوَزْلِزْلُيمْ  ـى  المَّوي  حى ًنٍع ، كى ًكيؿي  ِفي أُْلِقيَ  ِحينَ   ِإْبرَاِىيمُ  َقاَلَيا» الكى
ٌٌإًفٌَّ: ﴿قىاليكا ًحيفى  « ُمَحمَّدٌ  َوَقاَلَيا النَّاِر، ٠اٌُىدٌٌٍاَلَّةسى ىهي ٌٌٍْٗجى ٌٌٍٕٗىسي ٞي ٠ٍ ٌٌٌٍٗىةٍخظى ٞي ادى ةٛنةٌٌىزى ٙى ي٠اٌإًي ُىةل ٌكى
ىة ٍصبٜي ٌيٌظى ٌٗىٌاَّللَّ ًٍٛه ٔيٌٌكى كًي  سبيؿ في المجاىدكف يككف أف غيينب كىكذا ،(4)"[173: عمراف آؿ﴾ ]ال٠ى

  .عميـ بو المَّو ما الببلء مف بو المَّو يدفع الدعاء ألف  المَّو
 . ورسولو المَّو طاعة: السادس

جندم في جيش  كؿ عمى فيجب النصر، كعكامؿ دعائـ أقكل مف كرسكلو المَّو طاعة
 عنو نيى كما بو، االئتمار كجب بو تعالى المَّو أمر فما عيف، طرفة المَّو يعصي ال المسمميف أف

ٌٍ: ﴿تعالى قاؿ كليذا عنو، االبتعاد كجب تعالى ٠ا يهي ـً
ى
ٌىٌكىأ يٌٌاَّللَّ ٠ِلى : تعالى كقاؿ ،[1: األنفاؿ﴾ ]كىرىشي

٘ىٚ﴿ ٌىٌييًفمًٌٌكى يٌٌاَّللَّ ٠ِلى ٌٌكىرىشي ٍضى ٌىٌكىَيى ًٌٌٝاَّللَّ ٍِ يىذَّ ّىٌٌكى ً ٍكَلى
ي
ٌٗيٌٌىأ ةاًزيكفٌىٌٞي ٍى  ا يطع كمف " [52: النكر﴾ ]إٍ

 الذنكب، مف مضى فيما كعقابو عذابو يخؼ: أم ا يخش كمف كميا، الديف أمكر في سكلوكر 
 رسكلو كطاعة ا بطاعة اتصافيـ ألجؿ كحدىـ، الفائزكف ىـ فأكلئؾ منيا يستقبؿ فيما كيتقو

٘ىٚ﴿" ،(5)كتقكاه" كبخشيتو ٌىٌحىٍهًعٌٌكى يٌٌاَّللَّ ٠ِلى دٌٌٍكىرىشي ِى ٌٌذى َّٔ َلَلٌنٌؽى جًحٜنةٌؽى  كمف ، أم[36: زاباألح﴾ ]٘ 
 اليدل طريؽ عف انحرؼ فقد عنو، نييا ما يعصي أك  رسكلو أمر أك ا أمر يخالؼ
ضياع  إلى المؤدم كالخير، الحؽ منيج عف البعيد المبيف الضبلؿ متاىات في ككقع كالرشاد،
رًٌ: ﴿تعالى قاؿ كما المفاسد، في كاالنغماس المصالح ٍيىٍعذى ٌٚىٌٌٖى ي ً ٠فٌىٌاَّلَّ ٍي ىةًٕ ٌٌٍَٚيي ٍمرًقًٌٌخى

ى
فٌأ

ى
ٌٌٍٗأ ٟي ٌديًػيجى

كًٌٌٌٍذٍٜىحٌه
ى
ٌٌٍٗأ ٟي ٌٌييًػيجى ابه ٌٗهٌنىذى ًْل

ى
 َوُجِعلَ  ُرْمِحي، ِظلّْ  َتْحتَ  ِرْزِقي ُجِعلَ »:  كقاؿ ،(6)"[63: النكر﴾ ]أ

                                                           

 [.1763: حديث رقـ1383/ 3الجياد كالسير/االمداد بالمبلئكة في غزكة بدر، صحيح مسمـ، مسمـ، ] (1)
 (.370/ 7( الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي )ج2)
 [.2933: حديث رقـ44/ 4الجياد كالسير/الدعاء عمى المشركيف باليزيمة، صحيح البخارم، البخارم، ] (3)
 [.4563: حديث رقـ39/ 6تفسير القرآف/إف الناس قد جمعكا لكـ فاخشكىـ، صحيح البخارم، البخارم، ( ]4)
 (694/ 2) الحجازمالتفسير الكاضح، ( 5)
 (.28/ 22التفسير المنير، الزحيمي )ج (6)
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َغارُ  الذّْلَّةُ   َمنْ  ِإالَّ  الَجنَّةَ  َيْدُخُمونَ  ُأمَِّتي ُكلُّ » أيضان: ، كقاؿ (1)«َأْمِري َخاَلفَ  َمنْ  َعَمى َوالصَّ
مىفٍ  المًَّو، رىسيكؿى  يىا: قىاليكا ،«َأَبى  َفَقدْ  َعَصاِني َوَمنْ  الَجنََّة، َدَخلَ  َأَطاَعِني َمنْ : »قىاؿى  يىٍأبىى؟ كى
، كال تتحقؽ طاعة ا كرسكلو إال إذا التـز الجندم المسمـ طاعة قائده في ميداف العبادة (2)«َأَبى

 َعزَّ  اَ  َأَطاعَ  َفَقدْ  َأَطاَعِني َوَمنْ  َأَطاَعِني، َفَقدْ  َأِميِري َأَطاعَ  َمنْ » :كالجياد، فقد قاؿ 
، لذا كاف لزامان عمى الجندم المسمـ الذم يسعى لتحقيؽ النصر ألمة اإلسبلـ كيطمح (3)«َوَجلَّ 

 لدخكؿ الجنة أف يمتـز طاعة ا كرسكلو ككذلؾ أميره ليفكز بخيرم الدنيا كاآلخرة.
 النزاع. وعدم االعتصام: السابع

 كعدـ كالتكاتؼ، بالمَّو االعتصاـ سيما كال النصر، عكامؿ ييحقّْقكا أف الجنكد عمى يجب
َلٌى: ﴿تعالى قاؿ كاالفتراؽ، النزاع ٌٌٍكى ٠ا ٌٌٍتىٜىةزىني ٖي٠ا ٍٍظى ذى ٌٌذى ٞىتى دىٍذ ٌٌٍٗكى : كقاؿ [،46األنفاؿ:]﴾ًرُييسي

﴿ٌٍ ٠ا ٙي ًٌٌٔكىاٍخذىًػ ًًٌٌِبىجٍ ةٌاَّللَّ يهن ً ُيٌٌكىَلٌىٌْجى رَّ ٍى ةٌيىة: ﴿تعالى [، كقاؿ103آؿ عمراف:]﴾٠اٌٍتى ٟى ح 
ى
ٌٚىٌأ ي ً ٜي٠اٌٌٍاَّلَّ ٘ى ٌآ

ٌٍ ٠ا يهي ـً
ى
ٌىٌأ ٌٌٍاَّللَّ ٠ا يهي ـً

ى
٠ؿىٌٌكىأ ٍكًِلٌٌالرَّشي

ي
ٍمرًٌٌكىأ

ى
ٌٌٍٗاْل ٌٌٌٍٗىإًفًٌٜ٘سي ٍخذي ءٌوًٌفٌٌتىٜىةزى ٍ ٌٌٌىريد كقيٌٌَشى ًٌٌإًَلى ٠ؿًٌٌاَّللَّ ٌإًفٌكىالرَّشي

ٌٍٗ ٜذي ٜي٠فٌىٌْي ً٘ ًٌٌديٍؤ ـًٌٌثًةَّللَّ ّىٌٌاْلًخرًٌٌكىاٍْلى٠ٍ ً رٍيٌهٌذىل ٌٚيٌخى ٍظصى
ى
ًكيَلنٌٌكىأ

ٍ
 تنبثؽ إذف أخكة [، "فيي59النساء:]﴾ دىأ

 تجمع مجرد كليست كدينو، كنيجو عيده أم ا بحبؿ االعتصاـ أساسيا كاإلسبلـ التقكل مف
الكثيرة،  الجاىمية حباؿ مف آخر حبؿ بكاسطة كال آخر، ىدؼ أم عمى كال آخر، تصكر أم عمى
 نعمة كىي األكلى، المسممة الجماعة عمى بيا ا يمتف نعمة ا بحبؿ المعتصمة األخكة فيذه
كا﴿ النعمة ىذه يذكرىـ ىنا كىك دائمان  عباده مف يحبيـ لمف ا ييبيا ري ْي ٌٌكىاٍذ ٙىخى ًًٌٌٍٛه ٌٌٍٗاَّللَّ ٖىيٍسي ٌنى
ٌٌٍٗإًذٌٍ ٍٜذي اءٌنٌْي ٍندى

ى
ٌٌأ ًى َّٕ

ى
ٌٌٍٗبىٍيٌىٌٌىأ ي٠بًسي ٌٌٍُٖٗي ٍغجىٍعذي

ى
ًٌٌٌٝىأ ذً ٙى ، كعف عبادة بف [103: عمراف آؿ﴾ ]٠ىاٛنةإًخٌٌٍثًًٍٜه

انىا قاؿ: الصامت  ا فىكىافى  فىبىايىٍعنىاهي،  اً  رىسيكؿي  دىعى ذى  ًفيمى مىٍينىا أىخى  السَّْمعِ  َعَمى َباَيَعَنا َأنْ : »عى
: قىاؿى  ،«َأْىَموُ  اأْلَْمرَ  ُنَناِزعَ  اَل  َوَأنْ  َعَمْيَنا، َوَأَثَرةٍ  َوُيْسِرَنا، َوُعْسِرَنا َوَمْكَرِىَنا، َمْنَشِطَنا ِفي َوالطَّاَعةِ 

 .(5)"(4)«ُبْرَىانٌ  ِفيوِ  اِ  ِمنَ  ِعْنَدُكمْ  َبَواًحا ُكْفرًا َتَرْوا َأنْ  ِإالَّ »

 

                                                           

 : معمؽ[.40/ 4الجياد كالسير/ما قيؿ في الرمح، صحيح البخارم، البخارم، ] (1)
: حديث ،9 /92 االعتصاـ بالكتاب كالسنة/االقتداء بسنف رسكؿ ا صحيح البخارم، البخارم، ( ]2)

 [.7280رقـ
 .إسناده صحيح [، قاؿ شعيب األرناؤكط:7334: حديث رقـ286/ 12 مسند أحمد، أحمد،( ]3)
 [.1709: حديث رقـ 3/1470االمارة/كجكب طاعة األمراء...، صحيح مسمـ، مسمـ، ] (4)
 (.442/ 1)ج قطبفي ظبلؿ القرآف، ( 5)
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 والمصابرة. الصبر: الثامن

 المَّو أعداء قتاؿ عمى الصبر سيما كال كميا، األمكر في "يتميز الجندم المسمـ بالصبر
 أقدارً  كصبره عمى المًَّو، محارـً  عف كصٍبره  المًَّو، طاعةً  عمى صبره : أنكاع ثبلثةي  كالصبري  كرسكلو،

ةٌيىة: ﴿تعالى قاؿ ،(1)المؤلمة" المَّوً  ٟى ح 
ى
ٌٚىٌأ ي ً ٌٌٍاَّلَّ ٜي٠ا ٘ى ٌٌٍاٍغًِبيكاٌٌٍآ كا ةثًري ٌٌٍكىغى ٠ا رىاثًفي ٌٌٍكى ٠ا ِي ٌىٌكىاتَّ ٌٌٍٗاَّللَّ ٌٕىهىَّٖسي

٠فٌى ًٖعي ٍٍ ، (2)ا" سبيؿ في كرابطكا عدككـ كصابركا دينكـ عمى ، "اصبركا[200:عمراف آؿ] ﴾تي
 عف كاالحتراز الحسنة، باألفعاؿ اإلتياف عف عبارة كذلؾ كالمصابرة، بالصبر أمر تعالى "فيك

 ىي التي القكل بمجاىدة ذلؾ بعد أمر القكل عف صادرة األفعاؿ كانت كلما الذميمة، األفعاؿ
 القكل ىذه دفع يحصؿ بو ما ذكر ثـ ة،بالمرابط المراد ىك كذلؾ الذميمة، األفعاؿ مصادر
 عمى ا تقكل ترجيح كجب ألجمو ما ذكر ثـ ا، تقكل ىك كذلؾ كالمنكرات، القبائح إلى الداعية
كاٌٍ﴿ ، قاؿ تعالى:(3)الفبلح" كىك كاألخبلؽ، القكل سائر ٌىٌإًفٌٌَّكىاٍغًِبي مٌىٌاَّللَّ ٌٚىٌ٘ى ةثًًري : األنفاؿ] ﴾الػَّ
يٌِّ: ﴿تعالى ، كقاؿ[46

ى
أ كى ٔىًٌٌَّٛبٌيٌٌِّ٘ٚٚكى ٌٝيٌُىةدى هى سرًيٌهًٌربِّي ٠فٌىٌ٘ى ةٌْى ٙى ٜي٠اٌٌٍذى ٞى ةٌكى ٙى ً ٌٌٍٗل ٟي ةبى غى

ى
ًًٌٌٔفٌٌأ ًبي ًٌٌشى ةٌاَّللَّ ٘ى ٌكى

ٌٍ ٠ا ٍي هي ةٌؽى ٘ى ٛي٠اٌٌٍكى ٌيٌاٍشذىناى ٌٌكىاَّللَّ ًت  ٌٚىٌُيي ةثًًري ةٌٌالػَّ ٘ى فٌىٌكى ٌٌٍٗلاى ٟي ى فٌإًَلٌٌَُّى٠ٍل
ى
ي٠اٌٌٍأ رٌٌٍربَّٜىةٌُىةل ًٍ ىةٌاٍى ىةٌَلى ٌذيٛي٠بٜى

إًٌ ٜىةكى اذى ٍمًرٛىةًٌفٌٌٍْسى
ى
ثىجٍِّخٌٌأ ٜىةٌكى ٘ى ا ٍُدى

ى
ٛىةٌأ ٍ ٌٌكاَٛصي ى ـًٌٌلَعى ٠ٍ ِى ٌٚىٌإٍ ًًٌري ٌٗيٌٌإنٍاى ٞي ٌيٌٌىآدىة ٌٌاَّللَّ ٍجيىةٌزى٠ىابى ٌٚىٌادل  ٍص ٌكىظي

ةًٌٌزى٠ىاًبٌ ٌيٌاْلًخرى ٌٌكىاَّللَّ ًت  ٍعًصجًيٌىٌُيي ٙي ٍ  أنَّ  ...َواْعَممْ »: عنو  كجاء ،[148 - 146: عمراف آؿ﴾ ]ال
بْ  ِفي ْبِر، َمعَ  النَّْصرَ  َوَأنَّ  َكِثيرًا، َخْيرًا َتْكَرهُ  َما َعَمى رِ الصَّ  َمعَ  َوَأنَّ  اْلَكْرِب، َمعَ  اْلَفَرجَ  َوَأنَّ  الصَّ

 .(4)«ُيْسرًا اْلُعْسرِ 

 تعالى. المَّو عند فيما ترك المطامع الدنيوية والرغبة: التاسع

قاؿ  كاآلخرة، الدنيا كسعادة والمَّ  فضؿ في الٌطمع ىك األعداء عمى النصر عمى ييعيف مما
كفٌى﴿تعالى:  ييٍؤزًري ٌٌكى ى ٌٌٍٗلَعى ًٟ ًص ٍي ٍج

ى
ى٠ٌٌٍأ ل فٌىٌكى ٌٌٍٗلاى ًٟ حٌهٌثً ةغى ػى ٌٌٍٚخى ٘ى طٌٌَّيي٠ؽىٌٌكى ًٌٌٝطي ًص ٍٍ ّىٌٌجى ً كَلى

ي
ٌٗيٌٌىأ ٠فٌىٌٞي ًٖعي ٍٍ ٙي ٍ ﴾ ال

 قاؿ اليرمكؾ، كقعة في كقع كما جميعان، كاألنصار المياجريف خمؽ ىذا ، "كاف[9: الحشر]
 إف: أقكؿ كأنا الماء مف شيء كمعي لي، عـ ابف أطمب اليرمكؾ يـك انطمقت: العدكم حذيفة
 آه،: يقكؿ برجؿ أنا فإذا نعـ، أف برأسو فأشار أسقيؾ؟: لو فقمت بو أنا فإذا سقيتو، رمؽ بو كاف

 نعـ، أف فأشار أسقيؾ؟ فقمت العاص، بف ىشاـ ىك فإذا إليو، انطمؽ أف عمي ابف إلي فأشار

                                                           

 .(222/ 2ركائع التفسير، ابف رجب الحنبمي )ج (1)
 .(1209/ 2)ج مكي بف أبي طالباليداية الى بمكغ النياية ( 2)
 (.474/ 9مفاتيح الغيب، الرازم )ج (3)
 [ قاؿ شعيب األرناؤكط: حديث صحيح.2803: حديث رقـ19/ 5، مسند أحمد، أحمد]( 4)
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 ىشاـ، إلى فرجعت مات، قد ىك فإذا فجئتو، إليو انطمؽ أف ىشاـ فأشار ه،آ يقكؿ آخر فسمع
 كأصحابو  نبيو المَّو نصر ، كليذا(1)مات" قد ىك فإذا عمي ابف إلى فرجعت مات، قد ىك فإذا
 :فعمو ما تعالى المَّو عند فيما الرغبة عمى يدؿٌ  كمما بعده، مف

 يىٍشيىدٍ  لىـٍ  ًبوً  سيمّْيتي  الًَّذم عىمّْيى : » مالؾ بف أىنىسه  أحد، حيث قىاؿى  يـك  النضر بف "أنس-1
مىٍيًو، بىٍدرنا فىشىؽَّ   اً  رىسيكؿً  مىعى  ؿي : قىاؿى  عى ٍنوي، غييٍّْبتي   اً  رىسيكؿي  شىًيدىهي  مىٍشيىدو  أىكَّ فٍ  عى  كىاً 

غىٍيرىىىا  يىقيكؿى  أىفٍ  فىيىابى  أىٍصنىعي، مىا اي  لىيىرىاًني  اً  رىسيكؿً  مىعى  بىٍعدي  ًفيمىا مىٍشيىدنا اي  أىرىاًنيى 
دو  يىٍكـى   اً  رىسيكؿً  مىعى  فىشىًيدى » ، ٍبفي  سىٍعدي  فىاٍستىٍقبىؿى : قىاؿى  ،«أيحي  أىبىا يىا: أىنىسه  لىوي  فىقىاؿى  ميعىاذو

ك، ؟ عىٍمرو نَّةً  ًلًريحً  كىاىنا: فىقىاؿى  أىٍيفى ، ديكفى  أىًجديهي  اٍلجى دو تَّى مىييـٍ فىقىاتى : »قىاؿى  أيحي  فىكيًجدى : »قىاؿى  ،«قيًتؿى  حى
سىًدهً  ًفي انيكفى  ًبٍضعه  جى ثىمى ٍربىةو  بىٍيفً  ًمفٍ  كى طىٍعنىةو  ضى ٍميىةو  كى ا أيٍختيوي  فىقىالىتٍ : "قىاؿى  ،«كىرى  أىًخي عىرىٍفتي  فىمى
لىتٍ  ًببىنىاًنًو، ًإالَّ  نىزى ٌٚى﴿ :اآٍليىةي  ىىًذهً  كى ًٜيٌىًٌ٘ ً٘ ٍؤ ٙي ٍ ةؿهٌٌال ُي٠اٌرًصى دى ةٌغى كاٌ٘ى دي ٞى ٌىٌَعى ًٌٌٝاَّللَّ ٖىيٍ ٌٌٍٗنى ٟي ٍٜ ًٙ ٌٌٌٍٚى ٌ٘ى

ٌ ٌٝيٌُىَضى ٍجى ٌٌٍَٗنى ٟي ٍٜ ً٘ ٌٌٍٚكى ةٌيىجٍذىًلرٌيٌ٘ى ٘ى ي٠اٌكى ل ٌٌثىدَّ ٍكفى  فىكىانيكا: »قىاؿى  ،["23: األحزاب] ﴾تىجًٍديَلن  أىنَّيىا ييرى
لىتٍ  ًفي ًفيوً  نىزى اًبًو  كى  . (3)"(2)«أىٍصحى

 السََّمَواتُ  َعْرُضَيا َجنَّةٍ  ِإَلى ُقوُموا»و: ألصحاب  قاؿ حينما بدر، في الحماـ  بف عيمير -2
اـً  ٍبفي  عيمىٍيري  يىقيكؿي : قىاؿى  ،«َواأْلَْرُض  مى اًرمُّ  اٍلحي نَّةه  اً، رىسيكؿى  يىا: اأٍلىٍنصى يىا جى  السَّمىكىاتي  عىٍرضي
؟ ، بىخو : قىاؿى  ،«نىعىـٍ : »قىاؿى  كىاأٍلىٍرضي  «؟َبخٍ  َبخٍ  َقْوِلكَ  َعَمى كَ َيْحِممُ  َما: » اً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  بىخو

اءىهى  ًإالَّ  اً، رىسيكؿى  يىا كىاً  الى : قىاؿى   فىأىٍخرىجى  ،«َأْىِمَيا ِمنْ  َفِإنَّكَ : »قىاؿى  أىٍىًميىا، ًمفٍ  أىكيكفى  أىفٍ  رىجى
ًنًو، ًمفٍ  تىمىرىاتو  عىؿى  قىرى ، يىٍأكيؿي  فىجى ًييتي  أىنىا لىًئفٍ : قىاؿى  ثيَـّ  ًمٍنييفَّ تَّى حى يىاةه  ًإنَّيىا ىىًذهً  تىمىرىاًتي كيؿى آ حى  لىحى
ا فىرىمىى: قىاؿى  طىًكيمىةه، تَّى قىاتىمىييـٍ  ثيَـّ  التٍَّمًر، ًمفى  مىعىوي  كىافى  ًبمى  .(4)قيًتؿى  حى

 لمن يستحقيا. القيادة إسناد: العاشر واألخير
لسمات يتسـ با لمف كالجبيات كاألفكاج كالسرايا، الجيكش، قيادة تكلية النصر أسباب مف

ٌٌٍٗإًفٌَّ: ﴿تعالى لقكلو فاألمثؿ، األمثؿ ثـ ،(5)العقدية كاألخبلقية كالشخصية كاالدارية ٘ىسي ٍكرى
ى
ًٌنٜدٌىٌأ

ًٌ ٌٌٍٗاَّللَّ ِىةزي ٍت
ى
 األسباب أعظـ مف لمعبد كمحٌبتو التَّقكل، أىؿ ييحبُّ   كالمَّو ،[13: الحجرات﴾ ]أ
ٌثىٌ: ﴿تعالى قاؿ أعدائو، عمى كنصره كتسديده عبده تكفيؽ في ٌٌٍَٚلى ٌٌ٘ى ٍكَّفى

ى
ًدقًٌٌأ ٍٟ ٌٌثًهى ٌىٌٌىإًفٌٌَّكىاتَّقى ٌاَّللَّ

                                                           

 (.44/ 8)ج الشنقيطيأضكاء البياف، ( 1)
 [.1903، حديث رقـ 3/1512االمارة/ثبكت الجنة لمشييد، صحيح مسمـ، مسمـ، ( ]2)
 (.240/ 20( جامع البياف، الطبرم )ج3)
 [.1901: حديث رقـ 1510/ 3لمشييد،  االمارة/ثبكت الجنةصحيح مسمـ، مسمـ، ( ]4)
 (.53( القيادة في ضكء اآليات القرآنية، األسطؿ )ص 5)
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ٌ ًت  ًِيٌىٌُيي ذَّ ٙي ٍ مع أصحابو حيف كاف يختار لقيادة  ، كىذا حاؿ النبي [76: عمراف آؿ﴾ ]ال
الجيكش مف يجد فيو المميزات كالمؤىبلت الكافية التي تؤىمو ألف يقكد أصحابو نحك تحقيؽ 

ًميُّ  مَّؼى  ، طىاًلبو  أىًبي ٍبفي  النصر المؤزر، فيذا عى ، ًفي  النًَّبيّْ  عىفً  تىخى ٍيبىرى كىافى  خى ًمدنا، كى : فىقىاؿى  رى
مَّؼي  أىنىا  َغًدا الرَّاَيةَ  أَلُْعِطَينَّ : »قىاؿى  فيًتحىتٍ  الًَّتي المٍَّيمىةى  كىانىتً  فىمىمَّا ًبًو، فىمىًحؽى  ، النًَّبيّْ  عىفً  أىتىخى
ًميّّ  ىىذىا: فىًقيؿى  نىٍرجيكىىا، فىنىٍحفي  «َعَمْيوِ  ُيْفَتحُ  َوَرُسوُلُو، المَّوُ  ُيِحبُّوُ  َرُجلٌ  ًداغَ  الرَّاَيةَ  َلَيْأُخَذنَّ  َأوْ   عى

مىٍيوً  فىفيًتحى  فىأىٍعطىاهي،  .(2)(1)«عى

 وحقيقتو. النصر، مفيومو ثانيًا: أنواع
نكاع إف لمنصر أنكاعان كأشكاالن متعددة، تكضح مفيـك النصر جميان، كفيما يمي سنبيف أ

 .ا قيبلن  مف أصدؽ كمف النصر ليفيـ كعد ا تعالى
 النوع األول: النصر بالغمبة في حياة الجندي المسمم.

 كانتصار كظيكره الديف انتصار بيف بو، كيجمع كيحسكف الناس يراه كىك النصر الذم  
ٍخرىل: ﴿ قاؿ كلذلؾ ،(3)"العاجؿ بحب مكلعة كالنفس"النفكس،  إلى محبب الداعية كما أنو

ي
ٌكىأ

ة ٟى ج ٠جى ً ٌٚىٌٛىٍَصٌهٌَتي ًًٌٌ٘ ذٍطٌهٌاَّللَّ ذى ٌٌكى  المكذبيف، ىؤالء بإىبلؾ يككف ، كمنو ما قد[13:الصؼ ﴾ ]ُىًريته
قكمو، قاؿ  كأىمؾ ا نجاه حيث ،لنكح حدث معيـ، كما آمف كمف كالمرسميف األنبياء كنجاة

َعىٌ﴿تعالى:  ٌٝيٌٌىدى بَّ ٌٌرى ِنِّ
ى
ٌٌأ ٍيٖي٠به ذىٍعٜىةذٌىٌٌىةٍجذىًَصٌٌٍ٘ى ٌٌٍى ث٠ٍىابى

ى
ةءًٌٌأ ٙى ةءٌوٌالصَّ ٙى رٌوٌثً ًٙ ٟى

ٍٜ ٍرٛىةٌ٘ي ٌىضَّ ٌٌكى رٍضى
ى
ٌاٍْل

يي٠ٛةنٌ ٌٌخي ةءٌيٌٌىةٍِلىقى ٙى ٍ ٌٌال ى ٍمرٌوٌلَعى
ى
ٍٜىةقيٌٌُيًدرٌىٌُىدٌٌٍأ ٖى ٌٌكىْحى ى ٌٌذىاًتٌٌلَعى ل٠ٍىاحو

ى
ٌوٌأ ٍرًمٌكىديْسي ٍخييجًٜىةٌُتى

ى
اءٌنٌثًأ زى ٌٌٍٚصى ٙى ً فٌىٌل ٌلاى

رٌى ًٍ  يؤمف ال أنو إليو ا أكحى أف بعد إال قكمو عمى نكح دعا [، "كما14 - 10:القمر﴾ ]زي
كًحٌى: ﴿تعالى قكلو في كذلؾ آمف، الذم القميؿ غير أحد منيـ

ي
ٌٌكىأ ٌٌإًَلى ٌٝيٌٛي٠حو َّٛ

ى
ٌٌٍٚأ ٌٚىٌٕى ً٘ ٌٌٍٚييٍؤ ّىًٌٌ٘ ٌُى٠ًٍم

ٌ ٌٌٍٚإًَلَّ ٌٚىٌُىدٌٌٍ٘ى ٘ى ٌٌآ ةٌدىبٍذىئًٍسٌٌٌىَلى ٙى ٛي٠اٌثً ٖي٠فٌىٌلاى هى ٍٍ قاؿ تعالى:  ،ىكد  قكـ ، "ككذلؾ(4)"[36: ىكد﴾ ]حى
ة﴿ َّٙ ى ل ةءٌىٌكى ٛىةٌصى ٍمري

ى
َّيٍٜىةٌأ ٠دناٌْنى ٌٚىٌٞي ي ً ٜي٠اٌكىاَّلَّ ٘ى ٌٝيٌآ هى َّٜةٌثًرىٍْحىحٌوٌ٘ى ًٌٌٍ٘ٗ ٞي َّيٍٜىة ٌٌٍٚكىْنى ًٌٌ٘ ابو

ٌٌنىذى ًٖيقو ، [58ىكد: ﴾ ]ىى
ٌٗي﴿ :صالح  كقكـ ٟي تٍ ذى خى

ى
حٌيٌٌىأ ٍى ٠اٌالرٍَّص ٍغجىعي

ى
ًٌٌٍٗفٌٌٌىأ ًٞ اًر يٌىٌدى ًٙ ةزً لكط  ، كقـك[78:األعراؼ ﴾ ]صى

: ﴿ٍرٛىة فى ٍ٘
ى
ٌٌٍٗكىأ ًٟ يٍ

ٖى رانٌٌنى فى رٌٌٍ٘ى ٌٌٌىةٍجلي ًى يٍ فٌىٌْى ًُجىحٌيٌلاى ً٘يٌىٌَعى ٍضًر ٙي ٍ شعيب  ، كقكـ[84:األعراؼ ﴾ ]ال
: ﴿ٌثي٠قي ذَّ ٓى ٌٌٌٍٗى ٞي ذى خى

ى
ٌٌٌىأ ابي ـًٌٌنىذى َّٖحًٌٌيى٠ٍ ٌٝيٌإل  فٌىٌإًَّٛ ٌٌلاى ابى ذى ٌـوٌنى ٌٗوٌيى٠ٍ ًلي  أخذ إف ،[189:الشعراء ﴾ ]نى

                                                           

 [.4209: حديث رقـ 134/ 5 المغازم/غزكة خيبر،صحيح البخارم، البخارم، ( ]1)
 (.65( كيفية دعكة الكثنييف، القحطاني )ص 2)
 (.240( األمثاؿ، ابف سبلـ )ص 3)
 (.477/ 7)( أضكاء البياف، الشنقيطي 4)
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 ييمؿ كال يميؿ كا كالمرجفيف، لممكذبيف ككبت لمداعية، ظيـنصر ع األليـ بالعذاب المجرميف
نٌ: ﴿أبدان  ٌ ٍذٛىةٌٌىُكي خى

ى
ًٌٌٝأ ٍٛجً ٌٌٍٗثًذى ٟي ٍٜ ًٙ ٌٌٌٍٚى ٍٖٜىةٌ٘ى رٍشى

ى
ًٌٌٝأ ٖىيٍ ةًغجةنٌٌنى ٌٌٍٗظى ٟي ٍٜ ً٘ ٌٌٍٚكى ٌٝيٌ٘ى دٍ ذى خى

ى
حٌيٌأ يٍعى ٌٌٍٗالػَّ ٟي ٍٜ ً٘ ٌٌٍٚكى ٌ٘ى

ٜىة ٍٍ صى ًٌٌٝخى ٌٌثً رٍضى
ى
ٌٌٍٗاٍْل ٟي ٍٜ ً٘ ٌٌٍٚكى ٍرٜىةٌ٘ى ٍىرى

ى
ةٌأ ٘ى فٌىٌكى ٌيٌلاى ٌٌٍٗاَّللَّ ٟي ٙى ًٖ ًٌٌٍْٚلىٍل ٕىًس ٛي٠اٌكى ٌٌٍٗلاى ٟي صى ٍي ٍج

ى
ٙي٠فٌىٌأ ًٖ ٍل  سكرة﴾ ]حى

ظفارنا كٌذبنا مف بإعبلئيـ عمى الدنيا الحياة في ، "فكاف النصر(1)"[40:العنكبكت  حتى بيـ، كا 
 مف فأعطاىما ،كسميماف  بداكد ذلؾ مف فعؿ كالذم ذلة، بالظفر كيذلكىـ غمبة، يقيركىـ
 قكمو، مف كٌذبو مف عمى بإظياره  بمحمد فعؿ ككالذم كافر، كؿ بو قيرا ما لسمطافكا الميٍمؾ
ما نجاء بإىبلكيـ كشاقيـ حاٌدىـ ممف بانتقامنا كا  فعؿ  كالذم كعاداىـ، كٌذبيـ ممف الرسؿ كا 

نجائو قكمو تغريؽ مف كقكمو، بنكح  ذكره تعالى  كفرعكف بمكسى  فعؿ ككالذم منيـ، كا 
 .(2)ذلؾ" كنحك كغيرىـ إسرائيؿ بني مف بو آمف كمف مكسى  كنجَّى غرقان، أىمكيـ إذ كقكمو،

 النوع الثاني: النصر بإىالك األعداء بعد موت الجندي المسمم.

" كالرسؿ، األنبياء ىؤالء كفاة بعد كمكذبييـ، أعدائيـ، مف ا بانتقاـ االنتصار يككف قد
 عمى بتسميطو ،ميمكيـ،... بعد مف رسكلنا كفاة عدب مكٌذبييـ مف الدنيا الحياة في فكاف االنتقاـ

نبكخذ  تسميط مف يحيى، بقتمة ككفعؿ ا تعالى قتمتو، مف بيـ انتصر ا حتى سمطنا مف قتمو
 بالرـك قتمو مريدم مف لعيسى ككانتصار ا  لو، قتمو مف بو انتصر ا حتى عمييـ نصر
 تمؾ أف كذلؾ منصكركف، كىـ الدنيا في يقتمكف كفكالمؤمن األنبياء كاف بيـ، فقد أىمكيـ حتى
 ألكلئؾ بيـ فينتصر قكمان  ا يبعث حتى تذىب ال كالمؤمنيف باألنبياء ذلؾ تفعؿ التي األمة
 .(3)"منيـ قتمكا الذيف

 النوع الثالث: النصر بنيل الجندي لمشيادة في سبيل ا:

 كالطرد كالسجف كالقتؿ، ،الحقيقي النصر ىك يككف قد ىزيمة الناس يتصكره ما إف
ٌٌَّكىَل﴿ :ا، قاؿ  سبيؿ في شيادة الداعية قتؿ كاألذل، أليس بى ٍصى ٌٚىٌَتى ي ً ًًٌٌٔفٌٌُيذًٖي٠اٌاَّلَّ ًبي ًٌٌشى ٌاَّللَّ

ٍم٠ىادةنٌ
ى
ٌٌٍٔأ ٍظيىةءٌهٌثى

ى
ًٌٌٍٗنٍٜدٌىٌأ ًٟ بِّ ُي٠فٌىٌرى ٔىٌ﴿: ، كقاؿ [169:عمراف  آؿ﴾ ]ييٍرزى ًًٌٌٔري َّحٌىٌاٍدخي ٌٌيىةٌُىةؿىٌٌاٍْلٜى ٍخى ٌْلى

ٌٌُى٠ًٍمٌ ٙي٠فى ٍهٖى ةٌحى ٙى رٌىٌثً ٍى ًٌٌلٌٌدى ٖىًِنٌٌرىِّبِّ هى ٌٚىٌكىصى ً٘يٌىًٌ٘ رى ٍٓ ٙي ٍ ٌٍٔ﴿، كقاؿ تعالى: [27-26:يس ﴾ ]ال ٌٌٍُٔي ٌٞى
٠فٌى بَّػي ٌٌثًٜىةٌدىرى لٌإًَلَّ  :أىميا جكانب، عدة مف انتصار الجندم فقتؿ ،[52:التكبة ﴾ ]اٍِليٍصجىيىٍيًٌٌإًٍظدى

                                                           

 (.782( األحكاـ الشرعية لمثكرات العربية، الشحكذ )ص 1)
 (.401-400/ 21( جامع البياف، الطبرم )ج2)
 (.21/401)ج المرجع السابؽ( 3)
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ٌٌَّكىَل﴿ صاراالنت أنكاع أعظـ مف كىي :الشيادة -1 بى ٍصى ٌٚىٌَتى ي ً ًًٌٌٔفٌٌُيذًٖي٠اٌاَّلَّ ًبي ًٌٌشى ٍم٠ىادةنٌٌاَّللَّ
ى
ٌٌٍٔأ ٌثى

ٍظيىةءٌه
ى
ًٌٌٍٗنٍٜدٌىٌأ ًٟ بِّ ٌٌرى ُي٠فى ةٌٌىرًًظيٌىٌييٍرزى ٙى ٌٗيٌثً ٞي ٌيٌآدىة ٌٌٍٚاَّللَّ ًًٌٌ٘ٝ ًٖ ، [170-169:عمراف  آؿ﴾ ]ٌىٍؾ

 بسبب رىـ،غي عمى كتفضيؿ كبير، كفضؿ مقيـ نعيـ مف رأكه بما مسركركف الشيداء "ىؤالء
نما ا، سبيؿ في بعد يقتمكا لـ الذيف المجاىديف بإخكانيـ أيضا مسركركف كىـ الشيادة،  كا 

 ليـ أعد ما رأكا حينما الشيداء، قكافؿ مف تقدميـ مف أثر يقتفكف سائركف الطريؽ عمى ىـ
 الك  مكركه مف خكؼ يكدره ال الذم الدائـ كالنعيـ األبدية الحياة كىك الحسف، الجزاء مف

 كالرزؽ عمميـ عمى الثكاب مف ليـ يتجدد بما أيضا يفرحكف فات، كىـ ما عمى حزف
 النعيـ ىك: اآلية ىذه في كالفضؿ كنعيميا الجنة مف ا يؤتييـ الذم اإلليي كالفضؿ
 يضيع ال ا بأف كيستبشركف ا، مف بنعمة يستبشركف أنيـ أم يأجرىـ، ا كأف المذككر

 .(1)المؤمنيف" أجر
، "فإنيـ قد (2)الممؾ قتمو عندما لغبلـ سكرة البركج حدث كما وظيوره: المنيج انتصار-2

 في كاف فقد الحياة، عمى انتصركا لمنيج ا فقد تجمى في ىذه الحادثة انتصار العقيدة
 كىـ يخسركف كانكا كـ كلكف إليمانيـ، اليزيمة مقابؿ في بحياتيـ ينجكا أف المؤمنيف امكانية
 كانحطاطيا حرية، ببل كبشاعتيا عقيدة، ببل الحياة زىادة معنى: الكبير المعنى ىذا يقتمكف
 كمعنى جدان  كريـ معنى إنو! األجساد عمى سيطرتيـ بعد األركاح عمى الطغاة يسيطر حيف
 فتحترؽ النار مس يجدكف كىـ ربحكه األرض، في بعد كىـ ربحكه الذم ىذا جدان  كبير

 حساب، ربيـ عند ليـ ذلؾ كبعد النار؟ تزكيو الذم الكريـ ىالمعن ىذا كينتصر أجسادىـ،
 عمى ثبت أحمد عندما ، "كىذا انتصار إماـ أىؿ السنة اإلماـ(3)حساب" الطاغيف كألعدائيـ

 التراجع كمحاكالت الضغكط لجميع االستجابة كرفض القرآف، بخمؽ القكؿ محنة في مبدئو
 . (4)انتصاره" قمة في كاف

ٌٍٔ﴿ ،إبراىيـ قاؿ :وفاتو عدب الطيب الذكر -3 ةفٌىًٌلٌٌكىاٍصهى ٌٚىًٌفًٌٌغٍدؽٌوٌلًصى الشعراء ﴾ ]اٍْلًخًري
ٍهٜىة﴿فقاؿ:  ، كقد شرؼ ا حبيبنا محمد [84: ذى ّىٌٌكىرى ى رىؾٌىٌل ٍْ  فشيرتو ، "[4: الشرح﴾ ]ًذ

 كالتشيد، الشيادة في معو يذكر كأنو العرش، عمى مكتكب كاسمو كالسمكات، األرض في
 كأنو النبكة، بو ختمت كأنو اآلفاؽ، في ذكره كانتشار المتقدمة، الكتب في كرهذ تعالى كأنو

                                                           

 (.165/ 4( التفسير المنير، الزحيمي )ج1)
 [.3005: حديث رقـ2300/ 4الزىد كالرقائؽ/قصة أصحاب األخدكد، صحيح مسمـ، مسمـ، ( ينظر: ]2)
 (.3874/ 6( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج3)
 (.274( عمك اليمة، المقدـ )ص 4)



47 
 

 مقركنا القرآف في ذكره كجعؿ الختـ كعند الرسائؿ، كمفاتيح كاألذاف الخطب في يذكر
 كمحسكس. مشاىد أمر كىذا المؤمنيف، عند طيب ذكر لو ا سبيؿ في ، كالمقتكؿ(1)بذكره"

 عمى تخفى حقيقة أماـ الكقكؼ مف بد ال االنتصار، أنكاع مف النكع ىذا نغادر أف "كقبؿ
 يؤذل أك يسجف أك عندما يقتؿ الداعية أف ذلؾ الداعية، انتصار أنكاع مف نكع كىي الكثيريف،

 أقدـ ما عمى يقدـ أف قبؿ النفسي كالعذاب المعنكم األذل ألكاف ذاؽ قد خصمو فإف يطرد أك
 .(2)"طعمان  لمسعادة كال مكانان، لمراحة يجد ال فإنو تو،فعم يفعؿ أف بعد كأحيانان  بؿ عميو،

ٌ﴿ :قاؿ الباب، السجاف أغمؽ كقد السجف، أدخؿ عندما تيمية ابف "قاؿ ًبى ٌٌٌٍٗىُضي ٟي ٠رٌوٌثىحٍٜى يٌٌبًصي ٌِلى
ٌ ٌٝيٌثىةبه ٜي ـً ًٌٌٝثىة ريقيٌٌالرٍَّْحىحٌيًٌذي ًٞ ة ٌٌٍٚكىكى ًًٌٌ٘ٝ ًٖ ًٌٌُجى ابي  يفعؿ اماذ: سجنو في كىك ، كقاؿ[13: الحديد﴾ ]إٍهىذى

خراجي شيادة، قتمي إف معي، فيي سرت أنى صدرم، في كبستاني جنتي أنا! بي؟ أعدائي  كا 
، كمف المنتصر مف ندرؾ ، كىنا(3)خمكة" كسجني سياحة بمدم مف  االنتصار كأف المنيـز

 الظاىر. في الناس يراه مما معنى أبعد كاليزيمة

 النوع الرابع: النصر بقوة الحجة وصحة البرىان.

قاؿ  براز فكرتو،البرىاف األثر العظيـ في إعبلء شأف صاحبيـ كا   كصحة الحجة لقكة "إف
دٌٍ: ﴿ربنا  ِى ٕى ٍخٌٌكى ِى جى ىةٌشى ذٜي ٙى ً ًٖيٌىًًٌٕهجىةًدٛىةٌَكى رٍشى ٙي ٍ ٌٍٗال ٟي ٌٗيٌإًجَّ ٟي ى ٠ريكفٌىٌل ٍٜػي ٙى ٍ -171:الصافات ﴾ ]ال
 القضاء منا بيذا مضى أم المنصكركف، ليـ أنيـ لرسمنا القكؿ منا سبؽ كلقد كالمعنى ،[172
ٌٍٗ: ﴿السدم بالحجج، قاؿ كالغمبة النصرة ليـ أنيـ كىك الكتاب، أـ في كالحكـ ٟي ٌٗيٌإًجَّ ٟي ى ٌل

٠ريكفٌى ٍٜػي ٙى ٍ  .(4)بالحجج" ﴾ال

ٌٍٗ﴿ "يقكؿ تعالى: ٞي ٍٖٜىة هى ًٖيٌى﴿ ﴾ أم فجعمنا قكـ إبراىيـٌىضى ٍى ٍش
ى
بنا ﴾ يعني األذليف حجة، كغمَّ اٍْل

 .(5)"ناه مما أرادكا بو مف الكيدإبراىيـ عمييـ بالحجة، كأنقذ

ّىٌ: ﴿تعالى قكلو في المعنى ىذا نجد "ككذلؾ دًٍٖ ىةٌكى ذٜي ضَّ ةٌظي ٞى ٌٗىٌآدىحٍٜىة ي ًٞ ا ٌٌإًثٍرى ى ًٌٌٝلَعى ً٘ ٌٛىٍرذىمٌيٌُى٠ٍ
ٌ ةتو ٌٌٍٚدىرىصى ةءٌيٌ٘ى ىظى  ا ذكر أف بعد البقرة سكرة في االنتصار، ككذلؾ ىك كالرفع ،[83:األنعاـ ﴾ ]ن
ٌ﴿ تعالى: ا قاؿ ربو، في يـإلبراى كفر الذم محاجة خى ًٟ جي

ًمٌذى رٌىٌاَّلَّ ٍى  كالبيت ،[258:البقرة ﴾ ]زى
                                                           

 (.208/ 32( مفاتيح الغيب، الرازم )ج1)
 (.48/ 2( صفة الصفكة، ابف الجكزم )ج2)
 (.126(/ كينظر: ال تحزف، القرني )ص 48( الكابؿ الصيب، ابف قيـ الجكزية )ص 3)
 (.130/ 21( جامع البياف، الطبرم )ج4)
 (.71/ 21جامع البياف، الطبرم )ج (5)
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 حجتو بقكة الجندم فانتصار كالبرىاف، إذف بالحجة إبراىيـ كانتصر الكافر انيـز أم اليزيمة، ىك
 .(1)كظيكره" الديف انتصار كسائؿ أىـ مف كسيمة ىك بؿ حقيقي، انتصار ىك

 ع والحفظ.النوع الخامس: النصر بالمن

: قاؿ  إليو، الكصكؿ مف أعدائو كمنع الداعية بحماية أم بالمنع، يككف قد النصر إف
عٌٍ﴿ ةٌٌىةٍغدى ٙى رٌيٌثً ٍنرًٍضٌٌديٍؤمى

ى
ًٌٌٚكىأ ٌٌنى كًيى ٍْشً ٙي ٍ يٍٜىةؾٌىٌإًَّٛةٌال ٍى ًزايٌى ْى ٍٟ ٍصذى ٙي ٍ ، [95-94:الحجر ﴾ ]ال

محمد، الذيف يستيزئكف بؾ  : إنا كفيناؾ المستيزئيف يايقكؿ تعالى ذكره لنبيو محمد "
سكل ا، فإف ا كافيؾ مف ناصبؾ كآذاؾ  كيسخركف منؾ، فاصدع بأمر ا، كال تخؼ شيئان 

ٌي:﴿ كقاؿ"، (2)"كما كفاؾ المستيزئيف. ككاف رؤساء المستيزئيف قكما مف قريش معركفيف ٌكىاَّللَّ
ّىٌ ٙي ٍهًػ ٌٚىٌحى ي﴿ :، كقاؿ ىكد [67:المائدة ﴾ ]اَلَّةًسًٌٌ٘ ًٓ كًِنٌٌى ةٌدي يهن ً ٌٌَّْٗجى ٌٌثي  ﴾ تيًٍٜلريكفًٌٌَلى

٠ا: ﴿لقكمو  نكح قالو ما نظير كىذا [55: ىكد] هي ٍْجً
ى
ٌٌٌٍٗىأ كي ٍمرى

ى
ٌٌٍٗأ ءىزي َكى ى ٌٌَّٗكىُشي ٌٌثي ٌٌٍَٚلى ٌيىسي

ٌٍٗ زي ٍمري
ى
ٌٌٍٗأ ٖىيٍسي حٌنٌنى َّٙ ٌٌَّٗدي ٠اٌثي ٌٌَّاٍُؾي ٌٌإًلى  قاىرة، معجزة ىذا أف اعمـ ،[71: يكنس﴾ ]تيًٍٜلريكفًٌٌكىَلى

 مكجبات كفي عداكتي في بالغكا: ليـ كقاؿ العظيـ القكـ عمى أقبؿ إذا الكاحد لرجؿا أف كذلؾ
 كيصكنو يحفظو بأنو تعالى ا عند مف كاثقا كاف إذا إال ىذا يقكؿ ال فإنو تؤجمكف كال إيذائي،

 .(3)األعداء" كمد عف

  رسكلو عف قاؿ  ا فإف لذا "إف ا قد تكفؿ حفظ الديف كالتمكيف لو في األرض،
ٌ﴿ مكة مف قريش أخرجتو حيف كقيٌٌإًَلَّ ي دٌٌٍتىٍَٜصي ِى ىقيٌٌذى ٌيٌٛىَصى ٌٝيٌإًذٌٌٍاَّللَّ ٍخرىصى

ى
ٌٚىٌأ ي ً كاٌاَّلَّ ري ٍى ةٌإًذٌٌٍازٍجىٍيًٌٌزىةًِنٌىٌزى ٙى ٌٞي

ةرًًٌٌفٌ ٠ؿيٌٌإًذٌٌٍإٍيى ِي ًٌٌٝحى ةًظجً ٌٌلًػى فٌٌٍَلى ٍزى ٌىٌإًفٌٌََّتى ٜىةٌاَّللَّ هى ؿىٌٌ٘ى ٍٛزى
ى
ٌيٌٌىأ ٌٝيٌاَّللَّ يجىذى ًٓ ًٌٌٝشى ٖىيٍ ٌٌنى

ى
قيٌكىأ ي٠دٌوٌيَّدى ًٌٌٍِٗبٜي ى ةٌل ٞى ٍك ٔىٌٌدىرى هى ٌكىصى

حٌى ٙى ً ٌٚىٌَكى ي ً كاٌاَّلَّ ري ٍى ٌٌزى ٍٍَلى حٌيٌالص  ٙى ً ِّكى ًٌٌكى ٍٖيىةًٌِهٌىٌاَّللَّ ٌيٌإٍهي ًزيزٌهٌكىاَّللَّ ٌٗهٌنى ي ًٓ  [.40:التكبة ﴾ ]ظى

 :أىميا أكجو، عدة مف انتصاران  كاف مكة مف خركجو أف شؾ كال

 .قتمو أرادكا حيث عنو، أعماىـك  منيـ، كحماه المشركيف، مف نجاه ا أف -1

 ، محاربان  ا رسكؿ كاف أف بدؿ كتؤازرىا تحمييا أخرل بيئة إلى انتقمت الدعكة أف -2
 في ليـ حدث كما  عبادتيـ إظيار مف يتمكنكف كال كيقتمكف، يعذبكف كأصحابو مطاردان،
 .المدينة

                                                           

 (.790( األحكاـ الشرعية لمثكرات العربية الشحكذ )ص 1)
 (.153/ 17( جامع البياف، الطبرم )ج2)
 (.365/ 18( مفاتيح الغيب، الرازم )ج3)
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 ا ديف في الناس دخكؿ بدء ثـ ؾ،ذل بعد الجياد كانطبلقة المدينة، في اإلسبلـ دكلة قياـ -3
 . (1)!اآلخرة؟ قبؿ الدنيا الحياة في االنتصار ىك ىذا أفكاجان، أليس

 سبحانو،  عبيد سكل كلسنا لبلنتصار، الشامؿ المفيكـ لنا يتضح سبؽ ما خبلؿ مف
 ا دكع أف فيو شؾ ال جازمان  يقينان  كنكقف نعمـ أف العبكدية كماؿ كمف عبكديتو، لتحقيؽ نسعى
فٌى﴿ :محالة، قاؿ  ال متحقؽ َكى ةنٌٌكى ٌِ ٖىيٍٜىةٌظى ًٜيٌىٌٛىٍَصٌيٌنى ً٘ ٍؤ ٙي ٍ  .[47: الركـ﴾ ]ال

 
 األمن ألمة اإلسالمتحقيق رابع: المطمب ال

 مطالبيا أىـ تتحقؽ ال بؿ الحياة، مطالب أىـ مف يعتبر األمف ألمة االسبلـ "إف تحقيؽ
 ألف يمضي المؤمف باألمف يدفعو كشعكر الجندماإلنساف،  حياة في شامؿ معنى بتكفره، فيك إال
ف ،(2)ا" إرادة لتحقيؽ ا، طاعة في ا، قدر مع  كقيمان  كشريعة عقيدة اإلسبلـ؛ التزاـ "كا 

 كالدعكة المنكر، عف كالنيي بالمعركؼ كاألمر اإلسبلمية، الشريعة اجتماعية، كتطبيؽ كأصكالن 
 ظمو في كينعـ بصيرة، ذم كؿ يدركو الببلد، راركاستق أمف لو بالغ األثر عمى ا، إلى

 ، كىذا يقكدنا إلى الحديث عف:(3)الجميع"

 :ألمة االسالم األمن تحقيقأىمية أواًل: 
 :كتكمف أىمية تحقيؽ األمف في نقاط منيا

 .الرزق مقدم عمى جمباألمن  طمب -1

، فيذا حاؿ إف المجتمع المسمـ إذا لـ يتكفر فيو األمف فإف حالتو ستككف صعبة جدان 
المسممكف في معظـ الببلد التي تعيش الحركب ال يستطيعكف تكفير المأكؿ الكريـ كالممبس 

في اآلية الكريمة:  لطمب األمف مقدمان عمى الرزؽ كاف دعاء نبينا ابراىيـ  لذلؾكالمسكف، 
ٖىٌ﴿ ٍٞ

ى
ٌأ ٍؽ ٌكىاٍرزي ٜنة ً٘ ٌآ ا ن ٌثىَلى ا ػىذى ٞى ٌ ٍٔ ٌاٍصهى ٌرىبِّ ٗي ي ًٞ ا ٌإًثٍرى ٌُىةؿى إًٍذ ٌكى ـً ٌكىاٍْلى٠ٍ ٌثًةَّللِّ ٗ ٟي ٍٜ ً٘ ٌ ٚى ٘ى ٌآ ٍٚ ٘ى ٌ اًت رى ٙى ٌاثلَّ ٚى ً٘ ٌ ٝي

ٙىًػريٌي ٍ ٌال بًئٍسى اًبٌاَلَّةًرٌكى ذى ٌنى ر قيٌإًَلى ٍؽفى
ى
ٌأ َّٗ ًٖيَلنٌثي ٌُى ٝي ذِّهي ٘ى

ي
ٌٌىأ رى ٍى ٘ىٌٚزى ٌكى فبدأ [، "126:﴾ ]البقرةاْلًخًرٌُىةؿى

 :باألمف قبؿ الرزؽ لسببيف

                                                           

 (.786األحكاـ الشرعية لمثكرات العربية، الشحكذ )ص  ينظر: (1)
 (.196-186أركاف اإليماف، الشحكذ )ص (/ كينظر:208/ 1( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج2)
 ( بتصرؼ.10-9( األمف في حياة الناس، التركي )ص3)
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فإذا شاع األمف كاستتبَّ ضرب الناس في األرض، ألف استتباب األمف سبب لمرزؽ، ": األول
 دعاء اآلية مف ، فالمرادعمييـ رزؽ ربيـ كيفتح أبكابو، كال يككف ذلؾ إذا فيقد األمف كىذا مما يدرٌ 

 كال زرع ال بمد ألنيا مكة، إلى ييجمب بما كالتكسعة باألمف مكة سكاف مف لممؤمنيف  إبراىيـ
 .(1)العيش" كتعذر النكاحي مف لييا الرزؽإ ييجمب لـ األمف فيو، فمكال غرس
فمف مف الناس أحاط بو ، كألنو ال يطيب طعاـ كال يينتفع بنعمة رزؽ إذا فقد األمف": الثاني

ف فيالخكؼ كتبدد األمف مف حياتو ثـ كجد لذة بمشركب أك مطعكـ  مف إطعاميـ بيف الجمع ، كا 
 ىاتيف النعمتيف بتحصيؿ إال يسعد كال ينعـ ال اإلنساف ألف عظمى نعمة خكؼ، مف كأمنيـ جكع
 .(2)باجتماعيما" النعمة كتكمؿ الخكؼ، مع أمف كال الجكع، مع عيش ال إذ معان،

"كقد يمتبس ىذا الفيـ عندما نتأمؿ في كتاب ا فنجد أف الرزؽ مقدـ عمى األمف في 
 دفع: أحدىما قسميف عمى اإلنعاـ أف سكرة قريش لكف األمر مكافؽ تمامان لما ذكرنا، كذلؾ

 أما كاجب النفس عف الضرر دفع :قالكا كلذلؾ كأقدـ، أىـ كاألكؿ النفع جمب: كالثاني الضرر
 كنعمة الفيؿ سكرة في الضرر دفع نعمة تعالى بيف السبب فميذا كاجب، غير فإنو النفع جمب
 ، "كلقد بيف الرازم كجكه جمب النفع ليـ في عدة نقاط:(3)سكرة قريش" في النفع جمب

 إطعاميـ سبب ذلؾ كاف رحمتييـ في ليـ يتعرض ال حتى بالحـر أمَّنيـ لما تعالى أنو: أحدىا"
ٌٍٗ﴿الجكع، قاؿ تعالى:  مف فيو كانكا ما بعد ى ل كى

ى
ٍكاٌأ َّٛةٌيىرى

ى
ٍٖٜىةٌأ هى ةٌصى ٘ن رى ٜنةٌظى ً٘ ٌٌآ ًي فَّ ييذىخى ٌٌكى ٌٌٍٚاَلَّةسي ًٌ٘

ٌٍٗ ًٟ ً ٠ٍل ًٌٌٔظى ـً ٌىجًةٍلىة
ى
ٜي٠فٌىٌأ ً٘ حًٌٌييٍؤ ٙى بًًٍٜه ًٌٌكى ريكفٌىٌاَّللَّ ٍي  .[67: العنكبكت﴾ ]يىٍس
 ا فقذؼ الرزؽ، لطمب كالصيؼ الشتاء في كالشاـ اليمف إلى الذىاب عمييـ أنو شؽ: ثانييا
 يخرجكف مكة أىؿ كجعؿ فحممكه، مكة إلى السفف في الطعاـ يحممكا أف الحبشة قمكب في تعالى
 ا فكفاىـ ذلؾ، كتتابع متيفلي مسيرة عمى جدة مف طعاميـ كيشتركف كالخمر، باإلبؿ إلييـ
ٌٍٗ﴿الرحمتيف، قاؿ تعالى:  مؤكنة ى ل كى

ى
ٌٌٍٚأ ٙىسِّ ٌٌٍٗجي ٟي ى ةٌل ٘ن رى ٜنةٌظى ً٘ ٌٌآ ٍبى ًٌٌَٝيي ٍ ٌٌإًْلى رىاتي ٙى ٌٌِّثى ءٌوٌُّلي ٍ ًٌٌٍٚرٍزُنةٌَشى َّٛةًٌ٘ ي ٌدلى

ٌَّٚ ٕىًس ٌٌٍٗكى ٞي ى ٍكْثى
ى
ٌٌأ ٙي٠فٌىٌَلى ٍهٖى  .[57: القصص﴾ ]حى
 في كال سفرىـ في ال أحد عمييـ يغير كال أحد، يـل يتعرض ال آمنيف يسافركف : أنيـ كانكاالثالث

كالحضر كىذا ما ذكره تعالى في سكرة  السفر في الغارة مف يأمنكف ال غيرىـ ككاف حضرىـ،
 .(4)قريش"

                                                           

 ( بتصرؼ.48/ 4( مفاتيح الغيب، الرازم )ج1)
 (.112/ 9( أضكاء البياف، الشنقيطي )ج2)
 (.298/ 32( مفاتيح الغيب، الرازم )ج3)
 (.299-298/ 32)ج المرجع السابؽ (4)
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 األمف إلى حاجة في كاف لما تكجو تمقاء مديف فقد "ككذلؾ الحاؿ مع نبي ا مكسى 
 حاجة مف أشد كانت األمف إلى نفسو حاجة كلكف كالشراب، الطعاـ إلى حاجة في كاف كما

ٌٌَل: ﴿الكقكر الشيخ قكؿ المقاء مشيد في السياؽ أبرز ثـ كمف الزاد، إلى جسمو ًٍ ى  ، فجعميا﴾َتى
ة﴿باألماف،  كيشعره الطمأنينة، قمبو في ليمقي قصصو عمى بو يعقب لفظ أكؿ َّٙ ى قيٌٌٌٖى ةءى ٌٌصى ُىعَّ ٌكى
ًٌٝ ٖىيٍ ٌٌنى عى ِىػى ٌٌُىةؿىٌٌإٍ ٌٌَلى ًٍ ى ىٌٌَتى ٌٚى٠ٌٍتىٌْنى ـًًٌٌ٘ ٠ٍ ِى يٌىٌإٍ ًٙ ً ةل  سمطاف ، فبيف العمة أنو ال[25: القصص﴾ ]إلَّ
 (1)ضرار" كال بأذل فييا لمف يصمكف كال مديف، عمى ليـ
 .األمن مطمب الناس جميعاً  -2

 لحظة في متناقضيف شعكريف تجمع ال النفس ألف سراب، فيك األمف مف يخمك نعيـ "كؿ
 خكفو يكبر المبلييف فمالؾ الخكؼ زاد باألمف الشعكر فقد مع النعيـ زاد ككمما أبدان، كاحدة
: تعالى كاآلخرة، قاؿ الدنيا في األمف بنعمة المؤمنيف عمى ا مفَّ  لذلؾ،  يممؾ ما بمقدار

ٌٚى﴿ ي ً ٜي٠اٌاَّلَّ ٘ى ٌٌٍٗآ ى ل ٠اٌكى ًٍبصي ٌٌٍٗيٖى ٟي ةجى ٙى ٌٗوٌإًي ٍٖ ّىٌٌثًلي ً كَلى
ي
ٌٗيٌأ ٟي ى ٌٚيٌل ٍ٘ ٌٌٍٗاٍْلى ٞي كفٌىٌكى ذىدي ٍٟ  ، كيتجمى[82 :األنعاـ] ﴾مي

 زادت الممكية اتسعت ككمما، فيو مرغكب لكؿ الممكية تتسع حيث، النعيـ دار في األمف ىذا
ٌ﴿األمف،  إلى الحاجة ٌٌٍٚإًَلَّ ٌٚىٌ٘ى ٘ى ٔىٌٌآ ًٙ ةًِلنةٌكىنى ّىٌٌغى ً كَلى

ي
ٌٌٌٍٗىأ ٟي ى اءٌيٌل زى ٌٌصى ًً ٍه ةٌالؾِّ ٙى ٖي٠اٌثً ًٙ ٌٌٍٗنى ٞي ًٌفٌٌكى

ٌىةًتٌ ري ٜي٠فٌىٌإٍيي ً٘ ٠فٌى﴿ ،[37: سبأ﴾ ]آ ةٌيىٍدني ٟى ًٌٌِّٔذي حٌوٌثًسي ٟى ًْ ًٜيٌىٌٌىة ً٘  .(2)"[55: الدخاف﴾ ]آ

ٌ﴿ مكة آمنةيدعك ا أف يجعؿ  إبراىيـ لذا كاف " ى اٌاٍلىَلى ػذى ٞى ٌ ٍٔ ٌاٍصهى ٌرىبِّ ٗي ي ًٞ ا ٌإًثٍرى ٌُىةؿى إًٍذ كى
ٌـى ٍغٜىة

ى
ٌاْل فٌجٍَّهجيدى

ى
ٌأ بىًِنَّ ٌكى ٌكىاٍصٜيبًٍِن ٜنة ً٘ طكا مَّ سى يرىـ أف يي [، أم آًمنَّا مف الجبابرة كغ35﴾ ]إبراىيـ: آ

 سخط مف ذلؾ كغير كغرؽ، ،خسؼ مف البمداف؛ سائر تناؿعميو، كمف عقكبة ا أف تنالو، كما 
كلمَّا خاؼ مكسى أعممو ربو أنو مف اآلمنيف ، "(3)غيره" الببلد سائر تصيب التي كمثبلتو ا

ٍكعو، كتسكف نفسو ﴿ لييدأ رى
ٌتٌى ة ٞى آ ٌرى ة َّٙ ى ٌٌٖى ةؾى ٌنىػى ًَ

ٍٕ
ى
ٌأ ٍف
ى
ٍتٌيىةٌكىأ ِِّ هى ٌحي ٍٗ ى ل ٌكى ا ٍدثًرن ٘ي ٌ َّلَّ ٌكى ةفٌّ ٌصى ة ٟى جَّ

ى
أ ْى ٌ ٍَٟتى 

ًٜيٌى ً٘ ٌاٍْل ٚى ً٘ ٌ ّى ٌإًَّٛ ًٍ ى ٌَتى َلى ٌكى ٍٔ ٍُجً
ى
ٌأ  ألنؾ لؾ؛ مبلزمة مستمرة قضية [، فيي31القصص: ]﴾مي٠َسى

ال يخاؼ، ال ا معية في كاف كمىفٍ  ا، مىعٌية في فرعكف،  أماـ ستفعؿ فماذا اآلف، ًخٍفتى  لك كا 
 كسىحرتو فرعكف يكاجو حتى كديٍربة سبحانو، معو (4)ديٍربة  لمكسى  الحؽ يعطي كىكذا

                                                           

 (.2687/ 5)ج( في ظبلؿ القرآف، قطب 1)
 (.91( سكرة الكاقعة كمنيجيا في العقائد، غريب )ص 2)
 (.45-44/ 2( جامع البياف، الطبرم )ج3)
ٍرأىةه  عادةه ( الدٍُّربة: 4) ٍربً  عمى كجي رمى  عتادها إذا بالشيء دىًربى  كقد ،أمرو  ككيؿّْ  الحى  .(124/ 1ج) الصحاح ،بو كضى
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ؿ، كال خكؼ دكف جميعان، كالمؤل  األخيرة جكلتو في كتأييده ا نصر مف ثقة عمى كليككف كىجى
 .(1)فرعكف" أماـ

 ثقةن  وفزادتٍ  رآىا التي العجائب ىذه مف كتعمَّـ المكاقؼ، ىذه بكؿ  مكسى انتفع "كقد
٠فٌىٌإًَّٛة: ﴿كقالكا كقكمو، مكسى بجنكده يمحؽى  أفٍ  فرعكف كاد لما لذلؾ كثباتان؛ كي ٍدرى ٙي ى : الشعراء﴾ ]ل
ّىٌ﴿ قضية   مكسى استعاد ،[61 ٌٚىٌإًَّٛ ٌُىةؿىٌ: ﴿فيو بمؿء فقاؿ ،[31: القصص﴾ ]اْلٜ٘يًٌ٘
ٌَّ ًِعٌىٌإًفٌٌَّّلَكى ٌٌ٘ى ًٌٌٚرىِّبِّ ًدي

ٍٟ يى  ثقةي  لو، ا معٌية ىي  مكسى عند الثقة فحيثية ،[62: الشعراء﴾ ]شى
 فقاؿ كرسمو، أنبيائو لجميع تعالى ا كفمو قد األمف كًحٍفظو، كىذا معيَّتو في كجعمو ا، أمَّنو مىفٍ 

دٌٍ: ﴿تعالى ِى ٕى ٍخٌٌكى ِى جى ىةٌشى ذٜي ٙى ً ٌٍٗ  املرشٖيًًٌٕهجىةًدٛىةٌَكى ٟي ٌٗيٌإًجَّ ٟي ى إًفٌٌَّ املٜػ٠ركفٌل ٛىةٌكى ٜدى ٌٗيٌصي ٟي ى ٌل
 .(2)"[173 - 171: الصافات﴾ ]فإيةل٠

ف  ىذا في العادؿ جزاءه عامؿ كؿ يجد أف معناه مجتمع في اإلليي المنيج سيادة "كا 
 كالسكينة األمف فضبلن عمى االجتماعي، كاالستقرار كالسكينة األمف فرد كؿ يجد فكأ المجتمع،
 أف قبؿ الدنيا ىذه في نان حس متاعان  الناس يمتع أف كمو ىذا شأف كمف باإليماف القمبي كاالستقرار

 .(3)اآلخرة" في األخير جزاءىـ يمقكا

 األمن يحقق كمال العبودية . -3

 يظير ذلؾ جميان في العبادات نذكر منيا:
 :الصالة - أ

ٌ: ﴿حيث قاؿ تعالى   ٌُىةًٛتًيى ٌَّلًلِّ ٍ ٠ا ُي٠مي ٌكى ١ ٌال٠ٍيٍشفى َلىةً ٌكالػَّ ٖى٠ىاًت ٌالػَّ ى ٌلَعى ٠اٍ ةًٌلي ٌىإٍفٌٌظى
ٌٌىرًٌ ٍٗ ذي ٍٍ ٙي٠فٌىًخ ٌتىٍهٖى ٍ ٠ٛي٠ا ٌدىسي ٍٗ ى ٌل ة َّ٘ ٌ ٗ ٙىسي َّٖ ٌنى ة ٙى ْى ٌ ٌاَّللَّ ٍ كا ري ْي ٌٌىةٍذ ٍٗ ٜذي ً٘

ى
ٌأ ٌٌىإًذىا جىةٛنة ٍْ ٌري ٍك

ى
ٌأ ةَلن البقرة: ]﴾ صى

قامتيا أكقاتيا، في إقامتيا يعني الصمكات، عمى بالمحافظة [، األمر ىنا238-239  صحيحة كا 
 القبمة، تجاه الصبلة إلقامة مجاالن  يدع ال الذم الخكؼ كاف إذا الشرائط، فأما مستكفية األركاف،

 يكشؼ كىك حقان، عجيب األمر كىذا حالو، يقتضيو حيث كذلؾ تتكقؼ، كال تؤدل الصبلة فإف
 عدة إنيا المسمميف، لقمكب بيا كيكحي الصبلة، إلى بيا ا ينظر التي البالغة األىمية مدل عف

                                                           

 (.10916/ 18( الخكاطر، الشعراكم )ج1)
 .18/10916، جمرجع السابؽ( ال2)
 (.1905/ 4( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج3)
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 يككف ما أحكج بربو فيتصؿ يؤدييا البالغ، الخكؼ ساعة في تترؾ فبل كالشدة، الخكؼ في
 .(1)حكلو مف كالمخافة إليو يككف ما كأقرب بو، لبلتصاؿ

ٌ: ﴿ كقاؿ" ٍٗ ٛىجذي
ٍ
أ ٙى ـٍ ٌا ٌٌىإًذىا ٍٗ ٜي٠بًسي ٌصي ى ٌكىلَعى ٠دنا ريهي ٌكى ة ٘ن ًٌريىة ٌٍاَّللَّ كا ري ْي ٌٌىةٍذ َلىةى ٌالػَّ ٗي يٍذي ٌُىؾى ٌىإًذىا

ٛىٍخٌ َلىةىٌلاى ٌالػَّ َلىةىٌإًفَّ ٠اٌٍالػَّ ٙي ًري
ى
٠ٍُي٠دنةٌىأ َّ٘ ًْذىةثنةٌ ٌ ًٜيى ً٘ ٍؤ ٙي ٍ ٌال ى  مف خكفكـ زاؿ فإذا [،103النساء: ]﴾ لَعى

 المفركضة حدكدىا فأتمكا الصبلة، باألمف فأقيمكا أنفسكـ كاطمأنت المؤمنكف، أييا كأمنتـ عدككـ
 .(2)حدكدىا" مف شيء عف قاصرييا غير عميكـ،

 :الحج - ب

 فيو كيحتاج آمف، غير الطريؽ فكا فإف، مف شركط كجكب الحجفاألمف يعتبر شرطان 
ٌىإًذىاٌ﴿ ، قاؿ ا تعالى:(4)كالماؿ بالنفس تغريران  ذلؾ في ألف الحج؛ عميو يجب لـ ،(3)خفارة إلى

ٍدًمٌ ٟى ٍ ٌال ٚى ً٘ ٌ ى ةٌاٍشذىحٍْسى ٙى ٌذى ٌاٍِلىشِّ ٌإًَلى ةً رى ٍٙ ٌثًةٍٕهي ذَّمى ٙى ٙىٌٚتى ٌذى ٍٗ ٜذي ً٘
ى
 كلما أخبر ا نبيَّو  [،196البقرة: ] ﴾أ

سيدخمكف البيت الحراـ كيؤدكف نسكيـ بعدما صدىـ المشرككف عنو قرف ذلؾ باألمف فقاؿ:  بأنيـ
﴿ًٌِ ِّ ٖى ٌُمي ًٜيى ً٘ ٌآ ي ةءٌاَّللَّ ٌإًفٌطى ـى ا ٌاٍِلىرى ٙىٍصًضدى ٍ ٌال َّٚ ٖي ىٍدخي ٌِلى َِّ ٌثًةٍِلى ٍؤيىة ٌالر  ي ٠ِلى ٌرىشي ي ٌاَّللَّ ؽى دى ٍدٌغى ِى ٌٕى ٍٗ سي ٌريؤيكشى يى

هٌى ٌذى ىةٌي٠فى ٌَتى ٌَلى ٚى ي ً َصِّ
ِى ٘ي ةٌُىًريجنةكى ذٍعن ٌذى ّى ً ٌٚديكًفٌذىل ً٘ ٌ ٔى هى ٠اٌٌىضى ٙي ٌتىٍهٖى ٍٗ ى ةٌل ٘ى ٌ ٗى [، "كقد تكرر 27الفتح: ]﴾ ًٖ

ًٜيٌى﴿األمف في اآلية مرتيف فقاؿ تعالى في األكلى  ً٘ ىةٌي٠فٌى﴿ كفي الثانية، ﴾آ ٌَتى  بياف كىذا فيو ﴾َلى
 عند ككاف القتاؿ، يوعم يحـر فبل اإلحراـ عف اإلنساف يخرج الحمؽ بعد ألف كذلؾ األمف، كماؿ
 بعد أمنكـ كيبقى كتحمقكف، آمنيف، تدخمكف: فقاؿ الحـر دخؿ كمف أحـر مف قتاؿ يحـر مكة أىؿ

 .(5)اإلحراـ" عف خركجكـ
ف انتشار الدعكة اإلسبلمية المباركة يككف في كقت األمف أكثر مف غيره مف األكقات، "  كا 

مح لما خرج إلى الحديبية كاف معو خمسما ف النبي فإ ئة كألؼ مف أصحابو، فممَّا انعقد الصُّ
ككاف مف بنكده: كقؼ الحرب عشر سنكات يأمف فييا الناس، دخؿ كثير منيـ في ديف ا، فبعد 

 .(6)"لفتح مكة عشرة آالؼ مف المسمميف عاميف كبضعة أشير خرج مع النبي 

                                                           

 ( باختصار.258-257/ 1في ظبلؿ القرآف، قطب )ج (1)
 (.166/ 9( جامع البياف، الطبرم )ج2)
 (.253/ 4( الخفارة: األماف، كالخفير ىك المجير، ينظر: لساف العرب، ابف منظكر )ج3)
 (.225/ 3، مكسكعة الفقو اإلسبلمي، التكيجرم )ج(33/ 4ينظر: البياف، العمراني )ج (4)
 (.87/ 28( مفاتيح الغيب، الرازم )ج5)
 (.335( الرسكؿ القائد، خطاب )ص 6)
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 األمن أعظم من نعمة الصحة.  تحقيق -4

سئؿ ساف، لدرجة أف يقدميا عمى نعمة الصحة، فقد "لؤلمف أىمية عظيمة في حياة اإلن
بعض العمماء: األمف أفضؿ أـ الصحة؟ فقاؿ: األمف أفضؿ، كالدليؿ عميو أف شاة لك انكسرت 

كلك أنيا ربطت في مكضع كربط  ،رجميا فإنيا تصح بعد زماف، ثـ إنيا تقبؿ عمى الرعي كاألكؿ
لو إلى أف تمكت، كذلؾ يدؿ عمى أف الضرر بالقرب منيا ذئب فإنيا تمسؾ عف العمؼ كال تتناك 

سىد  .(1")الحاصؿ مف الخكؼ أشد مف الضرر الحاصؿ مف ألـ الجى

 َجَسِدِه، ِفي ُمَعاًفى ِسْرِبِو، ِفي آِمًنا َأْصَبحَ  َمنْ »: كمما يدؿ عمى أىميتو قكؿ نبينا    
األمف أكالن لما لو مف األىمية  ، فقد قدـ النبي (2)«الدُّْنَيا َلوُ  ِحيَزتْ  َفَكَأنََّما َيْوِمِو، َطَعامُ  ِعْنَدهُ 

البالغة، كالمصاب إذا فقد األمف فإنو لف يتحصؿ عمى الرعاية الكاممة، كىناؾ العديد مف جرحى 
الحركب مف باغتتيـ المنية بسبب اإلىماؿ الطبي أك عدـ القدرة عمى الخركج لتمقي العبلج كما 

جو المجاىديف مف األخطار إذا خرجكا لمعبلج، كا ىك الحاؿ في غزتنا المحاصرة، كما يكا
 المستعاف.

 كال إخراج مف يخشكا فبل كفزع، خكؼ كؿ مف باألمف في الجنة أكـر أكلياءه "إف ا قد
ًٜيٌىقاؿ رب العالميف: ﴿ فناء، كال انقطاع ً٘ ٌآ ـو َلى ٌبًصى ة ٞى ٖي٠ ٌ، كقاؿ: ﴿[46الحجر: ]﴾ اٍدخي يىٍدني٠فى

ٌٟى ًْ ٌٌىة ِّٔ ةٌثًسي ٟى ًٜيٌىًذي ً٘ ٌآ ٜي٠فٌى، كقاؿ: ﴿[55الدخاف : ]﴾ حو ً٘ ٌىةًتٌآ ري ًٌفٌإٍيي ٍٗ ٞي  .(3)["37سبأ : ]﴾ كى

 :: وسائل تحقيق األمنثانياً 
  وعدم الظمم. توحيد ا تعالى -1

ةًِلىةًتٌفالتكحيد أمف في الدنيا كاآلخرة؛ قاؿ تعالى: ﴿ ٖي٠اٌالػَّ ًٙ ٌكىنى ٍٗ ًٜ٘سي ٜي٠اٌ ٘ى ٌآ ٚى ي ً ٌاَّلَّ ي ٌاَّللَّ دى كىنى
ٌٕىحىٌ ٌاٍردىَضى ًم ٌاَّلَّ ٗي ٟي ًٌديٜى ٍٗ ٟي ى ٌل َّ َنى ِّٓ ٙى ي ْلى ٌكى ٍٗ ًٟ ًٖ جٍ

ٌرى ًٚ٘ ٌ ٚى ي ً ٌاَّلَّ ًى ٌاٍشذىٍخٖى ة ٙى ْى ٌ رًٍض
ى
ٌاٍْل ًٌف ٗ ٟي َّٜ ٍى ًٖ ٌٍصذىٍخ ٍٗ ٟي ى ل

ٌٌىٌ ّى ً ٌذىل ٌبىٍهدى رى ٍى ٘ىٌٚزى ٌكى حٍبنة ٌطى ًٌِب ٠فى كي يٍْشً ٌي
ٌَلى كٛىًِن ٍهجيدي ٌحى ٜنة ٍ٘

ى
ٌأ ٍٗ ًٟ ًٌ٠ٍ ٌخى ٌبىٍهًد ٚ ِّ٘ ٌ ٗ ٟي َّ

َلى يجىدِّ ْلى ٌكى ٗي ٞي ٌ ّى ً ٍكَلى
ي
أ

٠فٌى ِي ةًش ٍى ٌقاؿ ا تعالى: ﴿ك  [،55﴾ ]النكر: إٍ ٗي ٟي ى ٌل ّى ٍكٕىػبً
ي
ٌأ ٗو ٍٖ ٌثًلي ٗ ٟي ةجى ٙى ٌإًي

ٍ ٠ا ًٍبصي ٌيٖى ٍٗ ى ل ٌكى ٜي٠اٍ ٘ى ٌآ ٚى اًَّلي
كفٌى ذىدي ٍٟ ٌٗم  ٞي ٌكى ٚي ٍ٘

ى
 اإليماف بيذا يخمطكف ال ، أنفسيـ كأخمصكا آمنكا "الذيف[ 82﴾ ]األنعاـ : اْل

                                                           

 (104/ 19( مفاتيح الغيب، الرازم )ج1)
[، قاؿ األلباني: حسف/ 300:حديث رقـ112( ]البخارم: األدب المفرد، باب مف أصبح آمنان في سربو، ص 2)

 (.1044/ 2الصغير كزيادتو )جصحيح الجامع 
 (.39/ 14( التفسير المنير، الزحيمي )ج3)
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فبل أمف إال " ،(1)الميتدكف" ىـ كىؤالء األمف، ليـ ىؤالء اتجاه، كال طاعة كال عبادة في شركان 
  العبادة كأخمصكا ككحدانية، ا بكجكد صدقكا فالذيفبإقامة العبادة الخالية مف شكائب الشرؾ 

 يـك اآلمنكف ىـ تفسقيـ، بمعصية إيمانيـ يخمطكا كلـ شيئا، بو يشرككا كلـ لو، شريؾ ال كحده
لىتٍ  ، "كلىمَّا(2)كاآلخرة" الدنيا في الميتدكف ،القيامة ٌٚى: ﴿اآٍليىةي  ىىًذهً  نىزى ي ً ٜي٠اٌاَّلَّ ٘ى ٌٌٍٗآ ى ل ٠اٌكى ًٍبصي ٌٌٍٗيٖى ٟي ةجى ٙى ٌإًي
ٌٗو ٍٖ ـي  الى  فىأىيُّنىا اً، رىسيكؿى  يىا: قىاليكا ،[ 82: األنعاـ] ﴾ثًلي  الشّْْرَك، ُىوَ  َذاَك، َلْيَس : "قىاؿى  نىٍفسىوي؟ يىٍظًم
ٌ: ﴿اِلْبِنوِ  ُلْقَمانُ  َقالَ  َما َمُعواَتسْ  أََلمْ  ٍْشًؾٌٌٍَلى

ي ٍؾٌىٌإًفٌٌَّثًةًٌٌت ٌٗهٌالْشِّ ٍٖ ٌٗهٌٕىلي ًلي  .(3)"[13: لقماف﴾ ]نى

 ى نعمائو: شكر ا عم -2

 ينتظـ أيضا كىك السالكيف مقامات جممة مف كالشكرفالنعـ تثبت بالشكر كتذىب بالجحكد، "
 معرفة فيك العمـ فأما العمؿ يكرث كالحاؿ اؿالح فيكرث األصؿ ىك فالعمـ كعمؿ كحاؿ عمـ مف

 المنعـ مقصكد ىك بما القياـ ىك كالعمؿ بإنعامو الحاصؿ الفرح ىك كالحاؿ المنعـ مف النعمة
ٖي٠ا﴿كبالمساف قاؿ تعالى:  كبالجكارح بالقمب العمؿ ذلؾ كيتعمؽ كمحبكبو ٙى اٌدىاكيكدٌىٌآؿىٌٌاٍخ رن ٍٓ ٌطي
ٔهٌ ًٖي ُى ٌٌٍٚكى ٠رٌيًٌنجىةًدمٌىًٌ٘ ٓي لقكمو:  كفي القرآف الكريـ حكاية ما قالو مكسى  ،(4)"[13: سبأ﴾ ]الظَّ

ًديدٌه﴿ ىظى ٌل اًِب ذى ٌنى ٌإًفَّ ٍٗ ٍرتي ٍى ٌزى ٕىًِئ ٌكى ٍٗ َّٛسي ًزيدى
ى
ٌْل ٍٗ ٍرتي ٓى ٌطى ٌٕىًِئ ٍٗ ٌرىب سي ذَّفى

ى
ٌدىأ إًٍذ  "[،7﴾ ]إبراىيـ: كى
 .(5)"كأفضؿ الشكر الحمد ،شكر، كالصياـ شكر، ككؿ خير تعممو  شكر فالصبلة

ي٠اٌخص نعمة األمف: ﴿فيما يكقاؿ  ٌَكي ةؿو ٙى ٌكىًط يو ًٙ َّٜذىةًفٌنىٌٚيى ٌصى
ٌآيىحه ٍٗ ًٟ ًٜ

ٓى ٍص ًٌفٌمى جىإو ٌلًصى فى ٍدٌلاى ِى
ٕى

٠رٌه ٍي ٌدى ٌكىرىبٌّ يِّجىحه ـى ٌ ةه ٌثىٍَلى ي ٌِلى كا ري ٓي ٌكىاٍط ٍٗ بِّسي ٌرى ٌرٍِّزًؽ ٚ ً٘  ٌ ـً ًر ٌإٍهى ٔى يٍ ٌشى ٍٗ ًٟ يٍ
ٖى ٌنى ٍٖٜىة رٍشى

ى
ٌٌىأ ٠ا ٍنرىؽي

ى
ٌىأ

ٌٞي ٍَلىة بىدَّ ٔوٌكى ًٖي
ٌُى ًٌٚشٍدرو ِّ٘ ٌ ءو ٍ

ٌكىَشى ٔو
زٍ
ى
ٌكىأ ٍؿو ٌَخى ٔو

كي
ي
ٌأ ٌذىكىاَتى َّٜتىٍيً ٌصى ٍٗ ًٟ َّتىيٍ  "أعرضكا [،19-15﴾]سبأ : ًٌِٗبٜى

 ىذا سبب فسمبيـ عمييـ، ا أنعـ فيما الحميد كالتصرؼ الصالح، العمؿ كعف ا، شكر عف
 كىي طريقو في العـر ؿيحم الذم الجارؼ السيؿ كأرسؿ فيو، يعيشكف الذم الجميؿ الرخاء
 ذلؾ بعد يخزف الماء يعد لـ ثـ كأغرقت فطغت المياه كانساحت السد فحطـ تدفقو، لشدة الحجارة
 ينفعيـ فمـ البرية األشجار فييا تتناثر صحراء الكاسعة إلى الجناف تمؾ كتبدلت كاحترقت، فجفت
بؿ دعكا ا  الرخاء مف ذىب ام عمييـ يرد لعمو ا، إلى التضرع إلى يكجييـ كلـ األكؿ النذير

                                                           

 (.1142/ 2( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج1)
 (.272/ 7( التفسير المنير، الزحيمي )ج2)
 [، قاؿ شعيب األرناؤكط: اسناده صحيح.4031: حديث رقـ129/ 7 مسند أحمد، أحمد،( ]3)
 (.81/ 4( إحياء عمـك الديف، الغزالي )ج4)
 (.500/ 6( تفسير القرآف العظيـ، ابف كثير )ج5)
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 أنحاء في كتفرقكا كمزقكا أف يباعد بيف أسفارىـ تمؾ التي كانت قريبة كآمنة بيف قراىـ، فشردكا
 .(1)كاألفكاه" األلسنة عمى كقصة الركاة، يركييا أحاديث كعادكا الشمؿ مبددم الجزيرة

ٌ: ﴿ كقاؿ ٜىحن ً٘ ٌآ ٛىٍخ ٌلاى ٌُىٍريىحن سىَلن ٘ى ٌ ٌاَّلل  ىبى ٌكىْضى فو ٘ىناى ٌ
ِّ ٌُّلي ِّٚ٘ ٌ ا دن ٌرىىى ة ٟى ًٌرٍزري ة ٟى ًتي

ٍ
ٌيىأ بًَّٜحن ٙى ٍف  ٘

ٛي٠اٌٍيىٍػٜىهي٠فٌى ةٌلاى ٙى ٌاٍْلي٠ًعٌكىاٍْلى٠ًٍؼٌثً ًٌلىةسى ةٌاَّلل  ٟى
ذىارى
ى
ٌٌىأ ٌاَّللِّ ًٗ ٍجهي

ى
رىٍتٌثًأ ٍى  ا "ذكر [،112﴾ ]النحؿ: ٌىسى

 الكافر رزقيا يأتييا ؼ،خك  يزعجيا ال مطمئنة العدك، مف آمنة بأىميا كانت لمعبرة، قرية صفة
 أنو مف بو أخبرىـ فيما فكذبكه جنسيـ، مف رسكؿ فجاءىـ الببلد، سائر مف كاسعان  سيبلن  ىنيئان 
 كفرىـ في كتمادكا النعمة، عمى كيشكركه كيطيعكه يعبدكه بأف ربو عف مبمغ إلييـ، رسكؿ

 ظمميـ كما لمعاصي،كا بالكفر أنفسيـ بما ظممكا الشامؿ، االستئصاؿ بعذاب فعذبكا كعنادىـ،
كقد سماه لباسان؛ ألنو يظير عمييـ مف اليزاؿ كشحكبة المكف كسكء الحاؿ ما ىك " ،(2)أبدان" ا

 .(3)"كالمباس
 تطبيق الحدود. -3

الحدكد ىي ركيزة أساسية مف ركائز األمف كلكنيا بحاجة إلى تقدير األمكر بقدرىا فإقامة 
كاف  ف بالسياسة الشرعية كأحكاؿ المسمميف، "كقدكما كتحتاج إلى العمماء المختصيف العارفي

تشريع الحدكد كالقصاص لمزجر كالردع عف الجرائـ التي تمس األفراد في أنفسيـ كأبدانيـ 
ٌ﴿ :كأعراضيـ كأمكاليـ، يقكؿ  ذٍَلى ِى ًٌفٌإٍ ةصي ًِػى ٌإٍ ٗي ٖىيٍسي ٌنى ذًتى ْي ٌ ٜي٠ا ٘ى ٌآ ٚى ي ً ةٌاَّلَّ ٟى ح 

ى
ٌأ ﴾ ]البقرة: يىة

الشارع الحكيـ إلى العفك مقابؿ الدية أك بغير مقابؿ، يقكؿ ا تعالى:  [، كمع ذلؾ ندب178
ٌرىبِّسٌي﴿ ٍٚ ً٘ ٌ ًه ي ًٍ ٍ ٌَتى ّى ً ٌذىل ةفو ٌثًإًٍظصى ًٝ ٍ

ٌإًْلى دىاءه
ى
ٍهريكًؼٌكىأ ٙى ٍ ٌثًةل ٌٌىةتِّجىةعه ءه ٍ ٌَشى ًٝ ًخي

ى
ٌأ ٍٚ ً٘ يٌ ٌِلى ًِفى ٌني ٍٚ ٙى ٌكىرىٍْحىحٌهذى ٍٗ﴾ 

فالممكية في  مجتمع كتكفر لو األمف كاالستقرار،تحمي الفيتحقؽ األمف لمفرد كما  ،[178]البقرة: 
في كلذلؾ كانت عقكبة السرقة  الشرع اإلسبلمي، ليا حرمة كليا حماية تكفر الزجر كالردع معان،

ًٌ: ﴿قكلو تعالى ٌاَّللَّ ٚى ً٘ ٌ ةَلن جىةٌٛىسى صى ْى ةٌ ٙى ٌثً اءن زى ةٌصى ٙى ٟي
يًٍدحى
ى
٠اٌأ هي ٌٌىةٍرفى ةًرُىحي ٌكىالصَّ ةًرؽي  [،38﴾ ]المائدة: كىالصَّ

 .(4)"عقكبة تيديد كزجر، قبؿ أف تككف عقكبة شائعة في المجتمعات التي تطبؽ شرع ا

 ظمو في تستمتع الذم العاـ النظاـ كصيانة اإلسبلـ، دار في المسممة الجماعة أمف "إف
 عمى فضبلن  بو إال يتحقؽ ال األفراد أمف ألف ضركرة أشد األفراد، بؿ كأمف ضركرم باألماف،

                                                           

 (.2902/ 5( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج1)
 (.251/ 14( التفسير المنير، الزحيمي )ج2)
 (.194/ 10( الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي )ج3)
 (.52( األمف في حياة الناس، التركي )ص 4)
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حاطتو المجتمعات، مف الفاضؿ لنمكذجا ىذا صيانة  يزاكؿ كيما االستقرار ضمانات بكؿ كا 
 إلى يتب لـ ما استئصالو يجب خبيث عنصر أمنو ىك ييدد فالذم الخير، نشاطيـ فيو األفراد
 اإلسبلمية الشريعة في المعركؼ كىك الخبيث، العنصر ىذا عقكبة كالصكاب، لذا تقرر الرشد
ة﴿ى: الحرابة حيث قاؿ تعال بحد ٙى اءٌيٌإًجَّ زى ٌٚىٌصى ي ً ىةًربي٠فٌىٌاَّلَّ ٌىٌُيي يٌٌاَّللَّ ٠ِلى ٠ٍفٌىٌكىرىشي ىٍصهى ي رًٍضًٌٌفٌٌكى

ى
ةدناٌاٍْل فٌٌٌٍىصى

ى
ٌأ

ي٠ا ذَّٖ ِى كٌٌٍحي
ى
َّٖجي٠اٌأ كٌٌٍييػى

ى
مٌىٌأ فَّ ِى ٌٌٍٗتي ًٟ يًٍدي

ى
ٌٌٍٗأ ٟي ٖي رٍصي

ى
ٌٌٍٚكىأ ًٌٌ٘ ؼو كًٌٌٍخَلى

ى
٠ٍاٌأ ٍى ٍٜ ٌٚىٌحي رًٍضًٌٌ٘

ى
ّىٌٌاٍْل ً ٌٌٍٗذىل ٟي ى ٍجيىةًٌفًٌٌخٍزمٌهٌل ٌادل 

ٌٍٗكٌى ٟي ى ةًًٌٌفٌٌل ٌٌاٍْلًخرى ابه ٌٗهٌنىذى ًلي اًلؾو  ٍبفً  أىنىسً  ، فعىفٍ  [33: المائدة﴾ ]نى  قىًدميكا )...( رىٍىطنا أىفَّ :  مى
ًدينىةى  ،  النًَّبيُّ  لىييـي  فىأىمىرى » المى كا أىفٍ  كىأىمىرىىيـٍ  ًبًمقىاحو بيكا يىٍخريجي  تَّىحى  فىشىًربيكا «كىأىٍلبىاًنيىا أىٍبكىاًليىا ًمفٍ  فىيىٍشرى

، قىتىميكا بىًرئيكا ًإذىا ، كىاٍستىاقيكا الرَّاًعيى ـى ، ًفي الطَّمىبى  فىبىعىثى  غيٍدكىةن،  النًَّبيَّ  ذىًلؾى  فىبىمىغى  النَّعى ـٍ ا ًإٍثًرًى  فىمى
تَّى النَّيىاري  اٍرتىفىعى  مىييـٍ  أىٍيًديىييـٍ  فىقىطىعى  ًبًيـٍ  فىأىمىرى » ًبًيـٍ  ًجيءى  حى سىمىرى  كىأىٍرجي ،أىٍعيينى  كى ـٍ رَّةً  فىأيٍلقيكا يي  ًبالحى

 .(2)"(1)«ييٍسقىٍكفى  فىبلى  يىٍستىٍسقيكفى 

 تحقيؽ الزجر كالردع لمجاني كألمثالو كلمناس قاطبة،تترؾ بالغ األثر إذ العقاب  كسياسة
مما الحدكد بالشبيات الكثيرة  أدر يبمبدأ الستر عمى غير المجاىر بالمعصية، ك  كاالسبلـ يأخذ

، ـ أمرهيستقيالمجـر ك ، بؿ كيصمح خفؼ منيايمنع الجريمة أك في ،كبةإلى ندرة العق يؤدم
نشر ظاىرة الخكؼ مف العقاب ، كينظافة المجتمع كطيره كحمايتو مف ظاىرة اإلجراـكيضمف 

، حصر الجريمة في أضيؽ نطاؽ ممكفكي ،حقؽ األمف كاالستقرار الدائـكما يالدنيكم كاألخركم 
 .(3)ريععمى المقاصد العامة لمتش يحافظ

  األمر بالمعروف والنيي عن المنكر -4

ف  الكظيفة "إف الجندم المسمـ مستخمؼ في األرض لعمارتيا كاصبلحيا بمنيج ا القكيـ، كا 
 المنكر، عمى كالمعركؼ الباطؿ، عمى الحؽ كلتغميب األرض، في ا منيج إلقامة الضركرية

ٌٍٚ﴿ :قكلو تعالى يقررىا الشر عمى كالخير ٍِلىسي ٌٌٍٜكى ًٌٍ٘ٗ حٌهٌسي َّ٘
ي
٠فٌىٌأ ٌٌيىٍدني ىرٍيًٌٌإًَلى كفٌىٌاٍْل ري مي

ٍ
يىأ كًؼٌٌكى ٍهري ٙى ٍ ٌثًةل

٠ٍفٌى ٟى ٍ يٜى ًٌٌٚكى رًٌٌنى ٓى ٍٜ ٙي ٍ ّىٌٌال ً كَلى
ي
ٌٗيٌكىأ ٠فٌىٌٞي ًٖعي ٍٍ ٙي ٍ  ليس األرض في ا ، فمنيج[104: عمراف آؿ﴾ ]ال

رشاد كعظ مجرد  عمى كالنيي، األمر بسمطة القياـ فيك اآلخر الشطر أما شطر فيذا كبياف، كا 
 يعبث أف مف الخيرة الجماعة تقاليد كصيانة البشرية، الحياة مف المنكر كنفي المعركؼ تحقيؽ

                                                           

 [.6805: حديث رقـ 163/ 8أعيف المحاربيف،  الحدكد/سمر النبيصحيح البخارم، البخارم، ( ]1)
 (.878/ 2( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج2)
 ( باختصار.5288/ 7( الفقو اإلسبلمي كأدلتو، الزحيمي )ج3)
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 يقكؿ أف مف الصالحة التقاليد ىذه كضمانة مصمحة، ذم ككؿ شيكة ذم ككؿ ىكل ذم كؿ بيا
 الخير إلى كالدعكة كالصكاب، كالمعركؼ الخير ىك ىذا أف زاعمان  كبتصكره، برأيو امرئ كؿ فييا
 جماعة مف بد فبل باليسير، كال بالييف ليس تكميؼ ثـ مف المنكر عف كالنيي بالمعركؼ ركاألم

 الشاؽ العسير األمر ىذا عمى لتقكـ ا، في كاألخكة با اإليماف: الركيزتيف ىاتيف عمى تتبلقى
ف كاأللفة، الحب بقكة ثـ كالتقكل اإليماف بقكة  يجالمن ضركرات مف ضركرة الجماعة ىذه قياـ كا 

 .(1)اإلليي"
٠اٌٍ﴿ قاؿ تعالى:"كما أف األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر ىك منجاة ألصحابو،   ىصي ةٌن َّٙ ى ٌٖى

ةٌلاٌى ٙى ٌثً ٌثىبًحسو ابو
ٌٍثًهىذى ٠ا ٙي ٖى ٌكى ٚى ي ً ٍذٛىةٌاَّلَّ خى

ى
٠ًءٌكىأ ٌالص  ًٚ ٌنى

٠ٍفى ٟى ٍٜ ٌحى ٚى ي ً ْنىيٍٜىةٌاَّلَّ
ى
ٌأ ًٝ ٌثً

ٍ كا ري ِّْ ةٌذي ٠فٌى٘ى ِي صي ٍٍ ﴾ ٛي٠اٌٍحى
قبكؿ النصيحة، أنجينا الناىيف  الظالمكف[، فمما نسكا ما ذكركا بو أم فمما أبى 165: ]األعراؼ 

كانكا أحـز كأقكل ألنيـ أنكركا بالقكؿ  كقدعف السكء كىـ فريؽ الكاعظيف كفريؽ البلئميف، 
أراد بالذيف ظممكا تاركي النيي عف المنكرات أم لـ ييتمكا بما ىك ركف عظيـ مف "ك  ،(2)"كالفعؿ
ف الديف كىك األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر كاتبعكا طمب الشيكات كالمذات كاشتغمكا أركا

 َعنِ  َوَلَتْنَيُونَّ  ِبالَمْعُروفِ  َلتَْأُمُرنَّ  ِبَيِدهِ  َنْفِسي َوالَِّذي» :الرئاسات، كقد قاؿ رسكؿ ا بتحصيؿ 
 .(4)"(3)«َلُكمْ  ُيْسَتَجابُ  َفاَل  َتْدُعوَنوُ  ُثمَّ  ِمْنوُ  ِعَقاًبا َعَمْيُكمْ  َيْبَعثَ  َأنْ  المَّوُ  َلُيوِشَكنَّ  َأوْ  الُمْنَكرِ 

 .الرجوع ألىل العمم الموثوق بعمميم -5
إف مما يذىب بأمف الناس انتشار المفاىيـ الخاطئة حياؿ نصكص القرآف كالسنة، كعدـ "

فرت الذمـ بقتؿ فيميما بفيـ السمؼ الصالح، كىؿ كيفّْر الناس كأريقت الدماء كقيتؿ األبرياء كخي 
ٌٌٌٍٗىإًفٌٍ﴿ :، لذا قاؿ ربنا المستأمنيف كفيجّْرت البقاع إال بيذه المفاىيـ المنككسة ٍخذي ءٌوًٌفٌٌتىٜىةزى ٍ ٌَشى

ٌٌٌىريد كقيٌ ًٌٌإًَلى ٠ؿًٌٌاَّللَّ ٌٌٍٗإًفٌٌٍكىالرَّشي ٍٜذي ٜي٠فٌىٌْي ً٘ ًٌٌديٍؤ ـًٌٌثًةَّللَّ ّىٌٌاٍْلًخرًٌٌكىاٍْلى٠ٍ ً رٍيٌهٌذىل ٌٚيٌخى ٍظصى
ى
ٌٌكىأ ًكيَلن

ٍ
 ﴾ دىأ

 ِبوِ  اُ  ُيِردِ  َوَمنْ  ِبالتََّفقُِّو، َواْلِفْقوُ  ِبالتََّعمُِّم، اْلِعْممُ  ِإنََّما النَّاُس  َأيَُّيا َيا»: ، كقاؿ [59: نساءال]
نََّما الدّْيِن، ِفي ُيَفقّْْيوُ  َخْيرًا  . (6)"(5)«اْلُعَمَماءُ  ِعَباِدهِ  ِمنْ  اَ  َيْخَشى َواِ 

                                                           

 (.444/ 1( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج1)
 (.144/ 9( التفسير المنير، الزحيمي )ج2)
:حديث 468/ 4معركؼ كالنيي عف المنكر، الفتف/ما جاء في األمر بالسنف الترمذم، الترمذم، ( ]3)

 (.1189/ 2[، قاؿ األلباني: حسف/ صحيح الجامع الصغير كزيادتو )ج2169رقـ
 (409/ 18( مفاتيح الغيب، الرازم )ج4)
 (.161/ 1(، قاؿ ابف حجر: حسف/ ابف حجر، فتح البارم)ج395/ 19( المعجـ الكبير، الطبراني )ج5)
 (.3145 /5( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج6)
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دعكات الخطيرة التي تدعك إلى التكفير كالتفجير، كاعممكا أف اإلسبلـ إياكـ كىذه ال جنديا "
مف أعظـ الكاجبات الرجكع ألىؿ العمـ المكثكؽ بعمميـ فيما ييشكؿ عميكـ ألف ا جعميـ ىداة 

ة﴿، قاؿ تعالى: ميتديف ٘ى ٌٌٍٗكى ذي ٍٍ ى ًٌٌٝاٍخذٖى ًٌٌٍٚذي ءٌوًٌ٘ ٍ ٌٝيٌَشى ٙي ٍٓ ٌٌٌىعي ًٌٌإًَلى ٌٗيٌاَّللَّ ٌيٌذىًٕسي ٌٌاَّللَّ ٖىيٌٌٍرىِّبِّ ًٌٌٌٝنى ٍخي ِّكَّ ٌدى٠ى
ًٌٝ ٍ إًْلى ٌٌكى ًجيتي
ي
 أمر في الفصؿ قكلو كقاؿ القرآف ىذا في القاطع حكمو أنزؿ ، كا[10: الشكرل﴾ ]أ
 نظاـ كفي كالجماعية، الفردية حياتيـ في ليـ اختاره الذم المنيج لمناس كأقاـ كاآلخرة الدنيا

 كجعؿ شافيان، بيانان  كمو ىذا ـلي كبٌيف كسمككيـ، كأخبلقيـ كسياستيـ، كحكميـ كمعاشيـ حياتيـ
 أك أمر في اختمفكا فإذا كأشمؿ، الحكـ دساتير مف أكسع البشر، لحياة شامبلن  دستكران  القرآف ىذا

 عمى الحياة لتقكـ رسكلو  إلى أكحاه الذم الكحي ىذا في حاضر فيو ا فحكـ اتجاه
 .(1)أساسو"

 .الدعاء -6

ٌكُىةؿىٌ﴿ يف ال بد لممسمميف أف يتسمحكا بو،إف الدعاء نعمة مف نعـ ا كىك حصف حص  
ٌٗي ب سي ٠ًِنٌٌرى ٍشذىًضٍتٌٌاٍدني

ى
ٌٌٍٗأ ٠ا﴿، كقاؿ تعالى: [60 غافر:﴾ ]ٕىسي ٌٌٍٗاٍدني بَّسي يىحٌنٌدىُضى َعنٌٌرى ٍٍ ٌٝيٌكىخي ٌٌإًَّٛ ٌَلى

ٌ ًت  ٌٚىٌُيي ٍهذىًدي ٙي ٍ يدع ىؤالء  قاؿ: لـ يكف رسكؿ ا  عف ابف عمر ، ك [55: األعراؼ﴾ ]ال
 ِإنّْي المُيمَّ  َواآْلِخَرِة، الدُّْنَيا ِفي اْلَعاِفَيةَ  َأْسأَُلكَ  ِإنّْي المُيمَّ »يمسي كحيف يصبح الدعكات حيف 

 َرْوَعاِتي، َوآِمنْ  َعْورَاِتي، اْسُترْ  المُيمَّ  َوَماِلي، َوَأْىِمي َوُدْنَيايَ  ِديِني ِفي َواْلَعاِفَيةَ  اْلَعْفوَ  َأْسأَُلكَ 
، ْينِ بَ  ِمنْ  اْحَفْظِني المُيمَّ   َوَأُعوذُ  َفْوِقي، َوِمنْ  ِشَماِلي، َوَعنْ  َيِميِني، َوَعنْ  َخْمِفي، َوِمنْ  َيَديَّ

 ألف الجيات؛ جميع مف لو الحفظ  ا كطمب العبد مف" ،(2)« َتْحِتي ِمنْ  ُأْغتَالَ  َأنْ  ِبَعَظَمِتكَ 
 فما ا مف حافظ لو يكف لـ إذا الذئاب بيف كالشاة كالجف اإلنس شياطيف مف أعدائو بيف العبد
 خفية الشيء أخذ االغتياؿ ألف تحتو؛ مف االغتياؿ عف بالعظمة االستعاذة كخص قكة، مف لو

 فالكؿ بفرعكف صنع كما بالغرؽ أك بقاركف تعالى ا صنع كما األرض بو يخسؼ أف كىك
األمف، كىذا  فالمسمـ إذان بحاجة إلي حفظ ا كرعايتو ألف ذلؾ يحقؽ لو ،(3)التحت" مف اغتياؿ

ال يتأٌتى إال بالدعاء الذم قد يككف سببان في تغيير القدر كا أعمـ، كقد تـ التكسع في الدعاء 
 في المطمب األكؿ مف ىذا المبحث.

  

                                                           

 (.3145/ 5ج)(في ظبلؿ القرآف، قطب 1)
 [، قاؿ شعيب األرناؤكط: اسناده صحيح.4785: حديث رقـ403/ 8 مسند أحمد، أحمد،( ]2)
 (.711/ 2( سبؿ السبلـ، الصنعاني )ج3)
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 المبحث الثالث
 أنواع الجندية في القرآن الكريم.

 
 ول: الجندية الدعويةالمطمب األ 

لى العمؿ "إف أحسف الناس حاالن ىـ الدعاة إلى تكحيد  ا تعالى كطاعتو كعبادتو، كا 
الصالح؛ كىك أداء ما فرض ا عمى اإلنساف كاجتناب ما حرمو، كالذيف يتخذكف اإلسبلـ دينان 
كمنيجان كمذىبان، كيعمؿ كؿ كاحد مع إخكتو المسمميف عمى كؿ ما يشد أكاصر األخكة كالتعاكف 

ٌ، قاؿ تعالى: ﴿(1)كالتناصر معيـ" ٚي ٍظصى
ى
ٌأ ٍٚ ٘ى ٌكى ٚى ً٘ ٌإًًَِّٛنٌ ُىةؿى ٌكى ةًِلنة ٌغى ٔى ًٙ ٌكىنى ً ٌاَّللَّ

ٌإًَلى ٌدىَعى ٍٚ َّٙ ًٌم ُى٠ٍَلن
يٌى ًٙ ًٖ ٍص ٙي ٍ ة﴿: "لذا قاؿ رب العزة  [،33﴾ ]فصمت: ال ٘ى فٌىٌكى ٜي٠فٌىٌلاى ً٘ ٍؤ ٙي ٍ كاٌال ري ًٍ ٍ ٌَّحٌنًٌْلٜى ٌٌلاى ى٠ٍَلى رٌىٌٌٖى ٍى ٌجى

ٌٍٚ ًٌٌ٘ ِّ ًٌٌٌٍٍٗرُىحٌوٌُّلي ٟي ٍٜ حٌهًٌ٘ ٍى ةاً ٠اٌـى ٟي َِّ ٍى ًٌٚادلًٌٌِّفًٌٌْلىذى ًٍذريكاٌي ًْلٜي ٌٌٍٗكى ٟي ٠اٌإًذىاٌُى٠ٍمى هي ٌٌٍٗرىصى ًٟ ٍ
ٌٌٍٗإًْلى ٟي َّٖ ريكفٌىٌٕىهى ٍذى ﴾ ُيى

 الحؽ، إلى الخمؽ دعكة كالتعمـ التفقو مف المقصكد يككف أف يجب ليدؿ عمى أنو [122: التكبة]
رشادىـ  في بالتفقو أمرىـ تعالى أنو عمى تدؿ اآلية ألف المستقيـ، كالصراط القكيـ الديف إلى كا 
 كالمعصية الجيؿ يحذركف كأكلئؾ الحؽ، بالديف أنذركىـ قكميـ إلى رجعكا إذا أنيـ ألجؿ الديف،

 كالصراط القكيـ المنيج عمى كاف الغرض ليذا كتعمـ تفقو مف الديف، فكؿ قبكؿ في كيرغبكف
 في سعييـ ضؿ الذيف أعماالن  األخسريف مف كاف بالديف الدنيا كطمب عنو عدؿ كمف المستقيـ،

كفي ىذا المطمب سنتناكؿ حكـ الدعكة إلى  ،(2)صنعان" يحسنكف أنيـ يحسبكف كىـ الدنيا اةالحي
 ا كالمكمفكف بالدعكة، كشركطيا كأساليبيا. 

 ؟بيا ىل الجندي مكمف، و حكم الدعوة إلى ا في حق الجنديأواًل: 
 حكم الدعوة إلى ا. -1

اءت بو رسمو بتصديقيـ فيما أخبركا بو الدعكة إلى ا ىي الدعكة إلى اإليماف بو كبما ج
ةٌكطاعتيـ فيما أمركا، قاؿ تعالى:﴿ ٘ى ٌكى ّى ٍ يٍٜىةٌإًْلى كٍظى

ى
ًمٌأ ةٌكىاَّلَّ ٌٛي٠ظن ًٝ ٌثً ةٌكىَّصَّ ٘ى ٌ ًٚ ي ٌادلِّ ٚى ً٘ ٌ ٍٗ

ٌٕىسي عى ى ُشى
ٌى ِبي ْى ٌ ًٝ ًٌذي ُي٠ا رَّ ٍى ٌتىذى ٌكىَلى ٚى ي ٌادلِّ ٠ا ٙي ًري

ى
ٌأ ٍف
ى
ٌأ ٌكىًنحسى مي٠َسى ٌكى ٗى ي ًٞ ا ٌإًثٍرى ًٝ ٌثً يٍٜىة ٌكىغَّ ٍٗ ٞي ٠ ٌدىٍدني ة ٘ى ٌ كًيى ٍْشً ٙي ٍ ٌال ى ٌلَعى

ًٌٝ ٍ [، كما تتضمف األمر بكؿ ما أمر ا بو كالنيي عف كؿ ما نيى ا عنو، 13﴾ ]الشكرل: إًْلى
إلى ا، كقد كصؼ أمتو  قدكتيـ يدعكف إلى ا كما دعا الجنكد،فالدعكة إلى ا كاجبة عمى 

                                                           

 (.2307/ 3( التفسير الكسيط، الزحيمي )ج1)
 (.172/ 16( مفاتيح الغيب، الرازم )ج2)
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ٌلى: ﴿بذلؾ في غير مكضع كما كصفو بذلؾ فقاؿ تعا كفى ري مي
ٍ
ٌدىأ ٌلًَّٖٜةًس ٍخ ٍخرًصى

ي
ٌأ حو َّ٘

ي
ٌأ رٍيى ٌخى ٍٗ ٍٜذي ْي

ر ٓى ٍٜ ٙي ٍ ٌال ًٚ ٌنى
٠ٍفى ٟى تىٍٜ ٌكى كًؼ ٍهري ٙى ٍ ٌ[، كقاؿ تعالى: ﴿110﴾ ]آؿ عمراف: ثًةل ٜىةتي ً٘ ٍؤ ٙي ٍ ال ٌكى ٜي٠فى ً٘ ٍؤ ٙي ٍ ال كى

رًٌ ٓى ٍٜ ٙي ٍ ٌال ًٚ ٌنى
٠ٍفى ٟى ٍ يٜى ٌكى كًؼ ٍهري ٙى ٍ ٌثًةل ريكفى مي

ٍ
ٌيىأ ٌبىٍهؼو ٍكًْلىةءي

ى
ٌأ ٍٗ ٟي [، كىذا كاجب عمى 71﴾ ]التكبة: بىٍهؾي

مف األمة يجب عميو أف يقكـ مف  جندمككؿ  ،األمة كىك الذم يسميو العمماء فرض كفاية
 .(1)الدعكة بما يقدر عميو إذا لـ يقـ بو غيره فما قاـ بو غيره سقط عنو كما عجز لـ يطالب بو

 ؟ىل الجندي مكمف بالدعوة -2

، كال سيما في األزمنة  الكتاب كالسنة مف نبيو أكرثو ا الدعكة كظيفة كؿ جندم مسمـ
التي تخمت فييا الحككمات عف العمؿ لئلسبلـ كالدعكة إلى ا كالجياد في سبيمو، فإف ذلؾ 
أصبح متحتمان في عنؽ كؿ مسمـ، فيعتبر عاصيان مفرطان في جنب ا إف قصر في ذلؾ أك 

 كالمسممكف قسماف: ،(2)فسيـمسممكف لكاجبيـ كيحاسبكا أنتخمى عنو، فمينتبو ال
ًمٌعالـ يبيف الحؽ بنفسو، كيدعك الناس إلى اتباعو كما قاؿ مؤمف آؿ فرعكف: ﴿ - أ ٌاَّلَّ ُىةؿى كى

ةدًٌ ٌالرَّطى ٔى ًبي ٌشى ٍٗ ًٍٞدزي
ى
ٌادَّجًهي٠ًفٌأ ـً ٌيىةٌُى٠ٍ ٚى ٘ى ٌ آ ًٌِهى ةى ٌاٍْلًخرى إًفَّ ٌكى ذىةعه ٘ى ٍجيىةٌ ٌادل  ًذقًٌاٍِلىيىةةي ٞى ةٌ ٙى ٌإًجَّ ـً يىةٌُى٠ٍ

ارًٌٌدىارٌي رى ِى صريحة، كذلؾ  مدكية األخيرة كممتو المؤمف الرجؿ ، "ألقى[39 - 38 :﴾ ]غافرإٍ
 إلى الطريؽ في اتباعو إلى القكـ فدعا بعد أف تدرج في أساليب الدعكة بالحجة كالبرىاف،

 كال لو ال ثبات زائؿ الدنيا بأنيا متاع الحياة حقيقة عف ليـ الرشاد، كيكشؼ طريؽ كىك ا،
لييا النظر كاالعتباركأما اآلخرة ف دكاـ،  .(3)يي األصؿ كا 

  مسمـ لكنو غير عالـ، فيذا يأمر الناس كيدعكىـ إلى اتباع الرسؿ كالعمماء كما قاؿ ا  - ب
ًٖيٌىعف صاحب يس: ﴿ رٍشى ٙي ٍ ٌادَّجًهي٠اٌال ـً ٌيىةٌُى٠ٍ ٌُىةؿى ىٍصَعى ٌي ٔه ًديٜىًحٌرىصي ٙى ٍ ٌال ٍَُصى

ى
ٌأ ٍٚ ً٘ ٌ ةءى ٠اٌ  كىصى ادَّجًهي

ٌٍٚ كفٌىٌ٘ى ذىدي ٍٟ ٌمي ٍٗ ٞي ٌكى ا ٍصرن
ى
ٌأ ٍٗ ٕيسي

ى
ىٍصأ ٌي فالعالـ يبيف الحؽ بنفسو، كغير ، [21 - 20 :﴾ ]يسَلى

 .(4)العالـ يرشد الناس إلى اتباع العمماء فيـ أعرؼ الخمؽ با

 شروط الدعوة إلى ا. ثانيًا:
دعكتو الدعكة إلى ا تحتاج إلى تكفر بعض الشركط في الجندم، ليتمكف مف إيصاؿ  إف 
 كىي: لمناس

                                                           

 (.20-14(، كالدعكة إلى ا، ابف باز )ص166 -157/ 15ل، ابف تيمية )جينظر: مجمكع الفتاك ( 1)
 (.35األجكبة المفيدة، الدكسرم )ص ينظر: ( 2)
 (.3082/ 5في ظبلؿ القرآف، قطب )ج ينظر: (3)
 (.1095مختصر الفقو اإلسبلمي، التكيجرم )ص ينظر: ( 4)
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ة﴿ قاؿ تعالى: عقيدة راسخة كصادقة، كذ الجندميجب أف يككف " رسوخ العقيدة: .1 ٙى ٌإًجَّ
ٜي٠فٌى ً٘ ٍؤ ٙي ٍ ٌٚىٌال ي ً ٜي٠اٌاَّلَّ ٘ى ًٌٌآ ٠ًِلًٌٌثًةَّللَّ ٌٌَّٗكىرىشي ٌٌٍٗثي ى ككـ ابتميت شعكب كثيرة  ،[15: الحجرات] ﴾يىٍردىةثي٠اٌل

،"كتستنبط الدعكة الناجحة قكاعدىا مف (1)حة"بدعاة خالية قمكبيـ مف العقيدة اإلسبلمية الصحي
، ، كتطبيؽ الصحابة، كالتابعيف كاتباعيـ لذلؾ عمى الكجو الصحيحكتاب ا كسنة رسكلو 

فٌَّ﴿ قاؿ تعالى:
ى
اٌكىأ ذى اًطٌٌٞى ةًٌِصى ٙن ي ًِ ٍصذى ٠قيٌٌمي ٌٌٌىةدَّجًهي ٠اٌكىَلى ٔىٌٌدىتَّجًهي جي ؽىٌٌالص  رَّ ٍى ذى ٌٌٍٗذى ٌٌٍٚثًسي ًٌٌٝخى ًٖ ًبي ٌشى

ٌٍٗ ٌٌٍٗذىًٕسي ةزي ًٌٌٝكىغَّ ٌٌٍٗثً ٠فٌىٌٕىهىَّٖسي ِي  .(2)["153: األنعاـ﴾ ]تىذَّ

"الفقو في الديف كالبصيرة في أسمكب الدعكة استنتاجان مف قكلو تعالى:  تعمم العمم الشرعي: .2
ًِنٌ﴿ ٌاتَّجىهى ًٚ ٘ى ٌكى ة

ٛى
ى
ٌأ ةو ٌثىًػريى ى ٌلَعى ً ٌاَّللَّ

ٌإًَلى ٠ ٍدني
ى
ٌأ ًبيًِل ٌشى ًذقً ٞى ٌ ٍٔ مى [، ادعك ا ع108﴾ ]يكسؼ: ُي

بصيرة كحجة كبرىاف أنا كمف اتبعني إلى سيرتي كطريقتي كسيرة أتباعي الدعكة إلى ا، ألف 
كؿ مف ذكر الحجة كأجاب عف الشبية فقد دعا بمقدار كسعو إلى ا كىذا يدؿ عمى أف 

إلى ا تعالى إنما يحسف كيجكز مع ىذا الشرط كىك أف يككف عمى بصيرة مما يقكؿ  كةالدع
، "فالفقو قبؿ األمر ليعرؼ (3)كيقيف، فإف لـ يكف كذلؾ فيك محض الغركر"كعمى ىدل 

 .(5)، "كالدعكة الناجحة ىي الدعكة إلى ا تعالى عمى بصيرة"(4)المعركؼ كينكر المنكر"
عبلج األكضاع القائمة في األقطار  ىك الصبر كالتحمؿ كالرفؽ: إف القدرة عمى الصبر .3

 منان طكيبلن يقرب مف طكؿ عمر الجاىمية المزمنة أك أطكؿيحتاج ز  ، ألف الجندماإلسبلمية
بمبلزمة أىؿ الصبر كالتحمي بالصبر  ، "كقد أمر ا رسكلو (6)حتى يتمكف مف نشر دعكتو

ة: ﴿قاؿ  ٟى ٖىيٍ ٌنى ًِبٍ ٌكىاٍغفى ةً َلى ٌثًةلػَّ ّى ٖى ٍٞ
ى
ٍرٌأ مي

ٍ
ٌ: ﴿[، كقاؿ 132﴾ ]طو: كىأ مى ٘ى ٌ ّى صى ٍٍ ٌجى كىاٍغًِبٍ
ٌيىٍدنٌي ٚى ي ً جٌٍاَّلَّ ٌاٍِلىيىةةًٌادل  ًٌزيٜىحى ٌديًريدي ٍٗ ٟي ٍٜ ٌخى يٍٜىةؾى ٌخى ٌتىٍهدي ٌكىَلى ٝي ٟى ٌكىٍص كفى ٌييًريدي ٌكىإٍهىًِشِّ اةً دى ٌثًةٍٕيى ٍٗ ٟي بَّ ٌرى يىة٠ٌفى

ة ـن ٍمريقيٌٌيري
ى
ٌأ فى َكى ٠ىاقيٌكى ٞى ٌ ًرٛىةٌكىاتَّجىمى ٍْ ًٌذ ٍٚ ٌخى ٝي ٍجى ٍٖٜىةٌُٖى ٍى ٍد

ى
ٌأ ٍٚ ٘ى ٌديًفٍمٌ ند ،" كالرفؽ ع(7)["28﴾ ]الكيؼ: كىَلى

األمر ليسمؾ أقرب الطرؽ إلى تحصيؿ المقصكد كالحمـ بعد األمر ليصبر عمى أذل المأمكر 
يىةٌفي ذكر كصايا لقماف البنو: ﴿ المنيي فإنو كثيرا ما يحصؿ لو األذل بذلؾ، كليذا قاؿ 

                                                           

 (.35( اإلسبلـ في أفريقيا، عمي )ص 1)
 (.268/ 4المسند )ج ( فتاكل إسبلمية،2)
 (.520/ 18( مفاتيح الغيب، الرازم )ج3)
 (.167/ 15( مجمكع الفتاكل، ابف تيمية )ج4)
 (.268/ 4( فتاكل إسبلمية، المسند )ج5)
 (.26( ينظر: اإلسبلـ في أفريقيا، عمي )ص 6)
 (.269/ 4( فتاكل إسبلمية، المسند )ج7)
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ٌ ى ًرٌكىاٍغًِبٌٍلَعى ٓى ٍٜ ٙي ٍ ٌال ًٚ ٌنى
ٝى ٍهريكًؼٌكىاٍٛ ٙى ٍ ٍرٌثًةل مي

ٍ
ةىٌكىأ َلى ٌالػَّ ًٗ ًُ

ى
ٌأ َّ ٠رًٌبيِنى مي

ي
ٌاٍْل ـً ٍز ٌنى ٍٚ ً٘ ٌ ّى ً ٌذىل ٌإًفَّ ّى ةثى غى

ى
ةٌأ ٘ى ٌ ﴾

ةٌفي أكؿ المدثر: ﴿ [، كقد أمر نبينا بالصبر في مكاضع كثيرة كما قاؿ 17]لقماف:  ٟى ح 
ى
يىةٌأ

زِّرٌي دَّ ٙي ٍ ًٍٛذرٌٍال
ى
ٌٌىأ ٍٗ ٌٍ ري ِبِّ ٓى ٌٌى ّى بَّ رٌٍكىرى ِّٟ ٌذىفى ّى ًثيىةثى رٌٍكى ٍٞضي ٌٌىة ٌكىالر ٍصزى ٍ ٍَٙني ٌتى كىَلى

ىٍصذىٌ ًْثٌيت ٌٌٌٍٍٓىةٍغًِب ّى بِّ لًرى ي٠فٌى: ﴿[ كقاؿ 7 - 1﴾]المدثر: كى ٠ل ِي ٌحى ة ٘ى ٌ ى ٌلَعى  ﴾ كىاٍغًِبٍ
 .(1)["10]المزمؿ: 

كالحكمة بأكجز عبارة كأدقيا ىي الميف في مكضع الميف  :الحكمة واالتزان وعدم الطيش .4
ًحٌ﴿: ، قاؿ كالشدة في مكضع الشدة ٙى ٍٓ ٌثًةٍِلً ّى بِّ ٌرى ًٔ ًبي ٌشى

ٌإًَلى ٌاٍدعي ٍٗ ٟي ٍ ةًدل ٜىًحٌكىصى ًحٌاٍِلىصى ٠ًٍنلى ٙى ٍ كىال
ٌٚي ٍظصى

ى
ٌأ رٍيناٌ[، ﴿125﴾ ]النحؿ: ثًةًَّٕتًٌِهى ٌخى كًِتى

ي
ٍدٌأ ِى ٌذى حى ٙى ٍٓ ٌاٍِلً ٌييؤٍتى ٍٚ ٘ى ٌكى ةءي ىظى ٌي ٍٚ ٘ى ٌ حى ٙى ٍٓ ييٍؤًِتٌاٍِلً

ٍلىةًبٌ
ى
ٌاٍْل ي٠ كل

ي
ٌأ ٌإًَلَّ ري َّْ ٌيىذَّ ة ٘ى ٌكى سًرينا المؤمف القكم  "إف مثؿ جندم الدعكة ،(2)["269﴾ ]البقرة: ْى

كمثؿ السيؿ المنحدر مف شكاىؽ الجباؿ، فيو قكة االندفاع كسر االنتفاع، كلكف السيؿ ال 
يعجؿ إلى العقبات أك اليضاب فيمزقيا، بؿ يدكر حكليا كيحيط بأطرافيا، كيمضي إلى ما 

ريج خمفيا، كيتركيا معزكلة عما عداىا، ثـ يعمك ماؤه كيغزر فيضو، فيرتفع عمى جكانبيا بالتد
حتى يغطي قمميا، كيخضع رؤكسيا الشامخة لسمطانو، فرسالتؾ أييا الداعية قد نزلت مف 
الماء ال مف الجبؿ، كأنت سر اندفاعيا كانتفاع قمبيا، كأنت الذم يجب أف تسبح بدعكتؾ في 
كؿ مكاف، فإذا صادفتؾ عقبة مف قانكف عتيد، أك شخصية طاغية، فبل تعرض ليا بغير ما 

ؿ، ادعيا بالحكمة كالمكعظة الحسنة، كال تقؼ عندىا فذلؾ خرؽ كجيؿ، بؿ يعرض ليا السي
افعؿ ما يفعؿ السيؿ؛ در حكليا، كامض في سبيمؾ إلى ما كراءىا، كادع الناس إلى جانبؾ 

 .(3)حتى تغدك منعزلة عما عداىا، كيقنعيا الكاقع بقكة أمر ا، أك يغيبيا ا عف النظار"
خطر الصفات في الداعية كىي التكدد كالتممؽ لمناس عمى كىي مف أ :تجنب المداىنة .5

حساب الديف بحيث يعجز في النياية عف بياف الحؽ كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر 
ذا فسدكا فسد معيـ ، مراعاة لخكاطر الجميكر، فيصير حالو إذا صمح الناس صمح معيـ كا 

ٌٚى﴿قاؿ تعالى:  ي ً ِّيي٠فٌىٌاَّلَّ جٖى ًتٌٌحي ةَلى ًٌٌرًشى ٌٝيٌاَّللَّ ٠ٍٛى ٍظى ٌٌكىَيى ٠ٍفٌىٌكىَلى ٍظى اٌَيى دن ظى
ى
ٌٌأ ٌىٌإًَلَّ ٌٌاَّللَّ فى كى ًٌٌكى ًصحجنةٌثًةَّللَّ ﴾ ظى

 كال الرسالة، أمكر مف بو ا يكمفيـ فيما حسابان  لمخمؽ يحسبكف فبل، (4)[39: األحزاب]
 .كالتنفيذ كالعمؿ لمتبميغ أرسميـ الذم ا إال أحدان  يخشكف

                                                           

 (.167/ 15( مجمكع الفتاكل، ابف تيمية )ج1)
 (.26( اإلسبلـ في أفريقيا، عمي )ص 2)
 (.149/ 2( مكسكعة األخبلؽ كالزىد كالرقائؽ، عبد الرحمف )ج3)
 (269/ 4( ينظر: فتاكل إسبلمية، ابف باز كآخركف )ج4)
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ذا ما طبقنا ىذه الشركط أ ك ما يقاربيا مف الصفات في الدعاة الذيف يعممكف في حقؿ "كا 
ف كنا ندرؾ الحاجة الماسة  الدعكة إلى ا صرنا قريبيف مف درب النجاح في عممنا بإذف ا، كا 
إلى إعادة النظر في تنظيـ عمؿ الدعكة بصفة عامة بؿ العمؿ اإلسبلمي مف حيث ىك لـ يحظ 

عمؿ القميؿ المنظـ خير كأكثر ثمرة مف العمؿ الكثير غير بالتنظيـ الدقيؽ بعد، عممان بأف ال
سكاه فبل تمنعيـ سطكة أحد عف إببلغ  يخافكنو كال يخافكف أحدان ، "(1)المنظـ كما ال يخفى"

 عنو الببلغ مقاـ كرث ثـ ، محمد مقاـ كؿ كفي بؿ المقاـ ىذا في الناس كسيد رساالت ا
 جميع في بو أمرىـ كما عنو بمغكا ،أصحابو  عدهب بيا قاـ مف أعمى فكاف بعده، مف أمتو
 عف خمؼ كؿ كرثو ثـ كعبلنيتو، كسره كسفره، كحضره كنياره، ليمو في كأحكالو، كأفعالو أقكالو
 ا فنسأؿ المكفقكف، يسمؾ منيجيـ كعمى الميتدكف، يقتدم فبنكرىـ ىذا، زماننا إلى سمفيـ
 .(2)خمفيـ" مف يجعمنا أف المناف الكريـ

 الدعوة إلى ا. الجندي في : أساليبثاً ثال
يحتاج إلى فيـ أساليب الدعكة ككسائؿ تبميغيا، حتى يككف عمى قدر مف الكفاءة  الجندم

تقاف كبصيرة، كذلؾ كالتالي:  لتبميغ الدعكة إلى ا تعالى بإحكاـ كا 
 كالدائـ ٌقؽالمح "كالنجاح معرفة الدكاء، : كذلؾ ليسيؿتشخيص وتحديد الداء في المدعوين -1

 أف كبما السميمة، كالخطة المعقكؿ، كالمنيج الناجح األسمكب عمى يتكقؼ األعماؿ في
ثارة الخطاب، في حكمة إلى ذلؾ فيحتاج سيبلن، أمران  ليس القمب في العقيدة غرس  كا 

قناع العاطفة،  .(3)الفكر" كتنبيو العقؿ، كا 

 كعقكؿ مشرقة، نفكس ذات طائفة سالنا مف ألف المدعكيف؛ لحاؿ مراعاة تتنكع "كاألساليب
دراؾ ذكية،  ذات القميمة الكممات كترضييـ اإليجاز، كيناسبيـ اإلشارة، تكفييـ كىؤالء سريع، كا 

 الناس الحكمة، كمف كىي اليقينية القطعية الدقيقة فيكفييا الدالئؿ كالمعاني المكجزة، الدالالت
 كىؤالء كانفعمت، استثيرت إذا إال رؾتتح ال كطباع خاممة، كنفكس متكسطة، عقكؿ ذات طائفة

 ال ىؤالء مع طريؽ، كالمكالمة مف بأكثر المعنى كسكؽ العبارة، كتكرار الكبلـ، بسط يناسبيـ
 كالحكار، لمجدؿ محبة لكنيا كفيـ، عقؿ ذات طائفة الناس الحسنة، كمف بالمكعظة إال تمكف
 البلئقة كنقاش، كالمكالمة حكار يف ذاتيا لتظير كأخرل لتفيـ، مرة كاالعتراض، السؤاؿ كثيرة

                                                           

 (.26( اإلسبلـ في أفريقيا، عمي )ص 1)
 (.427/ 6( تفسير القرآف العظيـ، ابف كثير )ج2)
 (.1318/ 2( التفسير الكسيط، الزحيمي )ج3)
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ٌٌاٍدعٌي﴿ كاإللزاـ قاؿ تعالى: اإلفحاـ تفيد التي المجادلة بيؤالء ًٌٌٔإًَلى ًبي ّىٌٌشى بِّ حًٌٌرى ٙى ٍٓ حًٌٌثًةٍِلً ٠ًٍنلى ٙى ٍ ٌكىال
ٜىحًٌ ٌٌٍٗاٍِلىصى ٟي ٍ ةًدل ٌٚيًٌِهٌىٌثًةًَّٕتٌٌكىصى ٍظصى

ى
ّىٌٌإًفٌٌَّأ بَّ ٠ٌىٌرى ٌٗيٌٞي ٍنٖى

ى
ٌٌٍٚأ ٙى ٌٌثً َّٔ ٌٌٍٚؽى ًٌٌٝخى ًٖ ًبي ٠ٌىٌشى ٞي ٌٗيٌكى ٍنٖى

ى
ٌٚىٌأ ذىًدي ٍٟ ٙي ٍ ﴾ ثًةل

ىك طبيب  كالداعية إلى ا ، "(1)، كىذا ىك التفسير الدقيؽ لآلية كا أعمـ"[125: النحؿ]
األركاح كالقمكب فعميو أف يسمؾ ىذا األسمكب في معالجة األركاح، كالداء عند الناس قد يككف 

 .(2)"ى حسب الداءكفرنا، كقد يككف معصية، فعمى الداعية أف يعطي الدكاء عم
المقصكد بالشبية ىنا:  :إزالة الشبيات التي تمنع المدعوين من رؤية الداء واإِلحساس بو -2

ٌٌٍُٗىةٕىٍخٌ﴿ قاؿ تعالى: ما يثير الشؾَّ كاالرتياب في صدؽ الداعي كأحقية ما يدعك إليو ٟي ٖي ٌريشي
ًفٌ
ى
ًٌٌأ ٌٌٌّّاَّللَّ رًٌٌطى ـً ةكىاًتٌٌٌىة ٙى رًٍضٌٌالصَّ

ى
ٌٌٍٗكىاٍْل رٌىٌيىٍدني٠كي ًٍ ًٌٌٍْٗلىٍي ٌٌٍٕٚىسي ًٌٌٍ٘ٗ ٌٌٍٗذيٛي٠بًسي كي رى ييؤىخِّ ٌٌكى ٌٔوٌإًَلى صى

ى
ٌأ

ٌ ّما [، فيمنع ذلؾ مف رؤية الحؽ كاالستجابة لو، أك تأخير ىذه 10: إبراىيـ﴾ ]ميصى
كغالبنا ترتبط الشبية بعادة مكركثة، أك مصمحة قائمة، أك رياسة دنيكية، أك "، (3)االستجابة

بسبب ىذه األمكر في النفكس الضعيفة المتصمة بيذه األشياء، حمية جاىمية، فتكثّْر الشبية 
 .(4)كتتعمؽ بيا كتحسبيا حجة كبرىاننا تدفع بو الحؽ، كتخاصـ الدعاة إلى ا تعالى"

٠ا﴿ كالخكؼ قاؿ تعالى: بالرجاء إال يتـ ال اإليماف "إف :الترغيب والترىيب-3 ٙي فٌٌَّاٍنٖى
ى
ٌىٌأ ًديدٌيٌاَّللَّ ٌطى

ةًبٌ ِى فٌٌَّإًٍه
ى
ٌىٌكىأ ٠رٌهٌاَّللَّ ٍي ٌٗهٌدى  كالترغيب الترىيب قدـ لما تعالى أنو اعمـ ،[98: المائدة﴾ ]رىًظي

 إال الرسكؿ عمى ما بقكلو بالتكميؼ رحيـ، ثـ أتبعو غفكر ا كأف العقاب شديد ا أف بقكلو
 كأنا جانبكـ مف األمر كبقي العيدة عف خرج بمغ فمما بالتبميغ مكمفان  كاف أنو يعني الببلغ

ف العقاب، شديد ا أف فاعممكا خالفتـ فإف تكتمكف، كبما تبدكف بما لـعا  فاعممكا أطعتـ كا 
كالترغيب كؿ ما يشكؽ المدعٌك إلى االستجابة كقبكؿ الحؽ كالثبات ، "(5)رحيـ" غفكر ا أف

عميو، كالترىيب: كؿ ما يخيؼ كيحذر المدعكَّ مف عدـ االستجابة أك رفض الحؽ أك عدـ 
ترغيب فيما كعد ا مف حسف الجزاء في الدنيا، كحسف العافية "، (6)"يو بعد قبكلوالثبات عم

ًٜيٌىفي اآلخرة: ﴿ ً٘ ٍؤ ٙي ٍ ٌال ً ىْشِّ ب ٌكى ًريته
ٌُى ذٍطه ذى ٌكى ً ٌاَّللَّ ٚى ً٘ ٌ ٌٛىٍَصه ة ٟى ج ٠جى ً ٍخرىلٌَتي

ي
[، 13﴾ ]الصؼ: كىأ

                                                           

( بتصرؼ، كينظر: السيرة النبكية كالدعكة في العيد المكي، غمكش 287/ 20( مفاتيح الغيب، الرازم )ج1)
 (.430)ص 

 (.124/ 1( الحكمة في الدعكة، القحطاني )ج2)
 (.124( ينظر: مفيـك الحكمة في الدعكة، القحطاني )ص 3)
 (.426( أصكؿ الدعكة، زيداف )ص 4)
 (.441/ 12رازم )ج( مفاتيح الغيب، ال5)
 (.437( أصكؿ الدعكة، زيداف )ص 6)
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ٌجبل: ﴿كترىيب مف كعيد ا كغيرتو عمى حرماتو، كالخكؼ مف أليـ عقابو عاجبل كآ ّى ً ل ذى كى كى
ًديدٌه ٌطى ٗه ًْل

ى
قيٌأ ٍخذى

ى
ٌأ ٌإًفَّ حه ٙى ً ةل ٌكى ًِهى رىلٌكى ِي ٌإٍ ذى خى

ى
ٌإًذىاٌأ ّى بِّ ٌرى ٍخذي

ى
 .(1)"[102﴾ ]ىكد: أ

كذلؾ حتى ال يعكدكا إلى  :تعيد المستجيبين من المدعوين بالتربية والتعميم والتوجيو -4
لمؤثرة االتصاؿ بكتاب ، كمف أعظـ كسائؿ التربية اسالؼ عيدىـ مف المعاصي كالفجكر

 ا تعالى تبلكة كتدبرنا كفيمنا، كاالتصاؿ الدائـ بالسنة النبكية، كسيرة السمؼ الصحابة 
ٌإًفٌَّ كىإٍهىٍَصًٌ﴿ قاؿ تعالى: فعمى الداعية أف يعيف المستجيبيف عمى ىذه األمكر العظيمة

ةفٌى نٍصى ٍْسٌوٌٕىًِفٌٌاٍْلً ٌخي ٌٚىٌإًَلَّ ي ً ٜي٠اٌاَّلَّ ٘ى ٖي٠اٌآ ًٙ ةًِلىةًتٌٌكىنى ٠ٍاٌالػَّ دى٠ىاغى ٌٌَِّكى ٠ٍاٌثًةٍِلى دى٠ىاغى ٍِبًٌٌكى ﴾ ثًةلػَّ
 في ا أنزؿ بما العمؿ بمزـك بعضان  بعضيـ ، قاؿ أبك جعفر: "فأكصى(2)[3 - 1: العصر]

كألف اإلنساف ينشط بالكعظ قاؿ البقاعي: " ،(3)فيو" عنو نيى ما كاجتناب أمره، مف كتابو،
كترؾ  ا بطاعة العمؿلناشئ عف زكاة النفس عمى كينفعو المحظ كالمفظ بالصبر ا

 .(4)معصيتو"

إذا أحكـ صاحب الدعكة قكلو كسدد لفظو فقد أكتي مف الحكمة بابان عظيمان، ف :القول الحسن -5
ٍصٜنة: ﴿يقكؿ ا  َّٜةًسٌظي ي٠اٌلًٖ ُي٠ل  بالقكؿ فدعكة ا لمكفار ال بد أف تككف[، 83﴾ ]البقرة: كى
ٌ: ﴿كىاركف  لمكسى الىتع قاؿ كما الحسف ٠َلى ِي يٌٌذى ٌٌِلى نةٌُى٠ٍَلن ِّٜ ٌٝيٌْلى َّٖ رٌيٌٕىهى َّْ ذىذى كٌٌٍحى

ى
ٌٌأ ٍشى ﴾ َيى

، فجاء ىذا األمر مف ا ليما بالرفؽ مع فرعكف رغـ كفره كعناده ككبريائو [44: طو]
 كتمرده كعناده.

ٌٌاٍدعٌي: ﴿تعالى قاؿ معتبر، فيو الحسف فالقكؿ الفساؽ دعكة كأما ًٌٌٔإًَلى ًبي ّىٌرٌىٌشى حًٌٌبِّ ٙى ٍٓ ٌثًةٍِلً
حًٌ ٠ًٍنلى ٙى ٍ ال ٜىحًٌٌكى مٌٍ: ﴿ كقاؿ ،[125: النحؿ﴾ ]اٍِلىصى ٌٚيًٌِهٌىٌثًةًَّٕتٌٌاٍدذى ٍظصى

ى
ًمٌٌىإًذىاٌأ ّىٌٌاَّلَّ ٌٝيٌثىحٍٜى بىحٍٜى ٌكى

ةهٌ اكى دى ٌٝيٌنى َّٛ
ى
أ ًِلٌٌٌّْى ٌٗهٌكى ي ً  إذا أنو بالضركرة المعمكـ فمف الدنيكية األمكر في ، كأما[34: فصمت﴾ ]ْحى

 الديف آداب جميع أف فثبت سكاه، يحسف لـ القكؿ مف بالتمطؼ الغرض لىإ التكصؿ أمكف
ٍصٜنة﴿ :تعالى قكلو تحت داخمة كالدنيا ي٠اٌلًَّٖٜةًسٌظي ُي٠ل  .(5)[83﴾ ]البقرة: كى

                                                           

 (.125/ 1( الحكمة في الدعكة، القحطاني )ج1)
 ( بتصرؼ.124( ينظر: مفيـك الحكمة في الدعكة، القحطاني )ص 2)
 (.590/ 24( جامع البياف، الطبرم )ج3)
 ( باختصار.240/ 22( نظـ الدرر، البقاعي )ج4)
 (.589/ 3زم )ج( ينظر: مفاتيح الغيب، الرا5)
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: قد يبمغ التعريض لممنصكح ما ال يبمغو التصريح، فالتعريض كالتكرية التصريح والتعريض -6
، كأىجـ بو عمى الغمبة، مع قمة شغب الخصـ أشد كطأة عمى حمؿ المجادؿ إلى الغرض

كمف القكؿ الحسف الجنكح إلى التعريض كالتمميح دكف التصريح، ألف  ،(1)ككسر شككتو
التصريح ييتؾ حجاب الييبة، كيكرث الجرأة عمى اليجكـ، كالتبجح بالمخالفة، كيييج عمى 

ف الذكية، كالبصائر اإلصرار كالعناد، أما التعريض فيستميؿ النفكس الفاضمة، كاألذىا
ٌ﴿ :المماحة: لذا فقد استخدـ ا ىذا األسمكب في كتابو حيث قاؿ  ٌاَلَّةسي ٗي ٟي ى ٌل ٌُىةؿى ٚى ي ً اَّلَّ

ٌ ٔي كًي ٌال٠ٍى ٗى ًٍٛه ٌكى ي ٌاَّللَّ ىة ٍصبٜي ٌظى ي٠ا ُىةل ٌكى ةٛنة ٙى ٌإًي ٍٗ ٞي ادى ٌٌىزى ٍٗ ٞي ٠ٍ ٌٌىةٍخظى ٍٗ ٌٕىسي ٠ا ىهي ٌْجى ٌُىٍد ٌاَلَّةسى  ﴾ إًفَّ
 .(2)عدـ التصريح بعيف القائؿ تترؾ لو مساحة لمعكدة كاالستقامة[، فإف 173]آؿ عمراف: 

النصيحة إحساف إلى مف تنصحو بصكرة الرحمة لو كالشفقة عميو : "النصيحة ال الفضيحة -7
كالغيرة لو كعميو فيك إحساف محض يصدر عف رحمة كرقة كمراد الناصح بيا كجو ا 

التمطؼ كيحتمؿ أذل المنصكح كالئمتو  كرضاه كاإلحساف إلى خمقو فيتمطؼ في بذليا غاية
كىك يحتمؿ سكء خمقو  المريض المشبع مرضان عمى كيعاممو معاممة الطبيب العالـ المشفؽ 

 فالمؤمف ،"(3)كشراستو كنفرتو كيتمطؼ في كصكؿ الدكاء إليو بكؿ ممكف فيذا شأف الناصح"
 أخاه أمر مف: يقاؿ الستر، ككاف بو يقترف كييعيّْر، كالنصح ييتؾ كالفاجر كينصح يستر
 عمى المنكر عف كالنيي بالمعركؼ األمر يكرىكف السمؼ ككاف عيَّره، فقد المؤل رؤكس عمى
 النصح عبلمات مف ىذا فإف كالمأمكر اآلمر بيف فيما سران  يككف أف كيحبكف الكجو، ىذا
نما لو ينصح مف عيكب إشاعة في غرض لو ليس الناصح فإف  المفسدة إزالة غرضو كا 
ظيار إشاعة كأما فييا، كقع التي ٌإًفٌَّ: ﴿تعالى ا قاؿ كرسكلو ا حرمو مما فيك العيكب كا 
ٌٚى ي ً ج ٠فٌىٌاَّلَّ ً فٌٌٍُيي

ى
ىًظيمٌىٌأ حٌيٌت ةًظظى ٍى ٌٚىًٌفٌٌإٍ ي ً ٜي٠اٌاَّلَّ ٘ى ٌٌٍٗآ ٟي ى ٌٌل ابه ٌٗهٌنىذى ًْل

ى
ٍجيىةًٌفٌٌأ ةًٌٌادل  ٌيٌكىاٍْلًخرى ٌٗيٌكىاَّللَّ ٍهٖى ٌحى

ٌٍٗ ٍجذي
ى
ٌٌكىأ ٙي٠فٌىٌَلى  ،(4)"[19: النكر﴾ ]تىٍهٖى

فالنفكس مجبكلة عمى حب مف يحسف إلييا كيتمقاىا بالميف " :أدب التعامل ولين الجانب -8
كيبسط ليا في المحيا، كالشدة قد تدفع إلى المكابرة كالنفكر كاإلصرار، فتأخذ النفس العزة 

 .(5)"باإلثـ، فالتعامؿ المؤثر ما كاف دمثا يفتح القمكب كيشرح
                                                           

 (.581/ 3(، ك)ج318/ 3( ينظر: الكشاؼ، الزمخشرم )ج1)
 ( بتصرؼ.39( مفيـك الحكمة في الدعكة، حميد )ص2)
 (.257( الركح، ابف قيـ الجكزية )ص 3)
 (.17( الفرؽ بيف النصيحة كالتعيير، ابف رجب الحنبمي )ص 4)
 (.46( مفيـك الحكمة في الدعكة، حميد )ص 5)
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ًٜيٌى: ﴿قكلو ذلؾ في كقد بٌيف ربنا  ً٘ ٍؤ ٙي ٍ ٌال ٚى ً٘ ٌ ّى ٌاتَّجىهى ًٚ ٙى ً ٌل
ّى ٜىةظى ًٍٍؼٌصى ﴾ ]الشعراء: كىاٍخ

ٌٍٗ[، كقاؿ: ﴿215 ٟي ٌثىحٍٜى ىةءي ةًرٌريْحى ٍَّ ٓي ٌإٍ ى ٌلَعى اءي ًطدَّ
ى
ٌأ ٝي هى ٘ى ٌ ٚى ي ً ٌكىاَّلَّ ً ٌاَّللَّ ٠ؿي ٌرىشي ده َّٙ ى [، 29﴾ ]الفتح: ُمي

 لمعقيدة، الحمية كىي ، كالرحمة  الشدة فيي ديف، إخكة فقط كىـ بينيـ "رحماء
 يقيمكف كىـ شيء، فييـ ألنفسيـ كال شيء، أنفسيـ في ليـ فميس لمعقيدة، كالسماحة
 يشتدكف كحدىا، عقيدتيـ أساس عمى كركابطيـ سمككيـ يقيمكف كما كمشاعرىـ، عكاطفيـ

، كىذا حاؿ األعرابي الذم باؿ في المسجد، (1)فييا، كيمينكف إلخكتيـ فييا" أعدائيـ عمى
: أىفَّ أىٍعرىاًبيِّا بىاؿى ًفي المىٍسًجًد، فىقىاميكا ًإلىٍيًو، فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو فعى  اَل : »ٍف أىنىًس ٍبًف مىاًلؾو

مىٍيوً « (2)ُتْزِرُموهُ  ثيَـّ دىعىا ًبدىٍلكو ًمٍف مىاءو فىصيبَّ عى
(3). 

ؾ اإلغبلظ عميو ىي الرفؽ بالجاىؿ في التعميـ، كبالفاسؽ في النيي عف فعمو، كتر : المداراة -9
ظير ما ىك فيو، كاإلنكار عميو بمطؼ القكؿ كالفعؿ، كالسيما إذا احتيج إلى تألفو حيث ال يي 

كنحك ذلؾ، كىي صكرة مف صكر التعامؿ الداؿ عمى الحكمة، كالمكصؿ إلى المقصكد مع 
ظٌٍ، قاؿ تعالى: ﴿(4)حفظ ما لمداعي كالمدعك مف كرامة كمركءة"

ى
ٌأ ٍمٌثًةًَّٕتًٌِهى ٌاٍدذى حِّبىحى ٌالصَّ ٚي صى

٠فٌى ٍي ةٌيىًػ ٙى ٌثً ٗي
ٍنٖى
ى
ٌأ ٚي ٍ [، "فإٌف المداراة محثكث عمييا ما لـ تؤٌد إلى ثمـ ديف 96﴾ ]المؤمنكف: َنى

زراء بمركءة" النة كالظممة كالفسقة الكفار مداراة الجائزة التقية باب مف قكـ كعد، (5)كا   كا 
 ألصكؿ مخالفة المداراة ىذه ككفت ال أف بشرط أذاىـ، لكؼ كجكىيـ في كالتبسـ ليـ الكبلـ
أك يخدش الديف،  فيمامخالفة فبل تجكز، لكف ال تنبغي المداراة  كانت فإف كتعاليمو، الديف

 .(6)يمكف لؤلعداء
إلى  ذكم ىيئات أك كاف ذلؾ سبيبلن  إذا كانكا كرامان  :إقالة العثرات والغض عن األخطاء -10

، كقد كاف ىذا (7)لمكاًقًع فيو ان لمباطؿ كلكنيا إنقاذفإف إقالة العثرة ليست إقرارا  دفنيا كتقميميا
ِإنَُّو َقْد َشِيَد َبْدرًا، َوَما ُيْدِريَك : "المعمـ كاضحان في قصة حاطب حينما قاؿ رسكلنا الكريـ 

ففي  ،(8)"ْرُت َلُكمْ َلَعلَّ المََّو َأْن َيُكوَن َقِد اطََّمَع َعَمى َأْىِل َبْدٍر َفَقاَل: اْعَمُموا َما ِشْئُتْم َفَقْد َغفَ 
                                                           

 (.3332/ 6لقرآف، قطب )ج( في ظبلؿ ا1)
 (263/ 12ج) العرب لساف ،بكلو عميو تقطعكا ال أم، انقطع إذا بالكسر، البكؿ، ـزرً  (2)
 [.6025: حديث رقـ12/ 8األدب/الرفؽ في األمر كمو، صحيح البخارم، البخارم، ( ]3)
 (.50( مفيـك الحكمة في الدعكة، حميد )ص 4)
 (.202/ 3( الكشاؼ، الزمخشرم )ج5)
 ( باختصار.78 -77/ 2التفسير الكسيط، طنطاكم )ج (6)
 (.57( ينظر: مفيـك الحكمة في الدعكة، حميد )ص 7)
 [.3007: حديث رقـ 60/ 4الجياد كالسير/الجاسكس، صحيح البخارم، البخارم، ( ]8)
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 لمحظات النفس ىذه كتعرض العجيبة، البشرية النفس منحنيات عف يكشؼ ىذه الحادثة ما
 فيك المحظات ىذه مف ا إال عاصـ ال كأف كقكتيا كماليا مف بمغ ميما البشرم الضعؼ

 .(1)عثرتو مف كينيضو ليعينو عمييا يعيف الذم

في قبكؿ ما عند الدعاة، كىي قريبة مف الخير مستعدة  كالنفكس تممؾ قدران كبيران مف التأىيؿ
لو فميفقو ىذه السنف الدعاة إلى ا، كليتجنبكا المزالؽ كالمنعطفات الخطيرة التي يتعمد أعداء 
 الممة مف الكفار كالمنافقيف كضعيا في الطريؽ، كا المكفؽ كالمعيف، كاليادم إلى سكاء السبيؿ.

 
 العمميةثاني: الجندية المطمب ال

 ىـ بو لمجياد يخرجكف فالذيف بو، يتحرؾ مف إال يفقيو ال حركي، منيج الديف ىذا إف
 أف يحتاجكف الذيف فيـ يقعدكف الذيف أما كمعانيو، أسراره مف ليـ يتكشؼ بما بفقيو الناس أكلى
 أسرار فم كصمكا كال فقييـ فقيكا كال خرجكا الذيف شاىد ما يشاىدكا لـ تحرككا، ألنيـ ممف يتمقكا
 ىذا ، كلعؿا  رسكؿ مع الخركج كاف إذا كبخاصة المتحرككف إليو كصؿ ما إلى الديف ىذا

 يتفرغكف الذيف ىـ كالحركة، كالجياد الغزك عف المتخمفيف أف مف الذىف، إلى يتبادر ما عكس
 الحركة كليد اإلسبلمي الفقو الديف، إف ىذا طبيعة مع يتفؽ ال كىـ، ىذا كلكف الديف في لمتفقو

مزاكلة  أثناء كفي الصحيح، ىك العكس كليس الفقو، كيجد ثـ أكالن  الديف كيجد فقد اإلسبلمية،
 الكاقعية الحاالت بتجدد فرعية أقضية لو جدت كحدىا، شريعتو كاستيحاء الفعمية، لمحياة المجاىد

ح لنا أف الفقو لـ كمف خبلؿ معاينة الكاقع يتض الفقيية، األحكاـ استنباط بدأ فقط كىنا حياتو، في
ة﴿: ، قاؿ (2)الكاقعة الحياة يكف مستنبطان مف األكراؽ الباردة بعيدان عف حرارة ٘ى فٌىٌكى ٜي٠فٌىٌلاى ً٘ ٍؤ ٙي ٍ ٌال

كا ري ًٍ ٍ ٌَّحٌنًٌْلٜى ٌٌلاى ى٠ٍَلى رٌىٌٌٖى ٍى ٌٌٍٚجى ًٌٌ٘ ِّ ًٌٌٌٍٍٗرُىحٌوٌُّلي ٟي ٍٜ حٌهًٌ٘ ٍى ةاً ٠اٌـى ٟي َِّ ٍى ًًٌٌٚفًٌٌْلىذى ي ًٍذريكاٌادلِّ ًْلٜي ٌٌٍٗكى ٟي ٠اٌاإًذٌىٌُى٠ٍمى هي ٌٌٍٗرىصى ًٟ ٍ
ٌإًْلى

ٌٍٗ ٟي َّٖ ريكفٌىٌٕىهى ٍذى  َلوُ  اُ  َسيَّلَ  ِعْمًما ِفيوِ  َيْمَتِمُس  َطِريًقا َسَمكَ  َمنْ »: ، كقاؿ [122: التكبة﴾ ]ُيى
 ، كفي ىذا المطمب سنتناكؿ التالي:(3)«اْلَجنَّةِ  ِإَلى َطِريًقا

 

                                                           

 ( باختصار.3539-3538/ 6( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج1)
 بتصرؼ.( 1735-1734/ 3( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج2)
نظر: صحيح الجامع الصغير ي[، قاؿ األلباني: صحيح، 8316رقـ : حديث 66/ 14 مسند أحمد، أحمد،( ]3)

 (.1080/ 2كزيادتو )ج
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 :العمم طمب أواًل: حكم

بو،  إال فعمو عميو تعيف الذم الكاجب ييتأدل ال ما مؼالمك تعمـ "كىك :عين فرض طمبو ما -1
 شيء، كؿ قبؿ دينو أمكر يتعمـ أف اإلنساف عمى كنحكىا، فيجب كالصبلة الكضكء ككيفية

ٌٍٗ: ﴿كتعالى تبارؾ ا قاؿ ٌٝيٌٌىةٍنٖى َّٛ
ى
ٌٌأ ىٌٌَلى ٌٌإًِلى ٌيٌإًَلَّ رٌٌٍاَّللَّ ًٍ ّىٌٌكىاٍشذىٍي ٍٛجً ًٜيٌىًٌَّلى ً٘ ٍؤ ٙي لًٍٖ ٜىةًتٌٌكى ً٘ ٍؤ ٙي ٍ ﴾ كىال

 كيتكضأ اإلنساف يتطير أف أراد إذا: فمثبلن  العمؿ، قبؿ بالعمـ تعالى ا فبدأ ،[19: محمد]
ذا يتكضأ، كيؼ يعرؼ أف بد فبل لمصبلة  كيؼ يعرؼ أف عميو فيجب يصمى أف أراد كا 
 ،(2)«َطَمُب اْلِعْمِم َفِريَضٌة َعَمى ُكلّْ ُمْسِممٍ »:  النبي حديث بعضيـ عميو كحمؿ ،(1)يصمي"

 عميو يتكقؼ أف كضابطو عيف، فرض أم عيننا اإلنساف عمى كاجبنا العمـ طمب يككف "كقد
 يعرؼ أف الحاؿ ىذه في عميو يجب فإنو بيا، القياـ يريد معاممة أك فعميا يريد عبادة معرفة
 .(3)المعاممة" بيذه يقكـ ككيؼ العبادة بيذه  يتعبد كيؼ

 عممو فإذا يعممو، أف اإلنساف عمى فرض جيمو يسع ال ما عمـ أف عمى األمة أجمعت "كقد
 بعد إال طمبيا يجب ال األشياء بعض إف ، "ثـ(4)فرضان" ال فضبلن  ذلؾ سكل ما طمب كاف

 كقع فإف نادران، يطرأ ما دكف غالبان  عميو الكاجب أداء يتكقؼ ما كمو ذلؾ مف كيجب كجكبيا،
 المبايعات، مف عميو يقدـ ما أحكاـ يتعمـ أف البيع أراد مف عمى فيجب حينئذ، التعمـ كجب
 ال مما كنحكىا كالممبكس، كالمشركب، المأككؿ، مف يحـر كما يحؿ ما معرفة يجب كما
 عمى الكاجب كاف إذا ثـ زكجة، لو كاف إف النساء عشرة أحكاـ ككذلؾ غالبان، عنو لو غنى
ف كاف الفكر، عمى الكيفية تعمـ كاف الفكر  مف عند لتراخيا فعمى كالحج التراخي عمى كا 
 .(5)بذلؾ" يقكؿ

 بو قاـ كالجياد، فإذا الكفاية فركض مف الديف في كالتفقو العمـ "طمب :كفاية فرض طمبو ما -2
ٌ﴿ جيمو، قاؿ تعالى: اإلنساف يسع ال ما إال سائرىـ، عف الفرض سقط الناس بعض ى٠ٍَلى ٌٌٖى
رٌى ٍى ٌٌٍٚجى ًٌٌ٘ ِّ ًٌٌٌٍٍٗرُىحٌوٌُّلي ٟي ٍٜ حٌهًٌ٘ ٍى ةاً ٌٟيٌـى َِّ ٍى ًًٌٌٚف٠ٌٌاًْلىذى ي ًٍذريكاٌادلِّ ًْلٜي ٌٌٍٗكى ٟي ٠اٌإًذىاٌُى٠ٍمى هي ٌٌٍٗرىصى ًٟ ٍ

ٌٌٍٗإًْلى ٟي َّٖ ٌٕىهى
                                                           

 (.47/ 26( مجمكع فتاكل كرسائؿ العثيميف، العثيميف )ج1)
قاؿ  [،224: حديث رقـ81/ 1االيماف كفضائؿ الصحابة/فضؿ العمماء، ابف ماجو،  ،سنف ابف ماجو( ]2)

 (.727/ 2األلباني: حديث صحيح/ صحيح الجامع الصغير كزيادتو )ج
 (.18( العمـ، العثيميف )ص 3)
 (.161( اإلماـ أبك العباس ابف سريج كآراؤه األصكلية، الجبكرم )ص4)
 (.79-78/ 29( المكسكعة الفقيية الككيتية، مجمكعة مف المؤلفيف )ج5)
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ريكفٌى ٍذى  العمـك مف دينيـ إقامة في منو لمناس بد ال ما تحصيؿ ، "كىك(1)"[122: التكبة﴾ ]ُيى
 كالمغة، كالنحك، كالفقو، كاألصكؿ، كعمكميما، كاألحاديث، القرآف، كحفظ الشرعية

 كؿ أثـ تركو عمى كميـ أطبقكا كالخبلؼ، كلك كاإلجماع، الحديث، ركاة فةكمعر  كالتصريؼ،
 فبل األمكر مف إلييا يحتاج ال ما "أما ،(2)بو" القياـ كأمكنو ذلؾ عمـ ممف لو عذر ال مف

 الصحيح، البيع تعمـ المعامبلت، تعمـ فمثبلن  عميو كفاية فرض يككف أف إال تعممو يمزمو
 بؿ أحد، كؿ عمى ليس بكاجب الصحيح كالكقؼ الصحيح، كالرىف الصحيحة، كاإلجارة
 في ليس أنو قدرنا إذا إال عميو يجب فبل غيره كأما بيذا، يتعامؿ أف أراد مف عمى يجب
ف كفاية فرض يككف فإنو ىذا، يعرؼ مف العالـ ، (3)اإلنساف" عمى فيجب أحد بو يقـ لـ كا 

 ال الكفايات فركض مف ذلؾ أشبو اكم كالجيكلكجيا كاليندسة كالطب الصناعات تعمـ إفو"
 الذيف اإلخكاف أنبو كليذا بيا، إال األمة مصالح تتـ ال ألنيا كلكف الشرعية، العمكـ مف ألنيا

 كرفع المسمميف إخكانيـ نفع العمـك ىذه بتعمـ قصدىـ يككف أف العمـك ىذه مثؿ يدرسكف
 .(4)ىذه" مثؿ غمتاست أنيا لك مبلييف اآلف اإلسبلمية فاألمة اإلسبلمية، أمتيـ

 الشككؾ، إلثارة سببان  كاف ما ككؿ كالتنجيـ، كالشعكذة، السحر تعمـ "كطمب :محرم طمبو ما -3
ة﴿عميو، قاؿ تعالى:  كالداللة كفعمو، كتعميمو، تعممو، يحـر التحريـ، السحر في كيتفاكت ٘ى ٌكى
رٌى ٍى ةفٌيٌزى ٙى ٖىيٍ ٌٌَّٚشي ٕىًس يٌىٌكى ـً يىة كاٌالظَّ ري ٍى ٙي٠فٌىٌزى ِّٖ هى ٌاٌحي ٍعرٌىٌَلَّةسى  ، كاختمؼ(5)"[102البقرة: ﴾ ]الصِّ
 جميكر قكؿ كىك بذلؾ، يكفر إنو: بعضيـ فقاؿ كيستعممو السحر يتعمـ فيمف العمماء
 كفره، عدـ يقتضي ما أحمد كعف كغيرىـ، أحمد، كأصحاب حنيفة كأبك مالؾ، منيـ العمماء
 الكفر يستكجب ما ؼكص فإف سحرؾ، لنا صؼ لو قيؿ السحر تعمـ إذا أنو الشافعي كعف
ف كافر، فيك منيا يطمب ما تفعؿ كأنيا لمككاكب، التقرب مف بابؿ أىؿ سحر مثؿ  ال كاف كا 

ال كافر فيك إباحتو اعتقد فإف الكفر يكجب  .(6)معركفة" ذلؾ في العمـ أىؿ كأقكاؿ فبل، كا 

 

 

                                                           

 (.43/ 1( المقدمات المميدات، القرطبي )ج1)
 (.79/ 29( المكسكعة الفقيية الككيتية، مجمكعة مف المؤلفيف )ج2)
 (.47/ 26( مجمكع فتاكل كرسائؿ العثيميف، العثيميف )ج3)
 .50/ 26ج، ( المرجع السابؽ4)
 (.989( مختصر الفقو اإلسبلمي، التكيجرم )ص 5)
 (.50/ 4( أضكاء البياف، الشنقيطي )ج6)
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 ثانيًا: فضل طمب العمم، وأثره عمى الجندي.

 :ليا عدة كجكه في كتاب ا العمـ فضيمة طمب إف

 عمى يدؿ كذلؾ الحكمة أمر عظـ تعالى إنو ثـ بالحكمة العمـ سمى تعالى ا أف": الوجو األول
ة: ﴿القرآف فقاؿ تعالى في مكاعظ العمـ، شأف عظـ ٘ى ؿىٌٌكى ٍٛزى

ى
ٌٌٍٗأ ٖىيٍسي ٌٚىٌنى ذىةًبًٌٌ٘ ًٓ ٙىحًٌٌإٍ ٍٓ ٌكىاٍِلً

ٌٍٗ سي ًٌٌٝيىًهلي ؿىٌ: ﴿ؿ كقا القرآف، مكاعظ ، يعني[231: البقرة﴾ ]ثً ٍٛزى
ى
ٌيٌكىأ ّىٌٌاَّللَّ ٖىيٍ ٌٌنى ذىةبى ًٓ ٌإٍ

حٌى ٙى ٍٓ اٍِلً ّىٌٌكى ٙى َّٖ ةٌكىنى ٌٌٍٗ٘ى ى ٌٌٍٚل ٌٗيٌدىسي  . (1)المكاعظ" يعني ،[113: النساء﴾ ]تىٍهٖى

آدىحٍٜىةقيٌ﴿ تعالى: قكلو كالعمـ الفيـ بمعنى الحكمة :الوجو الثاني ٌٗىٌكى جًياةٌاٍِليٍس  ،[12: مريـ﴾ ]غى
دٌٍ﴿ كقاؿ: ِى ٕى ةفٌىٕيٌٌآدىحٍٜىةٌكى ٙى حٌىٌٍِ ٙى ٍٓ ّىٌ﴿ كقاؿ: كالعمـ، الفيـ يعني ،[12: لقماف﴾ ]اٍِلً ً كَلى

ي
ٌٚىٌأ ي ً ٌاَّلَّ

ٌٗي ٞي ٌٌآدىحٍٜىة ذىةبى ًٓ ٌٗىٌإٍ ةىٌٌكىاٍِليٍس  .(2)"[89: األنعاـ﴾ ]كىاَل جي٠َّ

 يجب الممكؾ ألف األقكاؿ أصح في العمماء األمر في كتابو كىـ أكلي ذكر ا : الوجو الثالث
 المرتبة في كتابو مف مكضعيف في العالـ ذكر ربنا  كقد ينعكس، كال العمماء طاعة عمييـ
دٌى: ﴿قاؿ الثانية، ًٟ ٌيٌطى ٌٝيٌاَّللَّ َّٛ

ى
ٌٌأ ىٌٌَلى ٌٌإًِلى ٠ٌىٌإًَلَّ حٌيٌٞي اًسى ٙىَلى ٍ ي٠ٌكىال كل

ي
ًٌٌٗكىأ ةٌإًٍهٍٖ ٙن ٍصًؿٌٌُىةاً ًِ : عمراف آؿ﴾ ]ثًةٍٕ

٠ا: ﴿كقاؿ ،[18 يهي ـً
ى
ٌىٌأ ٠اٌاَّللَّ يهي ـً

ى
٠ؿىٌٌكىأ كًِلٌٌالرَّشي

ي
ٍمرًٌٌكىأ

ى
ٌٌٍٗاٍْل ٍٜسي  سبحانو إنو ثـ ،[59: النساء﴾ ]ً٘

ة: ﴿تعالى فقاؿ آيتيف في األكلى المرتبة في فجعميـ اإلكراـ، في زاد كتعالى ٘ى ٌٗيٌكى ٍهٖى ٌٝيٌحى ًكيٖى
ٍ
ٌٌدىأ ٌإًَلَّ

ٌي ٠فٌىٌاَّللَّ اًشخي ًًٌٌٗفٌٌكىالرَّ ٌٍٔ﴿ :، كقاؿ[7: عمراف آؿ﴾ ]إًٍهٍٖ ٌٌُي ًٌٌْىفى اٌثًةَّللَّ يدن ًٟ بىحٌٌٍثىحًٍِنٌٌطى ٌٍٗكى ٌٌٍٜٚىسي ٘ى قيٌٌكى ًٌنٍٜدى
ٌٗي ذىةًبًٌٌنٍٖ ًٓ  .(3)"[43: الرعد﴾ ]إٍ

 أصناؼ: ألربعة الدرجات ذكر تعالى أنو اعمـ": الوجو الرابع

ة: ﴿قاؿ  ،بدر أىل من لممؤمنين: أوليا ٙى ٜي٠فٌىٌإًجَّ ً٘ ٍؤ ٙي ٍ ٌٚىٌال ي ً ًْرٌىٌإًذىاٌاَّلَّ ٌيٌذي ٌٌٍٗكىًصٖىٍخٌٌاَّللَّ ٟي ي٠بي إًذىاٌُٖي ٌكى
ًٖيىٍخٌ ٌٌٍٗدي ًٟ يٍ

ٖى ٌٝيٌنى ٌٌٍٗآيىةدي ٟي ٍت ةٛنةٌزىادى ٙى ٌٌإًي ى ٌٌٍٗكىلَعى ًٟ بِّ ي٠فٌىٌرى ِّكَّ ذى٠ى حى
ٌٚى ي ً ٙي٠فٌىٌاَّلَّ ي ًِ ةىٌٌيي َلى ةٌالػَّ َّٙ ًم ٌٌٍٗكى ٞي ٍرٜىة ٠فٌىٌرىزى ِي ًٍ ٍٜ  حي

ٌّى ً كَلى
ي
ٌٗيٌأ ٜي٠فٌىٌٞي ً٘ ٍؤ ٙي ٍ ةٌال ِا ٌٌٍٗظى ٟي ى ٌٌل ةته ًٌٌٍٗنٍٜدٌىٌدىرىصى ًٟ بِّ  .[4 - 2: األنفاؿ﴾ ]رى

                                                           

 (.399/ 2( مفاتيح الغيب، الرازم )ج1)
 (.2/399، )ج( المرجع السابؽ2)
 (.400-399/ 2ج) المرجع نفسو( 3)
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ٌ: ﴿قاؿ  ،لممجاىدين: الثانية ٌىؾَّ ٌئٌىٌكى ٌٚىٌاَّللَّ ًدي ًٞ ة ضى ٙي ٍ ٌٌال ى ٌٚىٌلَعى ةًنًدي ِى اٌإٍ ٍصرن
ى
ةٌأ ٙن ًلي ٌنى ةتو ٌٝيٌدىرىصى ٍٜ ًٌ٘

ةنٌ رى ًٍ ٍي ٘ى  [.96 -95: النساء﴾ ]كىرىٍْحىحٌنٌكى

ٌٍٚ: ﴿قاؿ  ،لمصالحين: الثالثة ٘ى ًٌٌٝكى دً
ٍ
ٜنةٌيىأ ً٘ ٍؤ ٔىٌٌُىدٌٌٍمي ًٙ ةًِلىةًتٌٌنى ّىٌٌالػَّ ً كَلى

ي
ٌٗيٌٌىأ ٟي ى ٌٌل ةتي رىصى ٌٌادلَّ ﴾ إٍهيَلى

 [.75: طو]

ٌيٌيىٍرٌىمًٌ﴿ :، قاؿ لمعمماء :الرابعة ٌٚىٌاَّللَّ ي ً ٜي٠اٌاَّلَّ ٘ى ٌٌٍٗآ ٍٜسي ٌٚىًٌ٘ ي ً كدي٠اٌكىاَّلَّ
ي
ٌٗىٌأ ٌ إًٍهٍٖ ةتو   ﴾دىرىصى

 .(1)"[11 :المجادلة]

  مناقب، كىذا يدؿ عمى فضؿ العمـ: بخمس كتابو في العمماء كصؼ  ا كذلؾ فإف

٠فٌى﴿ ، قاؿ تعالى:اإليمان: أحدىا اًشخي ًٌٗإًٌٌٍفٌٌكىالرَّ ي٠فٌىًٌهٍٖ ٠ل ِي َّٜةٌحى ٘ى ًٌٌٝآ  .[7: عمراف آؿ﴾ ]ثً

دٌى﴿ :، قاؿ والشيادة التوحيد: ثانييا ًٟ ٌيٌطى ٌٝيٌاَّللَّ َّٛ
ى
ٌٌأ ٌىٌَلى ٌٌإًِلى ٠ٌىٌإًَلَّ حٌيٌٞي اًسى ٙىَلى ٍ ي٠ٌكىال كل

ي
ًٌٌٗكىأ ةٌإًٍهٍٖ ٙن ٌُىةاً

ٍصًؿٌ ًِ  .[18: عمراف آؿ﴾ ]ثًةٍٕ

ٌٚىٌإًفٌَّ﴿ :، قاؿ والخشوع البكاء: الثالث والرابع ي ً كدي٠اٌاَّلَّ
ي
ٌٗىٌأ ٌٌٍٚإًٍهٍٖ ًًٌٌ٘ٝ ًٖ جٍ ٌٌإًذىاٌرى ذٍَلى ٌٌٍٗحي ًٟ يٍ

ٖى كفٌىٌنى ر  ً ٌَيى
ٍذُىةفًٌ

ى
اٌلًٍْل دن ضَّ شي

ي٠فٌى ٠ل ِي يى ةفٌىٌكى جٍعى ىةٌشي بِّٜ فٌىٌإًفٌٌٍرى ىةٌكىٍندٌيٌلاى بِّٜ ٌٌرى هي٠َلن ٍٍ ٙى ى ل
كفٌى ر  ً ٍذُىةفًٌٌكىَيى

ى
٠فٌىٌلًٍْل ٓي جٍ ٌحى

ٌٍٗ ٞي يىًزيدي ٠َعنٌٌكى ظي  .[109 - 107: اإلسراء﴾ ]خي

ة: ﴿ قكلو ، كما فيالخشية: خامسيا ٙى ٌٌإًجَّ ٍشى ٌىٌَيى ٌٌٍٚاَّللَّ ةءٌيًٌنجىةًدقًًٌٌ٘ ٙى ٖى  .(2)"[28: فاطر﴾ ]إٍهي

. الفراعنة ميراث كالماؿ األنبياء، ميراث العمـ: أكليا: أكجو بسبعة الماؿ مف أفضؿ "كالعمـ
 يحفظ العمـك  الحافظ إلى الماؿ يحتاج: كالثالث ينقص، كالماؿ بالنفقة ينقص ال العمـ: الثاني

 الماؿ: كالخامس قبره، صاحبو مع يدخؿ كالعمـ مالو يبقى الرجؿ مات إذا: كالرابع صاحبو،
 إلى يحتاجكف الناس جميع: كالسادس لممؤمف، إال يحصؿ ال كالعمـ كالكافر لممؤمف يحصؿ
 عمى الرجؿ يقكم العمـ: السابع الماؿ، صاحب إلى يحتاجكف كال دينيـ أمر في العمـ صاحب

 .(3)يمنعو" كالماؿ الصراط عمى ركرالم

 

                                                           

 (.400-399/ 2جمفاتيح الغيب، الرازم ) (1)
 .400-399/ 2المرجع السابؽ، ج( 2)
 .2/403جالمرجع نفسو،  (3)
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"كطمب العمـ أفضؿ مف قياـ الميؿ، ألف طمب العمـ ال يعدلو شيء لمف صحت نيتو، ينكم 
بو رفع الجيؿ عف نفسو كعف غيره فإذا كاف اإلنساف يسير في أكؿ الميؿ لطمب العمـ ابتغاء 

ف أمكنو أف يجمع األمريف يعممو الناس فإنو خير مف قياـ الميؿ، ك كجو ا سكاء كاف يدرسو  كا 
 .(1)"فيك أكلى، لكف إذا تزاحـ األمراف فطمب العمـ الشرعي أفضؿ كأكلى

 
 ثالث: الجندية العسكريةالمطمب ال

 وفيو:

 أواًل: فضل الجياد:
 فضل القتال: -1

 اإلسبلـ ببلد عمى الحفاظ كطريؽ مبادئو، كسياج سنامو، ذركة اإلسبلـ في الجياد
 كاف ليذا كالسيادة، كالكرامة العزة سبيؿ ألنو العظمى؛ اإلسبلـ مبادئ ـأى مف فيك كالمسمميف،

 دارىـ عقر في كغيزكا ذىٌلكا إال الجياد قكـ ترؾ كما القيامة، يكـ إلى ماضيان  كأمران  محكمة، فريضة
كأراذليـ، لذا كاف لزامان عمى الجندم الذم ينخرط في  الناس شرار عمييـ كسمط ا، كخذليـ

اىديف في سبيؿ ا أف يعمـ فضؿ الجياد كأنو ممف ينالكف شرؼ حمؿ لكاء الحؽ صفكؼ المج
ةٌيىة﴿، قاؿ تعالى:(2)في مكاجية الباطؿ ٟى ح 

ى
ٌٚىٌأ ي ً ٜي٠اٌاَّلَّ ٘ى ٌٌٍٔآ ٌٌٍٗٞى ديٕ سي

ى
ٌٌأ ى ةوٌٌلَعى ًٌٌٍُٗتىةرى ٌٌٍٚتيًٍٜضيسي ًٌٌ٘ ابو

ٌنىذى
ٌٗو ًْل
ى
أ

ٜي٠فٌى ً٘ ًٌٌديٍؤ ٠ًِلًٌٌثًةَّللَّ كفٌىٌكىرىشي ًٞدي ىة ُتي ًٌٔشٌىًٌفٌٌكى ًًٌٌبي ٌٌٍٗاَّللَّ ٍم٠ىإًسي
ى
ٌٌٍٗثًأ ًصسي ٍي ٍج

ى
ٌٌٍٗكىأ رٍيٌهٌذىًٕسي ٌٌٍٗخى ٌإًفٌٌٍٕىسي

ٌٍٗ ٍٜذي ٠فٌىٌْي ٙي رٌٍتىٍهٖى ًٍ ٍي ٌٌٍٗحى ٌٌٍٕٗىسي ٌٌٍٗذيٛي٠بىسي ييٍدًخٍٖسي ٌٌكى َّٜةتو ٍرًمٌصى ٌٌٍُٚتى ةًٌ٘ ٟى ٍذً
ةرٌيٌَتى ٟى ٍج

ى
ٌٚىٌاْل ةًز صى مى يِّجىحٌنٌكى ٌـى

َّٜةًتًٌٌفٌ ٍدفٌوٌصى ّىٌٌنى ً ٠ٍزٌيٌذىل ٍى ٌٗيٌإ ًلي اءى ، [13-11 :الصؼ﴾ ]إهى ؿه  جى : فىقىاؿى  ، المَّوً  رىسيكؿً  ًإلىى رىجي
مىى ديلًَّني  َتْدُخلَ  َأنْ  الُمَجاِىدُ  َخَرجَ  ِإَذا َتْسَتِطيعُ  َىلْ : »قىاؿى  «َأِجُدهُ  الَ : »قىاؿى  الًجيىادى؟ يىٍعًدؿي  عىمىؿو  عى

مىفٍ : قىاؿى  ،«ُتْفِطَر؟ َوالَ  َوَتُصومَ  َتْفُتَر، َوالَ  َفَتُقومَ  َمْسِجَدكَ  ؟، يىٍستىًطيعي  كى ٍيرىةى  أىبيك قىاؿى  ذىًلؾى  ِإنَّ : »ىيرى
 مف بد كال الجياد، مف بد ، "إذان ال(3)«َحَسَناتٍ  َلوُ  َفُيْكَتبُ  ِطَوِلِو، ِفي َلَيْسَتنُّ  الُمَجاِىدِ  َفَرَس 

 المتكشح بالحؽ بالعدد المتترس الباطؿ لقاء مف بد كال المسمح، بالخير المسمح الشر مكاجية
ال عدة،بال  كاألنفس األمكاؿ بذؿ مف بد كال بالمؤمنيف، يميؽ ال ىزالن  كاف أك انتحاران، األمر كاف كا 

                                                           

 (.51-26/50( مجمكع فتاكل كرسائؿ العثيميف، العثيميف )ج1)
 (.5846/ 8حيمي )ج( ينظر: الفقو اإلسبلمي كأدلتو، الز 2)
 [.2785: حديث رقـ15/ 4الجياد كالسير/فضؿ الجياد كالسير، صحيح البخارم، البخارم، ( ]3)
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 ليـ يقدر أف فإما الجنة، ليـ بأف كأمكاليـ أنفسيـ منيـ اشترل ككما المؤمنيف، مف ا طمب كما
 فميـ ىـ أما بحكمتو، المصحكب قدره كذلؾ سبحانو شأنو فذلؾ االستشياد ليـ يقدر أك الغمب
كا﴿: ، قاؿ (1)ربيـ" عند الحسنييف إحدل ًٞدي ة ًًٌٌٝفٌٌكىصى ًٖ ًبي ٌٌٍٗشى َّٖسي ٠فٌىٌٕىهى ًٖعي ٍٍ  .[35: المائدة﴾ ]تي

 فضل الرباط: -2

"الرباط ىك: اإلقامة في الثغكر، كىي: األماكف التي يخاؼ عمى أىميا أعداء اإلسبلـ، 
خكانو دينو عف كالدفاع ا سبيؿ في لمجياد نفسو المعد فييا المقيـ: ىككالمرابط  ، (2)المسمميف" كا 
 تحصيننا تيحصَّف أف يجب اإلسبلـ دار إلى العدك منيا ينطمؽ منافذ تككف أف يمكف التي "كالثغكر

 لممرابطيف ا جعؿ كليذا لو؛ منطمقنا كيجعمو العدك، يستغمو ضعؼ جانب تككف ال حتى منيعنا
ةٌيىة﴿: المجاىديف بالرباط فقاؿ ، كقد أمر ا (3)العظيـ" الثكاب سبيمو في ٟى ح 

ى
ٌٚىٌأ ي ً ٜي٠اٌاَّلَّ ٘ى ٌآ

كاٌاٍغًِبيكا ةثًري ٠اٌكىغى رىاثًفي ٠اٌكى ِي ٌىٌكىاتَّ ٌٌٍٗاَّللَّ ٠فٌىٌٕىهىَّٖسي ًٖعي ٍٍ  يضاعؼ ، "كالرباط[200: عمراف آؿ﴾ ]تي
 فتنقطع سبب عمى مكقكفة غير كىي المضاعفة، إال لمنماء معنى ال ألنو القيامة، يكـ إلى أجره
 ال كميا البر أعماؿ ألف كىذا القيامة، يكـ إلى تعالى ا مف دائـ فضؿ ىي بؿ نقطاعو،با

قامة الديف بيضة بحراسة منو كالتحرز العدك مف بالسبلمة إال منيا يتمكف  اإلسبلـ، شعائر كا 
 أفضؿ ، "كالرباط(4)الصالحة" األعماؿ مف يعممو كاف ما ىك ثكابو عميو يجرم الذم العمؿ كىذا
، (6)«َعَمْيَيا َوَما الدُّْنَيا ِمنَ  َخْيرٌ  المَّوِ  َسِبيلِ  ِفي َيْومٍ  ِرَباطُ »: ، قاؿ (5)إجماعان" بمكة المقاـ مف

نْ  َوِقَياِمِو، َشْيرٍ  ِصَيامِ  ِمنْ  َخْيرٌ  َوَلْيَمةٍ  َيْومٍ  ِرَباطُ » :كقاؿ   َكانَ  الَِّذي َعَمُموُ  َعَمْيوِ  َجَرى َماتَ  َواِ 
كفي الثغكر  ،، "كالمرابطة اإلقامة في مكاقع الجياد(7)«ِرْزُقُو، َوَأِمَن اْلَفتَّانَ  َعَمْيوِ  ِريَ َوُأجْ  َيْعَمُمُو،

 ،، كال تستسمـ لمرقادكقد كانت الجماعة المسممة ال تغفؿ عيكنيا أبدان  ،المعرضة ليجكـ األعداء
كما ييادنيا  ،اسفما ىادنيا أعداؤىا قط، منذ أف نكديت لحمؿ أعباء الدعكة، كالتعرض بيا لمن

أعداؤىا قط في أم زماف أك في أم مكاف كما تستغني عف المرابطة لمجياد، حيثما كانت إلى 
 كيعالج الطريؽ ىذا مشاؽ يعاني مف إال اليقظ، الحارس ىذا إلى الحاجة يدرؾ كال ،آخر الزماف

                                                           

 (.743-742/ 2( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج1)
 (.445/ 2( مجمكع الفتاكل، ابف باز كآخركف )ج2)
 (.36( الجياد في سبيؿ ا تعالى، القحطاني )ص 3)
 (.325/ 4، القرطبي )ج( الجامع ألحكاـ القرآف4)
 (.539/ 5( الفتاكل الكبرل، ابف تيمية )ج5)
 [.2892: حديث رقـ35/ 4الجياد كالسير/ فضؿ رباط يـك في سبيؿ ا، صحيح البخارم، البخارم، ( ]6)
 [.1913: حديث رقـ1520/ 3االمارة/ فضؿ الرباط في سبيؿ ا، صحيح مسمـ، مسمـ، ( ]7)



76 
 

 الرباط ، "كفائدة(1)المحظات" كشتى الحاالت شتى في المتكاكبة المتكاثرة المتناقضة االنفعاالت
 بالمداىمة، يأتي أف إلى لو كاالستعداد العدة تترؾ لف كأنؾ عدكؾ عف تغفؿ لـ أنؾ ييعمـ أف

 عف يىريدَّ  أف يمكف ما لكؿ اإلعداد: تعني كالمرابطة كقت، كؿ في ليا مستعٌدان  أنت تككف كلكف
 .(2)الباطؿ" صيحة الحؽ

 فضل تجييز الغازي وخالفتو في أىمو. -3

ٌٚىٌإًفٌَّ﴿ قاؿ تعالى: ي ً ٜي٠اٌاَّلَّ ٘ى كاٌآ ري ةصى ٞى كاٌكى دي ٞى ة ٌٌٍٗكىصى ًٟ ً ال ٍم٠ى
ى
ٌٌٍٗثًأ ًٟ ًص ٍي ٍج

ى
ًًٌٌٔفٌٌكىأ ًبي ًٌٌشى ٌٚىٌاَّللَّ ي ً ٍكاٌكىاَّلَّ ٌآكى

كا ي ٛىَصى ّىٌٌكى ً كَلى
ي
ٌٌٍٗأ ٟي ٍكًْلىةءٌيٌبىٍهؾي

ى
ٌٌأ ٌٚى﴿ :، كقاؿ [72: األنفاؿ﴾ ]بىٍهؼو ي ً ٜي٠اٌاَّلَّ ٘ى كاٌآ ري ةصى ٞى كاٌكى دي ٞى ة ٌكىصى

ًًٌٌٔفٌ ًبي ًٌٌشى ٌٌٍٗاَّللَّ ًٟ ً ٍم٠ىال
ى
ٌٌٍٗثًأ ًٟ ًص ٍي ٍج

ى
ٌٗيٌكىأ ٍخلى

ى
حٌنٌأ ًًٌٌنٍٜدٌىٌدىرىصى ّىٌٌاَّللَّ ً كَلى

ي
ٌٗيٌكىأ ةاًزيكفٌىٌٞي ٍى ، كقاؿ [20: التكبة﴾ ]إٍ

 :﴿٠ا ِي ًٍ ٍٛ
ى
ًًٌٌٔفٌٌكىأ ًبي ًٌٌشى ٌٌاَّللَّ َلى ٠اٌكى ِي ٍ ٌٌٍٗدٖي يًٍديسي

ى
ٌٌثًأ حًٌٌإًَلى ٓى ٖي ٍٟ ٍظًصٜي٠اٌاِلَّ

ى
ٌىٌإًفٌٌَّكىأ ٌٌاَّللَّ ًت  ٍعًصجًيٌىٌُيي ٙي ٍ ﴾ ال

 نفسو يجيز المسمـ المجاىد كاف كلقد. لمماؿ يحتاج لمرجاؿ يحتاج كما "كالجياد ،[195: لبقرةا]
 كاف إنما كالجند، القادة يتناكليا ركاتب ىناؾ تكف فمـ القتاؿ، كزاد القتاؿ، كمركب القتاؿ، بعدة
 كالذكد د،الجيا في الراغبيف المسمميف فقراء مف كثيران  بالماؿ، كلكف كتطكع بالنفس تطكع ىناؾ
 عدة مف بو يتجيزكف ما كال أنفسيـ، بو يزكدكف ما يجدكف يككنكا لـ العقيدة، كراية ا منيج عف

 يبمغ ال الذم البعيد، المعركة ميداف إلى يحمميـ أف يطمبكف النبي  إلى يجيئكف ككانكا الحرب،
 اإلنفاؽ ا، سبيؿ في اإلنفاؽ إلى كالنبكية القرآنية التكجييات كثرت ىذا أجؿ األقداـ مف عمى

 يعد المكاضع، كىنا معظـ في اإلنفاؽ إلى دعكة الجياد إلى الدعكة كصاحبت الغزاة، لتجييز
 لمنفس تيمكة ا سبيؿ في اإلنفاؽ عف المسممكف، كاإلمساؾ عنيا ينيى تيمكة اإلنفاؽ عدـ

 يقـك كاف كما ،التطكع عمى يقكـ نظاـ في كبخاصة كالضعؼ، بالعجز لمجماعة كتيمكة بالشح،
 يحتاج كأدكات باآلالت إال يتيسر ال بالقتاؿ كاالشتغاؿ بالقتاؿ أمر لما تعالى ، "إف ا(3)اإلسبلـ"

 فقيران  القتاؿ عمى القادر الشجاع ككاف القتاؿ عف عاجزان  الماؿ ذك كاف كربما الماؿ، إلى فييا
القتاؿ،  عمى يقدركف الذيف الفقراء عمى ينفقكا بأف األغنياء تعالى ا أمر فميذا الماؿ، عديـ

 طمب كفي ا سبيؿ في مالؾ فأنفؽ الديف رجاؿ مف كنت كلزكـ االنفاؽ عمى كؿ ميسر، فإف
ف مرضاتو،  ، كحقيقة(4)نفسؾ" عف كالضرر اليبلؾ دفع في مالؾ فأنفؽ الدنيا رجاؿ مف كنت كا 
 الجياد مف أىـ كىك ش،الجي مدد كىك الحرب عصب ىك كالماؿ كالطاقة، الجيد بذؿ الجياد

                                                           

 (.552/ 1ب )ج( في ظبلؿ القرآف، قط1)
 (.1976/ 4( الخكاطر، الشعراكم )ج2)
 (باختصار.192 -191/ 1( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج3)
 (.293/ 5( مفاتيح الغيب، الرازم )ج4)
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 الفرؽ مف الحديثة الجيكش في كما الرجاؿ تستأجر كقد السبلح، يشترل فبالماؿ بالسبلح،
 يستطيع ال مف بالماؿ يجاىد قد آخر، جانب مف ككذلؾ الجيش، يجيز كبالماؿ األجنبية،
 َخَمفَ  َوَمنْ  َغزَا، َقدْ فَ  المَّوِ  َسِبيلِ  ِفي َغاِزًيا َجيَّزَ  َمنْ »: كالضعفاء، قاؿ  كالنساء بالسبلح
 .(2()1)«َغزَا َفَقدْ  ِبَخْيرٍ  المَّوِ  َسِبيلِ  ِفي َغاِزًيا

 ثانيًا: أنواع الجياد وحكميا.
 جياد الدفع: -1

 يقـ لمجياد، أحد كؿ عمى يتعٌيف كليذا كجكبان، كأعـٌ  الطمب قتاؿ مف أكسع الدفع "قتاؿ
 كىذا غريمو، إذف بغير كالغريـ أبكيو، إذف كفبد كالكلد إذنو، كبدكف سيده بإذف العبد فيو كيجاىد
ٌ﴿: ، قاؿ (3)كالخندؽ" أحد يكـ المسمميف كجياد ى٠ٍَلى ل ًٌٌدىٍذمٌيٌكى ٌٌاَّللَّ ٌٌٍٗاَلَّةسى ٟي ٌٌبىٍهؾى ًتٌٌثًجىٍهؼو دى ٍىصى ٌٕى
ٌ رٍضي

ى
ٌٌَّٚاٍْل ٕىًس ٌىٌكى ٌٔوٌذيكٌاَّللَّ ٍؾ

ٌٌٌى ى يٌىٌلَعى ًٙ ى ةل ٌ﴿: ، كقاؿ [251: البقرة﴾ ]إٍهى ى٠ٍَلى ل ًٌٌدىٍذمٌيٌكى ٌٌاَّللَّ ٌاَلَّةسى
ٌٍٗ ٟي ٌٌبىٍهؾى ٍخٌٌثًجىٍهؼو ٘ى دِّ ٟي ى مٌيٌل ً٘ ا ٠ى بًيىمٌهٌغى ٌٌكى ٖى٠ىاته ةًصدٌيٌكىغى صى مى رٌيٌكى ْى ةٌييٍذ ٟى ٌٗيًٌذي ًٌٌاٍش سرًيناٌاَّللَّ فٌٌَّْى ى ٍَصي ٜى ْلى ٌيٌكى ٌٌٍٚاَّللَّ ٌ٘ى
قيٌ ي ٌىٌإًفٌٌَّحىٍَٜصي ٠ًمٌٌٌّاَّللَّ ِى ًزيزٌهٌٕى  رمةالح عف الصائؿ دفع أنكاع أشد ىك الدفع ، "كقتاؿ[40: الحج﴾ ]نى
 مف اإليماف بعد أكجب شيء ال كالدنيا الديف يفسد الذم الصائؿ فالعدك إجماعان  فكاجب كالديف
 جياد حينئذو  ألنو عمييـ؛ كاجبان  ، "فالجياد(4)اإلمكاف" بحسب يدفع بؿ شرط لو يشترط فبل دفعو

 مف غكرالث أىؿ خاؼ إذا أنو المسمميف جميع اعتقاد في اختيار، كمعمكـ جياد ال كدفع، ضركرة
 كافة عمى الفرض أف كذرارييـ كأنفسيـ ببلدىـ عمى فخافكا ليـ، مقاكمة فييـ تكف كلـ العدك،
 مف ليس إذ األمة، بيف فيو خبلؼ ال كىذا المسمميف، عف عاديتيـ يكؼ مف إلييـ ينفر أف األمة
ذا(5)ييـ"ذرار  كسىٍبيى  المسمميف دماء يستبيحكا حتى عنيـ القعكد إباحة المسمميف مف أحدو  قكؿ  ، "كا 
 ينفركا، أف الدار تمؾ أىؿ جميع عمى كجب األقطار، مف قطر عمى العدك بغمبة الجياد تعٌيف

 عف البمدة تمؾ أىؿ عجز فإف طاقتو، قدر عمى كؿّّ  كشيكخان، شبابان  كثقاالن، خفافان  إليو كيخرجكا
 حتى البمدة تمؾ ؿأى لـز ما حسب يخرجكا عمى أف كجاكرىـ قاربيـ مف عمى كاف بعدكىـ القياـ
 أنو كعمـ عدكىـ عف بضعفيـ عمـ مف كؿ ككذلؾ كدفعيـ، بيـ القياـ عمى طاقة منيـ أفٌ  يعممكا

                                                           

 [.2843: حديث رقـ 27/ 4الجياد كالسير/فضؿ مف جيز غازيان، صحيح البخارم، البخارم، ( ]1)
 ار.( باختص113/ 8( أضكاء البياف، الشنقيطي )ج2)
 (. 46(، كينظر: االنجاد، ابف المناصؼ )ص 188( الفركسية، ابف قيـ الجكزية )ص 3)
 (.538/ 5( الفتاكل الكبرل، ابف تيمية )ج4)
 (.312/ 4( أحكاـ القرآف، الجصاص )ج5)
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 الدَّفعً  ، "كجيادي (1)سكاىـ" مف عمى يد كميـ فالمسممكف إلييـ، الخركج لزمو غياثيـ كيمكنو يدركيـ
 كالمدينة مكة عف فالدفاع عنو، ييدفعي  ما باختبلؼً  فيختمؼي  كالكجكًب، التعيُّفً  في درجاتو  عمى
 غيًره مف آكدي  كالصمحاء كالمجاىديف العمماء عف كالدفاعي  الببلد، في غيره مف آكدي  المقدس كبيت
 في غيره مف آكدي  الصالحات، كالياشمٌياتً  الطاىرات، المؤمنات أعراض عف كالدفاع العباد، في

متحٌتـه" ككيده  ذلؾ ككؿُّ  األعراض،
(2). 

 جياد الطمب:  -2

 كاإلسبلـ، الدعكة قبكؿ أبكا فإف تعالى؛ ا إلى لدعكتيـ ببلدىـ في الكفار يغزك أف "ىك
ٌ﴿: ، قاؿ (3)فالقتاؿ" أبكا فإف الجزية، دفع إلى ديعكا ذًتى ٌٗيٌْي ٖىيٍسي ذىةؿيٌٌنى ًِ ٠ٌىٌإٍ ٞي ٍرقهٌٌكى ٌٌٍْٗي ٌٕىسي

ٌ فٌٌٍكىنىسى
ى
٠اٌأ ٞي حٍبنةٌدىٍسرى ٠ٌىٌطى ٞي رٍيٌهٌكى ٌٌٍٗخى ٌٌٕىسي فٌٌٍكىنىسى

ى
ًٌٌأ حٍبنةٌج ٠اَتي ٠ٌىٌطى ٞي ٌٌٌّكى ٌٌٍُٗشى ٌيٌٕىسي ٌٗيٌكىاَّللَّ ٍهٖى ٌٌٍٗحى ٍجذي

ى
ٌٌكىأ ٌَلى

ٙي٠فٌى  إلى كطريؽ لممؤمف، امتحاف كىك فرض، الجياد أف اآلية ، "أكضحت[216: البقرة﴾ ]تىٍهٖى
نما الكفار، مف األعداء قتاؿ بو كيراد الجنة،  كمفارقة الماؿ إخراج فيو ألف كرىا، الجياد كاف كا 
 فكانت النفس، كذىاب األطراؼ كقطع كالجراح لمشجاج بالجسد كالتعرض ،كاألىؿ الكطف

 المشقة، مف فيو لما الجياد كراىة مف تعالى، كبالرغـ ا فرض كرىكا أنيـ ال لذلؾ، كراىيتيـ
 القتاؿ، عف كجبنكا الجياد، المسممكف ترؾ ما كعند الشيادة، أك كالنصر، كالغمبة العزة سبيؿ فإنو

 األندلس في ببلدىـ عمى العدك استكلى كحدتيـ، كتشتتت كممتيـ، كتفرقت فرار،ال مف كأكثركا
 اإليماف عظيـ إٌما: رجميف أحد إال فيو يرغب ال الخالص؛ الطمب ، "كجياد(4)كغيرىما" كفمسطيف

ما ، كٌمو الديف كيككف العميا، ىي ا كممة لتككف يقاتؿ  كالسَّبي، كجياد المغنـ في راغب كا 
ٌىٌإًفٌَّ﴿: ، قاؿ (5)المؤمنيف" سادات يقصده  لخالصا الطمب ىلٌاَّللَّ ٌٚىٌاٍطَتى ًٜيٌىًٌ٘ ً٘ ٍؤ ٙي ٍ ٌٌٍٗال ٟي صى ٍي ٍج

ى
ٌأ

ٌٍٗ ٟي ى ال ٍم٠ى
ى
فٌٌَّكىأ

ى
ٌٗيٌثًأ ٟي ى َّحٌىٌل ةدًٖي٠فٌىٌاٍْلٜى ِى ًًٌٌٔفٌٌحي ًبي ًٌٌشى ي٠فٌىٌاَّللَّ ذٖي ٍِ يى ي٠فٌىٌذى ذٖى ٍِ يي اٌكى ًٌٌٝكىٍندن ٖىيٍ ةٌنى ِا يٌاِل٠ٍَّرىاةًًٌٌفٌٌظى ٍْنً ًٌٌٔكىاٍْلً
ٍرآفًٌ ِي ٌٌٍٚكىإٍ ٘ى ٌٌكى ٍكَّفى

ى
ًدقًٌٌأ ٍٟ ٌٚىٌثًهى ًًٌٌ٘ كاٌاَّللَّ ٌٗيٌٌىةٍشذىبًٍْشي ًمٌثًبىيًٍهسي ٌٌٍٗاَّلَّ ٍهذي ًٌٌٝثىةحى ّىٌٌثً ً ٠ٌىٌكىذىل ٠ٍزٌيٌٞي ٍى ٌٗيٌإٍ ًلي ﴾ إٍهى

 أف غير تعييف، دكف الكفاية عمى كاف إنما فرضو أكؿ: األمة مف الجميكر ، "قاؿ[111: التكبة]
 أف اإلجماع عميو استمر طاعتو، كالذم لكجكب النفير عمييـ تعيف استنفرىـ إذا كاف  النبي
 عف سقط المسمميف مف قاـ مف بو قاـ فإذا كفاية، فرض  محمد أمة كؿ عمى الجياد

                                                           

 (.151/ 8( الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي )ج1)
 (5 الشحكذ )ص ( الخبلصة في أحكاـ دفع الصائؿ،2)
 (.29اد في سبيؿ ا تعالى، القحطاني )ص ( الجي3)
 (.263/ 2( التفسير المنير، الزحيمي )ج4)
 (.189( الفركسية، ابف قيـ الجكزية )ص 5)
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  كمو الديف كيككف فتنة يككف ال حتى ببلدىـ في كغزكىـ مطمقان  المشركيف ، "كجياد(1)الباقيف"
 كاإللحاد، الكفر دعاة الدعكة طريؽ مف كيزكؿ إلسبلـا رقعة كتتسع األرض أىؿ الخير ليعـ
 ضيؽ مف القكيـ الديف بيذا كليخرجكا السمحة، كتعاليميا العادؿ، الشريعة بحكـ العباد كينعـ
 إلى الجبابرة ظمـ كمف سبحانو، الخالؽ عبادة إلى الخمؽ عبادة كمف اإلسبلـ، سعة إلى الدنيا
 محمد نبينا عميو كتكفي اإلسبلـ أمر عميو استقر الذم ىك كىذا الرشيدة، كأحكاميا الشريعة عدؿ
"(2) قىاؿى ،« : َُرُسولُ  ُمَحمًَّدا َوَأنَّ  المَُّو، ِإالَّ  ِإَلوَ  الَ  َأنْ  َيْشَيُدوا َحتَّى النَّاَس  ُأَقاِتلَ  َأنْ  ُأِمْرت 

اَلَة، َوُيِقيُموا المَِّو،  ِبَحقّْ  ِإالَّ  َوَأْمَواَلُيمْ  ِدَماَءُىمْ  ِمنّْي َعَصُموا كَ َذلِ  َفَعُموا َفِإَذا الزََّكاَة، َوُيْؤُتوا الصَّ
 َوِنيٌَّة، ِجَيادٌ  َوَلِكنْ  ِىْجَرَة، الَ » اٍلفىٍتحً  يىٍكـى   اً  رىسيكؿي  ، كقىاؿى (3)«المَّوِ  َعَمى َوِحَساُبُيمْ  اإِلْساَلِم،

َذا  في الذمة أىؿ عمى تجب الجزية ألف عاـ؛ كؿ في مرة يفعؿ ما ، "كأقؿ(4)«َفاْنِفُروا اْسُتْنِفْرُتمْ  َواِ 
 مف إال مرة، عاـ كؿ في فيجب الجياد، كىك مبدليا فكذلؾ النصرة، عف بدؿ كىي عاـ، كؿ

 أك بو، يستعيف المدد ينتظر يككف أك عدة، أك عدد في ضعؼ بالمسمميف يككف أف مثؿ عذر،
 في الرأم حسف عدكه مف يعمـ أك ماء، أك عمؼ فييا ليس أك مانع فييا إلييـ الطريؽ يككف

 القتاؿ، ترؾ في معو المصمحة يرل مما ذلؾ كنحك قتاليـ، أخر إف إسبلميـ في فيطمع اإلسبلـ،
عيده،  نقضكا حتى قتاليـ كأخر سنيف، عشر قريشان  صالح قد  النبي فإف بيدنة تركو فيجكز
ف ىدنة، بغير العرب مف قبائؿ قتاؿ كأخر  مرة مف أكثر ـعا في القتاؿ إلى الحاجة دعت كا 
 .(5)إليو" الحاجة دعت ما منو فكجب كفاية، فرض ألنو ذلؾ؛ كجب

 تحذير في ترك الجياد:

ٌ﴿قاؿ تعالى:  كاٌإًَلَّ ري ًٍ ٌٌٍٗتىٍٜ ثٍسي هىذِّ اثنةٌحي ذى ةٌنى ٙن ًْل
ى
ىٍصتىجًٍدٍؿٌٌأ ي ةٌكى ٘ن ٌٌٍُٗى٠ٍ كي رٍيى ٌٌدى كقيٌٌكىَلى حٍبنةٌدىُضي  ٌيٌطى ٌكىاَّللَّ

ٌ ى ٌٌِّلَعى ءٌوٌُّلي ٍ ٠ا﴿: ، كقاؿ [39: كبةالت﴾ ]ُىًديرٌهٌَشى ِي ًٍ ٍٛ
ى
ًًٌٌٔفٌٌكىأ ًبي ًٌٌشى ٌٌاَّللَّ ٠اٌكىَلى ِي ٍ ٌٌٍٗدٖي يًٍديسي

ى
ٌٌثًأ ٌإًَلى

حًٌ ٓى ٖي ٍٟ ٠ا﴿: ، كقاؿ [195: البقرة] ﴾اِلَّ فٌٌٍرىؽي
ى
٠ٛي٠اٌثًأ مٌىٌيىسي ٌٌ٘ى ًً ى٠ىإً جًمٌىٌاٍْل ـي ٌٌكى ى ٌٌٍٗلَعى ًٟ ٠بً

ي ٌٌٍُٖٗي ٟي ٌٌذى ٌَلى
ٟي٠فٌى ِى ٍٍ  الدنيا في مؤلمان  عذابان  بأف يعذبيـ الجياد، ؾتر  مف تعالى ا تكعد ، "[87: التكبة﴾ ]حى

                                                           

 (.38/ 3( الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي )ج1)
 (439/ 2( مجمكع الفتاكل، ابف باز كآخركف )ج2)
:حديث 14/ 1امكا الصبلة كآتكا الزكاة فخمكا سبيميـ﴾، االيماف/﴿فإف تابكا كأقصحيح البخارم، البخارم، ( ]3)

 [.25رقـ
 [.1353: حديث رقـ1487/ 3الحج/تحريـ مكة، صحيح مسمـ، مسمـ، ( ]4)
 (.198/ 9( المغني، ابف قدامة )ج5)
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قامة نبيو لنصرة غيرىـ، قكمان  بيـ كيستبدؿ العدك، كغمبة بالقحط كاليبلؾ  ترؾ ، "فمف(1)دينو" كا 
 ذب لمف الديف ىذا فإف لغيره، فأعطاه منو األمر كنزع كغيره، بالذؿ أليمان  عذابان  ا عذبو الجياد

ف قمكبيا، بيف ا ألؼ عدكىا األمة جاىدت عنو، كمتى  بعضيا شغؿ الجياد تركت كا 
 عذاب الدنيا، عذاب كذلؾ فيك كحده، اآلخرة عذاب ليس يتيددىـ الذم ، "كالعذاب(2)ببعض"

 الخيرات مف كالحرماف لؤلعداء، عمييـ كالغمبة كالكفاح، الجياد عف القاعديف تصيب التي الذلة
 في يخسركف ما أضعاؼ كاألمكاؿ النفكس مف فيخسرك  كمو ذلؾ مع كىـ لممعاديف كاستغبلليا

 الفداء، ليا قدمكا لك الكرامة منيـ تتطمبو ما أضعاؼ الذؿ مذبح عمى كيقدمكف كالجياد الكفاح
 أضعاؼ ألعدائيا صاغرة مرغمة فدفعت الذؿ، عمييا ا ضرب إال الجياد تركت أمة مف كما
 َماتَ  َنْفَسُو، ِبوِ  ُيَحدّْثْ  َوَلمْ  َيْغُز، َوَلمْ  َماتَ  َمنْ »: ، قاؿ (3)األعداء" كفاح منيا يتطمبو كاف ما

 .(4)«ِنَفاقٍ  ِمنْ  ُشْعَبةٍ  َعَمى

 :الجياد مشروعية ثالثًا: حكمة
  :في األرض ا كممة إعالء -1

خراج ً، كمو الديف ليككف قامة اإلسبلـ، كنشر النكر، إلى الظممات مف الناس كا   كا 
ُىٌ﴿ ، قاؿ تعالى:(5)العدؿ ٌٍٗكى ٞي ٌٌةدًٖي٠ َّتَّ ٌٌظى ٠فٌىٌَلى ٠فٌىًٌٌذٍٜىحٌهٌدىسي ٌٚيٌكىيىسي ي ًٌٌادلِّ  ، "إنما[193: البقرة﴾ ]َّلًلَّ
 كممة إلعبلء القتاؿ اإلسبلـ، في الجياد شرع أجميا مف التي المحددة األىداؼ لتمؾ القتاؿ ىك
قرار األرض، في ا  أف أك دينيـ، عف يفتنكا أف بو المؤمنيف كحماية الحياة، في منيجو كا 

 في تقعكا فبل دينكـ عف يفتنككـ فبل عمييـ تظيركا حتى ، "فتقاتمكىـ(6)كالفساد" الضبلؿ يجرفيـ
 عمى فتنة كاف بو بدأكا إذا الذم القتاؿ منيـ يككف ال حتى بقتاليـ تعالى الشرؾ، كقد أمر ا

 ما كيزكؿ ـ،اإلسبل كيثبت الكفر يزكؿ المضار، فبقتاليـ أنكاع مف عنده يخافكف لما المؤمنيف
عبلء ا ديف إقامة طمب في يقاتؿ ، "كمف(7)الثكاب" إلى يؤدم ما كيحصؿ العقاب إلى يؤدم  كا 

                                                           

 (.216/ 10( التفسير المنير، الزحيمي )ج1)
 (.300/ 5( جامع المسائؿ، ابف تيمية )ج2)
 (.1655/ 3)ج ( في ظبلؿ القرآف، قطب3)
 [.1910: حديث رقـ1517/ 3اإلمارة/ذـ مف مات كلـ يغز، صحيح مسمـ، مسمـ، ( ]4)
 (1027( ينظر: مختصر الفقو اإلسبلمي، التكيجرم )ص 5)
 (.187/ 1( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج6)
 (.291/ 5( مفاتيح الغيب، الرازم )ج7)
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 كأجران  ثكابان  اآلخرة في نعطيو فسكؼ بيـ يغمبيـ، فيظفر أك ا، أعداء فيقتمو فيقتؿ: أم ا كممة
 .(1)عظيمان"

  :لعباده واختباره ابتالء ا -2

 قتاؿ كليس كالصابر، المجاىد كلييعمـ المنافؽ، مف كالمؤمف الكاذب، مف الصادؽ "ليتبيف
ٌ﴿: ، قاؿ (2)اإلسبلـ" ألحكاـ بالخضكع إللزاميـ كلكف باإلسبلـ، إللزاميـ الكفار ذًتى ٌٗيٌْي ٖىيٍسي ٌنى
ذىةؿيٌ ًِ ٠ٌىٌإٍ ٞي ٍرقهٌٌكى ٌٌٍْٗي ٌٍٔ﴿، [216: البقرة﴾ ]ٕىسي ى٠ٌٌٍُي ٌٌٍٗل ٍٜذي ًٌٌٍٗفٌٌْي ىزٌىٌبييي٠دًسي ًٌٌٕىِبى ٌٚىاَّلَّ ٌٌي ذًتى ٌٗيٌْي ًٟ يٍ

ٖى ٔيٌٌنى ذٍ ِى ٌٌإٍ ٌإًَلى
ٌٍٗ ًٟ ةًصًه ًْلىبٍذىًِلٌىٌمىؾى ٌيٌكى ةٌاَّللَّ ًٌٌٍٗفٌٌ٘ى كًركي دي ٌٌغي عى ٙىعِّ ًْلي ةٌكى ًٌٌٍٗفٌٌ٘ى ي٠بًسي  أىؿ "يتميز ،[154: عمراف آؿ﴾ ]ُٖي

 الصامدكف كيظير الحؽ، راية تحت ابتداء تقؼ التي الصفكؼ بيف الباطؿ مف أىؿ مف الحؽ
 كعدـ عمييا، كالقياـ أماناتو، لحمؿ أىؿ ألنيـ ا، نصر يستحقكف الذيف المثابركف الصابركف

 في بو فيمقي الخبيث، عمى الخبيث ا يجمع ذلؾ عند كالمحنة، الفتنة ضغط تحت فييا التفريط
 كيعمـ النظاـ، كيستقر العدؿ ليظير الدكؿ بيف األحكاؿ تقمب ، "إف(3)الخسراف" غاية جينـ، كتمؾ

 كانكشاؼ المؤمنيف، إيماف يريد تحقيؽ بعممو ا تعالى يظير لو أف العامة، نفالس في الناظر
ِّيٌى: ﴿كقكلو  األعداء، مناجزة عمى الصابريف ًٙ ٌيًٌْلى ٌٌاَّللَّ ىجًيرى ٌٚىٌاٍْل يًِّتًٌٌ٘ ، [37: األنفاؿ﴾ ]إفَّ

 راءحم غزكة في المشركيف لمطاردة  النبي كلذا لـ يقبؿ كيميزكه، بينيما الفرؽ الناس فيعمـ
 .(4)كعنائيـ" تعبيـ مف بالرغـ الصادقكف المؤمنكف قاتؿ، فذىب مف إال األسد

 : الجنة أبواب من باب -3

 كالغـ، اليـ بو ا ييذىب "إف ا يفتح لمجندم بابان مف أعظـ األبكاب كأكسعيا، كما
ةٌيىة﴿، قاؿ تعالى: (5)الجنة" في العمى الدرجات بو كتيناؿ ٟى ح 

ى
ٌٚىٌأ ي ً ٌ٘ىٌاَّلَّ ٌٌٍٜٔي٠اآ ٌٌٍٗٞى ديٕ سي

ى
ٌٌأ ى ةوٌٌلَعى ًٌُتىةرى

ٌٍٗ ٌٌٍٚتيًٍٜضيسي ًٌٌ٘ ابو
ذى ٌٗوٌنى ًْل

ى
ٜي٠فٌى  أ ً٘ ًٌٌديٍؤ ٠ًِلًٌٌثًةَّللَّ كفٌىٌكىرىشي ًٞدي ىة ًًٌٌٔفٌٌكىُتي ًبي ًٌٌشى ٌٌٍٗاَّللَّ ٍم٠ىإًسي

ى
ٌٌٍٗثًأ ًصسي ٍي ٍج

ى
ٌكىأ

ٌٍٗ رٍيٌهٌذىًٕسي ٌٌٍٗخى ٌٌٍٗإًفٌٌٍٕىسي ٍٜذي ٠فٌىٌْي ٙي رٌٍ  تىٍهٖى ًٍ ٍي ٌٌٍٗحى ٌٌٍٕٗىسي ييٌٌذيٛي٠بىسي ٌٍٗكى ٌٌٍدًخٍٖسي َّٜةتو ٍرًمٌصى ٌٌٍُٚتى ةًٌ٘ ٟى ًٍذ ٌَتى
ةرٌي ٟى ٍج

ى
ٌٚىٌاٍْل ةًز صى مى يِّجىحٌنٌكى َّٜةًتًٌٌفٌٌـى ٍدفٌوٌصى ّىٌٌنى ً ٠ٍزٌيٌذىل ٍى ٌٗيٌإٍ ًلي : ، كقاؿ [12 - 10: الصؼ﴾ ]إٍهى
اءٌي﴿ دى ٟى ًٌٌٍٗنٍٜدٌىٌكىالظ  ًٟ بِّ ٌٌٍٗرى ٟي ى ٌٌٍٗل ٞي ٍصري

ى
ٌٌٍٗأ ٞي ٛي٠ري  كال اسةحر  بغير يقكـ ال ، "إف الديف[19: الحديد﴾ ]كى

                                                           

 (.541/ 8( جامع البياف، الطبرم )ج1)
 (.1027و اإلسبلمي، التكيجرم )ص ( مختصر الفق2)
 (.1507/ 3( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج3)
 (.100/ 4( التفسير المنير، الزحيمي )ج4)
 (1027( مختصر الفقو اإلسبلمي، التكيجرم )ص 5)
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 مف كشريعتو الفتنة مف أىمو كحماية الدعكة كتأميف العقيدة لتأميف جياد؛ بغير األرض في يتحقؽ
 يعبر الذم القرب ربيـ، مف قربيـ ليـ ككاف ا مقاميـ، سبيؿ في لمشيداء كاف ثـ كمف الفساد
 ِباْلَعْرِش، ُمَعمََّقةٌ  َقَناِديلُ  اَليَ  ُخْضٍر، َطْيرٍ  َجْوفِ  ِفي َأْرَواُحُيمْ » :، قاؿ «ربيـ عند» بأنيـ عنو

 َأَحدٌ  َما»:  ا رسكؿ قاؿ: ،كقاؿ(1)«اْلَقَناِديلِ  ِتْمكَ  ِإَلى تَْأِوي ُثمَّ  َشاَءْت، َحْيثُ  اْلَجنَّةِ  ِمنَ  َتْسَرحُ 
 َأنْ  َيَتَمنَّى الشَِّييُد، ِإالَّ  َشْيءٍ  ِمنْ  اأَلْرضِ  َعَمى َما َوَلوُ  الدُّْنَيا، ِإَلى َيْرِجعَ  َأنْ  ُيِحبُّ  الَجنَّةَ  َيْدُخلُ 
 بو ا خص الذم ، "إف(3)"(2)«الَكرَاَمةِ  ِمنَ  َيَرى ِلَما َمرَّاتٍ  َعْشرَ  َفُيْقَتلَ  الدُّْنَيا، ِإَلى َيْرِجعَ 

 الجنة مآكؿ مف مرزكقكف أنيـ إياىـ إعبلمو ذكره، تعالى عنيـ بخبره المؤمنيف كأفاد الشيداء،
 البشر، سائر مف البعث بعد داخمكىا بو ينعـ بالذم كمنعمكف بعثيـ، ؿقب برزخيـ في كمطاعميا

 بيا مف فضميـ التي الفضيمة ىك فذلؾ غيرىـ، أحدان  ا يطعميا لـ الذم مطاعميا لذيذ مف
 .(4)عنيـ" بالخبر المؤمنيف أفاد التي كالفائدة غيرىـ،

 : المظمومين نصرة -4

ة: ﴿تعالى قاؿ إف نصرة المظمكميف كاجبة عمى المسمميف، ٘ى ٌٌٍٗكى ٌٌٕىسي ةدًٖي٠فٌىٌَلى ِى ًًٌٌٔفٌٌتي ًبي ٌشى
ًٌ ًٍيٌىٌاَّللَّ ٍصذىٍؾهى ٙي ٍ ال ٌٚىٌكى ةؿًًٌٌ٘ ةءًٌٌالرِّصى افًٌٌكىإجِّصى ٌٚىٌكىال٠ًٍدٍلى ي ً ي٠فٌىٌاَّلَّ ٠ل ِي بَّٜىةٌحى ٍخرًٍصٜىةٌرى

ى
ٌٌٍٚأ ًذقًًٌٌ٘ ٍريىحًٌٌٞى ِى ًٌٌٗإٍ ً ةل ٌإلَّ

ة ٟى ٖي ٍٞ
ى
ىةٌكىاٍصهىٌٔأ ٌٌٍَٚلى ّىًٌٌ٘ ٍٛ ي ًْلاةٌدلى ىةٌٍصهىٔكىاٌكى ٌٌٍَٚلى ّىًٌٌ٘ ٍٛ ي ًذفٌى﴿: ، قاؿ [75: النساء﴾ ]ٛىًػريناٌدلى

ي
ٌٚىٌأ ي ً ٌلًَّلَّ

ي٠فٌى ةدٖى ِى ٌٌٍٗحي ٟي جَّ
ى
٠اٌثًأ ٙي ًٖ إًفٌٌَّكي ٌىٌكى ٌٌاَّللَّ ى ٌٌٍٗلَعى ًٞ ًديرٌهٌٛىٍَصً ِى  عذر فبل كاجب، الجياد ، "إف[39: الحج﴾ ]ٕى
 المسمميف مف كالكلداف كالنساء الرجاؿ مف المستضعفيف حاؿ بمغ كقد المقاتمة ترؾ في لممسمميف

 كاجبان، القتاؿ صار ليا التي العمة كبياف القتاؿ، عمى شديد حث فيذا الضعؼ، في بمغ ما إلى
 إلعبلء الجياد تعالى ، "فأكجب(5)الكفرة" أيدم مف المؤمنيف ىؤالء تخميص مف القتاؿ في ما كىك

ظيار كممتو ف عباده، مف الضعفاء المؤمنيف كاستنقاذ دينو كا   النفكس، تمؼ ذلؾ في فكا كا 
ما بالقتاؿ إما المسمميف جماعة عمى كاجب األسارل كتخميص  .(6)باألمكاؿ" كا 

 

 
                                                           

 [.1887:حديث رقـ1502/ 3اإلمارة/بياف أف أركاح الشيداء في الجنة، صحيح مسمـ، مسمـ، ( ]1)
 [.2817:حديث رقـ22/ 4الجياد كالسير/تمني المجاىد أف يرجع إلى الدنيا، بخارم، صحيح البخارم، ال( ]2)
 (.3490/ 6( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج3)
 (.216/ 3( جامع البياف، الطبرم )ج4)
 (.141/ 10( مفاتيح الغيب، الرازم )ج5)
 (.279/ 5( الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي )ج6)
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  :العدوان رد -5

ًٌٚ: ﴿تعالى قاؿ التكحيد، عقيدة كحماية اإلسبلـ، "كبو يككف حفظ ٙى
لٌذى ٌٌٍٗاٍخذىدى ٖىيٍسي ٌنى

كا ًٌٌٌٝىةٍخذىدي ٖىيٍ ًٌٌٔنى سٍ ًٙ ةٌثً لٌ٘ى ٌٌٍٗاٍخذىدى ٖىيٍسي ٠ٌنى ِي ٌىٌاكىاتَّ ٠اٌاَّللَّ ٙي فٌٌَّكىاٍنٖى
ى
ٌىٌأ مٌىٌاَّللَّ ًِيٌىٌ٘ى ذَّ ٙي ٍ  ،[194: البقرة﴾ ]ال

ٌ: ﴿تعالى كقاؿ ى٠ٍَلى ل ًٌٌدىٍذمٌيٌكى ٌٌاَّللَّ ٌٌٍٗاَلَّةسى ٟي ٌٌبىٍهؾى ٍخٌٌثًجىٍهؼو ٘ى دِّ ٟي ى مٌيٌل ً٘ ٠ىا بًيىمٌهٌغى ٌٌكى ٖى٠ىاته ةًصدٌيٌكىغى صى مى رٌيٌكى ْى ٌييٍذ
ة ٟى ٌٗيًٌذي ًٌٌاٍش سرًيناٌاَّللَّ فٌٌَّْى ى ٍَصي ٜى ْلى ٌيٌكى ٌٌٍٚاَّللَّ قيٌٌ٘ى ي ٌىٌإًفٌٌَّحىٍَٜصي ٠ًمٌٌٌّاَّللَّ ِى ًزيزٌهٌٕى  ا سبيؿ في القتاؿ ، "شيًرع(1)"﴾نى
 فيك كالحؽ، بالعدؿ متصفان  القتاؿ تشريع اإلليي، ككاف الديف كحرية الدعكة، كحماية العدكاف لرد
 يرالتدم منو اليدؼ كليس الحربية، الضركرة تقتضيو ما فيو يتجاكز كال أحد، عمى فيو اعتداء ال

 مف كنحكىـ كالصبياف النساء تقتؿ كال المقاتميف، غير يقتؿ فبل المجرد، اإلرىاب كال كالتخريب،
 كما لمأكمة، إال الحيكانات تذبح كال كالثمار، الزركع تقطع كال كالشيكخ، كالمرضى كالعجزة الرىباف

ف القكة(2)الراشديف" الخمفاء ككصايا النبكية الكصايا في جاء  قد الباطؿ يممكيا التي المادية ، "كا 
 مدل البشرية كلمطاقة أمد، كلبلحتماؿ حد كلمصبر الفطرة، كتزيغ النفكس كتفتف القمكب تزلزؿ
 ريثما إال لمفتنة، المؤمنيف يترؾ أف يشأ لـ ثـ كمف كنفكسيـ، الناس بقمكب أعمـ إليو، كا تنتيي

 القتاؿ في ليـ أذف ياد، كعندئذالج كسائؿ مف كيتمكنكف لمدفاع، كيتييأكف لممقاكمة، يستعدكف
 .(3)العدكاف" لرد

رغام الكفار، إذالل -6   :منيم واالنتقام أنوفيم، وا 

ٌٍٗ: ﴿سبحانو قاؿ ٞي ٌٗيٌُىةدًٖي٠ ٟي ٍب ذِّ هى ٌيٌحي ٌٌٍٗاَّللَّ يًٍديسي
ى
ٌٌٍٗثًأ ًٞ ًٍز ٌٌٍٗكىَيي زي ٍ ٍَصي يٜى ٌٌٍٗكى ًٟ يٍ

ٖى ٌٌنى ًً ىٍظ ي كرٌىٌكى دي ٌغي
ٌـو ًٜيٌىٌُى٠ٍ ً٘ ٍؤ  تقاتمكىـ إف فإنكـ أمرتـ كما قتاليـ المنار: "باشركا ، قاؿ صاحب[14: التكبة﴾ ]مي

 قمكبيـ في يعقبيـ طعنان، كنحكرىـ صدكرىـ كمف قتبلن، رقابيـ مف بتمكينيا بأيديكـ ا يعذبيـ
 فيعذبيـ مشيئتو، كأداة قدرتو، ستار ا يجعمكـ ، "قاتمكىـ(4)بأسان" أنفسيـ في يدع ال يأسان،

 مف جماعة صدكر كيشؼ عمييـ كينصركـ بالقكة، يتخايمكف ىـك  باليزيمة كيخزىـ بأيديكـ
، غيظيا مف يشفيا المشرككف، كشردىـ آذاىـ ممف المؤمنيف  كامبلن، الحؽ بانتصار المكظـك

                                                           

 (.524/ 2 تعالى، القحطاني )ج( الحكمة في الدعكة إلى ا1)
 (.183/ 2( التفسير المنير، الزحيمي )ج2)
 (.2424/ 4( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج3)
 (.177/ 10( تفسير المنار، رضا )ج4)
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 فكائد، عدة المقاتمة تمؾ مف لممسمميف ضمف ا ، كقد(1)المبطميف" كتشريد الباطؿ، كىزيمة
ىانة فلممؤمني كرامة عمى منيا فائدة كؿ تشتمؿ  كالتالي: المشركيف ليؤالء كا 

 .لممسمميف ككرامة لممشركيف إىانة كىذه المسمميف بأيدم المشركيف تعذيب :األولى

 .المسمميف عزة يستمـز كىك المشركيف خزم: الثانية

 .ليـ إىانة كىي المشركيف ىزيمة كتستمـز ليـ صريحة كرامة كىذه المسمميف، نصر: الثالثة

 المؤمنيف مف طائفة صدكر شفاء في صريحة كىذه المؤمنيف، مف فريؽ صدكر شفاء: الرابعة
 .أعدائيـ صدكر حرج كتستمـز كميـ، المؤمنيف صدكر شفاء كتستمـز خزاعة، كىـ

 .(2)أعدائيـ إغاظة كتستمـز كميـ، المؤمنيف أك المؤمنيف مف فريؽ قمكب غيظ إذىاب: الخامسة

 .رابعًا: آداب الجياد
 :اإلسالم في الجياد آداب أىم

ٌٗيٌإًفٌٍ﴿كحده، قاؿ تعالى:  منو النصر كطمب تقكاه، كحسف :ا عمى التوكل -1 زي ٍ ٌيٌحىٍَٜصي ٌاَّللَّ
ٌ ٌٌٌىَلى ًٕتى ٌٌٍَٗغى إًفٌٌٍٕىسي ٌٌٍٗكى ٍٕسي ٍذي ٌٌٍَٚيى ٙى ًمٌذىاٌذى ٌٌٍٗاَّلَّ زي ي ٌٌٍٚحىٍَٜصي ٌٌبىٍهًدقًًٌٌ٘ ى ًٌٌكىلَعى ًٌٌاَّللَّ ٍيىذى٠ىَّكَّ ٜي٠فٌىٌٌٖى ً٘ ٍؤ ٙي ٍ ﴾ ال
 دافع كال لقضائو راد ال كأنو ا، بيد كمو األمر أف ثبت لما ي، "يعن[160: عمراف آؿ]

 يفيد المؤمنكف فميتككؿ ا كعمى: كقكلو عميو، إال المؤمف يتككؿ ال أف كجب لحكمو،
 .(3)غيره عمى ال المؤمنكف فميتككؿ ا عمى أم الحصر،

ةٌيىة﴿القتاؿ، قاؿ تعالى:  في : كالصدؽوتكبيره ا ذكر -2 ٟى ح 
ى
ٌٚىٌأ ي ً ٜي٠اٌاَّلَّ ٘ى ٌٌٍٗإًذىاٌآ يذي ًِ ٌٌىةزٍبيذي٠اًٌٌبىحٌنٌٕى

كا ري ْي ٌىٌكىاٍذ سًريناٌاَّللَّ ٌٌٍْٗى ٠فٌىٌٕىهىَّٖسي ًٖعي ٍٍ : الحقيقية النصر عكامؿ ىي ، "ىذه[45: األنفاؿ﴾ ]تي
 يعيف ذكره فإف قمكبكـ، جزع عند ا بالذكر، فاذكركا با كاالتصاؿ العدك، لقاء عند الثبات
 القمب في بذكره: كثيران  ا ذكر ، "(4)كالرسكؿ"  كالطاعة لشدائد،ا في الثبات عمى

 تعالى، ا بمعكنة إال يحصؿ ال النصر ألف كالظفر بالنصر كالدعاء كالتضرع كالمساف،
  كالتفكيض اإليماف بمعنى كيشعر ، العبكدية معنى يحقؽ القتاؿ أثناء في ا كذكر

                                                           

 (.1612/ 3( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج1)
 (.135/ 10( ينظر: التحرير كالتنكير، ابف عاشكر )ج2)
 (.411/ 9ج( ينظر: مفاتيح الغيب، الرازم )3)
 (.1528/ 3( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج4)
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 كبدعائو كالفرج، النصر كيؤمؿ القمكب، تطمئف فبذكره المعنكية، الركح كيقكم عميو، كالتككؿ
 .(1)كجؿ" عز ا سبيؿ في المكت كيحمك كالمخاكؼ، الكركب تتبدد

ىٍصذىًييسي٠فٌىٌإًذٌٍ﴿قاؿ تعالى:  :العمل في  واإلخالص والصبر الدعاء -3 ٌٌٍٗت بَّسي ٌٌرى ةبى ٌٌٌٍٗىةٍشذىضى ٌٕىسي
ٌ ِنِّ
ى
ٌٌٍٗأ زي د  ًٙ ٌٌمي ًو ٍٕ

ى
ٌٚىٌثًأ ًٌٌٍ٘ حًٌال اًسى رًٍدًذيٌىٌٙىَلى ة  مي ٘ى ٌٝيٌكى ٖى هى ٌيٌصى ٌٌاَّللَّ يٍْشىلٌإًَلَّ ًِئٌٌَّب ٙى ًِلىٍف ًٌٌٝكى ٌٌٍٗثً ي٠بيسي ٌُٖي

ة ٘ى ٌٌاَلٍََّصٌيٌكى ٌٌٍٚإًَلَّ ًًٌٌنٍٜدًًٌٌ٘ ٌىٌإًفٌٌَّاَّللَّ ًزيزٌهٌاَّللَّ ٌٗهٌنى ي ًٓ ف[10 -9: األنفاؿ﴾ ]ظى  كقت في الدعاء ، "كا 
 عمى كالعكف اإليماف، آية الدعاء ألف لمغاية، كمحقؽ مفيد المعركة أثناء كفي الشدة

 .(2)الثبات"

ة﴿ :المسمميف، قاؿ  عمى الكفار لتسمط سبب أعظـ فيي :المعاصي اجتناب -4 ٘ى ٌٌٍٗكى ةثىسي غى
ى
ٌأ

ٌٍٚ ًػيجىحٌوًٌ٘ ةٌمي ٙى جىٍخٌٌٌىجً صى ٌٌٍْٗى يًٍديسي
ى
٠ٌأ ٍي يىٍه ٌٌٍٚكى سرًيٌوٌخى

 تعالى ا يعجؿ ما ، "أم[30: الشكرل﴾ ]ْى
 يعجؿ كال فبذنكبكـ المعجمة العقكبة جية عمى أك المحنة جية عمى إما عقابو مصائب مف

 .(3)منيا" كثير عمى كالعقاب المحنة
قتاليـ،  حؿ أبكا فإف فالجزية، أبكا فإف :الدعوة تبمغيم لم الذين الكفار عمى اإلسالم عرض -5

ٌٚىٌُىةدًٖي٠ا﴿ قاؿ تعالى: ي ً ٌٌاَّلَّ ٜي٠فٌىٌَلى ً٘ ًٌٌييٍؤ ٌٌثًةَّللَّ ـًٌٌكىَلى ًٌٌخرًٌاٍْلٌٌثًةٍْلى٠ٍ ٠فٌىٌكىَلى مي ىرِّ ةٌُيي ٌـىٌ٘ى رَّ ٌيٌظى يٌٌاَّللَّ ٠ِلي ٌكىرىشي
ٌ ٌٚىٌيىًديٜي٠فٌىٌكىَلى ًٌٌَِّدي ٌٚىٌاٍِلى ٌٚىًٌ٘ ي ً كدي٠اٌاَّلَّ

ي
ٌٌأ ذىةبى ًٓ ٌٌإٍ َّتَّ ٠اٌظى ٍزيىحٌىٌحيٍهفي ٌٌٍٚاٍْلً ٌٌٍٗيىدٌوٌخى ٞي ةًىريكفٌىٌكى ﴾ غى

 .[29: التكبة]

دٌٍ﴿ :: قاؿ والرياء والعجب الفخر عن البعد -6 ِى ٌٗيٌٕى كي ى ٌياٌٛىَصى ٌٚىًٌفٌٌَّللَّ ـً ا ٠ى ةوٌٌمى سرًيى ٌـىٌْى يى٠ٍ ٜىٍيٌوٌكى ٌإًذٌٌٍظي
ٌٍٗ جىذٍسي ٍنضى

ى
ٌٌٍٗأ ديسي ٍْثى ٌٌٍْٗى ى ًٌٌٌٖٚى ٍي

ٌٌٍٗتي ٍٜسي حٍبنةٌخى ةُىٍخٌٌطى ٌٗيٌكىؽى ٖىيٍسي ٌٌنى رٍضي
ى
ةٌاٍْل ٙى جىٍخٌٌثً ٌٌَّٗرىظي ٌٌٍٗثي ٍذي ْلَّ ٌكى

ٌٚى ٍدثًًري ٌَّٗ  ٘ي ؿىٌٌثي ٍٛزى
ى
ٌيٌأ ٌٝيٌاَّللَّ يجىذى ًٓ ٌٌشى ى ٠ًِلًٌٌلَعى ٌٌرىشي ى ؤٌٌٍكىلَعى ٙي ٍ ًٜيٌىال ؿىًٌٌ٘ ٍٛزى

ى
ٜي٠دناٌكىأ ٌٌٍٗصي ى ةٌل ٞى ٍك ٌٌدىرى بى ذَّ ٌٚىٌكىنى ي ً ٌاَّلَّ

كا ري ٍى ّىٌٌزى ً اءٌيٌكىذىل زى ٌٚىٌصى ًًٌري  ثـ بكثرتيـ فيو ىزمكا الذم حنيف "كيكـ ،[26 -25: التكبة﴾ ]إنٍاى
 غفمت أف يكـ الطمقاء، مف فقط ألفاف الفتح جيش إلى انضـ أف يكـ بقكتو، ا نصرىـ
 التجرد أف المؤمنكف ليعمـ كالعتاد؛ العدد في بالكثرة مأخكذة ا عف تلحظا المسمميف قمكب
 كالعتاد العدد في الكثرة تخذليـ حيف تخذليـ ال التي النصر عدة ىي بو الصمة كتكثيؽ ،

 .(4)كاألكالد" كاإلخكاف الماؿ يخذليـ كحيف
                                                           

 (.24/ 10( التفسير المنير، الزحيمي )ج1)
 (.435/ 2( المرجع السابؽ )ج2)
 (.579/ 3( مفاتيح الغيب، الرازم )ج3)
 (.1616/ 3( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج4)



86 
 

، ِلَقاءَ  َتَتَمنَّْوا الَ  نَّاُس،ال َأيَُّيا» :العدك، قاؿ  لقاء تمني كعدـ :العافية ا سؤال -7  الَعُدوّْ
 ،(1)«السُُّيوفِ  ِظاَللِ  َتْحتَ  الَجنَّةَ  َأنَّ  َواْعَمُموا َفاْصِبُروا، َلِقيُتُموُىمْ  َفِإَذا الَعاِفَيَة، المَّوَ  َوَسُموا
 مف بالتحرز تعالى ا أمرنا كلكف كعميو، لو ا قدره عما لئلنساف محيص ال "أم

 .(2)المكركىات" مف التكقي في الكسع كباستفراغ لميمكات،كا المخاكؼ
ٍيرىةى  أىًبي : فعىفٍ بالنار والحيوان اآلدمي تحريق عدم -8  ًفي  المَّوً  رىسيكؿي  بىعىثىنىا: قىاؿى  أىنَّوي  ، ىيرى

ٍدنىا ًحيفى   المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى  ثيَـّ  ،«ِبالنَّارِ  َفَأْحِرُقوُىَما َوُفاَلًنا ُفاَلًنا َوَجْدُتمْ  ِإنْ : »فىقىاؿى  بىٍعثو   أىرى
كجى  ري نَّ  َوُفاَلًنا، ُفاَلًنا ُتْحِرُقوا َأنْ  َأَمْرُتُكمْ  ِإنّْي: »الخي  َفِإنْ  المَُّو، ِإالَّ  ِبَيا ُيَعذّْبُ  الَ  النَّارَ  َواِ 

 نكىـفت الذيف أعدائيـ مع حتى مرعية اآلداب تمؾ كانت ثـ "كمف ،(3)«َفاْقُتُموُىَما َوَجْدُتُموُىَما
 كفبلف فبلف بحرؽ فأمر  ا برسكؿ الغضب فار كلما التمثيؿ، أشنع ببعضيـ كمثمكا

 .(4)ا" إال بالنار يحرؽ ال ألنو حرقيما، عف فنيى عاد( قريش مف رجميف)
 الحرب اجتنب مف ككؿ :يقاتموا لم إذا والرىبان الكبار والشيوخ واألطفال النساء قتل عدم -9

 :قيتمكا، قاؿ  الحرب في كتدبير رأم ليـ كاف أك حرَّضكا، أك اتمكا،ق قتمو، فإف يحؿ ال
ُىةدًٖي٠ا﴿ ًًٌٌٔفٌٌكى ًبي ًٌٌشى ٌٚىٌاَّللَّ ي ً ٌٌٍٗاَّلَّ ةدًٖي٠ٛىسي ِى ٌٌحي كاٌكىَلى ٌىٌإًفٌٌَّتىٍهذىدي ٌٌاَّللَّ ٌٌَلى ًت  ٌٚىٌُيي ٍهذىًدي ٙي ٍ  ﴾ ال
 اآلمنيف مف يفالمحارب غير إلى المعتديف المحاربيف بتجاكز يككف ، "كالعدكاف[190: البقرة]

 المسممة، الجماعة عمى كال اإلسبلمية الدعكة عمى خطرا يشكمكف ال الذيف المسالميف
 .(5)كديف" ممة كؿ أىؿ مف لمعبادة المنقطعيف كالعباد كالشيكخ كاألطفاؿ كالنساء

ة﴿: : قاؿ النيي عن الغمول -10 ٘ى فٌىٌكى فًٌٌٍَلىًبٌيٌلاى
ى
ٌٌأ َّٔ ٌٌٍٚحىيي ٘ى ٌٌٍٔكى ٍيٖي ًتٌٌحى

ٍ
ٌٙىٌيىأ ٌٌةثً َّٔ ٌـىٌىى حًٌٌيى٠ٍ ٘ى يىة ًِ ٌٌَّٗإٍ ٌثي

ٌ ٌٌُّلي ٌٌدي٠ىَّفَّ ٍٍسو ةٌجى جىٍخٌٌ٘ى ٌٌٍْٗىصى ٞي ٌٌكى ٙي٠فٌىٌَلى ٍلٖى  أنو إال الخيانة، ىك ، "كالغمكؿ[161: عمراف آؿ﴾ ]حي
 العكامؿ بيف مف كاف ، "كلقد(6)الغنيمة" في بالخيانة مخصكصا صار االستعماؿ عرؼ في
 الغنائـ، مف  ا رسكؿ ليـ يقسـ أال خكفيـ بؿ،الج مف مكانيـ يزايمكف الرماة جعمت التي
 يستحكا كلـ اختفت قد قبؿ مف بدر غنائـ بعض بأف تكممكا قد المنافقيف بعض كاف كذلؾ

                                                           

النيار أخر القتاؿ حتى تزكؿ  إذا لـ يقاتؿ أكؿ الجياد كالسير/كاف النبي صحيح البخارم، البخارم، ( ]1)
 [.2966: حديث رقـ51/ 4الشمس، 

 (.233/ 3( الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي )ج2)
 [.3016: حديث رقـ61/ 4الجياد كالسير/ال يعذب بعذاب ا، صحيح البخارم، البخارم، ( ]3)
 (.189/ 1( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج4)
 .188/ 1جالمرجع السابؽ، ( 5)
 (.411/ 9تيح الغيب، الرازم )ج( مفا6)
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 عامة األنبياء عف ينفي عاـ بحكـ السياؽ يأتي المجاؿ، فينا ىذا في  باسمو ييمسكا أف
 دكف الجند لبعض يقسمكا أك نائـكالغ األمكاؿ مف شيئا يحتجزكا أف أم يغمكا، أف إمكاف
 مف كال طبعو مف كال أصبلن  شأنو  مف ليس شيء، فيك في إجماال يخكنكا أك بعض،
 األمينة النبي فطبيعة جكازه، أك لحمو نفيان  الفعؿ، كليس كقكع إلمكاف نفي ىنا فالنفي خمقو،
 مف شيئا كيخفكف يغمكف، الذيف ييدد ابتداء، ثـ الغمكؿ منيا يقع أف يتأتى ال العفيفة العادلة
 .(1)المخيؼ" التيديد ذلؾ الغنائـ، مف أك العاـ الماؿ

٠ا﴿ :: كعدـ منازعتو أمر الجياد، قاؿ طاعة األمير -11 يهي ـً
ى
ٌىٌكىأ يٌٌاَّللَّ ٠ِلى ٌٌكىرىشي ٠اٌكىَلى ٌتىٜىةزىني

ٖي٠ا ٍٍظى ذى ٌٌذى ٞىتى دىٍذ ٌٌٍٗكى ٌىٌإًفٌٌَّكىاٍغًِبيكاًٌرُييسي مٌىٌاَّللَّ ٌٚىٌ٘ى ةثًًري  حصكؿ ، "أف[46: نفاؿاأل﴾ ]الػَّ
 السبب فميذا كالنيب، كالقتؿ كالمرج اليرج إلى يفضي ذلؾ ألف العالـ مصمحة ضد التنازع
 أصحاب ريح ، "كذىبت(2)التفرؽ" إلى يفضي ال كجو عمى الديف بإقامة تعالى ا أمر

ئد ، فكاف لزامان عمى الجندم التزاـ الطاعة؛ ألف القا(3)أحد" يـك نازعكه حيف  محمد
يستطيع أف يقدر المكقؼ بحسب ما تكفر لديو مف كـ معمكماتي لـ يصؿ إليو الجندم 

 فمزمت الطاعة.
 

 رابع: الجندية األمنيةالمطمب ال
 ىذا في العادؿ جزاءه عامؿ كؿ يجد أف معناه مجتمع في اإلليي المنيج سيادة "إف
 كالسكينة األمف عمى فضبلن  ،االجتماعي كاالستقرار كالسكينة األمف فرد كؿ يجد كأف المجتمع،
 أف قبؿ الدنيا ىذه في حسنان  متاعان  الناس يمتع أف كمو ىذا شأف كمف باإليماف، القمبي كاالستقرار

 حسو، في الكقع عظيمة باإلنساف، ماسة نعمة األمف ، "فنعمة(4)اآلخرة" في األخير جزاءىـ يمقكا
 النقاط التالية: ، كفي ىذا المطمب سنتناكؿ(5)نفسو" عمى بحرصو متعمقة

 

 

                                                           

 (.504/ 1( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج1)
 (.588/ 27( مفاتيح الغيب، الرازم )ج2)
 (.25/ 8( الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي )ج3)
 (. 1905/ 4( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج4)
 (.2109/ 4( المرجع السابؽ )ج5)
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 أواًل: شروط تعيين جندي األمن.

العمؿ في جياز األمف مف أخطر أنكاع العمؿ في الدكلة المسممة لتعمقو بأسرار الدكلة 
كأمنيا، كلما كاف األمر كذلؾ كجب تكفر شركط معينة، كضكابط محكمة الختيار العامميف في 

 ىذا الجياز الحساس، كمف أبرز ىذه الشركط:
 م: اإلسال -1

جياز األمف شديد الحساسية، لذا يمنع تعييف المشرؾ أك الذمي، ألنو ال سبيؿ ليؤالء عمى 
ٌٍٚ﴿المؤمنيف، قاؿ تعالى:  ٕى ٔىٌٌكى ٍهى ٌيٌَيى ٌٚىٌاَّللَّ ًًٌري ٌٌلًٖنٍاى ى ًٜيٌىٌلَعى ً٘ ٍؤ ٙي ٍ ٌٌال ًبيَلن ، كمف كلى [141: النساء﴾ ]شى

ةٌيىة﴿ذميان عمى مسمـ فقد جعؿ لو سبيبلن عميو، قاؿ تعالى:  ٟى ح 
ى
ٌٚىٌأ ي ً ٜي٠اٌاَّلَّ ٘ى ٌٌآ كاٌَلى ٠دٌىٌتىذًَّخذي ٟي ٌاٍْلى

ةرىل ٍكًْلىةءٌىٌكىاَلَّػى
ى
ٌٌٍٗأ ٟي ٍكًْلىةءٌيٌبىٍهؾي

ى
ٌٌأ ٌٌٍٚبىٍهؼو ٘ى ٌٌٍٗكى ٟي َّ ل ذى٠ى ٌٌٍٗحى ٍٜسي ٌٝيًٌ٘ ٌٌٌٍٗىإًَّٛ ٟي ٍٜ  مكاالة ، "أف[51: المائدة﴾ ]ً٘

 مع المحبة بسبب أك ة،القراب بسبب إما كالنصرة كالمظاىرة، كالمعكنة، إلييـ الرككف بمعنى الكفار
 تجره قد المعنى بيذا المكاالة ألف عنو، منيي أنو إال الكفر يكجب ال فيذا باطؿ دينو أف اعتقاد
: فقاؿ فيو تعالى ا ىدد جـر فبل اإلسبلـ عف يخرجو كذلؾ بدينو، كالرضا طريقتو استحساف إلى
﴿ٌٍٚ ٘ى ٌٌٍٔكى هى ٍٍ ّىٌٌحى ً ٌٌذىل ىحٍسى ٌٚىٌٌٖى ًًٌٌ٘ ءٌوًٌفٌٌاَّللَّ ٍ ٌٌَشى فٌٌٍإًَلَّ

ى
٠اٌأ ِي ٌٌٍٗتىذَّ ٟي ٍٜ ةةنًٌٌ٘ ِى  ، "قاؿ أبك(1)" [28: عمراف آؿ] ﴾تي

 اتخذت أال ا، قاتمؾ مالؾ: فقاؿ نصرانيان، كاتبان  لي إف:  الخطاب بف لعمر األشعرم مكسى
ةٌيىة﴿ :تعالى ا قكؿ سمعت أما حنيفان، ٟى ح 

ى
ٌٚىٌأ ي ً ٜي٠اٌاَّلَّ ٘ى ٌٌآ كاٌَلى ٠دٌىٌتىذًَّخذي ٟي ةرىلكىاَلٌٌَّاٍْلى ٍكًْلىةءٌىٌػى

ى
 ﴾أ

 أذليـ إذا أعزىـ كال ا، أىانيـ إذا أكرميـ ال: فقاؿ كتابتو، كلي دينو لو: قمت [51: المائدة]
 كالسبلـ، النصراني مات: فقاؿ بو، إال البصرة أمر يتـ ال: قمت ا، أبعدىـ إذا أدنييـ كال ا،
 يخمصكف ال أنيـ ؛ كذلؾ(2)بغيره" عنو فكاستغ اآلف فاعممو مكتو بعد تعممو فما بعده، تصنع فما

 .(3)األمانة" يؤدكف كال النصيحة،

، أك الخمفاء الراشديف أسندكا ميمة أمنية "كلـ يثبت في كتب السنة أك السيرة، أف النبي 
لغير المسمميف بؿ جميع الميمات األمنية كانت تسند لممسمميف دكف سكاىـ، كلكف كانكا 

مصادر بشرية لممعمكمات كما حدث ذلؾ في مكاطف عديدة مف يستعينكف بغير المسمميف ك
أبرزىا: االستعانة بعبد ا بف أريقط في اليجرة، استعانكا بو كدليؿ ليـ، ككذلؾ استعاف سيدنا 

                                                           

 (.192/ 8( مفاتيح الغيب، الرازم )ج1)
 .375/ 12ج، جع السابؽ( المر 2)
 (.139/ 2( أحكاـ القرآف، ابف العربي )ج3)
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باألردف كفمسطيف، ككانكا أىؿ ذمة استعاف بيـ في  (1)بأىؿ السامرة بف الجراح أبك عبيدة 
" جمع المعمكمات ، كلكف تعييف المشركيف في جياز األمف ناء عمى ذلؾ ال يجكز، كب(2)عف الرـك

 يمكف االستفادة منيـ في ميمات معمكماتية خاصة كمحدكدة. 
 العقل.  -2

ف العمؿ األمني تكميؼ،  الخطاب ال يكجو إال لمف يفيمو، إذ ال يفيـ الخطاب إال العاقؿ، كا 
بير كتصرؼ، ككؿ ذلؾ ال يتكفر كالتكميؼ ال يككف إال لعاقؿ، فيك يحتاج إلى تفكير كحسف تد

دٌٍ﴿إال لمف يتكفر فيو العقؿ، قاؿ تعالى:  ِى ٕى ٍكٜىةٌكى ةٌدىرى ٟى ٍٜ ىحٌنٌآيىحٌنًٌ٘ ٌـوٌثىحِّٜ ٠ٍ ِى ٖي٠فٌىًٌٕ ًِ ٍه  [35: العنكبكت﴾ ]حى
ّىًٌٌفٌٌإًفٌَّ﴿: كقاؿ  ً ٌٌذىل يىةتو

كًِلٌٌْلى
ي
ًٌٌْل ّىًٌٌفٌٌإًفٌَّ﴿: كقاؿ  [128: طو﴾ ]اَل هى ً رىلٌذىل ٍْ ً كًِلٌٌَّلى

ي
ًٌْل

ٌ
ى
ِبيّْ  َوَعنِ  َيْسَتْيِقَظ، َحتَّى النَّاِئمِ  َعنِ : َثاَلَثةٍ  َعنْ  اْلَقَممُ  ُرِفعَ »: كقاؿ  [21: الزمر﴾ ]ٍلىةًبٌاٍْل  الصَّ

، كعميو فبل يستقيـ أف نكظؼ في جياز األمف (3)«َيْعِقلَ  َحتَّى اْلَمْجُنونِ  َوَعنِ  َيْحَتِمَم، َحتَّى
قمية، فأم نقص أك أم ضعؼ في القكة العقمية يمنع الفرد اإلسبلمي إال مف يتمتع بكامؿ قكاه الع

مف أف ينتمي ليذا الجياز، فبل بد مف مراعاة ىذا الشرط عند اختيارنا لمعامميف في ىذا 
 .(4)المجاؿ

 العمم. -3

ميمة جندم األمف غاية في الحساسية كذلؾ ألف ميمتو متعمقة بالرقابة كاالطبلع  اعمـ أف"
تيـ، فبل بد أف يتعرؼ ىذا الجندم عمى حكـ التجسس كحدكده كحكـ عمى أسرار العباد كتصرفا

التيديد كالتعذيب كالحبس كالتخريب كغيرىا مما ىك مف متطمبات العمؿ األمني حتى يقكـ بأداء 
إًذىا﴿ ، قاؿ تعالى:(5)عممو عمى عمـ كىدل كبصيرة، فبل يظمـ كال يتجاكز حدكد الشرع الحنيؼ" ٌكى

ٌٍٗ ٞي ةءى ٍمرٌهٌصى
ى
ٌٚىٌأ ًًٌٌ٘ٚ

ٍ٘ كًٌٌاٍْلى
ى
ى٠ًٍؼٌٌأ ٠اٌاٍْل ذىاني

ى
ًٌٌٝأ ى٠ٌٌٍثً ل ٌٌرىد كقٌيٌكى ٠ؿًٌٌإًَلى ٌٌالرَّشي إًَلى كًِلٌٌكى

ي
ٍمرًٌٌأ

ى
ٌٌٍٗاٍْل ٟي ٍٜ ٌٝيًٌ٘ ٙى ًٖ ٌٚىٌٕىهى ي ً ٌاَّلَّ

ٌٝي ٠ٛى ٍجًفي ىٍصتٜى ٌٌٍٗي ٟي ٍٜ  ال منو ، "كاالستنباط(6)كالفقو" العمـ أىؿ األمر ىـ أكلكاو، "[83: النساء﴾ ]ً٘

                                                           

 .(277 ص) العباد كأخبار الببلد آثار ، ينظر:نابمسالسامرة: ىي مدينة  (1)
 (.139( السيرة النبكية، الندكم )ص2)
قاؿ [، 4403: حديث رقـ:141/ 4داكد، الحدكد/في المجنكف يسرؽ أك يصيب حدا،  أبك ،داككد يأبسنف ( ]3)

 (.659/ 1األلباني: صحيح/ صحيح الجامع الصغير كزيادتو )ج
 ( بتصرؼ.11( رجؿ األمف في االسبلـ، أحمد )ص4)
 ( المصدر السابؽ.5)
 (.291/ 5( الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي )ج6)
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 إلى الخكؼ أك األمف أنباء مف يبمغيـ ما ردكا أنيـ لك ، "أم(1)بمعناه" اإلحاطة مع إال يمكف
 ىذه استنباط عمى القادركف حقيقتو لعمـ المؤمنيف، أمرائيـ إلى أك معيـ، كاف إف الرسكؿ 
 .(2)المتراكمة" كالمبلبسات المتناقضة، األنباء ثنايا مف كاستخراجيا الحقيقة

 العدالة. -4

ىي أف يككف متجنبان لمكبائر، كال يككف مصران عمى الصغائر، ، "ك (3)"العدالة تعني االستقامة"
 .(4)كيككف صبلحو أكثر مف فساده، كصكابو أكثر مف خطئو"

شرط العدالة ركف أساسي في اختيار رجؿ األمف ألف العمؿ في األمف يعد ميمة ف 
قبؿ شيادتو حساسة، كالفاسؽ ليس أىبلن ليا، ألنو يككف بمثابة الشاىد في أغمب األحياف، فبل ت

كا﴿إال أف يككف عدالن، قاؿ تعالى:  دي ًٟ ٍط
ى
ٍدؿٌوٌذىكىمٌٌٍكىأ ٌٌٍٗنى ٍٜسي ٠اًٌ٘ ٙي ًري

ى
ةىٌٌكىأ ةدى ٟى ًٌٌالظَّ ، [2: الطبلؽ﴾ ]َّلًلَّ

كا﴿: كقاؿ  دي ًٟ ًٌٌٚكىاٍشتىٍظ يٍ
يدى ًٟ ٌٌٍٚطى ًٌٌٍ٘ٗ ةًٕسي ٌٌٌٍٗىإًفٌٌٍرًصى ى ٠ٛىةٌل ٖىٍيًٌٌيىسي ٔهٌٌرىصي دىةفًٌٌٌىرىصي

ى
أ ٌٌٍٚكىاٍمرى َّٙ ٠ٍفٌىًٌم ٌدىرٍؽى

اءًٌٌٌٚىًٌ٘ دى ٟى ٌذىكىمٌٍ: ﴿ قكلو ، كالفاسؽ ال يستأمف كال نرضى شيادتو، "فقد دؿ[282: البقرة﴾ ]الظ 
ٍدؿٌو ٌٌٍٗنى ٍٜسي ٌٍٚ: ﴿قكلو ككذلؾ اإليماف، مف يخرجو ال الفسؽ كأف فساؽ، منا يككف قد أف﴾ ً٘ َّٙ ًٌم

٠ٍفٌى ٌٚىٌدىرٍؽى اءًًٌٌ٘ دى ٟى  يخرجو ال يرضى فمم خركجو كأف يرضى، ال مف منا يككف قد أف فثبت ،﴾الظ 
ذا كالعدؿ، الصدؽ بأىؿ يستعيف أف أمر كلي كؿ عمى يجب ، "فميذا(5)اإليماف" مف  ذلؾ تعذر كا 

ف فاألمثؿ باألمثؿ استعاف  كبأقكاـ الفاجر بالرجؿ الديف ىذا يؤيد ا فإف،  كظمـ كذب فيو كاف كا 
 .(6)المقدكر" فعؿ ىك إنما كالكاجب ليـ، خبلؽ ال

ف عمى جياز األمف باختيار مف يحمؿ ىذه الصفات بؿ ال بد مف قائميكال ينتيي دكر ال 
المتابعة كالمراقبة لجندم األمف ألنو قد يخكف األميف، كيكذب الصادؽ كبخاصة في مجاؿ 
المخابرات التي يكثر فييا المغريات المادية كالمعنكية التي يتعرض ليا العاممكف في ىذا 

 اؼ فيصير عينان عميؾ بدالن مف أف يككف عينان لؾ.المجاؿ، فإف تركيـ قد يقكد لبلنحر 

 

                                                           

 (.251/ 2( مفاتيح الغيب، الرازم )ج1)
 (.724/ 2( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج2)
 (.1030الفيركز أبادم )ص  ( القامكس المحيط،3)
 (.465/ 5( الدر المختار، ابف عابديف )ج4)
 (.55/ 10( تأكيبلت أىؿ السنة، الماتريدم )ج5)
 (.12( الحسبة في اإلسبلـ، ابف تيمية )ص 6)
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 تكميف اإلمام. -5

  شبية ذك زاغ فإف األمة، سمؼ عمييا أجمع التي األصكؿ عمى الديف "ميمة اإلماـ حفظ

 الديف ليككف كالحدكد، الحقكؽ مف يمزمو بما كأخذه الصكاب، لو كأكضح الحجة لو بيف عنو
 .(1)لؿ"الز  مف ممنكعة كاألمة خمؿ مف محركسان 

كلما كاف اإلماـ عاجزان بنفسو عف القياـ بميمة األمف لزمو االستعانة بغيره في ذلؾ، فكاف 
األعماؿ، كينكب في التكميؼ عف  مف إلييـ يفكضو فيما النصحاء كتقميد األمناء عميو استكفاء

ؿ األمني االماـ مف يفكضيـ االماـ لكالية الببلد مف الحكاـ كالكزراء، ككذلؾ مف قيادات العم
 .(2)كاالستخبارم في الدكلة

 ثانيًا: صفات رجل األمن.
 االخالص منذ الوىمة األولى. -1

العمؿ األمني عبادة مف أدؽ العبادات كأخطرىا كأكثرىا عرضة لمفتف، كحتى يناؿ صاحبيا 
ة﴿محبة ا أكالن كمحبة الناس فبل بد لو مف إخبلص ىذه العبادة، قاؿ تعالى:  ٘ى كاٌكى ًمري

ي
ٌٌأ ٌإًَلَّ

كا ٌىًٌْلىٍهجيدي ًًٖػيٌىٌاَّللَّ ٍ يٌٌُمي ٌٚىٌِلى ي ، فإذا أحب ا ىذا الجندم فسيكضع لو القبكؿ في [5: البينة﴾ ]ادلِّ
 ُفاَلًنا ُأِحبُّ  ِإنّْي: َفَقالَ  ِجْبِريلَ  َدَعا َعْبًدا َأَحبَّ  ِإَذا اَ  ِإنَّ »: األرض، كما قاؿ رسكلنا المعمـ 

 َفُيِحبُّوُ  َفَأِحبُّوُه، ُفاَلًنا ُيِحبُّ  اَ  ِإنَّ : َفَيُقولُ  السََّماءِ  ِفي ُيَناِدي ُثمَّ  ِجْبِريُل، َفُيِحبُّوُ : َقالَ  َفَأِحبَُّو،
، كقبكؿ رجؿ المخابرات عند الناس لو (3)«اأْلَْرضِ  ِفي اْلَقُبولُ  َلوُ  ُيوَضعُ  ُثمَّ  َقالَ  السََّماِء، َأْىلُ 

ئة عنو، ليمتؼ الناس حكلو كيككنكا عكنان كسندان لو في أثره الكبير في ازالة الصكرة الذىنية السي
 أداء ميماتو.

اإلخبلص ىك السمة الكاضحة في أفراد جياز المخابرات النبكم، فعند استعراض أسماء 
، نجدىـ مف الذيف يشيد ليـ األشخاص الذيف كانكا يعممكف في جياز مخابرات المصطفى 

فاني في خدمة اإلسبلـ، فقد ضـ ىذا الجياز سيدنا أبا باإليماف الراسخ كاالخبلص الكاضح، كالت
في بعض المياـ  في ميمة الحراسة الشخصية في اليجرة، كسيدنا عمر  بكر الصديؽ 

 في ميمة النكـ في الفراش كغيرىا كحذيفة صاحب االختراؽ المشيكر،  الحساسة، كعمي 

                                                           

 (.27( األحكاـ السمطانية، الفراء )ص 1)
 ( باختصار.28( المرجع السابؽ )ص 2)
 [.2637:حديث رقـ2030/ 4كاآلداب/إذا أحب ا عبدان حببو لعباده، البر كالصمة صحيح مسمـ، مسمـ، ( ]3)
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منفذ عممية   د بف مسممةصاحب ميمة قتؿ سفياف بف خالد، كمحم  كعبد ا بف أنيس
اغتياؿ كعب بف األشرؼ كغيرىـ مف الصحابة الكراـ، لـ يكف دافعيـ الشيرة أك السعي كراء 
لقمة العيش أك الخركج مف مصيبة أك مف أجؿ االنتقاـ مف شخص ما، أك مف أجؿ تحقيؽ 

 .(1)"، كالسعي لجنة عرضيا السماكات كاألرضمآرب الدنيا، بؿ كاف رائدىـ مرضاة ا 

كعميو فبل بد لنا أف نتأسى بيؤالء العظاـ في اخبلصيـ كتفانييـ في عمميـ حتى يكتب ا 
 لنا التكفيؽ كالسداد، كما كتبو كيسره ليـ.

 الصدق والتبين والتثبت من صحة المعمومة. -2

إف العمؿ في جياز األمف يحتاج إلى الدقة المتناىية كذلؾ ألف كؿ معمكمة ترد إلى جندم 
ينبني عمييا قرار، فإذا كانت المعمكمة خاطئة فستككف النتائج كارثية، لذلؾ فقد نبينا األمف 

ةٌيىة﴿الشارع الحكيـ إلى التثبت كالتبيف كتحرم الدقة في الحصكؿ عمى المعمكمة فقاؿ تعالى:  ٟى ح 
ى
ٌأ

ٌٚى ي ً ٜي٠اٌاَّلَّ ٘ى ٌٌٍٗإًفٌٌٍآ ةءىزي َهٌٌصى ي٠اٌثًجىجىإوٌٌٌىةًش ذىبىيَّٜ فٌٌٍذى
ى
ةُىٌٌديًػيجي٠اٌأ ٘ن ةٕىحٌو٠ٌٍ ٟى ٠اًٌِبى ذيٍػجًعي ٌٌذى ى ةٌلَعى ٌٌٍٗ٘ى ٍٖذي هى ً٘يٌىٌذى ﴾ ٛىةًد

 فأما الفاسؽ خبر مف كالتثبت التمحيص مبدأ يتضمف كىك عاـ، اآلية ، "إف مدلكؿ[6: الحجرات]
 كاألخذ استثناء، الفاسؽ كخبر المؤمنة، الجماعة في األصؿ ىك ىذا ألف بخبره، فيؤخذ الصالح
 المصادر جميع في المطمؽ الشؾ أما مصادره، أحد ألنو التثبت جمني مف جزء الصالح بخبر
 لسير كمعطؿ المؤمنة، الجماعة بيف المفركض الثقة ألصؿ مخالؼ فيك األخبار، جميع كفي

 الضمانات كيضع الطبيعي، مجراىا في تسير الحياة يدع كاإلسبلـ الجماعة، في كتنظيميا الحياة
 أفرادىا يككف أف المؤمنة الجماعة في ابتداء فاألصؿ لتعطيميا ال لصيانتيا فقط كالحكاجز
 يثبت حتى الشؾ مكضع فيك الفاسؽ فأما بيا، مأخكذان  مصدقة أنباؤىـ تككف كأف ثقتيا، مكضع
ف(2)" أنباء، مف إلييا يصؿ لما كالرفض األخذ بيف كسطان  الجماعة أمر يستقيـ كبذلؾ خبره،  ، "كا 
 قبؿ الحاكـ حكـ فإف الحكـ، إنفاذ بعد لمتثبت معنى كال القبكؿ، قبؿ بالتثبت أمر تعالى ا

 خبر عمى بناء تصرؼ في الجماعة تعجؿ "فبل ،(3)بجيالة" عميو المحكـك أصاب فقد التثبت
 الحؽ كيجانب ا، يغضب ما ارتكابيا عمى فتندـ كتسرُّع، جيالة عف بظمـ قكمان  فتصيب فاسؽ،
كفيو  الخطأ، إلى آرائيـ جميع ينسب لـ حيث لممؤمنيف اة، "كفي اآلية مراع(4)اندفاع" في كالعدؿ
 أخذان  المركية، كالركايات المنقكلة األخبار مف التثبت ككجكب بعضيـ، رأم تصكيب إلى إشارة

                                                           

 (.230( المخابرات في الدكلة االسبلمية، العكض )ص 1)
 (.3341/ 6( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج2)
 (.313/ 16( الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي )ج3)
 (.3341/ 6( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج4)
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 كالتصديؽ الحكـ في المتسرع فيصبح فادح، بخطأو  اآلخريف إيذاء مف كمنعان  كالحذر، بالحيطة
 .(1)ني"كالتأ التأمؿ كترؾ العجمة عمى نادمان 
 الصبر عمى مشاق العمل وتبعاتو. -3

الجندم األمني يتميز عف غيره مف الجنكد بصفة الصبر، ذلؾ لما يتسـ العمؿ األمني مف 
المشاؽ كالمتاعب في الحصكؿ عمى المعمكمة عند متابعة الخارجيف عف القانكف كمبلحقة 

ةٌيىة﴿ عان، قاؿ تعالى:بالصبر في أكثر مف سبعيف مكض المجرميف المعتديف، كقد أمر ا  ٟى ح 
ى
ٌأ

ٌٚى ي ً ٜي٠اٌاَّلَّ ٘ى كاٌاٍغًِبيكاٌآ ةثًري ٠اٌكىغى رىاثًفي ٠اٌكى ِي ٌىٌكىاتَّ ٌٌٍٗاَّللَّ ٠فٌىٌٕىهىَّٖسي ًٖعي ٍٍ ، كقاؿ [200: عمراف آؿ﴾ ]تي
:﴿ةٌيىة ٟى ح 

ى
ٌٚىٌأ ي ً ٜي٠اٌاَّلَّ ٘ى ٍِبًٌٌاٍشذىًهيٜي٠اٌآ ةًٌٌثًةلػَّ َلى ٌىٌإًفٌٌَّكىالػَّ مٌىٌاَّللَّ اِبِرينَ  ٘ى ، كقاؿ [153: لبقرةا﴾ ]الصَّ

:﴿ٌٍإًف ٠اٌدىٍػًِبيكاٌكى ِي تىذَّ ٌٌكى ٌٌٍَٗلى زي ٌٌٍٗيىُضي  ٞي يٍدي حٍبنةٌْى  النفس حبس ، "كالصبر[120: عمراف آؿ﴾ ]طى
: أم الكفار عنو، كصابركا حبسيا يقتضياف عما العبد عمى أك الشرع، أك العقؿ يقتضيو ما عمى

كا كتكاليفو الديف عمى "فاصبركا، (2)منكـ" أشد يككنكا فبل بالصبر غالبكىـ  في المَّو أعداء كىصاًبري
 ، "كخص(3)كثباتان" منيـ صبران  أقؿ تككنكا ال الحرب شدائد عمى الصبر الجياد، بالمغالبة في

 ما عمى الصبر مف كأفضؿ كأكمؿ كأشؽ منو أشد لككنيا: الصبر ذكر أف بعد بالذكر المصابرة
 .(4)سكاه"

 بو ظفر إف عقكبة مف إليو يصير لعمو ما عمى كران صب يككف بد لرجؿ األمف أف"إذا فبل
 يد مف يخٌمصو ال ذلؾ فإف مممكتو؛ في كىف عمى يطمع كال ممكو بأحكاؿ يخبر ال بحيث العدكٌ 
 ىبلكو يحتـٌ مما ذلؾ فإف أصبلن؛ جاسكس أنو يعرؼ كال بؿ عنو، سطكتو يدفع كال عدٌكه،

 .(5)حتفو" إلى كيفضي
 الحكمة في اتخاذ القرار. -4

حكمة في اتخاذ القرار مما يميز جندم األمف كيعينو في تأدية كاجبو عمى أتـ كجو ال
حٌىٌييٍؤًِتٌ﴿ ، قاؿ تعالى:(6)الفساد" عف كالمنع كاإلتقاف، كالحمـ، كالعمـ، العدؿ،: "كتعني ٙى ٍٓ ٌٌٍٚاٍِلً ٌ٘ى
ةءٌي ىظى ٌٌٍٚي ٘ى ٌٌكى حٌىٌييؤٍتى ٙى ٍٓ دٌٌٍاٍِلً ِى كًِتٌىٌذى

ي
رٍيناٌأ سًريناٌخى  ا يؤتي: ثناؤه جؿ بذلؾ يعنيو" ،[269: البقرة﴾ ]ْى

                                                           

 (.228/ 26مي )ج( التفسير المنير، الزحي1)
 (.145/ 1( دليؿ الفالحيف، ابف عبلف )ج2)
 (.460/ 1( الكشاؼ، الزمخشرم )ج3)
 (.409/ 2(، كينظر: فتح البياف، صديؽ خاف )ج475/ 1( فتح القدير، الشككاني )ج4)
 (.160/ 1( صبح األعشى، القمقشندم )ج5)
 (.1095( القامكس المحيط، الفيركز أبادم )ص 6)
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 خيرا أكتي فقد منيـ، ذلؾ في اإلصابة يؤت كمف عباده، مف يشاء مف كالفعؿ القكؿ في اإلصابة
 كاالعتداؿ القصد ، "فمف أكتي الحكمة فقد أكتي(2)العامؿ" العالـ ىك: المَّو عند ، "كالحكيـ(1)كثيران"
 كأكتي األمكر تقدير في يضؿ فبل كالغايات مؿالع إدراؾ كأكتي الحدكد يتعدل كال يفحش فبل

 متنكع كثير خير كذلؾ كاألعماؿ، الحركات مف الصائب لمصالح تيديو التي المستنيرة البصيرة
 .(3)األلكاف"

"كمف ىنا تظير الحاجة إلى ىذه الصفة التي تجعؿ مف رجؿ األمف يتصرؼ التصرؼ 
لمناسب مع العدك، كمف ثمة الكسيمة المثمى الحكيـ، الرشيد في عممو األمني، فيختار المنيج ا

لمحصكؿ عمى مبتغاه، كمف أساليب الحكمة أف يستخدـ الرفؽ حيث تككف الحاجة إليو، كالحـز 
ذا أخؿ بذلؾ جنى نتائج عكسية كأساء  حيث ال ينفع الميف، فيظير في كؿ مقاـ بما يناسبو، كا 

برسكؿ كلي األمر إلى الناس فعميو  أكثر مما أحسف كأفسد أكثر مما أصمح، كرجؿ األمف أشبو
أف يبذؿ ما في كسعو لتحقيؽ اليدؼ الذم مف أجمو أرسؿ كالمتمثؿ في األمف كالحفاظ عمى 

 .(4)أسرار األمة"
 الطاعة والتقيد باألوامر. -5

الطاعة ىي أساس العمؿ أمني، كالطاعة التامة لتنفيذ األكامر ىي دعامة نجاح عمؿ األمف 
ةٌيىة﴿ختبلؼ كخطكرة المياـ المككمة لرجؿ األمف، قاؿ تعالى: كاالستخبارات، كذلؾ ال ٟى ح 

ى
ٌٚىٌأ ي ً ٌاَّلَّ

ٜي٠ا ٘ى ٠اٌآ يهي ـً
ى
ٌىٌأ ٠اٌاَّللَّ يهي ـً

ى
٠ؿىٌٌكىأ كًِلٌٌالرَّشي

ي
ٍمرًٌٌكىأ

ى
ٌٌٍٗاٍْل ٍٜسي ، كيتمثؿ لنا رجؿ األمف [59: النساء﴾ ]ً٘
الخندؽ حيف قاؿ لو في شدة التزامو كانضباطو يـك  األكؿ الصحابي الجميؿ حذيفة بف اليماف 

لٍَّيتي  فىمىمَّا ، يىقيكٍؿ:«َعَميَّ  (5)َتْذَعْرُىمْ  َواَل  اْلَقْوِم، ِبَخَبرِ  َفْأِتِني اْذَىبْ »: "رسكلنا الكريـ   ًعٍنًدهً  ًمفٍ  كى
عىٍمتي  مَّاـو  ًفي أىٍمًشي كىأىنَّمىا جى تَّى حى ، حى ٍعتي  النَّاًر،بً  ظىٍيرىهي  يىٍصًمي سيٍفيىافى  أىبىا فىرىأىٍيتي  أىتىٍيتيييـٍ ا فىكىضى  سىٍيمن

لىكٍ  ،«َعَميَّ  َتْذَعْرُىمْ  َواَل : » اً  رىسيكؿً  قىٍكؿى  فىذىكىٍرتي  أىٍرًميىوي، أىفٍ  فىأىرىٍدتي  اٍلقىٍكسً  كىًبدً  ًفي ٍيتيوي  كى مى  رى
ٍبتيوي  ىصى ٍعتي  ألى ، ًمٍثؿً  ًفي أىٍمًشي كىأىنىا فىرىجى مَّاـً بىرً  تيوي فىأىٍخبىرٍ  أىتىٍيتيوي  فىمىمَّا اٍلحى " ًبخى  ، فكاف حذيفة (6)اٍلقىٍكـً

مثبلن في السمع كالطاعة دكف اجتياد أك اخبلؿ حيث كاف بمقدكره أف يقتؿ القائد العاـ لمجيكش 

                                                           

 (.576/ 5ف، الطبرم )ج( جامع البيا1)
 (.316/ 1( الكشاؼ، الزمخشرم )ج2)
 (312/ 1( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج3)
 (.64( رجؿ األمف في االسبلـ، أحمد )ص 4)
 .(161/ 2ج) الحديث غريب في النياية ، ينظر:خفية في كامش بنفسؾ تعمميـ ال يريد الفزع،: الذعر (5)
 [.1788:حديث رقـ 1414/ 3زكة األحزاب، الجياد كالسير/غصحيح مسمـ، مسمـ، ( ]6)
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لكف التزامو التاـ منعو مف ذلؾ، فحرم بجنكد األمف التزاـ التعميمات؛ ألف في ذلؾ النجاة ليـ 
 كالنجاح لعمميـ.

 الشجاعة واالقدام. -6
تكدم بحياة  عمؿ في األمف ىك عمؿ مكمؼ كباىظ، كمخاطره كبيرة كجسيمة قدإف ال

رجؿ األمف أف يتحمى بصفة الشجاعة فبل يخاؼ في ا لكمة الئـ، قاؿ صاحبيا، لذا البد ل
ٌٚى﴿تعالى:  ي ً ِّيي٠فٌىٌاَّلَّ جٖى ًتٌٌحي ةَلى ًٌٌرًشى ٌٝيٌاَّللَّ ٠ٍٛى ٍظى ٌٌكىَيى ٠ٍفٌىٌكىَلى ٍظى اٌَيى دن ظى

ى
ٌٌأ ٌىٌإًَلَّ ٌكٌىٌاَّللَّ فى ًٌٌكى ًصحجنةٌثًةَّللَّ ﴾ ظى

ف، "فيي صفة األنبياء [39: األحزاب] ، أجؿ إلى مؤجبلن  كتابان  نفس لكؿ ، كا   كلف مرسـك
، األجؿ ىذا تستكفي حتى نفس تمكت  تطيؿ ال كالتخمؼ، كالحرص كاليمع، فالخكؼ المرسـك

 أعيف نامت كال الجبف، كاف فبل عمران، تقصر ال كالكفاء كاإلقداـ كالثبات أجبلن، كالشجاعة
 النفس، في األجؿ حقيقة تستقر بذلؾ! يزيد كال يكـ منو ينقص ال المكتكب كاألجؿ. الجبناء
 كالتكاليؼ بااللتزامات كالكفاء األداء في تفكر كىي الحساب، في تجعمو كال بو، االشتغاؿ فتترؾ

 كبذلؾ الفزع،ك  الخكؼ كىمة عمى ترتفع كما كالحرص، الشح عقاؿ مف تنطمؽ كبذلؾ اإليمانية،
 يممؾ الذم ا عمى كتككؿ كطمأنينة، صبر في التزاماتو، كبكؿ تكاليفو بكؿ الطريؽ عمى تستقيـ
ٌ﴿ :كحده، قاؿ  اآلجاؿ ٌٌٌٍٗىَلى ٞي ٠ٍ ٍظى ٠ٍفًٌٌَتى  .(1)"[3: المائدة﴾ ]كىاٍخظى

ًميٍّ  أشجع الناس فعىفٍ  ككاف رسكلنا الكريـ  رى  لىمَّا: "قىاؿى  ،عى  اتَّقىٍينىا بىٍدرو  ـى يىكٍ  اٍلبىٍأسي  حىضى
كىافى  ، اً  ًبرىسيكؿً  ا النَّاًس، أىشىدّْ  ًمفٍ  كى ده  مى  .(2)"ًمٍنوي  اٍلميٍشًرًكيفى  ًإلىى أىٍقرىبى  كىافى أىحى

 الحس األمني وقوة المالحظة. -7

نقصد بيا الفراسة كالحدس الصائب كالتحميؿ السريع كربط المعمكمات كاألحداث مما يقكد 
دث كالقدرة عمى السيطرة كالمعالجة قبؿ كقكعو أك فكر كقكعو لمسيطرة عمى إلى تنبؤ كقكع الح

ٌٚىٌكىدٌَّ﴿الجناة، كىذه الصفة تعتبر مف أىـ صفات جندم األمف، "قاؿ تعالى:  ي ً كاٌاَّلَّ ري ٍى ى٠ٌٌٍزى ٌل
ٖي٠فٌى ٍي ٌٌٍٚتىٍي ٌٌٍٗخى ذًسي ًٖعى ٍش

ى
ٌٌٍٗأ ًذهىذًسي ٍ٘

ى
يٖي٠فٌىٌكىأ ًٙ يى ٌٌٍٗذى ٖىيٍسي يٍٖىحٌنٌنى ةنٌٌ٘ى ٌٌكىاًظدى ٜىةحٌىٌكىَلى ٌٌٍٗصي ٖىيٍسي فٌىٌإًفٌٌٍنى ٌلاى

ٌٍٗ ذنلٌثًسي
ى
ٌٌٍٚأ رٌوًٌ٘ فى كٌٌٍ٘ى

ى
ٌٌٍٗأ ٍٜذي ٌٌْي رٍَضى فٌٌٍمى

ى
هي٠اٌأ ٌٌٍٗدىؾى ذىسي ًٖعى ٍش

ى
كاٌأ ذي ٌٌٍٗكىخي كي ، في [102: النساء﴾ ]ًظٍذرى

 في العدك بمجاىدة  أمرىـ حيث فيو؛ األىبة كأخذ الحرب آداب تعمـ عمى اآلية الكريمة داللة
 السبلح كضع في ليـ رخص لما أنو المعنى حذركـ: كفي قكلو خذكا، "(3)القرآف" مف آم غير
 يجترئ لئبل الحذر، في كالمبالغة كالتحفظ بالتيقظ أخرل مرة أمرىـ المرض كحاؿ المطر حاؿ

                                                           

 (.487/ 1( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج1)
 [، قاؿ شعيب األرناؤكط: إسناده صحيح.1042:حديث رقـ 307/ 2 مسند أحمد، أحمد،( ]2)
 (.346/ 3( تأكيبلت أىؿ السنة، الماتريدم )ج3)
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 ىذا ، "كلعؿ(1)أسمحتيـ" المسمميف لكضع منيـ كاستغنامان  عمييـ الميؿ في احتياالن  عمييـ العدك
 ا أعده الذم المييف العذاب لتحقيؽ ككسيمة أداة يككف الحذر اكىذ اليقظة، كىذه االحتياط،
 كالثقة الحذر ذلؾ مع الطمأنينة كىي مشيئتو، كأداة قدرتو ستار ىـ المؤمنكف فيككف لمكافريف،

 .(2)ميينان" عذابان  ليـ ا أعد قكـ عمى النصر في
 الخبرة والميارة. -8

عالية ككفاية فنية متخصصة كاتقانان في "العمؿ في أجيزة األمف عمؿ فني يتطمب ميارة 
األداء، فيذه األجيزة تتعامؿ مع عدك ماكر ماىر مزكد مف أدكات كتقنيات تمكنو مف كشؼ 
األسرار، كتجاكز األستار، باستشعار عف بعد، كتسجيؿ كتصكير كتزكير لمكثائؽ مريع، لذا لـز 

 .(3)ممو"المتصدم لمثؿ ىذا العدك أف يككف خبيران ماىران متقنان لع
 حرمانيا معناه التجربة الجماعة العمـ كالخبرة كالميارة تأتي بعد خكض التجارب، فتجنيبف
، "كذلؾ فيـ بحاجة لسؤاؿ العارفيف مف السابقيف (4)التربية" كحرمانيا المعرفة، كحرمانيا الخبرة،

ٍؿٌ﴿ لمكصكؿ إلى أفضؿ النتائج، قاؿ تعالى:
ى
ًٌٌٌٝىةٍشأ اٌثً جرًين  ما:  عمي ، قاؿ[59: الفرقاف﴾ ]خى

 .(5)يعممكا" أف العمماء عمى أخذ حتى يتعممكا أف الجاىميف عمى ا أخذ
 تممؾ كما الحقيقة بما تممكو مف الخبرة كالميارة، استنباط تممؾ التي ىي المؤمنة القيادة "إف

 مؤمنةال لمقيادة كالكالء اإليماف فيغرس يربي، القرآف الخبر لذا كاف إذاعة في المصمحة تقدير
 .(6)بدقة متناىية" الجندية نظاـ كيعمـ

كمف الضركرات أف يتعمـ الجندم األمني فنكف القتاؿ المختمفة كما كعميو أف يحافظ عمى 
سبلمة جسده كقكة بنيتو، كذلؾ عميو معرفة لغة أعدائو، كما يمزمو التعمـ عمى ما يمزمو مف 

 .(7)أنكاع السبلح كالمعدات العسكرية كغيرىا

                                                           

 (206/ 11( مفاتيح الغيب، الرازم )ج1)
 (.749/ 2( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج2)
 (.30( األمف كالمخابرات رؤية اسبلمية، نميرم )ص3)
 (.532/ 1( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج4)
 (.305/ 4( الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي )ج5)
 (.724/ 2( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج6)
 ( بتصرؼ.26( رجؿ األمف في االسبلـ، أحمد )ص 7)



 
 
 
 
 
 

 

 

 الفصل الثاني
 صور الجندية وسماتيا والتوجييات 

 والتأييد القرآني
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 المبحث األول
 أبرز صور الجندية في القرآن الكريم

 

 .في الكائنات الحيةأبرز صور الجندية المطمب األول: 
 أواًل: صور الجندية في اإلنس.

 األنبياء والمرسمين:  -1

 كمف أعظـ مياميـ:
 ون بو.دعوة األخرين إلى ما يؤمن -أ 

م في سبيؿ ا، قاؿ ذإف األنبياء ىـ جنكد الدعكة إلى ا، بؿ ىـ أكؿ الدعاة كأكثر مف أك 
ٌٚىتعالى: ﴿ ًٍٜذًري ٘ي ٌكى ٚى ي ً بىْشِّ ٘ي ٌ ٌاَلًَّبيِّيى ي ٌاَّللَّ جىهىرى ٌذى ةن ٌكىاًظدى حن َّ٘

ي
ٌأ ٌاَلَّةسي فى [، "فيبيف 213﴾ ]البقرة: لاى

ألجؿ الدعكة إلى كحدانيتو كاإليماف بتكحيده تعالى أنو إنما بعث الرسؿ مبشريف كمنذريف ك 
ٌٍٗ: ﴿، ثـ بيف حاليـ فقاؿ (1)كعدلو" ًٟ ٍ

ٌٛي٠ًحٌإًْلى ةَلن ٌرًصى ٌإًَلَّ ّى ًٖ جٍ ٌرى ٍٚ ً٘ ٍٖٜىةٌ رٍشى
ى
ةٌأ ٘ى [، 43﴾ ]النحؿ: كى

: كما أرسمنا مف قبمؾ يا محمد إلى أمة مف األمـ، لمدعاء إلى "يقكؿ تعالى ذكره لنبيو محمد 
تياء إلى أمرنا كنيينا، إال رجاال مف بني آدـ نكحي إلييـ كحينا ال مبلئكة، يقكؿ: تكحيدنا، كاالن

فمـ نرسؿ إلى قكمؾ إال مثؿ الذم كنا نرسؿ إلى مف قبميـ مف األمـ مف جنسيـ كعمى 
 .(2)منياجيـ"

 الميثاق بتصديق بعضيم بعضًا. -ب 

ٌ: ﴿كذلؾ فقد بيف الميثاؽ الذم كمؼ بو األنبياء كالمرسميف فقاؿ  يسىةؽى ً٘ ٌ ي ٌاَّللَّ ذى خى
ى
ٌأ إًٍذ كى

ٌكٌى ًٝ ٌثً َّ َني ً٘ يٍؤ
ٌِلى ٍٗ هىسي ٘ى ةٌ ٙى ً ٌل ؽه دِّ ٌميػى ٠ؿه ٌرىشي ٍٗ ةءىزي ٌصى َّٗ ٌثي حو ٙى ٍٓ ٌكىًظ ًْذىةبو ٌ ٍٚ ً٘ ٌ ٍٗ ةٌآدىحٍذيسي ٙى ى ٌل ٌٝياَلًَّبيِّيى َّٛ ي ٍَصي ٜى ﴾ ِلى

تاب [، "ىذا ميثاؽ أخذه ا عمى النبييف أف يصدؽ بعضيـ بعضان، كأف يبمغكا ك81]آؿ عمراف: 
فيما بمغتيـ رسميـ  -ا كرساالتو، فبمغت األنبياء كتاب ا كرساالتو إلى قكميـ، كأخذ عمييـ 

: ، "ثـ يسأليـ ربنا عما أرسمكا بو فقاؿ (3)كيصدقكه كينصركه" أف يؤمنكا بمحمد  -

                                                           

 (.476/ 3( مفاتيح الغيب، الرازم )ج1)
 (.207/ 17جامع البياف، الطبرم )ج (2)
 .555/ 6ج، ( المرجع السابؽ3)
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ة﴿ ًٖيلن ٌىى يسىةُنة ً٘ ٌ ٍٗ ٟي ٍٜ ً٘ ٌ ٍذٛىة خى
ى
فعمكا في اإلرساؿ  [ كتغميظ الميثاؽ ىك سؤاليـ عما7﴾]األحزاب: كىأ

ًٖيٌىكما قاؿ تعالى: ﴿ رٍشى ٙي ٍ ٌال َّٚ ٕى
ى
ٕىجىٍصأ [ كىذا ألف الممؾ إذا أرسؿ رسكالن كأمره 6﴾ ]األعراؼ: كى

بشيء كقبمو فيك ميثاؽ، فإذا أعممو بأنو يسأؿ عف حالو في أفعالو كأقكالو يككف ذلؾ تغميظا 
 .(1)لمميثاؽ عميو حتى ال يزيد كال ينقص في الرسالة"

 اآلخرين من الخالفين ليم في الفكرة.دعوة  -ج 

يىةٌ: في جنديتو لربو فكاف خير داعو كخير مجاىد قاؿ تعالى: ﴿كقد تألؽ رسكلنا الكريـ 
ٌٝي ى ةِلى ٌرًشى ٍَّيخى ةٌثٖى ٙى ٌذى ٍٔ هى ٍٍ ٌتى ٍٗ ى ٌل إًٍف ٌكى ّى بِّ ٌرى ٍٚ ً٘ ٌ ّى ٍ ٌإًْلى ًٍٛزؿى

ي
ةٌأ ٘ى ٍِّوٌ ٌثٖى ٠ؿي ةٌالرَّشي ٟى ح 

ى
[ كىذا أمر 67﴾ ]المائدة: أ

، بإببلغ ىؤالء الييكد كالنصارل مف أىؿ الكتابيف الذيف قص ا تعالى ذكره نبيو محمدان مف 
تعالى ذكره قصصيـ في ىذه السكرة، كذكر فييا معايبيـ كخبث أديانيـ، كسائر المشركيف 
 غيرىـ، ما أنزؿ عميو فييـ مف معايبيـ، كما أمرىـ بو كنياىـ عنو، كأف ال يشعر نفسو حذران 

مف كثرة عددىـ كقمة عدد مف  يصيبكه في نفسو بمكركه ما قاـ فييـ بأمر ا، كال جزعان  منيـ أف
في ذات ا، فإف ا تعالى ذكره كافيو كؿ أحد مف خمقو، كأعممو تعالى  معو، كأف ال يتقى أحدان 

ف قؿ ما ل ـ ذكره أنو إف قصر عف إببلغ شيء مما أنزؿ إليو إلييـ، فيك في تركو تبميغ ذلؾ كا 
 .(2)يبمغ منو فيك في عظيـ ما ركب بذلؾ مف الذنب بمنزلتو لك لـ يبمغ مف تنزيمو شيئان 

 تمسكيم بالجياد في سبيل ا. -د 

ٌكىاٍىٖيٍقٌ: ﴿"كما أمره ربنا بالجياد في سبيمو فقاؿ  ًِيى ٜىةًٌ ٙي ٍ ال ٌكى ةرى ٍَّ ٓي ٍ ٌإ ًد ًٞ ة ٌصى ةٌاَلًَّب  ٟى ح 
ى
ٌأ يىة

ٌٍٗ ًٟ يٍ
ٖى بضركرة حماية المحضف الذم تتـ فيو الكقاية مف  ر ا النبي [ فقد أم73﴾ ]التكبة: نى

النار، فبل يترؾ ىذه العناصر المفسدة الجائرة الظالمة، تياجـ المعسكر اإلسبلمي مف خارجو 
كما كاف الكفار يصنعكف، أك تياجمو مف داخمو كما كاف المنافقكف يفعمكف، كتجمع اآلية بيف 

جيادىـ كالغمظة عمييـ ألف كبلن مف الفريقيف يؤدم دكران مماثبلن في الكفار كالمنافقيف في األمر ب
تيديد المعسكر اإلسبلمي، كتحطيمو أك تفتيتو فجيادىـ ىك الجياد الكاقي مف النار كجزاؤىـ ىك 

 .(3)الغمظة عمييـ مف رسكؿ ا كالمؤمنيف في الدنيا"

 

                                                           

 (.159/ 25( مفاتيح الغيب، الرازم )ج1)
 (.467/ 10( ينظر: جامع البياف، الطبرم )ج2)
 (.3620/ 6( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج3)
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 مكرمة ا لمن بذل جيده إلعالء كممة ا. -ه 

ألنبياء في سبيؿ نشر ديف ا كتحكيـ شريعتو حياتيـ، كأنفقكا أكقاتيـ كأمكاليـ، "كقد أفنى ا
فأكرميـ ا تعالى بنعـ كثيرة بسبب تضحياتيـ كجيكدىـ في سبيؿ نشر الدعكة إلى ا سبحانو، 

صبلح الناس، قاؿ  ٠ريكفٌى: ﴿كا  ٍٜػي ٙى ٍ ٌال ٗي ٟي ى ٌل ٍٗ ٟي [، كمضمكف ىذه النعـ: 172﴾ ]الصافات: إًجَّ
لنبكة كعمٌك المكانة، كنجاتيـ مف المآزؽ كالمحف، كنصرىـ عمى معارضييـ، كىدايتيـ إلى ا

بقاء الثناء الحسف كالسمعة العالية كالتحية ليـ عمى مر الزماف، كبيذا النكع مف  الطريؽ القكيـ، كا 
، "كذلؾ فقد عصـ (1)الجزاء عمى إخبلصيـ كطاعتيـ لربيـ، يجزم ا تعالى كؿ المحسنيف"

ٌاَلَّةًسٌبينا مف القتؿ فقاؿ تعالى: ﴿ن ٚى ً٘ ٌ ّى ٙي ٍهًػ ٌحى ي [ كلـ يكف المقصكد ىك 67﴾ ]المائدة: كىاَّللَّ
منع الجياد في سبيؿ ا كالمعاناة في سبيؿ نشر الدعكة، كلكف الحؽ يبيف لرسكلو: إف أحدان 

يككف  غير قادر عمى أف يأخذ حياتؾ، كلـ يمنع سبحانو المتاعب عف رسكلو الكريـ حتى ال
 ."(2)ىناؾ أحد الداعيف إلى ا ال يتحمؿ مف اآلالـ أكثر مما تحمؿ رسكلو 

 الصحابة وأتباع الرسل. -2

 طبيعة العالقة بينيم قائمة عمى الوالء والبراء. -أ 

ثـ  ثـ عثماف  ثـ عمر  الصحابة ىـ أفضؿ الناس بعد األنبياء كأفضميـ أبك بكر 
ٌقاؿ تعالى: ﴿ ،(3) رضكاف ا عمييـ أجمعيف عمي  ى ٌلَعى اءي ًطدَّ

ى
ٌأ ٝي هى ٘ى ٌ ٚى ي ً ٌكىاَّلَّ ً ٌاَّللَّ ٠ؿي ٌرىشي ده َّٙ ى ُمي

ٌٍٗ ٟي ٌثىحٍٜى ىةءي ةًرٌريْحى ٍَّ ٓي [ إنيا الصكرة الكضيئة التي يرسميا القرآف لكاقع صحابة رسكؿ 29﴾ ]الفتح: إٍ
ة األكلى أنيـ بأسمكبو البديع، فقد تتناكؿ الحاالت الثابتة في حياتيـ، فتسجؿ ليـ في المقط ا 

خكتيـ كذكك قرابتيـ كصحابتيـ، كلكنيـ قطعكا ىذه الكشائج  أشداء عمى الكفار كفييـ آباؤىـ كا 
جميعان، رحماء بينيـ كىـ فقط إخكة ديف، فيي الشدة  كالرحمة ، كىي الحمية لمعقيدة، 

كما يقيمكف كالسماحة لمعقيدة، فميس ليـ في أنفسيـ شيء، كىـ يقيمكف عكاطفيـ كمشاعرىـ، 
سمككيـ كركابطيـ عمى أساس عقيدتيـ كحدىا يشتدكف عمى أعدائيـ فييا، كيمينكف إلخكتيـ فييا 

، كعمى ، "كلقد ناضؿ رسكؿ ا (4)قد تجردكا مف األنانية كاليكل، كمف االنفعاؿ لغير ا
اء كترىؿ أتباع رسكؿ ا أف يناضمكا في سبيؿ نشر الدعكة، فإف رأيت أىؿ الديف في استرخ

                                                           

 (.2183/ 3( التفسير الكسيط، الزحيمي )ج1)
 (.3289/ 6( الخكاطر، الشعراكم )ج2)
 (.41ظر: الفقو األكبر، أبك حنيفة )ص ( ين3)
 ( باختصار.3331/ 6( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج4)
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كعدـ قدرة عمى النضاؿ في سبيؿ الببلغ عف ا فمتعمـ أف ىؤالء القـك لف يأخذكا ميراث النبكة، 
كلذلؾ إذا رأيت عالمان مف عمماء اإلسبلـ ليس لو أعداء فأعمـ أنو قد نقص ميراثو مف ميراث 

 .(1)"األنبياء
 النصرة والممانعة لقادتيم. -ب 

ف عمى أحسف حاؿ مف النصرة كالممانعة ألنبيائيـ قاؿ "كذلؾ كاف أتباع األنبياء السابقي
ٌٍيتعالى: ﴿ هي ةٌؽى ٘ى ٌكى ً ٌاَّللَّ ًٔ ًبي ًٌفٌشى ٍٗ ٟي ةبى غى

ى
ةٌأ ٙى ً ٌل ٜي٠ا ٞى ةٌكى ٙى ٌذى سرًيه ْى ٌ ًٌربِّي ٠فى ٝي هى ٘ى ٌ ٔى ٌُىةدى ٌٛىًبي ٍٚ ً٘ ٌ ٍٚ حِّ

ى
أ كى ةٌكى ٘ى ٠اٌكى

ٌٚى ةثًًري ٌالػَّ ًت  ٌُيي ي ٛي٠اٌكىاَّللَّ قد أصابيـ مف الفتف  أتباع األنبياء  [، إف146﴾ ]آؿ عمراف: اٍشذىناى
َلَقْد َكاَن َمْن َقْبَمُكْم : »كالمحف نحك ما أصابيـ، أك ما ىك أشٌد منو فصبركا، فعف النبي 

َلُيْمَشُط بِأِمَشاِط الَحِديِد، َما ُدوَن ِعَظاِمِو ِمْن َلْحٍم َأْو َعَصٍب، َما َيْصِرُفُو َذِلَك َعْن ِديِنِو، َوُيوَضُع 
 .(3)"(2)«ْنَشاُر َعَمى َمْفِرِق رَْأِسِو، َفُيَشقُّ ِباْثَنْيِن َما َيْصِرُفُو َذِلَك َعْن ِديِنوِ المِ 

 التضحية في نصرة الدعوة. -ج 

ف كثيران مف األنبياء قتمكا كالذيف بقكا بعدىـ ما كىنكا في دينيـ، بؿ استمركا عمى جياد  "كا 
ف كثير فما ضعؼ الباقكف كال استكانكا عدكىـ كنصرة دينيـ، ، كما قتؿ ممف كاف معيـ ربيك 

 .(4)لقتؿ مف قتؿ مف إخكانيـ، بؿ مضكا عمى جياد عدكىـ، فكاف ينبغي أف يككف حالنا ىكذا"

كقد كاف الغبلـ الذم جاء ذكره في سكرة البركج مف أعظـ قصص السابقيف في الجندية  
ركا بدينيـ محافظيف عمى ، ككذلؾ الحاؿ مع أصحاب الكيؼ الذيف ف(5)كحسف الكالء كالصبر

ةًلي٠فٌى: ﴿ثكابتيـ ليحقؽ ليـ ا النصر كلدينو التمكيف فقاؿ  ٌإٍيى ٗي ٟي ى ٌل ٛىة ٍٜدى ٌصي إًفَّ ﴾ ]الصافات: كى
173](6). 

 جند الطاغوت. -3

الطكاغيت في كؿ زماف كمكاف قد جمعيـ االتفاؽ عمى نصرة الشيطاف، كمعاداة ديف ا 
ةىي٠ًتٌة، قاؿ تعالى: ﴿بحثان عف مصالحيـ الشخصية الضيق ٌإفَّ ًٔ ًبي ًٌفٌشى

ةدًٖي٠فى ِى كاٌحي ري ٍى ٌزى ٚى ي ً كىاَّلَّ
                                                           

 (.1371/ 3( الخكاطر، الشعراكم )ج1)
 [.3852:حديث رقـ45/ 5كأصحابو،  مناقب األنصار/ما لقي النبي صحيح البخارم، البخارم، ( ]2)
 (.439/ 3( الكشاؼ، الزمخشرم )ج3)
 (.380/ 9م )ج( مفاتيح الغيب، الراز 4)
 (.34/ 1( ينظر: السيرة النبكية، ابف ىشاـ )ج5)
 (.225( ينظر: عقيدة التكحيد في القرآف الكريـ، ممكاكم )ص 6)
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ة ٍن ًهي ٌؽى فى ٌلاى ةًف يٍفى ٌالظَّ يٍدى ْى ٌ ٌإًفَّ ةًف يٍفى ٌالظَّ ٍكًْلىةءى
ى
ٌأ ةدًٖي٠ا ِى [، فيـ يقاتمكف في سبيؿ 76﴾ ]النساء: ذى

قامة قيـ شتى كنصب مكازيف  قرار شرائع شتى كا  شتى غير الطاغكت، لتحقيؽ مناىج شتى كا 
ميزاف ا! مستخدميف في سبيؿ الكصكؿ إلييا أسكأ األساليب كأكثرىا حقارة ككقاحة، ال يميزكف 
في طريقيـ الحبلؿ عف الحراـ، كال يعرفكف لمبشرية معنى فإذا كانت أركاح البشر كجماجميـ 

لبشرية تصمح أف تككف السمـ األسرع لمكصكؿ إلى أعمى درجات الربح كتحقيؽ األىداؼ فمتفنى ا
جمعاء، مستنديف بذلؾ إلى كالية الشيطاف بشتى راياتيـ، كشتى مناىجيـ، كشتى شرائعيـ، 

 .(1)كشتى قيميـ، كشتى مكازينيـ فكميـ أكلياء الشيطاف

، (2)كقد تميز مف ىؤالء الجنكد فرعكف كثمكد الذيف تجندكا عمى ا كرسمو بأذاىـ كمكرىـ
ٌاٍْليٌقاؿ تعالى: ﴿ ًديري ٌظى دىةؾى

ى
ٌأ ٍٔ ٜي٠دًٌٞى

٠دٌى ٙي ثى ٌكى ٠ٍفى [، "يسمييـ ربنا 18 -17﴾ ]البركج: ًٌرٍنى
بالجنكد إشارة إلى قكتيـ كاستعدادىـ، فكانكا يأمركف أقكاميـ بالباطؿ كيدفعكىـ إليو دفعان ليقكؿ 

ةدًٌليـ فرعكف: ﴿ ٌالرَّطى ٔى ًبي ٌشى ٌإًَلَّ ٍٗ ًديسي ٍٞ
ى
ةٌأ ٘ى رىلٌكى

ى
ةٌأ ٘ى ٌ ٌإًَلَّ ٍٗ ًريسي

ي
ةٌأ ككف النتيجة [، لت29﴾ ]غافر: ٘ى

ةكيكفٌىالحتمية التي ال مناص منيا كاضحة المعالـ في قكلو تعالى: ﴿ ٌكىإٍيى ٍٗ ٞي ٌ ة ٟى ًٌذي جي٠ا ًٓ جٍ ٓي ٌٌى
ٍْجىهي٠فٌى

ى
ٌأ ًٖحسى ٍ ٌإًث ٜي٠دي ، "الكبكبة تكرير الكب جعؿ التكرير في المفظ (3)["95 -94﴾ ]الشعراء: كىصي

ينكب مرة بعد مرة حتى يستقر في قعرىا دليبلن عمى التكرير في المعنى كأنو إذا ألقي في جينـ 
، فبأس الجندية تمؾ التي تقكد إلى الخسارة قاؿ (4)كجنكد إبميس متبعكه مف عصاة اإلنس كالجف"

كفٌىتعالى: ﴿ ىةًْسي ٌاٍْل ٗي ٞي ةًفٌ يٍفى ٌالظَّ ًٌظزٍبى ٌإًفَّ َلى
ى
 [.19﴾ ]المجادلة: أ

 ثانيًا: صور الجندية في المالئكة. 

 المالئكة المقاتمة. -1

ٌبلئكة قد شاركت المؤمنيف في القتاؿ يكـ بدر قاؿ تعالى: ﴿"الم ٍٗ بَّسي ٌرى ىٍصذىًييسي٠فى ٌت إًٍذ
رًٍدًذيٌى ٌمي ًح اًسى ٙىَلى ٍ ٌال ٚى ً٘ ٌ ًو ٍٕ

ى
ٌثًأ ٍٗ زي د  ًٙ ٌمي ِنِّ

ى
ٌأ ٍٗ ٌٕىسي ةبى [ حتي كاف الناس 9﴾ ]األنفاؿ: ٌىةٍشذىضى

سمة النار قد أحرؽ  يعرفكف قتمى المبلئكة ممف قتمكىـ بضرب فكؽ األعناؽ كعمى البناف مثؿ
: كلقد رأيت يكـ بدر رجاالن بيضان عمى خيؿ بمؽ بيف السماء ، "قاؿ سييؿ بف عمرك (5)بو"

                                                           

 ( بتصرؼ.709/ 2( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج1)
 (.346/ 24( جامع البياف، الطبرم )ج2)
 (.3876/ 6( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج3)
 (.518/ 24( مفاتيح الغيب، الرازم )ج4)
 (.194/ 4( الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي )ج5)
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قَّاصو (1)كاألرض معمميف، يقتمكف كيأسركف" : ، "كعىٍف سىٍعًد ٍبًف أىًبي كى رََأْيُت َرُسوَل المَِّو »، قىاؿى
  َعْنُو، َعَمْيِيَما ِثَياٌب ِبيٌض، َكَأَشدّْ الِقتَاِل َما رََأْيُتُيَما َقْبُل َواَل َيْوَم ُأُحٍد، َوَمَعُو َرُجاَلِن ُيَقاِتاَلِن
كرامو إياه بإنزاؿ المبلئكة تقاتؿ معو كبياف  ، فيو بياف كرامة النبي (2)«َبْعدُ  عمى ا تعالى كا 

عـ أف المبلئكة تقاتؿ، كأف قتاليـ لـ يختص بيكـ بدر، كىذا ىك الصكاب خبلفان لمف ز 
اختصاصو، كفيو فضيمة الثياب البيض كأف رؤية المبلئكة ال تختص باألنبياء بؿ يراىـ 

 .(4)"(3)الذم رأل المبلئكة الصحابة كاألكلياء كفيو منقبة لسعد بف أبي كقاص 

 المالئكة تأتي بالبشرى. -2

مرتيا المبلئكة بشرت مريـ بالكلد الصالح حيف بشرتيا باصطفاء ا إياىا كتطييره ليا كأ"
ٌ: ﴿بمزيد عبادتو كاالستغراؽ في شكره قاؿ  حو ٙى ًٖ يًؾٌثًسى ٌييبىْشِّ ى ٌاَّللَّ ٌإًفَّ ٗي ٍريى ٌيىةٌمى حي اًسى ٙىَلى ٍ إًٍذٌُىةٕىًخٌال

ٌٗى ٍريى ٌمى ٚي ٌابٍ ًٌنحسى ٙىًصيطي ٍ ٌال ٝي ٙي ٌاٍش ٝي ٍٜ ، "فيا ىي تتمقى التبميغ عف طريؽ (5)["45﴾ ]آؿ عمراف: ً٘
فصاح عف األمر كمو، بشارة بكممة مف ا اسمو المبلئكة باألمر الخطير، إنيا بشار  ة كاممة كا 

 .(6)المسيح عيسى بف مريـ"

شفاىان خطابان أسمعتو، كىك قائـ يصمي في  "كذلؾ فقد بشرت المبلئكة نبي ا زكريا 
ٌ﴿ :محراب عبادتو، كمحؿ خمكتو، كمجمس مناجاتو، كصبلتو بكلد مف صمبو، قاؿ  ٝي دٍ ٜىةدى ذى

ٌ حي اًسى ٙىَلى ٍ ٌال ٌبًيىٍعيى يؾى ٌييبىْشِّ ى ٌاَّللَّ فَّ
ى
اًبٌأ ٍعرى ًٙ ٍ ًٌفٌال ِلِّ ٌييػى ٗه ٌُىةاً ٠ى ٞي  .(7)["39﴾ ]آؿ عمراف: كى

 المالئكة تثبت المؤمنين. -3

المراد بالتثبيت أف يخطركا بباليـ ما تقكل بو قمكبيـ كتصٌح عزائميـ كنياتيـ في القتاؿ، كأف "
قيؿ: كاف الممؾ يتشبو بالرجؿ الذم يعرفكف كجيو يظيركا ما يتيقنكف بو أنيـ ممٌدكف بالمبلئكة، ك 

فيأتي فيقكؿ: إني سمعت المشركيف يقكلكف: كا لئف حممكا عمينا لننكشفٌف، كيمشى بيف الصفيف 
ٌفيقكؿ: أبشركا، فإف ا ناصركـ ألنكـ تعبدكنو كىؤالء ال يعبدكنو، قاؿ تعالى: ﴿ ٌإًَلى ّى ب  إًٍذٌيي٠ًحٌرى

                                                           

 (.106/ 1( إمتاع األسماع، المقريزم )ج1)
 [.4054:حديث رقـ97/ 5المغازم/}إذ ىمت طائفتاف منكـ أف تفشبل{،صحيح البخارم، البخارم، ( ]2)
 (.66/ 15( المنياج، النككم )ج3)
 (.141/ 1، زكاكم )ج( شمائؿ الرسكؿ 4)
 (.250/ 3سير المنار، رضا )ج( تف5)
 (.397/ 1( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج6)
 (.37/ 2( تفسير القرآف العظيـ، ابف كثير )ج7)
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ٌ ِنِّ
ى
ٌأ ًح اًسى ٙىَلى ٍ ٌٌال ٌالر ٍنتى كا ري ٍى ٌزى ٚى ي ً ٌاَّلَّ ي٠ًب ٌُٖي ًٌف ًٍِٕق

ي
أ ٌشى ٜي٠ا ٘ى ٌآ ٚى ي ً ٌاَّلَّ سىبِّذي٠ا ٌذى ٍٗ هىسي  ﴾ ٘ى

، "فالتثبيت يعني بشركىـ بالنصر أك ثبتكىـ عمى القتاؿ بالحضكر معيـ، (1)["12]األنفاؿ: 
 .(2)كتكثير سكادىـ، كىذا أمر منو سبحانو لممبلئكة الذيف أكحى إلييـ بأنو معيـ"

 ئكة تنزل بأوامر ا.المال  -4

، "أعظـ أمر نزلت بو المبلئكة ىك القرآف الكريـ فيك تنزيؿ رب العالميف نزؿ بو جبريؿ 
يٌي: ﴿قاؿ  ً٘

ى
ٌاٍْل كحي ٌالر  ًٝ ٌثً

ؿى مزيد اختصاص بيذا  ، "كلجبريؿ (3)["193﴾ ]الشعراء: ٛىزى
مينان عميو لئبل يتصرؼ في مف افراد أمتو، كجعمو أ المعنى إذ ىك مف سائر المبلئكة كالرسكؿ 

مى قىٍمًبؾى أم تبله عميؾ يا  حقائقو، ثـ نزؿ بو كما ىك عمى قمب حبيبنا محمد  كما قاؿ عى
ىك الذم يقـك منيـ بيذه  أف جبريؿ  ، "كقد أعممنا ا (4)محمد حتى كعيتو بقمبؾ"

ٌ٘ى﴿ الكظيفة: ٌ ى ٍمرًقًٌلَعى
ى
ٌأ ٍٚ ً٘ كًحٌ ٌثًةلر  حى اًسى ٙىَلى ٍ ٌال ؿي ِّ ًٌنجىةًدقًٌحيزنى ٍٚ ً٘ ٌ ةءي ىظى ٌي [، ككصفو بأنو ذك 2﴾ ]النحؿ: ٍٚ

 رآه عمى ىيئتو المبلئكية مرتيف اثنتيف، بينما جاءه  مرة )أم قكة( كأف رسكؿ ا 
ٍخرىلفي صكر شتى في مرات الكحي التالية: ﴿

ي
ٌأ ٌٛىٍزٕىحن آقي ٌرى ٍد ِى ٕى ٌكى ٍٜذىهى ٙي ٍ ٌال ةً ًٌشٍدرى  ﴾ًنٍٜدى

ينزؿ في ليمة القدر برفقة المبلئكة بكؿ أمر قضاه ا في تمؾ  ، "كما(5)["14 -13]النجـ:  
ٌِّالسنة، مف رزؽ كأجؿ كغير ذلؾ، قاؿ تعالى: ﴿ ٌُّلي ٍٚ ً٘ ٌ ٍٗ ًٟ بِّ ةٌثًإًٍذًفٌرى ٟى ًٌذي كحي ٌكىالر 

حي اًسى ٙىَلى ٍ ٌال ؿي َّ  تىزنى
 .(6)["4﴾ ]القدر: َأْمرٍ 

طار كغير ذلؾ، كتدبير أمر "كذلؾ فقد ككمت المبلئكة بتدبير أحكاؿ األرض في الرياح كاألم
سرافيؿ، فأما  الدنيا إلى أربعة يترأسكف غيرىـ مف المبلئكة، ىـ جبريؿ كميكائيؿ كممؾ المكت كا 
جبريؿ فمككؿ بالرياح كالجنكد، كأما ميكائيؿ فمككؿ بالقطر كالنبات، كأما ممؾ المكت فمككؿ 

مييـ، كليس مف المبلئكة أقرب بقبض األنفس في البر كالبحر، كأما إسرافيؿ فيك ينزؿ باألمر ع
 .(7)مف إسرافيؿ، كبينو كبيف العرش مسيرة خمسمائة عاـ، كقد ككمكا بأمكر عرفيـ ا بيا"

                                                           

 (.204/ 2( الكشاؼ، الزمخشرم )ج1)
 (.333/ 2( فتح القدير، الشككاني )ج2)
 (.138/ 13( الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي )ج3)
 (.306/ 6( ركح البياف، اإلستانبكلي )ج4)
 (.1043/ 2( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج5)
 (.534/ 24( جامع البياف، الطبرم )ج6)
 (.194/ 19( الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي )ج7)
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"كىـ يحممكف عرش الرحمف، كىـ خزنة الجنة كخزنة النار، يستقبمكف أىؿ الجنة بالسبلـ 
ؿ األرض في صكر شتى، كالدعاء، كيستقبمكف أىؿ النار بالتأنيب كالكعيد، كىـ يتعاممكف مع أى

فيـ يقكمكف عمييـ حفظة بأمر ا يتابعكنيـ كيسجمكف عمييـ كؿ ما يصدر عنيـ كيتكفكنيـ إذا 
كىـ يتنزلكف عمى المؤمنيف بالتثبيت كالمدد  جاء أجميـ، كىـ يبمغكف الكحي إلى الرسؿ 

كا مف ذنكبيـ، كالتأييد، كىـ مشغكلكف بأمر المؤمنيف، يسبحكف ربيـ، كيستغفركف لمذيف آمن
 .(1)كيدعكف ربيـ ليـ دعاء المحب المشفؽ المشغكؿ بشأف مف يحب"

 ثالثًا: صور الجندية في الجن.

جماع المسمميف، كأف كافرىـ في  "الجف مكمفكف عمى لساف نبينا   بداللة الكتاب كالسنة كا 
ةكيكالنار بإجماع المسمميف، قاؿ تعالى: ﴿ ٌكىإٍيى ٍٗ ٞي ٌ ة ٟى ًٌذي جي٠ا ًٓ جٍ ٓي ٍْجىهي٠فٌىفٌىٌى

ى
ٌأ ًٖحسى ٌإًثٍ ٜي٠دي ﴾ كىصي

[ فمف لـ يجب داعي ا مف الجف، كلـ يؤمف بو لـ يغفر لو، كلـ يجره مف 95 -94]الشعراء: 
ٌ: ﴿عذاب أليـ، بؿ يعذبو كيدخمو النار كما بيف ا ذلؾ في سكرة الجف فقاؿ  ٠فى ةًشفي ِى ةٌإٍ َّ٘

ى
كىأ

جنة فى ٌظى ٗى َّٜ ٟى ًٌْلى ٛي٠ا ، كأف مؤمنييـ اختمؼ في دخكليـ الجنة، كالظاىر دخكليـ [15﴾ ]الجف: ٌىناى
 ، كنذكر صكر الجف كالتالي:(2)الجنة كا أعمـ"

 الجند من الجن المؤمن. -أ 

"الجف خمؽ ال نعرؼ عنيـ إال ما قصو ا عمينا مف أمرىـ في القرآف، منيـ طائفة آمنت  
ٌره ا بذلؾ إخباران: ﴿كلـ يرىـ ىك أك يعرؼ منيـ إيمانيـ كلكف أخب برسكؿ ا  َّ ٌإًلى كًحى

ي
ٌأ ٍٔ ُي

جنة ضى ٌُيٍرآٛنةٌنى ٍهٜىة ًٙ ٌإًَّٛةٌشى ٠ا
ي ةل ِى ٌذى ِّٚ ٌاٍْلً ٚى ً٘ ٌ ره ٍى ٌجى مى ٙى ٌاٍشذى ٝي َّٛ

ى
ىةٌأ بِّٜ ٌثًرى ٍْشًؾى

ي ٌن ٍٚ ٕى ٌكى ًٝ ٌثً َّٜة ٘ى آ
ٌٌى ٌالر ٍطًد ًٍٟدمٌإًَلى حى

ا دن ظى
ى
ٌ﴿ [، كنعرؼ أف ا سخر طائفة منيـ لسميماف 2 -1﴾ ]الجف: أ ٔي ٙى ٍه ٌحى ٍٚ ٘ى ٌ ِّٚ ٌاٍْلً ٚى ً٘ كى

ًٌٝ بِّ ٌرى ٌثًإًٍذًف ًٝ يٍ ٌيىدى [، يبنكف لو المحاريب كالتماثيؿ كالجفاف الكبيرة لمطعاـ، 12﴾ ]سبأ: بىٍيى
ٌكيغكصكف لو في البحر، كيأتمركف بأمره بإذف ا ﴿ ٖي٠فى ٙى يىٍه ٌكى ي ٌِلى ٠فى ٌحىيي٠غي ٍٚ ٘ى ٌ ًي ـً يىة ٌالظَّ ٚى ً٘ كى

ٌَّٜ كي ٌكى ّى ً ٌذىل ٌديكفى ٙىَلن ةًًٌليٌىخى ٌظى ٍٗ ٟي ى  .(3)["82﴾ ]األنبياء: ةٌل

مف رسكؿ ا  "كقد تجند جماعة مف الجف لمدعكة إلى ا كذلؾ بعد أف سمعكا كتاب ا  
 ﴿ :ىٌقاؿ تعالى ٌٌٖى ًٍٛػذي٠ا

ى
ٌأ ي٠ا ٌُىةل كقي ي ةٌظىُضى َّٙ ى ٌٌٖى ٍرآفى ِي ٌإٍ هي٠فى ًٙ ىٍصذى ٌي ِّٚ ٌاٍْلً ٚى ً٘ ٌ ا رن ٍى ٌجى ّى ٍ

ٌإًْلى ٍذٜىة ى ٌِصى إًٍذ ةٌكى َّٙ
ٌٚى ًٍٜذًري ٘ي ٌ ٍٗ ًٟ ٠ًٍم

ٌُى ٌإًَلى ٠ٍَّٕا ٌكى [، ككانكا سبعة نفر مف أىؿ نصيبيف، فجعميـ 29﴾ ]األحقاؼ: ُيًِضى
                                                           

 (.1042/ 2( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج1)
 (.240/ 7( أضكاء البياف، الشنقيطي )ج2)
 (.2635/ 5( المرجع السابؽ )ج3)
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ٌىٌيىةفي تفسير قكلو تعالى: ﴿  "قاؿ ابف عباس، (1)رسبلن إلى قكميـ" رسكؿ ا  ٍهْشى ٌٌِّٚ٘ى ٌاٍْلً
نًٍسٌ ٌٌٍٗكىاٍْلً ى ل
ى
ٌٌٍٗأ دًسي

ٍ
ٔهٌٌيىأ ٌٌٍٗريشي ٍٜسي ٠فٌىًٌ٘ ِيػ  ٌٍٗنٌىٌحى ٌٌٍٗآيىةًتٌٌٖىيٍسي ًٍذريكٛىسي يٜي ةءٌىٌكى ِى ًٌٌٍٕٗ ً٘سي اٌيى٠ٍ ذى ﴾ ]األنعاـ: ٞى

[ فأما رسؿ اإلنس فرسؿ مف ا إلييـ، كأما رسؿ الجف فرسؿ رسؿ ا مف بني آدـ، كىـ 130
ا قىرىأى رىسيكؿي   "كعىًف اٍبًف عىبَّاسو  ،(2)الذيف إذا سمعكا القرآف فكلكا إلى قكميـ منذريف" : مى اً قىاؿى

  ًـي، اٍنطىمىؽى رىسيكؿي ا مىا رىآىي مىى اٍلًجفّْ كى اًمًديفى ًإلىى سيكًؽ عيكىاظو  عى اًبًو عى ًفي طىاًئفىةو ًمٍف أىٍصحى
عىًت الشَّيىاًطيفي ًإلى  ـي الشُّييبي فىرىجى مىٍيًي اًء، كىأيٍرًسمىٍت عى بىًر السَّمى بىٍيفى خى قىٍد ًحيؿى بىٍيفى الشَّيىاًطيًف كى ـٍ ى قىكٍ كى ًمًي
ا ذىا ، قىاليكا: مى مىٍينىا الشُّييبي اًء كىأيٍرًسمىٍت عى بىًر السَّمى بىٍيفى خى ، قىاليكا: ًحيؿى بىٍينىنىا كى ـٍ ا لىكي ؾى ًإالَّ ًمٍف فىقىاليكا: مى

اؿى بىٍينىنىا كى  كا مىا ىىذىا الًَّذم حى مىغىاًربىيىا فىاٍنظيري دىثى فىاٍضًربيكا مىشىاًرؽى اأٍلىٍرًض كى اًء شىٍيءو حى بىًر السَّمى بىٍيفى خى
ذيكا نىٍحكى ًتيىامىةى كىىيكى ًبنى  مىغىاًربىيىا فىمىرَّ النَّفىري الًَّذيفى أىخى اًمًديفى فىاٍنطىمىقيكا يىٍضًربيكفى مىشىاًرؽى اأٍلىٍرًض كى ٍخؿو عى

ةى اٍلفىٍجًر فىمىمَّا سىًمعيكا الٍ  بلى اًبًو صى مّْي ًبأىٍصحى قىاليكا: ىىذىا ًإلىى سيكًؽ عيكىاظو كىىيكى ييصى قيٍرآفى اٍستىمىعيكا لىوي، كى
ـٍ فىقىاليكا: يىا قىٍكمىنىا ًإنَّا سىًمٍعنىا قيرٍ  عيكا ًإلىى قىٍكًمًي اًء فىرىجى بىًر السَّمى بىٍيفى خى اؿى بىٍينىنىا كى بنا يىٍيًدم الًَّذم حى آننا عىجى

دنا  بّْنىا أىحى لىٍف نيٍشًرؾى ًبرى نَّا ًبًو كى مَّدو  فىأىٍنزىؿى اي ًإلىى الرٍُّشًد فىآمى مىى نىًبيًّْو ميحى ٌ: ﴿عى ٝي َّٛ
ى
ٌأ َّ ٌإًلى كًحى

ي
ٌأ ٍٔ ُي

ٌِّٚ ٌاٍْلً ٚى ً٘ ٌ ره ٍى ٌجى مى ٙى  .(3)["1﴾ ]الجف: اٍشذى

بقدكـ ممكة سبأ جعؿ يبعث الجف يأتكنو بمسيرىا كمنتياىا  نبي ا سميماف لما عمـ ك " 
ٍفٌُىٌكؿ يكـ كليمة، حتى إذا دنت قاؿ مف يأتيني بعرشيا ﴿

ى
ٌأ ٔى جٍ ٌرى ًٝ ٌثً ّى ٛىةٌآًتي

ى
ٌأ ِّٚ ٌاٍْلً ٚى ً٘ ٌ ًريخه ٍٍ ًٌن

ةؿى
ّىٌ ةًم ِى ٘ى ٌ ٍٚ ً٘ ٌ ـى ٠ ِي  .(5)، "كالعفريت: المارد الغميظ الشديد الداىية"(4)["39]النمؿ:  ﴾تى

 الجند من الجن الكافر. -ب 

إف ما ذكرناه مف أفعاؿ الخير كالبر التي يفعميا الجف في الدعكة إلى ا كمناصرة أنبيائو،  
ف  ف اشتيرممقد تجندكا لخدمة إبميس  مف الجف ال أف ىناؾ جماعة أخرلإ بمفظة الشيطاف كا 

 .(6)كانت ىذه التسمية تشمؿ المتمرد مف غيرىـ

لعباد ا عمى طريؽ ا ال يمكٌنيـ مف سمككو كأنو سيأتييـ مف  بالقعكدتعيد الشيطاف "ك  
نقط الضعؼ فييـ كمداخؿ الشيكة، كال كىك إنما يأتييـ مف ناحية  ،كؿ جية يصرفيـ عف ىداه

                                                           

 (.135/ 22( جامع البياف، الطبرم )ج1)
 (.122/ 12)ج المرجع السابؽ( 2)
 [.449: حديث رقـ331/ 1الصبلة/الجير بالقراءة في الصبح، صحيح مسمـ، مسمـ، ( ]3)
 (.191/ 6( تفسير القرآف العظيـ، ابف كثير )ج4)
 (.160/ 4( فتح القدير، الشككاني )ج5)
 (.70/ 1مفاتيح الغيب، الرازم )جينظر: ( 6)
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عاصـ ليـ منو إال بالتقكم باإليماف كالذكر كالتقٌكم عمى إغكائو ككسكستو، كاالستعبلء عمى 
خضاع اليكل ليدل ا، كالمعركة مع الشيطاف ىي المعركة الرئيسية، إنيا المعركة  الشيكات كا 

الشيطاف أكلياءه، فالشيطاف كراءىما مع اليكل كالشيكات كالشر كالفساد في األرض الذم يقكد 
 .(1)جميعان"

ف مف األعماؿ التي يقكمكف بيا تعميـ الناس السحر كاإلفساد بيف الناس، قاؿ تعالى:   "كا 
ٍعرٌى﴿ ٌالصِّ ٌاَلَّةسى ٙي٠فى ِّٖ هى كاٌحي ري ٍى ٌزى يى ـً يىة ٌالظَّ َّٚ ٕىًس [، ليفتنكا بو العامة كيضمكنيـ 102﴾ ]البقرة: كى

، كقد أخرج البخارم في صحيحو (2)سبابيا الظاىرة كمناىجيا المشركعة"عف طمب األشياء مف أ
حتى ، أنو يفعؿ الشيء كما يفعمو حتى كاف يخيؿ إليو،  سحر النبي: قالت،  عف عائشة

، "كالسحر في الحقيقة ال يؤثر بطبعو كال بقكة ذاتية فيو، فبل (3)شفاه ا كأذىب عنو ذلؾ الشر
ذا أصيب إنساف  يحدث الضرر منو إال بأمر رادتو، فيك مجرد سبب ظاىرم فقط، كا  ا كا 

بضرر بعمؿ مف أعماؿ السحرة، فإنما ذلؾ بإذف ا تعالى، كما السحر حينئذ إال كسيمة أك 
سبب قد يرتبط المسبب أك النتيجة بو، إذا شاء ا، فيك الذم يكجد المسببات حيف حصكؿ 

ةرٌِّاألسباب قاؿ تعالى: ﴿ ٌثًؾى ٍٗ ٞي ةٌ ٘ى ًٌكى ٌثًإًذًٍفٌاَّللَّ ٌإًَلَّ دو ظى
ى
ٌأ ٍٚ ً٘ ٌ ًٝ ٌثً ٚى  .(4)["102﴾ ]البقرة: ي

 رابعًا: صور الجندية في الحيوانات.
 الخيل. -أ 

مف الحيكانات التي يستخدميا المقاتميف في سبيؿ  ان "ذكر ا تعالى في كتابو العزيز أنكاع
ةدًٌ: ﴿ا، بؿ كجعميا أسماء لسكر القرآف كأقسـ بيا فقاؿ  ةٌكىإٍهى جٍعن ةٌٌيىةًتٌؽى ٠ًريىةًتٌُىٍدظن ٙي ٍ ٌىةل

ٌٌة جٍعن ًيريىاًتٌغي ٙي ٍ ةٌٌٌىةل هن ٍِ ٌجى ًٝ ٌثً ٍرفى
زى
ى
ةٌٌىأ ٍهن ٌْجى ًٝ ٌثً ٚى ٍف ٠ىشى

عني بالعاديات [، 5 - 1يات: ﴾ ]العادٌى
، "فيقسـ ا سبحانو بخيؿ المعركة، كيصؼ حركاتيا (5)": الخيؿ التي تعدك، كىي تحمحـضبحان 

ىا كجرييا ضابحة بأصكاتيا المعركفة حيف تجرم، قارعة كى دٍ ذ أف تبدأ عى كاحدة تمك األخرل من
لمصخر بحكافرىا حتى تكرم الشرر منيا، مغيرة في الصباح الباكر لمفاجأة العدك، مثيرة لمنقع 

                                                           

 (.1275/ 3)ج ( في ظبلؿ القرآف، قطب1)
 (.329/ 1( تفسير المنار، رضا )ج2)
 [.3268: حديث رقـ122/ 4بدء الخمؽ/صفة ابميس كجنكده، صحيح البخارم، البخارم، ]ينظر: ( 3)
 (.245/ 1( التفسير المنير، الزحيمي )ج4)
 (.557/ 24( جامع البياف، الطبرم )ج5)



108 
 

كالغبار، غبار المعركة عمى غير انتظار، كىي تتكسط صفكؼ األعداء عمى غرة فتكقع بينيـ 
خطكات المعركة عمى ما يألفو المخاطبكف بالقرآف أكؿ مرة، كالقسـ الفكضى كاالضطراب، إنيا 

بالخيؿ في ىذا اإلطار فيو إيحاء قكم بحب ىذه الحركة كالنشاط ليا، بعد الشعكر بقيمتيا في 
اْلَخْيُل َمْعُقوٌد ِبَنَواِصيَيا اْلَخْيُر ِإَلى َيْوِم »: ، كقد قاؿ (1)ميزاف ا كالتفاتو سبحانو إلييا"

، "ككنى بالناصية عف جميع ذات الفرس يقاؿ فبلف مبارؾ الناصية (2)«ِقَياَمِة: اأْلَْجُر َواْلَغِنيَمةُ الْ 
كمبارؾ الغرة أم الذات كفي ىذه األحاديث استحباب رباط الخيؿ كاقتنائيا لمغزك كقتاؿ أعداء 

ىٌ: ﴿ا كأف فضميا كخيرىا كالجياد باؽ إلى يكـ القيامة قاؿ  ٌل كا ًند 
ى
ةٌوكىأ ٌُي٠َّ ٍٚ ً٘ ٌ ٍٗ ٍهذي ةٌاٍشذىفى ٘ى ٌ ٍٗ ٟي

ًٌٔ ىيٍ ًٌربىةًطٌاٍْل ٍٚ ً٘  .(3)["60﴾ ]األنفاؿ: كى

 الضفادع. -ب 

ادىٌ"كقد جعؿ ا الضفادع عذابان لفرعكف كقكمو قاؿ تعالى: ﴿ ٌكىاٍْلىرى ٠ٌىةفى ٌإف  ٗي ًٟ يٍ
ٖى ٍٖٜىةٌنى رٍشى

ى
ٌىأ

ةًدعٌى ٍى ٌكىالؾَّ ٔى َّٙ ِي لضفادع، فدخمت بيكتيـ كامتؤلت منيا [ فأرسؿ ا عمييـ ا133﴾ ]األعراؼ: كىإٍ
آنيتيـ كأطعمتيـ، كال يكشؼ أحد شيئا مف ثكب كال طعاـ كال شراب إال كجد فيو الضفادع، ككاف 
الرجؿ إذا أراد أف يتكمـ كثبت الضفدع إلى فيو، ككانت تمتمئ منيا مضاجعيـ فبل يقدركف عمى 

 .(4)التنانير كىي تفكر"الرقاد، ككانت تقذؼ بأنفسيا في القدكر كىي تغمى، كفي 
 دابة األرض. -ج 

"ثـ إذا كاف آخر الزماف كلـ يأمر الناس بالمعركؼ كلـ ينيك عف المنكر أخرج ا ليـ دابة   
ٌمف األرض تكمميـ قاؿ تعالى: ﴿ فَّ

ى
ٌأ ٍٗ ٟي ٙي ِّٖ رًٍضٌديسى

ى
ٌاٍْل ٚى ً٘ ٌ اثَّحن ٌدى ٍٗ ٟي ى ٍخرىٍصٜىةٌل

ى
ٌأ ٍٗ ًٟ يٍ

ٖى ٌنى ٠ٍؿي ِى ٌإٍ مى رى إًذىاٌكى كى
ٌ ٌيي٠ًُٜي٠فٌىٌاَلَّةسى ٛي٠اٌثًآيىةدًٜىةٌَلى [ أم تقكؿ إف الناس، يعني الكفار، بآياتنا ال يكقنكف، 82﴾ ]النمؿ: لاى

، كذلؾ حيف ال يقبؿ ا مف كافر إيمانان كلـ يبؽ إال مؤمنكف ككافركف يعني بالقرآف كبمحمد 
عف خركج دابة تيكمـ  ، "ففي ىذه اآلية العظيمة إخبار(5)في عمـ ا قبؿ خركجيا، كا أعمـ"

الناس حينما يأتي أمر ا كمقدمة مف مقدمات الساعة، كال ينبغي أف ييبحث عما كراء ذلؾ مف 
ف خركج الدابة غيب مف  الغرائب التي قيمت في كصؼ ىذه الدابة فذلؾ لـ يصح منو شيء، كا 

                                                           

 (3958/ 6( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج1)
 [.1872:حديث رقـ 1493/ 3االمارة/الخيؿ في نكاصييا الخير، مسمـ،  صحيح مسمـ،( ]2)
 (.16/ 13( المنياج، النككم )ج3)
 (.147/ 2( الكشاؼ، الزمخشرم )ج4)
 (.238/ 13( الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي )ج5)
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ًت فييا سكل أنيا الغيكب، فيجب عمينا الكقكؼ عند ما أخبر بو القرآف كالسنة الصحيحة، كلـ يأ
ك ٍبًد اً ٍبًف عىٍمرو : دابة ستخرج، كأنيا ستكمـ الناس، كأف ذلؾ مف أمارات الساعة كعىٍف عى ، قىاؿى

ًفٍظتي ًمٍف رىسيكًؿ اً  ـٍ أىٍنسىوي بىٍعدي، سىًمٍعتي رىسيكؿى اً  حى ًديثنا لى :  حى َل اآْلَياِت »يىقيكؿي ِإنَّ َأوَّ
ْمِس ِمْن َمْغِرِبَيا، َوُخُروُج الدَّابَِّة َعَمى النَّاِس ُضًحى، َوَأيُُّيَما َما َكاَنْت َقْبَل ُخُروًجا، ُطُموُع الشَّ 

 .(2)"(1)«َصاِحَبِتَيا، َفاأْلُْخَرى َعَمى ِإْثرَِىا َقِريًبا

 الحيتان. -د 

أال  "كقد كانت الحيتاف سببان لمسخ بني اسرائيؿ كذلؾ حيف أمرىـ نبي ا مكسى  
ٌي يكـ السبت فكاف إذا كاف السبت ظيرت الحيتاف عمى الماء، فيك قكلو: ﴿يصطادكا ف ٍٗ ًٟ ًتي

ٍ
إًٍذٌدىأ

ََّعنٌ ٌُشي ٍٗ ًٟ بٍذً ٌشى ـى ٌيى٠ٍ ٍٗ ٟي [ ، أم ظاىرة عمى الماء، ذلؾ لمعصيتيـ مكسى 163﴾ ]األعراؼ: ًظيذىةجي
ذا كاف غير يكـ السبت، صارت صيدان كسائر األياـ، فظنكا أف ما قاؿ ليـ مكسى كاف باطبلن  كا 

فتجرأكا كاصطادكا، فمسخيـ ا قردة بمعصيتيـ، فمـ يحيكا في األرض إال ثبلثة أياـ، كلـ يعش 
 .(3)مسخ قط فكؽ ثبلثة أياـ، كلـ يأكؿ كلـ يشرب كلـ ينسؿ"

، كحفظو ا في بطف الحكت بفضؿ "كما كاف الحكت حرزان كمسجدان لنبي ا يكنس 
 .(4)سالؼ أعمالو الصالحة كالتسبيح"

 الكمب. -ه 

ٌثًةل٠ٍىًغيدًٌ: ﴿"كقد كرد ذكر الكمب في قصة أصحاب الكيؼ قاؿ  ًٝ يٍ ًٌذرىاخى ٌثىةًشؿه ٍٗ ٟي ٍجي ِّكى ﴾ كى
[ ككاف كمبيـ الذم تبعيـ بإلياـ ا لمحراسة باسطان ذراعيو بفناء الكيؼ أك بباب 18]الكيؼ: 

أصابو ما أصابيـ  الكيؼ يحرس عمييـ الباب، كىذا مف سجيتو كطبيعتو، كأنو يحرسيـ، كقد
 .(5)مف النكـ عمى تمؾ الحاؿ، كىذه فائدة صحبة األخيار"

ٌ"كما أجاز االسبلـ لنا استخداـ الكبلب في بعض المياـ قاؿ تعالى: ﴿ ٚى ً٘ ٌ ٍٗ ذي ٍٙ َّٖ ٌنى ة ٘ى كى
ٌي ٌاَّللَّ ٗي ٙىسي َّٖ ةٌنى َّٙ ًٌم َّٚ ٟي ٠جى ٙي ِّٖ ٌتيهى ِّجًيى َكى ٘ي عمى أف الكمب إذا  [ كقد أجمعت األمة4﴾ ]المائدة: اٍْلى٠ىاًرًحٌ

لـ يكف أسكد كعممو مسمـ فيجيب إذ دعي، كينزجر بعد ظفره بالصيد إذا زجر، كأف يككف ال 
                                                           

 [.2941: حديث رقـ2260/ 4الفتف كأشراط الساعة/في خركج الدجاؿ...، صحيح مسمـ، مسمـ، ( ]1)
 (.249( العقائد اإلسبلمية، سابؽ )ص 2)
 ( باختصار.168/ 2( جامع البياف، الطبرم )ج3)
 (.122/ 15( الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي )ج4)
 (.223/ 15( التفسير المنير، الزحيمي )ج5)
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يأكؿ مف صيده الذم صاده، كأثر فيو بجرح أك تنييب، كصاد بو مسمـ كذكر اسـ ا عند 
 .(1)إرسالو أف صيده صحيح يؤكؿ ببل خبلؼ، فإف انخـر شرط مف ىذه الشركط دخؿ الخبلؼ"

َمْن َأْمَسَك َكْمًبا، َفِإنَُّو َيْنُقُص ُكلَّ َيْوٍم ِمْن َعَمِمِو ِقيرَاٌط، ِإالَّ َكْمَب : »"كقد قىاؿى رىسيكؿي المًَّو 
َكْمَب َصْيٍد َأْو : »، كقاؿ «ِإالَّ َكْمَب َغَنٍم َأْو َحْرٍث َأْو َصْيدٍ : »، كعىًنو «َحْرٍث َأْو َماِشَيةٍ 

الحديث إباحة اتخاذ الكبلب لمصيد كالماشية ككذلؾ الزرع ككراىة اتخاذىا  ، في ىذا(2)«َماِشَيةٍ 
لغير ذلؾ إال أنو يدخؿ في معنى الصيد كغيره مما ذكر اتخاذىا لجمب المنافع كدفع المضار 
قياسان فتمحض كراىة اتخاذىا لغير حاجة لما فيو مف تركيع الناس كامتناع دخكؿ المبلئكة لمبيت 

 .(3)الذم ىـ فيو"

 خامسًا: صور الجندية في الطيور.

 اليدىد. - أ

ٌ"لقد كاف لمطير دكره البارز كجندم مف الجنكد الفاعمة عمى األرض قاؿ تعالى: ﴿ ًْشى كىظي
رٍيًٌ ٌكىإفَّ نًٍس ٌكىاٍْلً ِّٚ ٌاٍْلً ٚى ٌ٘ قي ٜي٠دي ٌصي ةفى ٙى يٍ

ٖى [، فالحشر ىك اإلحضار كالجمع مف 17﴾ ]النمؿ: لًصي
جعؿ ا تعالى كؿ ىذه األصناؼ جنكده كال يككف كذلؾ إال بأف األماكف المختمفة، كالمعنى أنو 

يتصرؼ عمى مراده، كال يككف كذلؾ إال مع العقؿ الذم يصح معو التكميؼ، فمذلؾ قمنا إف ا 
ف كاف فييا ما  تعالى جعؿ الطير في أيامو مما لو عقؿ، كليس كذلؾ حاؿ الطيكر في أيامنا كا 

، "كقد (4)لتي خصت بالحاجة إلييا أك خصيا ا بيا لمنافع العباد"قد أليمو ا تعالى الدقائؽ ا
: ، ليدؿ عمى ذلؾ قكلو تميز بيذا الدكر اليدىد الذم كاف ينتمي لجيش نبي ا سميماف 

دٌى﴿ ٞي ٍد ٟي ٍ رىلٌال
ى
ٌأ ٌَلى ةًٌلى ٘ى ٌ ةؿى ِى ٌذى رٍيى ٌإفَّ دى َِّ ٍى تى [ الذم كاف يرل الماء مف تحت األرض 20﴾ ]النمؿ: كى

ٌيرل الماء في الزجاجة، ليأتيو بعد لحظات بالخبر اليقيف كالسمطاف المبيف ﴿ كما رٍيى ٌدى ٓىرى ٙى ذى
ًٌٝ ٍؿٌثً ً

ٌَتي ٍٗ ى ةٌل ٙى ٌثً ٍفخي ظى
ى
ٌأ ةؿى ِى ٌذى [ ككصؼ مكثو بقصر المٌدة لمداللة عمى إسراعو 22﴾ ]النمؿ: ثىًهيدو

المعجزة الدالة عمى خكفان مف سميماف، كليعمـ كيؼ كاف الطير مسخران لو، كلبياف ما أعطى مف 
ًِيٌو، "﴿(5)نبٌكتو كعمى قدرة ا تعالى" ٌيى ٌثًجىجىإو جىإو ٌشى ٍٚ ً٘ ٌ ّى [ فأعمـ سميماف ما لـ 22﴾ ]النمؿ: كىًصبٍذي

                                                           

 (.66/ 6( الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي )ج1)
 [.2322: حديث رقـ 103/ 3لكمب لمحرث، المزارعة/اقتناء اصحيح البخارم، البخارم، ( ]2)
 (.6/ 5( فتح البارم، ابف حجر )ج3)
 (548/ 24( مفاتيح الغيب، الرازم )ج4)
 (.359/ 3( الكشاؼ، الزمخشرم )ج5)
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يكف يعممو، كدفع عف نفسو ما تكعده مف العذاب كالذبح، كليككف نعـ الجندم المثابر كنعـ 
لدعكتيـ  نو كتحفيز سيدنا سميماف الداعية البارع بعد أف تفنف في تزييف الخطاب كتحسي

 .(1)لئلسبلـ فينجح في تحقيؽ أىدافو كيككف سببان في ىذا الفتح المبيف"
 الغراب. - ب

"ثـ كاف الغراب قد امتمؾ الجرأة كالقدرة عمى تعميـ القاتؿ مف ابني آدـ كيؼ يكارم سكأة 
ٌأخيو المقتكؿ، قاؿ تعالى: ﴿ ًٌف ري ٌحىجٍعى اثنة رى ٌىي ي ٌاَّللَّ جىهىرى ًٌٝذى ًخي

ى
ٌأ ةى ٠ٍءى ٌيي٠ىارًمٌشى ًى يٍ ْى ٌ ٝي يى ً ٌٕرًيي رًٍض

ى
﴾ اٍْل

[ بعث ا غرابيف فاقتتبل، فقتؿ أحدىما اآلخر، فحفر لو بمنقاره كرجميو ثـ ألقاه في 31]المائدة: 
، "كما أف دفف الغراب ألخيو الغراب، قد يككف مف عادات (2)الحفرة، فتعمـ قابيؿ ذلؾ مف الغراب"

عض الناس كقد يككف حدثان خارقان أجراه ا، كىذه كتمؾ سكاء، فالذم ييٍكًدع الغرباف، كما يقكؿ ب
األحياء غرائزىـ ىك الذم يجرم أم حدث عمى يد أم حي ىذا مف قدرتو، كىذا مف قدرتو عمى 

 .(3)السكاء"
 الطير األبابيل. - ت

ٖىيٌٍ"كما أرسؿ ا الطير األبابيؿ عمى أصحاب الفيؿ قاؿ تعالى: ﴿ ٌنى ٔى رٍشى
ى
ٔىٌكىأ ثىةبًي

ى
رٍيناٌأ ـى ٌ ٍٗ ًٟ ﴾

، (4)[ فكانت طيران متفرقة، يتبع بعضيان بعضان مف نكاح شتي؛ كىي جماع ال كاحد ليا"3]الفيؿ: 
، "كىي تحمؿ حجارة مف طيف شديد القكة (5)"كانت طيران مف السماء لـ ير قبميا، كال بعدىا مثميا"

 .(6)ترمي بو الكفار ليصيركا كالعصؼ المأككؿ"

 ور الجندية في الحشرات.سادسًا: ص

 الجراد والقمل عقاب وعذاب. -أ 

قد جعؿ الحشرات جندان يعذب بو الكفار كينصر بو المؤمنكف قاؿ تعالى:  "إف ا 
ٔىٌ﴿ َّٙ ِي ٌكىإٍ ادى ٌكىاٍْلىرى ٠ٌىةفى ٌإف  ٗي ًٟ يٍ

ٖى ٌنى ٍٖٜىة رٍشى
ى
[، بعث ا عمى فرعكف كقكمو 133﴾ ]األعراؼ: ٌىأ

كثمارىـ، ثـ أكمت كؿ شيء حتى األبكاب كسقكؼ البيكت كالثياب الجراد فأكمت عامة زركعيـ 

                                                           

 ( بتصرؼ.181/ 13( الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي )ج1)
 (.341/ 11( مفاتيح الغيب، الرازم )ج2)
 (.877/ 2( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج3)
 (.605/ 24( جامع البياف، الطبرم )ج4)
 (.196/ 20( الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي )ج5)
 (.103/ 9( أضكاء البياف، الشنقيطي )ج6)
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كلـ يدخؿ بيكت بنى إسرائيؿ منيا شيء، ففزعكا إلى مكسى ككعدكه التكبة، فكشؼ عنيـ بعد 
، "فسمط عمييـ القمؿ: كىك كبار القراد، (1)سبعة أياـ، فقالكا: ما نحف بتاركي ديننا، فأقامكا شيران"

ب أك البراغيث أك القمؿ المعركؼ الذم يمدغ كيمص الدـ، فأكؿ ما أك السكس، أك صغار الذبا
أبقاه الجراد، كلحس األرض، أم أنو سمط عمييـ بعد الجراد مف اآلفات الزراعية مف صغار الذر 
كالدكدة، فأكمت الزركع كاستأصمت كؿ شيء أخضر، كؿ ذلؾ آيات كاضحات بينات ظاىرات، 

 .(2)، كال يقدر عمييا غيره، كأنيا عبرة كنقمة عمى كفرىـ"ال يشكؿ عمى عاقؿ أنيا مف عند ا
 نممة واحدة تنقذ شعبيا. -ب 

"كقد كـر ا النممة بأف ذكرىا في كتابو كذلؾ عندما امتؤلت باليقظة كاالنتباه، كالتي ىي 
مف صفات الجندم المسمـ أف يككف حريصان محافظان عمى حياة المسمميف، فيي أمة ليا حرس، 

ٌمنيـ ىذا القكؿ تحذيران لبقية النمؿ ﴿قالت حارسة  ٌَلى ٍٗ ًْٜىسي ة صى ٖي٠اٌمى ٌاٍدخي ٔي ٍٙ ةٌاَلَّ ٟى ح 
ى
ٌيىةٌأ ٖىحه ٍٙ ُىةٕىٍخٌجى

قيٌ ٜي٠دي ٌكىصي ةفي ٙى ٖىيٍ ٌشي ٍٗ َّٜسي ٙى ًٍف [، ككاضح في ىذا القكؿ ما تتميز بو مممكة النمؿ مف 18﴾ ]النمؿ: ُيى
ه النممة ال بيدَّ أنيا كانت تقكـ بميمة نظاـ يعرؼ فيو كيؿّّ ميمتو، كيؤدييا عمى أكمؿ كجو، فيذ

، "كمممكة النمؿ (3)الحراسة كتقؼ في الدَّرىؾ، ترقب الجك مف حكليا، ككأنيا جندم الدكرية اليقظ"
كمممكة النحؿ دقيقة التنظيـ، تتنكع فييا الكظائؼ، كتؤدل كميا بنظاـ عجيب، يعجز البشر غالبان 

دراؾ عاؿ"عف اتباع مثمو، عمى ما أكتكا مف عقؿ را  .(4)ؽ كا 

كأخبرت بأحسف ما تقدر عميو بأنيـ ال يشعركف إف حطمككـ،  كما أثنت عمى سميماف 
، "كمما يدعك لمتعجب أنيا عرفت اسمو (5)كال يفعمكف ذلؾ عف عمد منيـ، فنفت عنيـ الجكر

لغير كأنيا قالت: كىـ ال يشعركف فكسمتو كجنده بالصبلح كالرأفة كأنيـ ال يقتمكف ما فيو ركح 
مصمحة، كىذا تنكيو برأفتو كعدلو الشامؿ لكؿ مخمكؽ ال فساد منو، أجراه ا عمى نممة ليعمـ 
شرؼ العدؿ كال يحتقر مكاضعو، كأف كلي األمر إذا عدؿ سرل عدلو في سائر األشياء كظيرت 

 .(6)آثاره فييا حتى كأنو معمكـ عند ما ال إدراؾ لو"

 
                                                           

 (.147/ 2( الكشاؼ، الزمخشرم )ج1)
 (.62/ 9( التفسير المنير، الزحيمي )ج2)
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 (.243/ 19( التحرير كالتنكير، ابف عاشكر )ج6)
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 النحمة جندي الدقة والنظام. -ج 

ف  النحؿ الذم ىك مخمكؽ صغير مف مخمكقات ا الكثيرة، لديو نظامان مستقبلن، فيصنع "كا 
ًفٌىذا المخمكؽ الصغير أشكاالن سداسية دقيقة مف الشمع قاؿ تعالى: ﴿

ى
ٌأ ًٔ ٌاَلٍَّع

ٌإًَلى ّى ب  ٌرى ٍكَحى
ى
كىأ

٠فٌى ٍهرًطي ٌحى ة َّٙ ًم ٌكى ًر ضى ٌالظَّ ٚى ً٘ ٌكى ٌبييي٠دنة جىةًؿ ٌاٍْلً ٚى ً٘ ًًذمٌ
[، ككؿ نحمة تقـك بكاجبيا مف 68ؿ: ﴾ ]النحاَتَّ

إنتاج العسؿ الشيي، كمنيا تعمؿ مرشدات عندما تجد مصدرنا لمغذاء، تفرز عميو مادة ترشد إليو 
بقية أخكاتيا، كىناؾ حراسان لمخمية، فبل تدخؿ الخمية نحمة غريبة عنيا إال قتمكىا، كىناؾ نكع 

 .(1)مخمفاتيا إال خارج الخمية" آخر أك نحؿ آخر يعمؿ بالنظافة، كلذلؾ فيي ال تمقي

َمَثُل اْلُمْؤِمِن َمَثُل النَّْحَمِة اَل تَْأُكُل ِإالَّ َطيًّْبا، َواَل »المؤمف بالنحمة فقاؿ:  "كقد شبو الرسكؿ 
، ككجو المشابية بيف المؤمف كالنحمة، االلتزاـ كالنظاـ، حذؽ النحؿ كفطنتو، (2)«َتَضُع ِإالَّ َطيًّْبا
ارتو كمنفعتو، كقنكعو كسعيو في النيار، كتنزىو عف األقذار، كطيب أكمو، فإنو ال كقمة أذاه كخف

، "فيي لقمة مؤنتيا ككثرة نفعيا كما قيؿ إف (3)يأكؿ مف كسب غيره، كنحكلو كطاعتو ألميره"
ف كردت عمى ماء لـ تكدره، فبل يصدر مف باطنو كظاىره إال طيب  قعدت عمى عش لـ تكسره كا 

خبلؽ كصالح األعماؿ فبل يطمح في صبلح األعماؿ إال بعد طيب الغذاء األفعاؿ كذكي األ
: ككنكا في الدنيا كالنحمة كؿ الطير كبقدر صفاء حمو تنمك أعمالو كتذكك، كقاؿ عمي 

 .(4)يستضعفيا كما عممكا ما ببطنيا مف النفع كالشفاء"

  

                                                           

 (.220/ 1( مكسكعة األخبلؽ كالزىد كالرقائؽ، عبد الرحمف )ج1)
 النحمة، المؤمف ب ابف حباف، ما جاء في صفات المؤمنيف/تمثيؿ المصطفى  ،ابف حبافصحيح ( ]2)

 (.1017/ 2[، قاؿ األلباني: صحيح/ صحيح الجامع الصغير )ج247: حديث رقـ482/ 1
 (.466/ 2( حياة الحيكاف الكبرل، الدميرم )ج3)
 (.514/ 5( فيض القدير، المناكم )ج4)
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 .الجماداتالثاني: أبرز صور الجندية في المطمب 
 أواًل: الماء.

ٌإف الماء ىك أحد مصادر الحياة عمى كجو األرض قاؿ تعالى: ﴿" ءو ٍ ٌَشى َّ ةًءٌُّلي ٙى ٍ ٌال ٚى ً٘ ٍٖٜىةٌ هى كىصى
ٌي [، كىك داخؿه في تككيف كؿ شيء، فالحيكاف كالنبات يحيا عمى الماء فإٍف فىقىد 30﴾ ]األنبياء: حى

ؿُّ ما فيو لمعة أك الماء مات كانتيى، ككذلؾ األدنى مف الحيكاف كالنبات فيو مائية أيضان، فكي 
 .(1)طراكة أك ليكنة فيو ماء"

 .طوفان قوم نوح  -1

دعا قكمو ليبلن كنياران، كلقد حاكؿ أف يسمؾ إلى آذاف قكمو كقمكبيـ بشتى  إف نكح 
قاؿ الكسائؿ، كقد لبث فييـ داعيان إلى ا ألؼ سنة إال خمسيف عامان، لكنيـ لـ يؤمنكا لو، 

ٌَّٙتعالى: ﴿ ى ٌل ٌٛي٠حو ـى ُى٠ٍ ٌٍٗكى ٞي ٍرٜىة ٍىرى
ى
ٌأ ٔى ثي٠اٌالر شي ذَّ ْى ٌ: ﴿[ كقاؿ 37﴾ ]الفرقاف: ةٌ ةٌإًَلى ٍٖٜىةٌٛي٠ظن رٍشى

ى
ٍدٌأ ِى ٕى كى

ٙي٠فٌى ً ةل ٌكى ٍٗ ٞي ٌكى ٠ٌىةفي ٌإف  ٗي ٞي ذى خى
ى
ٌٌىأ ة ٘ن ٌَعى ًٍصيى ٌَخى ٌإًَلَّ ٜىحو ٌشى ًى ٍٕ

ى
ٌأ ٍٗ ًٟ ًٌذي جًرى

ى ٌٌٖى ًٝ ً٘ [ 14﴾ ]العنكبكت: ُى٠ٍ
، "كأخذ الظالميف الطكفاف أم عقيب تماـ (2)المؤمنيف بوفأنجاه ا في الفمؾ كالذيف معو مف 

المدة المذككرة فغرؽ مف في الدنيا كميا مف الكفار، كالطكفاف يطمؽ عمى كؿ ما يطكؼ بالشيء 
كيحيط بو عمى كثرة كشدة كغمبة مف السيؿ كالريح كالظبلـ كالقتؿ كالمكت كالطاعكف كالجدرم 

، كقد بيف تعالى نكع العذاب الذم عذب بو (3)الماء"كالحصبة كالمجاعة كقد غمب عمى طكفاف 
رٌوقكـ نكح، في قكلو تعالى: ﴿ ًٙ ٟى

ٍٜ ٘ي ٌ ةءو ٙى ةًءٌثً ٙى ٌالصَّ ث٠ٍىابى
ى
ذىٍعٜىةٌأ ٍى ٌذى ةءي ٙى ٍ ٌال يي٠ٛنةٌٌىةٍِلىقى ٌخي رٍضى

ى
ٍرٛىةٌاٍْل ٌىضَّ كى

ٌُىٍدٌُيًدرٌى ٍمرو
ى
ٌأ ى  .(4)[12 -11﴾ ]القمر: لَعى

القمة مف جميع األخطار، كيعمف استخبلفيا في  "كقد أنجى ا نكح كمف معو، لتنجك
األرض، لتعيد تعميرىا كتجديد الحياة فييا، فيذه سنة ا في األرض، كىذا كعده ألكليائو فييا، 
فإذا طاؿ الطريؽ عمى العصبة المؤمنة مرة، فيجب أف تستيقف أف العاقبة كاالستخبلؼ 

ال يخدع أكلياءه، كال يعجز عف نصرىـ  لممؤمنيف، كأال تستعجؿ كعد ا حتى يجيء، كا
 .(5)بقكتو، كال يسمميـ كذلؾ ألعدائو كلكنو يعمميـ كيدربيـ كيزكدىـ بزاد الطريؽ"

                                                           

 (.9525/ 15( الخكاطر، الشعراكم )ج1)
 (.502/ 12( ينظر: جامع البياف، الطبرم )ج2)
 (.455 /6( ركح البياف، اإلسطنبكلي )ج3)
 (.268/ 5( أضكاء البياف، الشنقيطي )ج4)
 (.1812/ 3( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج5)
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 .إلى قوم فرعون في عيد موسى طوفان ال -2

فقاؿ  "إف ا قد جعؿ الطكفاف آية مف اآليات التي أجراىا عمى يد نبيو الكريـ مكسى   
ٍٖٜىةٌنٌىتعالى: ﴿ رٍشى
ى
٠ٌىةفٌىٌىأ ٌإف  ٗي ًٟ يٍ

[ كالطكفاف ما طاؼ بيـ كغمبيـ مف مطر أك 133﴾ ]األعراؼ: ٖى
سيؿ، قيؿ: طغى الماء فكؽ حرثيـ، كذلؾ أنيـ مطركا ثمانية أياـ في ظممة شديدة، ال يركف 
شمسان كال قمران، كال يقدر أحدىـ أف يخرج مف داره، فامتؤلت بيكت القبط ماء حتى قامكا في 

ييـ، فمف جمس غرؽ، كلـ تدخؿ بيكت بنى إسرائيؿ قطرة، كفاض الماء عمى كجو الماء إلى تراق
، "فصرخكا إلى (1)أرضيـ كركد فمنعيـ مف الحرث كالبناء كالتصرؼ، كداـ عمييـ سبعة أياـ"

، كقاؿ: اكشؼ عنا العذاب فقد صارت مصر بحران فرعكف كاستغاثكا بو فأرسؿ إلى مكسى 
آمنا بؾ فأزاؿ ا عنيـ المطر كأرسؿ الرياح فجففت األرض كاحدان فإف كشفت ىذا العذاب 

 .(2)فكذبكا كلـ يؤمنكا"
 طفاًل بأمر ا. الَيمُّ يحفظ موسى  -3

ٌبعممو كحكمتو قد أليـ أـ مكسى، فقاؿ تعالى: ﴿ إف ا   ًٝ رًٍؽًهي
ى
ٍفٌأ
ى
ٌأ ٌمي٠َسى ِـّ

ي
ٌأ يٍٜىةٌإًَلى كٍظى

ى
كىأ

ًٌفٌ ًٝ ي ًِ ٍٕ
ى
ٌٌىأ ًٝ ٖىيٍ ٌنى ًخ ٍٍ ًٌخ ٌٌِّٗىإًذىا [ فإذا خفت عميو كىك في حضنؾ كىك في 7﴾ ]القصص: ٌاٍْلى

رعايتؾ، إذا خفت عميو كىك تحت عينيؾ، إذا خفت عميو فألقيو في اليـ كال تخافي كال تحزني، 
إنو ىنا في اليـ في رعاية اليد التي ال أمف إال في جكارىا، اليد التي ال خكؼ معيا، اليد التي ال 

، اليد التي تجعؿ النار بردان كسبلمان، كتجعؿ البحر ممجأ كمنامان، اليد تقرب المخاكؼ مف حماىا
 .(3)التي ال يجرؤ فرعكف الطاغية أف يدنكا مف حماىا اآلمف العزيز الجناب"

"كقد كردت قصة إلقاء مكسى في اليـ في أكثر مف مكضع لفائدة جميمة، دكف تكرار، ففي  
ى يعيدُّ أـ مكسى إعدادان إيمانيان لمحدث كأنيا ستمقيو آية القصص تدؿ عمى أف ا سبحانو كتعال

في اليـ عندما يحدث خطر كتخاؼ عميو مف القتؿ، كفيو تطميف ليا أال تخاؼ كال تحزف، كلكف 
ٌعند كقكع الحدث تتغير القصة عمى نمط سريع ﴿ ًٝ ًِ ٍ ٍيٖي ٌاْلٌٌٖٗى ٌاِلةث٠تٌٌةُذٌيًٌٝف ٌاُذٌيًٌٝف ًف
ى
أ

يك كبلـ يناسب لحظة كقكع الحدث، فاآلية الثانية التي تكمؿ لنا [، ف39﴾ ]طو: اْلٌٗثةلصةظٔ

                                                           

 (.146/ 2( الكشاؼ، الزمخشرم )ج1)
 (.345/ 14( مفاتيح الغيب، الرازم )ج2)
 (.2679/ 5( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج3)
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أصدر أمره إلى  ىذه المقطة كىك أف أـ مكسى ستمقيو في تابكت، ثـ بعد ذلؾ نعمـ أف ا 
 .(1)الماء أف يمقي التابكت إلى الساحؿ، فتكتمؿ الصكرة"

 الَيمُّ يمتيم فرعون وجنوده. -4
حؿ ببني إسرائيؿ ليبلن مف أرض مصر التي طاؿ أف ير  أكحى إلى مكسى  إف ا  

عذابيـ فييا إلى أرض فمسطيف، فعمـ فرعكف بذلؾ، فتبعيـ بجيش كبير، كأدركيـ مع طمكع 
الشمس قرب ساحؿ البحر األحمر، كأيقف بنك إسرائيؿ أنو ميمكيـ ال محالة، فأكحى ا إلى 

فٌىمكسى ﴿ ٌٌىناى َى ٖى ٍى ٌٌىةٍج ٌاٍلىٍعرى ةؾى ٌثًهىػى ًٌٌٗاٍْضًٍب ًلي ٌإٍهى ٠ًٍد ٕفَّ ٌلاى ًٌٌٍرؽو
[ كاقتفى 63﴾ ]الشعراء: ُّلي 

فرعكف كجنكده أثرىـ طمعان في إدراكيـ فأطبؽ عمييـ كعاد كما كاف أكالن، كبنك إسرائيؿ ينظركف 
ٌتىٌٍٜقاؿ تعالى: ﴿ ٍٗ ٍجذي

ى
ٌكىأ ٠ٍفى ًٌٌرٍنى ٌآؿى ٍرٜىة ٍىرى

ى
ٌكىأ ٍٗ ٍْنىيٍٜىةزي

ى
ٌٌىأ ٌاٍلىٍعرى ٗي ٌثًسي ٍرٜىة ٌٌىرى إًٍذ ريكفٌىكى ﴾ ]البقرة: لي

ف بني إسرائيؿ قالت: ما مات فرعكف كما كاف ليمكت أبدان، فمما سمع ا تكذيبيـ (2)[50 ، "كا 
رمى بو عمى ساحؿ البحر كأنو ثكر أحمر يتراءاه بنك إسرائيؿ فمما اطمأنكا رأكا قكمان  نبيو 

تى زجرىـ مكسى كقاؿ يعكفكف عمى أصناـ ليـ قالكا يا مكسى اجعؿ لنا إليان كما ليـ آلية ح
 .(3)أغير ا أبغيكـ إليان كىك فضمكـ عمى العالميف أم عالمي زمانو"

 ثانيًا: عصا موسى.
 العصا تنقمب إلى ثعبان بإذن ا. -1

مع اإلنساف، فيي الزمة مف لكاـز التأديب كالرياضة، كالزمة مف  طكيبلن  ان "إف لمعصا تاريخ 
ي فيستند عمييا، كيراكح اإلنساف بيف قدمٍيو فييريح القدـ التي لكاـز األسفار، كليا أىميتيا في الرع

ٌلما قاؿ: ﴿ تعبٍت، كينتقؿ مف جنب إلى جنب كىذا ما عناه سيدنا مكسى  ةمى ٌنىػى ًٌِهى ُىةؿى
ٍخرىل

ي
ٌأ آرًبي ٘ى ةٌ ٟى ًٌذي ًِلى ٜىًِمٌكى ٌدى ى ةٌلَعى ٟى ٌثً ٞيض  ةٌكىأى ٟى ٖىيٍ ٌنى

ي
أ كَّ دى٠ى
ى
 .(4)["18﴾ ]طو: أ

إٍف كانت العصا بالنسبة لؾ بيذه البساطة، كىذه ميمتيا عندؾ  ا  "فجاء األمر مف 
لى ما ال تعرفو عنيا، ﴿ ةؾٌىفميا عندم ميمة أخرل، فانظر إلى ميمتيا عندم، كا  ٌنىػى ًَ

ٍٕ
ى
﴾ كىأ

آفٌٌّ[ فمٌما ألقى مكسى عصاه كجدىا ﴿10]النمؿ:  ةٌصى ٟى جَّ
ى
أ ْى ٌ ٍَٟتى  [ يعني: حية تسعى 10﴾ ]النمؿ: تى

 . (5)كة سريعة ىنا كىناؾ"كتتحرؾ حر 
                                                           

 ( باختصار.238-237/ 1( الخكاطر، الشعراكم )ج1)
 ( باختصار.125/ 1م )ج( التفسير الكسيط، طنطاك 2)
 (.392/ 1( الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي )ج3)
 (.9249/ 15( الخكاطر، الشعراكم )ج4)
 (.10745/ 17( المرجع السابؽ )ج5)
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؛ ليألؼ العصا عمى ىذه الحالة، ككأف "ككانت ىذه المرة األكلى بمثابة تدريب لمكسى  
ا تعالى أراد لمكسى أٍف ييجرم ىذه التجربة أمامو، ليككف عمى ثقة مف ًصٍدؽ ىذه اآلية، فإذا 

جكلة ليككف اإللقاء الثاني ما جاء لقاء فرعكف ألقاىا دكف خكؼ، كىك كاثؽ مف نجاحو في ىذه ال
لمعصا أماـ فرعكف كخاصتو، ثـ اإللقاء لممرة الثالثة أماـ السحرة فيحقؽ الحسـ كاالنتصار بإذف 

٠فٌى:﴿ا قاؿ  ٓي ًٌ
ٍ
ةٌيىأ ٘ى ٌ ًي ِى ٍ ٌدٖى ٌٌىإًذىاًٌِهى ةؾى ٌنىػى ًَ

ٍٕ
ى
ٍفٌأ
ى
ٌأ ٌمي٠َسى يٍٜىةٌإًَلى كٍظى

ى
 .(1)["117﴾ ]األعراؼ: كىأ

 .العصا تفمق البحر بإذن ا -2

استخدامات أخرل، كذلؾ أنو لما انتيى إلى البحر قاؿ لو  "كذلؾ فقد كاف لعصا مكسى  
مؤمف آؿ فرعكف: أيف أمرت فيذا البحر أمامؾ كقد غشيؾ آؿ فرعكف؟ قاؿ: أمرت بالبحر كال 
يدرل مكسى ما يصنع، فأكحى ا تعالى إليو: أف اضرب بعصاؾ البحر، فضربو فصار فيو 

ٌان: لكؿ سبط طريؽ، فذلؾ قكلو تعالى: ﴿اثنا عشر طريق ةؾى ٌثًهىػى ٌاٍْضًٍب ًف
ى
ٌأ ٌمي٠َسى ٌإًَلى يٍٜىة كٍظى

ى
ٌىأ

ًٌٗ ًلي ٌإٍهى ٠ًٍد ٕفَّ ٌلاى ًٌٌٍرؽو
ٌُّلي  فى ٌٌىناى َى ٖى ٍى ٌٌىةٍج . ككاف مكسى قد قاؿ لمبحر: (2)["63﴾ ]الشعراء: اٍلىٍعرى

كال شبية في أف المراد  انفرؽ فأبى، فأكحى ا إليو أف اضرب بعصاؾ البحر فضربو فانفمؽ
فضرب فانفمؽ ألنو كالمعمكـ مف الكبلـ إذ ال يجكز أف ينفمؽ مف غير ضرب كمع ذلؾ يأمره 

 .(3)بالضرب ألنو كالعبث كألنو تعالى جعمو مف معجزاتو التي ظيرت بالعصا"
 العصا تفجر الحجر بإذن ا. -3

تككف لغير نبي، كذلؾ حيف "كما كاف تفجير الماء بعصا مكسى معجزة ظاىرة لو، كىي ال  
السقيا، فأمره ا أف يضرب  عطش بني اسرائيؿ مف شدة الحر في التيو، كطمبكا مف مكسى 

بعصاه أم حجر، فضرب فانفجرت منو المياه المتدفقة بقكة، كخرجت منو اثنتا عشرة عينان، لكؿ 
إًذًٌ:﴿جماعة منيـ عيف يشربكف منيا حتى ال تقع بينيـ الشحناء، قاؿ  ٌٌكى ًٝ ً٘ ٠ٍ ِى ًٌٕ ٌمي٠َسى اٍشتىٍصقى

ٌٍٗ ٟي بى ٍْشى ٌمى ٛىةسو
ي
ٌأ ٌُّلي  ٗى ًٖ ٌنى ٌُىٍد يٍٜنة ٌخى ةى ٌنىٍْشى ٌازٍجىذىة ٝي ٍٜ ً٘ ٌ رىٍت ضى ٍى ٌٌىةٍج رى ٌاٍِلىضى ةؾى ٌثًهىػى ٌاٍْضًٍب ٍٖٜىة ِي ﴾ ]البقرة: ذى

60"](4). 

 

 
                                                           

 (.10561/ 17( الخكاطر، الشعراكم )ج1)
 (.317/ 3( الكشاؼ، الزمخشرم )ج2)
 (.81/ 22( مفاتيح الغيب، الرازم )ج3)
 (.168/ 1الزحيمي )ج ( التفسير المنير،4)
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 ثالثًا: الريح.
 ريح الصبا. -1

خياميـ كأكفأت قدكرىـ كأطفأت "إف ا قد أرسؿ عمى جيش المشركيف ريحان شديدة فأزالت  
ٜي٠دٌهنيرانيـ، كاختؿ أمرىـ، كىمؾ كراعيـ كخفيـ، كقكلو تعالى: ﴿ ٌصي ٍٗ دٍسي ةءى ٌصى ﴾ تكطئة لقكلو: إًٍذ

ًٌرُينة﴿ ٍٗ ًٟ يٍ
ٖى ٌنى ٍٖٜىة رٍشى

ى
﴾، ألف ذلؾ ىك محؿ المنة، كالريح المذككرة ىنا ىي ريح الصبا ككانت ٌىأ

اب في عيكنيـ كماجت الخيؿ بعضيا في بعض كىمؾ باردة كقمعت األكتاد كاألطناب كسفت التر 
بميـ، كفييا قاؿ النبي  َبا، َوُأْىِمَكْت َعاٌد ِبالدَُّبورِ : »كثير مف خيميـ كا  ، (2)"(1)«ُنِصْرُت ِبالصَّ

كالمسمميف كانكا قريبكف منيا، لـ يكف بينيـ  ، ألف النبي "ككانت ىذه الريح معجزة لمنبي 
 .(3)ككانكا في عافية منيا، كال خبر عندىـ بيا"كبينيا إال عرض الخندؽ، 

 ريح الَدُبور -2

قد بيف في مكاضع كثيرة أنو بعد اإلمبلء كاإلمياؿ لعاد أىمكيـ بالريح العقيـ ؛  "إف ا  
ًتيىحٌوكقكلو تعالى: ﴿ ٌَعى و ٍِصى ٌِصى ٌثًًريطو ٠ا ٓي ًٖ ٍٞ

ي
ٌٌىأ ده ٌَعى ة َّ٘

ى
ٌإًذٌٍكقكلو تعالى: ﴿ [6﴾ ]الحاقة: كىأ دو ٌَعى ًِف ٌكى

ٌٗى ي ًِ ٌإٍهى يطى ٌالرِّ ٗي ًٟ يٍ
ٖى ٌنى ٍٖٜىة رٍشى

ى
ٌ[ كقكلو: ﴿41﴾ ]الذاريات: أ ابه ذى ٌنى ة ٟى ًٌذي ًٌريطه ًٝ ٌثً ٍٗ ٍٖذي ٌاٍشذىٍهضى ة ٘ى ٌ ٠ى ٞي ٌ

ٍٔ ثى
ٌٗه ًْل
ى
رٌي[ ﴿24﴾ ]األحقاؼ: أ ًٙ ٍصذى ٌمي ٍسو

ٌَنى ـً ٌيى٠ٍ ًٌف ا ن ِصى ٍ ًٌرُينةٌِصى ٍٗ ًٟ يٍ
ٖى ٌنى ٍٖٜىة رٍشى

ى
ٌأ ، (4)["19﴾ ]القمر: إًَّٛة

 صرصر لعمماء التفسير كجياف معركفاف:"كفي معنى ال
أف الريح الصرصر ىي الريح العاصفة الشديدة اليبكب التي يسمع ليبكبيا صكت  أحدىما:

 شديد، كعمى ىذا فالصرصر مف الصرة التي ىي الصيحة المزعجة.
: أف الصرصر مف الصر الذم ىك البرد الشديد المحرؽ، كاألظير أف كبل القكليف الوجو الثاني

، "كسميت (5)ح، فقد جمعت بيف األمريف، فيي عاصفة شديدة اليبكب، باردة شديدة البرد"صحي
 .(6)بالعاتية ألنيـ ما قدركا عمى ردىا بحيمة مف استتار ببناء أك استناد إلى جبؿ"

 

                                                           

 [.4105: حديث رقـ109/ 5المغازم/غزكة الخندؽ كىي األحزاب، صحيح البخارم، البخارم، ( ]1)
 (.279/ 21( التحرير كالتنكير، ابف عاشكر )ج2)
 (.144/ 14( الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي )ج3)
 (.268/ 5( أضكاء البياف، الشنقيطي )ج4)
 (.16/ 7( المرجع السابؽ )ج5)
 (.621/ 30( مفاتيح الغيب، الرازم )ج6)
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 رابعًا: النار.
 .النار بردًا وسالمًا عمى إبراىيم   -1

ف قكـ إبراىيـ "إف ا خالؽ النار كىي جند مف جنكده مسير بأمر   اختاركا المعاقبة  ه، كا 
، (1)«اَل ُيَعذُّْب ِبالنَّاِر، ِإالَّ َربُّ النَّارِ »بالنار ألنيا أىكؿ ما ييعاقب بو كأفظعو، كجاء في الحديث: 

كليذا عظمكا النار كتكمفكا في تشيير أمرىا كتفخيـ شأنيا، كلـ يألكا جيدان في ذلؾ، كقد أطاعت 
راد تو، ككانت بردان كسبلـ عميو، كأرادكا أف يكيدكه كيمكركا بو، فما كانكا إال النار أمر ا كا 

ٌٚىمغمكبيف مقيكريف، قاؿ تعالى: ﴿ ي ً ٍخْسى
ى
ٌاٍْل ٗي ٞي ٍٖٜىة هى اٌٌىضى يٍدن ْى ٌ ًٝ رىاديكاٌثً

ى
 .(2)[70﴾ ]األنبياء: كىأ

، (3)«ْعَم الَوِكيلُ َحْسِبَي المَُّو َونِ »دفعان، لكف ا حسبو فيقكؿ ممتجئان:  "كلـ يممؾ إبراىيـ  
ٌاَلَّةرًٌفكانت النتيجة كاضحة جمية ﴿ ٚى ً٘ ٌ ي ٌاَّللَّ ٍْنىةقي
ى
[ ككاف في نجاتو مف النار 24﴾ ]العنكبكت: ٌىأ

عمى النحك الخارؽ الذم تمت بو آية لمف تييأ قمبو لئليماف، كلكف القكـ لـ يؤمنكا عمى الرغـ 
القمكب الجاحدة، ذلؾ لمف يريد أف يتدبر  مف ىذه اآلية الخارقة، ألف المعجزات الخارقة ال تيدم

 . (4)تاريخ الدعكات، كتصريؼ القمكب، كعكامؿ اليدل كالضبلؿ"

ٌ"كاختمفكا في أف النار كيؼ بردت في قكلو تعالى: ﴿  ى ٌلَعى ة ٘ن َلى ٌكىشى ٌثىرٍدنا ٠ًِن ْي ٌ ٌٛىةري ٌيىة ٍٜىة ُٖي
ٌٗى ي ًٞ ا  [ عمى ثبلثة أقكاؿ: 69﴾ ]األنبياء: إًثٍرى

تعالى أزاؿ عنيا ما فييا مف الحر كاإلحراؽ، كأبقى ما فييا مف اإلضاءة : أف ا أحدىا
 كاإلشراؽ كا عمى كؿ شيء قدير.

: أف ا تعالى خمؽ في جسـ إبراىيـ كيفية مانعة مف كصكؿ أذل النار إليو، كما يفعؿ وثانييا
 بخزنة جينـ في اآلخرة.

 .(5)منع مف كصكؿ أثر النار إليو": أنو سبحانو خمؽ بينو كبيف النار حائبلن يوثالثيا

 .وتشد إزره  النار ترشد موسى -2

                                                           

 [ قاؿ شعيب األرناؤكط: صحيح.16034: حديث رقـ25/421 مسند أحمد، أحمد،( ]1)
 ( باختصار.126/ 3( الكشاؼ، الزمخشرم )ج2)
 [.4564: حديث رقـ39/ 6تفسير القرآف/إف الناس قد جمعكا لكـ، صحيح البخارم، البخارم، ( ]3)
 (.2731/ 5، قطب )ج( في ظبلؿ القرآف4)
 (.159/ 22( مفاتيح الغيب، الرازم )ج5)
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 مكسى آية تثبيت لقمب النار التي مف خصائصيا اإلحراؽ كاإلرىاب قد جعميا ا  إف 
 ،فذىب مكسى ليأنس بالنار أك  ليزداد قكة في مكاجية التكميؼ الثقيؿ في مكاجية فرعكف

ٌ: ﴿ؿ ، قايجد دليبلن لطريقو فتحقؽ المطمكب ٍٚ ً٘ ٌ ىسى ٌآن ًٝ ًٖ ٍٞ
ى
ٌثًأ ةرى ٌكىشى ٔى صى

ى
ٌاٍْل ٌمي٠َسى ٌُىَضى ة َّٙ ى ٌٖى

ٌٚى ً٘ ٌ ةو ٍذكى ٌصى ٍك
ى
ٌأ و ِبى

ًٌِبى ة ٟى ٍٜ ً٘ ٌ ٍٗ ٌآًتيسي ٌٕىهىِلِّ ٌٛىةرنا ىٍصخي ٌآن ٌإًِنِّ سي٠ا ٓي ٍ٘ ٌا ًٝ ًٖ ٍٞ
ى
ًٌْل ٌُىةؿى ٌٛىةرنا ٠ًر ٌإف  ةًًٛت ٌاَلَّةًرٌصى

ٖي٠فٌى ٌدىٍػفى ٍٗ سمو إلى فرعكف، كشفعو في أخيو ىاركف [ فناداه ا كأر 29﴾ ]القصص: ٕىهىَّٖسي
، (1)فأرسمو معو، كأراه في ذلؾ الكقت معجزة العصا كاليد ليستأنس بذلؾ قبؿ حضكره عند فرعكف

ة"كمعنى ﴿ ٟى ى ٠ٍل ٌظى ٍٚ ٘ى ًٌفٌاَلَّةًرٌكى ٍٚ ٘ى ٌ ٍفٌثي٠رًؾى
ى
ٌأ ةٌٛي٠ًدمى ٞى ةءى ةٌصى َّٙ ى [ أم بكرؾ مف في مكاف 8﴾ ]النمؿ: ٌٖى
فالبركة أمر عاـ في كؿ مف كاف في تمؾ األرض كفي ذلؾ الكادم  النار، كمف حكؿ مكانيا،

، "كقاؿ بكرؾ مف في النار، كلـ يقؿ بكرؾ عمى النار أم: بكرؾ (2)كحكالييما مف أرض الشاـ"
 .(3)أك عمى مف في قرب النار ال أنو كاف في كسطيا" عمى مف في النار كىك مكسى 

ار تشتعؿ في فرع مف الشجرة، فالنار تزداد، مشيدان عجيبان، رأل الن "كقد رأل مكسى  
ٍضرة، فبل أف النار تحرؽ الخضرة كال رطكبة الخضرة كمائيتيا تطفئ النار، فمىٍف  كالفرع يزداد خي

ٌإهةملييقدر عمى ىذه المسألة؟ لذلؾ قاؿ بعدىا: ﴿ ٌاٌرىبِّ ةفى جٍعى [ ففي مثؿ ىذا 8﴾ ]النمؿ: كىشي
نزّْه ا عف تصرفاتؾ أنت، فيذا عجيب ال ييتصكَّر بالنسبة المكقؼ إياؾ أٍف تقكؿ: كيؼ، بؿ 

  . (4)لؾ، أٌما عند ا فأمر يسير"

"السبب الذم ألجمو بكركت البقعة، كبكرؾ مف فييا كحكالييا حدكث ىذا األمر العظيـ فييا  
ظيار المعجزات عميو كليذا جعؿ ا أرض الشاـ  كىك تكميـ ا مكسى  كجعمو رسكالن كا 

يٌىمكسكمة بالبركات في قكلو: ﴿ ًٙ ى ةل ةٌلًٍٖهى ٟى ٍكٜىةًٌذي رًٍضٌإًَّتٌثىةرى
ى
ٌاٍْل ةٌإًَلى ـن ي٠ ل َّيٍٜىةقيٌكى ْنى [ 71﴾ ]األنبياء: كى

كحقت أف تككف كذلؾ فيي مبعث األنبياء صمكات ا عمييـ، كميبط الكحي ككفاتيـ أحياء 
 .(5)كأمكاتا"

  

                                                           

 (.430/ 3( ينظر: أضكاء البياف، الشنقيطي )ج1)
 (.350/ 3( الكشاؼ، الزمخشرم )ج2)
 (.146/ 4( فتح القدير، الشككاني )ج3)
 (.10742/ 17( الخكاطر، الشعراكم )ج4)
 (.544/ 24( مفاتيح الغيب، الرازم )ج5)
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 المبحث الثاني
 لكريم.سمات الجندية في القرآن ا

 .المسممالمطمب األول: سمات الجندي 
 : عتقادسالمة االالسمة األولى: 

 ما ثـ، مماتو كحتى كالدتو منذ المسمـ حياة جميع يشمؿ متكامؿ بناء اإلسبلمي "الديف  
 تتخذ التي اإلسبلمية العقيدة ىك متيف أساس عمى يقكـ الضخـ البناء كىذا مكتو، بعد إليو يصير

ٌٍٔ: ﴿تعالى قاؿ ،ليا منطمقان  لؽالخا كحدانية مف ًتٌٌإًفٌٌَُّي َلى ًكٌٌغى يصي ن ٍيىةمٌىٌكى ةًتٌٌكىُمى ٙى مى ًٌٌكى ٌٌَّلًلَّ ٌرىبِّ
يٌى ًٙ ى ةل  ينزؿ المكرمة بمكة سنة عشر ثبلثة مكث  الرسكؿ أف نجد ، لذا[162: األنعاـ﴾ ]إٍهى

 نفكس في ةالعقيد تمكنت ما إذا حتى، العقدم البناء عمى ينصب غالبو في ككاف القرآف، عميو
 .(1)المدينة" إلى اليجرة بعد التشريعات نزلت عمييـ ا رضكاف أصحابو

 كشتى القكل، لشتى العبكدية مف البشرية حياة في التحكؿ نقطة ىك با "فاإليماف  
 نقطة كىك عبكدية، كؿ مف النفس بيا تتحرر  كاحدة عبكدية إلى االعتبارات، كشتى األشياء،
، االتجاه كحدة إلى التفكؾ كمف القصد، إلى التيو كمف النظاـ، إلى الفكضى مف كذلؾ التحكؿ

ٌقاؿ تعالى: ﴿ ٌيىٍردىةثي٠ا ٍٗ ى ٌل َّٗ ٌثي ٠ًِلً ٌكىرىشي ً ٌثًةَّللَّ ٜي٠ا ٘ى ٌآ ٚى ي ً
ٌاَّلَّ ٜي٠فى ً٘ ٍؤ ٙي ٍ ٌال ة ٙى كاإًجَّ دي ٞى ة ٌٌٍٗكىصى ًٟ ً ال ٍم٠ى

ى
ٌٌٍٗثًأ ًٟ ًص ٍي ٍج

ى
ًٌفٌٌكىأ

ًٌٔ ًبي ًٌٌشى ّىٌٌاَّللَّ ً كَلى
ي
ٌٗيٌأ ةًدُيٌٌٞي  اإليماف حقيقة لعباده سبحانو ا بيف ، "كلقد(2)"[15﴾ ]الحجرات: ٠فالػَّ

 األرض في االستخبلؼ شركط لممؤمنيف، فمف ا كعد بو كيتحقؽ األعماؿ بو ا يقبؿ الذم
 .(3)نكاقضو" عف كاالبتعاد بشركطو كااللتزاـ معانيو بكؿ اإليماف تحقيؽ

، كالبراء مف الشيطاف كحزبو كأعكانو كأنصاره كلممؤمنيف "كالكالء  تعالى كلرسكلو   
 في التكحيد كممة تتحقؽ ىي التطبيؽ العممي كالصريح لرسكخ العقيدة عند الجندم المسمـ، كلف

البراء، كىي التفسير الدقيؽ  يستحؽ ممف كالبراء الكالء يستحؽ لمف الكالء بتحقيؽ إال األرض
 ُقُموِبُكمْ  ِإَلى َيْنُظرُ  َوَلِكنْ  َوَأْمَواِلُكْم، ُصَوِرُكمْ  ِإَلى ُظرُ َينْ  اَل  اَ  ِإنَّ » : الكريـلقكؿ رسكلنا 

ف الكالء القمبي ينقمب إلى كاقع عممي كما في قكلو تعالى: (5)"(4)«َوَأْعَماِلُكمْ  ة﴿، "كا  ٙى ٌٗيٌإًجَّ ًْل سي ٌكى
                                                           

 (.4ف، الشحكذ )ص ( أركاف اإليما1)
 (.159/ 1( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج2)
 (.188( تبصير المؤمنيف بفقو النصر كالتمكيف، الصبلبي )ص 3)
 [.2564:حديث رقـ1987/ 4البر كالصمة كاآلداب/تحريـ ظمـ المسمـ،صحيح مسمـ، مسمـ، ( ]4)
 (.11( الكالء كالبراء في اإلسبلـ، القحطاني )ص 5)
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ٌي يٌٌاَّللَّ ٠ِلي ٌٚىٌكىرىشي ي ً ٜي٠اٌكىاَّلَّ ٘ى ٌٚىٌآ ي ً ٙي٠فٌىٌاَّلَّ ي ًِ ةىٌٌيي َلى ييٌٌالػَّ ةىٌٌٍؤدي٠فٌىكى لاى ٌٌٍٗالزَّ ٞي ًْهي٠فٌىٌكى ٌٍٚرىا ٘ى ٌٌكى ؿَّ ذى٠ى ٌىٌحى يٌٌاَّللَّ ٠ِلى ٌكىرىشي
ٌٚى ي ً ٜي٠اٌكىاَّلَّ ٘ى ٌٌٌىإًفٌٌَّآ ًًٌٌظٍزبى ٌٗيٌاَّللَّ ةًلي٠فٌىٌٞي  عباده أف  ا ، فأخبرنا[56 -55: المائدة﴾ ]إٍيى

 فعؿ كما حدان أ محبتو في معو يشرككا لـ ألنيـ كذلؾ لو كلرسكلو كلممؤمنيف؛ حبان  أشد المؤمنيف
 ربو العبد حب كعبلمة، كحبو يحبكنيـ أندادان  دكنو مف اتخذكا الذيف المشركيف مف محبتو مدعك
ف محبتوً  تقديـ ف ربو يبغض ما كبغض ىكاه خالفت كا   ا كالى مف كمكاالة، ىكاه إليو ماؿ كا 

 .(1)ىداه" كقبكؿ أثره كاقتفاء  رسكلو كاتباع، عاداه مف كمعاداة كرسكلو
 االخالص.مة الثانية: الس

 تبارؾ ا قاؿ، الشرؾ شكائب جميع عف النية بصالح العمؿ تصفية ىك اإلخبلص" 
ٌ: ﴿كتعالى َلى

ى
ًٌٌأ ٌٚيٌَّلًلَّ ي ٌٌادلِّ ىةلًعي ة: ﴿تعالى كقاؿ [3: الزمر﴾ ]اٍْل ٘ى كاٌكى ًمري

ي
ٌٌأ كاٌإًَلَّ ٌىًٌْلىٍهجيدي ًًٖػيٌىٌاَّللَّ ٍ يٌٌُمي ٌِلى

ٌٚى ي ةءٌىٌادلِّ ٍى ٜى ٌىٌٌىةٍخجيدًٌ: ﴿تعالى قاؿك  ،[5: البينة﴾ ]ظي ةٌاَّللَّ ًٖػن ٍ يٌٌُمي ٌٚىٌِلى ي : تعالى كقاؿ ،[2: الزمر﴾ ]ادلِّ
﴿ٌٍٔ ٌٌُي ٌٌإًِنِّ ًمرٍتي

ي
فٌٌٍأ

ى
ٍخجيدٌىٌأ

ى
ٌىٌأ ةٌاَّللَّ ًٖػن ٍ يٌٌُمي ٌٚىٌِلى ي ًٌٔ﴿ ،[11: الزمر﴾ ]ادلِّ ٌىٌُي ٍخجيدٌيٌاَّللَّ

ى
ةٌأ ًٖػن ٍ يٌٌُمي ﴾ ًديًِنٌٌِلى

ى كعقد النية كالمداكمة عمى تجديدىا  شرط "فاإلخبلص التاـ كالتجرد  تعال ،(2)"[14: الزمر]
 عممو الذم فيذا ، ا رسكؿ ذلؾ في متٌبعان  ، أعمالو أخمص مف شركط قبكؿ العمؿ، فمف

 قكلو في داخؿ مردكد فعممو أحدىما أك ، ا لرسكؿ كالمتابعة اإلخبلص، فقد كمف مقبكؿ،
ٜىة: ﴿تعالى ٍ٘ ُىًد ٌٌكى ةٌإًَلى ٖي٠اٌ٘ى ًٙ ٌٌٍٚنى ٌٔوخٌىًٌ٘ ٍٖٜىةقيٌٌٙى هى جىةءٌنٌٌىضى ٍٜسي٠رناٌٞى فبل يدع الجندم أم  [23: الفرقاف﴾ ]٘ى

 كاف إذا العمؿ "قاؿ ابف تيمية: إف ،(3)أمره كيضيع عميو دينو"مدخؿ لمشيطاف ليخمط عميو 
ا ذا، يقبؿ لـ صكابنا يكف كلـ خالصن ا يكف كلـ صكابنا كاف كا  ا يككف حتى، ييقبؿ لـ خالصن  خالصن
 .(4)أف يككف ، كالصكاب أف يككف عمى السنة" صكالخال، صكابنا

، فقاؿ: الرجؿ يقاتؿ لممغنـ، كالرجؿ يقاتؿ لمذكر، كالرجؿ يقاتؿ جاء رجؿ إلى النبي " 
 َسِبيلِ  ِفي َفُيوَ  الُعْمَيا ِىيَ  المَّوِ  َكِمَمةُ  ِلَتُكونَ  َقاَتلَ  َمنْ : »قىاؿى ليرل مكانو، فمف في سبيؿ ا؟ 

ظيار المغنـ طمب أشياء خمسة بسبب يقع قتاؿفال ،(5)«المَّوِ   كالحمية كالرياء الشجاعة كا 
 مف كقكلو بالنفي، كال باإلثبات الجكاب يحصؿ لـ فميذا كالذـ المدح يتناكلو منيا ككؿ كالغضب

 اإلسبلـ إلى ا دعكة ا بكممة المراد ا، سبيؿ في فيك العميا ىي ا كممة لتككف قاتؿ
                                                           

 (.424/ 2الحكمي )ج ( معارج القبكؿ،1)
 .423/ 2ج ،( المرجع السابؽ2)
 ( بتصرؼ.705/ 2( عقيدة المسمـ، القحطاني )ج3)
 (.124/ 3( مجمكع الفتاكل، ابف تيمية )ج4)
 [.2810:حديث رقـ:4/20الجياد كالسير/مف قاتؿ لتككف كممة ا ىي العميا، صحيح البخارم، البخارم، ( ]5)
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 ا كممة إعبلء طمب قتالو سبب كاف مف إال ا سبيؿ في يككف ال أنو المراد فيكك  أف كيحتمؿ
 يحصؿ ، "فالذم(1)بذلؾ" أخؿ المذككرة األسباب مف سببان  ذلؾ إلى أضاؼ لك أنو بمعنى فقط
قباليـ ا إلى قمكبيـ تكحيد تجريد عند اإليماف ألىؿ  حنفاء يككنكف بحيث سكاه ما دكف عميو كا 

 كال فيو، إال يكالكف كال عميو، إال يتككمكف كال لو، إال شيئان  يحبكف ال الديف، لو مخمصيف لو
 لو كيستعينكف يعبدكنو إياه، إال يخافكف كال إياه، إال يرجكف كال إياه، إال يسألكف كال لو إال يعادكف
قاؿ نصيب،  منو لو إال مؤمف مف كما نصيب، لو مف إال كالكجد بالذكؽ يعرفو ال أمر ىك كبو،
 :« َيَمانِ  َطْعمَ  َذاق ْساَلمِ  َربِّا، ِباِ  َرِضيَ  َمنْ  اإلِْ  .(3)"(2)«َرُسواًل  َوِبُمَحمَّدٍ  ِديًنا، َوِباإلِْ

 التقوى.السمة الثالثة: 

 عمى ا نيى ما تترؾ كأف ا، ثكاب ترجك ا، مف نكر عمى ا بطاعة تعمؿ أف التقكل
 ا بطاعة تعمؿ أف فيك يعني التقكل في قيؿ ما أجمع اا، كىذ عقاب تخشى ا مف نكر
 يصمح، مما أكثر يفسد قد جيؿ عف ا بطاعة يعمؿ الذم ألف جيؿ، عف ال عمـ عمى

 ىذه عمى تعالى ا جعمو الذم بالثكاب مؤمف كىك بيا يقكـ ا بطاعة القائـ أف كيتضمف
 عمى ا نيى ما تترؾ كأف األعماؿ، عمى كالجزاء اآلخر باليكـ اإليماف يتضمف كما الطاعة،

 ال الشيء ىذا عف نياؾ ا بأف عمـ عف ا نيى ما تترؾ ا يعني عقاب تخشى ا مف نكر
 .(4)ا عقاب تخشى تتركو إنما ألنؾ األمر، ىذا في جيؿ عف أك فيو رغبة عدـ عف

 التقكل، شأف ببياف موأحكا مف كثيران  كذٌيؿ كطاعتو ا تقكل عمى القرآف "كقد حثٌ 
ةٌيىة﴿ :سبحانو فيقكؿ التقكل ىذه عمى المساعدة األسباب كأىمٌيتيا، كالتماس ٟى ح 

ى
ٌٚىٌأ ي ً ٜي٠اٌاَّلَّ ٘ى ٠اٌآ ِي ٌاتَّ

ٌى ٠اٌاَّللَّ ًٌٌٝكىاٍبذىيي ٍ كاٌال٠ٍىًشيٖىحٌىٌإًْلى ًٞدي ة ًًٌٌٝفٌٌكىصى ًٖ ًبي ٌٌٍٗشى ٠فٌىٌٕىهىَّٖسي ًٖعي ٍٍ  المؤمف تدفع كالتقكل [35: المائدة﴾ ]تي
 كىي خمقو، في كسٌنتو ككنو، في ا أسرار لمعرفة كاألرض السماكات ممككت في التفكير ىإل

كرسكلو، لذا  ا طاعة في لئلحساف المحٌققة كىي النكاىي، كاجتناب األكامر امتثاؿ عمى الباعث
مىى أىًميرنا أىمَّرى  ًإذىا اً  رىسيكؿي  كىافى  ، عى ٍيشو اهي  سىًريَّةو، أىكٍ  جى ًتوً  يفً  أىٍكصى اصَّ مىفٍ  اً، ًبتىٍقكىل خى  مىعىوي  كى
ٍيرنا اٍلميٍسًمًميفى  ًمفى  خى

(5)"(6). 
                                                           

 (.28/ 6( فتح البارم، ابف حجر )ج1)
 [.34: حديث رقـ62/ 1االيماف/ذاؽ طعـ االيماف مف رضي با ربا، صحيح مسمـ، مسمـ، ( ]2)
 (.286/ 5( الفتاكل الكبرل، ابف تيمية )ج3)
 ( باختصار.326/ 7( مجمكع فتاكل كرسائؿ، العثيميف )ج4)
 [. 1731:حديث رقـ1357/ 3الجياد كالسير/تأمير اإلماـ األمراء عمى البعكث، صحيح مسمـ، مسمـ، ( ]5)
 (.213/ 2( المكسكعة القرآنية خصائص السكر، شرؼ الديف )ج6)



124 
 

 مف الجكارح كتقكل القمكب، تقكل الجكارح، كاألصؿ كتقكل القمكب تقكل :قسماف "كالتقكل
: سبحانو قاؿ كما القمب في الحقيقة في فالتقكل القمكب، تقكل ثمرة كىي القمكب، تقكل لكاـز
ّىٌ﴿ ً ل ٌٍٚكٌىٌذى ٌٌٍٗ٘ى هىلِّ ةاًرٌىٌحي هى ًٌٌطى ةٌاَّللَّ ٟى ٌٌٌٍٚىإًجَّ ٠ىلًٌ٘ ٍِ ٖي٠ًبٌٌتى ِي  كال ليا قيمة ال الجكارح كتقكل [32: الحج﴾ ]إٍ

 .(1)القمكب" تقكل بدكف كزف

 كلمتقكل أثرىا عمى الجندم الراشد نذكر منيا:

٘ىٚ: ﴿تعالى : قاؿأمر كل في واليسر السيولة" -1 ًٌٌَكى ذَّ
ٍهىٌٔاٌىٌحى يٌٌَيى ٌٌٍِٚلَّ ٍمرًقًًٌٌ٘

ى
اٌأ يٍْسن ﴾ ي

نيا، اإلنساف يرجكه ما غاية األمر في ، كاليسر[4:الطبلؽ]  ا يجعؿ أف كبرل لنعمة كا 
 بيسر األمكر يأخذ ضيؽ كال عسر كال مشقة كال عنت فبل عباده؛ مف لعبد ميسرة األمكر

 حصيمتيا في بيسر كيرضاىا، كعممو حركتو في بيسر كيناليا، كتقديره شعكره في
 .(2)"ا، كيعيش مف ىذا في يسر رىًخٌي نىًدٌم حتى يمقى اكنتيجتي

ٌٍ: ﴿ا  قاؿ :لممتقين ا لجنوده معّية" -2 ٠ا ِي ٌٌٍاٌكىاتَّ ٠ا ٙي فٌٌَّكىاٍنٖى
ى
مٌىٌاٌأ ًِيٌىٌ٘ى ذَّ ٙي ٍ : البقرة﴾ ]ال

مٌىٌاٌإًفٌَّ: ﴿ ، كقاؿ[194 ٌٚىٌ٘ى ي ً ٌٌٍاَّلَّ ٠ا ِى ٌٚىٌاتَّ ي ً ٌٗكَّاَّلَّ ًٍصٜي٠فٌىٌٞي  كىذه ،[128 :النحؿ﴾ ]ُم 
 عف حكاية  ا قاؿ كما كالحماية، كاإلعانة، كالتأييد، كالنصرة، كالتسديد، التكفيؽ معٌية
فٌٌٍَلٌى: ﴿بكر  ألبي كقكلو  محمد ٍزى ٜىةٌاٌإًفٌٌََّتى هى  العاٌمة المعٌية كأٌما ،[40: التكبة] ﴾٘ى
ٌٞي: ﴿تعالى قاؿ كعممو، كبصره، بسمعو، شيء، لكؿ شاممة معٌية فيي ٠ٌٌٌٍٗىكى هىسي ٌٚىٌ٘ى ٍح

ى
ةٌأ ٌ٘ى

ٌٍٗ ٜذي ةٌكىاٌْي ٙى ٖي٠فٌىٌثً ٙى  .(3)"[4: الحديد] ﴾ثىًػريٌهٌتىٍه

٠ا: ﴿تعالى قاؿ :النافع العمم "تيسير -3 ِي ٌٗيٌاٌىٌكىاتَّ ٙيسي ِّٖ ييهى ٌٌِّٔكىاٌيٌاٌيٌكى ءٌوٌثًسي ٍ ٌٗهٌَشى ًٖي ﴾ نى
 قياـ فيو ما يعممكـ كىك، عنو كنياكـ بو أمركـ ما جميع في  اتقكا أم ،[282: البقرة]

 سبحانو كىك، ذلؾ تعممكف ال ىدايتو لكال فإنكـ، رابطتكـ كتقكية أمكالكـ كحفظ مصالحكـ
 كجمب المفاسد درء بأسباب محيط عمـ عف يشرعو فإنما شيئنا شرع فإذا، شيء بكؿ العميـ

 .(4)شرعو" تبعو لمف المصالح

٠اٌإًف: ﴿تعالى قاؿ :البصيرة نور "إطالق -4 ِي ٌٌٍاٌىٌتىذَّ ٌٌٍٗهىَٔيى  إف ،[29:األنفاؿ﴾ ]ٌيٍرُىةٛنةٌَّٕسي
 كبيف، كالباطؿ الحؽ بيف بو يفرؽ نكرنا صاحبيا تعطي كميا األمكر في تعالى ا تقكل

                                                           

 (.1889/ 2( مكسكعة فقو القمكب، التكيجرم )ج1)
 (.3602/ 6( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج2)
 (.20( نكر التقكل كظممات المعاصي، القحطاني )ص 3)
 (.128/ 3( تفسير المنار، رضا )ج4)
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 الصؼ عمى ا تقكل تسيطر كعندما، الناس مف كثير يعمميف ال التي الشبيات دقائؽ
 .(1)رباني" بفرقاف يتحرؾ يصبح المسمـ

إًف: ﴿تعالى قاؿ :مكرىمو  األعداء كيد من الحفظ" -5 ٠اٌدىٍػًِبيكاٌكى ِي تىذَّ ٌٌٍَٗلٌىٌكى زي ٌٌٍٗيىُضي  ٞي يٍدي ٌْى
حٍبنة ةٌاٌىٌإًفٌٌَّطى ٙى ٖي٠فٌىٌثً ٙى ٍه ٌٌحى ًيؿه  شر مف السبلمة إلى تعالى ، يرشدىـ[120: عمراف آؿ] ﴾ُمي

 محيط ىك الذم ا عمى كالتككؿ كالتقكل الصبر باستعماؿ الفجار ككيد األشرار
 .(2)يكف" لـ يشأ لـ كما كاف شاء ما الذم كىك، بو إال ليـ قكة كال حكؿ فبل، بأعدائيـ

ى٠ٌٍ: ﴿تعالى قاؿ :واألرض السماء من "البركات -6 ل فٌٌَّكى
ى
ٔىٌٌأ ٍٞ

ى
رىلٌأ ِي ٜي٠اٌإٍ ٘ى ٠ٍاٌآ ِى ذىٍعٜىةٌكىاتَّ ٍى ٌٌٍٕٗى ًٟ يٍ

ٖى ٌنى
ٌ تو َكى ٌٚىٌثىرى ةءًٌٌِّ٘ ٙى رًٍضٌٌالصَّ

ى
كرسمو  با آمىنيكا الميمكة لك أف القرل: أم[ 96: األعراؼ] ﴾كىاْل

 ما مكاف، جانب كؿ مف ليـ كيسرناه الخير عمييـ لكسعنا كالمعاصي الكفر كاجتنبكا
 .(3)األرض" مف كبعضيا السماء مف بعضيا التي العقكبات فنكف مف أصابيـ

ٌ: ﴿تعالى ا قاؿ ،السماء من المدد لنزول "سبب -7 ٌٌٍدىٍػًِبيكاٌٌٍإًفٌثىَلى ٠ا ِي تىذَّ ٌٗكى دي٠كي
ٍ
يىأ ٌٌٌٌٍِّٗٚ٘كى ًٞ ٌٌى٠ًٍر

ا ذى ٌٌٍٗٞى ًدٍدزي ٍٙ ٌٗحي حًٌٌرىب سي ٍٙصى ًٌٌِبى ٌٚىٌآَلؼو حًٌٌِّ٘ ٙىآلاًسى ٍ ً٘يٌىٌال ِّ٠ صى  .(4)"[125: عمراف آؿ] ﴾مي

ٌ: ﴿تعالى قاؿ :الضعاف الذرية حفظ" -8 ٍْلىٍخضى ٌٚىٌكى ي ً ى٠ٌٌٍاَّلَّ ٠اٌل كي ٌٌٍٚدىرى ًٌٌٍ٘ٗ ًٟ ًٍ
ٍٖ يَّحٌنٌخى ةٌنةٌذيرِّ ةٌي٠اًٌؽهى ٌخى

ٌٍٗ ًٟ يٍ
ٖى ٠اٌنى ِي ٍيىذَّ ي٠اٌاٌىٌٌٖى ٠ل ِي ٍْلى اٌُى٠ٍَلٌنٌكى ًديدن  المسمميف إرشاد إلى إشارة اآلية كفي[، 9:النساء﴾ ]شى

 كيدخمكا أبناؤىـ تحفظ حتى شئكنيـ سائر في بالتقكل ضعاؼ ذرية ترؾ يخشكف الذم
، ا تقكل فقدكا إف أكالدىـ بضياع تيديد إشعارىا في كيككف، كعنايتو حفظ ا تحت

شارة إلى  ذريتيـ في يحفظكف الصالحيف الرجاؿ كأف، الفركع تحفظ األصكؿ تقكل أف كا 
ة: ﴿آية في كما الضعاؼ َّ٘

ى
ارٌيٌكىأ دى فٌىٌاٍْلً ٍيًٌٌٌىناى ٘ى ٍيًًٌٌٕييَلى ٙى ًديٜىحًًٌٌفٌٌيىتًي ٙى ٍ فٌىٌال َكى ٌٝيٌكى ٍذى زٍنٌهٌَتى ةٌْى ٙى ٟي َّ ٌل

فٌى َكى ةٌكى ٙى ٞي ثي٠
ى
ةًِلنةٌأ  أنفسيما في أبييما ببركة حفظا الغبلميف فإف[ 82:الكيؼ﴾ ]غى
 .(5)كماليما"

 كالكبائر، الشرؾ، مف: عميو ا حٌرـ ما اتقى فمف ،والحزن الخوف من "السالمة -9
 ما عمى يحزف كال الشر، مف عميو خكؼ فبل كالباطنة، الظاىرة أعمالو كأصمح كالصغائر،

                                                           

 (.239بفقو النصر كالتمكيف، الصبلبي )ص  ( تبصير المؤمنيف1)
 (.329/ 1( تفسير القرآف العظيـ، ابف كثير )ج2)
 (.221/ 7( محاسف التأكيؿ القاسمي )ج3)
 (.340( نكر اليدل كظممات الضبلؿ، القحطاني )ص 4)
 (.47/ 5( محاسف التأكيؿ، القاسمي )ج5)
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 ا قاؿ األبدم، كالفبلح كالسعادة التاـ، األمف حصؿ كالحزف الخكؼ انتفى فإذا مضى،
: ﴿ًٌٚ ٙى

ٌٌذى ٍغٖىطٌىٌاتَّقى
ى
ٌٌكىأ ٌٌٌىَلى ٠ٍؼه ٌٌٍٗخى ًٟ يٍ

ٖى ٌٌنى ٌٌٍٗكىَلى ٛي٠فٌىٌٞي ٍزى  .(1)"[35: األعراؼ﴾ ]ُيى

ّىٌ: ﴿تعالى "المتقكف يدخمكف الجنة كينجكف مف النار: قاؿ -10 َّحٌيٌدًٍٖ ٌٌإًَّتٌٌاٍْلٜى ٌٌٍٚٛي٠رًثي ًٌنجىةًدٛىةًٌ٘
ٚ فٌىٌ٘ى ياةٌلاى ًِ ًخٌ﴿ ، قاؿ تعالى:[63:مريـ﴾ ]دى ٍى ٍزًٕ

ي
َّحٌيٌكىأ ًِيٌىٌاٍْلٜى ذَّ ٙي رٍيٌىٌلًٍٖ  ، قاؿ[31:ؽ﴾ ]ثىًهيدٌوٌدى

ٌـى: ﴿تعالى ٌيٌيى٠ٍ ٍْشي ًِيٌىٌَنى ذَّ ٙي ٍ ٌٌال ًٌٌٚإًَلى اٌالرٍَّْحى ٌٍدن  .(2)"[85:مريـ﴾ ]كى

 السمة الرابعة: ذكر ا والدعاء.

ًٌٌبىٌ"ذكر ا كتكبيره، كالصدؽ في القتاؿ، قاؿ تعالى: ﴿ ٍٗ يذي ًِ ٜي٠اٌإًذىإٌى ٘ى ٌآ ٚى ي ً
ةٌاَّلَّ ٟى ح 

ى
ٌٌىةزٍبيذي٠اٌيىةٌأ حن

٠فٌى ًٖعي ٍٍ ٌتي ٍٗ ٌٕىهىَّٖسي سًرينا ْى ٌ ى ٌاَّللَّ كا ري ْي [، ىذه ىي عكامؿ النصر الحقيقية: الثبات 45﴾ ]األنفاؿ: كىاٍذ
عند لقاء العدك، كاالتصاؿ با بالذكر، فاذكركا ا عند جزع قمكبكـ، فإف ذكره يعيف عمى 

ذكر ا كثيران: بذكره في القمب كالمساف،  كيككف، "(3)الثبات في الشدائد، كالطاعة  كالرسكؿ"
كالتضرع كالدعاء بالنصر كالظفر ألف النصر ال يحصؿ إال بمعكنة ا تعالى، كذكر ا في 
أثناء القتاؿ يحقؽ معنى العبكدية ، كيشعر بمعنى اإليماف كالتفكيض  كالتككؿ عميو، كيقكم 

مؿ النصر كالفرج، كبدعائو تتبدد الكركب كالمخاكؼ، الركح المعنكية، فبذكره تطمئف القمكب، كيؤ 
كا: ﴿تعالى "كقكلو، "(4)كيحمك المكت في سبيؿ ا  ري ْي ٌىٌكىاٍذ سًريناٌاَّللَّ ٌٌٍْٗى ٠فٌىٌٕىهىَّٖسي ًٖعي ٍٍ ﴾ تي

 : أقكاؿ ثبلثة الذكر ىذا في لمعمماء [45: األنفاؿ]

 . الشدائد في تالثبا عمى يعيف ذكره فإف قمكبكـ، جزع عند ا اذكركا :األول

 فأمر المساف، كيضطرب المقاء عند يسكف ال القمب فإف بألسنتكـ، كاذكركه بقمكبكـ، اثبتكا :الثاني
 أصحاب قالو ما كيقكؿ الذكر، عمى المساف كيثبت اليقيف، عمى القمب يثبت حتى بالذكر
بَّٜىة﴿ :طالكت ًٌٍرغٌٌٍرى

ى
ٖىيٍٜىةٌأ ٍِبناٌنى ثىجٍِّخٌٌغى ٜىةٌكى ٘ى ا ٍُدى

ى
ٛىةكىاٌٌٍٛأ ٍ ٌٌَصي ى ـًٌٌلَعى ٠ٍ ِى ٌٚىٌإٍ ًًٌري  كىذه[ 250: البقرة﴾ ]إنٍاى

 .الناس في المحمكدة الشجاعة كىي البصيرة، كاتقاد المعرفة، قكة عف إال تككف ال الحالة
 .(5)لكـ" كمثامنتو أنفسكـ ابتياعو في لكـ ا كعد مف عندكـ ما اذكركا :الثالث

                                                           

 (.288( تيسير الكريـ الرحمف، السعدم )ص 1)
 (.243المؤمنيف بفقو النصر كالتمكيف، الصبلبي )ص ( تبصير 2)
 (.1528/ 3( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج3)
 (.24/ 10( التفسير المنير، الزحيمي  )ج4)
 (.23/ 8( الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي )ج5)
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ف الدعاء في كقت الشدة كفي أثناء المعر  كة مفيد كمحقؽ لمغاية، ألف الدعاء آية اإليماف، "كا 
ٌكالعكف عمى الثبات، قاؿ تعالى: ﴿ ٚى ً٘ ٌ ًو ٍٕ

ى
ٌثًأ ٍٗ زي د  ًٙ ٌمي ِنِّ

ى
ٌأ ٍٗ ٌٕىسي ةبى ٌٌىةٍشذىضى ٍٗ بَّسي ٌرى ىٍصذىًييسي٠فى ٌت إًٍذ

ٌ رًٍدًذيى ًحٌمي اًسى ٙىَلى ٍ ي٠بيسٌيٌال ٌُٖي ًٝ ٌثً ًِئَّ ٙى ًِلىٍف يٍْشىلٌكى ٌب
ٌإًَلَّ ي ٌاَّللَّ ٝي ٖى هى ةٌصى ٘ى ٌكى ٌإًفَّ ً ًٌنًٍٜدٌاَّللَّ ٍٚ ً٘ ٌ

ٌإًَلَّ ةٌاَلٍََّصي ٘ى ٌكى ٍٗ
ٌٗه ي ًٓ ٌظى ًزيزه ٌنى ى  .(1)["10 -9﴾ ]األنفاؿ: اَّللَّ

إًذىا﴿"كقاؿ تعالى:  ّىٌٌكى ى ل
ى
أ ًٌٌنجىةًدمٌشى ِنِّ ٌٌخى ٌٌٌىإًِنِّ  قريب إني فقؿ يقؿ كلـ [186: البقرة﴾ ]ُىًريته

 تحتاج إنما أنت عبدم يقكؿ الىكتع سبحانو كأنو: األول كجكه مف الدعاء حاؿ تعظيـ عمى فتدؿ
: قكلو أف: الثاني كبينؾ، بيني كاسطة فبل الدعاء مقاـ في أما الدعاء كقت غير في الكاسطة إلى
ذا  فثبت لمعبد، الرب أف عمى يدؿ قريب فإني :كقكلو لو العبد أف عمى يدؿ عني عبادم سألؾ كا 
 "،اْلِعَباَدةُ  ُىوَ  الدَُّعاءَ  "ِإنَّ :  ت، كقاؿالعبادا أفضؿ الدعاء فكاف ا، مف القرب يفيد الدعاء أف
٠ًِنٌ: ﴿قىرىأى  ثيَـّ  ٍشذىًضٍتٌٌاٍدني

ى
ٌٌٍٗأ العبادة،  كأفضؿ العبادة معظـ أنو ، معناه(2)[60: غافر﴾ ]ٕىسي

٠ا﴿: القرآف، قاؿ  أنكر فقد الدعاء أبطؿ فمف الباب ىذا في كثيرة كاآليات ٌٌٍٗاٍدني ٌدىُضى َعنٌٌرىبَّسي
يىحٌن ٍٍ ٌٍٔ: ﴿كقاؿ  ،[55: األعراؼ﴾ ]كىخي ةٌُي ٌٌ٘ى

ي
ٍهجىأ ٌٌٍٗحى ٌٌثًسي ٌٌرىِّبِّ ى٠ٍَلى ٌٌٍٗل ؤيزي  .(3)"[77: الفرقاف﴾ ]ديَعى

 : فيم والفقوالالسمة الخامسة: 

 كالمعاني، الصكر تقتنص قكة كالذىف الذىف، جكدة كالفيـ الكمي، اإلدراؾ عف عبارة "العمـ
 كفيـ، فيـ: كيقاؿ كعرفتو، عقمتو: أم ء،الشي فيمت: يقاؿ كالحسية، العقمية اإلدراكات كتشمؿ
 ذىنيَّة قكة ، "فالفيـ(4)العمـ" غير كىك بالمعرفة، الفيـ فسر قد كىذا كفتحيا، الياء بتسكيف
 .(5)العمـ" إلييا يصؿ كال الفيـ إلييا يصؿ قد التي الدقيقة األشياء استنباط إلى بيا يتكصؿ

يقكداف الجندم إلى معرفة الصكاب، فالفقو  الفيـ السميـ لنصكص القرآف كالتفقو في الديف"
، فبل يككف تبعان ألىكائو ضانان أنو عمى الجادة كما (6)قبؿ األمر ليعرؼ المعركؼ كينكر المنكر"

حيف قاؿ لصاحبو كىك يحرضو عمى  ،خميفة رسكؿ ا ىك حاؿ قاتؿ عمي بف أبي طالب 
، كنسي سقيـ الفيـ أف النبي (7)ة في االخرة"منا سعدنا بالذكر في الدنيا كبالجنتً قتؿ عمي: "إف قي 

                                                           

 (.435/ 2( التفسير المنير، الزحيمي )ج1)
 شعيب األرناؤكط: اسناده صحيح.[، قاؿ 18352: حديث رقـ298/ 30مسند أحمد، أحمد،( ]2)
 (.264/ 5( مفاتيح الغيب، الرازم )ج3)
 (.52/ 2( عمدة القارم، العيني )ج4)
 (.174/ 1( منار القارم، قاسـ )ج5)
 (.167/ 15( مجمكع الفتاكل، ابف تيمية )ج6)
 (.281/ 2( تاريخ الخميس، البكرم )ج7)
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 " :َأاَل ُأَحدُّْثُكَم ِبَأْشَقى النَّاِس َرُجَمْينِ قاؿ " : ُأَحْيِمُر َثُموَد الَِّذي ؟ " قيٍمنىا: بىمىى يىا رىسيكؿى اً، قىاؿى
، (1)"َحتَّى تَُبلَّ ِمْنُو َىِذِه، َيْعِني ِلْحَيَتوُ  َعَقَر النَّاَقَة، َوالَِّذي َيْضِرُبَك َيا َعِميُّ َعَمى َىِذِه، َيْعِني َقْرَنُو،

كنحف نرل اليكـ مف أحداث األسناف مف يكفركف المسمميف لخطأ فيميـ فيستبيحكف الدماء 
 كينتيككف األعراض، ظانيف أنيـ ميتدكف، كال حكؿ كال قكة إال با.

 منيج الديف كىذا لطرؽككمما ازداد الجندم فقيا قدر عمى التعامؿ مع األحداث بأفضؿ ا
 يتكشؼ بما بفقيو الناس أكلى ىـ بو لمجياد يخرجكف فالذيف بو، يتحرؾ مف إال يفقيو ال حركي،

ف كمعانيو، أسراره مف ليـ  كيجد ثـ أكالن  الديف كيجد فقد اإلسبلمية، الحركة كليد اإلسبلمي الفقو كا 
 قط يكف كلـ الفقو، ذلؾ أنشأت التي ىي الديف بيذا فالحركة الصحيح، ىك العكس كليس الفقو،
 الفقياء كاف ذلؾ أجؿ الكاقعة، مف الحياة حرارة عف بعيدان  الباردة، األكراؽ مف مستنبطان  فقيا

 لمجتمع الكاقعة الحياة مع تحركو كمف بو، تحركيـ مف لمديف فقييـ يجيء الديف، في متفقييف
 الحياة حركة بسبب الناشئ الفقو ابيذ كيتعامؿ سبيمو، في كيجاىد الديف، بيذا يعيش حي، مسمـ

ة﴿: الكاقعة، قاؿ  ٘ى فٌىٌكى ٜي٠فٌىٌلاى ً٘ ٍؤ ٙي ٍ كاٌال ري ًٍ ٍ ٌَّحٌنًٌْلٜى ٌٌلاى ى٠ٍَلى رٌىٌٌٖى ٍى ٌٌٍٚجى ًٌٌِّ٘ ًٌٌٌٍٍٗرُىحٌوٌُّلي ٟي ٍٜ حٌهًٌ٘ ٍى ةاً ٠اٌـى ٟي َِّ ٍى ًٌفًٌٌْلىذى
ًٌٚ ي ًٍذريكاٌادلِّ ًْلٜي ٌٌٍٗكى ٟي ٠اٌإًذىاٌُى٠ٍمى هي ٌٌٍٗرىصى ًٟ ٍ

ٌٌٍٗإًْلى ٟي َّٖ ريكٌٕىهى ٍذى  المقصكد يككف ، بيذا(2)[122: التكبة﴾ ]فٌىُيى
رشادىـ الحؽ، إلى الخمؽ دعكة كالتعمـ التفقو مف  ألف المستقيـ، كالصراط القكيـ الديف إلى كا 

 أنذركىـ قكميـ إلى رجعكا إذا أنيـ ألجؿ الديف، في بالتفقو أمرىـ تعالى أنو عمى تدؿ اآلية
 كتعمـ تفقو مف الديف، فكؿ قبكؿ في يرغبكفك  كالمعصية الجيؿ يحذركف كأكلئؾ الحؽ، بالديف
 كاف بالديف الدنيا كطمب عنو عدؿ كمف المستقيـ، كالصراط القكيـ المنيج عمى كاف الغرض ليذا
 .(3)صنعان  يحسنكف أنيـ يحسبكف كىـ الدنيا الحياة في سعييـ ضؿ الذيف أعماالن  األخسريف مف

  .الصبرالسمة السادسة: 

 مف قكة كىك يجمؿ كال يحسف ال ما فعؿ مف بو يمتنع النفس أخبلؽ مف فاضؿ خمؽ "ىك
بالصبر في أكثر مف سبعيف  كقد أمر ا  ،(4)أمرىا" كقكاـ شأنيا صبلح بيا التي النفس قكل

ٌتٌيمكضعان، قاؿ تعالى: ﴿ ٍٗ ٌٕىهىَّٖسي ى ٠اٌاَّللَّ ِي ٠اٌكىاتَّ رىاثًفي كاٌكى ةثًري ٜي٠اٌاٍغًِبيكاٌكىغى ٘ى ٌآ ٚى ي ً ةٌاَّلَّ ٟى ح 
ى
٠فٌىيىةٌأ ًٖعي ٍٍ ﴾

ٌٚى:﴿[، كقاؿ 200]آؿ عمراف:  ةثًًري ٌالػَّ مى ٘ى ٌ ى ٌاَّللَّ ةًٌإًفَّ َلى ٌكىالػَّ ٍِبً ٜي٠اٌاٍشذىًهيٜي٠اٌثًةلػَّ ٘ى ٌآ ٚى ي ً
ةٌاَّلَّ ٟى ح 

ى
﴾ يىةٌأ

                                                           

قاؿ األلباني: صحيح/ صحيح الجامع الصغير [، 18321: حديث رقـ257/ 30 مسند أحمد، أحمد،( ]1)
 (.505/ 1كزيادتو )ج

 ( باختصار.1734/ 3( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج2)
 (.172/ 16مفاتيح الغيب، الرازم )جينظر: ( 3)
 (.16( عدة الصابريف كذخيرة الشاكريف، ابف قيـ الجكزية )ص 4)
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حٍبنة﴿ :[، كقاؿ 153]البقرة:  ٌطى ٍٗ ٞي يٍدي ْى ٌ ٍٗ زي ٌيىُضي  ٠اٌَلى ِي تىذَّ ٌكى ٌدىٍػًِبيكا إًٍف [، 120﴾ ]آؿ عمراف: كى
بس النفس عمى ما يقتضيو العقؿ أك الشرع، أك عمى العبد عما يقتضياف حبسيا "كالصبر ح

"فاصبركا عمى الديف ، (1)عنو، كصابركا الكفار أم: غالبكىـ بالصبر فبل يككنكا أشد منكـ"
كا أعداء المَّو في الجياد، بالمغالبة في الصبر عمى شدائد الحرب ال تككنكا أقؿ  كتكاليفو كىصاًبري

، "كخص المصابرة بالذكر بعد أف ذكر الصبر: لككنيا أشد منو كأشؽ (2)كثباتان" صبران منيـ
 .(3)كأكمؿ كأفضؿ مف الصبر عمى ما سكاه"

 : نعـ ثبلث فييا كجدت إال مصيبة أصابتني ما:  الخطاب بف عمر "كقاؿ
 ديني. في تكف لـ أنيا :األولى

  كانت. مما أعظـ تكف لـ أنيا :الثانية

 .(4)الكبير" الجزاء عمييا يجازم ا أف :الثالثة

 الطاعة والتقيد باألوامر.السمة السابعة: 

 أصكؿ مف المعركؼ أصؿ في األمر لكلي كالطاعة كالسمع ،الجنديةالطاعة ىي أساس "
 النصكص تكاترت كقد، (5)"اإليمانية العقائد جممة في األئمة أدرجيا حتى الدينية الكاجبات
 كالسبب كلزكميا، المعركؼ في األمر كالة طاعة كضركرة تأكيد عمى كالسنة الكتاب مف القطعية

 في أحكاليـ لفساد سبب الخبلؼ فإف المسمميف، كممة "اجتماع: النككم اإلماـ يقكؿ كما ذلؾ في
كًِلٌقاؿ تعالى: ﴿ ،(6)كدنياىـ" دينيـ

ي
ٌكىأ ٠ؿى ٌالرَّشي ٠ا يهي ـً

ى
ٌكىأ ى ٌاَّللَّ ٠ا يهي ـً

ى
ٌأ ٜي٠ا ٘ى ٌآ ٚى ي ً ٌاَّلَّ ة ٟى ح 

ى
ٌأ ٍمًرٌيىة

ى
ٌاٍْل

ٌٍٗ ٍٜسي  أكلي يطيعكا أف عمييـ كغيرىـ؛ الجيكش مف الرعية في اآلية "نزلت [،59﴾ ]النساء: ً٘
 فإذا ا بمعصية يأمركا أف إال ذلؾ؛ كغير كمغازييـ كحكميـ قسميـ في لذلؾ الفاعميف األمر
 كتاب إلى كهرد شيء في تنازعكا فإف الخالؽ؛ معصية في لمخمكؽ طاعة فبل ا بمعصية أمركا
 ."(7) رسكلو كسنة ا

                                                           

 (.145/ 1( دليؿ الفالحيف، ابف عبلف )ج1)
 (.460/ 1زمخشرم )ج( الكشاؼ، ال2)
 (.475/ 1( فتح القدير، الشككاني )ج3)
 (.42/ 2( التفسير المنير، الزحيمي )ج4)
 (.77/ 1( بدائع السمؾ، ابف األزرؽ )ج5)
 (.225/ 12( المنياج، النككم )ج6)
 (.245/ 28( مجمكع الفتاكل، ابف تيمية )ج7)
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في شدة التزامو  كيتمثؿ لنا رجؿ األمف األكؿ الصحابي الجميؿ حذيفة بف اليماف  
اْذَىْب َفْأِتِني ِبَخَبِر اْلَقْوِم، َواَل َتْذَعْرُىْم : "»كانضباطو يكـ الخندؽ حيف قاؿ لو رسكلنا الكريـ 

لٍَّيتي «َعَميَّ  ، فىرىأىٍيتي أىبىا سيٍفيىافى ، يىقيكٍؿ: فىمىمَّا كى ـٍ تَّى أىتىٍيتييي مَّاـو حى ا أىٍمًشي ًفي حى عىٍمتي كىأىنَّمى ًمٍف ًعٍنًدًه جى
ا ًفي كىًبًد اٍلقىٍكًس فىأىرىٍدتي أىٍف أىٍرًميىوي، فىذىكىٍرتي قىٍكؿى رىسيكًؿ اً  ٍعتي سىٍيمن :  يىٍصًمي ظىٍيرىهي ًبالنَّاًر، فىكىضى

، فىمىمَّا أىتىٍيتيوي فىأىٍخبىٍرتيوي «َميَّ َواَل َتْذَعْرُىْم عَ » مَّاـً ٍعتي كىأىنىا أىٍمًشي ًفي ًمٍثًؿ اٍلحى ٍبتيوي فىرىجى ىصى ٍيتيوي ألى مى لىٍك رى ، كى
" بىًر اٍلقىٍكـً مثبلن في السمع كالطاعة دكف اجتياد أك اخبلؿ حيث كاف  ، فكاف حذيفة (1)ًبخى

 يتقيدكاجند أف التزامو التاـ منعو مف ذلؾ، فحرم ببمقدكره أف يقتؿ القائد العاـ لمجيكش لكف ال
 .(2)التعميمات ألف في ذلؾ النجاة ليـ كالنجاح لعمميـ

قاؿ ابف تيمية: "كفي الحقيقة فالكاجب في األصؿ إنما ىك طاعة ا، لكف ال سبيؿ إلى 
، فتجب طاعتو العمـ بمأمكره كبخبره كمو إال مف جية الرسكؿ كالمبمغ عنو، أما مبمغ أمره ككمماتو

كتصديقو في جميع ما أمر كأخبر، كأما ما سكل ذلؾ فإنما يطاع في حاؿ دكف حاؿ، كاألمراء 
  فإنو ال معصكـ بعد الرسكؿ، الذيف تجب طاعتيـ في محؿ كاليتيـ ما لـ يأمركا بمعصية ا

 .(3)كال تجب طاعة أحد بعده في كؿ شيء"

ٌ: ﴿دـ التنازع، قاؿ طاعة األمير، كعكقد أكجب ا عمى الجند  ٌكىَلى ي ٠ِلى ٌكىرىشي ى ٠اٌاَّللَّ يهي ـً
ى
كىأ

ٌٚى ةثًًري ٌالػَّ مى ٘ى ٌ ى ٌاَّللَّ ٌإًفَّ ٌكىاٍغًِبيكا ٍٗ ًٌرُييسي ٞىتى دىٍذ ٌكى ٖي٠ا ٍٍظى ذى ٌذى ٠ا ف حصكؿ إ[، "46﴾ ]األنفاؿ: تىٜىةزىني
مر التنازع ضد مصمحة العالـ ألف ذلؾ يفضي إلى اليرج كالمرج كالقتؿ كالنيب، فميذا السبب أ

 ذىبت ريح أصحاب محمد لقد ، "ك (4)ا تعالى بإقامة الديف عمى كجو ال يفضي إلى التفرؽ"
 . (5)حيف نازعكه يـك أحد"

بأمر كأراد فعمو لمصمحتيـ، سألكه إف كاف أمران تجب  إذا أمرىـ النبي  ككاف الصحابة "
ف كاف إنما أراده مف أجؿ مصمحتيـ كىـ ال يركنو ر   اجعكه في ذلؾ، كما كاف طاعتو نفذكا، كا 

يغضب عمييـ، بؿ إنو كاف يكافقيـ عمى رأييـ ما داـ غير مأمكر بو مف ا، كمف ذلؾ إرادتو 

                                                           

 .94سبؽ تخريجو ص ( 1)
 (.310( انظر: فقو السيرة، الغزالي )ص 2)
 (.69/ 19( مجمكع الفتاكل، ابف تيمية )ج3)
 (.588/ 27( مفاتيح الغيب، الرازم )ج4)
 (.25/ 8( الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي )ج5)



131 
 

 مصالحة غطفاف عمى ثمث ثمار المدينة في غزكة األحزاب لينسحبكا شفقة عمى أصحابو ،
ف كاف فاستشار السعديف في ذلؾ، فقاال: يا رسكؿ ا إف كاف ا أمرؾ بيذا فسم عان كطاعة، كا 

شيء تصنعو لنا فبل حاجة لنا فيو، لقد كنا نحف كىؤالء القكـ عمي الشرؾ با كعبادة األكثاف، 
كىـ ال يطمعكف أف يأكمكا منيا ثمرة إال قرل أك بيعان، فحيف أكرمنا ا باإلسبلـ كىدانا لو كأعزنا 

 .(1)"أييمافصكب ر  ،بؾ نعطييـ أمكالنا؟! كا ال نعطييـ إال السيؼ

 الدىاء والذكاء والخدعة والحيمة.السمة الثامنة: 

جندم، فيي المنجاة لو مف المكاقؼ المحرجة الإف ىذه الصفات عظيمة األثر في حياة 
تكفر لو كما كبيران مف المعمكمات في ك تعينو في تنفيذ ميماتو بسيكلة كيسر، كما الخطيرة، 

ف حكـ الحيؿ الشرعية  التي يتكصؿ بيا إلى مصالح كمنافع دينية، كقكلو أقصر كقت ممكف، "كا 
ًٌؽٍيسةنٌ:﴿تعالى أليكب  ٍذٌبًيىًدؾى : ىي ﴾ ليتخمص مف جمدىا كال يحنث، ككقكؿ إبراىيـ كىخي

أختي، لتسمـ مف يد الكافر، كما الشرائع كميا إال مصالح كطرؽ إلى التخمص مف الكقكع في 
حيث كضع السقاية في – لتي لقنيا يكسؼ المفاسد، كقد عمـ ا تعالى في ىذه الحيمة ا

مصالح عظيمة فجعميا سممان كذريعة إلييا، فكانت حسنة جميمة كانزاحت عنيا كجكه  -كعاء أخيو
 .(2)القبح لما ذكرنا"

الكثير مف الشكاىد الدالة عمى فطنتو كفطنة أصحابو نكرد  كما أننا نجد في سيرة الرسكؿ 
 :بعضيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر

يكـ بدر لما سأؿ الرجؿ عف خبر قريش، فمما فرغ قاؿ: ممف أنتما؟ فقاؿ  ذكاء الرسكؿ  -1
 .(3): نحف مف ماء، ثـ انصرؼ عنورسكؿ 

في غزكة االحزاب عندما استخدـ ذكاءه  "حنكة الصحابي الجميؿ النعيـ بف مسعكد  -2
: ما استطعت أف كدىاءه في ايقاع الشؾ بيف الييكد كقريش كغطفاف منفذان كصية الرسكؿ 

، فاستطاع أف يصنع الفرقة بينيـ كيخذليـ حتى قالكا: صدقكـ كا تخذؿ الناس فخذؿ
 .(4)"نعيـ

                                                           

 (.244/ 3( زاد المعاد، ابف قيـ الجكزية )ج1)
 (.492/ 2( الكشاؼ، الزمخشرم )ج2)
 ( بتصرؼ.17/ 6، طنطاكم )ج( التفسير الكسيط3)
 (.244/ 3(، كينظر: زاد المعاد، الجكزية )ج480/ 2( المغازم، الكاقدم )ج4)
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حيف فاجأ مجالسيو قبؿ أف يسأاله، فينكشؼ أمره، ذلؾ حيف قاـ أبك  "دىاء سيدنا حذيفة  -3
ؿ الذم سفياف فقاؿ: يا معشر قريش، لينظر امرؤ مف جميسو، قاؿ حذيفة: فأخذت بيد الرج

 .(1)كاف إلى جنبي فقمت: مف أنت؟ قاؿ: فبلف ابف فبلف"

كالجندم المسمـ يحرص كؿ الحرص عمى التفكير في أساليب النصر كأسباب التقميؿ مف 
نزاؿ الخسائر الفادحة بيـ، كقد فتح  خسائر أمتو، كأساليب دحر أعدائو كتفريؽ كممتيـ، كا 

فيو ، (2)«َخْدَعةٌ  الَحْربُ »حيف قاؿ:  كر بأعدائيـلجنكد اإلسبلـ القاعدة العامة لمم الرسكؿ 
التحريض عمى أخذ الحذر في الحرب، كالندب إلى خداع الكفار، كأف مف لـ يتيقظ لذلؾ لـ يأمف 

كقاؿ النككم: كاتفقكا عمى جكاز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكف، ، (3)"أف ينعكس األمر عميو
"لذا فبل بد أف يككف كثير الٌدىاء كالحيؿ ، (4)ز" يجك إال أف يككف فيو نقض عيد أك أماف فبل

كالخديعة: ليتكصؿ بدىائو إلى كؿ مكصؿ، كيدرؾ مقصده مف أٌم طريؽ أمكنو، فإنو متى كاف 
 .(5)قاصران في ىذا الباب أك شؾ أف يقع ظفر العدٌك بو أك يعكد صفر اليديف مف طمبتو"

 الشجاعة واالقدام.السمة التاسعة: 
 كالشجاعة تحممو ، كمخاطره كبيرة كجسيمة قد تكدم بحياة صاحبيا،ة عمؿ شاؽالجنديإف "
يثار النفس، عزة عمى  النفس شجاعة ىك الذم كالندل، البذؿ كعمى كالشيـ، األخبلؽ معالي كا 

 كشجاعتيا نفسو بقكة الغيظ، فإنو كظـ عمى كتحممو كمفارقتو، المحبكب إخراج عمى كقكتيا
َرَعِة، الشَِّديدُ  َلْيَس » : النبي قاؿ كما كالبطش، النزغ عف جاميابم كيكبحيا عنانيا، يمسؾ  ِبالصُّ
 العبد بيا يقتدر ممكة كىي الشجاعة، حقيقة كىك ،(6)«الَغَضبِ  ِعْندَ  َنْفَسوُ  َيْمِمكُ  الَِّذي الشَِّديدُ  ِإنََّما
 كالشيكية، ةكالغضبي العقمية: ثبلث قكل لئلنساف: اإلسبلـ حكماء ، "قاؿ(7)خصمو" قير عمى

. الحكمة العقمية القكة ككماؿ الجكد، الشيكية القكة ككماؿ الشجاعة، الغضبية القكة ككماؿ
 النفس لصفاة تابع المزاج كاعتداؿ المزاج، العتداؿ تابع الصكرة حسف ألف إليو إشارة كاألحسف

 .(8)األخبلؽ" أميات ىي الثبلث كىذه القريحة، جكدة بو الذم
                                                           

 (.63/ 6( البداية كالنياية، ابف كثير )ج1)
 [.3030: حديث رقـ64/ 4الجياد كالسير/الحرب خدعة، صحيح البخارم، البخارم، ( ]2)
 (.6/158( فتح البارم، ابف حجر )ج3)
 (.45/ 12ج، النككم )ج( المنيا4)
 (.159/ 1( صبح األعشى، القمقشندم )ج5)
 [.6114رقـ : حديث 28/ 8األدب/الحذر مف الغضب، صحيح البخارم، البخارم، ( ]6)
 (.294/ 2( مدارج السالكيف، ابف قيـ الجكزية )ج7)
 (.117/ 14( عمدة القارم، العيني )ج8)
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ٌ، قاؿ تعالى: ﴿نبياء صفة األ كالشجاعة" ٠ٍفى ٍظى ٌَيى ٌكىَلى ٝي ٠ٍٛى ٍظى ٌكىَيى ً ًتٌاَّللَّ
ةَلى ٌرًشى ِّيي٠فى جٖى ٌحي ٚى ي ً اَّلَّ

ٌى ٌاَّللَّ اٌإًَلَّ دن ظى
ى
 ،فبل ا إال أحدا يخشكف كال: بقكلو ككحدكىا الخشية جردكا أنيـ [،39﴾ ]األحزاب: أ

ف لكؿ نفس كتابان مؤجبلن ، "(1)غيره" إلى تمتفت كال غيره تخش ، كلف تمكت كا  إلى أجؿ مرسـك
٠ٍفًٌ: ﴿نفس حتى تستكفي ىذا األجؿ المرسـك قاؿ  ٌكىاٍخظى ٍٗ ٞي ٠ٍ ٍظى ٌَتى [، فالخكؼ 3﴾ ]المائدة: ٌىَلى

 كاليمع، كالحرص كالتخمؼ، ال تطيؿ أجبلن، كالشجاعة كالثبات كاإلقداـ كالكفاء ال تقصر عمران،
ة الخكؼ كالفزع، كبذلؾ تستقيـ عمى كبذلؾ تنطمؽ مف عقاؿ الشح كالحرص، كما ترتفع عمى كىم

الطريؽ بكؿ تكاليفو كبكؿ التزاماتو، في صبر كطمأنينة، كتككؿ عمى ا الذم يممؾ اآلجاؿ 
 .(2)كحده"

 مواقف الشجاعة واإلقدام في حياة سيد األنام نذكر بعضًا منيا:

: أش ككاف رسكلنا الكريـ  -1 ، قىاؿى ًميٍّ رى ا»جع الناس فعىٍف عى ٍلبىٍأسي يىٍكـى بىٍدرو اتَّقىٍينىا لىمَّا حىضى
ده أىٍقرىبى ًإلىى اٍلميٍشًرًكيفى ًمٍنوي ًبرىسيكًؿ اً  كىافى ًمٍف أىشىدّْ النَّاًس، مىا كىافى أىحى  .(3)«، كى

 .(4)أحد كقتؿ أبي بف خمؼ يقاتمو لـ بطكليان  قتاالن  قاتؿ  أحد معركة في -2

فقاؿ: أشيد  ،تـ كليتـ يـك حنيف يا أبا عمارةفي معركة حنيف: جاء رجؿ إلى البراء فقاؿ: أكن -3
 فرمكىـ رماة قـك كىـ ىكازف، مف الحي ىذا إلى حسر كلكنو كلى، ما  ا نبي عمى
 يقكد سفياف كأبك  ا رسكؿ إلى القـك فأقبؿ فانكشفكا، جراد مف رجؿ كأنيا نبؿ مف برشؽ

قاؿ  «اْلُمطَِّمبْ  َعْبدِ  اْبنُ  َأَنا َكِذْب، اَل  النَِّبيُّ  َأَنا»يقكؿ:  كىك كاستنصر كدعا فنزؿ بغمتو، بو
نَّ الشَُّجاَع ِمنَّا َلمَِّذي ُيَحاِذي ِبِو، َيْعِني النَِّبيَّ »البراء:   ُكنَّا َواِ ِإَذا اْحَمرَّ اْلَبْأُس َنتَِّقي ِبِو، َواِ 
»(5)"(6). 

عى  النَّاًس، أىٍحسىفى   النًَّبيُّ  كىافى : »قىاؿى   أىنىسو  عىفٍ  -4 دى  النَّاًس، كىأىٍشجى لىقىدٍ  النَّاًس، كىأىٍجكى  فىًزعى  كى
ًدينىةً  أىٍىؿي  مىى سىبىقىييـٍ   النًَّبيُّ  فىكىافى  المى قىاؿى  ،«فىرىسو  عى ٍدنىاهي : »كى  في القياـ ، "فإف(7)«بىٍحرنا كىجى

                                                           

 (.171/ 25( مفاتيح الغيب، الرازم )ج1)
 (.487/ 1ي ظبلؿ القرآف، قطب )ج( ف2)
 [، قاؿ شعيب األرناؤكط: إسناده صحيح.1042:حديث رقـ 307/ 2 مسند أحمد، أحمد،( ]3)
 (.178/ 3( زاد المعاد، ابف قيـ الجكزية )ج4)
 .39سبؽ تخريجو ص( 5)
 (.101/ 8( الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي )ج6)
 [.2820: حديث رقـ22/ 4الجياد كالسير/الشجاعة في الحرب كالجبف، صحيح البخارم، البخارم، ( ]7)
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 ؼخبل كال أفضؿ، إليو فالتقدـ عمؿ، يكازيو ال تعالى ا مف نفسو العبد كبيع العدك، نحر
 أشجع كاف ألنو ، ا رسكؿ يدم بيف الحرب يتقدـ أحد يكف كلـ بو، خفاء كال فيو

 .(1)الناس

 بنبييـ يقتدكا أف لممجاىديف فينبغي كاإليماف العمـ أىؿ مف بعدىـ كمف  أصحابو "كىكذا
، دٌٍ: ﴿تعالى قاؿ ِى فٌىٌٕى ٌٌٍٗلاى ٠ؿًًٌٌفٌٌٕىسي ًٌٌرىشي ةهٌٌاَّللَّ ٍش٠ى

ي
ٜىحٌهٌأ صى ٌٌٍٚظى ٙى ً فٌىٌل ٠ٌلاى ٌىٌيىرٍصي ٌـىٌاَّللَّ رٌىٌاٍْلًخرٌىٌكىاٍْلى٠ٍ ْى ٌكىذى

ٌى سًريناٌاَّللَّ  .(2)"[21: األحزاب﴾ ]ْى

 السمة العاشرة: تعمم آداب القتال:

القتاؿ التقيد بقكاعد كآداب معينة كثيرة، لتحقيؽ النصر، كالعز، كألنو مكقؼ  عند "يتطمب 
ثارىا في صفكؼ المقاتميف، حاسـ حساس يحتاج لضكابط ليا أىميتيا في المكقؼ القتالي، كآ

نما ىك دستكر رصيف متيف في العقيدة  دينيان  كمف المعمكـ أف القرآف الكريـ ليس كتابان  فحسب، كا 
كالعبادة، كاألخبلؽ كاألنظمة، كالسمـ كالحرب، لذا اشتممت تكجيياتو عمى كصايا حكيمة، 

 نذكر منيا بإيجاز: كىي ما يطمؽ عمييا أخبلقيات القتاؿ، (3)كمبادئ قكيمة في الجياد"

، ككؿ مف اجتنب الحرب عدم قتل النساء واألطفال والشيوخ الكبار والرىبان إذا لم يقاتموا -1
: ال يحؿ قتمو، فإف قاتمكا، أك حرَّضكا، أك كاف ليـ رأم كتدبير في الحرب قيتمكا، قاؿ 

ٌتىٍهذىٌ﴿ ٌكىَلى ٍٗ ةدًٖي٠ٛىسي ِى ٌحي ٚى ي ً ٌاَّلَّ ً ٌاَّللَّ ًٔ ًبي ٌشى ًٌف ٠ا
ُىةدًٖي ٌٚىكى ٍهذىًدي ٙي ٍ ٌال ًت  ٌُيي ٌَلى ى ٌاَّللَّ ٌإًفَّ كا ﴾ ]البقرة: دي
[، "كالعدكاف يككف بتجاكز المحاربيف المعتديف إلى غير المحاربيف مف اآلمنيف 190

المسالميف الذيف ال يشكمكف خطران عمى الدعكة اإلسبلمية كال عمى الجماعة المسممة، 
 .(4)عبادة مف أىؿ كؿ ممة كديف"كالنساء كاألطفاؿ كالشيكخ كالعباد المنقطعيف لم

ٍيرىةى عدم تحريق اآلدمي والحيوان بالنار -2 : بىعىثىنىا رىسيكؿي المًَّو ، فعىٍف أىًبي ىيرى ًفي  ، أىنَّوي قىاؿى
 : ٍدنىا ًحيفى  ، ثيَـّ قىاؿى رىسيكؿي المًَّو «ِإْن َوَجْدُتْم ُفاَلًنا َوُفاَلًنا َفَأْحِرُقوُىَما ِبالنَّارِ »بىٍعثو فىقىاؿى أىرى
 : كجى ري نَّ النَّاَر اَل ُيَعذُّْب ِبَيا ِإالَّ المَُّو، َفِإْن »الخي ِإنّْي َأَمْرُتُكْم َأْن ُتْحِرُقوا ُفاَلًنا َوُفاَلًنا، َواِ 

، "كمف ثـ كانت تمؾ اآلداب مرعية حتى مع أعدائيـ الذيف فتنكىـ (5)«َوَجْدُتُموُىَما َفاْقُتُموُىَما

                                                           

 (.20/ 10( الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي )ج1)
 (.539/ 2( الحكمة في الدعكة إلى ا تعالى، القحطاني )ج2)
 (.806/ 1( التفسير الكسيط، الزحيمي )ج3)
 (.188/ 1، قطب )ج( في ظبلؿ القرآف4)
 .86سبؽ تخريجو ص( 5)
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فأمر بحرؽ فبلف كفبلف  تمثيؿ.. كلما فار الغضب برسكؿ ا كمثمكا ببعضيـ أشنع ال
 .(1))رجميف مف قريش( عاد فنيى عف حرقيما، ألنو ال يحرؽ بالنار إال ا"

ٌ: ﴿، قاؿ النيي عن الغمول -3 َّٗ ًحٌثي ٘ى يىة ًِ ٌإٍ ـى ٌيى٠ٍ َّٔ ةٌىى ٙى ًتٌثً
ٍ
ٌيىأ ٍٔ ٍيٖي ٌحى ٍٚ ٘ى ٌكى َّٔ يي ٍفٌحى

ى
ٌأ ًٌَلىًبي فى ةٌلاى ٘ى كى

ٌ ٙي٠فٌىٌدي٠ىَّفَّ ٍلٖى ٌحي ٌَلى ٍٗ ٞي جىٍخٌكى ْىصى ةٌ ٘ى ٌ ٍٍسو ٌجى [، "كالغمكؿ ىك الخيانة، إال أنو 161﴾ ]آؿ عمراف: ُّلي 
، "كلقد كاف مف بيف العكامؿ (2)في عرؼ االستعماؿ صار مخصكصا بالخيانة في الغنيمة"

ئـ، مف الغنا التي جعمت الرماة يزايمكف مكانيـ مف الجبؿ، خكفيـ أال يقسـ ليـ رسكؿ ا 
كذلؾ كاف بعض المنافقيف قد تكممكا بأف بعض غنائـ بدر مف قبؿ قد اختفت كلـ يستحكا 

في ىذا المجاؿ، فينا يأتي السياؽ بحكـ عاـ ينفي عف األنبياء عامة  أف ييمسكا باسمو 
إمكاف أف يغمكا، كطبيعة النبي األمينة العادلة العفيفة ال يتأتى أف يقع منيا الغمكؿ ابتداء، 

 .(3)يدد الذيف يغمكف، كيخفكف شيئان مف الماؿ العاـ أك مف الغنائـ، ذلؾ التيديد المخيؼ"ثـ ي
، : »، قاؿ سؤال ا العافية، وعدم تمني لقاء العدو -4 َأيَُّيا النَّاُس، اَل َتَتَمنَّْوا ِلَقاَء الَعُدوّْ

، (4)«اْعَمُموا َأنَّ الَجنََّة َتْحَت ِظاَلِل السُُّيوفِ َوَسُموا المََّو الَعاِفَيَة، َفِإَذا َلِقيُتُموُىْم َفاْصِبُروا، وَ 
"أم ال محيص لئلنساف عما قدره ا لو كعميو، كلكف أمرنا ا تعالى بالتحرز مف 

 .(5)المخاكؼ كالميمكات، كباستفراغ الكسع في التكقي مف المكركىات"

ةٌ: ﴿ ، فيي أعظـ سبب لتسمط الكفار عمى المسمميف، قاؿاجتناب المعاصي -5 ٘ى كى
سًريٌو
ْى ٌ ٍٚ ٠ٌخى ٍي يىٍه ٌكى ٍٗ يًٍديسي

ى
جىٍخٌأ ْىصى ةٌ ٙى ٌٌىجً ًػيجىحو ٌمي ٍٚ ً٘ ٌ ٍٗ ةثىسي غى

ى
[، "أم ما يعجؿ 30﴾ ]الشكرل: أ

ا تعالى مف مصائب عقابو إما عمى جية المحنة أك عمى جية العقكبة المعجمة فبذنكبكـ 
 .(6)كال يعجؿ المحنة كالعقاب عمى كثير منيا"

 
 
 

                                                           

 (.189/ 1( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج1)
 (.411/ 9( مفاتيح الغيب، الرازم )ج2)
 (.504/ 1( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج3)
 .86سبؽ تخريجو ص ( 4)
 (.233/ 3الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي )ج (5)
 (.579/ 3( مفاتيح الغيب، الرازم )ج6)
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 : سمات الجندي الفاسد.ثانيالمطمب ال
 السمة األولى: الشرك با ومواالة الكفار.

"الجندم الفاسد يقاتؿ لغير ا، كيعتقد صحة المذاىب اليدَّامة كيدعك إلييا مع معرفة 
حقيقتيا، كمف ىذه المذاىب ما جدَّ في ىذا العصر مف مذاىب ىي في حقيقتيا حرب عمى 

ديو، كالقكمية كالكطنية، فكثير مف المنافقيف في ىذا اإلسبلـ، كدعكة لبلجتماع عمى غير ى
العصر ممف يسمكف "عممانييف" أك "حداثييف" أك "قكمييف" يعرفكف حقيقة ىذه المذاىب، كيدعكف 
إلى االجتماع عمى ىذه الركابط الجاىمية، كيدعكف إلى نبذ رابطة اإليماف كاإلسبلـ التي ذكرىا 

ٌٍربنا جؿ كعبل بقكلو: ﴿ ةٌال ٙى ةهٌإًجَّ ٌإًٍخ٠ى ٜي٠فى ً٘ ٍؤ  .(1)["10﴾ ]الحجرات: ٙي
ٌ"كقد نيانا ربنا عف اتخاذ الكافريف أكلياء قاؿ تعالى: ﴿ ٍٚ ً٘ ٌ ٍكًْلىةءى

ى
ٌأ ٚى ًًٌري ٌإنٍاى ٜي٠فى ً٘ ٍؤ ٙي ٍ ذًَّخًذٌال ٌحى َلى

ًٜيٌى ً٘ ٍؤ ٙي ٍ [ إف مف تكلى الييكد كالنصارل مف المسمميف، فإنو يككف منيـ 28﴾ ]آؿ عمراف: ديكًفٌال
ىـ، كبيف في مكضع آخر أف تكلييـ مكجب لسخط ا، كالخمكد في عذابو، كأف بتكليو إيا

ٌمتكلييـ لك كاف مؤمنان ما تكالىـ، كىك قكلو تعالى: ﴿ ًئٍسى
كاٌلى ري ٍى ٌزى ٚى ي ً ٌاَّلَّ ٠ٍَّٕفى ذى٠ى ٌحى ٍٗ ٟي ٍٜ ً٘ سًريناٌ ْى دىرىلٌ

ٌٍٗ ًٟ يٍ
ٖى ٌنى ي ٌاَّللَّ ًخؿى ٍفٌشى

ى
ٌأ ٍٗ ٟي صي ٍي جٍ

ى
ٌأ ٍٗ ٟي ى ٍخٌل ٘ى ٌُىدَّ ة [، كيفيـ مف ظكاىر ىذه اآليات أف 80ئدة: ﴾ ]الما٘ى

ٌٍٗمف تكلى الكفار عمدان اختياران، رغبة فييـ أنو كافر مثميـ ﴿ ٟي ٍٜ ً٘ ٌ ٝي ٌٌىإًَّٛ ٍٗ ٍٜسي ً٘ ٌ ٍٗ ٟي َّ ل ذى٠ى ٌحى ٍٚ ٘ى ﴾ كى
 .(2)["51]المائدة: 

ؿه ًإلىى النًَّبيّْ  اءى رىجي ا الًقتىاؿي ًفي سىًبي "كقد جى : يىا رىسيكؿى المًَّو ، مى دىنىا ييقىاًتؿي فىقىاؿى ًؿ المًَّو؟ فىًإفَّ أىحى
فىعى ًإلىٍيًو رىٍأسىوي ًإالَّ أىنَّوي كىافى قىاًئمن  مىا رى : كى فىعى ًإلىٍيًو رىٍأسىوي، قىاؿى ًميَّةن، فىرى ييقىاًتؿي حى بنا، كى : غىضى َمْن »ا، فىقىاؿى

ؿه )آخر( ًإلىى النًَّبيّْ »(3)مَِّو َقاَتَل ِلَتُكوَن َكِمَمُة المَِّو ِىَي الُعْمَيا، َفُيَو ِفي َسِبيِل ال اءى رىجي  ، كجى
ؿي  :فىقىاؿى  ؿي ييقىاًتؿي ًلييرىل مىكىانيوي، فىمىٍف ًفي سىًبيًؿ المَّوً  الرَّجي ؿي ييقىاًتؿي ًلمذٍّْكًر، كىالرَّجي ، كىالرَّجي ٍغنىـً ؟ ييقىاًتؿي ًلٍممى
 : ، فالحاصؿ مف ركاياتيـ أف (4)«َيا َفُيَو ِفي َسِبيِل المَّوِ َمْن َقاَتَل ِلَتُكوَن َكِمَمُة المَِّو ِىَي الُعمْ »قىاؿى

ظيار الشجاعة كالرياء كالحمية كالغضب ككؿ منيا  القتاؿ يقع بسبب خمسة أشياء طمب المغنـ كا 
يتناكلو المدح كالذـ فميذا لـ يحصؿ الجكاب باإلثبات كال بالنفي قكلو مف قاتؿ لتككف كممة ا 

المراد بكممة ا دعكة ا إلى اإلسبلـ كيحتمؿ أف يككف المراد أنو  ،ا ىي العميا فيك في سبيؿ

                                                           

 (.84( مختصر تسييؿ العقيدة اإلسبلمية، الجبريف )ص 1)
 (.412/ 1( أضكاء البياف، الشنقيطي )ج2)
 [.123: حديث رقـ36/ 1العمـ/مف سأؿ كىك قائـ عالـ جالس، صحيح البخارم، البخارم، ( ]3)
 [.2810:حديث رقـ20/ 4الجياد كالسير/مف قاتؿ لتككف كممة ا ىي العميا، يح البخارم، البخارم، صح( ]4)
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ال يككف في سبيؿ ا إال مف كاف سبب قتالو طمب إعبلء كممة ا فقط بمعنى أنو لك أضاؼ 
 .(1)"كيحتمؿ أف ال يخؿ إذا حصؿ ضمنان  إلى ذلؾ سببان مف األسباب المذككرة أخؿ بذلؾ

 ار كثيرة نذكر منيا:ومظاىر المواالة لمكف

كاطبلعيـ عمى أسرار  :االطمئنان إلى الكفار أو الثقة بيم في أمر عام، والتجسس ليم -1
ألف فيو إعانة  (2) المسمميف الخاصة بمصمحة الديف، كما فعؿ حاطب بف أبي بمتعة

ف المنافقيف لما كانكا يظيركف اإلسبلـ يمكنيـ ذلؾ مف االطبلع(3)لمكفر عمى اإليماف  ، "كا 
عمى أسرار المسمميف ثـ يخبركف الكفار بذلؾ فكانت تتضاعؼ المحنة مف ىؤالء المنافقيف، 

 .(4)لذلؾ جعؿ ا عذابيـ أزيد مف عذاب الكفار"
أك الشؾ في كفرىـ أك تصحيح أم مذىب مف  :الرضى بكفر الكافرين وعدم تكفيرىم -2

ٜي٠فٌىمذاىبيـ الكافرة قاؿ تعالى: ﴿ ً٘ ٌييٍؤ ة ٘ن ٌُى٠ٍ دي ً
ٌُتى ٌٌَلى ى ٌاَّللَّ ةدَّ ٌظى ٍٚ ٘ى ٌ ٌيي٠ىاد كفى ٌاٍْلًخًر ـً اٍْلى٠ٍ ٌكى ً ثًةَّللَّ

ٌي ٠ِلى ، "فإف مف تكالىـ كنصرىـ عمى المؤمنيف، فيك مف أىؿ دينيـ (5)["22﴾ ]المجادلة: كىرىشي
ذا رضيو كرضي  كممتيـ، فإنو ال يتكلى متكؿ أحدان إال كىك بو كبدينو كما ىك عميو راض، كا 

، "فما جعؿ ا لرجؿ مف قمبيف (6)و كسخطو، كصار حكمو حكمو"دينو، فقد عادل ما خالف
دَّيف: كٌدان  كرسكلو ككٌدان ألعداء ا كرسكلو،  في جكفو، كما يجمع إنساف في قمب كاحد كي

 .(7)فإما إيماف أك ال إيماف، أما ىما معان فبل يجتمعاف"

ًٌ﴿ قاؿ تعالى: :الركون إلييم -3 ٌاَّلَّ ٌٍإًَلى ٜي٠ا ْى ٌدىٍر ٌِّ٘ٚديكًفٌكىَلى ٌٗ ةٌٕىسي ٘ى ٌكى ٌاَلَّةري ٗي سي ٙىصَّ ذى ٌٍذى ٠ا ٙي ٖى ٌكى ٚى ي
كفٌى ي َصى ٌدٜي ٌَلى َّٗ ٍكًْلىةءٌثي

ى
ٌأ ٍٚ ً٘ [ الرككف حقيقتو: االستناد كاالعتماد، كالسككف 113﴾ ]ىكد: اًٌ

إلى الشيء كالرضا بو كىذه اآلية دالة عمى ىجراف أىؿ الكفر كالمعاصي مف أىؿ البدع 
 .(8)ر أك معصية إذ الصحبة ال تككف إال عف مكدة"كغيرىـ فإف صحبتيـ كف

                                                           

 (.28/ 6( فتح البارم، ابف حجر )ج1)
 [.3007: حديث رقـ59/ 4الجياد كالسير/الجاسكس، صحيح البخارم، البخارم، ( ينظر: ]2)
 (.201/ 3( ينظر: التفسير المنير، الزحيمي )ج3)
 (.251/ 11تيح الغيب، الرازم )ج( مفا4)
 (.232( الكالء كالبراء في اإلسبلـ، البركاتي )ص 5)
 (.400/ 10( جامع البياف، الطبرم )ج6)
 (.3514/ 6( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج7)
 (.108/ 9( الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي )ج8)
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أك الدخكؿ في دينيـ كقد نيى ا عف ذلؾ  :التولي العام واتخاذىم أعوانًا وأنصارًا وأولياء -4
ًًٜ٘يفقاؿ:﴿ ٍؤ ٙي ٍ ٌٚديٍكًفٌال ً٘ ٍكًْلىةءٌ

ى
ٌأ ٚى ًًٌري ٌإنٍاى ٜي٠فى ً٘ ٍؤ ٙي ٍ ذًَّخًذٌال ٌحى [ ، فمف اتخذ 28﴾ ]آؿ عمراف: َلَّ

انان كأنصاران كظيكران يكالييـ عمى دينيـ كيظاىركف عمى المسمميف فميس مف ا الكفار أعك 
، (1)في شيء، أم قد برئ مف ا كبرئ ا منو، بارتداده عف دينو كدخكلو في الكفر"

"كالكالية إعزاز كأمانة، كىـ يستحقكف لمذؿ كالخيانة، كا يغني عنيـ المسمميف، فبل يجكز 
 .(2)و مف إعبلئيـ عمى المسمميف"استعماليـ لما في

ٜي٠فٌى﴿ : قاؿ تعالى:مداىنتيم ومداراتيم ومجاممتيم عمى حساب الدين -5 ًٞ ييٍد ٌذى ٚي ًٞ ى٠ٌٍديٍد ﴾ كىد كاٌل
[ "المداىنة ىي إظيار الرضا بما يصدر مف الظالـ أك الفاسؽ مف قكؿ باطؿ، أك 9]القمـ: 

كؿ ما ال يرضى بو ذك ديف، أك عمؿ مكركه، فيي ببلدة في النفس، كاستكانة لميكل، كقب
َلَتْتَبُعنَّ َسَنَن َمْن َكاَن َقْبَمُكْم، ِشْبرًا ِشْبرًا َوِذرَاًعا ِبِذرَاٍع، َحتَّى : »قاؿ  ،(3)عقؿ، أك مركءة"

: «َلْو َدَخُموا ُجْحَر َضبٍّ َتِبْعُتُموُىمْ  ارىل؟ قىاؿى ، (4)«نْ َفمَ »، قيٍمنىا: يىا رىسيكؿى المًَّو، اليىييكدي كىالنَّصى
 .(5)"فالمداىف يتمطؼ بصاحب الباطؿ ليقره عمى باطمو كيتركو عمى ىكاه فيي ألىؿ النفاؽ"

ٌَلىٌ: قاؿ تعالى:﴿االستعانة بيم واتخاذىم بطانة من دون المؤمنين -6 ٜي٠اٍ ٘ى ٌآ ٚى ي ً ٌاَّلَّ ة ٟى ح 
ى
ٌأ يىة

جىةَلٌن ٌخى ٍٗ ي٠ٛىسي ل
ٍ
ٌيىأ ٌَلى ٍٗ ٌٚديكًٛسي ِّ٘ ٌ ةٛىحن ٌثًفى كاٍ لياء أصفياء مف غير أىؿ ممتكـ، ﴾ "أم: أك تىذًَّخذي

كبطانة الرجؿ: خاصتو، تشبييا ببطانة الثكب التي تمي بطنو، ألنيـ يستبطنكف أمره 
كيطمعكف منو عمى ما ال يطمع عميو غيرىـ، ثـ بيف العمة في النيي عف مباطنتيـ، فقاؿ 

لشر جؿ ذكره: ال يألكنكـ خباال، أم: ال يقصركف كال يترككف جيدىـ فيما يكرثكـ ا
، "فالتحذير لمجماعة المسممة مف أف تتخذ مف أعدائيا الطبيعييف بطانة، كأف (6)كالفساد"

تجعؿ منيـ أمناء عمى أسرارىا كمصالحيا، كىـ لمذيف آمنكا عدك، يجيء ىذا التحذير في 
صكرة شاممة خالدة، ما نزاؿ نرل مصداقيا في كؿ كقت، كفي كؿ أرض، صكرة رسميا ىذا 

يا أىؿ ىذا القرآف، فأصابيـ مف غفمتيـ كما يزاؿ يصيبيـ الشر كاألذل القرآف، فغفؿ عن

                                                           

 (.313/ 6( جامع البياف، الطبرم )ج1)
 (.48جبريف )ص  ( فتاكل في التكحيد، ابف2)
 (.162( سكء الخمؽ، أحمد الحمد )ص 3)
:حديث 9/103االعتصاـ بالكتاب كالسنة/لتتبعف سنف مف كاف قبمكـ، صحيح البخارم، البخارم، ( ]4)

 [.7320رقـ
 (.231( الركح، ابف قيـ الجكزية )ص 5)
 (.498/ 1( معالـ التنزيؿ، البغكم )ج6)
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: إف لي أنو قاؿ: قمت لعمر بف الخطاب  ، "كعف أبي مكسى األشعرم (1)كالميانة"
يىةٌكاتبان نصرانيان، فقاؿ: مالؾ قاتمؾ ا، أال اتخذت حنيفان، أما سمعت قكؿ ا تعالى: ﴿

ٌ ٌَلى ٜي٠ا ٘ى ٌآ ٚى ي ً ٌاَّلَّ ة ٟى ح 
ى
ٍكًْلىةءٌىأ

ى
ٌأ ةرىل ٌكىاَلَّػى ٠دى ٟي ٌاٍْلى كا [ قمت: لو دينو كلي 51﴾ ]المائدة: ٌتىذًَّخذي

كتابتو، فقاؿ: ال أكرميـ إذا أىانيـ ا، كال أعزىـ إذا أذليـ ا، كال أدنييـ إذا أبعدىـ ا، 
فما  قمت: ال يتـ أمر البصرة إال بو، فقاؿ: مات النصراني كالسبلـ، يعني ىب أنو قد مات

 .(2)تصنع بعده، فما تعممو بعد مكتو فاعممو اآلف كاستغف عنو بغيره"

 السمة الثانية: الكبر.

"الكبر كالخيبلء مرضاف نفسياف يصيباف الجندم إذا فسد فينشآف مف النقص الذم يصاب 
 بو، فبل يتكبر كال يختاؿ مف كاف كبير النفس كاسع العقؿ أبدان، كليذا نيى اإلنساف عنيما نييان 

ّىٌمعمبلن بقكلو: ﴿ ٌٌٍٚإًَّٛ ًٍرؽىٌٌٕى ٌٌَتى رٍضى
ى
ٌٌٍٚاٍْل ٕى جىةؿىٌٌتىجٍٖيوٌىٌكى ٌٌاٍْلً ٠َلن [ إذا سرت عمييا كلف 37﴾ ]اإلسراء: ـي

 .(3)تبمغ بتطاكلؾ الجباؿ كىذا تيكـ بالمتكبر كالمختاؿ"

"كينبغي ليككف الجندم الفاسد متكبران أف يرل لنفسو مرتبة كلغيره مرتبة، ثـ يرل مرتبة نفسو 
فكؽ مرتبة غيره، فعند ىذه االعتقادات الثبلثة يحصؿ فيو خمؽ الكبر، بؿ إف ىذه العقيدة تنفخ 
فيو، فيحصؿ في قمبو اعتداد، كىزة، كفرح، كرككف إلى ما اعتقده، كعز في نفسو بسبب ذلؾ، 

ْلَجنََّة َمْن اَل َيْدُخُل ا: »فتمؾ العزة، كاليزة، كالرككف إلى العقيدة ىك خمؽ الكبر، لذلؾ قاؿ النبي 
نما صار حجابا دكف الجنة ألنو يحكؿ بيف العبد كبيف (4)«ِكْبرٍ  َكاَن ِفي َقْمِبِو ِمْثَقاُل َذرٍَّة ِمنْ  ، كا 

أخبلؽ المؤمنيف كميا كتمؾ األخبلؽ ىي أبكاب الجنة كالكبر كعزة النفس يغمؽ تمؾ األبكاب كميا 
 .(5)ألنو ال يقدر عمى أف يحب المؤمنيف ما يحب لنفسو"

"كأصكؿ الخطايا كميا ثبلثة: الكبر كىك الذم أصار إبميس إلى ما أصاره، كالحرص كىك 
الذم أخرج آدـ مف الجنة، كالحسد كىك الذم جرأ أحد بني آدـ عمى أخيو فمف كقي شر ىذه 

 .(6)الثبلثة فقد كقى الشر فالكفر مف الكبر كالمعاصي مف الحرص كالبغي كالظمـ مف الحسد"

                                                           

 (.451/ 1( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج1)
 (.375/ 12( مفاتيح الغيب، الرازم )ج2)
 (.373/ 2( التفسير الكاضح، حجازم )ج3)
 [.91: حديث رقـ93/ 1اإليماف/تحريـ الكبر كبيانو، صحيح مسمـ، مسمـ، ( ]4)
 (.344/ 3( إحياء عمـك الديف، الغزالي )ج5)
 (.58( الفكائد، ابف قيـ الجكزية )ص 6)
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 :(1)التي يحذر الجندي من الوقوع فييا كثيرة نذكر منيا ومظاىر الكبر
ٌ: ﴿: كىك ميؿ في العنؽ، بإمالتو عف الٌنظر كبران ، قاؿ تصعير الوجو -1 ؾى دَّ ٍرٌخى هِّ ٌديػى كىَلى

، "فيك اإلعراض عمى جية الكبر، أم ال تعرض بكجيؾ عف الناس (2)["18﴾ ]لقماف: لًَّٖٜةًسٌ
أصعر إذا كاف بو داء، فيميؿ رأسو كعنقو مف ذلؾ إلى أحد  متكبران، كأصمو الميؿ، كيقاؿ: رجؿ

 .(3)الجانبيف، كيقاؿ: معناه ال تكمـ أحدان كأنت معرض عنو، فإف ذلؾ مف الجفاء كاإليذاء"
: كىك الذم ييرم الناس عظمة نفسو كىك التكبر كيعني التبختر االختيال في المشي -2

ٌلى: ﴿كالتعالي في المشية خيبلء، كىك محـر بقكلو تعا ًٍرؽى ٌَتى ٍٚ ٌٕى ّى ٌإًَّٛ ة رىظن رًٍضٌمى
ى
ًٍٙضًٌفٌاٍْل ٌتى كىَلى

ٌ ٠َلن ـي ٌ جىةؿى ٌاٍْلً وى
ٌتىجٍٖي ٍٚ ٕى ٌكى رٍضى

ى
َبْيَنَما َرُجٌل َيُجرُّ ِإزَاَرُه ِمَن : »، كبقكلو (4)["37﴾ ]اإلسراء: اٍْل

 .(5)«َمةِ الُخَياَلِء، ُخِسَف ِبِو، َفُيَو َيَتَجْمَجُل ِفي اأَلْرِض ِإَلى َيْوِم الِقَيا
، فيي مشية يبغضيا ا إال بيف الصفيف إلبراز ىيبة (6)كقد رخص في االختياؿ في الحرب

 .(7)المسمميف أماـ أعدائيـ
: "فقد اقترح أشراؼ الجاىمية أف يخصص ليـ (8)الترفع عن مجالسة من ىو أدنى منو -3

تيازىـ كاختصاصيـ مجمسان ال يككف فيو ىؤالء الفقراء الضعاؼ، كي يظؿ لمسادة ام النبي 
ًستَّةى  : "كينَّا مىعى النًَّبيّْ قاؿ كميابتيـ في المجتمع الجاىمي فقد ركل سعد بف أبي كقاص 

، فىقىاؿى اٍلميٍشًركيكفى ًلمنًَّبيّْ  ؿه نىفىرو ، كىرىجي كيٍنتي أىنىا كىاٍبفي مىٍسعيكدو مىٍينىا، قىاؿى كى ًء الى يىٍجتىًرئيكفى عى ٍد ىىؤيالى : اٍطري
قىعى ًفي نىٍفًس رىسيكًؿ اً  ًمفٍ  ا، فىكى يًيمى ًف لىٍستي أيسىمّْ ، كىرىجيبلى ؿه ًببلى ، كى مىا شىاءى اي أىٍف يىقىعى  ىيذىٍيؿو

دَّثى نىٍفسىوي فىأىٍنزىؿى اي  ٌٝي: ﴿فىحى ٟى ٌكىٍص كفى ٌييًريدي ٌكىإٍهىًِشِّ اةً دى ٌثًةٍٕيى ٍٗ ٟي بَّ ٌرى ٌيىٍدني٠فى ٚى ي ً
ٌاَّلَّ ٌتىٍفريًد ﴾ كىَلى

، لقد تقكؿ أكلئؾ الكبراء عمى ىؤالء الضعاؼ، فقضى ا سبحانو في ىذه (9)[52نعاـ: ]األ
 . (10)"كاىـ مف أساسياالدعكل بقضائو الفصؿ كرد دع

                                                           

 (.354/ 3ي )جإحياء عمـك الديف، الغزال :( ينظر1)
 (.5( المفردات في غريب القرآف، الراغب األصفياني )ص 2)
، السمرقندم )ج3)  (.26/ 3( بحر العمـك
 (.122/ 25( مفاتيح، الغيب الرازم )ج4)
 [.5790: حديث رقـ141/ 7المباس/مف جر ثكبو مف الخيبلء، صحيح البخارم، البخارم، ( ]5)
 (.103/ 5إرشاد السارم، القسطبلني )ج :( ينظر6)
 (.277/ 4فيض القدير المناكم )ج :( ينظر7)
 (.229مختصر منياج القاصديف، المقدسي )ص  :( ينظر8)
 [.2413: حديث رقـ1878/ 4فضائؿ الصحابة/فضؿ سعد بف أبي كقاص، صحيح مسمـ، مسمـ، ( ]9)
 (.1100/ 2( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج10)
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 : كالقياـ عمى ضربيف:حبو القيام لو -4
: "مىا كىافى : قياـ عند مجيء اإلنساف، فقد كاف السمؼ ال يكادكف يفعمكنو، قاؿ أنساألول

ـٍ ًمٍف رىسيكًؿ اً  شىٍخصه أىحىبَّ  ـٍ يىقيكميكا ًلمىا يىٍعمىميكفى ًمٍف كىرىاًىيىًتًو ًإلىٍيًي كىانيكا ًإذىا رىأىٍكهي لى ، كى
" ، كقد قاؿ العمماء: يستحب القياـ لمكالديف كاإلماـ العادؿ كفضبلء الناس، كقد (1)ًلذىًلؾى

صمح أف يفعؿ في حقو صار ىذا كالشعار بيف األفاضؿ، فإذا تركو اإلنساف في حؽ مف ي
، كاستحباب ىذا في لـ يأمف أف ينسبو إلى اإلىانة كالتقصير في حقو فيكجب ذلؾ حقدان 

 .(2)حؽ القائـ ال يمنع الذم يقاـ لو أف يكره ذلؾ، كيرل أنو ليس بأىؿ لذلؾ"
ُو الرَّْجاُل َمْن َسرَُّه َأْن َيَتَمثََّل لَ : »: قياـ عمى رأسو كىك قاعد، فيذا منيي عنو، قاؿ الثاني

، "ىذا الخبر إنما فيو نيي مف يقاـ لو عف السركر بذلؾ (3)«ِقَياًما َفْمَيَتَبوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّارِ 
بف قتيبة بأف معناه مف أراد أف يقكـ الرجاؿ اكأجاب عنو  ،لو ال نيي مف يقكـ لو إكرامان 

نيي الرجؿ عف القياـ ألخيو عمى رأسو كما يقاـ بيف يدم ممكؾ األعاجـ كليس المراد بو 
 .(4)إذا سمـ عميو"

 السمة الثالثة: التولي يوم الزحف والفرار من المعركة.
الزحؼ: الدنك قميبلن، كأصمو االندفاع عمى األلية، ثـ سمي كؿ ماش في الحرب إلى اآلخر 

تكلي اإلعراض ، كالتكلي يكـ الزحؼ: الفرار عف القتاؿ يكـ ازدحاـ الطائفتيف، كيقاؿ: ال(5)"زاحفان 
ف كاف بإزاء كؿ مسمـ أكثر مف  عف الحرب كالفرار مف الكفار إذا كاف بإزاء كؿ مسمـ كافراف، كا 
كافريف يجكز الفرار، كالزحؼ الجماعة الذيف يزحفكف إلى العدك أم يمسكف إلييـ بمشقة، مف 

 .(6)زحؼ الصبي إذا دب عمى أستو"

لصفاف؛ فيحـر عمى مف حضر االنصراؼ، "كيتعيف الجياد إذا التقى الزحفاف، كتقابؿ ا
سًريناكتعيف عميو المقاـ؛ لقكؿ ا تعالى: ﴿ ْى ٌ ى كاٌاَّللَّ ري ْي ٌٌىةزٍبيذي٠اٌكىاٍذ ًٌٌبىحن ٍٗ يذي ًِ ٜي٠اٌإًذىإٌى ٘ى ٌآ ٚى ي ً

ةٌاَّلَّ ٟى ح 
ى
﴾ يىةٌأ

ٌٚى[، كقكلو: ﴿45]األنفاؿ:  ةثًًري ٌالػَّ مى ٘ى ٌ ى ٌاَّللَّ ةٌو تعالى: ﴿[ ، كقكل46﴾ ]األنفاؿ: كىاٍغًِبيكاٌإًفَّ ٟى ح 
ى
يىةٌأ

                                                           

 [، قاؿ شعيب األرناؤكط: صحيح.12345، حديث رقـ:350/ 19 مسند أحمد، أحمد،( ]1)
 (.230( مختصر منياج القاصديف، المقدسي )ص 2)
[، قاؿ األلباني: 2755: حديث رقـ91/ 5األدب/ما جاء في قياـ الرجؿ لمرجؿ، سنف الترمذم، الترمذم، ( ]3)

 (.1033/ 2صحيح، صحيح الجامع الصغير كزيادتو )ج
 (.50/ 11( فتح البارم، ابف حجر )ج4)
 (.380/ 7الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي )ج (5)
 (.62/ 14( عمدة القارم، العيني )ج6)
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ٍدثىةرٌى
ى
ٌاٍْل ٗي ٞي ٠ ٕ ٌدي٠ى ةٌٌىَلى ٍن كاٌزىٍظ ري ٍى ٌزى ٚى ي ً ٌاَّلَّ ٗي يذي ًِ ٜي٠اٌإًذىإٌى ٘ى ٌآ ٚى ي ً

، "في اآليات أمر (1)["15﴾ ]األنفاؿ: اَّلَّ
بالثبات عند قتاؿ الكفار، كما في اآلية قبميا النيي عف الفرار عنيـ، فالتقى األمر كالنيي عمى 

، "كالفرار كالتكلي كبيرة مكبقة بظاىر القرآف (2)د عمى الكقكؼ لمعدك كالتجمد لو"سكاء، كىذا تأكي
: « اْجَتِنُبوا السَّْبَع الُموِبَقاتِ : »الكريـ كصريح قكؿ النبي  ؟ قىاؿى مىا ىيفَّ قىاليكا: يىا رىسيكؿى المًَّو، كى

َبا، َوَأْكُل َماِل الَيِتيِم، الشّْْرُك ِبالمَِّو، َوالسّْْحُر، َوَقْتُل النَّْفِس الَِّتي َحرَّ » َم المَُّو ِإالَّ ِبالَحقّْ، َوَأْكُل الرّْ
، كفي الحديث دليؿ عمى أف (3)«َوالتََّولّْي َيْوَم الزَّْحِف، َوَقْذُف الُمْحَصَناِت الُمْؤِمَناِت الَغاِفاَلتِ 

ًٌالفرار مف الكبائر المحرمة، لقكلو تعالى: ﴿ ٌاَّللَّ ٚى ً٘ ٌ تو ٌثًيىؾى ٍدٌثىةءى ِى [ ، كقد أجاز 16﴾ ]األنفاؿ: ذى
ف بعدت إذ لـ  التحيز إلى فئة كىك أف يرل القتاؿ في غير مكضعو أصمح كأنفع فينتقؿ إليو، كا 

ف كثر الكفار لقكلو تعالى: ﴿ ٍدثىةرٌىتفصؿ اآلية، ككانت اليزيمة محرمة كا 
ى
ٌاٍْل ٗي ٞي ٠ ٕ ٌدي٠ى ﴾ ٌىَلى

ٌٍٚ[، ثـ خففت عنيـ بقكلو: ﴿15]األنفاؿ:  ٌيىسي ةاىتىٍيًٌٌإًٍف ً٘ ٌ ًٖجي٠ا ٍي ٌحى كفى ةثًري ٌغى كفى ًٌنٍْشي ٍٗ ٍٜسي ً٘ ﴾
[ فأكجب عمى كؿ كاحد مصابرة عشرة، ثـ خفؼ عنيـ كأكجب عمى الكاحد مصابرة 65]األنفاؿ: 

ٌٍٗاثنيف بقكلو: ﴿ ٍٜسي ٌخى ي ٌاَّللَّ ًى ٍَّ ٌخى [ ، كاستقر الشرع عمى ذلؾ فحينئذ حرمت 66﴾ ]األنفاؿ: اٍْلفى
 . (4): مف فر مف اثنيف فقد فر كمف فر مف ثبلثة فمـ يفر" اليزيمة لقكؿ ابف عباس

 السمة الرابعة: المكر والخداع.

ىك: الحيؿ الخفية التي يمارسيا الجندم الفاسد إليصاؿ الشر لمف ال يستحقو، قاؿ تعالى 
جَّةرانٌفي قكـ نكح: ﴿ ْي ٌ ن را ٍٓ ٘ى ٌ كا ري ٓى ٘ى [ فتحسيف القبيح لمناس، كتقبيح الحسف، ىك 22﴾ ]نكح: كى

المكر الكيٌبار الذم ال يزاؿ يزاكلو دعاة الضبلؿ قديمان كحديثان؛ لصرؼ الناس عف الحؽ إلى 
خراجيـ مف النكر إلى الظممات، كما قاؿ تعالى: ﴿ ٌالباطؿ، كا  ٚى ً٘ ٌ ٍٗ ٟي ٍرًصي ٌَيي ٜي٠ا ٘ى ٌآ ٚى ي ً ٌاَّلَّ ًِل  ٌكى ي اَّللَّ

ٌٗي ٞي ٍكًْلىةؤي
ى
ٌأ كا ري ٍى ٌزى ٚى ي ً ٌكىاَّلَّ ٌاَل ٠ًر ٌإًَلى ةًت ٙى ٖي ةًتٌٌإل  ٙى ٖي ٌإل  ٌإًَلى ٌاَل ٠ًر ٚى ً٘ ٌ ٍٗ ٟي ٠جى ٍرًصي ٌَيي ةىي٠تي  ﴾ إفَّ

، "كمف ثـ كاف سالؾ المكر كالخديعة حتى يفعؿ المعصية أبغض عند الناس (5)["257]البقرة: 
 .(6)ممف يتظاىر بيا كفي قمكبيـ أكضع كىـ عنو أشد نفرة

                                                           

 (.197/ 9( المغني، ابف قدامة )ج1)
 (.23/ 8( الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي )ج2)
 [.6857: حديث رقـ175/ 8الحدكد/رمي المحصنات صحيح البخارم، البخارم، ( ]3)
 (.298 -297/ 7( نيؿ األكطار، الشككاني )ج4)
 (.215( شرح مسائؿ الجاىمية، الفكزاف )ص 5)
 ( بتصرؼ.336/ 12( فتح البارم، ابف حجر )ج6)
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رٌيقاؿ أىؿ العمـ في تفسير قكلو تعالى: ﴿ ٓي ٍٙ ٌحى ٚى ي ً ًديدٌهكىاَّلَّ ٌطى ابه ٌنىذى ٍٗ ٟي ى ٌل حِّبىةًت ٌالصَّ ﴾ كفى
[ ىـ المراؤكف بأعماليـ يعني يمكركف بالٌناس يكىمكف أٌنيـ في طاعة ا تعالى كىـ 10]فاطر: 

جي٠رٌييراءكف بأعماليـ، ﴿ بغضاء إلى ا  ٌحى ٠ى ٞي ٌ ّى ً كَلى
ي
ٌأ ري ٍٓ ٘ى [ أم يفسد كيبطؿ 10﴾ ]فاطر: كى

كالٌنيى، فإٌنو ما أسٌر أحد سريرة إاٌل أبداىا ا تعالى  كيظير زيفيـ عف قريب ألكلى البصائر
عمى صفحات كجيو كفمتات لسانو، كما أسٌر أحد سريرة إاٌل كساه ا تعالى رداءىا، إف خيران 

ف شٌران فشر ف قريشان حيف اجتمعكا في دار الندكة كتداكركا الرأم في إحدل ثبلث (1)فخير كا  ، "كا 
: إما إثباتو، أك قتمو، أك إخراجو كما حكى ا سبحانو عنيـ  مكرات يمكركنيا برسكؿ ا

٠ؾٌى﴿ ٍرًصي ٍكٌَيي
ى
ٌأ ي٠ؾى ذٖي ٍِ ٍكٌحى

ى
ٌأ كاًٌْليثٍجًذي٠ؾى ري ٍى ٌزى ٚى ي ً ٌاَّلَّ ّى ٌثً ري

ٓي ٍٙ إًٍذٌحى ٌ[، ﴿30﴾ ]األنفاؿ: كى ٠ى ٞي ٌ ّى ً كَلى
ي
ٌأ ري ٍٓ ٘ى كى

جي٠رٌي ث ىك خاصة يبكر، أم: [ يعنى: كمكر أكلئؾ الذيف مكركا تمؾ المكرات الثبل10﴾ ]فاطر: حى
يكسد كيفسد، دكف مكر ا بيـ حيف أخرجيـ مف مكة كقتميـ كأثبتيـ في قميب بدر، فجمع 

ٌٚىعمييـ مكراتيـ جميعان كحقؽ فييـ قكلو ﴿ ًًْري ة ٙى ٍ ٌال رٍيي ٌخى ي ٌكىاَّللَّ ي ٌاَّللَّ ري ٓي ٍٙ يى ٌكى ريكفى ٓي ٍٙ يى ﴾ ]األنفاؿ: كى
يٌِّ[ كقكلو: ﴿30 ٌالصَّ ري ٍٓ ٙى ٍ ٌال َي ي ً ٌُيى ًٌٝكىَلى ًٖ ٍٞ

ى
ٌثًأ والمكر والخداع »، كفي الحديث (2)["43﴾ ]فاطر: ئيٌإًَلَّ

، تدخؿ أصحابيا في النار في اآلخرة ، ألنيا مف أخبلؽ الكفار ال مف أخبلؽ (3)«في النار
المؤمنيف األخيار، كفي ىذا أبمغ تحذير عف التخمؽ بيذه األخبلؽ الذميمة، كالخركج عف أخبلؽ 

 .(4)اإليماف الكريمة"
 لسمة الخامسة: الغدر والخيانة.ا

ف  "ىك الٌرجكع عٌما يبذلو الجندم الفاسد مف نفسو كيضمف الكفاء بو، كىك خمؽ مستقبح، كا 
فأسممكا ثـ  ، "كقد قدـ عمى النبي (5)كاف يصاحبو فيو منفعة، كىك بالقادة أقبح، كليـ أضٌر"

ـ: ىذه نعـ لنا فاخرجكا فييا فاشربكا ىذه األرض، فقاؿ لي (6)فقالكا قد استكخمنا أتكا رسكؿ ا 
ألبانيا كأبكاليا، فخرجكا فييا فشربكا مف أبكاليا كألبانيا كاستصحكا، فمالكا عمى الراعي فقتمكه 
كاطردكا الذكد كارتدكا فبعث رسكؿ ا في آثارىـ، فأدرككىـ كقد أشرفكا عمى ببلدىـ، فما ترجؿ 

ييـ كأرجميـ كسممت أعينيـ بمسامير أحميت، ثـ النيار حتى جيء بيـ، فأمر بيـ، فقطعت أيد
                                                           

 ( باختصار.537/ 6( تفسير القرآف العظيـ، ابف كثير )ج1)
 (.603/ 3( الكشاؼ، الزمخشرم )ج2)
: حديث 369/ 12مـ، بف حباف، الحظر كاالباحة/الزجر عف أف يمكر المرء أخاه المساابف حباف: صحيح ( ]3)

 (.1139/ 2[، قاؿ األلباني: صحيح/ صحيح الجامع الصغير )ج5559رقـ
 (.360/ 14( الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي )ج4)
 (.5025/ 11( نضرة النعيـ، حميد كآخركف )ج5)
 (.631/ 12( أم استثقمكىا كلـ يكافؽ ىكاؤىا أبدانو/ لساف العرب، ابف منظكر )ج6)
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ةدناٌحبسيـ حتى ماتكا، قاؿ تعالى: ﴿ رًٍضٌٌىصى
ى
ًٌفٌاٍْل ٠ٍفى ىٍصهى ي ٌكى ي ٠ِلى ٌكىرىشي ى ٌاَّللَّ ىةًربي٠فى ٌُيي ٚى ي ً ٌاَّلَّ اءي زى ةٌصى ٙى إًجَّ

ٌ ؼو ًٌخَلى ٍٚ ً٘ ٌ ٍٗ ٟي ٖي رٍصي
ى
ٌكىأ ٍٗ ًٟ يًٍدي

ى
ٌأ مى فَّ ِى ٌتي ٍك

ى
ٌأ َّٖجي٠ا ٌييػى ٍك

ى
ٌأ ي٠ا ذَّٖ ِى ٌحي ٍف

ى
ًٌفٌٌأ ًٌخٍزمه ٍٗ ٟي ى ٌل ّى ً رًٍضٌذىل

ى
ٌاٍْل ٚى ً٘ ٌ ٠ٍا ٍى ٍٜ ٌحي ٍك

ى
أ

ٌٗه ًلي ٌنى ابه ةًٌنىذى ًٌفٌاٍْلًخرى ٍٗ ٟي ى ل ٍجيىةٌكى  .(1)["33﴾ ]المائدة: ادل 
كالحكمة في ىذا أنو لما  (2)«لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف بو»قاؿ:  "عف النبي 
صير عممان منشكران عمى صاحبو بما ال يطمع عميو الناس، فيكـ القيامة ي كاف الغدر خفيان 

 .(3)فعؿ"
"قاؿ عمماؤنا: إنما كاف الغدر في حؽ اإلماـ أعظـ منو في غيره لما في ذلؾ مف المفسدة،  

فإنيـ إذا غدركا كعمـ ذلؾ كلـ ينبذكا بالعيد لـ يأمنيـ العدك عمى عيد كال صمح، فيعظـ ضرره، 
لذـ أئمة المسمميف، فأما إذا لـ يكف لمعدك عيد  كيككف ذلؾ منفران عف الدخكؿ في الديف، كمكجبان 

الحرب : »فينبغي أف يتحايؿ عميو بكؿ حيمة، كتدار عميو كؿ خديعة كعميو يحمؿ قكلو 
 .(5)"(4)«خدعة

إلى بني النضير يستعينيـ في دفع دية، لمجكار الذم كاف رسكؿ ا  "كخرج رسكؿ ا 
  ،نعينؾ عمى ما أحببت، مما استعنت بنا عميو، ثـ خبل عقد ليما، قالكا: نعـ يا أبا القاسـ

إلى جنب جدار  بعضيـ ببعض، فقالكا: إنكـ لف تجدكا الرجؿ عمى مثؿ حالو ىذه كرسكؿ ا 
مف بيكتيـ قاعد فمف رجؿ يعمك عمى ىذا البيت، فيمقي عميو صخرة، فيريحنا منو؟ فانتدب لذلؾ 

الخبر مف السماء  خرة كما قاؿ، فأتى رسكؿ ا أحدىـ، فقاؿ: أنا لذلؾ، فصعد ليمقي عميو ص
ٌإلى المدينة، فنزؿ قكلو تعالى: ﴿ بما أراد القكـ، فقاـ كخرج راجعان  ٙىخى كاًٌٍٛه ري ْي ٜي٠اٌاٍذ ٘ى ٌآ ٚى ي ً ةٌاَّلَّ ٟى ح 

ى
يىةٌأ
ٌٍٗ ٟي يًٍدحى

ى
ٌأ ًَّ ٓى ٌٌى ٍٗ ٟي يًٍدحى

ى
ٌأ ٍٗ ٍسي ٌإًْلى ٠ا في ٌيىبٍصي ٍف

ى
ٌأ ـه ٌُى٠ٍ َّٗ ٞى ٌ ٌإًذٍ ٍٗ ٖىيٍسي ٌنى ً ٌٌاَّللَّ ً ٌاَّللَّ ى ٌكىلَعى ى ٌاَّللَّ ٠ا ِي ٌكىاتَّ ٍٗ ٍٜسي خى

ٜي٠فٌى ً٘ ٍؤ ٙي ٍ ٌال ً
ٍيىذى٠ىَّكَّ  .(6)["11﴾ ]المائدة: ٌٖى

 السمة السادسة: الكذب
نما  "اإلخبار عف الشيء عمى خبلؼ ما ىك عمدان كاف أك جيبلن، لكف ال يأثـ في الجيؿ، كا 

ٌتعالى: ﴿ ، "كقد اتسـ بالكذب أىؿ الكفر كالنفاؽ قاؿ(7)يأثـ في العمد" ٚى ي ً ٌاَّلَّ ًذبى ٓى ًمٌإٍ ٍٍَتى ةٌحى ٙى إًجَّ
                                                           

 .57صسبؽ ذكره ( 1)
 [.3186: حديث رقـ25/ 9الجزية/إثـ الغدر لمبر كالفاجر، صحيح البخارم، البخارم، ( ]2)
 (.334/ 3( تفسير القرآف العظيـ، ابف كثير )ج3)
 [.3030: حديث رقـ64/ 4الجياد كالسير/الحرب خدعة، صحيح البخارم، البخارم، ( ]4)
 (33/ 8لقرطبي )ج( الجامع ألحكاـ القرآف، ا5)
 (.614/ 1(/ كينظر: الكشاؼ، الزمخشرم )ج190/ 2( السيرة النبكية، ابف ىشاـ )ج6)
 (.69/ 1( المنياج، النككم )ج7)
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ًٌ ٌاَّللَّ ٌثًآيىةًت ٜي٠فى ً٘ ٌييٍؤ عبلمو، ألنيـ ال يرجكف 105﴾ ]النحؿ: َلى [ فيـ ال يصدقكف بحجج ا كا 
عمى الصدؽ ثكابان، كال يخافكف عمى الكذب عقابان، فيـ أىؿ اإلفؾ كافتراء الكذب، ال مف كاف 

، "ففي ىذه اآلية (1)ثكاب الجزيؿ، كخائفان عمى الكذب العقاب األليـ"راجيان مف ا عمى الصدؽ ال
 .(2)داللة قكية عمى أف الكذب مف أكبر الكبائر كأفحش الفكاحش"

"كقد تظاىرٍت نصكصي الكتاب كالسٌنة عمى تحريـ الكذب في الجممة، كىك مف قبائح 
مى صحتو: فعف أبي ىريرة الذنكب كفكاحش العيكب، كيكفي في التنفير منو الحديث المتفؽ ع

  قاؿ: قاؿ رسكؿ ا" : َذا ائُتمن َذا َوَعَد أْخَمَف، َواِ  آَيُة الُمناِفِق َثالٌث: إذا َحّدَث َكَذَب، َواِ 
 .(4)"(3)َخانَ 

، قاؿ النككم: كقد ضبط العمماء ما (5)الكذب عمى األعداء في الحرب كقد رخص النبي 
اإلماـ الغزالي قاؿ: الكبلـ كسيمة إلى المقاصد، فكؿ مقصكد  ييباح منو، كأحسف ما رأيتو ما ذكره

ف  محمكد يمكف التكصؿ إليو بالصدؽ كالكذب جميعان، فالكذب فيو حراـ، لعدـ الحاجة إليو، كا 
أمكف التكٌصؿ إليو بالكذب كلـ يكف بالصدؽ، فالكذب فيو مباح إف كاف تحصيؿ ذلؾ المقصكد 

ان، كينبغي أف يقابؿ بيف مفسدة الكذب كالمفسدة المترتبة مباحان، ككاجب إف كاف المقصكد كاجب
ف كاف عكسو، أك شٌؾ،  عمى الصدؽ، فإف كانت المفسدة في الصدؽ أشد ضرران فمو الكذب كا 

 .(6)حـر عميو الكذب

 السمة السابعة: اإلفساد في األرض.

، كحقيقتو "اإلفساد ضد اإلصبلح، كىك جعؿ الشيء فاسدان خارجان عما ينبغي أف يككف عميو
 .(7)العدكؿ عف االستقامة إلى ضدىا"

كاٌ"إف اإلفساد بعد اإلصبلح أظير قبحان مف اإلفساد عمى اإلفساد قاؿ تعالى: ﴿ ًصدي ٍٍ ٌتي كىَلى
ة ٟى ًظ ٌإًٍغَلى رًٍضٌبىٍهدى

ى
[، فإف كجكد اإلصبلح أكبر حجة عمى المفسد إذا ىك 56﴾ ]األعراؼ: ًفٌاٍْل

                                                           

 (.302/ 17( جامع البياف، الطبرم )ج1)
 (.272/ 20( مفاتيح الغيب، الرازم )ج2)
 [.59ـ :حديث رق78/ 1اإليماف/بياف خصاؿ المنافؽ، صحيح مسمـ، مسمـ، ( ]3)
 (.377( األذكار، النككم )ص 4)
 [.2605:حديث رقـ 2011/ 4البر كالصمة كاآلداب/تحريـ الكذب، صحيح مسمـ، مسمـ، ( ينظر: ]5)
 ( باختصار.377( األذكار، النككم )ص 6)
 (.202/ 1( الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي )ج7)
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ذا ىك أفسد كأخرجو عف كضعو؟ كلذلؾ خصو بالذكر، لـ يحفظو كيجرم عمى سننو، فكيؼ إ
ال فاإلفساد مذمكـ كمنيي عنو في كؿ حاؿ"  .(1)كا 

ف الجندم الفاسد الذم يفشي الظمـ ينطبؽ عميو قكلو تعالى: ﴿ رًٍضٌكا 
ى
ًٌفٌاٍْل َعى ٌشى إًذىاٌدى٠ىَّلَّ كى

ٌ ًت  ٌُيي ٌَلى ي ٌكىاَّللَّ ٔى ٌكىإجٍَّص ٌاٍِلىرٍثى ّى ًٖ ٍٟ يي ٌكى ة ٟى ًٌذي ًصدى ٍٍ ةدٌىًٌْلي صى ٍى ف ىذا الكصؼ ىك 205﴾]البقرة: إٍ [ كا 
كصؼ مف استعمى كاستكبر، يمنّْى الناس األماني، حتى إنو ليصكر ليـ أنو سيجعؿ ليـ األرض 
، حتى إذا حكـ تحكَّـ، فكانت شيكتو نظامنا، كىكاه حكمنا، كال بيدَّ أف  نعيمنا، كخيراتيا لبننا كعسبلن

، كمف قاؿ لو اتؽ ا قطع عنقو، أك سمط عميو كبلبو يرضى الناس حككمتو طكعنا أك كرىنا
 .(2)الذيف جعمكا أنفسيـ ممكنا لو، يممؾ رقابيـ، كيظنكف أنفسيـ األحرار، كىـ العبيد حقِّا

ساءتو  "كقد خاطب ربنا  الطاغية فرعكف إثر إفساده، معرفان إياه قبح صنيعو أياـ حياتو كا 
و، كمعصيتو ربو، حيف فزع إليو في حاؿ حمكؿ سخطو إلى نفسو أياـ صحتو، بتماديو في طغيان

بو كنزكؿ عقابو، مستجيران بو مف عذابو الكاقع بو، لما ناداه كقد عمتو أمكاج البحر، كغشيتو 
يٌىكرب المكت: ﴿ ًٙ ًٖ ٍص ٙي ٍ ٌال ٚى ً٘ ٌ ٛىة

ى
ٌكىأ ٔى اًئي ٌبىٜي٠ٌإًٍْسى ًٝ ٜىٍخٌثً ٘ى ًمٌآ

ٌاَّلَّ ٌإًَلَّ ى ٌإًِلى ٌَلى ٝي َّٛ
ى
ٌأ ٍٜخي ٘ى ٌآ كنس: ﴾ ]يُىةؿى

ٌ[ المسمميف لو، المنقاديف بالذلة لو، المعترفيف بالعبكدية، ﴿90 ٚى ً٘ ٌ ٍٜخى كي ٌكى ٔي جٍ ٌرى يٍخى ُىٍدٌنىػى ٌكى آٍْلفى
ٌٚى ًصًدي ٍٍ ٙي ٍ [ اآلف تقر  بالعبكدية، كتستسمـ لو بالذلة، كتخمص لو األلكىة، كقد 91﴾ ]يكنس: ال

سديف في األرض، الصاديف عصيتو قبؿ نزكؿ نقمتو بؾ، فأسخطتو عمى نفسؾ، ككنت مف المف
 . (3)عف سبيمو؟ فيبل كأنت في ميؿ، كباب التكبة لؾ منفتح، أقررت بما أنت بو اآلف مقر؟"

  

                                                           

 (.410/ 8( تفسير المنار، رضا )ج1)
 ( بتصرؼ.109لقرآف، أبك زىرة )ص ( المعجزة الكبرل ا2)
 (.194/ 15( جامع البياف، الطبرم )ج3)
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 لثالمبحث الثا
 التوجييات والتأييد القرآني لمجندي

 

 .توجييات القرآن الكريم لمجندي المسممالمطمب األول: 
 يانة. أواًل: الوفاء بالعيود في الحرب والسمم وتحريم الخ

غدران،  غٌرة عمى كأخذه العدك بعد معاىدتو أك ميادنتو غفمة انتياز مف الكريـ القرآف "حذر
ة: ﴿قاؿ تعالى َّ٘ إً ٌٌَّٚكى ىةذى ٌٌٍَٚتى ٌـوًٌ٘ ٌٌٌٍٗىةٍٛجًذًٌٌٍخيىةٛىحٌنٌُى٠ٍ ًٟ ٍ

ٌٌإًْلى ى ٠ىاءٌوٌلَعى ٌىٌإًفٌٌَّشى ٌٌاَّللَّ ٌٌَلى ًت   ﴾ اٍْلىةاًجًيٌىٌُيي
 ال المسمميف صريحان، ألف النبذ ىذا فيككف منيـ الشر ستكجٌ  عند العيد كطرح [58: األنفاؿ]

 ىذا بعد يشرعكف ثـ أعدائيـ، عمى صراحة الحرب كيعمنكف بأحد، يغدركف كال أحدان  يخكنكف
 .(1)القتاؿ" في اإلعبلف

 أك سران  فييما الخيانة كحـر كالسمـ الحرب في بالعيكد "كقد أكجب ا عمى الجنكد الكفاء
 القكة، كقت فيو بالخيانة العيد نقض إلباحة مجاالن  تدع ال محكمة متعددة ذلؾ يف كاآليات جيران،
 فقاؿ المعاىديف منيـ استثنى كالمؤمنيف النبي عيد نقضكا الذيف المشركيف عيكد بنبذ أمر كلما
ٌ: ﴿تعالى ا ٌٚىٌإًَلَّ ي ً ٌٌٍٗاَّلَّ ٍدتي ٞى ٌٚىٌَع كًيٌىًٌ٘ ٍْشً ٙي ٍ ٌٌَّٗال ٌٌٍٗثي ى ٌٌٍٗل ٠كي ِيػي ٍٜ حٍبةنٌٌحى ٌٍٗكٌىٌطى ى كاٌل ري ًٞ ٌٌٍٗييلة ٖىيٍسي نٌٌنى دا ظى

ى
ٌأ

٠ا  ٙ دً
ى
ٌٌٌٍٗىأ ًٟ ٍ

ٌٌٍٗإًْلى ٞي دى ٍٟ ٌٌٍٗإًَلٌخى ًٟ دً دَّ ٌىٌإًفٌٌَّ٘ي ٌٌاَّللَّ ًت  ًِيٌىٌُيي ذَّ ٙي ٍ ٌ: ﴿تعالى ا قاؿ ثـ ،[4: التكبة﴾ ]ال ًى يٍ ٌْى
٠فٌي كًيٌىٌيىسي ٍْشً ٙي دٌهٌلًٍٖ ٍٟ ًًٌٌنٍٜدٌىٌخى ٠ًِلًٌٌكىًنٍٜدٌىٌاَّللَّ ٌٌرىشي ٌٚىٌإًَلَّ ي ً ٌٌٍٗاَّلَّ ٍدتي ٞى ٙىٍصًضدًًٌٌنٍٜدٌىٌَع ٍ ـًٌٌال ةٌاٍِلىرا ٙى ٠اٌذى ةمي ٌاٍشذِى
ٌٍٗ ٠إٌىسي ٙي ي ًِ ٌٌٌٍٗىةٍشذى ٟي ى ٌىٌإًفٌٌَّل ٌٌاَّللَّ ًت  ًِيٌىٌُيي ذَّ ٙي ٍ  الحكـ مف أعظـ بالعيكد كفاء يكجد فيؿ ،[7: التكبة﴾ ]ال
 .(2)تعالى؟" ا بأمر

 ثانيًا: النفرة لمجياد في سبيل ا.
 في العمكم لممعنى كتحقيؽ األرض، قيد مف ؽانطبل ا سبيؿ في لمجياد النفرة "إف
 ا في عقيدة ذك يحجـ المحدكد، كما الفناء مف كخبلص الممتد، الخمكد إلى كتطمع اإلنساف،

 يقكؿ لذلؾ كىف، بيا صاحبيا إيماف كفي دخؿ، العقيدة ىذه كفي إال سبيمو في لمجياد النفرة عف
فالنفاؽ  (3)«ِنَفاقٍ  ِمنْ  ُشْعَبةٍ  َعَمى َماتَ  َنْفَسُو، ِبوِ  ُيَحدّْثْ  َوَلمْ  َيْغُز، َوَلمْ  َماتَ  َمنْ »: الرسكؿ 

                                                           

 (.50( الرسكؿ القائد، خطاب )ص 1)
 (.231-230(، كينظر لممؤلؼ: الكحي المحمدم )ص 231/ 11( تفسير المنار، رضا )ج2)
 [.1910: حديث رقـ1517/ 3االمارة/ذـ مف مات كلـ يغزك، صحيح مسمـ، مسمـ، ( ]3)
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 الفقر، أك المكت خشية ا سبيؿ في الجياد عف عقيدة عمى أنو يزعـ بمف يقعد الذم ىك
  .(1)ا" عند مف كالرزؽ ا، بيد كاآلجاؿ

ف ما بيده إما مسمـ كؿ عمى متعيف الكفار جياد "كا  ما بمسانو كا  ما بمالو كا   أعمـ، كا بقمبو كا 
 نزؿ ما أكؿ قاؿ: الطبرم ركل كقد بالنفير، األمر بعد يتأخركف الذيف المؤمنيف عاتب ا كقد
 يتخمفكف يككنكا فمـ العمكـ األمر ىذا مف الصحابة بعض فيـ كقد كثقاالن  خفافان  انفركا براءة مف
 بنكع مف ىذه األنكاع حسب الحاجة فيجب عمى المسمـ أف يجاىد في سبيؿ ا، "(2)الغزك" عف

 .(3)"كاألمر بالجياد بالنفس كالماؿ كثير في القرآف كالسنة ،كالقدرة

 قاؿ كما نفاؽ فيو ككاف قطعان  الكاجبة بالمحبة يأت لـ الجياد إلى داع فيو يكف لـ "كمف
ة﴿ تعالى: ٙى ٜي٠فٌىٌإًجَّ ً٘ ٍؤ ٙي ٍ ٌٚىٌال ي ً ٜي٠اٌاَّلَّ ٘ى ًٌٌآ ٠ًِلًٌٌثًةَّللَّ ٌٌَّٗكىرىشي ٌٌٍٗثي ى كاٌيىٍردىةثي٠اٌل دي ٞى ة ٌٌٍٗكىصى ًٟ ً ٍم٠ىال

ى
ٌٌٍٗثًأ ًٟ ًص ٍي ٍج

ى
ًًٌٌٔفٌٌكىأ ًبي ٌشى

ًٌ ّىٌٌاَّللَّ ً كَلى
ي
ٌٗيٌأ ةًدُي٠فٌىٌٞي ف(4)"[15: الحجرات﴾ ]الػَّ  يحب المحب ألف لمجياد مستمزمة المحبة ، "كا 
 كيرضى يعاديو؛ مف كيعادم يكاليو مف كيكالي محبكبو يبغض ما كيبغض محبكبو يحب ما

. ذلؾ في لو مكافؽ فيك عنو ينيى عما كينيى بو يأمر بما كيأمر لغضبو يغضبك  لرضاه
 كيغضبكف لرضاه يرضكف إنما ىـ إذ لغضبيـ كيغضب لرضاىـ الرب يرضى الذيف ىـ كىؤالء

 .(5)لو" يغضب لما

 :العدة إعداد ثالثًا:
 كيدىا العدك، بو تقابؿ التي األمة كجوك  كسياجو، كدرعو كسبلحو الكطف عدة ىك "الجيش

 كثير في ترل كما بو القرآف عناية كانت كلذا الساىرة، كعينيا النابض كقمبيا بيا، تبطش التي
عطاؤه لو  النبي كرعاية اآليات، مف  .(6)كاضح" ظاىر أمر لزمنو المناسب الكافر القسط كا 

لى: قكلو تعا في القكة لفظ كرد كقد القكة، بإعداد المسمميف كتعالى سبحانو ا أمر فقد
كا﴿ ًند 

ى
ٌٌٍٗكىأ ٟي ى ةٌل ٌٌٍٗ٘ى ٍهذي ٌٌٍٚاٍشذىفى ةوًٌٌ٘  ليشمؿ يتسع فيك تقييد، كال تحديد بغير مطمقان  ،[60: األنفاؿ﴾ ]ُي٠َّ
 كالجياد لمغزك آلة ىك ما ككؿ العدك، حرب عمى بو يتقكل كما كمعنكيان، ماديان  القكة عناصر كؿ

                                                           

 (.1655/ 3بلؿ القرآف، قطب )ج( في ظ1)
 (.38/ 6( فتح البارم، ابف حجر )ج2)
 (.9( الجياد في سبيؿ ا تعالى، القحطاني )ص 3)
 (.279/ 2( جامع الرسائؿ، ابف تيمية )ج4)
 (.58/ 10( مجمكع الفتاكل، ابف تيمية )ج5)
 ( .840/ 1( التفسير الكاضح، الحجازم )ج6)
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 لمزماف تبعان  تتطكر ألنيا المطمكبة؛ القكة تحديد الكريمة اآلية تركت كقد القكة، جممة مف فيك
 إرىاب بيا يستطيعكف قكة مف ظركفيـ يناسب ما بإعداد المسممكف يمتـز كحتى كالمكاف،

 .(1)العدك

 أنكاع مف تستطيع ما كؿ األمة إعداد ىك الحرب قبؿ الدكلة عميو تككف أف يجب الذمف"
 إرىاب ذلؾ مف األكؿ القصد ككفي أف عمى بحسبو زماف كؿ في الخيؿ رباط كمف الحربية القكة

خافتيـ األعداء  أك متاع أك منيا أفراد عمى أك مصالحيا أك ببلدىا عمى التعدم عاقبة مف كا 
 أىميا دماء عمى دارىا عقر في آمنة تككف أف ألجؿ ببلدىا، غير في حتى ليا مصمحة

 .(2)بدينيا" حريتيا في مطمئنة كأمكاليا، كمصالحيا

 شورى.االلتزام بال: رابعاً 
ٌٍٗ﴿لقد كجو القرآف القيادة اإلسبلمية لمشاكرة أصحاب الرأم مف الجنكد قاؿ تعالى:  ٞي ةًكٍر ٌكىطى

ٍمرًًٌٌفٌ
ى
 تطييبان  كميا، األمكر في أصحابو يشاكر فعبلن   ا رسكؿ فكاف ،[159: عمراف آؿ﴾ ]اٍْل

 أف أراد كلكف حاجة، إلييـ بو ما أف ا عمـ قد:  الحسف قاؿ بفعمو، الناس كليستف لقمكبيـ،
 يحضرىـ ما ألفضؿ ا ىداىـ إال بينيـ قط قكـ تشاكر ، "كقاؿ أيضان: ما(3)بعدىـ مف بو يستف
 .(4)ينفع" بالذم أك بالرشد ليـ ا عـز إال لفظ كفي

 ذكر بعض مواقف الشورى:

 عرض بنا استعرضت لك ا، رسكؿ يا: فقالكا العير، إلى الذىاب في بدر يكـ "شاكرىـ -1
 قـك قاؿ كما لؾ نقكؿ كال معؾ، لسرنا الغماد برؾ إلى بنا سرت كلك معؾ، لقطعناه البحر
 فنحف اذىب: نقكؿ كلكف قاعدكف، ىاىنا إنا فقاتبل، كربؾ أنت اذىب:  لمكسى مكسى
 .(5)مقاتمكف" شمالؾ كعف يمينؾ كعف يديؾ، كبيف معؾ

 بالخركج جميكرىـ فأشار عدك،ال إلى يخرج أك المدينة في يقعد أف في أحد في "شاكرىـ -2
 .(6)إلييـ" فخرج إلييـ،

                                                           

 (.185/  15(، كمفاتيح الغيب، الرازم )ج35/  8ف، القرطبي )ج( ينظر/الجامع ألحكاـ القرآ1)
 (.230/ 11( تفسير المنار، رضا )ج2)
 ( بتصرؼ.312/ 1( لباب التأكيؿ، الخازف )ج3)
 (.340/ 13( فتح البارم، ابف حجر )ج4)
 (.140/ 4( التفسير المنير، الزحيمي )ج5)
 (.149/ 2( تفسير القرآف العظيـ، ابف كثير )ج6)
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: السعداف عميو ذلؾ فأبى المدينة، ثمار بثمث األحزاب مصالحة في الخندؽ يـك "شاكرىـ -3
 .(1)ذلؾ" فترؾ عبادة، بف كسعد معاذ بف سعد

نضاج المستشاريف، تقدير أىميا كثيرة فكائد كلمشكرل  تقميب بعد المقترح الرأم بحث كا 
 .(2)األصكب" الرأم كاختيار كاحد، مسعى عمى الناس كاتحاد لنظر،ا كجيات

 السمع والطاعة واالنضباط.: خامساً 
 أسباب كتجٌنب المكاقؼ في كالثبات العامة، لمقيادة كالطاعة السمع عمى االسبلـ يحثٌ 

 المَّو يعصي ال جندم في جيش المسمميف أف كؿ عمى فيجبكباليقيف  با كاالعتصاـ الفشؿ،
 عنو، االبتعاد كجب تعالى عنو نيى كما بو، االئتمار كجب بو تعالى المَّو أمر فما عيف، رفةط

ٌٍ: ﴿تعالى قاؿ كليذا ٠ا يهي ـً
ى
ٌىٌكىأ ٌيٌاَّللَّ ٠ِلى ٘ىٚ: ﴿تعالى كقاؿ ،[1: األنفاؿ﴾ ]كىرىشي ٌىٌييًفمًٌٌكى يٌٌاَّللَّ ٠ِلى ٌكىرىشي

ٌ ٍضى ٌىٌكىَيى ًٌٌٝاَّللَّ ٍِ يىذَّ ّىٌٌكى ً ٍكَلى
ي
ٌٗيٌٌىأ كٌٞي ةاًزي ٍى ، كال تتحقؽ طاعة ا كرسكلو إال إذا (3)[52: النكر﴾ ]فٌىإٍ

 َفَقدْ  َأِميِري َأَطاعَ  َمنْ » :التـز الجندم المسمـ طاعة قائده في ميداف العبادة كالجياد، فقد قاؿ 
 ، كسيأتي التفصيؿ الحقان.»(4) اَ  َأَطاعَ  َفَقدْ  َأَطاَعِني َوَمنْ  َأَطاَعِني،

 :التنازع ونبذ االعتصام با: سادساً 
"إف مف نعـ ا عمى عباده عامة كعمى جنده خاصة أف جعؿ الكحدة أساسان مف 

 صفكفيا كتمزؽ األمة تفرؽ مف أسكأ العامة السياسة في ىناؾ أساسات النجاح كالنيضة كليس
 الكممة، كاجتماع الصؼ، كحدة عمى األكؿ عيده إباف اإلسبلـ حرص لذا ،كأحزابان  فرقان  كانقساميا
شاعة األلفة، كتحقيؽ  كاعتصاميا دستكرىا، اتحاد ىك األمة بيا ا كٌحد التي كالسبيؿ المحبة، كا 
٠ا: ﴿تعالى ا قاؿ نبيو، كسنة ا بكتاب ٙي ًٌٌٔكىاٍخذىًػ ًًٌٌِبىجٍ ةٌاَّللَّ يهن ً ٌٌْجى ُي٠اٌكىَلى رَّ ٍى : عمراف آؿ﴾ ]تى
103]"(5). 

 كنيجو عيده أم ا بحبؿ االعتصاـ أساسيا كاإلسبلـ التقكل مف تنبثؽ إذف أخكة "فيي
 حبؿ بكاسطة كال آخر، ىدؼ أم عمى كال آخر، تصكر أم عمى تجمع مجرد كليست كدينو،
 عمى بيا ا يمتف نعمة ا بحبؿ المعتصمة األخكة الكثيرة، فيذه الجاىمية حباؿ مف آخر

                                                           

 (.448/ 2محاسف التأكيؿ، القاسمي )ج (1)
 (.141/ 4( التفسير المنير، الزحيمي )ج2)
 ( بتصرؼ.52( الرسكؿ القائد، خطاب )ص 3)
 إسناده صحيح. [، قاؿ شعيب األرناؤكط:7334: حديث رقـ286/ 12 مسند أحمد، أحمد،( ]4)
 (.221/ 1التفسير الكسيط الزحيمي )ج (5)
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 ىذه يذكرىـ ىنا كىك ائمان د عباده مف يحبيـ لمف ا ييبيا نعمة كىي األكلى، المسممة الجماعة
كا﴿ النعمة ري ْي ٌٌكىاٍذ ٙىخى ًًٌٌٍٛه ٌٌٍٗاَّللَّ ٖىيٍسي ٌٌٍٗإًذٌٌٍنى ٍٜذي اءٌنٌْي ٍندى

ى
ٌٌأ ًى َّٕ

ى
ٌٌٍٗبىٍيٌىٌٌىأ ي٠بًسي ٌٌٍُٖٗي ٍغجىٍعذي

ى
ًٌٌٌٝىأ ذً ٙى ًٍٜه ﴾ إًٍخ٠ىاٛنةٌثً

انىا قاؿ: ، كعف عبادة بف الصامت [103: عمراف آؿ]  ًفيمىا فى فىكىا فىبىايىٍعنىاهي،  اً  رىسيكؿي  دىعى
ذى  مىٍينىا أىخى  َعَمْيَنا، َوَأَثَرةٍ  َوُيْسِرَنا، َوُعْسِرَنا َوَمْكَرِىَنا، َمْنَشِطَنا ِفي َوالطَّاَعةِ  السَّْمعِ  َعَمى َباَيَعَنا َأنْ : »عى
 .(2)"(1)«ُبْرَىانٌ  ِفيوِ  ِ ا ِمنَ  ِعْنَدُكمْ  َبَواًحا ُكْفرًا َتَرْوا َأنْ  ِإالَّ : »قىاؿى  ،«َأْىَموُ  اأْلَْمرَ  ُنَناِزعَ  اَل  َوَأنْ 

 إال نجاة كال بحبمو، كاالعتصاـ با، االعتصاـ عمى كاألخركية الدنيكية السعادة "كمدار
 بو كاالعتصاـ الضبللة، مف يعصـ فإنو بحبمو االعتصاـ العصمتيف، فأما بياتيف تمسؾ لمف

 ىداية إلى محتاج فيك ه،مقصد نحك طريؽ عمى كالسائر ا إلى السائر فإف اليمكة، مف يعصـ
 كفيؿ فالدليؿ لو، األمريف ىذيف حصكؿ بعد إال مقصده إلى يصؿ فبل فييا، كالسبلمة الطريؽ،
 لو تحصؿ بيا التي كالسبلح كالقكة كالعدة الطريؽ، إلى ييديو كأف الضبللة، مف بعصمتو
 الدليؿ، اتباعك  اليداية لو يكجب ا بحبؿ كآفاتيا، فاالعتصاـ الطريؽ قطاع مف السبلمة

 .(3)طريقو" في بيا يتقٌكل التي كالمادة كالسبلح، كالعدة القكة لو يكجب با، كاالعتصاـ

 سابعًا: اظيار الغمظة في القتال.
 فإفٌ  لمحركب؛ كالمتكٌليف الٌسبلح كأصحاب الجند مف إالٌ  أحد كؿٌ  مف مكركىة "إف الغمظة

ةٌيىة﴿ اؿ تعالى:، "ق(4)مكضعو" في كاف إذا منيـ مكركه غير ذلؾ ٟى ح 
ى
ًٞدًٌٌاَلًَّبٌ ٌأ ة ةرٌىٌصى ٍَّ ٓي ٍ ٌإ

ًِيٌى ٜىةًٌ ٙي ٍ ال ٌٌٍٗكىاٍىٖيٍقٌٌكى ًٟ يٍ
ٖى  بجيادىـ األمر في كالمنافقيف الكفار بيف اآلية كتجمع [73: التكبة﴾ ]نى

 كتحطيمو اإلسبلمي، المعسكر تيديد في مماثبلن  دكران  يؤدم الفريقيف مف كبلن  ألف عمييـ، كالغمظة
 ا  رسكؿ مف عمييـ الغمظة ىك كجزاؤىـ النار مف الكاقي الجياد ىك فجيادىـ تو،تفتي أك

  .(5)الدنيا" في كالمؤمنيف

 منيـ كاحد كؿ فإف قمكبيـ، في الرعب إلقاء: الجياد في كالمنافقيف الكفار بيف القرف "كفائدة
 جيادىـ لشككتيـ، كأما كاسران  ذلؾ فيككف المحاربيف الكفار معاممة فيعامؿ أمره يظير أف يخشى
 المنافقيف إلى بالنسبة الجياد المفسريف أكثر تأكؿ كلذلؾ الكفر، لعدـ اظيارىـ فمتعذر، بالفعؿ

                                                           

 [.1709: حديث رقـ 3/1470رة/كجكب طاعة األمراء...، االماصحيح مسمـ، مسمـ، ] (1)
 (.442/ 1)ج( في ظبلؿ القرآف، قطب 2)
 (.458/ 1مدارج السالكيف، ابف قيـ الجكزية )ج (3)
 (.30( تيذيب األخبلؽ، الجاحظ )ص 4)
 (.3621/ 6( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج5)
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قامة بالحجة بالمقاكمة  في الحد عميو أقيـ مف غالب ككاف يقتضييا، ما ظيكر عند الحدكد كا 
 .(1)كجكىيـ" في الكشر إلى ينتيي جيادىـ السمؼ بعض كقاؿ المنافقيف، مف النبكة عيد

 ثامنًا: قتال األولى فاألولى.
 يمكف الذيف ككاف منيـ، بعد مف دكف الكفار مف كلييـ مف بقتاؿ المسمميف  ا أمر"

ةٌيىة﴿في قكلو تعالى:  المخاطبيف ٟى ح 
ى
ٌٚىٌأ ي ً ٜي٠اٌاَّلَّ ٘ى ٌٚىٌُىةدًٖي٠اٌآ ي ً ٌٌٍٗاَّلَّ ي٠ٛىسي ٌٚىٌيٖى ةرًًٌٌ٘ ٍَّ ٓي ٍ : التكبة﴾ ]إ

 الفتكح بعد أما العراؽ، مف المدينة إلى أقرب كالشاـ الشاـ سكاف كانكا ألنيـ الركـ يكمئذ ،[123
 يضطر لـ ما األبعد دكف األعداء مف كلييـ مف ناحية كؿ أىؿ يقاتؿ أف مأمكركف فالمسممكف

 المسمميف ألف كنصرىـ، عكنيـ لـز اضطركا فإف اإلسبلـ ببلد نكاحي مف أخرل ناحية أىؿ إلييـ
 .(2)"سكاىـ مف عمى يد

 يمي لمف القتاؿ كاف مكة ا فتح فمما بيـ، البداءة فتعينت مكة أىؿ كاف أكالن  المقصكد"ك 
 عمى الكفرة، فاآلية مف أحد يبقى كال اآلفاؽ جميع الكممة كتبمغ الدعكة تعـ حتى يؤذم كاف ممف

 .(3)فاألدنى" كاألدنى فاألقرب، األقرب قتاؿ في العمكـ

 اإلسبلمية، الفتكح عمييا سارت ىي خطة استراتيجية، فقد يةالجياد الحركة خطة "كما أف
 العربية كانت الجزيرة أسممت فمما فمرحمة، مرحمة كيجاكركنيا، «اإلسبلـ دار» يمكف مف تكاجو
، ببلد أطراؼ عمى تبكؾ غزكة  ببلد كفي الرـك ببلد في اإلسبلمية الجيكش انسياح كاف ثـ الرـك

قامة تمزقيا، مف إال بعد فيما الكىف يأتيا لـ ثـ فارس،  القكمية، أساس عمى المصطنعة الحدكد كا 
 «كاحدة أمة» اإلسبلـ منيا جعؿ التي الشعكب ىذه كستظؿ الديف، ىذا أعداء عمؿ خطة كىي
ال دينيا، إلى تعكد أف إال مييضة ضعيفة الحدكد المتصمة «اإلسبلـ دار» في  خطى تتبع أف كا 

 .(4)كالتمكيف" كالعز النصر ليا كفمت التي الربانية القيادة أسرار كتدرؾ ا  رسكؿ

 الجيش. تاسعًا: تطيير
 أفراده عف يختمفكف الذيف كمف كالخذالف الفتنة عناصر مف الجيش بتطيير االسبلـ "يأمر
 في يممكو ما كؿ كيبذؿ لتحقيقيا يعمؿ كاحدة بعقيدة مؤمنان  كمو الجيش يككف حتى بالعقيدة،
ى٠ٌٍ﴿الحرب قاؿ تعالى:  في لفكزا يستطيع كبذلؾ سبيميا، ل ٛي٠اٌكى ٌٌٍٗلاى ةًٌذيسي ي٠اٌ٘ى ٌٌُىةدٖى ٌٌإًَلَّ ًٖيَلن  ﴾ُى

                                                           

 (.201/ 18كاـ القرآف، القرطبي )ج(، كالجامع ألح266/ 10( التحرير كالتنكير، ابف عاشكر )ج1)
 (.562/ 9(، كالتفسير الحديث، دركزة )ج575/ 14( جامع البياف، الطبرم )ج2)
 (.350/ 2( الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي )ج3)
 (1736/ 3( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج4)
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ٌٗيٌُىدٌٍ﴿: ، كقاؿ (1)"[20: األحزاب] ٍهٖى ٌيٌحى ٠ًِّريٌىٌاَّللَّ هى ٙي ٍ ٌٌٍٗال ٍٜسي ًٖيٌىًٌ٘ ةاً ِى ٌٌٍٗكىإٍ ًٟ ًٌٌَّْٗلًٍخ٠ىاًٛ ٖي ٍٜىةٌٞى ﴾ إًْلى
ؽ[ 18: األحزاب] اره، كال  ا رسكؿ عف عٌكقكفي المنافقكف ككاف المثٌبط،: كالمعكّْ  نيصَّ

ياء قىًميبلن  ًإالَّ   ا سبيؿ في القتاؿ يحضيركف  ذلؾ كاف كلك احتساب، غير مف كالسُّمعة لمرّْ
  .(2)كثيران" لكاف   القميؿ

ٌ: ﴿ليـ كيقكلكف القعكد، إلى غيرىـ كيدعكف الجياد عف يقعدكف الذيف إف ٌـىٌَلى ة ِى ٌٌٍٗ٘ي ٌٕىسي
٠ا  صدقيا تثير عمى كىي مبدعة، نفسية صكرة ربنا  ليـ يرسـ[ 13: األحزاب]﴾ ٌىةرًٍصهي
 في كاليمع كالفزع كاالنزكاء، لمجبف صكرة الناس، في المكركه النمكذج ىذا مف كالسخرية الضحؾ
 في كالمرجفيف المنافقيف حاؿ كاف كذلؾ الرخاء، عند المساف كسبلطة كاالنتفاش الشدة، ساعة

 كالسخرية النمكذج، ليذا االحتقار النفكس في فتركت الرديئة، صكرتيـ كانت كتمؾ الصفكؼ،
درسان  ، كانظر كيؼ كانت عقكبة النبي (3)الناس كعمى ا عمى كىكانو عنو، كاالبتعاد منو،

 عظيمان في كؿ األزمنة لكؿ مف تسكؿ لو نفسو بالتخمؼ عف القتاؿ.

 الكتمان. عاشرًا:
 كطمب المنافقيف، شأف مف إذاعتيا كجعؿ العسكرية، راألسرا إذاعة مف االسبلـ "حٌذر

 قبؿ أنباء مف يصميـ مما يتثبتكا أف المسمميف مف طمب كما العامة، القيادة الى بيا الرجكع
إًذىا: ﴿الكريـ القرآف يقكؿ بيا كالعمؿ إلييا الرككف ٌٌٍٗكى ٞي ةءى ٍمرٌهٌصى

ى
ٌٚىٌأ ًًٌٌ٘ٚ

ٍ٘ كًٌٌاٍْلى
ى
٠اٌاٍْلى٠ًٍؼٌٌأ ذىاني

ى
ًٌٌٝأ ى٠ٌٌٍثً ل ٌكى

ٌٌد كقيٌرٌى ٠ؿًٌٌإًَلى ٌٌالرَّشي إًَلى كًِلٌٌكى
ي
ٍمرًٌٌأ

ى
ٌٌٍٗاٍْل ٟي ٍٜ ٌٝيًٌ٘ ٙى ًٖ ٌٚىٌٕىهى ي ً ٌٝيٌاَّلَّ ٠ٛى ٍجًفي ىٍصتٜى ٌٌٍٗي ٟي ٍٜ  .(4)"[83: النساء﴾ ]ً٘

 مف العدك كحرماف الكتماف عمى لممحافظة المكتكمة الرسائؿ أسمكب الرسكؿ "كقد ابتكر
 مبدأ عكامؿ مف عامؿ أكبر لكتمافكا المسمميف حركات عف تفيده التي المعمكمات عمى الحصكؿ
 الميمة الكسائؿ جممة مف كالكتماف لو، مستعدان  العدك يككف ال مكقؼ إحداث ىي التي المباغتة

 ابتكار في غيرىـ المسممكف سبؽ كقد الحرب، مبادئ مف مبدأ أىـ كىي المباغتة إلى تؤدم التي
 .(5)الدقيؽ" األسمكب ىذا

                                                           

 (.51( الرسكؿ القائد، خطاب )ص 1)
 (.454/ 3( زاد المسير، ابف الجكزم )ج2)
 ( باختصار.2840/ 5في ظبلؿ القرآف، قطب )ج( 3)
 (.53( الرسكؿ القائد، خطاب )ص 4)
 (.144( دراسة في السيرة، خميؿ )ص 5)
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، ككاف مف شدة (1)األخبار عف الناس كتـ النبي كقد تجمى ذلؾ في فتح مكة عندما 
 الكتماف ذلؾ الى سبيمو ككاف الحركة، اعتـز عندما ألحد نياتو يكشؼ أنو لـ  النبي حرص

 عيكنو كبثٌ  الحركة، استعدادات جميع كأصحابو ىك أنجز حتى مكتكمان  سران  نياتو الشديد، كبقيت
 كؿ يقظان   النبي قريش، كبقي الى حركتو عف المعمكمات تسرب دكف لتحكؿ كدكرياتو كأرصاده
 معرفة مف قريش حرماف في بترتيباتو كنجح مكة، ضكاحي كصؿ حتى الحذر، كؿ حذران  اليقظة،
 .(2)مكة لفتح المسمميف تدابير

 والمصابرة. الصبر: الحادي عشر
 أعداءقتاؿ  عمى الصبر سيما كال كميا، األمكر في القرآف الكريـ الجندم إلى الصبركجو "
 كصبره عمى المًَّو، محارـً  عف كصٍبره  المًَّو، طاعةً  عمى صبره : أنكاع ثبلثةي  كالصبري  كرسكلو، المَّو

ةٌيىة: ﴿تعالى قاؿ ،(3)المؤلمة" المَّوً  أقدارً  ٟى ح 
ى
ٌٚىٌأ ي ً ٜي٠اٌٌٍاَّلَّ ٘ى كاٌٌٍآ كاٌٌٍاٍغًِبي ةثًري ٌٌٍكىغى ٠ا ٌٌٍكىرىاثًفي ٠ا ِي ٌىٌكىاتَّ ٌاَّللَّ

ٌٍٗ ٠فٌىٌٕىهىَّٖسي ًٖعي ٍٍ  سبيؿ في كرابطكا عدككـ كصابركا دينكـ عمى ، "اصبركا[200:عمراف آؿ] ﴾تي
 كاالحتراز الحسنة، باألفعاؿ اإلتياف عف عبارة كذلؾ كالمصابرة، بالصبر أمر تعالى ، "فيك(4)ا"
 التي القكل بمجاىدة ذلؾ بعد أمر القكل عف صادرة األفعاؿ كانت كلما الذميمة، األفعاؿ عف
 القكل ىذه دفع يحصؿ بو ما ذكر ثـ بالمرابطة، المراد ىك كذلؾ الذميمة، ؿاألفعا مصادر ىي

 عمى ا تقكل ترجيح كجب ألجمو ما ذكر ثـ ا، تقكل ىك كذلؾ كالمنكرات، القبائح إلى الداعية
كاٌٍ﴿ ، قاؿ تعالى:(5)الفبلح" كىك كاألخبلؽ، القكل سائر ٌىٌإًفٌٌَّكىاٍغًِبي مٌىٌاَّللَّ ٌٚىٌ٘ى ةثًًري : األنفاؿ] ﴾الػَّ
يِّٚ: ﴿تعالى ، كقاؿ[46

ى
أ كى ٌٚكى ٔىًٌٌَّٛبٌيٌِّ٘ ٌٝيٌُىةدى هى سرًيٌهًٌربِّي ٠فٌىٌ٘ى ةٌْى ٙى ٜي٠اٌٌٍذى ٞى ةٌكى ٙى ً ٌٌٍٗل ٟي ةبى غى

ى
ًًٌٌٔفٌٌأ ًبي ًٌٌشى ةٌاَّللَّ ٘ى ٌكى

ٌٍ ٠ا ٍي هي ةٌؽى ٘ى ٌٌٍكى ٛي٠ا ٌيٌاٍشذىناى ٌٌكىاَّللَّ ًت  ٌٚىٌُيي ةثًًري ة  الػَّ ٘ى فٌىٌكى ٌٌٍٗلاى ٟي ى فٌإًَلٌٌَُّى٠ٍل
ى
ٌٌٍأ ي٠ا رٌٌٍٜىةربٌٌَُّىةل ًٍ ىةٌاٍى ىةٌَلى ٌذيٛي٠بٜى

ٜىة اذى إًٍْسى ٍمًرٛىةًٌفٌٌكى
ى
ثىجٍِّخٌٌأ ٜىةٌكى ٘ى ا ٍُدى

ى
ٛىةٌأ ٍ ٌٌكاَٛصي ى ـًٌٌلَعى ٠ٍ ِى ٌٚىٌإٍ ًًٌري ٌٗي  إنٍاى ٞي ٌيٌٌىآدىة ٌٌاَّللَّ ٍجيىةٌزى٠ىابى ٌٚىٌادل  ٍص ٌكىظي

ةًٌٌزى٠ىاًبٌ ٌيٌاْلًخرى ٌٌكىاَّللَّ ًت  ٍعًصجًيٌىٌُيي ٙي ٍ  أنَّ  ...َواْعَممْ »:  عنو كجاء ،[148 - 146: عمراف آؿ﴾ ]ال
ْبرِ  ِفي ْبِر، َمعَ  النَّْصرَ  َوَأنَّ  َكِثيرًا، َخْيرًا َتْكَرهُ  َما َعَمى الصَّ  َمعَ  َوَأنَّ  اْلَكْرِب، َمعَ  اْلَفَرجَ  َوَأنَّ  الصَّ

 .(6)«ُيْسرًا اْلُعْسرِ 
                                                           

 (.3538/ 6( ينظر: في ظبلؿ القرآف، قطب )ج1)
 ( باختصار.347( الرسكؿ القائد، خطاب )ص 2)
 .(222/ 2ركائع التفسير، ابف رجب الحنبمي )ج (3)
 .(1209/ 2)جمكي ابف أبي طالب النياية،  اليداية الى بمكغ( 4)
 (.474/ 9مفاتيح الغيب، الرازم )ج (5)
 [ قاؿ شعيب األرناؤكط: حديث صحيح.2803: حديث رقـ19/ 5، أحمد ،أحمدمسند ( ]6)
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 بالنظام. االلتزام: الثاني عشر
ة﴿ قاؿ تعالى: جامع، أمر عمى كانكا القيادة إذا مف االستئذاف بآداب الجند ا  "أمر ٙى ٌإًجَّ
ٜي٠فٌى ً٘ ٍؤ ٙي ٍ ٌٚىٌال ي ً ٜي٠اٌاَّلَّ ٘ى ًٌٌآ ٠ًِلًٌٌثًةَّللَّ إًذىاٌكىرىشي ٛي٠اٌكى ٌٝيٌلاى هى ٌٌ٘ى ى ٍمرٌوٌلَعى

ى
مٌوٌأ ً٘ ة ٌٌٍٗصى ى جي٠اٌل ٞى ٌٌيىٍذ َّتَّ ًذٛي٠قٌيٌظى

ٍ
ىٍصذىأ  ﴾ ي

 في كمشاركة ميـ، أمر في معو كانكا إذا اإليماف في الكاممكف المؤمنكف فالجند[ 62: النكر]
 أميرىـ، يستأذنكا حتى المجمس عف ينصرفكا لـ حدث، قد خطير أمر في تشاكر أك عدك، مقاتمة
 يستأذف حتى العسكر مف يذىب أف ألحد ليس أنو عمى الحسف بيا ليـ، كاحتج فيأذف

ف(1)األمير"  بإذنو إال يرجعكا ال أف المسمميف أمكر مف أمر لتدبير الناس جمع إذا اإلماـ ، "كا 
 ال يقاؿ ال السرية، أمير يخالؼ كال إذنو بغير يرجع أف ألحد ينبغي ال لمغزك خرجكا إذا ككذلؾ
 ما لو فطرأ اإلماـ عٌينو ممف كاف إذا ألنو  خصكصياتو مف السابؽ الحكـ إذ  غيره يستأذف
 .(2)االستئذاف" إلى يحتاج فإنو الرجكع أك التخمؼ يقتضي

  النبي اجتماع قدر عظـ تبيف  لمنبي كتكجييات لممؤمنيف تكجييات "كقد اشتممت اآلية عمى
 :ىي التكجييات كىذه ميمة، كلحاجة معينة بآداب يككف أف يجب عنو الذىاب كأف  بأصحابو

 عمى معو ككنيـ حاؿ في عنده مف الذىاب قبؿ  الرسكؿ مف  الصحابة استئذاف كجكب -1
 .جميعان  معو يككنكا أف المصمحة أك الضركرة، تتطمب أمر

 ىاـ. لشأف إال االستئذاف يككف أال -2

 األمة ىذه يربي أف أراد  ا أف فنعمـ األعذار، أصحاب مف شاء لمف يأذف أف  لمنبي -3
 أف مستأذف لكؿ اإلذف عدـ في ذلؾ كيتمثؿ األمر، لكلي المطمقة كالطاعة العزيمة عمى

 .(3)األعذار" أصحاب مف استأذف لمف يستغفر ينصرؼ، كأف

 أسباب كتجٌنب المكاقؼ في كالثبات العامة، لمقيادة كالطاعة السمع عمى االسبلـ "كما حثٌ 
ةٌيىة: ﴿كباليقيف با كاالعتصاـ الفشؿ، ٟى ح 

ى
ٌٚىٌأ ي ً ٜي٠اٌاَّلَّ ٘ى ٌٌٍٗإًذىاٌآ يذي ًِ كاٌٌىةزٍبيذي٠اًٌٌبىحٌنٌٕى ري ْي ٌىٌكىاٍذ سًريناٌاَّللَّ ٌْى

ٌٍٗ ٠فٌىٌٕىهىَّٖسي ًٖعي ٍٍ ٌٍٚ: ﴿عاقبتو سكء كبيف الفرار مف االسبلـ ٌذر، كح[45: األنفاؿ﴾ ]تي ٘ى ٌٌٍٗكى ًٟ
ِّ ل ٌيي٠ى

بًذٌو ٘ى ٌٌديثيرىقيٌٌيى٠ٍ ٌنةٌإًَلَّ رِّ ذىعى ذىةؿٌوٌ٘ي ًِ كًٌٌٍٕ
ى
ناٌأ ِّيِّ ذىعى ٌٌ٘ي دًٌٌٌٍبىحٌوٌإًَلى ِى ٌٌثىةءٌىٌذى تو ٌٚىٌثًيىؾى ًًٌٌ٘ كىاقيٌٌاَّللَّ

ٍ
أ ٘ى ٌٗيٌكى َّٜ ٟى ٌٌصى بًئٍسى ٌكى

ٙىًػريٌي ٍ  .(4)"[16: األنفاؿ﴾ ]ال
                                                           

 (.313/ 18( التفسير المنير، الزحيمي )ج1)
 (.123/ 5( إرشاد السارم، القسطبلني )ج2)
 (.37/ 2، زكاكم )ج( شمائؿ الرسكؿ 3)
 (.52( الرسكؿ القائد، خطاب )ص 4)
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 والمباغتة. ةالثالث عشر: المفاجأ
المباغتة كالمفاجأة فف مف فنكف الحرب التي يستخدميا الجنكد في المعارؾ الحديثة  "إف

كا﴿لحسـ المعركة، كقد أمر ا الجنكد باستخداـ ىذا األسمكب المتميز فقاؿ تعالى:  ٌٌٍٗكىاٍرهيدي ٟي ى ٌل
ٌ َّ دٌوٌُّلي رٍغى  مكاضع في ليـ اقعدكا أم العدك، فيو يرقب الذم المكضع: كالمرصد[ 5: التكبة﴾ ]مى

 .(1)الدعكة" قبؿ اغتياليـ جكاز عمى دليؿ ىذا ييرصدكف، كفي حيث الغرة
 مكاف مف بحركة تقكـ أف بالمكاف، كاألسمكب، فالمباغتة كالمكاف بالكقت "كتككف المباغتة

 كالمباغتة العدك، يتكقعو ال كقت في بحركة تقكـ أف بالزماف كالمباغتة العدك، يتكقعو ال
 تامة مباغتة الخندؽ حفر كاف ، "لقد(2)جديد" بسبلح أك جديد بأسمكب بالقتاؿ تقكـ أف مكبباألس

 المناسب القتاؿ أسمكب تعرؼ تكف لـ كما األسمكب، ىذا تعرؼ العرب تكف فمـ لؤلحزاب،
 .(3)عنو" المدافعيف عمى كالتغمب الخندؽ الجتياز

 غفمة حيف عمييـ أغار  أف رسكؿ ا فقد ثبت المصطمؽ بني غزكة في حدث "ككما
، كقد (4)«جكيرية يكمئذ كأصاب ذرارييـ، كسبى مقاتمتيـ، فقتؿ الماء، عمى تسقى كأنعاميـ منيـ،

استدؿ اإلماـ مسمـ في صحيحو بيذا الحديث عمى جكاز اإلغارة عمى األعداء الذيف بمغتيـ 
 مف أف كممخصو القتاؿ، قبؿ ةالدعك  في العمماء ، كاختمؼ(5)الدعكة مف غير التقديـ إلييـ بالدعكة

 يشرع فبل كسيمة بأم الدعكة بمغتو مف كأما يفاجأ، كال أكالن، الدعكة حقو في الدعكة يجب تبمغو لـ
 .(6)الدعكة حقو في

 باألسرى. االعتناء: الرابع عشر واألخير
 يأخذ أك مقابؿ، أك فدية غير مف كيطمقيـ األسرل عمى يمفٌ  أف بيف القائد سبلـاإل "خٌير

ٌٗيٌٌىإًذىا: ﴿المصمحة مف يرل ما حسب عمى كذلؾ كرجاؿ، ماؿ مف الفدية منيـ يذي ًِ ٌٚىٌٕى ي ً كاٌاَّلَّ ري ٍى ٌزى
ٌ ٍبى ُىةًبٌٌٌىُضى ٌٌالرِّ َّتَّ ٌٌٍٗإًذىاٌظى ٞي ٠ ٙي ٍذي ٜى

ٍ
ْث
ى
كاٌأ د  زىةؽىٌٌٌىظي ةٌال٠ٍى َّ٘ إً

ٜاةٌٌى ةٌبىٍهدٌيٌ٘ى َّ٘ إً اءٌنٌكى ًٌٌٌدى َّتَّ مٌىٌظى ٌٌدىؾى ةٌاٍِلىرٍبي ٞى ٍكزىارى
ى
﴾ أ

 لخكؼ كلك أسره قبؿ أسمـ كمف قتمو، امتنع سمـأ كمف األسير، قتؿ االسبلـ حٌرـ ، لقد[4: محمد]
 .(7)أيضان" دمو يحـر األصمي كالمسمـ فيك

                                                           

 ( باختصار.73/ 8( الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي )1)
 (.258( الرسكؿ القائد، خطاب )ص 2)
 (.235( المرجع السابؽ )ص 3)
 [.2541:حديث رقـ148/ 3العتؽ/مف سبى مف العرب رقيقان، صحيح البخارم، البخارم، ( ]4)
 [. 1730:حديث رقـ1356/ 3الجياد كالسير/جكاز االغارة عمى الكفار، ، صحيح مسمـ، مسمـ( ينظر/]5)
 (.108/ 6( ينظر/ فتح البارم، ابف حجر )ج6)
 (.54( الرسكؿ القائد، خطاب )ص 7)
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 كأمنكا األعداء، في باإلثخاف عنو المعبر لممسمميف القتاؿ في كالرجحاف الغمب كاف "فإذا
 ثـ باألسر، كيكتفكا القتؿ، عف ايكفك  أف يأمرىـ تعالى فا عمييـ، العدك ظيكر أنفسيـ عمى

ما مقابؿ، بغير بإطبلقيـ عمييـ بالمفّْ  إما األسارل في يخيرىـ  .(1)عنيـ" الفداء بأخذ كا 

 إذ عكراتيـ، يكارم بما "أم: الحافظ قاؿ لؤلسارل، الكسكة باب صحيحو في البخارم كذكر
 بأسارل، أيتي بدر يكـ كاف لما: قاؿ  ا عبد بف جابر حديث كأكرد إلييا"، النظر يجكز ال

 أبي بف ا عبد قميص فكجدكا قميصان، لو  النبي فنظر» ثكب عميو يكف كلـ بالعباس كأيتي
نما الداؿ، بضـ عميو يقدير: ، كقكلو(2)«إياه  النبي فكساه عميو، يقدر  العباس ألف ذلؾ كاف كا 
 الجياد مف يقصد ال اإلسبلـ أف يؤكد مما ،(3)أبي" بف ا عبد كاف ككذلؾ الطكؿ، بٌيف كاف
ذالليـ الناس كاسترقاؽ الدماء سفؾ  أمكاليـ. أخذ أك كا 

 إلييـ، كاالحساف إكراميـ إلى يدعك فيك رحيمة، إنسانية معاممة االسرل سبلـاإل كقد عامؿ
٠فٌى﴿ : الجميؿ يقكؿ الثناء عمييـ كيثني يبركنيـ، الذيف كيمدح ٙي ييٍفًه ٌـىٌكى ة هى ٌٌإفَّ ى ًٌٌٝلَعى جِّ يٜنةٌظي ًٓ ًٌمٍص
ة ٙن يىتًي ًشريناٌكى

ى
ةٌٌكىأ ٙى ٌٌٍٗإًجَّ ٙيسي ًٌٌٝجيٍفًه ًٌٌل٠ًىٍص ٌٌاَّللَّ ٌٌٍٗٛيًريدٌيٌَلى ٍٜسي اءٌنًٌ٘ زى ٌٌصى ٠رناٌكىَلى ٓي ، [9 -8: اإلنساف﴾ ]طي
لما جيء بو أسيران ككاف  ،أثاؿ  بف ثمامة كىك حنيفة بني إلى زعيـ  النبي حسافكمنو إ

جكيرية ككانت قد  ، كلما خطب رسكؿ ا (4)وعمى الكفر فدفعو اإلحساف ألف يعمف اسبلم
 رسكؿ أصيار بأيدينا الذيف األسرل ىؤالء أصبح لقد: الناس قاؿ سبيت في غزكة بني المصطمؽ

 عمى بركة أعظـ كانت امرأة أف أعمـ فما: " عائشة فداء، تقكؿ بغير عمييـ فمنكا ، ا
 .(6()5)المصطمؽ بني مف ائةم أعتؽ إياىا  الرسكؿ بتزكج إذ جكيرية، مف قكميا

كالمسمميف فييـ،  لئلسبلـ كاألنفع األصمح ىك بما اإلماـ يفصؿ الكفار مف الحرب كأسرل
 مرجك أنو أك نكاية، كشدة بأس، قكة مف األسير في ييرل ما بحسب يتـ المصمحة كتقدير

 المينة أك لماؿا إلى حاجة في المسمميف أف أك قكمو، في مطاع أك الخيانة، مأمكف أك اإلسبلـ،
 .(7)ذلؾ كنحك

                                                           

 (.230( الكحي المحمدم، رضا )ص 1)
 [.3008: حديث رقـ60/ 4الجياد كالسير/الكسكة لؤلسارل، صحيح البخارم، البخارم، ( ]2)
 (.144/ 6ح البارم، ابف حجر )ج( فت3)
 [.4372: حديث رقـ170/ 5المغازم/كفد بني حنيفة...، صحيح البخارم، البخارم، ( انظر/]4)
 [ قاؿ شعيب األرناؤكط: اسناده حسف.26365: حديث رقـ385/ 43 مسند أحمد، أحمد،( انظر/]5)
 ( باختصار.686/ 2( فقو السنة، سابؽ )6)
 ( باختصار.142سرل، الشحكذ )ص ( الخبلصة في أحكاـ األ7)
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 .المسممالمطمب الثاني: تأييد القرآن الكريم لمجندي 
 التأييد بالمؤمنين.أواًل: 
 إف الجندم الراشد ال يمكف لو العمؿ إال كفؽ جماعة إسبلمية تؤيده كتناصره، قاؿ تعالى:"

ًٜيٌى﴿ ً٘ ٍؤ ٙي ٍ بًةل ٌكى ٌثًٜىٍَصًقً ؾى يَّدى
ى
ًمٌأ ٌاَّلَّ ٠ى فأيد ا رسكلو بالمؤمنيف الذيف صدقكا ما  [62﴾ ]األنفاؿ: ٞي

عاىدكا ا عميو كجعؿ منيـ قكة مكحدة، بعد أف كانت قمكبيـ شتى، كعداكاتيـ جاىرة كبأسيـ 
كلقد كقعت المعجزة التي ال يقدر  ،بينيـ شديد، فقد كانت ىذه ىي حالة عرب الجزيرة جميعان 

ة فاستحالت ىذه القمكب النافرة، كىذه الطباع عمييا إال ا كالتي ال تصنعيا إال ىذه العقيد
، إلى ىذه الكتمة المتراصة المتآخية الذلكؿ بعضيا لبعض، المحب بعضيا لبعض، العسيرة

المتآلؼ بعضيا مع بعض، بيذا المستكل الذم لـ يعرفو التاريخ كالذم تتمثؿ فيو حياة الجنة 
ٌ﴿ كسمتيا البارزة، أك يميد لحياة الجنة كسمتيا البارزة ى ٌإًٍخ٠ىاٛنةٌلَعى ٔي ًٌى ٍٚ ً٘ ٌ ٍٗ ًٞ كًر دي ةًٌفٌغي ٘ى ٍخٜىةٌ ٛىزى كى

ًٖيٌى ةثً ِى ذى ٘ي ٌ رو ي كال يذكؽ حبلكة اإليماف إال مف أشرب ىذه األخكة، قاؿ "، (1)"[47﴾ ]الحجر: ْسي
ثالث من كن فيو وجد حالوة اإليمان: أن يكون ا ورسولو أحب إليو مما : "رسكؿ ا 

ال يحبو إال ، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في  سواىما، وأن يحب المرء
: تعالى ا قاؿ أخكة المؤمنيف جعؿ ا أف ألجؿ ا، في التحاب عمى حث "ىذا، (2)"النار
﴿ٌٍٗ ٍغجىٍعذي
ى
ًٌٌٌٝىأ ذً ٙى ًٍٜه  فبل ممتو، أىؿ محبة رسكلو كمحبة محبتو كمف[ 103: عمراف آؿ﴾ ]إًٍخ٠ىاٛنةٌثً

 كال الدنيكية باألغراض مشكبة غير تعالى،  خالصة تككف أف إال اإليماف كةحبل تحصؿ
كحقيقة الحب " ،(3)سببيا" انقطاع عند المحبة تمؾ انقطعت لذلؾ أحب مف فإف البشرية، الحظكظ

 .(4)في ا أف ال يزيد بالبر كال ينقص بالجفاء"
ٌاًٌتعالى: ﴿ لوك ق في صفات بعدة  رسكؿ ا يصؼ أتباعالقرآف الكريـ ك  ٠ؿي ٌرَّشي ده َّٙ ى ُمي

ىةءٌي ةًرٌريْحى ٍَّ ٓي ٌإٍ ى ٌلَعى اءي ًطدَّ
ى
ٌأ ٝي هى ٘ى ٌ ٚى ي ً  األعداء، عمى كالعنؼ كالصبلبة كىي الشدة [29﴾ ]الفتح: كىاَّلَّ

 الذيف الكفار كجو في عبكسكف غضاب أسكد فيـ بالمؤمنيف، كالبر كالرفؽ كالرأفة كالرحمة
 ككثرة العمؿ بكثرة يمتازكف المؤمنيف، كما أنيـ إخكتيـ كهكج في بشكشكف ضحكككف يعادكنيـ،
 .(5)فكاف الجزاء الجنة ،  فييا باإلخبلص كصفيـ مع األعماؿ، خير كىي الصبلة

                                                           

 .)1548/ 3)جفي ظبلؿ القرآف، قطب  (1)
 [.16حديث رقـ :12/ 1اإليماف/حبلكة اإليماف، صحيح البخارم، البخارم، ( ]2)
 .)149/ 1عمدة القارم، العيني )ج (3)
 .)62/ 1)جابف حجر فتح البارم، ( 4)
 باختصار. )209/ 26)جالزحيمي التفسير المنير، ( 5)
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 ثانيًا: التأييد بالنصر.
 .(1)تحقيق النصر ألمة اإلسالمكقد بينا مفيـك النصر في مطمب 

 ثالثًا: التأييد بالرعب.
ٌ﴿ الرعب فقاؿ تعالى:جنكده ب ا "أيد  ؼى ُىذى ٌٗيًٌفٌٌكى ًٟ ٠بً

ي ٌٌُٖي كالرعب  [26: األحزاب﴾ ]الر ٍنتى
 كقكع أف عمى اآلية فيو، كقد دلت إثباتو كقذفو يممؤه، أم الصدر، يستكعب الذم الخكؼ ىك

 بعض عمى إقداميـ في سببان  صار الرعب ذلؾ أف عمى كدلت ا مف كاف قمكبيـ في الرعب
 تمؾ كحصكؿ القمب، في متأكدة داعية حصكؿ عند إال يحصؿ ال الفعؿف كبالجممة األفعاؿ،
 "لذا كاف ،(2)الطريؽ" بيذا ا إلى مسندة بأسرىا األفعاؿ فكانت ا، مف إال يككف ال الداعية
 حتى معيـ المادية األسباب كؿ أف حيف في ديارىـ ىك بقكة ا، مف النضير بني ييكد إخراج
 حيث مف فاجأىـ ا كقكتيا، لكف لمتانتيا حصكنيـ مف يخرجيـ أف تطيعيس أحد ال أنو اعتقدكا

 داخميـ، مف يأتي الرعب فإذا، أنفسيـ كىك إليو اطمأنكا مكاف مف اليزيمة فجاءتيـ، يحتسبكا لـ
 كأف الغزكة، بيذه يعتبر أف عاقؿ إنساف كؿ عمى يجب لذلؾ لحظة، أسرع في ينياركف بيـ فإذا

 كال األسباب ال العظيمة قدرتو أماـ تقؼ ال كأنو األمكر، في تصرؼالم ىك ا أف يعرؼ
 .(3)المسببات"

 في الرعب بإلقاء كيبشرىـ قمكبيـ، ىذه البشرل كالكعد لكؿ الجنكد الراشديف بأف يثبت ا"ك 
 فكؽ كذلؾ كقدرة، قكة لو يجعؿ كلـ سمطانا، بو ينزؿ لـ ما با إشراكيـ بسبب أعدائيـ، قمكب
ًٍِقٌ﴿ :لمظالميف المييأ خرةاآل عذاب ٜٖي ي٠ًبًٌٌفٌٌشى ٌٚىٌُٖي ي ً كاٌاَّلَّ ري ٍى ٌٌزى ةٌالر ٍنتى ٙى ٠اٌثً كي ٍُشى

ى
ًٌٌأ ةٌثًةَّللَّ ٌٌٍٗ٘ى ى ٍؿٌٌل ِّ ٌحيزنى

ًٌٝ ةٛنةٌثً ٍٖفى  قمكب في الرعب بإلقاء القاىر، القادر الجميؿ ا مف كالكعد [151: عمراف آؿ﴾ ]شي
 .(4)أكليائو" كنصر أعدائو ةليزيم كضماف المعركة، بنياية كفيؿ كفركا، الذيف

 .المالئكةب رابعًا: التأييد
جنكده بالمبلئكة في أكثر مف مكضع كقد سبؽ الحديث عف ذلؾ بإسياب   اأيد 

 عند الحديث عف صكر الجندية في المخمكقات مما يغني عف التكرار.

                                                           

 .36سبؽ ذكره ص (1)
 (.503/ 29مفاتيح الغيب، الرازم )ج (2)
 (.554السيرة النبكية عرض كقائع كتحميؿ أحداث، الصبلبي )ص  (3)
 (.491/ 1)ج( في ظبلؿ القرآف، قطب 4)



160 
 

 .التأييد بِخذالن األعداءخامسًا: 
 ككيد األشرار شر إليو كأنابكا عميو، تككمكا ذيفال عباده عف يدفع أنو تعالى ا خبرأ"
ٌ﴿تعالى:  قاؿ كما كينصرىـ كيكمؤىـ كيحفظيـ الفجار ٕىحٍسى

ى
ٌيٌأ ٌٌاَّللَّ ةؼو قيٌٌثًسى جٍدى  [36: الزمر﴾ ]خى

 يدافع: أم لممبالغة، المفاعمة كصيغة أعدائيـ، عمى ناصرىـ تعالى ا بأف لممؤمنيف بشارة فيي
ة﴿ : قاؿ كما بالمسمميف، اإلضرار منيـ دتجد حسبما أخرل بعد مرة عنيـ ٙى َّ كاٌَكي ٍكُىدي

ى
ٌٛىةرناٌأ

رًٍبٌ ةٌلًٍٖعى ٞى
ى
أ ٍى ـٍ
ى
ٌيٌأ ثىؿه  النار ًإيقاد "كًذٍكر ،(1)"[64: المائدة﴾ ]اَّللَّ  الجتياد أعداء المسمميف ضيربى  مى

 : قكالف اآلية معنى كفي المحاربة، في
 ا. فٌرقيـ  النبي لحرب جمعكا كمما: أحدىما

 .(2)ا" رده مكران  مكركا كمما: ثانيال

 خائبيف رجعكا األمكر مف بأمر ىمكا كمما أنيـ كىك الييكد، عمى المحف أنكاع مف نكع كىذا
بىٍخٌ: ﴿تعالى قاؿ كما ممعكنيف مقيكريف خاسريف ً ٌٗيٌْضي ًٟ يٍ

ٖى َّٕحٌيٌنى ٌٚىٌاَّلِّ ٍح
ى
ةٌأ ٠اٌ٘ى ٍي ًِ : عمراف آؿ﴾ ]زي

 .(3)الناس أذؿ مف كجدتيـ إال دةببم الييكد تمقى ال: قتادة قاؿ [112

 عمى كميا حياتيا كتقيـ حقيقتو عمى بو تؤمف اإلسبلـ؛ إلى تفيء كيكـ المسممة األمَّةك 
كعمى الرغـ مف  ىذا، يعرفكف كالييكد ا خمؽ شر عمى ا كعد يتحقؽ كشريعتو، يكمئذ منيجو

 العصبة في ترعى ال منكرة كحشية ضربات عمبلئيـ كبأيدم بأيدييـ ذلؾ تجدىـ يضربكف
ن  المؤمنة  .(4) يتحقؽ أف بد ال ا ككعد أمره، عمى غالب ا كلكف ذمة، كال إالَّ

 سادسًا: التأييد بالنعاس والمطر.
نزاؿ النعاس إلقاء ىما بنعمتيف ر جنكده"إف ا تعالى ذكَّ  ٌٗيٌإًذٌٍ: ﴿فقاؿ المطر، كا  يسي ٌحييىظِّ

ٌ ٜىحٌنٌاَل هىةسى ٘ى
ى
ٌٝيٌأ ٍٜ ًٌٌِّ٘ ييزنى ٌٌٍٗؿيٌكى ٖىيٍسي ٌٚىٌنى ةءًًٌٌ٘ ٙى ةءٌنٌالصَّ ٌٌٍٗ٘ى كي رى ِّٟ ًًٌٌْٝليفى ٌٌثً ًٞتى ييٍذ ٌٌٍٗكى ٍٜسي ةفًٌٌرًٍصزٌىٌخى يٍفى ٌٌالظَّ بًؿى ٍ ٕرًيى ٌكى

ٌ ى ٌٌٍٗلَعى ي٠بًسي ٌٌُٖي ييثىجِّخى ًٌٌٝكى ٌـىٌثً ا ٍُدى
ى
 النعاس إلقاء مف عميكـ ا أنعـ ما اذكركا أم [11: األنفاؿ﴾ ]اٍْل

 عدككـ كثرة رؤية مف لكـ حصؿ الذم خكفكـ مف بو أمنكـ أمانان  كالغطاء، غشيكـ حتى عميكـ
 كيجدد كيرتاح بالخكؼ، يشعر ال النعاس عميو غمب فمف السير، عناء مف كأراحكـ عددكـ، كقمة

                                                           

 (.235( اإلصابة، عيسى )ص 1)
 (.566/ 1زاد المسير، الجكزم )ج (2)
 (.397/ 12)جرازم مفاتيح الغيب، الينظر:  (3)
 ( باختصار.930/ 2)جفي ظبلؿ القرآف، قطب ( 4)
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لىقىدٍ  اٍلًمٍقدىاًد، غىٍيري  بىٍدرو  يىٍكـى  فىاًرسه  ًفينىا كىافى  مىا: قاؿ  عمي كقكتو، فعف نشاطو مىا رىأىٍيتينىا كى  ًفينىا كى
رىةو  تىٍحتى   اً  رىسيكؿى  ًإالَّ  اًئـه،نى  ًإال مّْي، شىجى يىٍبًكي، ييصى تَّى كى  في النعاس ىذا ، ككاف(1)أىٍصبىحى  حى

 عجيبان  كاحدة دفعة الشديد الخكؼ في العظيـ لمجمع النكـ فكاف غدىا، مف القتاؿ كاف التي الميمة
 ربط ا كلكف الميـ، األمر مف أيدييـ بيف كاف ما مع لمعادة، الخارؽ المعجز حكـ كفي

 .(2)جأشيـ"

 :كجياف الميمة ىذه في بالنـك عمييـ ا امتناف كفي"
 .الغد مف القتاؿ عمى باالستراحة قكاىـ أف :أحدىما

 .(3)مسير" كالخكؼ منيـ، األمف: يقاؿ كما قمكبيـ مف الرعب بزكاؿ أمنيـ أف :الثاني

ٌَّٗ﴿ :تعالى قاؿ كما أحد، ـيك  عمييـ النعاس فألقى بيـ تعالى ا فعؿ ككذلؾ ؿىٌٌثي ٍٛزى
ى
ٌأ

ٌٍٗ ٖىيٍسي ٌٌٍٚنى ٌٌِّٗبىٍهدًًٌٌ٘ ٜىحٌنٌإٍيى ٘ى
ى
ةٌأ ةشن ٌٌجيهى حٌنٌحىٍيشى ٍى ةاً ٌٌٍٗـى ٍٜسي نزاؿ [154: عمراف آؿ﴾ ]ً٘  حقؽ المطر كا 

 : فكائد أربع
 كالكضكء. الجنابة مف بالغسؿ كالشرعي بالنظافة الحسي : التطييراألولى
 .الشيطاف كسكسة إذىاب :الثانية
 الصبر. عمى النفس تكطيف أم القمكب عمى الربط :الثالثة
 .(4)الرماؿ عمى بو األقداـ تثبيت :الرابعة

 في المسمميف غمبكا المشركيف أف  عباس ابف المطر ىك ما أخبر بو إنزاؿ في "كالسبب
 فألقى رماؿ، بينيـ ككاف محدثيف، مجنبيف كصمكا المسممكف، فظمئ الماء، عمى أمرىـ أكؿ
 مجنبيف كتصمكف أكلياء، كأنكـ نبيان، فيكـ أف أتزعمكف: كقاؿ الحزف، قمكبيـ في يطافالش

 .(5)أقداميـ كذىبت الحزف" كثبتت كتطيركا المسممكف فشرب ماء، السماء مف ا فأنزؿ محدثيف؟

 .الريحب سابعًا: التأييد
ديدة فأزالت خياميـ أرسؿ عمى جيش المشركيف ريحان شبأف  أيد رسكلنا الكريـ  "إف ا قد 

ٌكأكفأت قدكرىـ كأطفأت نيرانيـ، كاختؿ أمرىـ، كىمؾ كراعيـ كخفيـ، كقكلو تعالى: ﴿ ٍٗ دٍسي ةءى إًٍذٌصى
                                                           

 [ قاؿ شعيب األرناؤكط: اسناده صحيح.1023: حديث رقـ 299/ 2 مسند أحمد، أحمد،( ]1)
 .)266/ 9)ج الزحيميالتفسير المنير، ( 2)
 (.299/ 2النكت كالعيكف، الماكردم )جينظر: ( 3)
 بتصرؼ. )267/ 9التفسير المنير، الزحيمي )ج (4)
 (.425/ 13( جامع البياف، الطبرم )ج5)
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ٜي٠دٌه ًٌرُينة﴾ تكطئة لقكلو: ﴿صي ٍٗ ًٟ يٍ
ٖى ٍٖٜىةٌنى رٍشى

ى
﴾، ألف ذلؾ ىك محؿ المنة، كالريح المذككرة ىنا ىي ٌىأ

اب كسفت التراب في عيكنيـ كماجت الخيؿ ريح الصبا ككانت باردة كقمعت األكتاد كاألطن
بميـ، كفييا قاؿ النبي  َبا، َوُأْىِمَكْت : »بعضيا في بعض كىمؾ كثير مف خيميـ كا  ُنِصْرُت ِبالصَّ

كالمسمميف كانكا قريبكف  ، ألف النبي ، "ككانت ىذه الريح معجزة لمنبي (2)"(1)«َعاٌد ِبالدَُّبورِ 
 .(3)عرض الخندؽ، ككانكا في عافية منيا، كال خبر عندىـ بيا"منيا، لـ يكف بينيـ كبينيا إال 

ف النبي    كما بالدبكر أعاديو ا ييمؾ أف كيرجك الرياح، مف بو ا نصره بما يستبشر "كا 
ذا عادنا، أىمؾ  الذل الكقت كىك بالغدك يقاتؿ لـ إذا فكاف بيا، نصر فقد بالدبكر عدكه أىمؾ كا 
 .(4)النصر" رياح كتيب الشمس تزكؿ حتى أخر الرياح، فيو تيب

 ثامنًا: التأييد بالسكينة.
 إال الطمأنينة ىي القرآف في سكينة كؿ: عباس ابف قاؿ كالطمأنينة، السككف السكينة تعني"
 كالطمأنينة، كالكقار السككف مف مأخكذة فعيمة فالسكينة فييا، الناس في البقرة، حيث اختمؼ التي
ؿىٌ﴿ كنظيره طالكت، أمر مف فيو اختمفتـ فيما سككف قمكبكـ ببس ىك أم" سكينة فيو" فقكلو ٍٛزى

ى
ٌٌىأ

ٌي ٌٝيٌاَّللَّ يجىذى ًٓ ًٌٌٝشى ٖىيٍ  فيو كانت التابكت أف كىك قمبو، بو سكف ما عميو أنزؿ أم [40: التكبة﴾ ]نى
 .(5)كتقكل" بو كتأنس ذلؾ إلى تسكف النفكس فكانت كآثارىـ، األنبياء بقايا مف فاضمة أشياء

 يثبتيا، مما كالمفجعات، كالزالزؿ القبلقؿ كقت القمكب في ا يجعمو ما إذان "فالسكينة 
 .(6)جنكده" عمى العظيمة ا نعـ مف كىي مطمئنة، كيجعميا كيسكنيا

إًيَّةؾٌىٌجىٍهجيدٌيٌإًيَّةؾٌى﴿ منازؿ كمف قاؿ ابف القيـ: ىٍصذىًهيٌيٌكى  ذكر السكينة، كقد منزلة[ 5: الفاتحة﴾ ]ن
 عميو اشتدت إذا تيمية ابف اإلسبلـ شيخ مكاضع، ككاف ستة في كتابو في ينةالسك سبحانو ا

 الجكارح، إلييا كسكنت بيا، اطمأف القمب عمى نزلت السكينة، فيي إذا آيات قرأ: األمكر
 الخنا قكؿ كبيف بينو كحالت كالحكمة، بالصكاب المساف كأنطقت الكقار، كاكتسبت كخشعت

                                                           

 [.4105: حديث رقـ109/ 5المغازم/غزكة الخندؽ كىي األحزاب، صحيح البخارم، البخارم، ( ]1)
 (.279/ 21( التحرير كالتنكير، ابف عاشكر )ج2)
 (.144/ 14)جالجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي ( 3)
 (.134 /5( شرح صحيح البخارم، ابف بطاؿ )ج4)
 (.264/ 16الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي )ج (5)
 (.332تيسير الكريـ الرحمف، السعدم )ص  (6)
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 عمى تنطؽ السكينة أف نتحدث كنا:  عباس ابف قاؿ باطؿ، ككؿ كاليجر، كالمغك كالفحش،
 .(1)كقمبو عمر لساف

 .الخسفتاسعًا: التأييد ب
 األرض بو تنشؽ شديد كىك زلزاؿ الخسؼب ه فيما مضىجند "إف ا تعالى قد أيد

 فييا، دخؿ ما عمى األرض تنغمؽ ثـ كالناس، الديار فييا تسقط عظيمة ىكة بانشقاقيا فتحدث
 ا جعؿ إذ لكط  قكـ كأصاب بابؿ، خسؼ يسمى كمكانيـ بابؿ، أىؿ ذلؾ ابأص كقد

 الذيف عمى  ا "كأنكر ،(2)فمسطيف" مف لكط بحيرة في اليكـ مخسكفة كببلدىـ سافميا، عالييا
 األليـ، أخذه يخافكف كال ا عذاب يأمنكف ذلؾ كمع كالمعاصي، الكفر مف السيئات يعممكف
 العذاب قاؿ تعالى: بأنكاع كييمكيـ األرض، بيـ يخسؼ أف عمى قادر كىك الشديد، كبطشو

ٌٚى﴿ ً٘
ى
ٌىأ
ى
ٌٚىٌأ ي ً كاٌاَّلَّ ري ٓى حِّبىةًتٌٌ٘ى فٌٌٍالصَّ

ى
ٌٌأ ًى ًٍص ٌيٌَيى ٌٗيٌاَّللَّ ًٟ ٌٌثً رٍضى

ى
 األرض بمع كالخسؼ[ 45: النحؿ﴾ ]اٍْل

ٜىة﴿ فقاؿ تعالى: بقاركف، ا فعؿ كما؛ أسفؿ إلى بو كقعكدىا بو المخسكؼ ٍٍ صى ارًقًًٌٌٌٝثًٌٌٌىخى بًدى ٌكى
ٌ رٍضى

ى
 .(3)"[81: القصص﴾ ]اٍْل

بأف ا سكؼ يخسؼ في آخر الزماف بجيش يخرج لغزك الكعبة فقاؿ  كقد أخبر النبي 
 :«قالت عائشة «وآخرىم بأوليم يخسف األرض، من ببيداء كانوا فإذا الكعبة، جيش يغزو 

: قاؿ منيـ؟ ليس كمف أسكاقيـ، كفييـ كآخرىـ، بأكليـ يخسؼ كيؼ ا، رسكؿ يا: قمت
 ثـ الكعبة، تخريب قطعان  مقصدىـ ، فكاف(4)«نياتيم عمى يبعثون ثم وآخرىم، بأوليم يخسف»

سفىيـ  .(5)فمـ يصمكا ليدفيـ الذم قصدكا، كفيو تحذير مف معاكنة أىؿ الباطؿ بالبيداء، خى
 .الدعم النفسيعاشرًا: التأييد ب

سيان كما أيده ماديان، فبل تكاد تجد عقدة تكضع في إف القرآف الكريـ قد دعـ الجندم المسمـ نف
 طريؽ المجاىد إال كليا حمكؿ في كتاب ا، نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ:

 الترىيب من الموت. -1

 المكعكد، قاؿ بأجمو إال يمكت ال بأنو يؤمف ألنو المكت، يخشى ال "إف الجندم المسمـ
ةءٌٌىإًذىا: ﴿تعالى ٌٌٍٗصى ٟي ٖي صى

ى
ٌٌَلىٌٌأ

ٍ
ىٍصذىأ حٌنًٌخريكفٌىي ةنى ٠فٌىٌكىَلٌىٌشى ًدمي ٍِ ىٍصذى : تعالى كقاؿ ،[34 األعراؼ:﴾ ]ي
                                                           

 ( باختصار.473 -470/ 2مدارج السالكيف، ابف قيـ الجكزية )ج (1)
 (.165/ 14التحرير كالتنكير، ابف عاشكر )ج (2)
 (.380/ 2( أضكاء البياف، الشنقيطي )ج3)
 [.2118: حديث رقـ 66/ 3البيكع/ ما ذكر في األسكاؽ، لبخارم، صحيح البخارم، ا( ]4)
 ( باختصار.237/ 11عمدة القارم، العيني )ج (5)



164 
 

﴿ٌٍٔ ى٠ٌٌٍُي ٌٌٍٗل ٍٜذي ًٌٌٍٗفٌٌْي ىزٌىٌبييي٠دًسي ٌٚىٌٕىِبى ي ً ٌٌاَّلَّ ذًتى ٌٗيٌْي ًٟ يٍ
ٖى ٔيٌٌنى ذٍ ِى ٌٌإٍ ٌٌٍٗإًَلى ًٟ ةًصًه ف[154 عمراف: آؿ﴾ ]مىؾى  ، كا 

  الكليد بف خالد قكلة صدؽأ كما ، ا بيد اآلجاؿ بأف راسخان، اعتقادان  يعتقد الحؽ، المؤمف
 أك ضربة، كفيو إال شبر مكضع بدني في كما زحؼ، مائة شيدت لقد: قاؿ الكفاة حضرتو لما

مىى أمكت أنا كىا رمية، أك طعنة،  .(2)"(1)الجبناء أعيف نامت فبل البعير، يمكت كما فراشي عى

ف يستأخر، كال يستقدـ ال مكتكبان  أجبلن  ىنالؾ إف  يجيء أف بد ال قسكمان م مضجعان  ىنالؾ كا 
، أجمو إلى أحد يسكقو فيو، ال فيضجع صاحبو إليو  مضجعو إلى أحد يدفعو كال المرسـك

،  في كيتصرؼ كيممكيـ يدركيـ ىك إنما يممككنو، كال يدرككنو ال خفي بدافع إليو فيأتكف المقسـك
 .(3)ا قدر نوإ لمضمير، كأريح لمنفس، كأىدأ لمقمب، أركح لو كاالستسبلـ يشاء، كما أمرىـ

 الخشية عمى الرزق. -2

 سبحانو ا بيد األرزاؽ بأف راسخان، اعتقادان  يعتقد ألنو الفقر، يخاؼ ال "كالجندم المسمـ
رزقو  ينسى فكيؼ المحيط، البحر في المنفردة الصخرة في المنفردة النممة يرزؽ كأنو كتعالى،

ٌي: ﴿تعالى قاؿ ٌٚيىٍرزيؽيٌٌكىاَّللَّ ةءٌيٌ٘ى ىظى رٍيًٌٌي ٌٌثًيى ةبو ٌٍٗ: ﴿تعالى كقاؿ ،[212 البقرة:﴾ ]ًظصى ٌٌىآكىازي
ٗ زي يَّدى

ى
ٌٗثًٜىٍَصًقًٌٌكىأ ٌٚىٌكىرىزىُىسي يِّجىةًتٌٌِّ٘ ٌٌٍٗإفَّ ريكفٌىٌٕىهىَّٖسي ٓي ىٍظ  .(4)"[26 األنفاؿ:﴾ ]ت

 الناس أذؿٌ  العرب مف الحي ىذا كاف: قتادة قبمنا، قاؿ ألحد يحميا كلـ الغنائـ "فقد أحؿ لنا
 منيـ مات كمف شقيان  عاش منيـ عاش مف جمكدان، كأغراىـ بطنان  كأجكعيـ عيشان  كأشقاىـ ذاٌلن 
 مف قبيبلن  نعمـ ما كا يحسدكف، عميو شيء ببلدىـ في كما يأكمكف كال النار، يؤكمكف في ردم

 الببلد في فمكف باإلسبلـ  ا جاء حٌتى منيـ منزالن  شر كانكا يكمئذ األرض أىؿ حاضر
 .(5)الناس" رقاب عمى ممككان  بو كـكجعم الرزؽ في بو ككسع

 الغزو الفكري.التحصن من  -3

 مف طائؿ ال الذم الحضارم الغزك كيصاكؿ الفكرم الغزك يقاكـ "إف الجندم المسمـ
 التي الكافدة المبادئ تيارات مف يصكنو ما حضارتو كتراث دينو مقكمات مف لو ألف كرائو،

                                                           

 (.140/ 2( أسد الغابة، ابف األثير )ج1)
 (.126( بيف العقيدة كالقيادة، خطاب )ص 2)
 ( باختصار.497/ 1( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج3)
 (.126 ( بيف العقيدة كالقيادة، خطاب )ص4)
 (.345/ 4( الكشؼ كالبياف، الثعمبي )ج5)
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ٌٍٔ: ﴿تعالى الكجكد، قاؿ مف آثاره كتمحك شخصيتو كتذيب كتراثو دينو تناقض ًذقًٌٌُي ًبيًِلٌٌٞى ٍدني٠ٌشى
ى
ٌأ

ٌ ًٌٌإًَلى ٌٌاَّللَّ ى ةوٌٌلَعى ٌٌٍثىًػريى ٛىة
ى
ًٌٌٚأ ٘ى ةفٌىٌاتَّجىهىًِنٌٌكى جٍعى ًٌٌكىشي ةٌاَّللَّ ٘ى ٌٌٍكى ٛىة

ى
ٌٚىٌأ كًيٌىًٌ٘ ٍْشً ٙي ٍ  .(1)"[108 :يكسؼ﴾ ]ال

الفكرم كذلؾ  الغزك "كقد استخدـ القرآف العديد مف الطرؽ لتحصيف الجندم المسمـ ضد
 التي الشبيات ، كرد(2)اإلسبلمية" المجتمعات في كنشرىا الصحيحة بالعقيدة التمسؾ بضركرة
 المستكردة، كالمبادئ الكافدة األفكار بدراسة كاالىتماـ سميمة، عممية بطرؽ اإلسبلـ أعداء أثارىا

 بيةالعر  بالمغة كدقة كمكضكعية، كما كيجب االىتماـ بأمانة كنقصيا قصكرىا بمظاىر كالتعريؼ
الكريـ، مستفيدكف  القرآف لغة باعتبارىا العالـ أنحاء جميع في تعميميا كدعـ نشرىا عمى كالعمؿ

الدنيا، كذلؾ  أنحاء جميع إلى كالخير الحؽ كممة إليصاؿ اإلعبلـ في المعاصرة األساليب مف
 حمكؿ نقؿ عمى كالعمؿ إسبلمية بحمكؿ المعاصرة القضايا بمكاجية فإنو البد مف االىتماـ

 الذاتي كاكتفائيـ المسمميف قكة بناء عمى كالممارسة، كالعمؿ التنفيذ إلى المشكبلت ليذه اإلسبلـ
األرض كدعـ  بقاع شتى في لبلضطياد يتعرضكف الذيف المسمميف لمناصرة كعسكريان  اقتصاديان 

 .(3)قضاياىـ كدرء العدكاف عنيـ بشتى الكسائؿ المتاحة
 الخشية من اليزيمة. -4

 الرسكؿ أياـ المسممكف في انتصر فما الضاربة، العدك قكات يخشى ال دم المسمـ"إف الجن
قاؿ  باإلسبلـ، انتصارىـ كاف بؿ عدد، أك بعيدة العظيـ الفتح اإلسبلمي أياـ كفي  القائد
ٌٚىٌُىةؿىٌ: ﴿تعالى ي ً ٜ ٠فٌىٌاَّلَّ ٌٗحىلي ٟي جَّ

ى
ي٠ٌأ َلُى  ًٌٌ٘ ٌٗاَّللَّ ٖىجىٍخًٌٌٌبىحٌوٌٌِّ٘ٚزى ٌىى ًٖيٖىحو ةنٌٌحٌنًٌبىٌٌُى سرًيى ًٌٌثًإًٍذفًٌٌْى ٌيٌاَّللَّ مٌىٌكىاَّللَّ ٌ٘ى

ٌٚى ةثًًري  سبباف بالصبر كاالعتصاـ اآلخرة، في تعالى ا بمقاء "فاإليماف ،(4)"[249البقرة: ﴾ ]الػَّ
 .(5)الكثير" العدد عمى القميؿ العدد نصر أسباب مف

 كال أبدان  يستسمـ ال فيك عقيدتو، حماية في داـ ما عميو أحد بانتصار يقر ال حقان  "كالمؤمف
 قياـ إلى يدكـ ال كلكنو ساعة يدـك قد عميو العدك انتصار بأف يؤمف ألنو باالستسبلـ يفكر

ٌٌٍٗإًف: ﴿تعالى قاؿ الساعة، ٍصسي ٍٙصى دٌٌٍُىٍرحٌهٌحى ِى ٌٌذى ٌـىٌمىسَّ ٠ٍ ِى ٌٝيٌُىٍرحٌهٌإٍ سٍٖي ّىٌٌِّ٘ دًٍٖ ٌـيٌكى ةٌاْليَّة ٟى ي اًكل ٌبىٍيٌىٌٛيدى
: تعالى قاؿ العسر يسران، بعد بأف يعمـ ألنو ىزيمتو، بعد يستسمـ ، كال[140 عمراف: آؿ﴾ ]اَلَّةًسٌ

                                                           

 (.129( بيف العقيدة كالقيادة، خطاب )ص 1)
 (.369( تحصيف المجتمع المسمـ ضد الغزك الفكرم، الرحيمي )ص 2)
 ( باختصار.5211-5209/ 7( الفقو اإلسبلمي كأدلتو، الزحيمي )ج3)
 (.127( بيف العقيدة كالقيادة، خطاب )ص 4)
 (.100/ 1منار، رضا )ج( تفسير ال5)
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﴿ًٌ َّلًلَّ ةيٌٌكى ٠ًِلًٌٌإًٍهزَّ لًرىشي ًٜيٌىٌكى ً٘ ٍؤ ٙي لًٍٖ ٌٌَّٚكى ٕىًس ٌٌكى ٌَلى ًِيى ٜىةًٌ ٙي ٍ ٙي٠فٌىٌال ٍهٖى ٌكىَلىٌ: ﴿تعالى كقاؿ ،[8 المنافقيف:﴾ ]حى
ّىٌ ٛ ٍزي ٌٌُيى ٍٗ ٟي ي ةىٌٌـُى٠ٍل ٌإًٍهزَّ ًٌٌإًفَّ ةٌَّلًلَّ يهن ً  عف بحثتـ إذا ألنكـ تحزنكا كال تينكا "فبل ،(1)"[65 س:يكن﴾ ]ْجى
ف الباطؿ أىؿ أف عممتـ الماضية القركف أحكاؿ  إلى األمر مآؿ كاف لكف الصكلة، ليـ اتفقت كا 

 أف ينبغي فبل مندرسة، الباطؿ أىؿ كصكلة عالية، الحؽ أىؿ دكلة كصارت كالفتكر، الضعؼ
 فإف قمبكـ يقكل أف يجب بؿ كعجزكـ، كلجبنكـ قمبكـ لضعؼ سببا عميكـ الكفار صكلة تصير

 .(2)إليكـ" راجعة كالدكلة كالقكة لكـ سيحصؿ االستعبلء

 إثارة اإلشاعات. -5

 في ذلؾ كؿ عمى كيقضي اإلشاعات، يبث كال اإلشاعات، يصدؽ ال "إف الجندم المسمـ
ةٌيىة: ﴿تعالى قاؿ عنيـ، يسكت كال مركجييا كيفضح ميده، ٟى ح 

ى
ٌٚىٌأ ي ً ٌ٘ىٌاَّلَّ ٌٌٍٗإًفٌٜي٠اآ ةءزي َهٌٌصى وٌٌٌىةًش ٌثًجىجىأ

ي٠ا ذىبىيَّٜ إًذىا: ﴿تعالى كقاؿ ،[6 الحجرات:﴾ ]ذى ٌٌٍٗكى ٞي ةء ٍمرٌهٌصى
ى
ٌٚىٌأ ًٌٌِّ٘ٚ

ٍ٘ كًٌٌاْلى
ى
ٌٌٍاٍْلى٠ًٍؼٌٌأ ٠ا ذىاني

ى
ًٌٌٝأ ى٠ٌٌٍثً ل كقيٌٌكى ٌرىد 

ٌ ٠ؿًٌٌإًَلى ٌٌالرَّشي إًَلى ٍكًِلٌٌكى
ي
ٍمرًٌٌأ

ى
ٌٌٍٗاْل ٟي ٍٜ ٌٝيًٌ٘ ٙى ًٖ ٌٚىٌٕىهى ي ً ٌٝيٌاَّلَّ ٠ٛى جًفي ىٍصتٜى ٌٌٍٜي ًٌٍ٘ٗ  ا أكجب "كقد ،(3)"[83 النساء:﴾ ]ٟي

إلى أكلي األمر  معرفتو في يرجعكا أف الخكؼ أك األمف مف أمر يجيئيـ الذيف عمى تعالى
 .(4)لمحفاظ عمى تماسؾ المجتمع كاتخاذ القرار المناسب"

 المزلزلة الشائعات ينشركف الذيف القمكب كمرضى لممنافقيف الحاسـ القكم التيديد "ثـ يأتي
 إيذاء عف كينتيكا كمو، ىذا مف يأتكنو عما يرتدعكا لـ إذا بأنيـ المسممة، الجماعة صفكؼ في

 الييكد عمى سمطو كما نبيو، عمييـ ا يسمط أف كميا، المسممة كالجماعة كالمؤمنات، المؤمنيف
 أخذكا كجدكا فحيثما دميـ كيبيح األرض مف كيطاردىـ المجتمع المسمـ، منيـ فيطير قبؿ، مف

 في المفسديف مف الييكد كغير النبي  يد عمى الييكد مف قبميـ فيمف ا سنة جرت كقتمكا، كما
ٌٌٍٕٗىًِئٌ: ﴿تعالى الخالية، كقاؿ القركف في األرض ًٌٌَّٕٝ ٠فٌىٌيىجذى ِي ٜىةًٌ ٙي ٍ ٌٚىٌال ي ً ًٌٗفٌٌكىاَّلَّ ًٟ ٠بً

ي ٌٌُٖي رىضه ٌَّ٘
٠فٌى ٍي رًٍص ٙي ٍ ال ًديٜىحًًٌٌفٌٌكى ٙى ٍ ّىٌٌال َّ يٍيًريٜى ٌٌٍَٗلى ًٟ  .(5)"[60 األحزاب:]﴾ ثً

 

 
                                                           

 (.128( بيف العقيدة كالقيادة، خطاب )ص 1)
 (.371/ 9)جمفاتيح الغيب، الرازم  (2)
 (.129( بيف العقيدة كالقيادة، خطاب )ص 3)
 (.154/ 10)جمفاتيح الغيب، الرازم  (4)
 (.2880/ 5( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج5)
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 المبحث األول
 حقوق الجندي في القرآن الكريم

 

 .إعداد الجندي إعدادًا شمولياً المطمب األول: 
 أواًل: االعداد العقدي.

، لذا عمييا سمؼ األمة لعقيدتو التي تربىالفيـ الصحيح  بحاجة ماسة إلى المسمـ إف الجندم
 :عمى النحك التالي كيفية اعداد الجندم إعدادان عقديان، البد مف التعرؼ عمى

 ترسيخ أسس العقيدة الصحيحة. -1
 ال كاإلنساف كالنفس، بالماؿ أجميا مف فيضحّْي الجندم، بيا يؤمف عميا ميثيؿه  ىي العقيدة

دكت شممو تجمع عقيدة بدكف العسكرية الناحية مف لو قيمة  االنسجاـ فيو كتشيع صفكفو كحّْ
 تتـ كأف العقيدة بناء مرحمة تطكؿ أف ، "كينبغي(1)اتحاد كال تعاكف يتـ ال بدكنو الذم الفكرم

 دراسة مرحمة العقيدة بناء مرحمة تككف أال ينبغي كىكذا كتثبت، عمؽ كفي ميؿ عمى خطكاتيا
 بيذه متكيفة ضمائر في متمثمة ة،حي صكرة في العقيدة ليذه ترجمة مرحمة كلكف لمعقيدة نظرية
 .(2)ذاتيا" العقيدة نمك عف نمكه يعبر جماعي بناء في كمتمثمة العقيدة
 جعمتيا بخصائص كفركعو أصكلو الديف مسائؿ في امتازت كالجماعة السنة أىؿ مناىج"ك 
 مف االقتباس، إلى تجمع حيث العقيدة، في بكضكح ىذا كيتجمى الحؽ، ناصية عمى تستكلي
 في كالشمكلية كالفطرة، العقؿ مع االتساؽ ليما، كالتسميـ عندىما، كالكقكؼ كالسنة، القرآف مشكاة
 .(3)كالكسطية" التكازف مع كالتطبيؽ، الفيـ
 يأمف كبيما جنده، عمى بيا أنعـ التي ا نعـ أعظـ مف القصد كحسف الفيـ صحة كما أف"
 كيصير فيكميـ، فسدت الذيف لضاليفا كطريؽ قصدىـ فسد الذيف عمييـ المغضكب طريؽ العبد
 العبد، قمب في ا يقذفو نكر الفيـ كصحة كقصكدىـ، أفياميـ حسنت الذيف عمييـ المنعـ مف

 السر في الرب كتقكل الحؽ، كتحرم القصد، حسف كيمده كالفاسد، الصحيح بيف بو يميز
يثار اليكل، اتباع مادتو كيقطع كالعبلنية،  .(4)التقكل" كترؾ الدنيا، كا 

                                                           

 (.41( ينظر: بيف العقيدة كالقيادة، خطاب )ص 1)
 (.1012/ 2( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج2)
 (.203( طريؽ اليداية، حسيف )ص 3)
 (.69/ 1( إعبلـ المكقعيف، ابف قيـ الجكزية )ج4)
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 مقببلن  بركحو كيضحي مستميتان، قتاالن  الحرب في يقاتؿ أف يمكف ال الجندم أف "كالمعركؼ
 في صابران  كتجعمو كالفداء، التضحية إلى تدفعو بعقيدة راسخان  إيمانان  يؤمف كاف إذا إال مدبر، غير

 يىٍثبيت أف فيمك ال بعقيدة، راسخ إيماف بغير يقاتؿ الذم البأس، كالجندم كحيف كالضراء البأساء
 الجيش فميس أيضان، األمة عف كيقاؿ الجيش، عف يقاؿ الجندم، عف يقاؿ أبدان، كما الميداف في
 .(1)األمة" مف جزءان  إال الجيش كليس كالضباط، الصؼ كضباط الجنكد مف مجمكعة إال

 ربط النصر باإليمان. -2

كالربط بيف اإليماف ح، النصر ىك مقصد الجندم كمبتغاه كال يتحقؽ ذلؾ إال باإليماف الصحي
المؤمف يستند إلى ركفو كثيؽ ىك الجندم ف ،أف يدركيا لمجندمكالنصر مف األمكر التي يمكف 

لذا فقد كعده ا تعالى بالنصر  ا، كيمتاز بدافع قكمٍّ لمتضحية ال يتكٌفر عند غيره مف الناس،
فٌى﴿فقاؿ:  َكى ةٌكى ِا ٖىيٍٜىةٌظى ًٜيٌىٌٛىٍَصٌيٌنى ً٘ ٍؤ ٙي ٍ  تعميؿ في نص "ىي ، قاؿ صاحب المنار:[47: ركـال﴾ ]ال
 غير األخيرة القركف ىذه في اإليماف يدعكف الذيف مف كثيران  نرل كلكننا باإليماف، النصر

 كلسننو ناصريف،  ال كألىكائيـ صادقيف، غير اإليماف دعكل في يككنكا أف بد فبل منصكريف،
ف متبعيف، غير النصر أسباب في نما سننو، يبطؿ كال كعده يخمؼ ال ا كا   المؤمف ينصر كا 

عبلء ا نصر يقصد مف كىك الصادؽ  سبب حربو، فاإليماف في كالعدؿ الحؽ كيتحرل كممتو، كا 
 .(2)المعنكية" النصر أسباب مف حقيقي

ف ا  أشار كقد السكء، أىؿ شر كيكفييـ حقان، إيمانان  بو آمنكا الذيف عباده عف السكء يدفع "كا 
ٌىٌإًفٌَّ﴿ في قكلو تعالى: معنىال ىذا إلى اًٌمٌيٌاَّللَّ ًٌٌٚييدى ٌٚىٌنى ي ً ٜي٠اٌاَّلَّ ٘ى  ككذلؾ في قكلو[ 38: الحج﴾ ]آ

ٌٍٚ: ﴿تعالى ٘ى ٌٌٍكى َّكَّ ذى٠ى ٌٌحى ى ًٌٌلَعى ٠ٌىٌاَّللَّ ٟي ٌٝيٌذى ٍصجي ٌ: ﴿كقكلو ،[3: الطبلؽ﴾ ]ظى ٕىحٍسى
ى
ٌيٌأ ٌٌاَّللَّ ةؼو قيٌٌثًسى جٍدى ﴾ خى

ٌٍٗ: ﴿تعالى ، كقكلو[36: الزمر] ٞي بٌٌٍُىةدًٖي٠ ذِّ هى ٌٗيحي ٌيٌٟي ٌٌٍٗاَّللَّ يًٍديسي
ى
ٌٌٍٗثًأ ًٞ ًٍز ٌٌٍٗكىَيي زي ٍ ٍَصي يٜى ٌٌٍٗكى ًٟ يٍ

ٖى ٌٌنى ًً ىٍظ ي ٌكى
كرٌى دي ٌـوٌغي ًٜيٌىٌُى٠ٍ ً٘ ٍؤ ٌيٌإًَّٛة: ﴿تعالى كقكلو ،[14: التكبة﴾ ]مي ٍَصي ٜى ىةٌَلى ٖٜى ٌٚىٌريشي ي ً ٜي٠اٌكىاَّلَّ ٘ى  ،[51: غافر﴾ ]آ
إًفٌَّ﴿ :كقكلو ٛىةٌكى ٍٜدى ٌٗيٌصي ٟي ى ةًلي٠فٌىٌل ؛ كالسكء الشر آمنكا الذيف عف فا يدفع ،[173: الصافات﴾ ]إٍيى
ف ،(3)المكاره" دفع أسباب أعظـ ىك با اإليماف ألف  في الحاصؿ لجند ا النصر ىذا في "كا 
 لييتدم كالفكر، البصيرة كأعمؿ كتدبر، عقؿ لمف عظة عدكىـ ككثرة المسمميف عدد قمة مع بدر
نصرة ديف  بشرط كاآلخرة، الدنيا في المؤمنيف دهعبا بنصر الجارم كقدره كأفعالو ا حكـ إلى بو

                                                           

  (.107( بيف العقيدة كالقيادة، خطاب )ص 1)
 (.317/ 7( تفسير المنار، رضا )ج2)
 (.261/ 5( أضكاء البياف، الشنقيطي )ج3)
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ٌٍٗا، كقكلو تعالى: ﴿ ٘ىسي ا ٍُدى
ى
ييثىجٍِّخٌأ ٌكى ٍٗ زي ٍ ٌحىٍَٜصي ى كاٌاَّللَّ ي ٜي٠اٌإًٍفٌتىٍَٜصي ٘ى ٌآ ٚى ي ً ةٌاَّلَّ ٟى ح 

ى
 [7: محمد﴾ ]يىةٌأ

 تكذب كأعمالو كأخبلقو بمسانو، اإليماف يدعي مف ال بإيمانو، القرآف لو يشيد مف ىك :كالمؤمف
 تككف أف في كجيادىـ كسعييـ كلكتابو، لدينو نصرىـ  المؤمنيف نصر ، "كمعنى(1)دعكاه"
 عباده في كيحكـ نكاىيو، كتجتنب أكامره كتمتثؿ أرضو، في حدكده تقاـ كأف العميا، ىي كممتو
 ."(2) رسكلو عمى أنزؿ بما

 األجناد فم معؾ كمف آمرؾ فإني بعد؛ أما :كقاص  أبي بف سعد إلى  عمر ككتب
 معؾ كمف كآمرؾ الحرب، في المكيدة كأقكل العدٌك، عمى العٌدة أفضؿ ا تقكل فإف ؛ ا بتقكل

 مف عمييـ أخكؼ الجيش ذنكب فإف عدٌككـ؛ مف منكـ المعاصي مف احتراسان  أشدٌ  تككنكا أف
نما عدٌكىـ،  عددنا ألف قكة؛ بيـ لنا تكف لـ ذلؾ كلكال ، عدٌكىـ بمعصية المسممكف ينصر كا 

 القكة، في عمينا الفضؿ ليـ كاف المعصية في استكينا فإذا كعٌدتيـ، عٌدتنا كال كعددىـ، ليس
 .(3)عدٌككـ عمى النصر تسألكنو كما أنفسكـ عمى العكف ا كاسألكا

 ثانيًا: اإلعداد األخالقي.
 الغير مع يرةالخ الحياة أجؿ مف العممية الناحية مف حياة الجندم تنظـ االسبلمية األخبلؽ

 الككف في مكانتو عمى بناء كذلؾ حيكاف غير أك حيكانان  أـ كاف إنسانان  الغير ىذا كاف أيان 
الحياة،  ىذه في أىداؼ مف خالقو لو كضع ما عمى كبناء بيا، ينيض أف يجب التي كمسئكلياتو

ف  اإلسبلـ جكىر ىك األخبلؽ إف بؿ العاـ، اإلسبلـ نظاـ مف جزءان  ليس األخبلقي النظاـ كا 
أساسان،  الخمقية فمسفتو عمى مبني عمكما اإلسبلمي فالنظاـ جكانبو، جميع في السارية كركحو

، "كأكمؿ الناس خمقان ىك (5()4)األخالق صالح ألتمم بعثت إنما: " الرسكؿ قكؿ ذلؾ كمصداؽ
ّىٌ﴿حيث قاؿ ا تعالى في كصفو:  رسكلنا الكريـ  إًَّٛ ٌٌكى َوٌٌٕىهىَلى

ٖي ٌٗوٌخي ًلي  كانت لما [4: القمـ] ﴾نى
ة: ﴿قاؿ كليذا عظيمة، بأنيا ا كصفيا جـر ال كاممة ةالحميد أخبلقو ٘ى ٛىةٌكى

ى
ٌٚىٌأ ًٍيٌىًٌ٘ ِّ ذىَكى ٙي ٍ ﴾ ال

 بؿ طكيبلن  أمره يدكـ ال المتكمؼ ألف أخبلقي مف لكـ يظير فيما متكمفا لست أم [86: ص]
 َأْكَملُ "حمي بحسف الخمؽ فقاؿ: كؿ أتباعو بالت ، "لذا فقد حرض النبي (6)الطبع" إلى يرجع

                                                           

 (.162/ 3( التفسير المنير، الزحيمي )ج1)
 (.252/ 7( أضكاء البياف، الشنقيطي )ج2)
 ( باختصار.117/ 1( العقد الفريد، ابف عبد ربو )ج3)
 [، قاؿ شعيب األرناؤكط: صحيح.8952: حديث رقـ512/ 14 مسند أحمد، أحمد،( ]4)
 (.47( ينظر: عمـ األخبلؽ اإلسبلمية، عمي )ص 5)
 (601/ 30( مفاتيح الغيب، الرازم )ج6)
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 قضاء في كالسعي البشاشة مف كاف ما ىك العظيـ فالخمؽ ،(1)"ُخُمًقا َأْحَسُنُيمْ  ِإيَماًنا، اْلُمْؤِمِنينَ 
كراميـ الناس حكائج  .(2)بيـ" كالرفؽ كا 

"كلقد كاف لؤلخبلؽ اإلسبلمية التي تميز بيا جند اإلسبلـ كالمسمميف عف غيرىـ مف بني 
األصدقاء كاألعداء، في حربيـ كسمميـ، في حياتيـ العادية داخؿ المجتمع كخارجو، مع البشر 

سبلـ كثير مف الكفار، رغبة في ذلؾ الخصاؿ؛ إليمانيـ بأف األخبلؽ تنـ عف أثر كبير في إ
سماحة المعتقد كسبلمتو مف األغراض الدنيكية، كبحثو عما فيو الخير لئلنسانية، كمف لـ يدخؿ 

، كىذه بعض أخبلؽ الجندم التي أرشد القرآف إلييا (3)يف رضي بأف يعيش في ظمو"في ىذا الد
 في كقت السمـ كالحرب:

 الوفاء. -1

ٍكٌي٠ا﴿ إف جند ا قد تميزكا عف غيرىـ بالكفاء بعيكدىـ كقد أمرىـ بذلؾ رب العزة فقاؿ:
ى
ٌكىأ

ٍٟدًٌ ًٌٌثًهى ٌٌٍٗإًذىاٌاَّللَّ ٍدتي ٞى ٌٌَعى ٠اٌكىَلى ِيؾي ةفٌىٌتىٍٜ ٙى ٍح
ى
ةٌبىٍهدٌىٌاٍْل ٞى ًْيًد  عيد كؿ منو كالمراد [91: النحؿ﴾ ]دى٠ٍ

 كاف مسممان  فبعيده عاىدتو فمف العيد، مف كالكعد:  عباس ابف قاؿ باختياره اإلنساف يمتزمو
 . (4)تعالى  العيد فإنما كافران  أك

ف ا أكجب عمى الجنكد الكفاء بالعيكد في الحرب كالسمـ كحـر الخيانة فييما سران  أك "كا 
جيران، كاآليات في ذلؾ متعددة محكمة ال تدع مجاالن إلباحة نقض العيد بالخيانة فيو كقت القكة، 
كلما أمر بنبذ عيكد المشركيف الذيف نقضكا عيد النبي كالمؤمنيف استثنى منيـ المعاىديف فقاؿ 

ٌٍٜا تعالى: ﴿ ٌحى ٍٗ ى ٌل َّٗ ٌثي كًيى ٍْشً ٙي ٍ ٌال ٚى ً٘ ٌ ٍٗ ٍدتي ٞى ٌَع ٚى ي ً ٌاَّلَّ ٌنإًَلَّ دا ظى
ى
ٌأ ٍٗ ٖىيٍسي ٌنى كا ري ًٞ ٌييلة ٍٗ ى ل ٌكى حٍبةن ٌطى ٍٗ ٠كي ِيػي

ًِيٌى ذَّ ٙي ٍ ٌال ًت  ٌُيي ى ٌاَّللَّ ٌإًفَّ ٍٗ ًٟ دً دَّ ٘ي ٌ ٌإًَل ٍٗ ٞي دى ٍٟ ٌخى ٍٗ ًٟ ٍ
ٌإًْلى ٠ا  ٙ دً

ى
ٌ[، ثـ قاؿ ا تعالى: ﴿4﴾ ]التكبة: ٌىأ ًى يٍ ْى

ٌا ٌإًَلَّ ٠ًِلً ٌرىشي ٌكىًنٍٜدى ً ٌاَّللَّ ًٌنٍٜدى ده ٍٟ ٌخى كًيى ٍْشً ٙي ٌلًٍٖ ٠في ٠اٌيىسي ةمي ةٌاٍشذِى ٙى ٌذى ـً ٍصًضًدٌاٍِلىرا ٙى ٍ ٌال ًٌنٍٜدى ٍٗ ٍدتي ٞى ٌَع ٚى ي ً َّلَّ
ًِيٌى ذَّ ٙي ٍ ٌال ًت  ٌُيي ى ٌاَّللَّ ٌإًفَّ ٍٗ ٟي ى ٠اٌل ٙي ي ًِ ٌٌىةٍشذى ٍٗ [، فيؿ يكجد كفاء بالعيكد أعظـ مف الحكـ 7﴾ ]التكبة: ٕىسي

 .(5)بأمر ا تعالى؟"

                                                           

 [، قاؿ شعيب األرناؤكط: صحيح.10817: حديث رقـ478/ 16 د أحمد، أحمد،مسن( ]1)
 (.7620/ 12( اليداية الى بمكغ النياية، القيسي )ج2)
 (.559( اعداد الجندم المسمـ، العقبل )ص 3)
 (.263/ 20( ينظر: مفاتيح الغيب، الرازم )ج4)
 (.231-230م )ص (، كلو أيضان، الكحي المحمد231/ 11( تفسير المنار، رضا )ج5)
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لكل غادر لواء يوم : »النبي اؿ كلما كاف أمر الغدر كالخيانة عظيـ كجب التحذير منو فق"
ال يطمع عميو الناس، فيكـ القيامة  كالحكمة في ىذا أنو لما كاف الغدر خفيان  (1)«القيامة يعرف بو

 .(2)يصير عممان منشكران عمى صاحبو بما فعؿ"

 الدعوة إلى اإلسالم قبل القتال. -2
 كدفع المسمميف ذمة في الدخكؿ أك اإلسبلـ، إلى المسمميف غير دعكة الجياد مف القصد"

 ببلدىـ، عمى كاعتداؤىـ لممسمميف، تعرضيـ ينتيي كبذلؾ عمييـ، اإلسبلـ أحكاـ كجرياف الجزية،
ٌٍٗ: ﴿تعالى قاؿ الفساد، دابر كينقطع اإلسبلمية، الدعكة نشر طريؽ في ككقكفيـ ٞي ُىةدًٖي٠ ٌٌكى َّتَّ ٌٌظى ٌَلى
٠فٌى ٠فٌىًٌٌذٍٜىحٌهٌدىسي يىسي ٌٚيٌكى ي ًٌٌادلِّ ٠ٍااجٌٌٌٍىإًفًٌٌَّلًلَّ ٟى ٌٌذى ٍدكىافٌىٌٌىَلى ٌٌني ٌٌإًَلَّ ى يٌىٌلَعى ًٙ ً ةل :  كقاؿ[ 193: البقرة] ﴾إلَّ

٠ٌى﴿ ًمٌٞي ٔىٌٌاَّلَّ رٍشى
ى
يٌٌأ ٠ِلى لٌرىشي ٟيدى ٍ ًٌٌٚثًةل ٌٌَِّكىًدي رىقيٌٌاٍِلى ًٟ ًٌٌْليٍل ى ًٌٌٚلَعى ي ًٌٌٝادلِّ ِّ  .(3)"[33: التكبة﴾ ]َكي

 نبذ كيسبقو.. القتاؿ كأ الجزية، أداء أك اإلسبلـ، قبكؿ: بيف كتخيير إعبلف، يسبقو قتاؿ "إنو
 كصية مف كميا، المعركة آداب كىذه، الخيانة مف الخكؼ حالة في -عيد ىناؾ كاف إف العيد

: كاف إذا أمر األمير عمى جيش أك سرية أكصاه في خاصتو بتقكل ا تعالى كمف رسكؿ ا 
 اْغُزوا ِباِ، َكَفرَ  َمنْ  َقاِتُموا ،اِ  َسِبيلِ  ِفي اِ  ِباْسمِ  اْغُزوا»قاؿ:  ثـ خيرا، المسمميف مف معو
َذا َوِليًدا، َتْقُتُموا َواَل  َتْمُثُموا، َواَل  َتْغِدُروا، َواَل  َتُغمُّوا، َواَل  كَ  َلِقيتَ  َواِ   ِإَلى َفاْدُعُيمْ  اْلُمْشِرِكيَن، ِمنَ  َعُدوَّ

 ِإَلى اْدُعُيمْ  ثُمَّ  َعْنُيْم، َوُكفَّ  ِمْنُيْم، لْ َفاْقبَ  َأَجاُبوكَ  َما َفَأيَُّتُينَّ  - ِخاَللٍ  َأوْ  - ِخَصالٍ  َثاَلثِ 
ْساَلِم، : يقكؿ لمجيكش الصديؽ  بكر ككاف أبك ،(4)«َعْنُيمْ  َوُكفَّ  ِمْنُيْم، َفاْقَبلْ  َأَجاُبوَك، َفِإنْ  اإلِْ

 كال امرأة تقتمف كال لو، أنفسيـ حبسكا كما فدعكىـ  أنفسيـ حبسكا أنيـ زعمكا قكمان  ستجدكف»
 كليدا، تقتمكا كال تغدركا، كال تغمكا، ال: »يكصي فيقكؿ ، ككاف عمر «ىرمان  كبيران  كال يان صب
 إذا قتميـ كتكقكا كليدان، كال امرأة كال ىرمان  تقتمكا كال» كصاياه: كمف ،«الفبلحيف في ا كاتقكا
 المنيج مستكلل الكاضح العاـ بالخط األخبار تتكاتر كىكذا ،«الغارات شف كعند الزحفاف، التقى

 القتاؿ قصر كفي اإلنساف، لكرامة الرعاية كفي الرفيعة، آدابو كفي ألعدائو، قتالو في اإلسبلمي
 كحده، ا عبادة إلى العباد عبادة مف يخرجكا أف كبيف الناس بيف تحكؿ التي المادية القكل عمى
 .(5)أعداءه حتى بو يعامؿ الذم اليسر كفي

                                                           

 [.3186: حديث رقـ25/ 9الجزية/إثـ الغدر لمبر كالفاجر، صحيح البخارم، البخارم، ( ]1)
 (.334/ 3( تفسير القرآف العظيـ، ابف كثير )ج2)
 (.132/ 16( المكسكعة الفقيية الككيتية، مجمكعة مف المؤلفيف )ج3)
 [.1731: حديث رقـ1357/ 3راء عمى الجيكش، الجياد كالسير/تأمير االماـ األمصحيح مسمـ، مسمـ، ( ]4)
 ( باختصار.1741-1740/ 3( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج5)
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 م ا.تأمين المحارب حتى يسمع كال -3

 إماـ أعطاىـ الذيف لممسمميف، المحاربة المسممة غير الدكؿ رعايا كىـ "إف المستأمنيف
 يخرج حتى المسمميف ببلد دخؿ إذا كمالو نفسو عمى األماف المسمميف مف أحد أك المسمميف،

 سفؾ يجكز فبل كماليـ، فيؤالء يعصـ دميـ .غيرىـ مف أـ الكتاب أىؿ مف أكاف سكاء منيا،
إًفٌٍ﴿ ا: لقكؿ أمكاليـ، أخذ كال يـ،دمائ دٌهٌكى ظى

ى
ٌٚىٌأ كًيٌىًٌ٘ ٙيٍْشً ٍ ةرىؾٌىٌال ًصٍرقٌيٌاٍشذىضى

ى
ٌٌٌىأ َّتَّ مٌىٌظى ٙى ىٍص ٌـىٌي ى ًٌٌّلَكى ٌاَّللَّ

ٌَّٗ ٌٝيٌثي ٍي ًٖ ثٍ
ى
ٌٝيٌأ ٜى ٘ى

ٍ
أ  .(1)اإلسبلـ" في ليـ ترغيبان  معيـ؛ كالقسط إلييـ اإلحساف كيستحب [6: التكبة﴾ ]٘ى

 بعد محمدان  يأتي أف منا الرجؿ أراد إف: فقاؿ  عمي إلى المشركيف مف رجؿ "كجاء
إًفٌٍ﴿: يقكؿ تعالى ا ألف ال،: قاؿ قتؿ؟ لحاجة يأتيو أك ا، كبلـ يسمع األجؿ ىذا انقضاء ٌكى
دٌه ظى
ى
ٌٚىٌأ كًيٌىًٌ٘ ٍْشً ٙي ٍ ةرىؾٌىٌال ًصٍرقيٌٌاٍشذىضى

ى
ٌٌٌىأ َّتَّ مٌىٌظى ٙى ىٍص ٌـىٌي ى ًٌٌّلَكى  .(2)"[6: التكبة] ﴾اَّللَّ

ليسألو عف اإلسبلـ كقد  رج أحد قادة الركـ لمقابمة خالد بف الكليد كفي معركة اليرمكؾ خ
طمب األماف فأعجبو ما أخبره بو خالد كما لو مف الفضؿ إف ىك أسمـ، فأعمف اسبلمو كلـ يصؿ 

 .(3)إال ركعتيف، فقاتؿ الركـ مع المسمميف حتى ارتقى شييدان 
 نبذ المطامع الدنيوية. -4

كأممو أف يرضى ا عنو كيدخمو جنتو، لذا فيك يترفع عف  إف أىداؼ الجندم نبيمة كعظيمة
نو لما اختار  المطامع الدنيكية، كالدليؿ عمى ذلؾ ما أكردناه مف الدعكة لئلسبلـ قبؿ الحرب، كا 

 فبلة الكفر إف! كيحكـ لكـ، "تبان  قائبلن: أىؿ الحيرة دفع الجزية أجابيـ خالد بف الكليد 
 ميـ.، فكاف يطمع في اسبل(4)مضمة"

ـىٌ: ﴿نيي عف الغمكؿ، قاؿ كقد جاء ال ٌيى٠ٍ َّٔ ٌىى ة ٙى ٌثً ًت
ٍ
ٌيىأ ٍٔ ٍيٖي ٌحى ٍٚ ٘ى ٌكى َّٔ يي ٌحى ٍف

ى
ٌأ ًٌَلىًبي فى ٌلاى ة ٘ى كى

ٙي٠فٌى ٍلٖى ٌحي ٌَلى ٍٗ ٞي جىٍخٌكى صى ْى ةٌ ٘ى ٌ ٍٍسو ٌجى ٌُّلي  ٌدي٠ىَّفَّ َّٗ ًحٌثي ٘ى يىة ًِ [، "كالغمكؿ ىك الخيانة، 161﴾ ]آؿ عمراف: إٍ
، "كلقد كاف مف بيف (5)صار مخصكصا بالخيانة في الغنيمة"إال أنو في عرؼ االستعماؿ 

مف  العكامؿ التي جعمت الرماة يزايمكف مكانيـ مف الجبؿ، خكفيـ أال يقسـ ليـ رسكؿ ا 
الغنائـ، كذلؾ كاف بعض المنافقيف قد تكممكا بأف بعض غنائـ بدر مف قبؿ قد اختفت كلـ 

                                                           

 (.31( الكالء كالبراء كالعداء في اإلسبلـ، القحطاني )ص 1)
 (.248/ 2( الكشاؼ، الزمخشرم )ج2)
 (.257/ 2( ينظر: الكامؿ في التاريخ، ابف األثير )ج3)
 (.362/ 3برم )ج( تاريخ الرسؿ كالممكؾ، الط4)
 (.411/ 9( مفاتيح الغيب، الرازم )ج5)
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فينا يأتي السياؽ بحكـ عاـ ينفي عف األنبياء  في ىذا المجاؿ، يستحكا أف ييمسكا باسمو 
عامة إمكاف أف يغمكا، كطبيعة النبي األمينة العادلة العفيفة ال يتأتى أف يقع منيا الغمكؿ ابتداء، 

 .(1)ثـ ييدد الذيف يغمكف، كيخفكف شيئان مف الماؿ العاـ أك مف الغنائـ، ذلؾ التيديد المخيؼ"

ي يجب عمى الجندم التحمي بيا عند ذكر سمات الجندم كما كتحدثنا في بعض األخبلؽ الت
 الراشد، ككذلؾ عند ذكر تكجييات القرآف لمجندم المسمـ، مما يغني عف التكرار.

 ثالثًا: اإلعداد العسكري
ف  الرعية، كحماية الثغكر، كتحصيف الدكلة كياف عف الدفاع ىك الدكلة كاجبات أكؿ مف "كا 
عداد  استخداـ ككيفية الحرب فنكف كتعمـ المقاتمة، كتدريب لضاربةا كالقكة المبلئمة العدة كا 
 مف الحذر التزاـ دائمان  يفرض المسمميف دستكر كالمكاف، كاإلسبلـ لمزماف المناسب السبلح
عداد لمقائو كاالستعداد العدك،  ا قاؿ المعارؾ، كخكض لئلرىاب المبلئمة كاألسمحة الجنكد كا 
كا﴿ :تعالى ًند 

ى
ٌٌٍٗكىأ ٟي ى ٌٌٍٗةٌ٘ىٌل ٍهذي ٌٌٍٚاٍشذىفى ةوًٌٌ٘ ٌٌٍُٚي٠َّ ً٘ ًًٌٌٔربىةًطٌٌكى ىيٍ جي٠فٌىٌاٍْل ًٞ ًٌٌٝديٍر كٌٌَّثً دي ًٌٌنى ٌٌٍٗاَّللَّ كَّزي دي ٌٚىٌكىنى ًري آخى ٌكى

ٌٍٚ ًٌٌٍ٘ٗ ًٟ ٌٌديكًٛ ٌٗيٌَلى ٟي ٠جى ٙي ٌيٌتىٍهٖى ٌٌٍٗاَّللَّ ٟي ٙي ٍهٖى  لكؿ المبلئـ باإلعداد إيجابي أمر اآلية فيذه [60: األنفاؿ﴾ ]حى
، كسيتـ دراسة ىذا المكضكع بنكع مف (2)العدك" إرىاب بيا تحقؽي التي كالمعنكية المادية القكل

، حيث الجيكزية التامة كتطكير (3)التكسع في المطمب الثالث مف المبحث الثاني في ىذا الفصؿ
 الذات.

 .تزويد الجندي بالمعدات القتالية: الثانيالمطمب 
 أواًل: فضل تزويد الجندي.

ي سبيؿ ا، لذا كاف لزامان عمى المسمميف تزكيده إف الجندم ىك الركف األساس لمجياد ف
ًٌكتجييزه بما يحتاج إليو مف معدات قتالية، قاؿ تعالى: ﴿ ٌاَّللَّ ًٔ ًبي ًٌفٌشى ٠ا

ِي ًٍ ٍٛ
ى
[ 195: البقرة﴾ ]كىأ

فإنو تعالى لما أمر بالقتاؿ كاالشتغاؿ بالقتاؿ ال يتيسر إال باآلالت كأدكات يحتاج فييا إلى 
الماؿ عاجزان عف القتاؿ ككاف الشجاع القادر عمى القتاؿ فقيران عديـ الماؿ، الماؿ، كربما كاف ذك 

ف الماؿ ماؿ  فميذا أمر ا تعالى األغنياء بأف ينفقكا عمى الفقراء الذيف يقدركف عمى القتاؿ، كا 
 .(4)ا فيجب إنفاقو في سبيؿ ا

                                                           

 (.504/ 1( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج1)
 (.6378/ 8( الفقو اإلسبلمي كأدلتو، الزحيمي )ج2)
 .215أنظر صفحة  (3)
 (.293/ 5( ينظر: مفاتيح الغيب، الرازم )ج4)
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ف المسممكف عمى تزكيد باألمكر اإلدارية كثيران في معاركو، فتعاك  لقد اىتـ الرسكؿ 
 المجاىديف باألرزاؽ كالماء كالنقمية كالسبلح، لقد أنفؽ المسممكف األكلكف أمكاليـ في سبيؿ ا:

 كدرعو مرىكنة عند ييكدم في ثبلثيف صاعان مف شعير. فمات الرسكؿ  -1

جميع مالو في سبيؿ ا ككاف يكـ أسمـ مف أغنياء قريش  أنفؽ أبك بكر الصديؽ  -2
 يف، فمات متخمبلن بعباءتو. المعدكد

 نصؼ مالو في غزكة كاحدة، ككاف كثير اإلنفاؽ. كأنفؽ عمر بف الخطاب  -3

جيش العسرة في غزكة تبكؾ باإلضافة الى األمكاؿ الطائمة التي  جيز عثماف ابف عفاف  -4
 .(1)أنفقيا عمى غيرىا مف الغزكات

مي كمو يقكـ عمى أساس التكافؿ، كلما كاف إعداد العدة يقتضي أمكاالن، ككاف النظاـ اإلسبل
ةفقد اقترنت الدعكة إلى الجياد بالدعكة إلى إنفاؽ الماؿ في سبيؿ ا: ﴿ ٘ى ٠اٌكى ِي ًٍ ٌٌٍٚتيٍٜ ءٌوًٌ٘ ٍ ًٌفٌٌَشى

ًٌٔ ًبي ًٌٌشى ٌٌاَّللَّ ٌٌٍٗيي٠ىؼَّ ٍسي ٌٌٍٗإًْلى ٍجذي
ى
ٌٌكىأ ٙي٠فٌىٌَلى [ كىكذا يجرد اإلسبلـ الجياد كالنفقة في 60: األنفاؿ﴾ ]تيٍلٖى

كؿ غاية أرضية، كمف كؿ دافع شخصي كمف كؿ شعكر قكمي أك طبقي، ليككف سبيمو، مف 
 .(2)في سبيؿ ا لتحقيؽ كممة ا، ابتغاء رضكاف اك خالصان  

"كقد تكفؿ ا لممنفقيف في سبيمو بإخبلؼ ما أنفقكه كاإلثابة عميو، كالتكفية: أداء الحؽ 
جعؿ عمى اإلنفاؽ جزاء، فسمى جزاءه تكفية، كتدؿ كامبلن، جعؿ ا ذلؾ اإلنفاؽ كالقرض ، ك 

 . "(3) التكفية عمى أنو يشمؿ األجر في الدنيا مع أجر اآلخرة، كنقؿ ذلؾ عف ابف عباس
كتجييز الغزاة كاجب المسمميف جميعان، حكامان كمحككميف، كىك مف أعظـ القرب لقكؿ النبي 

« : ََقْد َغزَا، َوَمْن َخَمَف َغاِزًيا ِفي َسِبيِل المَِّو ِبَخْيٍر َفَقْد َمْن َجيََّز َغاِزًيا ِفي َسِبيِل المَِّو ف
، "أم حصؿ لو أجر بسبب الغزك كىذا األجر يحصؿ بكؿ جياد كسكاء قميمو ككثيره (4)«َغزَا

نفاؽ عمييـ أك مساعدتيـ في أمرىـ  كلكؿ خالؼ لو في أىمو بخير مف قضاء حاجة ليـ كا 
ككثرتو كفي ىذا الحديث الحث عمى اإلحساف إلى مف فعؿ كيختمؼ قدر الثكاب بقمة ذلؾ 

 .(5)مصمحة لممسمميف أك قاـ بأمر مف ميماتيـ"

                                                           

 (.460-459( ينظر: الرسكؿ القائد، خطاب )ص: 1)
 (.1544/ 3( ينظر: في ظبلؿ القرآف، قطب )ج2)
 (.57/ 10( التحرير كالتنكير، ابف عاشكر )ج3)
 [.2843:حديث رقـ27/ 4الجياد كالسير/فضؿ مف جيز غازيان، صحيح البخارم، البخارم، ( ]4)
 (.40/ 13( المنياج، النككم )ج5)
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 ثانيًا: مصادر التزود بالمعدات القتالية.
 لممسمميف عدة مصادر لمتزكد بالسبلح منيا:

 التسميح الشخصي. -1

لدييـ مف يجيزكف أنفسيـ لمغزك بما تكفر  الجنكد األكائؿ في عيد رسكؿ ا  كاف
ًٌٔإمكانات بسيطة تطبيقان لقكلو تعالى: ﴿ ىيٍ ٌاٍْل ًٌربىةًط ٍٚ ً٘ ٌكى ةو ٌُي٠َّ ٍٚ ً٘ ٌ ٍٗ ٍهذي ٌاٍشذىفى ة ٘ى ٌ ٍٗ ٟي ى ٌل كا ًند 

ى
﴾ كىأ

عف طريؽ الشراء، ككاف اسمو السكب،  [ فقد كاف أكؿ فرس ممكو رسكؿ ا 60]األنفاؿ: 
 .(1)بعشر أكاؽ كاشتراه 

َمِن اْحَتَبَس َفَرًسا ِفي »داد لمجياد في سبيؿ ا فقاؿ: عمى التجيز كاإلع  كقد حث النبي
َيْوَم َسِبيِل المَِّو ِإيَماًنا ِبالمَِّو َوَتْصِديًقا ِبَوْعِدِه، َفِإنَّ ِشَبَعُو َوِريَُّو َوَرْوَثُو َوَبْوَلُو ِفي ِميزَاِنِو 

حبسو عمى نفسو لسد ، فربطو كحبسو عمى نفسو مما عسى أف يحدث مف غزك، أك ي(2)«الِقَياَمةِ 
 .(3)ما عسى أف يحدث في ثغر مف الثغكر فجأة

عداد راحمتو كسبلحو بمجيكده  فكاف عمى الجندم في عيد النبي  تسميح نفسو، كا 
الشخصي، لقمة المكارد المالية لمدكلة في ذلؾ الكقت، كتمؾ المسئكلية الشخصية لمجندم مبنية 

ٌعمى القدرة عمى ذلؾ، قاؿ تعالى: ﴿ ى ٌلَعى ٌكىَلى ٍٗ ٖيسي ٍْحً
ى
ةٌأ ٘ى ٌ ًصدي

ى
ٌأ ٌَلى ٍخى ٌُٖي ٍٗ ٟي ٖى ًٙ ًٌِلىٍع دى٠ٍؾى

ى
ةٌأ ٘ى ٌإًذىاٌ ٚى ي ً ٌاَّلَّ

٠فٌى ِي ًٍ ٍٜ ةٌحي ٘ى كاٌ دي ً
ٌَيى َلَّ
ى
ٛنةٌأ زى ًمٌظى ٍ٘ ٌادلَّ ٚى ً٘ ٌ ًٍيؼي ٌدى ٍٗ ٟي ي ٍخيٜي

ى
٠ٍَّٕاٌكىأ ٌدى٠ى ًٝ ٖىيٍ  .(4)[92﴾ ]التكبة: نى

بدأ تدفؽ  عيد عمر كاستمر التسميح الشخصي كأحد المصادر الرئيسية لمتجيز، كفي 
األمكاؿ عمى الدكلة ففرض لمجند العطاء كمكرد مالي ليـ، كمنو يتجيز الجندم لمقتاؿ، حتى قاؿ 

 ىمو، كألفان أيجعميا الرجؿ في  ألفان أربعة آالؼ، عمر قبؿ كفاتو: لقد ىممت أف أجعؿ العطاء 
 .(5)ف يفعؿأفؽ بيا، فمات قبؿ يتر  ألفان ك يتجيز بيا،  يزكدىا معو، كألفان 

كمف التسميح الشخصي ما يحصؿ عميو الجندم مف الغنائـ، كقد كاف ليا األثر الكبير في 
ثراء الجنكد، ففي بدر غنـ المسممكف مائة كخمسيف بعيران، كعشرة أفراس، كما أصابكا سبلحان 

                                                           

 (.292/ 1( ينظر: المكسكعة القرآنية، التكيجرم )ج1)
 [.2853:حديث رقـ28/ 4الجياد كالسير/ مف احتبس فرسان في سبيؿ ا، صحيح البخارم، البخارم، ( ]2)
 (.2501/ 6( ينظر: مرقاة المفاتيح، القارم )ج3)
 (.491( ينظر: إعداد الجندم المسمـ، العقبل )ص 4)
 (.615/ 3( ينظر: تاريخ الرسؿ كالممكؾ، الطبرم )ج5)
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، فمـ يزؿ عنده يضرب عميو في إبمو كثيران، ككاف جمؿ أبى جيؿ يكمئذ فييا، فغنمو النبي 
 .(2)، "ككاف سيفو ذك الفقار تنفمو يكـ بدر"(1)ك عميو حتى ساقو في ىدم الحديبيةكيغز 

َمْن َقَتَل َقِتياًل َلُو َعَمْيِو َبيَّْنٌة َفَمُو »يحفز أصحابو كيعمف ليـ المكافآت فيقكؿ:  كما كاف 
ف يقيـ البينة ذىب جميكر العمماء إلى أف السمب ال يعطى لمقاتؿ إال أ"، قاؿ القرطبي: (3)«َسَمُبوُ 

 .(4)ىـ: كيجزئ شاىد كاحد، عمى حديث أبي قتادة السابؽ"قاؿ أكثر  ،عمى قتمو
كمف غنائـ خيبر غنـ المسممكف أسمحة جديدة دخمت الخدمة في الجيش اإلسبلمي ألكؿ 

 .(5)مرة، حيث أصابكا منجنيقان كدبابتيف، إضافة إلى عدد كبير مف السيكؼ كالدركع كغيرىا
ادسية أصبح الجيش المسمـ كمو فرسانان، كذلؾ لكثرة الخيؿ التي غنمكىا مف كبعد معركة الق

 .(6)معسكر الفرس

 صناعة السالح. -2

"إف الجندم بحاجة إلى صناعة سبلحو ألف ذلؾ مف عكامؿ القكة لمجيش، قاؿ تعالى: 
﴿ٌٍٗ ًشسي

ٍ
ٌثىأ ٍٚ ً٘ ٌ ٍٗ ًٌِليٍعًػٜىسي ٍٗ ٌٕىسي ي٠سو ٌلى حى ٍٜهى ٜىةقيٌغى ٍٙ َّٖ [ يعني اتخاذ الدركع بسبب 80﴾ ]األنبياء: كىنى

إالنة الحديد لو، كالمبكس عند العرب السبلح كمو، درعان كاف أك سيفان أك رمحان، كأراد ا تعالى 
، "تمؾ ىي صنعة (7)ىنا الدرع، كىك بمعنى الممبكس، قاؿ قتادة: أكؿ مف صنع الدركع داكد"

دة، كالزرد المتداخؿ أيسر استعماالن الدركع حمقان متداخمة، بعد أف كانت تصنع صفيحة كاحدة جام
 .(8)كأكثر مركنة، كيبدك أف داكد ىك الذم ابتدع ىذا النكع مف الدركع بتعميـ ا"

ف المسمميف في زماننا ىذا آثمكف كميـ لعدـ قيػاميـ، أك قياـ بعضيـ بإنشاء مصانع  "كا 
داء إف أمدكا المسمميف السبلح التي تكفي إلمداد ما يتطمبو الجياد في سبيؿ ا، ألف األع

بالسبلح، إال أف أسرارىا كعيكبيا تبقى معركفة عندىـ فإذا استخدمت ضدىـ احترزكا منيا أك 

                                                           

 (.103/ 1)ج( ينظر: المغازم، الكاقدم 1)
 (.126/ 1( زاد المعاد، ابف قيـ الجكزية )ج2)
 [.7170:حديث رقـ69/ 9األحكاـ/ الشيادة تككف عند الحاكـ، صحيح البخارم، البخارم، ( ]3)
 (.8/ 8( الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي )ج4)
 (.2/648( ينظر: المغازم، الكاقدم )ج5)
 (.619/ 3( ينظر: تاريخ الرسؿ كالممكؾ الطبرم )ج6)
 (.320/ 11( الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي )ج7)
 (.2390/ 4( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج8)
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عطمكىا مما يفقدىا قيمتيا، كما أنيـ ال يمدكف المسمميف بسبلح إال بعد إيجاد السبلح الذم 
 .(1)يتفكؽ عميو"

ِإنَّ المََّو َلُيْدِخُل ِبالسَّْيِم : »اؿ "كقد شجع رسكلنا الكريـ أصحابو عمى صناعة السبلح فق
 .(3)«"(2)الَواِحِد َثاَلَثًة الَجنََّة: َصاِنَعُو َيْحَتِسُب ِفي َصْنَعِتِو الَخْيَر َوالرَّاِمَي ِبِو َوالُمِمدَّ ِبوِ 

قاؿ ابف تيمية: "كتعمـ ىذه الصناعات ىك مف األعماؿ الصالحة لمف يبتغي بذلؾ كجو ا 
 يره ذلؾ كاف شريكو في كؿ جياد يجاىد بو ال ينقص أحدىما مف األجر شيئا فمف عمـ غ

 .(4)كالذم يقرأ القرآف كيعمـ العمـ"
قاؿ السعدم في تفسير إعداد القكة: "كؿ ما تقدركف عميو مف القكة العقمية كالبدنية كأنكاع 

تعمؿ فييا  األسمحة كنحك ذلؾ مما يعيف عمى قتاليـ، فدخؿ في ذلؾ أنكاع الصناعات التي
أصناؼ األسمحة كاآلالت مف المدافع كالرشاشات، كالبنادؽ، كالطيارات الجكية، كالمراكب البرية 
كالبحرية، كالحصكف كالقبلع كالخنادؽ، كآالت الدفاع، حتى إنيا إذا لـ تكجد إال بتعمُّـ الصناعة، 

 .(5)كجب ذلؾ، ألف ما ال يتـ الكاجب إال بو، فيك كاجب"
ف الصانع آل فقاؿ:   لة القتاؿ البد أف يككف متقنان حريفان، فقد أمر ا بذلؾ داكدكا 

ٍدًٌ﴿ ٍرًٌفٌالْسَّ ُىدِّ أم حيف تنسج الحديد الميّْف بإذف ا تعالى لتجعمو دركعان عميؾ "[، 11﴾ ]سبأ: كى
أف تصنع تمؾ الدركع بتقدير دقيؽ كي ال تككف الدّْرع ضيّْقة عمى صدر المقاتؿ فتضيؽ حركتو، 

تقمّْؿ مف قدرتو عمى التنفس، فيميث بسرعة، كال يستطيع مكاصمة القتاؿ، ككذلؾ يجب أالَّ تككف ك 
الدّْرع كاسعة عمى صدر المقاتؿ؛ حتى ال تساعد سعة الدّْرع سيؼ الخصـ، فيضرب الدّْرع نفسو 
ة صدر المقاتؿ، كتككف قكة الدّْرع مضافة إلى قكة سيؼ الخصـ، كلكف حيف تككف الدّْرع قادر 

 .(6)عمى اإلحاطة بالجسـ دكف أف ييكبّْؿ الحركة، فيذه الدّْرع المناسبة لمقتاؿ"

كقد اشتير األتراؾ بصناعة األسمحة التي كانكا يحاربكف بيا، كميارتيـ معركفة في صنع 
السياـ كالنباؿ كتطكيع الحديد كصناعة السبلح مثؿ السيكؼ كالرماح، كغيرىا مما جعؿ ليـ 

                                                           

 (.1/517( الجياد في سبيؿ ا، القادرم )ج1)
[، قاؿ 1637:حديث رقـ174/ 4فضائؿ الجياد/ما جاء في فضؿ الرمي، سنف الترمذم، الترمذم، ( ]2)

 (.189الترمذم األلباني )ص األلباني: حسف صحيح، ينظر: صحيح سنف 
 (.471( الرسكؿ القائد، خطاب )ص 3)
 (.13/ 28( مجمكع الفتاكل، ابف تيمية )ج4)
 (.324( تيسير الكريـ الرحمف، السعدم )ص 5)
 (.6462/ 11( الخكاطر، الشعراكم )ج6)
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، كما اىتـ صبلح الديف بصناعة (1)لمدكلة العثمانية المسممة في األرضصكلة كجكلة كمكف 
 .(2)السبلح قبؿ تحرير بيت المقدس فكاف مقكمان مف مقكمات النصر كالتحرير

بناءن عمى ما سبؽ فإنو ينبغي لؤلمة اإلسبلمية أف تستغني عف شراء السبلح مف يد العدك 
دؽ كمدافع كدبابات كطائرات كذخائر، ككافة ببناء المصانع التي تنتج آالت الحرب مف بنا

 .األسمحة، حتى ال يككف لمكفار سبيؿ عمى المؤمنيف

 استيراد وشراء األسمحة. -3
إف الترسانة العسكرية في العالـ كمنذ القدـ تتطكر بشكؿ سريع كمتبلحؽ، كلما كانت 

صانع كالمعامؿ الضركرة الممحة عمى الجندم بمكاكبة التطكر، مع عدـ القدرة عمى إنشاء الم
عداد الككادر القادرة عمى االبتكار كالتطكير، كجب عميو اقتناء األسمحة المعاصرة.  الحربية كا 

نو لـ يرد نييان يمنع المجاىد مف شراء السبلح مف العدك، فكاف األمر محمكالن عمى الجكاز،  كا 
 كيدؿ عمى ذلؾ ما يمي:

ةٌاشٌٍعمـك قكلو تعالى: ﴿ -1 ٘ى ٌ ٍٗ ٟي ى كاٌل ًند 
ى
ةوٌكىأ ٌُي٠َّ ٍٚ ً٘ ٌ ٍٗ ٍهذي  [ .60﴾ ]األنفاؿ: ذىفى

بعث بطائفة مف سبايا بني قريظة إلى نجد كالشاـ لبيعيـ  ما جاء في السير أف النبي  -2
 .(3)كشراء السبلح كالخيؿ

 .(4)كألنو إذا جاز شراء الطعاـ كاألدكية كاألمتعة لحاجتيـ ليا فالسبلح مف باب أكلى -3
قسمان مف  ما يحتاجو المسممكف مف سبلح فقد أرسؿ النبي  "ككاف الشراء كسيمة لتكفير

كذكر الكاقدم أف  ،(5)خمس ما غنمو مف قريظة إلى نجد فباعيـ كاشترل بثمنيـ خيبلن كسبلحان 
أمر المسمميف أف ينفقكا مف أمكاليـ لشراء السبلح كالعتاد لتجييز الفقراء، فأعظـ  الرسكؿ 

 .(7)"(6)ىـبتجييز  الناس النفقة فقاـ النبي 

ف ا قد جعؿ لمجياد في سبيؿ ا نصيبان مف الزكاة فقاؿ تعالى: ٌ﴿ "كا  ُىةتي دى ٌالػَّ ة ٙى إًجَّ
ٌشٌى ًِف ٌكى ً٘يى ةًر ٌكىإٍيى ُىةًب ٌالرِّ ًِف ٌكى ٍٗ ٟي ي٠بي ٌُٖي ًح ٍى َّٕ ؤى ٙي ٍ ال ٌكى ة ٟى ٖىيٍ ٌنى ًٖيى ةًم ٌكىإٍهى ًًْي ة صى ٙى ٍ ال ٌكى اًء رى ِى ٍي ٌلًٍٖ ًٚ اثٍ ٌكى ً

ٌاَّللَّ ًٔ ًبي
                                                           

 (.257( ينظر: دكلة السبلجقة، الصبلبي )ص 1)
 (.344صبلبي )ص ( ينظر: صبلح الديف األيكبي كجيكده، ال2)
 (.245/ 2( السيرة النبكية، ابف ىشاـ )ج3)
 (.485/ 2( أحكاـ المجاىد بالنفس، الجبييي )ج4)
 (.245/ 2( ينظر: السيرة النبكية، ابف ىشاـ )ج5)
 .(991/ 3)ج( ينظر: المغازم، الكاقدم 6)
 (.188، كرمي )ص ( اإلدارة في عصر الرسكؿ 7)
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ًبي ٌٗهالصَّ ي ًٓ ٌظى ٗه ًٖي ٌنى ي ٌكىاَّللَّ ً ٌاَّللَّ ٚى ً٘ ٌ حن ٌٌىًريؾى قاؿ اإلماـ مالؾ: "إف المراد بسبيؿ ا  [60﴾ ]التكبة: ًٔ
كؿ ما يتعمؽ بالغزك كالرباط فيدخؿ فيو جميع ما يتعمؽ بالغزك كشراء السبلح كالكراع، كالرباط 

ىذا كمو يدخؿ في سبيؿ  في سد الثغكر المخكفة التي يخشى أف تدخؿ منيا الكفار لممسمميف، أف
ًٌ﴿، كقاؿ صاحب المنار: "(1)ا" ٌاَّللَّ ًٔ ًبي ًِفٌشى يشمؿ سائر المصالح الشرعية العامة التي ىي ﴾ كى

مبلؾ أمر الديف كالدكلة، كأكليا كأكالىا بالتقديـ االستعداد لمحرب بشراء السبلح، كأغذية الجند، 
ازم يعكد بعد الحرب إلى بيت الماؿ إف كأدكات لنقؿ كتجييز الغزاة، كلكف الذم يجيز بو الغ

كاف مما يبقى كالسبلح كالخيؿ كغير ذلؾ؛ ألنو ال يممكو دائمان بصفة الغزك التي قامت بو، بؿ 
 .(2)يستعممو في سبيؿ ا، كيبقى بعد زكاؿ تمؾ الصفة منو في سبيؿ ا"

َوَأمَّا َخاِلٌد: ة، فقاؿ: ف خالد منع الصدقإ :أنو لما أمر بالصدقة، فقيؿ كقد كرد عف النبي "
، قاؿ ابف حجر: كاستدؿ (3)"َفِإنَُّكْم َتْظِمُموَن َخاِلًدا، َقِد اْحَتَبَس َأْدرَاَعُو َوَأْعُتَدُه ِفي َسِبيِل المَّوِ 

بقصة خالد عمى جكاز إخراج ماؿ الزكاة في شراء السبلح كغيره مف آالت الحرب كاإلعانة بيا 
عميو الصبلة كالسبلـ أجاز لخالد أف يحاسب نفسو بما حبسو فيما في سبيؿ ا بناء عمى أنو 

 .(4)يجب عميو كما سبؽ"

 أحد قادة الجيش بكصية مفادىا:  "كقد أكصى عمٌى 
 البد مف كجكد قكة عسكرية تدافع عف الكالية. -أ 
عدادىا مف مسئكلية الكالي، كيجرل اإلنفاؽ عمييا مف بيت الماؿ" -ب   .(5)تشكيؿ ىذه القكة كا 

ذ  ا كانت بعض دكؿ الكفر تحتكر أنكاعنا مف األسمحة فبل تبيعيا إال بثمنيف:"كا 
 : ىك المكاالة ليا عمى كفرىا بالقكؿ كالفعؿ.األول
: ىك نيب خيرات الببلد كالعباد مقابؿ عدد مف قطع السبلح التي ال تسمف كال تغني مف الثاني
 جكع.

رة التي تنطكم عمى استذالؿ فإف كاجب المسمميف أف يرفضكا التعامؿ بمثؿ تمؾ الصك 
الكفار لممسمميف، كأف يتعامؿ المسممكف مع الكفار مف مركز القكة كالعزة كاألنفة كاإلباء قاؿ 

ًٌتعالى: ﴿ َّلًلَّ ةيٌٌكى ٠ًِلًٌٌإًٍهزَّ لًرىشي ًٜيٌىٌكى ً٘ ٍؤ ٙي لًٍٖ ٌٌَّٚكى ٕىًس ًِيٌىٌكى ٜىةًٌ ٙي ٍ ٌٌال ٙي٠فٌىٌَلى ٍهٖى [ فبل يجكز 8: المنافقكف﴾ ]حى

                                                           

 (.595/ 5( العذب النمير، الشنقيطي )ج1)
 (.436/ 10( تفسير المنار، رضا )ج2)
 [.1468:حديث رقـ 122/ 2، ﴾ َوِفي َسِبيِل المَّوِ ﴿الزكاة/قكؿ ا تعالى: صحيح البخارم، البخارم، ( ]3)
 (.334/ 3( فتح البارم، ابف حجر )ج4)
 (.480/ 1( أسمى المطالب، الصبلبي )ج5)
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مقابؿ السبلح أك غيره، فبل يكالي الكفار مف أجؿ سبلحيـ أك الدخكؿ في حمايتيـ، مكاالة الكفار 
ىلأك قتاليـ معو، إال منافؽ ظاىر النفاؽ قاؿ تعالى: ﴿ ٌٚىٌذىَتى ي ً ًٌٌٍٗفٌٌاَّلَّ ًٟ ٠بً

ي ٌٌُٖي رىضه ةرًني٠فٌىٌمى يصى ٌٌٍٗي ًٟ ًٌذي
ي٠فٌى ٠ل ِي ٌٌحى ٍشى فٌٌٍَنى

ى
ىةٌأ ةهٌٌديًػيبٜى  .(1)["52: المائدة﴾ ]دىااًرى

 

 .تفقد الجندي ومتابعتو: الثالثمب المط
 أواًل: تفقد القيادة لمجند واالىتمام بشئونيم:

 سبب ككاف مسيره أثناء  سميماف ذلؾ فعؿ كقد كجنكده، جيشو يتفقد القائد المسمـ "إف
منيا قاؿ تعالى:  جزء كبكؿ الجيش بعناصر كاالىتماـ الممؾ، بأمر العناية تقتضيو ما تفقده
ًْشٌى﴿ ٖىٌٌكىظي ةفٌىلًصي ٙى قيٌٌيٍ ٜي٠دي ٌٚىٌصي ًٌٌِّ٘ٚ نًٍسٌٌاٍْلً رٍيًٌٌكىاٍْلً ٌٌٍٗكىإفَّ ٟي ٠فٌىٌذى : السعدم ، يقكؿ(2)"[17: النمؿ﴾ ]يي٠زىني

دٌى: ﴿فقاؿ لمطير "كبرز ذلؾ جميان عندما تفقد سيدنا سميماف  َِّ ٍى تى رٍيٌىٌكى  كماؿ عمى دؿ ىذا ﴾إفَّ
 ييمؿ لـ ونأ حتى كالكبار غارلؤلمكر الص بنفسو كتدبيره لجنكده، تنظيمو كحسف كحزمو، عزمو
 سخمة أف "لك: قاؿ سيرتو، عمى كاف فإنو عمر  ا ، كيرحـ(3)الطيكر" تفقد كىك األمر ىذا
كما  البمداف، يديو عمى تذىب بكاؿو  ظنؾ فما عمر، عنيا ليسأؿ الذئب أخذىا الفرات شاطئ عمى

 عمى يجب ما كبينا كالسنة قرآفال دؿ فقد بنفسو، أمرائو كأحكاؿ رعيتو أحكاؿ يتفقد كاف عمر 
ف ذلؾ إلى كالسفر بنفسو، ذلؾ كمباشرة رعيتو، أحكاؿ تفقد مف اإلماـ  ما بحسب كذلؾ طاؿ، كا 

 كخاصة فييا كاحدة بكؿ كالرعاية فيو جزء بكؿ كاالىتماـ، الممؾ بأمكر العناية تقتضيو
 .(4)الضعفاء"
 الميمة بيذه تقكـ أف تستطيع ىحت كأجيزة كمؤسسات لجاف إلى تحتاج القيادة أف شؾ كال
 شيء رابو إذا كخاصة األعماؿ كأصحاب الجند بمتابعة ميتمنا كاف  سميماف "إف، العظيمة

 .(5)أحكاليـ" في

 ألنيـ كىناؾ مجمكعة مف الفاصؿ الرئيسية الميمة التي يجب عمى الحاكة متابعتيا بنفسو؛
 الخراج كمف األجناد كعماؿ حكاـ كأمراءكال الكزراء كالقضاة كىـ: دكلتو كقكاعد مممكتو عماد

                                                           

 (.828ج/ 2ية، الجمعكد )( المكاالة كالمعاداة في الشريعة اإلسبلم1)
 (.286/ 19( التفسير المنير، الزحيمي )ج2)
 (.603( تيسير الكريـ الرحمف، السعدم )ص 3)
 (179-178/ 13( الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي )ج4)
 (.155( تبصير المؤمنيف بفقو النصر كالتمكيف، الصبلبي )ص 5)
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 فإنيـ خمكتو في منو يقرب كمف كممبسو الخاصة مف مطعمو كمشربو شؤكنو في يستخدميـ
 .(1)األسكاء مف كجنتو األعداء مف حصنو

ف عمييـ، يشؽ لئبل أضعًفيـ، سيري  بيـ كيسير بجيشو، يرفؽ أف لؤلمير "كينبغي  دعت كا 
دان  السير في جد  النبي فإف لو، جاز السير في الجد إلى الحاجة  عبد قكؿ بمغو حيف شديدان، جى

 المنازؿ فيو، كيتخير الخكض عف الناس ليشتغؿ األذؿ، منيا األعز ليخرجف: أبي بف ا
ذا ألصحابو،  كلـ حممو، لو استحب فضؿ، اآلخر كمع فرسو، أصيبت قد رجبلن  رجؿ كجد كا 

 .(2)عدكه" مف كتخميصو و،إلي لممضطر طعامو فضؿ بذؿ يمزمو كما يجب،
 ثانيًا: حاجة الجندي لثقة القائد، والدعم النفسي.

 كذلؾ ؛المعنكية الركح قيـ بأعمى كفتمتعي اإلسبلمية الحضارة رسالة حممة الجيكش مف"
 مف المقاتميف مكقؼ يقفكا أف الضركرة تمجئيـ حينما اإلسبلمية الحضارة رسالة حممة ألف

 أعدائيـ قتاؿ عمى ليـ الباعث أف أنفسيـ في يمتمسكا أف بد ال جيدة،الم رسالتيـ أعداء مكاجية
 حركة كصيانة عنده، باألجر كالطمع رضكانو كابتغاء ا، كممة إعبلء كىي تقصد، غاية أنبؿ
 .(3)المجرميف" أعدائيا شركر مف المجيد الحضارم البناء

، الخاصة بو كاإلمكانات ىبكالمكا الميارات مف تستفيد الدكلة الجندم بحاجة ماسة ألف"ك 
ف، الصحيح مكانو في المناسب الفرد ككضع  كالجف اإلنس مف فييا كاف سميماف  مممكة كا 
 كصغره ضعفو مع اختاره سميماف  كلكف، اليدىد ميمة يؤدم أف يمكف كاف ما كغيرىـ
 فالج أمناء مف ممكو تحت ما سائر دكف بالرسالة إياه  فػتخصيصو، الميمة ىذه لتأدية

 .(4)كالحكمة" العمـ مخايؿ مف فيو عايف لما كالتعرؼ؛ التصرؼ عمى األقكياء
 ميداف تدخؿ أف كعمييا، الخادعة كاألحبلـ األماني تكدّْع أف األمة يحث الكريـ القرآف

 ذم بقيادة العمؿ نحك المستضعفكف القكـ تحرؾ "فعندما، كالشيادة كالجياد كالعطاء العمؿ
 اليمـ في تنشيط القرنيف ذم مع كنقؼ، المطمكبة كغايتيـ، المنشكد فيـىد إلى كصمكا، القرنيف
، القفر اجتياز كال البحر رككب يعد أف ينبغي فبل، األسباب تيسرت ما متى كأنو، العكائؽ لرفع
، األعماؿ في العماؿ الحاكـ ينشط، كمشاركة أف ينبغي بؿ، بالدكف كالرضاء، الخمكؿ في عذرنا

 . (5)اليمـ" تنشط لكي، األمر تطمب إذا بنفسو كاإلشراؼ
                                                           

 (.202( ينظر: تسييؿ النظر، الماكردم )ص 1)
 (.215/ 9لمغني، ابف قدامة )ج( ا2)
 (.426( الحضارة اإلسبلمية، السايح )ص 3)
 (.193/ 9( ركح المعاني، األلكسي )ج4)
 (.178( تبصير المؤمنيف بفقو النصر كالتمكيف، الصبلبي )ص 5)
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 بأف، كمأجكج يأجكج يياجميـ كاف الذيف الضعفاء ىؤالء قكَّل فيك "إذان  :الشعراكم قاؿ
 الذيف كىـ البناء في يشترككف الذيف ىـ كجعميـ السد يبنكف ككيؼ أنفسيـ يعينكف كيؼ عمميـ
 يتفرجكف كىـ ىك يعمؿ كال، يـأنفس في الثقة ليأخذكا، فقط كعممو بخبرتو ىك كأعانيـ، يقيمكنو

الَّ   ثـ العمؿ سيتعممكف معو يعممكف جعميـ إذا كلكف منيـ، كؿ ىمة فتفسد الكسؿ عمى تعكدكا كا 
 يمكف ال عمؿ ببل أجرنا تقاضى متى كاإلنساف، الحياة مكاجية في كقكتيـ ميارتيـ فتزداد يتقنكنو

 .(1)أبدنا" ذلؾ بعد يعمؿ أف

 الجبية الداخميةثالثًا: الحفاظ عمى تماسك 
 الصؼ كحدة فإف كاالختبلؼ، التنازع كترؾ كاليدؼ، كالكممة الصؼ بكحدةا تعالى أمر 

 :فقاؿ  القكة كتضييع كاليزيمة كالخيبة كالفشؿ لمجبف مدعاة كاالختبلؼ كالتنازع كصبلبة، قكة
ٌىٌإًفٌَّ﴿ ٌٌاَّللَّ ًت  ٌٚىٌُيي ي ً ةدًٖي٠فٌىٌاَّلَّ ًًٌٌٝفٌٌيِي ًٖ ًبي ةٌشى ٍا جٌٌَّغى

ى
أ ٌٍْٗى ٌٌثيجٍيةفٌهٌٟي ٠صه رٍغي ، "كىذا التكميؼ [4: الصؼ] ﴾مى

ف كاف تكميؼ  اإلسبلـ يكاجيكف الذيف أف ذلؾ جماعية، صكرة في فردم كلكنو ذاتو، في فردم كا 
 أعداءه يكاجيكا أف اإلسبلـ لجنكد بد فبل ضخمة تجمعات عميو كيؤلبكف جماعية، بقكل يكاجيكنو
 صكرة كحده، كيعيش كحده، كيجاىد كحده، يعبد الذم نعزؿالم الفرد فصكرة منتظمان، صفان سكيان 

 عمى ذلؾ بعد الييمنة حالة كفي الجياد، حالة في مقتضياتو كعف الديف، ىذا طبيعة عف بعيدة
  .(2)الحياة"

ف  يقكؿ كما الكحدة ىي اإلسبلمية األمة في القرآف الكريـ رسخيا التي األصيمة القاعدة "كا 
إًٌ: ﴿كتعالى تبارؾ ربنا كى

ًٌٌٍٗٞذقًٌٌفٌَّ ذيسي َّ٘
ي
حٌنٌأ َّ٘

ي
ةنٌٌأ ٛىةٌكاًظدى

ى
ٌٌٍٗكىأ ب سي ٠فًٌٌرى ِي  ،[ 52: المؤمنكف﴾ ]ٌىةتَّ

٠ا: ﴿تعالى ا يقكؿ كما التفرؽ كعدـ الكحدة ىذه عمى المحافظة إلى القكية كالدعكة ٙي ٌكىاٍخذىًػ
ًٌٔ ًًٌٌِبىجٍ يهةنٌٌاَّللَّ ً ُي٠اٌكىَلٌْجى رَّ ٍى  بأنيـ جميعان  المؤمنيف ؼيص تعالى ا كأف ،[103: عمراف آؿ﴾ ]تى
ة: ﴿تعالى يقكؿ حيث إخكة ٙى ٜي٠فٌىٌإًجَّ ً٘ ٍؤ ٙي ٍ ةهٌٌال  فقط النصكص بعض ىذه ،[ 10: الحجرات﴾ ]إًٍخ٠ى

 .(3)كاحدة" أمة تككف أف اإلسبلمية األمة في األصؿ أف عمى دالة كأمثمة
اًبرى  ككاف مف حفاظو  ٍبدً  ٍبفى  عمى تماسؾ الجبية الداخمية ما جاء عف جى : يىقيكؿي  ، مَّوً ال عى

فىكىسىعى  غىزىاةو  ًفي كينَّا
ؿه  (4) اًر، ًمفى  رىجيبلن  المييىاًجًريفى  ًمفى  رىجي اًرمُّ  فىقىاؿى  األىٍنصى اًر، يىا: األىٍنصى  لىؤٍلىٍنصى

قىاؿى  ، يىا: المييىاًجًرمُّ  كى ؿه  سىعى كى  فىقىاليكا «؟َىَذا َما: »قىاؿى   رىسيكلىوي  المَّوي  فىسىمَّعىيىا لىٍممييىاًجًريفى  ًمفى  رىجي
                                                           

 (.4872/ 8( الخكاطر، الشعراكم )ج1)
 (.3555/ 6( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج2)
 (.408خ اإلسبلمي، عبد المطيؼ )ص ( السيرة النبكية كالتاري3)
 (.1276/ 3( الكىٍسعي: أف تضًرب ديبىر اإلنساف بيدؾ أك بصدر قىدىمؾ، ينظر: الصحاح، الجكىرم )ج4)
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اًر، ًمفى  رىجيبلن  المييىاًجًريفى  : فىقىاؿى  األىٍنصى اًرمُّ اًر، يىا األىٍنصى قىاؿى  لىؤٍلىٍنصى ، يىا: المييىاًجًرمُّ  كى  لىٍممييىاًجًريفى
اًبره  قىاؿى  «ُمْنِتَنةٌ  َفِإنََّيا َدُعوَىا: » النًَّبيُّ  فىقىاؿى  كىانىتً : جى اري  كى ـى  ًحيفى  األىٍنصى ،  نًَّبيُّ ال قىًد  أىٍكثىرى
كفى  كىثيرى  ثيَـّ  ٍبدي  فىقىاؿى  بىٍعدي، المييىاًجري قىدٍ : أيبىيٍّ  ٍبفي  المَّوً  عى ٍعنىا لىًئفٍ  كىالمَّوً  فىعىميكا، أىكى فَّ  المىًدينىةً  ًإلىى رىجى  لىييٍخًرجى

، ًمٍنيىا األىعىزُّ  طَّابً  ٍبفي  عيمىري  فىقىاؿى  األىذىؿَّ  المينىاًفًؽ، ىىذىا عينيؽى  أىٍضًربٍ  لمَّوً ا رىسيكؿى  يىا دىٍعًني:  الخى
 .(1)«َأْصَحاَبوُ  َيْقُتلُ  ُمَحمًَّدا َأنَّ  النَّاُس  َيَتَحدَّثُ  الَ  َدْعوُ : » النًَّبيُّ  قىاؿى 

 أف مف خكفان  المفاسد بعض عمى كالصبر المختارة األمكر بعض ترؾ قاؿ النككم: "فيو
 كالمنافقيف األعراب جفاء عمى كيصبر الناس يتألؼ  ككاف منو أعظـ مفسدة ذلؾ عمى تترتب
 كيرغب المؤلفة قمكب مف اإليماف كيتمكف اإلسبلـ دعكة كتتـ المسمميف شككة لتقكل كغيرىـ
 كإلظيارىـ المعنى ليذا المنافقيف يقتؿ كلـ لذلؾ الجزيمة األمكاؿ يعطييـ ككاف اإلسبلـ في غيرىـ
  أصحابو في معدكديف كانكا كألنيـ السرائر يتكلى كا بالظاىر بالحكـ أمر كقد اإلسبلـ

ما حمية إما معو كيجاىدكف  .(2)عشائرىـ" مف معو لمف عصبية أك دنيا لطمب كا 
 ذرارم بكضع أمر الخندؽ إلى الخركج كأراد األحزاب جيش بقدكـ  النبي عمـ "كلما
 األعداء، خطر مف مأمف في يككنكا حتى، حارثة بني حصف في كصبيانيـ كنسائيـ المسمميف

 المقاتميف؛ معنكيات عمى فعاؿ أثر ليا كالصبياف كالنساء الذرارم حماية ألف  ذلؾ فعؿ كقد
 يشغؿ فبل، األعصاب ىادئ الضمير مرتاح يككف كأبنائو زكجو عمى اطمأف إذا الجندم ألف

 أما تاؿ،الق في كالجسدية لئلبداع العقمية كقدراتو إمكاناتو كؿ يسخر، الحياة أمكر مف أمر تفكيره
 القمؽ، عميو كيستكلي تضعؼ يضطرب كمعنكياتو الجندم أمر فإف ذلؾ بعكس األمر كاف إذا

 .(3)بالجميع" الكارثة تنزؿ كبذلؾ القتاؿ؛ عف تراجعو في أثر لو مما يككف
 رابعًا: الثواب والعقاب.

 في ليزداد فلممحس ىدية المشجعة الحكافز تجعؿ التي ىي الراشدة لمقيادة العممية التربية "إف
 عمى كتأخذ، كالتقدير باالحتراـ كتشعره اإلحساف زيادة عمى العاممة الخير طاقة كتفجر، إحسانو

 في كاإلحساف الخير دكائر تكسيع عمى كتعمؿ اإلساءة يترؾ حتى، يده عمى لتضرب المسيء يد
 مف ستمدالم كالعقاب الثكاب قانكف كفؽ حدكد أبعد إلى الشر حمقات كتضييؽ المجتمع أكساط
 .(4)الدياف" الكاحد

                                                           

 [.4907:ح ر154/ 6﴾، َيُقوُلوَن َلِئْن َرَجْعَنا ِإَلى اْلَمِديَنةِ تفسير القرآف/قكلو ﴿صحيح البخارم، البخارم، ( ]1)
 (.139/ 16)ج ( المنياج، النككم2)
 (.595( السيرة النبكية عرض كقائع كتحميؿ أحداث، الصبلبي )ص 3)
 (.167( تبصير المؤمنيف بفقو النصر كالتمكيف، الصبلبي )ص 4)
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 الكرامة يجد أف ينبغي الصالح فالمؤمف، الصالح الحاكـ دستكر "كىذا: قطب قاؿ سيد
 يجد كحيف كاإليذاء، العذاب يمقى أف يجب الظالـ كالمعتدم، الحاكـ عند الحسف كالجزاء كالتيسير
 المعتدم كيجد، كتيسيرنا اكعكنن  كريمنا مكاننا أك حسننا جزاءن  إحسانو جزاء الجماعة في المحسف

ىانة عقكبة إفساده جزاء  حيف أما، كاإلنتاج الصبلح إلى يحفزىـ ما يجد عندئذ، كجفكة كا 
ذا الدكلة في مقدمكف الحاكـ إلى مقربكف المفسدكف المعتدكف فإذا الحكـ ميزاف يضطرب  كا 
 عذاب سكط ـالحاك يد في السمطة تتحكؿ فعندئذ محاربكف، أك منبكذكف الصالحكف العاممكف

 .(1)كالفساد" الفكضى إلى الجماعة نظاـ كيصير إفساد كأداة

، لممحسف كيحسف، المسيء يعاقب بحيث األمكر تضبط حتى قكانيف مف لمدكلة "إذا البد
 عيف كىذا، الجـر كحجـ الخطأ قدر عمى تككف كأف، العقكبة تقرير في التدرج مراعاة مف كالبد

 متكقفنا جعمو بؿ الخطأ؛ ثبكت عند العقاب في كاحد بقرار  سميماف يقطع لـ كليذا، العدالة
ٌٝي: ﴿الخطأ حجـ عمى بىَّٜ ذِّ نى

ي
اثنةٌْل ذى اٌنى ًديدن كٌٌٍطى

ى
ٌٝيٌأ َّ ٜى ٍذِبى

ى
كٌٌٍْل

ى
ٌٌأ دًحىِنِّ

ٍ
ىأ ةفٌوٌْلى ٍٖفى جًيٌوٌبًصي  كقد[ 21 :النمؿ﴾ ]٘ 

 األشد إلى لشدةا مف الترقي كعمى، الذنب قدر عمى العقاب أف عمى اآلية بيذه العمـ أىؿ استدؿ
 .(2)الخمؿ" إصبلح إلى يحتاجو ما بقدر

 ىذه السياسة مع اليدىد عمى النحو التالي: وقد استخدم سيدنا سميمان 

 ىناؾ أف الظف غمب إف القيادة عند ذلؾ كيظير: حزم القيادة والمحاسبة وقت الحاجة -1
ٌ: ﴿العمؿ كقت التأخر أك الطمب الحضكر كقت تكاسبلن عف أك، تقصيرنا

ي
ٌٝيْل بىَّٜ ذِّ اثنةٌنى ذى ٌنى

ا ًديدن ٌٝيٌطى َّ ٜى ٍذِبى
ى
ٌْل ٍك

ى
 بذلؾ فتيدد، غائب اليدىد أف  لسميماف تبيف قد فإنو[ 21:النمؿ﴾ ]أ

 سابقة -بالحـز يؤخذ لـ إف- غيابو يككف ال حتى، غائب اليدىد أف يعمـ الذم الجمع أماـ
 . (3)الجند لبقية سيئة

، العقكبة كترفع، اإلثـ تدفع حجة لممقصر أك، عذرنا لمغائب فمعؿ :الحكم قبل والتأني التريث -2
كٌٍ: ﴿بعدىا سميماف قاؿ كليذا

ى
ٌٌأ دًحىِنِّ

ٍ
ىأ ةفٌوٌْلى ٍٖفى جًيٌوٌبًصي  في عذره تبيف بحجة "أم[ 21:النمؿ﴾ ]٘ 

 اشتير الذم  كسميماف، عادالن  كاف إذا كالقاضي بالحاكـ البلئؽ ىك كىذا، (4)غيبتو"
                                                           

 (.2291/ 4( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج1)
 (155( تبصير المؤمنيف بفقو النصر كالتمكيف، الصبلبي )ص 2)
 (.2638 ج/5( ينظر: في ظبلؿ القرآف، قطب )3)
 (.180/ 13( الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي )ج4)
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 إال، فكقو ما أك دكنو ما أك، اليدىد مع منو ينتظر ال، نمؿال عند حتى كجنكده ىك بالعدالة
 سماع قبؿ المؤاخذة إلى يبادر كال الجريمة ثبكت قبؿ بالعقكبة يعاجؿ ال عادالن  يككف أف

 .(1)الحجة
  كسميماف، المتخمؼ كحجة، المعتذر اعتذار إلى االستماع في : كذلؾالصدر سعة -3

 نسبة كفيو، لسميماف معاتبة نكع فيو أف رغـ، لوقك  مف انتيى حتى اليدىد السترساؿ أنصت
ٌ: ﴿إليو اإلحاطة عدـ فخي ظى

ى
ةٌأ ٙى ٌٌٍٗثً

ى ًٍؿٌٌل ًٌٌَٝتي ّىٌٌثً ٌٚكىًصبٍذي وًٌٌ٘ جىأ وٌٌشى ًِيٌوٌثًجىجىأ ، حتى أتـ حديثو إلى ﴾يى
، الحجة سرد مف ينتيي حتى، يعنفو كال، يكذبو كال، يقاطعو ال  كسميماف ىذا كؿ نيايتو
 لسميماف ضخمة مفاجأة كانت التي

(2). 
 فسميماف، تعالى ا إلى سريرتو كأككؿ، الظاىر في يعتذر فقد قبؿ منو أف :االعتذار قبول -4

 اإلماـ أف عمى دليؿ "ىذا: القرطبي قاؿ، الخبر تحرم إلى كانتقؿ المؤاخذة عف سكت 
 فأل، أعذارىـ بباطف أحكاليـ ظاىر في عنيـ العقكبة كيدرأ، رعيتو عذر يقبؿ أف عميو يجب

 .(3)إليو" اعتذر حيف اليدىد يعاقب لـ سميماف
 إف ثـ، باليسير كال بالسيؿ ليس أمر، اليدىد حكاه الذم فيذا :الخبر تصديق في التروي -5

، الرعية مف سميماف تمكف يعمـ كىك، الطكيمة القصة ىذه اختبلؽ عمى يجرؤ ال اليدىد
 لـ أنو "كما، التصديؽ إلى  يبادر لـ ذلؾ كمع، األخبار صحة مف التأكد عمى كمقدرتو
رٌي: ﴿قاؿ بؿ، التكذيب يتعجؿ لي جٜى رٌي﴿، "(4)كالتحرم" أك التأمؿ، النظر مف كىك﴾ شى لي جٜى ٌشى
ٌ ٍُخى دى غى

ى
ـٌٌٍأ

ى
ٌٌأ ٜخى ٌٚىٌْي ًذبًيٌىًٌ٘  .(5)الكعيد؟" مف لتتخمص كذبت أـ خبرؾ في أصدقت يعني﴾ إنٍاى

 خامسًا: االنفاق عمى الجندي واعانتو.
لجاىمية نظاـ خاص لمجند، فكاف رجاؿ القبيمة يذىبكف لمقتاؿ، إذا ما "لـ يكف لمعرب في ا

دعا داعن، فإذا انتيى القتاؿ عادكا إلى مساكنيـ يحممكف الغنائـ، كانصرفكا إلى أعماليـ، كلما 
جاء اإلسبلـ ألؼ بيف قمكب العرب، كبدأكا يقاتمكف في سبيؿ نشر ىذا الديف، فاتسعت رقعة 

أكؿ مف جعؿ الجند فئة مخصكصة، كأنشأ ديكاف  ر بف الخطاب الغزك كالفتح، فكاف عم

                                                           

 (.159( ينظر: تبصير المؤمنيف بفقو النصر كالتمكيف، الصبلبي )ص 1)
 .159ص المرجع السابؽ،  (2)
 (.184/ 13( الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي )ج3)
 (.193/ 24( مفاتيح الغيب، الرازم )4)
 (.349/ 3ير )ج( تفسير القرآف العظيـ، ابف كث5)
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الجند لئلشراؼ عمييـ كتدبير أمكرىـ، كذلؾ ألف الجند كانكا قد انصرفكا عف الجياد لكسب 
األرزاؽ، ففطف لذلؾ الخطر، كضمف ليـ أرزاقيـ كأرزاؽ أسرىـ، فكاف الفضؿ يرجع إليو في 

الجند أثناء الطريؽ، كمف ثـ بنيت العكاصـ، كأقيمت إقامة الحصكف كالمعسكرات الثابتة لراحة 
 .(1)الحاميات في عدة أماكف لصد ىجمات األعداء المفاجئة"

 الفتكحات كثرة بسبب تطكر بو كحدث بو المناطة ميامو أداء في الجند ديكاف "كقد استمر
 الخمفاء باىتماـ حظيت كبيرة مؤسسة الجند ديكاف أصبح فقد اإلسبلمية الدكلة رقعة كاتساع
 تقاعس الخبلفة  معاكية تكلى فعندما الفترة، ىذه خبلؿ تطكيرية مراحؿ بعدة كمر ككالتيـ
 بحسف فتمكف الداخمية، كالصراعات الفتف إثر العسكرية إدارتو بداية في الحرب عف الجند بعض
 أليؼكت بالجندية إلزاميـ مف أخرل مرة تمكف حتى العطاء في عمييـ باإلغداؽ كدىائو إدارتو

 .(2)القمكب"

 عف تقطعو مادة التماس عف بيا يستغني الجندم حتى بالكفاية فمعتبر العطاء تقدير "كأما
 :أكجو ثبلثة مف معتبرة البيضة، كالكفاية حماية

 .كالمماليؾ الذرارم مف يعكلو مف عدد: أحدىا

 .كالظير الخيؿ مف يحكزه ما عدد: والثاني

 كمو، لعامو ككسكتو نفقتو في كفايتو فيقدر كالرخص، بلءالغ في يحمو الذم المكضع: والثالث
ف زيد، الماسة ركاتبو زادت فإف عاـ، كؿ في حالو تعرض ثـ عطائو، في المقدر ىذا فيككف  كا 
 .(3)نقص" نقصت

 أىالي الشيداء ومواساتيم.و سادسًا: تفقد الجرحى 
 الجرحى فقاؿ تعالى: الناظر في كتاب ا يجد أف ا قد مد الجنكد عامة كخص الشيداء

﴿ٌٍٚ حِّ
ى
أ كى ٌٌٍٚكى ٔىٌٌٛىًبٌيًٌ٘ ٌٝيٌُىةدى هى سرًيٌهًٌربِّي ٠فٌىٌ٘ى ةٌْى ٙى ٜي٠اٌذى ٞى ةٌكى ٙى ً ٌٌٍٗل ٟي ةبى غى

ى
ًًٌٌٔفٌٌأ ًبي ًٌٌشى ةٌاَّللَّ ٘ى ٠اٌكى ٍي هي ةٌؽى ٘ى ٛي٠اٌكى ٌاٍشذىناى

ٌي ٌٌكىاَّللَّ ًت  ٌٚىٌُيي ةثًًري  الجراح ألـ مف ناليـ لما عجزكا "فما ، قاؿ أبك جعفر:[146: عمراف آؿ﴾ ]الػَّ
 جيادىـ، عف نكمكا كال ا، أعداء حرب عف منيـ، قتؿ مف لقتؿ كال ا، سبيؿ في ناليـ الذم
 خيفة فيو كمداىنتيـ دينيـ في بالدخكؿ لعدكىـ فيتخشعكا ذلكا كما نبييـ، لقتؿ قكاىـ ضعفت كما

                                                           

 (.179-178( النظـ االسبلمية، حسف )ص 1)
 (.404/ 1( الدكلة األمكية عكامؿ االزدىار كتداعيات االنييار، الصبلبي )ج2)
 (.305( األحكاـ السمطانية، الماكردم )ص 3)
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 كطاعة نبييـ، ركأم ا أمر عمى صبران  نبييـ، كمنياج بصائرىـ عمى قدمان  مضكا كلكف منيـ،
 عقيدة عف المنافحيف المؤمنيف، شأف ىك "فيذا ،(1)ككحيو فاستحقكا محبة ا" لتنزيمو كاتباعان  

 أك يستكينكف كال عزائميـ، تميف كال قكاىـ، تتضعضع كال نفكسيـ، تضعؼ ال كديف، الذيف
 الجراح، يشفي الذم بالح فيك إيحاؤه كلو كقعو لو لمصابريف ا مف بالحب يستسممكف، كالتعبير

 .(2)المرير" كالكفاح كالقرح الضر عف كيربك كيعكض القرح، عمى كيمسح
لـ يغفؿ عف الجرحى بؿ كاف يكلي ىذا الجانب اىتمامان خاصان، حيث كاف  النبي "ك 

 يصطحب معو في الجيش بعض النساء لتطبيب الجرحى، فقد أخرج البخارم في صحيحو عىفً 
بىيّْعً  ذو مي  ًبٍنتً  الرُّ ك كينَّا: »قىالىتٍ  ،(3)عىكّْ ، فىنىٍسًقي ، النًَّبيّْ  مىعى  نىٍغزي ، القىٍكـى نىٍخديميييـٍ نىريدُّ  كى ى كى ٍرحى  الجى
ًدينىةً  ًإلىى كىالقىٍتمىى بَّاس  ، كما أخرج مسمـ في صحيحو عف اٍبفي (4)«المى  اً  رىسيكؿي  كىافى : قاؿ عى
 ك ى،اٍلجى  فىييدىاًكيفى  ًبالنّْسىاًء، يىٍغزي ييٍحذىٍيفى  ٍرحى ًة" ًمفى  كى اٍلغىًنيمى

(5). 
 مف المرأة خيمة في معاذ بف سعد جعؿ قد  ا رسكؿ كجاء في سيرة ابف ىشاـ: "كاف

 مف خدمة عمى بنفسيا كتحتسب الجرحى، تداكم كانت مسجده، في ،(6)رفيدة ليا يقاؿ أسمـ،
: بالخندؽ السيـ أصابو حيف لقكمو قاؿ قد  ا رسكؿ ككاف المسمميف، مف ضيعة بو كانت
، فيذا يجعؿ القادة بحاجة إلى تفقد الجرحى (7)قريب" مف أعكده حتى رفيدة خيمة في اجعمكه

 كرفع معنكياتيـ كمتابعة احتياجاتيـ.
 المَِّو، َسِبيلِ  ِفي َأَحدٌ  ُيْكَممُ  الَ  ِبَيِدهِ  َنْفِسي َوالَِّذي»: كما كاف يشد مف عزيمتيـ فقد قىاؿى 

يحُ  الدَِّم، َلْونُ  َوالمَّْونُ  الِقَياَمِة، َيْومَ  َجاءَ  ِإالَّ  َسِبيِموِ  ِفي ُيْكَممُ  ِبَمنْ  َأْعَممُ  وُ َوالمَّ   ِريحُ  َوالرّْ
 :أمراف فيو الجرح سيبلف مع القيامة يكـ "كمجيئو ،(8)«الِمْسكِ 
 .بالقتؿ ظالمو عمى الشيادة: أحدىما

                                                           

 (.269/ 7( جامع البياف، الطبرم )ج1)
 (.488/ 1( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج2)
ف عفراء األنصارية، مف بني النجار، ليا: صحبة، كركاية ، عمرت دىران، تكفيت: سنة ( الربيع بنت معكذ ب3)

 (.198/ 3بضع كسبعيف، ينظر: سير أعبلـ النببلء، الذىبي )ج
 [.2883:حديث رقـ34/ 4الجياد كالسير/رد النساء الجرحى إلى المدينة، صحيح البخارم، البخارم، ( ]4)
 [.1812:حديث رقـ1444/ 3لسير/النساء الغازيات يرضخ ليف كال يسيـ، الجياد كاصحيح مسمـ، مسمـ، ( ]5)
( رفيدة، امرأة مف أسمـ، ككانت امرأة تداكم الجرحى كتحتسب بنفسيا عمى خدمة مف كانت بو ضيعة مف 6)

 (.111/ 7(، كأسد الغابة، ابف األثير )ج1838/ 4المسمميف/، ينظر: االستيعاب، ابف عبد البر )ج
 (.239/ 2لنبكية، ابف ىشاـ )ج( السيرة ا7)
 [.2803: حديث رقـ19/ 4الجياد كالسير/مف يجرح في سبيؿ ا، صحيح البخارم، البخارم، ( ]8)
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 .(1)بالطيب" الشاىدة المسؾ رائحة مف فيو بما كالمكقؼ المشيد ألىؿ شرفو إظيار: الثاني
 كأغزر القيامة يكـ تجيء فإنيا نكبة نكب أك ا سبيؿ في جرحان  جرح قاؿ ابف حجر: "مف

 تختص ال المذككرة الصفة أف الزيادة بيذه كعرؼ المسؾ كريحيا الزعفراف لكنيا كانت ما
 شاىد معو يككف أف كذلؾ بعثو في الحكمة العمماء: قاؿ جرح، مف لكؿ حاصمة ىي بؿ بالشييد
 .(2)تعالى" ا طاعة في نفسو ببذلو بفضيمتو

أسرة الشييد بحاجة إلى الرعاية كاالىتماـ كالتكريـ المادم كالمعنكم، فقد يككف لمشييد أب ك 
كأـ يخشى عمييما مف بعده، كقد يخمؼ بعده زكجة كأكالد بحاجة إلى مف يكفميـ ، كيقدـ ليـ كؿ 

تطمبات العيش، ككذلؾ تكفير الرعاية االقتصادية بصرؼ ركاتب كأرزاؽ تكفييـ ما يمزميـ مف م
 .(3)حاجاتيـ دكف نقصاف

حيث كاف يتعيد أسر الشيداء بالعطؼ الصادؽ  كقد كاف ىذا حاضران في حياة النبي  
اًلؾى  أىنىسو  كالزيارة المتكررة، فعىفٍ  ؿي  يىكيفٍ  لىـٍ   النًَّبيَّ  أىفَّ : ًبٍف مى ًدينىةً  بىٍيتنا يىٍدخي  أيْـّ  بىٍيتً  غىٍيرى  ًباٍلمى

مىٍيـو  مىى ًإالَّ  (4)سي  ، قاؿ ابف حجر:(5)«َمِعي َأُخوَىا ُقِتلَ  َأْرَحُمَيا ِإنّْي: »فىقىاؿى  لىوي، فىًقيؿى  أىٍزكىاًجًو، عى
 بخير أىمو في خمفو أنو ففيو معو قتؿ أخاىا بأف ذلؾ كيعمؿ بزيارتيا سميـ أـ قمب يجبر "كاف 
 ."(6) عيده حسف مف كذلؾ كفاتو بعد

 .مشاورة أصحاب الرأي من الجنود: الرابعالمطمب 
 أواًل: مفيوم المشاورة.

 لغة. -1

"الشكرل ىي األمر الذم يتشاكر الجنكد فيو، كالتشاكر كالمشاكرة كالمشكرة: استخراج الرأم 
رجتو منو، بمراجعة البعض إلى البعض مف قكليـ: شرت العسؿ إذا اتخذتو مف مكضعو كاستخ

                                                           

 (.305/ 2( إحكاـ األحكاـ، ابف دقيؽ العيد )ج1)
 (.20/ 6( فتح البارم، ابف حجر )ج2)
 (.2/1232( الجياد كالقتاؿ في السياسة الشرعية، ىيكؿ )ج3)
ميـ بنت ممحاف بف خالد بف زيد بف حراـ بف جندب بف عامر بف غنـ بف عدم بف النجار األنصارية ( أـ س4)

الخزرجية النجارية أـ أنس بف مالؾ، اختمؼ في اسميا فقيؿ: سيمة، كقيؿ: رميمة، كقيؿ: رميثة، كقيؿ: 
 (.333/ 7ثير )جمميكة، كالغميصاء، كالرميصاء، ككانت مف عقبلء النساء/ ينظر: أسد الغابة، ابف األ

 [.2844:حديث رقـ27/ 4الجياد كالسير/فضؿ مف جيز غازيان، صحيح البخارم، البخارم، ( ]5)
 (.51/ 6( فتح البارم، ابف حجر )ج6)
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، "كشاكرتو في األمر كاستشرتو بمعنى كفبلف خير شيّْر، أم (1)كشرت العسؿ كأشرتو: أخرجتو"
يصمح لممشاكرة، كشاكره مشاكرة كشكاران كاستشارة: طمب منو المشكرة، كأشار عميو بالرأم، كأشار 

 .(2)يشير إذا ما كجو الرأم، كيقاؿ: فبلف جيد المشكرة"
 اصطالحًا. -2

ىي تقميب اآلراء المختمفة ككجيات النظر المطركحة في قضية مف القضايا : "المشاورة
كاختبارىا مف أصحاب العقكؿ كاألفياـ حتى يتكصؿ إلى الصكاب منيا أك إلى أصكبيا كأحسنيا 

 .(3)ليعمؿ بو لكي تتحقؽ أحسف النتائج"

 ثانيًا: مشروعية المشاورة

جاء بو األمر في القرآف الكريـ فقاؿ  إف مشاكرة أصحاب الرأم مف الجنكد ىك منيج رباني
ٍمرًٌتعالى: ﴿

ى
ٌاٍْل ًٌف ٍٗ ٞي ةًكٍر [، قاؿ القرطبي: "كالشكرل مف قكاعد الشريعة 159﴾ ]آؿ عمراف: كىطى

كعزائـ األحكاـ، مف ال يستشير أىؿ العمـ كالديف فعزلو كاجب، ىذا ما ال خبلؼ فيو، ككاجب 
فيما أشكؿ عمييـ مف أمكر الديف، ككجكه الجيش عمى الكالة مشاكرة العمماء فيما ال يعممكف، ك 

فيما يتعمؽ بالحرب، كالشكرل مبنية عمى اختبلؼ اآلراء، كالمستشير ينظر في ذلؾ الخبلؼ، 
كينظر أقربيا قكالن إلى الكتاب كالسنة إف أمكنو، فإذا أرشده ا تعالى إلى ما شاء منو عـز عميو 

 .(4)ياد المطمكب، كبيذا أمر ا تعالى نبيو في ىذه اآلية"كأنفذه متككبلن عميو، إذ ىذه غاية االجت

 في أمره بالمشاكرة أربعة أقاكيؿ:"قاؿ الماكردم: 

: أنو أمره بمشاكرتيـ في الحرب ليستقر لو الرأم الصحيح فيو، قاؿ الحسف: ما شاكر قـك أحدىا
 قط إال ىيدكا ألرشد أمكرىـ.

 كتطييبان ألنفسيـ، كىذا قكؿ قتادة كالربيع.: أنو أمره بمشاكرتيـ تأليفان ليـ الثاني

، كىذا قكؿ : أنو أمره بمشاكرتيـ لما عمـ فييا مف الفضؿ كلتتأسى أمتو بذلؾ بعده الثالث
 الضحاؾ.

                                                           

 (.470( المفردات في غريب القرآف، الراغب األصفياني )ص 1)
 (.437/ 4( لساف العرب، ابف منظكر )ج2)
 (.79بك فارس )ص ( النظاـ السياسي في اإلسبلـ، أ3)
 (.249/ 4( الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي )ج4)
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ف كاف عف مشاكرتيـ الرابع : أنو أمره بمشاكرتيـ ليستبيف بو المسممكف كيتبعو فيو المؤمنكف، كا 
 .(1)"غنيان 

المدينة إذا كاف بيـ أمر  صار قبؿ اإلسبلـ كقبؿ مقدـ الرسكؿ قاؿ الزمخشرم: "كاف األن
 اجتمعكا كتشاكركا فأثنى ا عمييـ أم ال ينفردكف برأييـ حتى يجتمعكا عميو كعف أبي ىريرة 

اًبًو ًمٍف رىسيكًؿ المًَّو »قاؿ:  دنا أىٍكثىرى ميشىاكىرىةن أًلىٍصحى عرب ، كقيؿ: كاف سادات ال» (2)مىا رىأىٍيتي أىحى
إذا لـ يشاكركا في األمر شؽ عمييـ، فأمر ا رسكلو بمشاكرة أصحابو لئبل يثقؿ عمييـ استبداده 

 .(3)بالرأم دكنيـ"

"يستفاد مف نصكص القرآف الكريـ أف اإلسبلـ ديف يحض عمى الشكرل كيأمر بيا، فقد 
منيف، كما أف جاءت إحدل سكر القرآف الكريـ باسـ الشكرل كعدت الشكرل فييا مف صفات المؤ 

بمشاكرة أصحابو جاء مف عند ا مف أجؿ تثبيت ىذه القاعدة، ال ألنو محتاج  األمر لمنبي 
لما يممكنو عميو كىك الذم ال ينطؽ عف اليكل، كلكف مف أجؿ ترسيخ ىذا المبدأ العظيـ كترسيخ 

كرة مما يدؿ عمى ىذه القاعدة الشرعية، كالسنة النبكية حافمة بالتطبيقات العممية لمبدأ المشا
 .(4)مشركعية الشكرل"

 : أىمية المشاورة.ثانياً 
"إف لممشاكرة األىمية البالغة في حياة الجنكد، فالقائد الحاـز يزداد برأم الجنكد الحزمة كما 
ف  يزداد البحر بمكاٌده مف األنيار، كيناؿ بالحـز كالرأم ما ال ينالو بالقٌكة كالجنكد، كالمستشير كا 

 . (5)ان مف المشير، فإنو يزداد برأيو رأيان كما تزداد النار بالٌسميط ضكء"كاف أفضؿ رأي

، كالرأياف كالخيطيف كالثبلثة (6): "الرأم الفرد كالخيط السحيؿكقاؿ عمر بف الخطاب 
 .(7)اآلراء كالثبلثة ال تكاد تنقطع"

                                                           

 (.433/ 1( النكت كالعيكف، الماكردم )ج1)
: 217/ 11ابف حباف: ابف حباف، المكادعة كالميادنة/ما يستحب لئلماـ استعماؿ الميادنة، جصحيح ( ]2)

 [، قاؿ شعيب األرناؤكط: صحيح.4872حديث رقـ
 (.432/ 1ج( الكشاؼ، الزمخشرم )3)
 (.36( الشكرل في الشريعة اإلسبلمية، الميدم )ص 4)
 (.82/ 1( عيكف األخبار، ابف قتيبة )ج5)
 (.1727/ 5( السحيؿ: الخيطي المفرد الغير مفتكؿ أك فتؿ فتبلن رخكان، ينظر: الصحاح، الجكىرم )ج6)
 (.78( سراج الممكؾ، الطرطكشي )ص 7)
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﴿ : ٍمرًٌقاؿ سيد في الظبلؿ: "كبيذا النص الجاـز
ى
ًٌفٌاٍْل ٍٗ ٞي ةًكٍر [ يقرر 159]آؿ عمراف: ﴾ كىطى

ىك الذم يتكاله كىك نص قاطع ال  اإلسبلـ ىذا المبدأ في نظاـ الحكـ حتى كمحمد رسكؿ ا 
يدع لؤلمة المسممة شكان في أف الشكرل مبدأ أساسي، ال يقكـ نظاـ اإلسبلـ عمى أساس 

يعتبر، كغير األميف قاؿ الزركشي: "كيشاكر أىؿ العمـ كاألمانة، إذ الجاىؿ ال قكؿ لو ف ،(1)سكاه"
 . (2)قكلو ىدر"

 العمؿ قبؿ كالتدبير برأيو، استغنى مف خاطر كقد اليداية، عيف االستشارة: " كقاؿ عمى
كقد  ،(4)المشكرة مع السداد كالسخافة مع االستبداد""، كعف بعض الحكماء: (3)الندـ" مف يؤمنؾ

 .   (5)"قيؿ: "مف استشار الرجاؿ استعار عقكليـ

 وائد مشاورة أصحاب الرأي من الجنود.: فثالثاً 
إف ا تعالى قد شرع نظاـ الشكرل لحكـ بالغة، كمقاصد عظيمة، كلما فييا مف المصالح 

 الكبيرة، كالفكائد الجميمة التي تعكد عمى األمة كالدكلة كالمجتمع بالخير كالبركة كمف ذلؾ:
ر، فإٌنو يعطيؾ مف رأيو ما : قاؿ القرطبي: "شاكر مف جٌرب األمك االستفادة من الخبرات -1

إذا كرد عميو  ، قاؿ ابف حجر: "كاف أبك بكر الصديؽ (6)دفع عميو غاليان كأنت تأخذه مٌجانان"
ف عممو مف سنة رسكؿ ا   أمر نظر في كتاب ا فإف كجد فيو ما يقضي بو قضى بينيـ كا 

ف لـ يعمـ خرج فسأؿ المسمميف عف السنة فاف اعياه ذلؾ  دعا رؤكس المسمميف قضى بو كا 
كانكا أصحاب  كقد القراء معكاف يفعؿ ذلؾ  كعمماءىـ كاستشارىـ كأف عمر بف الخطاب 

 .(7)مجمس عمر كمشاكرتو"
: قاؿ ابف الجكزم: "مف فكائد المشاكرة أف المشاكر إذا لـ ينجح المشاورة تدفع المالمة -2

ا أنو قد يعـز عمى أمر، فيبيف لو أمره، عمـ أف امتناع النجاح محض قدر، فمـ يىميـ نفسو، كمني
، "كقاؿ سميماف بف (8)الصكاب في قكؿ غيره، فيعمـ عجز نفسو عف اإلحاطة بفنكف المصالح"

                                                           

 (.501/ 1( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج1)
 (.253/ 7( مختصر الخرقي، الزركشي )ج2)
 (.340/ 1( زاد المسير، ابف الجكزم )ج3)
 (.305/ 1( بدائع السمؾ في طبائع الممؾ، ابف األزرؽ )ج4)
 . (777/ 2( تاريخ المدينة، ابف شبة )ج5)
 (.251/ 4( الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي )ج6)
 (.342/ 13( فتح البارم، ابف حجر )ج7)
 (.340/ 1د المسير، ابف الجكزم )ج( زا8)
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البنو: يا بني، ال تقطع أمران حتى تشاكر مرشدان، فإنؾ إذا فعمت ذلؾ لـ تندـ، كقاؿ  داكد 
شرة مف قريش، فإف : ما نزلت بي قط عظيمة فأبرمتيا حتى أشاكر ع عمرك بف العاص

ف أخطأت لـ أرجع عمى نفسي ببلئمة"  .(1)أصبت كاف الحظ لي دكنيـ، كا 
كمف أحسف األساليب لتكعية الرأم العاـ كتنكيره، كتعزيز ": الشورى نوع من الحوار المفتوح -3

عكامؿ الحب كالثقة بيف الحاكـ كالمحككميف، كالقائد كالمقكديف، كالرئيس كالمرؤكسيف، كىك خير 
زالة األكىاـ، ككقؼ الشائعات التي تنمك عادة أسمك  ب في الحكـ لعزؿ الشككؾ، كنفي اليكاجس كا 

 ، قاؿ: غدكت عمى عمر  ، "فعف مالؾ(2)في ظؿ االستبداد كتنتشر في عتمة الغكغائية"
يكما فقاؿ لي: يا مالؾ، كيؼ أصبح الناس؟ قمت: أصبح الناس بخير قاؿ: ىؿ سمعت مف 

إال خيران، قاؿ: ثـ غدكت عميو اليكـ الثاني فسألني، فأخبرتو، كاليـك شيء؟ فقمت: ما سمعت 
الثالث سألني كأبرمني، فقمت: كما تخشى مف الناس؟ فقاؿ: ثكمتؾ أـ مالؾ، ىؿ خشيت أف 

 .(3)يككف عمر يضرب عف بعض حقكؽ المسمميف فيغدكف عميو براياتيـ يسألكف حقكقيـ؟"

جعؿ الشُّكرل في ستة أنفس مع   ألفَّ عمر :األفضل "جواز تولية المفضول مع وجود -4
في أمرائو الذيف كاف   عممو: أفَّ بعضيـ كاف أفضؿ مف بعض، كيؤخذ ىذا مف سيرة عمر

يؤمرىـ في الببلد، حيث كاف ال يراعي الفضؿ في الدّْيف فقط، بؿ يضُـّ إليو مزيد المعرفة 
عاكية، كالمغيرة بف شعبة، كعمرك بف بالسّْياسة مع اجتناب ما يخالؼ الشَّرع منيا، فاستخمؼ م

العاص مع كجكد مف ىك أفضؿ مف كؿّْ منيـ في أمر الدّْيف، كالعمـ كأبي الٌدرداء في الشّْاـ، 
 .(4)كابف مسعكد في الككفة"

: فيي تكلد الثقة بيف الحاكـ كالمحكـك كتطيب القمكب، كتجعؿ مف رأم الشعور بالمسؤولية -5
 .لمسمميف بعد التشاكرالخميفة أك الحاكـ رأل جميع ا

كلقد كاف مف حؽ القيادة النبكية أف تنبذ مبدأ الشكرل كمو بعد المعركة، أماـ ما أحدثتو 
مف انقساـ في الصفكؼ في أحرج الظركؼ، كأماـ النتائج المريرة التي انتيت إلييا المعركة، 

يعمـ أف خير كسيمة  كلكف اإلسبلـ كاف ينشئ أمة، كيربييا، كيعدىا لقيادة البشرية، ككاف ا
عدادىا لمقيادة الرشيدة أف تربى بالشكرل، كأف تدرب عمى حمؿ التبعة، كأف تخطئ  لتربية األمة كا 

                                                           

 (.327/ 1( اآلداب الشرعية كالمنح المرعية، ابف مفمح )ج1)
 (.549( تبصير المؤمنيف بفقو النصر كالتمكيف، الصبلبي )ص 2)
 (.778/ 2( تاريخ المدينة، ابف شبة )ج3)
 (.131، الصبلبي )ص ( أمير المؤمنيف الحسف بف عمي 4)
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لتعرؼ كيؼ تصحح خطأىا، ككيؼ تحمؿ تبعات رأييا كتصرفيا، فيي ال تتعمـ الصكاب إال إذا 
ة، المدركة، المقدرة زاكلت الخطأ، كالخسائر ال تيـ إذا كانت الحصيمة ىي إنشاء األمة المدرب

 . (1)لمتبعة
بعد أف طعف: ما  مترحمان عمى عمر  : "كلذلؾ قاؿ عمي ابراز فضل المستشارين -6

 خمفت أحدا أحب إلي مف أف ألقى ا بمثؿ عممو منؾ، كحسبت أني كثيران كنت أسمع النبي 
فىًإٍف كيٍنتي « َمُر، َواْنَطَمْقُت َوَأُبو َبْكٍر َوُعَمرُ ُكْنُت َوَأُبو َبْكٍر َوُعَمُر، َوَفَعْمُت َوَأُبو َبْكٍر َوعُ »يقكؿ: 

ا ك أىٍف يىٍجعىمىؾى المَّوي مىعىييمى ىٍرجي ألى
، كقد قيؿ: "شاكر في أمرؾ مف جمع بيف العمـ كالعمؿ كال تشاكر (2)

مف انفرد بالعمـ فقط فيدلؾ منو عمى ما يتصكره الفيـ كال يخرج إلى الفعؿ، مما يدلؿ عمى 
، قاؿ ابف تيمية: "كال غنى لكلي األمر عف المشاكرة، فإف ا أمر بيا (3)الشكرل" فضيمة أىؿ

كليقتدم بو مف بعده كليستخرج منيـ الرأم فيما لـ ينزؿ فيو كحي مف أمر الحرب  نبيو 
 .(4)أكلى بالمشاكرة" كاألمكر الجزئية كغير ذلؾ، فغيره 

ي، كالتماسؾ الفكرم ألفراد األمة، : "إف الشكرل تمنح الدؼء العاطفاستنياض الجندي -7
كفييا إشعار الفرد بقيمتو الذاتية، كقيمتو الفكرية، كقيمتو اإلنسانية، كتدفع أفراد المجتمع نحك 

 .(5)االجتياد كاإلبداع كالرضا كتتفجر الطاقات كتتكشؼ المكاىب المغمكرة في األمة"
اؿ، كأدعى لقبكؿ األمر الناتج ، كسد منافذ الشر، كالقيؿ كالقتأليف القموب وجمع الكممة -8

بمشاكرة أصحابو في مكايد الحرب، كعند لقاء العدك،  عف تشاكر، قاؿ الطبرم: "أمر ا نبيو 
أف يشاكر  نبيو  تطييبا منو بذلؾ أنفسيـ، كتألفا ليـ عمى دينيـ،  قاؿ قتادة: أمر ا 

" لجكزم: "أمر ا نبيو بمشاكرة ، كقاؿ ابف ا(6)أصحابو في األمكر، ألنو أطيب ألنفس القـك
أصحابو، مع ككنو كامؿ الرأم، تاـ التدبير عمى ثبلثة أقكؿ: كذكر األكؿ ثـ قاؿ: الثاني: 
لتطيب قمكبيـ، كىك قكؿ قتادة كالربيع كابف إسحاؽ كمقاتؿ، قاؿ الشافعي: نظير مشاكرة إبراىيـ 

 "(7)البنو حيف أمر بذبحو. 

                                                           

 (. 501/  1ف، قطب )ج( ينظر: في ظبلؿ القرآ1)
 [.3677: حديث رقـ 9/ 5لككنت متخذا خميبلن،  المناقب/ قكؿ النبي صحيح البخارم، البخارم، ( ]2)
 (.312/ 1( بدائع السمؾ في طبائع الممؾ، ابف األزرؽ )ج3)
 (.386/ 28( مجمكع الفتاكل، ابف تيمية )ج4)
 (.549 ( تبصير المؤمنيف بفقو النصر كالتمكيف، الصبلبي )ص5)
 (.152/  4( جامع البياف، الطبرم )ج6)
 (.488/  1( ينظر: زاد المسير، ابف الجكزم )ج7)
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إف رأم األغمبية يؤخذ بو في الحرب كاألمكر العامة الرأي: تنفيذ رأي األغمبية من أصحاب  -9
تجنبان لمخبلؼ كالتنازع الذم يعرض الجند كالدكؿ لمفشؿ، فيا ىك رأم األغمبية في فداء أسرل 

، بدر ال يكافقو القرآف ككافؽ رأم عمر  ، كلكنو مع ذلؾ بقي رأم األغمبية ىك الرأم الممـز
ىك منع التنازع كاالختبلؼ كفيو أيضان سد ذريعة االستبداد  كالحكمة في األخذ برأم األغمبية

 .(1)كحرماف األمة مف الشكرل"

 : صور مشاورة أصحاب الرأي من الجنود.رابعاً 
إف القائد أحكج ما يككف لممشاكرة في أكقات األزمات كالشدائد، لذا سنعرض بعضان مف ىذه 

 لؾ عمى النحك التالي:الصكر لنتعرؼ عمى أثر المشاكرة في حياة الجنكد، كذ
 طمب رأي األنصار في بدر. -1

ٍف أىنىسو بً  : فىتىكىمَّـى أىبيك  أىفَّ رىسيكؿى اً   ؾو الً مى  فٍ "عى ، قىاؿى شىاكىرى ًحيفى بىمىغىوي ًإٍقبىاؿي أىًبي سيٍفيىافى
ٍنوي، ثيَـّ تىكىمَّـى عيمىري بىٍكرو  ـى سىعٍ ، فىأىٍعرىضى عى ٍنوي، فىقىا : ًإيَّانىا دي ٍبفي عيبىادىةى ، فىأىٍعرىضى عى ، فىقىاؿى

لىٍك أىمى  ٍضنىاىىا، كى ىخى يىا اٍلبىٍحرى ألى ٍرتىنىا أىٍف نيًخيضى ٍرتىنىا أىٍف تيًريدي يىا رىسيكؿى اً؟ كىالًَّذم نىٍفًسي ًبيىًدًه، لىٍك أىمى
: فىنىدىبى رىسي  اًد لىفىعىٍمنىا، قىاؿى ، قاؿ النككم: "قاؿ (2)النَّاسى  كؿي اً نىٍضًربى أىٍكبىادىىىا ًإلىى بىٍرًؾ اٍلًغمى

اختبار األنصار ألنو لـ يكف بايعيـ عمى أف يخرجكا معو لمقتاؿ كطمب  العمماء إنما قصد 
نما بايعيـ عمى أف يمنعكه ممف يقصده فمما عرض الخركج لعير أبي سفياف أراد أف يعمـ  العدك كا 

كافقة التامة في ىذه المرة كغيرىا كفيو استشارة أنيـ يكافقكف عمى ذلؾ فأجابكه أحسف جكاب بالم
 .(3)األصحاب كأىؿ الرأم كالخبرة"

 في األسرى.  أبو بكر وعمر مشاورة النبي  -2

كا اأٍليسىارىل، قىاؿى رىسيكؿي اً  "قىاؿى اٍبفي عىبَّاسو  :  : فىمىمَّا أىسىري ، كىعيمىرى َما َتَرْوَن »أًلىًبي بىٍكرو
ذى ًمٍنييـٍ فىقىاؿى أىبيك بىٍكرو « ؟َساَرىِفي َىُؤاَلِء اأْلُ  ْـّ كىاٍلعىًشيرىًة، أىرىل أىٍف تىٍأخي ـٍ بىنيك اٍلعى : يىا نىًبيَّ اً، ىي

، فىقىاؿى رىسيكؿي اً  ـً ـٍ ًلئٍلًٍسبلى مىى اٍلكيفَّاًر، فىعىسىى اي أىٍف يىٍيًديىيي َما َتَرى َيا : »ًفٍديىةن فىتىكيكفي لىنىا قيكَّةن عى
لىًكنّْي أىرىل أىٍف تيمىكّْنَّا « ؟اْبَن اْلَخطَّابِ  ، كى : الى كىاً يىا رىسيكؿى اً، مىا أىرىل الًَّذم رىأىل أىبيك بىٍكرو قيٍمتي

فو نىًسيبنا ًلعيمىرى  تيمىكّْنّْي ًمٍف فيبلى ًميِّا ًمٍف عىًقيؿو فىيىٍضًربى عينيقىوي، كى ، فىتيمىكّْفى عى ـٍ ، فىأىٍضًربى فىنىٍضًربى أىٍعنىاقىيي

                                                           

 (.150( الشكرل في الشريعة اإلسبلمية، الميدم )ص 1)
 [.1779: حديث رقـ 1403/ 3الجياد كالسير/غزكة بدر، صحيح مسمـ، مسمـ، ( ]2)
 (.124/ 12( المنياج، النككم )ج3)
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نىاًديديىىا، فىيىًكمى رىسيكؿي اً  ًء أىًئمَّةي اٍلكيٍفًر كىصى ـٍ يىٍيكى مىا  عينيقىوي، فىًإفَّ ىىؤيالى لى ، كى ا قىاؿى أىبيك بىٍكرو مى
 .(1)"قيٍمتي 

 .أصحابو في غزو العراق مشاورة عمر  -3

الجيكش مف  ىػ ركب في14في اليكـ األكؿ مف المحـر سنة  قاؿ ابف كثير: "إف عمر 
المدينة فنزؿ عمى ماء يقاؿ لو صرار فعسكر بو عازمان عمى غزك العراؽ بنفسو كاستخمؼ عمى 

كسائر الصحابة ثـ عقد مجمسان كاستشار أصحابو  كاستصحب معو عثماف  المدينة عمي 
فقدـ مف المدينة ثـ استشارىـ   فيما عـز عميو كنكدم أف الصبلة جامعة كقد أرسؿ إلى عمي

فقاؿ لو: إني أخشى إف كسرت   ؿ كافقو عمى الذىاب إلى العراؽ إال عبد الرحمف بف عكؼفك
ني أرل أف تبعث رجبلن كترجع أنت إلى المدينة فأتى  أف تضعؼ المسممكف في سائر األرض، كا 

 .(2)الناس عند ذلؾ كاستصكبكا رأم ابف عكؼ" عمر 
 تعطل األحزاب.  الفارسي مشورة سممان -4

 : "فأما تسميتيا الخندؽ فؤلجؿ الخندؽ الذم حفر حكؿ المدينة بأمر النبي قاؿ ابف حجر
: إنا كنا ، قاؿ سمماف لمنبي (3)أصحاب المغازم ، كما بٌيف ككاف الذم أشار بذلؾ سمماف

بحفر الخندؽ حكؿ المدينة كعمؿ فيو بنفسو  بفارس إذا حكصرنا خندقنا عمينا فأمر النبي 
 .(4)عكا إلى عممو حتى فرغكا منو"لممسمميف فسار  ترغيبان 

 مشورة أم سممة تنقذ المسممين من سخط ا. -5

اًبًو: عمى الصمح، " لما كاف يكـ الحديبية، كاتفؽ رسكلنا الكريـ  ُقوُموا َفاْنَحُروا »قىاؿى أًلىٍصحى
تَّى قىاؿى ذىًلؾى ثى «ُثمَّ اْحِمُقوا ؿه حى ـٍ رىجي ـى ًمٍنيي ا قىا : فىكىالمًَّو مى ؿى ، قىاؿى ده دىخى ـٍ ًمٍنييـٍ أىحى ـٍ يىقي ، فىمىمَّا لى بلىثى مىرَّاتو

مىمىةى: يىا نىًبيَّ المًَّو، أىتيًحبُّ ذىًلؾى  ا لىًقيى ًمفى النَّاًس، فىقىالىٍت أيُـّ سى مىمىةى، فىذىكىرى لىيىا مى مىى أيْـّ سى ، اٍخريٍج ثيَـّ عى
تَّى تىٍنحى  دنا ًمٍنييـٍ كىًممىةن، حى ـٍ أىحى ـٍ الى تيكىمّْ دنا ًمٍنيي ـٍ أىحى ـٍ ييكىمّْ رىجى فىمى ، فىخى اًلقىؾى فىيىٍحًمقىؾى تىٍدعيكى حى ، كى رى بيٍدنىؾى

عىؿى بىعٍ  كا كىجى ري مىقىوي، فىمىمَّا رىأىٍكا ذىًلؾى قىاميكا، فىنىحى اًلقىوي فىحى دىعىا حى رى بيٍدنىوي، كى تَّى فىعىؿى ذىًلؾى نىحى ـٍ يىٍحًمؽي حى يي ضي
تَّى كىادى بىعٍ  ا حى ا غىمِّا"بىٍعضن ييـٍ يىٍقتيؿي بىٍعضن ضي

ألصحابو قكمكا فانحركا  ، قاؿ ابف حجر:  "قكلو  (5)
                                                           

باحة الغنائـ، ( ]صحيح مسمـ، 1)  [.1763: حديث رقـ1385/ 3الجياد كالسير/االمداد بالمبلئكة كا 
 (.613/ 9( البداية كالنياية، ابف كثير )ج2)
 (.445/ 2( المغازم، الكاقدم )ج3)
 (.392/ 7( فتح البارم، ابف حجر )ج4)
 [.2731رقـ:حديث 196/ 3الشركط/الشركط في الجياد كالمصالحة، صحيح البخارم، البخارم، ( ]5)
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ثـ احمقكا فكا ما قاـ منيـ رجؿ، فاشتد ذلؾ عميو فدخؿ عمى أـ سممة فقاؿ: ىمؾ المسممكف 
 أمرتيـ أف يحمقكا كينحركا فمـ يفعمكا، فجمى ا عنيـ يكمئذ بأـ سممة، قالت: يا رسكؿ ا ال
تكمميـ فإنيـ قد دخميـ أمر عظيـ مما أدخمت عمى نفسؾ مف المشقة في أمر الصمح كرجكعيـ 

أمرىـ بالتحمؿ  بغير فتح كيحتمؿ أنيا فيمت عف الصحابة أنو احتمؿ عندىـ أف يككف النبي 
أخذان بالرخصة في حقيـ كأنو ىك يستمر عمى اإلحراـ أخذان بالعزيمة في حؽ نفسو فأشارت عميو 

صكاب ما أشارت بو ففعمو فمما رأل  حمؿ لينتفي عنيـ ىذا االحتماؿ كعرؼ النبي أف يت
 الفاضمة المرأة مشاكرة كجكاز المشكرة ؿالصحابة ذلؾ بادركا إلى فعؿ ما أمرىـ بو، كفيو فض

 .(1)عقميا" ككفكر سممة أـ كفضؿ
 مشاورة ممكة سبأ ألصحاب الرأي في اختيار قرار الحرب أو الصمح. -6

 رطبي: "إف ممكة سبأ قد استحقت الذكر كالثناء في كتاب ا فعمى الرغـ مف أفقاؿ الق
ةٌيىةٌُىةٕىٍخٌ﴿الشمس  تعبد كانت جاىمية امرأة بمقيس ٟى ح 

ى
ٌٌأ

ي ٙىْلى ٍ ٍذذي٠ًِنٌٌال
ى
ٍمرًمًٌفٌٌأ

ى
ةٌأ ٌٌ٘ى ٍٜخي حٌنٌْي هى ـً اٌُىة ٍمرن

ى
ٌأ

ٌ َّتَّ كفًٌٌظى دي ٟى ىٍظ  أمرىـ، يقيـ فيما كحزميـ عدكىـ، مقاكمة عمى عزميـ لتختبر ،[32: النمؿ﴾ ]ت
مضائيـ  ليا يكف لـ دكنيا كدماءىـ كأمكاليـ أنفسيـ يبذلكا لـ إف بأنيـ بعمميا ليا، الطاعة عمى كا 

ف عدكىا، بمقاكمة طاقة  بصيرة مف عمى تكف لـ عزميـ قدر كتعمـ عندىـ، ما تختبر لـ كا 
 عكف رأييـ كأخذ شاكرتيـم في ككاف طاعتيا، في كىف برأييا استبدادىا في كاف كربما أمرىـ،
 كمشاكرتيـ قكميا، مع األدب حسف في فأخذت دفاعيـ، كشدة شككتيـ، قكة مف تريده ما عمى
 كاستطبلع استشارتيـ إلى كالرجكع إلييـ باالنقطاع ، قاؿ الزمخشرم: "كقصدت(2)أمرىا" في

 .(3)معيا" كيقكمكا ليمالئكىا نفكسيـ كتطييب استعطافيـ: آرائيـ
 

 .تكميف الجندي بما يطيق: امسالخالمطمب 
 أواًل: مفيوم التكميف واإلطاقة

 تعريف التكميف: .1

 .(4) عميو يشؽُّ  بما أمر الجندملغة:  -أ 
                                                           

 (.347/ 5( فتح البارم، ابف حجر )ج1)
 (.194/ 13( الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي )ج2)
 (.364/ 3( الكشاؼ، الزمخشرم )ج3)
 (.850(، كالقامكس المحيط، الفيركز أبادم )ص 1424/ 4( ينظر: الصحاح، الجكىرم )ج4)
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 يشؽ ما فعؿ اٍلميكىمَّؼً  اٍلميكىمًّْؼ مف إرادة بأنو العمـ أىؿ بعض حدهاصطالحًا: " -ب 
 .(1)عميو"

 تعريف االطاقة: .2

 .(3)رم: "كاإلطاقة تعني االستطاعة"، قاؿ الجكى(2)القيٍدرة عمى الشٍَّيء"" لغة: -أ 

 لتنفيذ التييؤ ، أك ىي(4)السيكلة سبيؿ عمى الفعؿ مف الجندم يتمكَّفى  أىفٍ  :اصطالحاً  -ب 
 .(5)عائؽ غير مف الجندم بإرادة الفعؿ

ٌ: ﴿تعالى قكلو تفسير في صاحب المنار كقاؿ ٌٌَلى ًي ِّٖ ٌيٌييسى ةٌاَّللَّ ٍٍصن ٌٌجى ةٌإًَلَّ ٟى : البقرة﴾ ]كيٍشهى
 تسعو ما كالكسع كمفة، فيو بما اإللزاـ ىك كالتكميؼ كمفيا، ما عمى إال يحاسبيا الأم " [286
 المقدكر األمكر مف عميو ييؿ ما ىك: بعضيـ كقاؿ عسر، كال حرج غير مف اإلنساف قدرة

كالمعنى: أف شأنو تعالى كسنتو في شرع الديف أال يكمؼ عباده  طاقتو، مدل دكف ما كىك عمييا،
 .(6)ما ال يطيقكف"

 ثانيًا: أنواع التكاليف:
 إف التكاليؼ الممقاة عمى عاتؽ الجندم يمكف تقسيميا إلى نكعيف رئيسييف، ىما:

 التكميف المادي. -1

 التكميف البدني. -2

 كسنقكـ بدراسة كؿ نكع عمى حدة بنكع مف التفصيؿ.
 .النوع األول: التكميف المادي

عداد عصر، لكؿ ةالمناسب الحرب آالت بإعداد الجنكد يأمر إف االسبلـ  المقاتؿ الجيش كا 
 كاإلمكاف الطاقة بحسب كذلؾ المنيع، كحصنيا األمة درع الجيش ألف المستكيات أرفع عمى

كا: ﴿كاالستطاعة، فقاؿ ًند 
ى
ٌٌٍٗكىأ ٟي ى ةٌل ٌٌٍٗ٘ى ٍهذي ٌٌٍٚاٍشذىفى ةوًٌٌ٘ ٌٌٍُٚي٠َّ ً٘ ًٌٔ ًربىةًطٌٌكى ىيٍ  ىيئكا أم [60: األنفاؿ﴾ ]اٍْل

                                                           

 (.50/ 2( البحر المحيط، الزركشي )ج1)
 (.232/ 10(، لساف العرب، ابف منظكر )ج194/ 1بف سيده )ج( ينظر: المخصص، ا2)
 (.1255/ 3( الصحاح، الجكىرم )ج3)
 (.398/ 5( ينظر: الجكاىر الحساف، الثعالبي )ج4)
 (.108( ينظر: الكميات، أبك البقاء )ص 5)
 (.120/ 3( تفسير المنار، رضا )ج6)
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 كمراعات كمكاف، زماف لكؿ المناسبة كالمعنكية المادية القكل أنكاع مف أمكنكـ ما األعداء لقتاؿ
 جيش إعداد ىك المقصكد كيككف العصر، متطمبات بحسب إعدادىا يجب التي كاآلالت الكسائؿ

 الذم بالسبلح كدعمو الميمة، ليذه المخصص بالماؿ ذلؾ كيتـ الببلد، عف لمدفاع مستعد دائـ
 . (1)لطاقةا بحسب المسمميف مف عميو ينفؽ

 كقد برز في إطاقتو لمتكاليؼ المالية نماذج عظيمة نذكر منيا:

: "فقد أطاؽ ما لـ يطقو غيره مف الجنكد حيث أعتؽ سبعة ممف كانكا  أبو بكر الصديق -1
يعذبكف في ا كىـ: ببلؿ كعامر بف فييرة كزنيرة كالنيدية كابنتيا، كجارية بني مؤمؿ، كأـ 

اؿ: الميـ أنت أعمـ بي مف نفسي كأنا أعمـ بنفسي منيـ، الميـ عبيس، ككاف إذا ميًدحى ق
، كما أنفؽ (2)اجعمني خيران مما يظنكف كاغفر لي ما ال يعممكف كال تؤاخذني بما يقكلكف"

نىا رىسيكؿي  لتجييز جيش العسرة كؿ مالو، كشيد لو بذلؾ عمر بف الخطاب  حيث قاؿ: أىمىرى
دَّؽى فىكىافى  المًَّو  : أىٍف نىتىصى : اليىٍكـى أىٍسًبؽي أىبىا بىٍكرو ًإٍف سىبىٍقتيوي يىٍكمنا، قىاؿى ، فىقيٍمتي ؽى ذىًلؾى ًعٍنًدم مىاالن

اًلي، فىقىاؿى رىسيكؿي  : ًمٍثمىوي، كىأىتىى أىبيك بىٍكرو ًبكيؿّْ « ؟َما َأْبَقْيَت أِلَْىِمكَ : »فىًجٍئتي ًبًنٍصًؼ مى قيٍمتي
 : ا ًعٍندىهي، فىقىاؿى : الى أىٍسًبقيوي « ْكٍر َما َأْبَقْيَت أِلَْىِمَك؟َيا َأَبا بَ »مى : أىٍبقىٍيتي لىييـي المَّوى كىرىسيكلىوي، قيٍمتي قىاؿى
 .(3)ًإلىى شىٍيءو أىبىدنا"

جد في سفره كأمر الناس  قاؿ صاحب الظبلؿ: "إف رسكؿ ا  :عثمان بن عفان  -2
يف الذيف ال يجدكف ما بالجياز كاإلسراع، كحض أىؿ الغنى عمى النفقة كحمؿ المجاىد

يركبكف فحمؿ رجاؿ مف أىؿ الغنى محتسبيف عند ا، ككاف في مقدمة المنفقيف 
، فقد ذكر (4)فأنفؽ نفقة عظيمة لـ ينفؽ أحد مثميا" المحتسبيف، عثماف بف عفاف 

: أىٍنشيديكي  البخارم في صحيحو: أىفَّ عيٍثمىافى  قىاؿى ، كى ـٍ مىٍيًي ـي المَّوى، كىالى ًحيفى حيكًصرى أىٍشرىؼى عى
ابى النًَّبيّْ  :  ، أىلىٍستيـٍ تىٍعمىميكفى أىفَّ رىسيكؿى المًَّو أىٍنشيدي ًإالَّ أىٍصحى َمْن َحَفَر ُروَمَة َفَمُو »قىاؿى

: «الَجنَّةُ  فىٍرتييىا، أىلىٍستيـٍ تىٍعمىميكفى أىنَّوي قىاؿى ،  ؟«َمْن َجيََّز َجْيَش الُعْسَرِة َفَمُو الَجنَّةُ »؟ فىحى ـٍ يٍَّزتييي فىجى
" ا قىاؿى دَّقيكهي ًبمى : فىصى ، "فجيزه بتسعمائة كخمسيف بعيران كخمسيف فرسان، كجاء إلى النبي (5)قىاؿى

                                                           

 (.49/ 10( ينظر: التفسير المنير، الزحيمي )ج1)
 (.16بكر الصديؽ أكؿ الخمفاء الراشديف، رضا )ص ( أبك 2)
 [، قاؿ األلباني: حسف.3675:حديث رقـ  ،5 /614المناقب/مناقب أبك بكر سنف الترمذم، الترمذم، ( ]3)
 (.1723/ 3( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج4)
 [.2778: حديث رقـ13/ 4الكصايا/إذا كقؼ أرضان، صحيح البخارم، البخارم، ( ]5)
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 "كما أنو قاـ بتكسيع مسجد النبي (1)بألؼ دينار ،
، مما يدلؿ عمى فضؿ عثماف (2)

 كطاقتو في اإلنفاؽ فكاف نعـ الجندم ليناؿ نعـ الجزاء.

الصحابة باإلنفاؽ، فكاف  أمر الرسكؿ : جعفر أبك : فقد قاؿ عوف عبد الرحمن بن -3
قد تصدؽ بأربعيف أكقية مف الذىب كقد تصدؽ رجؿ مف  عبد الرحمف بف عكؼ 

األنصار بصاع مف تمر كاف قد سقى مف ليمتو فكسب صاعيف فتصدؽ بأحدىما، فكاف 
ما رأكا ما فعمو الصحابييف كؿ كاحد منيما قد تصدؽ عمى قدر استطاعتو، فقاؿ المنافقكف ل

 ا، كجو يريد كلـ كسمعة، رياء بو تصدؽ عبد الرحمف إنما: "مف الجيد كؿه حسب طاقتو
 كاف لقد: كيقكلكف فينتقصكنو طاقتو، كذلؾ الصاع، إال بو يتصدؽ ما يجد ال الذم كيممزكف

ٌٚى﴿ى: منيـ، فنزؿ قكلو تعال ا سخر منيـ غنيان، فيسخركف ىؤالء صدقة عف ا ي ً ٌاَّلَّ
زيكفٌى ًٙ ٍ ًخيٌىٌيٖى ِّ٠ فَّ ٙي ٍ ٌٚىٌال ًٜيٌىًٌ٘ ً٘ ٍؤ ٙي ٍ ُىةًتًٌٌفٌٌال دى ٌٚىٌالػَّ ي ً ٌٌكىاَّلَّ كفٌىٌَلى دي ً

ٌٌَيى ٌٌٍٗإًَلَّ ٞي دى ٍٟ ريكفٌىٌصي ٌٌٌٍٗىحىٍصخى ٟي ٍٜ ًٌ٘
ًخرٌى ٌيٌشى ٌٌٍٗاَّللَّ ٟي ٍٜ ًٌٌٍ٘ٗ ٟي ى ل ٌٌكى ابه ٌٗهٌنىذى ًْل

ى
 .(3)[79: التكبة﴾ ]أ

 حسب عمى أحدىما، عمى أك عمييما، قدر ذاإ كالماؿ بالنفس كاجب قاؿ الزحيمي: "كالجياد
 كقد السبلح، يعدكف كىـ أمكاليـ، مف أنفسيـ عمى ينفقكف المسممكف كاف فقد كالحاجة، الحاؿ
 فعؿ ككما تبكؾ، غزكة في العسرة جيش تجييز في  عثماف فعؿ كما غيرىـ، عمى ينفقكف
كا﴿ :اآلية فيذه الصحابة، أغنياء مف غيره ري ًٍ ةٌنةٌاٍٛ ٍى ٌكٌىًٌخ ةَلن ِى كاٌزً ًٞدي ة ٌٌٍٗكىصى ٍم٠ىإًسي

ى
ٌٌٍٗثًأ ًصسي ٍي ٍج

ى
ًٌفٌٌكىأ

ًٌٔ ًبي ًٌٌشى  .(4)التخمؼ" في عذر االستطاعة عدـ إذ المتمكف القادر تتناكؿ[ 41: التكبة﴾ ]اَّللَّ

 .النوع الثاني: التكميف البدني

آلخر، تتسبب باختبلؼ التكميفات  عمؿ كمف آلخر، جندم مف االستطاعة إف اختبلؼ
، قاؿ (5)الجندم قادر عمى أداء ميمة ال يقدر عمى أدائيا جندم آخر يككف فقد ليو،المكجية إ

 مشقة، كال حرجان  الناس تكمؼ ال الطاقة حدكد في ميسرة الرسالة ىذه جاءت سيد قطب: "فقد
ٌ﴿ تكاليفيا في سرل كما ركحيا في اليسر ىذا كسرل ًًٌٌٌٍفرىتى رٌىٌإًَّتٌٌاَّللَّ ٌٌذىفى ةٌاَلَّةسى ٟى ٖىيٍ  ﴾ نى

                                                           

 (.202/ 16القارم، العيني )ج ( عمدة1)
 (.1040/ 3( ينظر: االستيعاب، ابف عبد البر )ج2)
 ( بتصرؼ.382/ 14( جامع البياف، الطبرم )ج3)
 (.226/ 10( التفسير المنير، الزحيمي )ج4)
 (.332/ 3( ينظر: المكسكعة الفقيية الككيتية، مجمكعة مف المؤلفيف )ج5)
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 كالحاالت البشرية، الطاقة كمراعاة اليسر كجد العقيدة ىذه مع اإلنساف سار كحيثما [30: الركـ]
 .(1)كاألحكاؿ" البيئات جميع في يصادفيا التي كالظركؼ لئلنساف، المختمفة

 فمسئكلية كاضحة، جمية اإلنسانية الطاقة حدكد ضمف التكميؼ في الكاقعية لنا "كتظير
 كؿ لدل ما مع تتناسب منيما كؿ كمسئكلية الصحيح، القكم سئكليةم دكف كالضعيؼ العاجز
 كؿ فمسئكلية الذكي، اليمة ذم مسئكلية دكف الغبي البميد كمسئكلية كاستطاعة، قدرة مف منيما
 كمسئكلية المعضبلت، كحؿ األمكر لتفيـ استطاعة مف منيما كؿ لدل ما مع تتناسب منيما

 .(2)كىكذا" كالسميـ، رالبصي مسئكلية دكف كاألعرج األعمى

 ا ألف القتاؿ، في المشاركة مف تمنعيـ التي الجنكد ظركؼ يراعي رسكؿ ا  كقد كاف
ٌٌَلٌى: ﴿تعالى قاؿ، طاقتيـ فكؽ شيئنا عباده يكمؼ لـ تعالى ًي ِّٖ ةٌاٌيٌييسى ٍٍصن ةٌإًَلٌٌَّجى ٟى : البقرة﴾ ]كيٍشهى
 أك السمـ في ذلؾ كاف سكاء طاقتيـ ؽفك  المسمميف يكمؼ ال  ا رسكؿ كاف ، كلذلؾ[286

 منيـ تتطمب األسرية ظركفيـ ألف الصحابة؛ بعض  النبي أعفى بدر غزكة "كفي الحرب،
 رقية زكجتو ألف بدر؛ يكـ الخركج مف  عفاف بف عثماف أعفى فقد كرعايتيا، عمييا القياـ
 :قىاؿى  ، عيمىرى  ٍبفً ا أف صحيحو في البخارم ركل شؤكنيا، يرعى مف إلى كبحاجة مريضة كانت
ا ، عىفٍ  عيٍثمىافي  تىغىيَّبى  ًإنَّمى كىانىتٍ  ، المَّوً  رىسيكؿً  ًبٍنتي  تىٍحتىوي  كىانىتٍ  فىًإنَّوي  بىٍدرو ةن، كى  النًَّبيُّ  لىوي  فىقىاؿى  مىًريضى
 :« َّ(4)"(3)«َوَسْيَموُ  َبْدرًا َشِيدَ  ِممَّنْ  َرُجلٍ  َأْجرَ  َلكَ  ِإن. 

 كفي باألعماؿ، التكاليؼ في لمكاقعية العامة القكاعد المسمميف ميد بيف  ا كضع كلقد
ٌٌَل: ﴿تعالى قكلو "ففي بيدييا، ييتدكا حتى لمناس، الحياة مناىج تحديد ًي ِّٖ ٌيٌييسى ةٌاَّللَّ ٍٍصن ٌإًَلٌٌَّجى
ة ٟى  استطاعة حدكد عف اشتدت تزيد ميما ال اإلسبلمية الشريعة في التكاليؼ أف عمى يدؿ﴾ كيٍشهى
 . (5)محالة" ال التكميؼ ارتفع االستطاعة فقدت متى كأنو كمفة،الم النفس

                                                           

 (.3892/ 6( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج1)
 (.193( الحضارة اإلسبلمية أسسيا ككسائميا، الميداني )ص 2)
 [.3130: حديث رقـ88/ 4فرض الخمس/إذا بعث االماـ رسكالن في حاجة، صحيح البخارم، البخارم، ( ]3)
 (.426( السيرة النبكية، الصبلبي )ص 4)
 (.194( الحضارة اإلسبلمية أسسيا ككسائميا، الميداني )ص 5)
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 بالقدرة مشركط التكميؼ أف لو تبيف كالسنة الكتاب بو جاء ما استقرأ "فمف تيمية: ابف قاؿ
 إال نفسا ا يكمؼ كال يعجزه، ما عنو سقط أحدىما عف عاجزان  كاف فمف كالعمؿ، العمـ عمى

 . (1)كالقدرة" باالستطاعة مشركطة بيا المأمكر فعاؿاأل بأف طافحة كسعيا، كالشريعة

كقد تميز الجنكد األكائؿ في إطاقتيـ البدنية فاستحقكا بعد مخاطرتيـ بأركاحيـ أف يخمدكا 
 ذكرىـ كبطكالتيـ، نذكر مف ذلؾ:

لما أسمـ كلـ يعمـ  فقد أكرد البغكم كابف حجر أف نعيـ بف مسعكد :  نعيم بن مسعود -1
بأف خذؿ عنا، فأتى بني قريظة فقاؿ ليـ: يا بني قريظة قد  النبي  بو قكمو فأكصاه

عرفتـ كدم إياكـ كخاصة ما بيني كبينكـ، قالكا: صدقت لست عندنا بمتيـ، فقاؿ: إف قريشان 
ال رجعكا إلى ببلدىـ كتركككـ  نيـ إف رأكا فرصة انتيزكىا كا  كغطفاف ليست ىذه ببلدىـ كا 

ـ بو، قالكا: فما ترل، قاؿ: ال تقاتمكا معيـ حتى تأخذكا رىنا في الببلء مع محمد كال طاقة لك
منيـ فقبمكا رأيو فتكجو إلى قريش فقاؿ: ليـ إف الييكد ندمكا عمى الغدر بمحمد فراسمكه في 
الرجكع إليو فراسميـ بأنا ال نرضى حتى تبعثكا إلى قريش فتأخذكا منيـ رىنا فاقتمكىـ، ثـ 

ا أصبح أبك سفياف بعث عكرمة بف أبي جيؿ إلى بني جاء غطفاف بنحك ذلؾ، قاؿ: فمم
قريظة بأنا قد ضاؽ بنا المنزؿ كلـ نجد مرعى فاخرجكا بنا حتى نناجز محمدا فأجابكىـ إف 
اليكـ يكـ السبت كال نعمؿ فيو شيئان كال بد لنا مف الرىف منكـ لئبل تغدركا بنا فقالت قريش: 

نعطيكـ رىنان فإف شئتـ أف تخرجكا فافعمكا، فقالت ىذا ما حذركـ نعيـ فراسمكىـ ثانيان أف ال 
، فكاف بما أطاؽ قادران عمى إنياء المعركة كىذا مما أكصى بو (2)قريظة: ىذا ما أخبرنا نعيـ

 .(3)«الَحْرُب َخْدَعةٌ »حيث قاؿ:  رسكلنا الكريـ 

اؿ: لما عمـ اختبلؼ األحزاب ق : فقد ذكر القرطبي أف رسكؿ ا  حذيفة بن اليمان -2
 ييًجٍبوي  فىمىـٍ  يقكؿ حذيفة: فىسىكىٍتنىا «؟اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َمِعي اُ  َجَعَموُ  اْلَقْومِ  ِبَخَبرِ  َيْأِتيِني َرُجلٌ  َأاَل »
ده، ًمنَّا اًني ًإذٍ  بيدِّا أىًجدٍ  فىمىـٍ  ،«اْلَقْومِ  ِبَخَبرِ  َفْأِتَنا ُحَذْيَفُة، َيا ُقمْ : »فىقىاؿى  أىحى ، أىفٍ  ًباٍسًمي دىعى  أىقيكـى
لٍَّيتي  فىمىمَّا ،«َعَميَّ  َتْذَعْرُىمْ  َواَل  اْلَقْوِم، ِبَخَبرِ  َفْأِتِني اْذَىبْ : »قىاؿى  عىٍمتي  ًعٍنًدهً  ًمفٍ  كى  كىأىنَّمىا جى

مَّاـو  ًفي أىٍمًشي تَّى حى ، حى ٍعتي  ًبالنَّاًر، ظىٍيرىهي  يىٍصًمي سيٍفيىافى  أىبىا فىرىأىٍيتي  أىتىٍيتيييـٍ ا فىكىضى  كىًبدً  يفً  سىٍيمن

                                                           

 (.634/ 21تاكل، ابف تيمية )ج( مجمكع الف1)
 (.402/ 7(، كفتح البارم، ابف حجر )ج618/ 3( ينظر: معالـ التنزيؿ، البغكم )ج2)
 [.3030: حديث رقـ64/ 4الجياد كالسير/الحرب خدعة، صحيح البخارم، البخارم، ( ]3)
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لىكٍ  ،«َعَميَّ  َتْذَعْرُىمْ  َوالَ : » اً  رىسيكؿً  قىٍكؿى  فىذىكىٍرتي  أىٍرًميىوي، أىفٍ  فىأىرىٍدتي  اٍلقىٍكسً  ٍيتيوي  كى مى  رى
ٍبتيوي  ىصى ٍعتي  ألى ، ًمٍثؿً  ًفي أىٍمًشي كىأىنىا فىرىجى مَّاـً بىرً  فىأىٍخبىٍرتيوي  أىتىٍيتيوي  فىمىمَّا اٍلحى  .(2)"(1)اٍلقىٍكـً  ًبخى

 ، النًَّبيَّ  : فقد ذكر البخارم في صحيحو أىفَّ رجل الميمات الخاصة محمد بن مسممة  -3
مَّدي  قىاؿى  ،«َوَرُسوَلوُ  المَّوَ  آَذى َقدْ  َفِإنَّوُ  اأَلْشَرِف، ْبنِ  ِلَكْعبِ  َمنْ : »قىاؿى   أىتيًحبُّ : مىٍسمىمىةى  ٍبفي  ميحى
-عىنَّانىا  قىدٍ   النًَّبيَّ  يىٍعًني ىىذىا ًإفَّ : فىقىاؿى  فىأىتىاهي،: قىاؿى  ،«نىعىـٍ : »قىاؿى  المًَّو؟ رىسيكؿى  يىا أىٍقتيمىوي  أىفٍ 

سىأىلىنىا -أم أتعبنا دىقىةى، كى ا،: قىاؿى  الصَّ  قىدً  فىًإنَّا: قىاؿى  ،-أم تضجركف منو–لىتىمىمُّنَّوي  كىالمَّوً  كىأىٍيضن
تَّى نىدىعىوي، أىفٍ  فىنىٍكرىهي  اتَّبىٍعنىاهي  تَّى ييكىمّْميوي  يىزىؿٍ  فىمىـٍ : قىاؿى  أىٍمريهي، يىًصيري  مىا ىًإلى  نىٍنظيرى  حى  اٍستىٍمكىفى  حى
 كبلمو مف شيء في بأماف لو يصرح لـ مسممة  بف محمد ، قاؿ النككم: "إف(3)فىقىتىمىوي" ًمٍنوي 
نما  كعب ككاف أماف، كال عيد كبلمو في كليس إليو كاشتكى كالشراء البيع أمر في كممو كا 
 منو فتمكنكا بيـ استأنس كلكنو كرفقتو مسممة بف محمد يؤمنو كلـ  النبي عيد نقض قد
 فميس الحرب في الفتؾ بباب الحديث ىذا عمى البخارم ترجمة كأما أماف كال عيد غير مف

 الحديث بيذا استدؿ كقد نحكه كالغيمة كغفمة غرة عمى القتؿ ىك الفتؾ بؿ الحرب معناه
 إلى دعاء غير مف كتبييتو الكفار مف الدعكة وبمغت مف اغتياؿ جكاز عمى بعضيـ
 .(4)اإلسبلـ"

: البطؿ الفدائي الشجاع، الذم أطاؽ ما لـ تطقو الجباؿ الركاسي، عمي بن أبي طالب  -4
كباتت قريش تختمؼ كتأتمر أييـ  يكـ اليجرة يكرم عنو "فقد رقد عمى فراش رسكؿ ا 

 ، "فكانت تمبية عمي (5)ىـ بعمي" ييجـ عمى صاحب الفراش فيكثقو حتى أصبحكا فإذا
مثبل لمجندم الصادؽ، المخمص لدعكة اإلسبلـ، حيث فدل قائده بحياتو،  ألمر النبي 

، فيي تضحية غالية، إذ كاف مف المحتمؿ أف تيكل سيكؼ فتياف قريش عمى رأس عمى 
،  كلما كاف (6)فمـ يباؿ بذلؾ، بؿ كاف حسبو أف يسمـ رسكؿ ا نبي األمة، كقائد الدعكة"

، كقد (7)مف الثبلثة المبارزيف يكـ بدر كطمب المشركيف مف يبارزىـ، فانتدبو رسكؿ ا 

                                                           

 .94سبؽ تخريجو، ص (1)
 (.138/ 14رآف، القرطبي )ج( الجامع ألحكاـ الق2)
 [.3031: حديث رقـ64/ 4الجياد كالسير/ الكذب في الحرب، صحيح البخارم، البخارم، ( ]3)
 (161/ 12( المنياج، النككم )ج4)
 (.236/ 7( فتح البارم، ابف حجر )ج5)
 (.53/ 1( أسمى المطالب، الصبلبي )ج6)
 ، قاؿ شعيب األرناؤكط: صحيح االسناد.[948: حديث رقـ259/ 2 مسند أحمد، أحمد،( ينظر: ]7)
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أَلُْعِطَينَّ َىِذِه الرَّاَيَة َرُجاًل : »ميزه رسكلنا الكريـ حيف أعطاه الراية في خيبر بعد أف قاؿ 
، "فما رجع حتى فتح ا (1)«بُُّو اُ َوَرُسوُلوُ َيْفَتُح اُ َعَمى َيَدْيِو، ُيِحبُّ اَ َوَرُسوَلُو َوُيحِ 

-أحد صناديد قريش كىك عمرك بف عبد كد  ، كفي األحزاب بارز عمي (2)عمى يديو"
، فأطاؽ بذلؾ ما لـ يطيقو (4)الذم تجاكز الخندؽ فقتمو شر قتمة -(3)ككاف يعد بألؼ فارس

 ف.غيره مف الجنكد فرضي ا عنو كعف كؿ الصحابة أجمعي

  

                                                           

 [.2406: حديث رقـ ،4 /1872فضائؿ الصحابة/ عمي بف أبي طالب صحيح مسمـ، مسمـ، ( ]1)
 (.27/ 9( التفسير المظيرم، المظيرم )ج2)
 (.153/ 11( ركح المعاني، األلكسي )ج3)
 (.15/ 8( الكشؼ كالبياف، الثعمبي )ج4)
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 المبحث الثاني
 واجبات الجندي في القرآن الكريم

 

 .السمع والطاعة لمقيادة المطمب األول:
 أواًل: مفيوم السمع والطاعة.

 لغة.  -1

 .(1)"كسأطيعؾ قيمتى  ما سمعتي : كطاعةن  كسمعنا المعصية، عكس كالخضكع، ىي االنقياد"
 اصطالحًا: -2

 .(2)"حقيقة الطاعة امتثاؿ األمر" -أ 

 .(3)"نقياد كىك امتثاؿ األمرأصؿ الطاعة اال" -ب 

تنفيذ األنظمة كالقكانيف كاألكامر الصادرة مف قيادات الجيش إلى األفراد الخاضعيف " -ج 
لتمؾ القيادات سكاء فيما يتعمؽ بتدبير شؤكف الجيش في السمـ أك تدبير شؤكف القتاؿ في 

 .(4)"كقت الحرب

 ثانيًا: األمر بالسمع والطاعة والنيي عن المخالفة.
ةٌيىة﴿ :ا تعالى أمر جنكده بالسمع كالطاعة لقائدىـ فقاؿ إف  ٟى ح 

ى
ٌٚىٌأ ي ً ٜي٠اٌاَّلَّ ٘ى ٠اٌآ يهي ـً

ى
ٌىٌأ ٌاَّللَّ

٠ا يهي ـً
ى
ٌٌٍٗكىأ ٍٜسي ً٘ ٌ ٍمًر

ى
ٌاٍْل كًِل

ي
ٌكىأ ٠ؿى  الحؽ أمراء: منكـ األمر بأكلى "كالمراد[ 59﴾ ]النساء: الرَّشي

نما بإحساف، تبعيـ كمف الراشديف كالخمفاء  في ليما المكافقيف كاألمراء كرسكلو ا بيف يجمع كا 
 أطيعكنى: يقكلكف الخمفاء ككاف أضدادىما، عف كالنيى بيما كاألمر الحؽ كاختيار العدؿ إيثار
 َأَطاعَ  َفَقدْ  َأَطاَعِني َمنْ »قاؿ:  عميكـ، كعف النبي  لي طاعة فبل خالفت فإف فيكـ، عدلت ما

 َفَقدْ  اأَلِميرَ  َيْعصِ  َوَمنْ  َأَطاَعِني، َفَقدْ  اأَلِميرَ  ُيِطعِ  َوَمنْ  لمََّو،ا َعَصى َفَقدْ  َعَصاِني َوَمنْ  المََّو،

                                                           

 (.1422/ 2اصرة، عمر )ج( معجـ المغة العربية المع1)
 (.261/ 5( الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي )ج2)
 (.392/ 1( لباب التأكيؿ، الخازف )ج3)
 (.1096( الجياد كالقتاؿ في السياسة الشرعية، ىيكؿ )ص 4)
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نََّما َعَصاِني،  ِبَذِلكَ  َلوُ  َفِإنَّ  َوَعَدَل، المَّوِ  ِبَتْقَوى َأَمرَ  َفِإنْ  ِبِو، َوُيتََّقى َورَاِئوِ  ِمنْ  ُيَقاَتلُ  ُجنَّةٌ  اإِلَمامُ  َواِ 
نْ  َأْجرًا  .(2)"(1)«ِمْنوُ  َعَمْيوِ  َفِإنَّ  هِ ِبَغْيرِ  َقالَ  َواِ 

 فإذا األمانة كيؤدم ا أنزؿ بما يحكـ أف اإلماـ عمى "حؽ:  طالب أبي بف عمي قاؿ
كجكب  عمى العمماء ، كقاؿ النككم: "أجمع(3)كيطيعكا" يسمعكا أف الرعية عمى فحؽ ذلؾ فعؿ

 ىذا عمى اإلجماع قؿن المعصية في تحريميا كعمى معصية غير في طاعة الكالة كاألمراء
 .(4)القاضي"
 يخفى ال ثبكتان   ا رسكؿ عف الثابتة التكاتر عدد البالغة الصحيحة األدلة كردت "كقد

كما  كاألمراء كالسبلطيف األئمة طاعة بكجكب المطيرة بالكتاب كالسنة تمسؾ أدنى لو مف عمى
نِ  َوَأِطيُعوا اْسَمُعوا»: كرد في الصحيح  كجكب ككرد ،(5)«َزِبيَبةٌ  رَْأَسوُ  َكَأنَّ  َبِشيّّ حَ  اْسُتْعِملَ  َواِ 

 .(6)ا" بمعصية يأمركا لـ كما البكاح، الكفر منيـ يظير لـ كما الصبلة، أقامكا ما طاعتيـ

 ثالثًا: النيي عن السمع والطاعة في المعصية.
لمسمميف، إف ا تعالى لما أمر الجنكد بطاعة القيادة كاف ذلؾ لمحفاظ عمى اجتماع كممة ا

٠ا﴿ألف الخبلؼ سبب لفساد أحكاليـ في دينيـ كدنياىـ، قاؿ تعالى:  يهي ـً
ى
ٌىٌكىأ يٌٌاَّللَّ ٠ِلى ٌٌكىرىشي ٌكىَلى

٠ا ٖي٠اٌتىٜىةزىني ٍٍظى ذى ٌٌذى ٞىتى دىٍذ ٌٌٍٗكى  .[46: األنفاؿ﴾ ]ًرُييسي

القائد إذا حاد عف الطريؽ، فصار يدكر بعكس ما يمـز المسمميف مف تجميع كممتيـ، ف"
لفرقة كالفساد، بؿ كيأمر بالمعصية كالحراـ، حينيا البد مف الكقكؼ إلى أمر كمضى يزرع ا
 فيؤالء ،"(7) اِ  َمْعِصَيةِ  ِفي ِلَمْخُموقٍ  َطاَعةَ  اَل "الذم نبو إليو في  قكلو:  رسكلنا الكريـ 

 ضان أي الديف، كدؿ في أئمة يككنكف فبل فييا بيـ مقتدل كغير تعالى ا أكامر عمى مؤتمنيف غير
 .(8)الحكـ كلي إذا تنفذ ال أحكامو كأف حاكمان، يككف ال الفاسؽ أف عمى

                                                           

 [.2957:حديث رقـ4/50الجياد كالسير/ يقاتؿ مف كراء االماـ كيتقى بو، صحيح البخارم، البخارم، ( ]1)
 (.524/ 1لكشاؼ، الزمخشرم )ج( ا2)
 (.240/ 2( معالـ التنزيؿ، البغكم )ج3)
 (.222/ 12( النككم، المنياج )ج4)
 [.693: حديث رقـ 140/ 1األذاف/إمامة العبد كالمكلى، صحيح البخارم، البخارم، ( ]5)
 (.601/ 2( فتح القدير، الشككاني )ج6)
 قاؿ شعيب األرناؤكط: إسناده صحيح. [،1095: حديث رقـ 333/ 2 مسند أحمد، أحمد،( ]7)
 (.39/ 4( ينظر: مفاتيح الغيب، الرازم )ج8)
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ًميٍّ  مىٍيًيـٍ  كىأىمَّرى  سىًريَّةن،  النًَّبيُّ  بىعىثى : قىاؿى  ، يدلؿ عمى ىذا ما جاء عف عى  ًمفى  رىجيبلن  عى
اًر، ، فىغىًضبى  ييًطيعيكهي، أىفٍ  كىأىمىرىىيـٍ  األىٍنصى ـٍ مىٍيًي قىاؿى  عى : قىاليكا تيًطيعيكًني؟ أىفٍ   النًَّبيُّ  أىمىرى  قىدٍ  سى أىلىيٍ : كى

ـٍ  عىزىٍمتي  قىدٍ : قىاؿى  بىمىى، مىٍيكي ٍعتيـٍ  لىمىا عى مى طىبنا، جى ٍمتيـٍ  ثيَـّ  نىارنا، كىأىٍكقىٍدتيـٍ  حى مىعيكا ًفييىا دىخى طىبنا، فىجى  فىأىٍكقىديكا حى
كًؿ، ىىمُّكا فىمىمَّا نىارنا، ـى  ًبالدُّخي ييـٍ  يىٍنظيري  فىقىا ، ًإلىى بىٍعضي ييـٍ  قىاؿى  بىٍعضو  ًفرىارنا  النًَّبيَّ  تىًبٍعنىا ًإنَّمىا: بىٍعضي
مييىا؟ النَّارً  ًمفى  ا أىفىنىٍدخي ، ىيـٍ  فىبىٍينىمى مىدىتً  ًإذٍ  كىذىًلؾى ، خى سىكىفى  النَّاري بيوي، كى  َلوْ : »فىقىاؿى  ، ًلمنًَّبيّْ  فىذيًكرى  غىضى

 .(1)«الَمْعُروفِ  ِفي الطَّاَعةُ  ِإنََّما َأَبًدا، ِمْنَيا َخَرُجوا َما َدَخُموَىا

 رابعًا: ترك السمع والطاعة ىزيمة والتزاميا نصر.
يتجمى ىذا المفيكـ كاضحان في حياة الصحابة في غزكة أحد فقد كاف درسان عمميان شديدان في 

: ضباط، قاؿ كاليزيمة تتغير كفقان لمدل االلتزاـ كاالن رالسمع كالطاعة ككيؼ أف معايير النص
﴿ٌ َّتَّ ٌٌٍٗإًذىاٌظى ٌٌٌٍٗىًظٍٖذي ٍخذي تىٜىةزى ٍمرًًٌٌفٌٌكى

ى
ٌٌٍٗاْل يٍذي ٌٌٍٚكىنىػى ةٌبىٍهدًًٌٌ٘ ٌٌٍٗ٘ى رىازي

ى
ةٌأ ج ٠فٌىٌ٘ى ً  .[152: عمراف آؿ﴾ ]َتي

نما إليكـ، عيد كما أمره أم: "فتركتـ  مركزىـ بمزكـ  أمرىـ كاف الذيف الرماة بذلؾ يعني كا 
 بعد مف المشركيف، فرساف مف معو كاف كمف الكليد بف خالد بإزاء بأيحد الًشٍعبً  مف كمقعدىـ

 نسائيـ عف ىزمكىـ كانكا التي اليزيمة ىك كذلؾ بالمشركيف، كالظفر النصر ا مف أراكـ الذم
 خيؿ خركج كقبؿ فييا، أقعدىـ  ا رسكؿ كاف التي مقاعدىـ الرماة ترؾ قبؿ كأمكاليـ

 .(2)كرائيـ" مف المؤمنيف عمى المشركيف

 منيـ نفر كسبعة المشركيف لكاء صاحب قتمكا قاؿ القرطبي: "إف المسمميف في بداية المعركة
 الرماة بعض كترؾ بالغنيمة، اشتغمكا أنيـ غير لممسمميف ابتداء ككاف الظفر المكاء، عمى بعده
: ؿى قىا  عازب بف البراء عف البخارم ركل اليزيمة، سبب ذلؾ فكاف لمغنيمة طمبان  مركزىـ أيضان 
، الميٍشًرًكيفى  لىًقينىا ًئذو ٍيشنا  النًَّبيُّ  كىأىٍجمىسى  يىٍكمى اًة، ًمفى  جى مىٍيًيـٍ  كىأىمَّرى  الرُّمى ٍبدى  عى قىاؿى  المًَّو، عى  الَ : »كى

نْ  َتْبَرُحوا، َفالَ  َعَمْيِيمْ  َظَيْرَنا رََأْيُتُموَنا ِإنْ  َتْبَرُحوا،  لىًقينىا فىمىمَّا «ُتِعيُنوَنا َفالَ  َعَمْيَنا َظَيُروا رََأْيُتُموُىمْ  َواِ 
بيكا تَّى ىىرى بىًؿ، ًفي يىٍشتىًدٍدفى  النّْسىاءى  رىأىٍيتي  حى فىٍعفى  الجى ، عىفٍ  رى ، بىدىتٍ  قىدٍ  سيكًقًيفَّ بلىًخميييفَّ ذيكا خى  فىأىخى

ٍبدي  فىقىاؿى  الغىًنيمىةى، الغىًنيمىةى : يىقيكليكفى  ًيدى : المَّوً  عى كا، الى  أىفٍ   النًَّبيُّ  ًإلىيَّ  عى ًرؼى  أىبىٍكا فىمىمَّا فىأىبىٍكا، تىٍبرىحي  صي
،  .(4)"(3)قىًتيبلن  سىٍبعيكفى  فىأيًصيبى  كيجيكىيييـٍ

                                                           

 [.7145:حديث رقـ63/ 9األحكاـ/ السمع كالطاعة لئلماـ مالـ تكف معصية، صحيح البخارم، البخارم، ( ]1)
 (.289/ 7( جامع البياف، الطبرم )ج2)
 [.4043: حديث رقـ94/ 5المغازم/ غزكة أحد، صحيح البخارم، البخارم، ( ]3)
 (.233/ 4( الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي )ج4)
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ٌٚى﴿ثـ بعد ذلؾ عاد المسممكف إلى النصر بعد أف استجابكا  كالرسكؿ قاؿ تعالى:  ي ً ٌاَّلَّ
ةثي٠ا ًٌٌاٍشذىضى ٠ؿًٌٌَّلًلَّ ٌٌٍٚكىالرَّشي ةٌبىٍهدًًٌٌ٘ ٌٗيٌ٘ى ٟي ةبى غى

ى
ٍرحٌيٌأ ِى ٌٚىٌإٍ ي ً ٜي٠اٌلًَّلَّ ٍظصى

ى
ٌٌٍٗأ ٟي ٍٜ ٠ٍاًٌ٘ ِى ٍصرٌهٌكىاتَّ

ى
ٌٗهٌأ ًلي  ﴾ نى

  ا رسكؿ ذلؾ ، كذلؾ حيف أراد أبك سفياف العكدة لمقتاؿ بعد أحد، فبمغ[172: عمراف آؿ]
 سفياف أبى طمب في لمخركج أصحابو فندب قكة، كأصحابو نفسو مف كيرييـ يرىبيـ أف فأراد
 حتى جماعة مع  ا رسكؿ فخرج باألمس يكمنا حضر مف إال أحد معنا يخرجف ال: كقاؿ
 ا كألقى األجر، يفكتيـ ال حتى أنفسيـ عمى فتحاممكا القرح بأصحابو ككاف األسد، حمراء بمغكا

 .(1)فذىبكا المشركيف قمكب في الرعب

ليأتييـ  حذيفة بف اليماف  ككذلؾ ما جاء في غزكة األحزاب حيف أرسؿ رسكلنا الكريـ 
 سيٍفيىافى  أىبىا يقكؿ حذيفة: فىرىأىٍيتي  ،«َعَميَّ  َتْذَعْرُىمْ  َوالَ  اْلَقْوِم، ِبَخَبرِ  َفْأِتِني اْذَىبْ » القـك فقاؿ:بخبر 
ٍعتي  ًبالنَّاًر، ظىٍيرىهي  يىٍصًمي ا فىكىضى :  اً  رىسيكؿً  قىٍكؿى  فىذىكىٍرتي  أىٍرًميىوي، أىفٍ  فىأىرىٍدتي  اٍلقىٍكسً  كىًبدً  ًفي سىٍيمن

لىكٍ  ،«َعَميَّ  َتْذَعْرُىمْ  َواَل » ٍيتيوي  كى ٍبتيوي" رىمى ىصى  .(2)ألى

فمما التـز حذيفة التعميمات كلـ يقتؿ أبا سفياف كاف ذلؾ نصران لممسمميف ألف قرار الرحيؿ 
 كاف بيده كىك صاحبو، أما لك قتمو لحدثت حكادث ال تحمد عقباىا.

 خامسًا: الطاعة ال تمغي الشورى واالجتياد.
مسمـ كبعد التزامو التاـ بالتعميمات يمكف لو أف يناقش القائد فيما يبدكا لو مف الجندم ال

 خيارات تجمب الفائدة لمجيش، كقد تجمى ىذا المعنى فيما يمي:

، فبل في معركة بدر قد أشار برأيو، فاستحسنو رسكلنا الكريـ  الحباب بف المنذر  كاف  -1
ف (3)اـ أعظـ قائد، كالمؤيد بكحي السماءيمنع انضباطو كالتزامو مف أف يدلي برأيو أم ، "كا 

 الطاعة درجات أرقى اإلسبلـ، كيكضح في الجندية ركعة يظير بيذه المقالة الحباب 
 .(4)كااللتزاـ"

أركع مثاؿ في ىذا الباب،  يضرب الصحابياف الجميبلف سعد بف عبادة كسعد بف معاذ  -2
ينة لينصرفكا كيخذلكا قريش فيتفرؽ كذلؾ لما شاكرىما عمى اعطاء غطفاف ثمث ثمار المد

الجمع فأجابكا أنيـ يمتزمكف السمع كالطاعة إف كاف كحيان أك أمران يمزميـ بو قائدىـ كمعمميـ 
                                                           

 (.440/ 1( ينظر: الزمخشرم، الكشاؼ )ج1)
 .94سبؽ تخريجو ص (2)
 (.1457/ 3( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج3)
 (.102( القيادة كالجندية في االسبلـ، الككيؿ )ص 4)
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أما إف كاف مشكرة كقد كاف فميس ليـ إال السيؼ، فيـ لـ يطعمكىا إال ضيكفان  رسكؿ ا 
 .(1)أك بثمنيا

ف خالد بف الكليد  -3 قد التـز السمع كالطاعة في خركجو إلى الغزك فمـ لما شيد يكـ مؤتة  كا 
ينازع األمر أىمو، حيث كاف جنديان في جيش المسمميف، حتى إذا قتؿ القادة الثبلثة الذيف 

تقدـ كتسمـ الراية ليفتح ا عمى يديو كيحقؽ النصر كالظفر بحنكتو  عينيـ رسكؿ ا 
َفُأِصيَب، ُثمَّ َأَخَذَىا َجْعَفٌر َفُأِصيَب، ثُمَّ َأَخَذَىا َعْبُد المَِّو  َأَخَذ الرَّاَيَة َزْيدٌ : "العسكرية، فىقىاؿى 

، قاؿ ابف قدامة: (2)"ْبُن َرَواَحَة َفُأِصيَب، ُثمَّ َأَخَذَىا َخاِلُد ْبُن الَوِليِد َعْن َغْيِر ِإْمَرٍة َفُفِتَح َعَمْيوِ ا
ات، فممجيش أف يؤمركا أحدىـ، كما ، فقتؿ أك معمييـ أميران  فإف بعث اإلماـ جيشا، كأمرَّ 

سيؼ  يكمئذ فرضي أمرىـ، كسمى خالدان  فعؿ أىؿ مؤتة مع خالد بف الكليد، فبمغ النبي 
 .(3)ا"

 سادسًا: حاجة الجندي بعد التزام السمع والطاعة إلى االستغفار.
طاعة  إف التزاـ السمع كالطاعة يجمب األجر العظيـ كيقرب العبد مف ربو، فقد أسمفنا أف

، كلما كانت حياة الجندم كميا طمبان كىي طاعة   األمير مف طاعة رسكلنا الكريـ 
لمرضاة ا كطمعان في دخكؿ الجنة، كانت الطاعة بذلؾ حافزان عمى االستغفار قاؿ تعالى: 

ي٠ا﴿ ُىةل ٍهٜىةٌكى ًٙ ٍهٜىةٌشى ـى
ى
ّىٌٌكىأ اٛى رى ٍٍ بَّٜىةٌدي ّىٌٌرى ٍ إًْلى ٙىًػريٌيٌكى ٍ  "كمع ، قاؿ صاحب الظبلؿ: [285: البقرة﴾ ]ال

 ا كفرائض شكرىا حؽ ا آالء تكفية عف كالعجز بالتقصير البد مف الشعكر كالطاعة السمع
 الغفراف طمب بسماحتيا، كلكف كعجزىـ تقصيرىـ لتتدارؾ ا رحمة إلى أدائيا، كااللتجاء حؽ
عبلف االستسبلـ تقديـ بعد يجيء إنما  .(4)نكراف" أك عناد ببل ابتداء كالطاعة السمع كا 

ف قاؿ الرازم: "إف الجنكد  مف خائفيف كانكا أنيـ إال التكاليؼ ىذه أداء في مجيكدىـ بذلكا كا 
 الغفراف قبمو مف يمتمسكف أنيـ كمعناه ربنا غفرانؾ قالكا ذلؾ جكزكا فمما عنيـ، يصدر تقصير

 .(5)كيذركف" يأتكف فيما تقصيرىـ مف يخافكف فيما

 

                                                           

 (.400/ 7(، فتح البارم، ابف حجر )ج133/ 14ع ألحكاـ القرآف، القرطبي )ج( ينظر: الجام1)
 [.3063: حديث رقـ72/ 4الجياد كالسير/مف تأمر في الحرب....، صحيح البخارم، البخارم، ( ]2)
 (.202/ 9( المغني، ابف قدامة )ج3)
 (.343/ 1( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج4)
 .(113/ 7( مفاتيح الغيب، الرازم )ج5)
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 .: االلتزام بالتعميماتالثانيالمطمب 
 أواًل: التزام تعميمات القائد. 

 ألف الحديث، العصر في ميمتو مف أصعب كانت الغابرة العصكر في القائد ميمة إف
 القائد يسيطر بينما القديمة؛ الحركب في الحاسـ العامؿ كانت الشخصية، كمزاياه القائد سيطرة

 في يعاكنكنو الذيف الركف ضباط مف ضخـ عدد بمعاكنة الكبيرة قكاتو عمى الحديثة الحرب في
 . (1)المطمكبيف كالمكاف الكقت في أكامره تنفيذ كيراقبكف ميمتو

 كقد تميز العديد مف الجنكد في التزاميـ بالتعميمات التي أككمت إلييـ نذكر منيـ:
زاب : رجؿ األمف األكؿ كاف شديد االلتزاـ بالتعميمات، ففي غزكة األح حذيفة بن اليمان -1

، كقاؿ لو:  بعث رسكلنا الكريـ  اْذَىْب َفْأِتِني ِبَخَبِر »حذيفة ابف اليماف ليأتيو بخبر القـك
ٍعتي «اْلَقْوِم، َواَل َتْذَعْرُىْم َعَميَّ  ، يقكؿ حذيفة: فىرىأىٍيتي أىبىا سيٍفيىافى يىٍصًمي ظىٍيرىهي ًبالنَّاًر، فىكىضى

ا ًفي كىًبًد اٍلقىٍكًس فىأىرىٍدتي  لىٍك «َواَل َتْذَعْرُىْم َعَميَّ : »أىٍف أىٍرًميىوي، فىذىكىٍرتي قىٍكؿى رىسيكًؿ اً سىٍيمن ، كى
ٍبتيوي  ىصى ٍيتيوي ألى مى رى
(2()3). 

بالتعميمات عمى االنضباط العسكرم الذم كاف يتحمى بو في تنفيذ  فدؿ التزاـ حذيفة 
ـ، كرجع كقدـ المعمكمات األكامر كنجاحو في الدكر الذم أمر بو كقيامو بالميمة خير قيا

اليقينية الصادقة لمرسكؿ 
(4). 

 كمعو األسدم  رئاب بف جحش بف ا عبد  ا رسكؿ : بعث عبد ا بن جحش -2
 ثـ يكميف يسير حتى فيو ينظر ال أف كأمره كتابان  لو ككتب المياجريف، مف رىط ثمانية
 جحش بف ا عبد سار حدان، فمماأ أصحابو مف يستكره كال بو، أمره لما فيمضي فيو، ينظر
 نخمة، تنزؿ حتى فامض ىذا كتابي في نظرت إذا: فيو فإذا فيو فنظر الكتاب، فتح يكميف
: قاؿ الكتاب، في نظر فمما أخبارىـ، مف لنا كتعمـ قريشان  بيا فترصد كالطائؼ، مكة بيف

 بيا أرصد ة،نخم إلى أمضي أف  ا رسكؿ أمرني قد: ألصحابو قاؿ ثـ كطاعة، سمعان 
 الشيادة يريد منكـ كاف منكـ، فمف أحدان  أستكره أف نياني كقد بخبر، منيـ آتيو حتى قريشان،

                                                           

 (.10( ينظر: الرسكؿ القائد، خطاب )ص 1)
 .94سبؽ تخريجو ص (2)
 (.137/ 14( ينظر: الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي )ج3)
 (.375( ينظر: تبصير المؤمنيف بفقو النصر كالتمكيف، الصبلبي )ص 4)
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 فمضى ، ا رسكؿ ألمر فماض أنا فأما فميرجع، ذلؾ كره كمف فمينطمؽ، فييا كيرغب
 .(1)أحد منيـ عنو يتخمؼ لـ أصحابو، معو كمضى

مجزأة بن ثور  -3
 منفذ لمعرفة فارسي دليؿ لمرافقة شعرم األ مكسى أبك :استدعاه(2)

 مكاف يحدد كأف الباب، كضع يعرؼ كأف الطريؽ، يحفظ أف أكصاه ثـ ،(3)تستر لفتح
فمضى  ثكر بف مجزأة ذلؾ، فمضى غير أمران  يحدث كأال شخصو، مف يتثبت اليرمزاف، كأف

 أبي كصية كرتذ أف لبث ما لكنو نحره، في بسيـ يرديو بأف ىـ اليرمزاف رأل فمما لذلؾ،
 بزكغ قبؿ جاء حيث مف كعاد نفسو، في الرغبة ىذه جماح فكبح أمران، يحدث بأال لو مكسى

فعادكا مف الطريؽ ذاتيا  قمبان، المسمميف جند أشجع مف ثبلثمائة مكسى أبك الفجر، ثـ أعد
 .(4)اليرمزاف كأسر مجزأة كاستشيد يكبركف، كىـ كفتحكا الحصف

 ثانيًا: التزام االنضباط.
 كنعني بو:

 .(5): االنتظاـ كالخضكع لؤلكامر العسكريَّةلغة -1
: "الحالة العقمية كمقدار التدريب التي تجعؿ الطاعة كالسمكؾ السميـ أمكران غريزية اصطالحاً  -2

 .(6)في جميع الظركؼ"
 يقتضي الحرب كظرؼ كالتشتت، الفكضى كتقمع النظاـ، كتكفر االنضباط، تحقؽ الطاعة
، فبل جندية الجنديةاالنضباط أساس كأكممو، ك  مستكل أعمى في كحبو لنظاـا كاحتراـ االنضباط

 لذا سنعرض بعض النماذج مف انضباط جنكد االسبلـ فيما يمي:، (7)بدكف انضباط
                                                           

 (.155/ 1لبارم، كابف حجر )ج( كفتح ا303/ 4( ينظر: جامع البياف، الطبرم )ج1)
 ( مجزأة بف ثكر بف عفير بف زىير بف كعب بف عمرك بف سدكس السدكسي قيًتؿ في عيد عمر بف الخطاب.2)

كلو أثر عظيـ في قتاؿ الفرس، قىتىؿى يـك فتح تستر مائة مف الفرس، فقتمو اليرمزاف كقتؿ معو البراء بف مالؾ، 
د قتمو، فقيؿ: قد أمنتو، قاؿ: ال أؤمف قاتؿ مجزأة بف ثكر كالبراء بف فمما أسر اليرمزاف كحمؿ إلى عمر أرا

 (".60/ 5مالؾ، فأسمـ اليرمزاف، فتركو عمر، "ينظر: أسد الغابة، ابف األثير )ج
، كىك تعريب شكشتر 3) ( تيستىر: بالضـ ثـ السككف، كفتح التاء األخرل، كراء: أعظـ مدينة بخكزستاف اليـك

يت بذلؾ ألف رجبل مف بني عجؿ يقاؿ لو تستر بف نكف افتتحيا فسميت بو كليس كقاؿ الٌزٌجاجي: سمٌ 
بشيء، كالصحيح ما ذكره حمزة األصبياني قاؿ: الشكشتر مدينة بخكزستاف، تعريب شكش بإعجاـ 

 (".29/ 2الشينيف، قاؿ: كمعناه النزه كالحسف كالطيب كالمطيؼ، "ينظر: معجـ البمداف، الحمكم )ج
 ( باختصار.165-163ة الصحابة، الباشا )( صكر مف حيا4)
 (.1345/ 2( ينظر: معجـ المغة العربية المعاصرة، عمر )ج5)
 (.20( النظرية اإلسبلمية في تقاليد كآداب الحرب، محفكظ )ص 6)
 ( بتصرؼ.25/ 10( التفسير المنير، الزحيمي )ج7)
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 المسمميف في بدر رأل كاحدان قد تقدـ  فقاؿ: النبي لما صؼ :  المسممين في بدر .1

،  اً  رىسيكؿي  فىنىظىرى  ـٍ  دنا إن" ليـ: قاؿ الصفكؼ عٌدؿ لما "ثـ ،(1)"َمِعي َمِعي: "ؿى فىقىا ًإلىٍيًي
 عمى ترمكىـ ال أم «نبمكم واستبقوا بالنبل، عنكم» ادفعكىـ أم «فأنضحوىم منكم القوم
 تسمكا ال ليـ: كقاؿ أم فائدة، ببل النبؿ فيضيع يخطئ غالبان  البعد مع الرمي فإف بعد،

 .(2)يغشككـ" حتى السيكؼ
 الميٍشًرًكيفى  لىًقينىا: قىاؿى  عازب بف البراء عف البخارم : ركلفي أحد  جبيرعبد ا بن ال .2

، ًئذو ٍيشنا  النًَّبيُّ  كىأىٍجمىسى  يىٍكمى اًة، ًمفى  جى مىٍيًيـٍ  كىأىمَّرى  الرُّمى ٍبدى  عى قىاؿى  المًَّو، عى  ِإنْ  َتْبَرُحوا، الَ : »كى
نْ  ،َتْبَرُحوا َفالَ  َعَمْيِيمْ  َظَيْرَنا رََأْيُتُموَنا بيكا لىًقينىا فىمىمَّا «ُتِعيُنوَنا َفالَ  َعَمْيَنا َظَيُروا رََأْيُتُموُىمْ  َواِ   ىىرى

تَّى بىًؿ، ًفي يىٍشتىًدٍدفى  النّْسىاءى  رىأىٍيتي  حى فىٍعفى  الجى ، عىفٍ  رى ، بىدىتٍ  قىدٍ  سيكًقًيفَّ بلىًخميييفَّ ذيكا خى  فىأىخى
ًيدى : المَّوً  ٍبدي عى  فىقىاؿى  الغىًنيمىةى، الغىًنيمىةى : يىقيكليكفى  كا، الى  أىفٍ   النًَّبيُّ  ًإلىيَّ  عى  أىبىٍكا فىمىمَّا فىأىبىٍكا، تىٍبرىحي
ًرؼى  ، صي " سىٍبعيكفى  فىأيًصيبى  كيجيكىيييـٍ  . (3)قىًتيبلن

مثاالن عمى االنضباط كااللتزاـ بالتعميمات، حتى قضى نحبو  فكاف عبد ا بف جبير 
 الحكيمة التي بيا يككف النصر كالظفر.شييدان ممتزمان بتعميمات قيادتو 

في أكج  الخبلفة، كاف خالد  : لما تكلى عمر مثااًل لالنضباط  خالد بن الوليد .3
الفتنة عمى المسمميف  انتصاراتو حتى أنو لـ ييـز في أم معركة خاضيا، فخشي عمر 

 يا: بلن ئاككتب لخالد ق كيعيف عمى الجيش أبك عبيدة بف الجراح  فأرسؿ يعزؿ خالد 
نؾ لكريـ، عميَّ  إنؾ كا خالد  عف خالدان  أعزؿ لـ إني: األمصار إلى ككتب لحبيب، إليَّ  كا 

فأحببت أف يعممكا  إليو، يككمكا أف فخفت بو، كفتنكا فخمكه الناس كلكف خيانة، كال سخطة
اليد فما كاف مف خالد إال أف التـز تعميمات القيادة بؿ كسمـ مق ،(4)أف ا ىك الصانع"

ـٍ  اإلمارة ألبي عبيدة قائبلن لجنده: بيًعثى  مىٍيكي : يىقيكؿي   اً  رىسيكؿى  سىًمٍعتي  اأٍليمًَّة، ىىًذهً  أىًميفي  عى
 .(5)"اْلَجرَّاحِ  ْبنُ  ُعَبْيدةَ  َأُبو َىِذِه اأْلُمَّةِ  َأِمينُ "

                                                           

 رناؤكط: اسناده حسف.[، قاؿ شعيب األ23567: حديث رقـ 544/ 38 مسند أحمد، أحمد،( ]1)
 (221/ 2( إنساف العيكف، الحمبي )ج2)
 [.4043: حديث رقـ94/ 5المغازم/ غزكة أحد، صحيح البخارم، البخارم، ( ]3)
 (.360/ 2( الكامؿ في التاريخ، ابف األثير )ج4)
 [، قاؿ شعيب األرناؤكط: صحيح االسناد.16823: حديث رقـ27/ 28 مسند أحمد، أحمد،( ]5)
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طاعة أكامر ا كالرسكؿ، يتك قاؿ الزحيمي:  صبلح ذات البيف، كا  قؼ عمييا " تقكل ا، كا 
صبلح الجماعة اإلسبلمية ألنيا تكفر معنى االنضباط كااللتزاـ في السر كالعمف ألحكاـ الشرع، 

 .(1)كتكحد الكممة كالصؼ، كتكفؿ طاعة القيادة المخمصة الحكيمة"

 ثالثًا: التزام التعميمات بأخذ الحيطة والحذر.
ةٌةيىٌ﴿: فقاؿ نبو ا تعالى الجنكد إلى أخذ الحيطة كالحذر" ٟى ح 

ى
ٌٚىٌأ ي ً ٜي٠اٌاَّلَّ ٘ى كاٌآ ذي ٌٌٍٗخي كي ًٌظٍذرى

كا ري ًٍ ٌٌٌىةٍٛ كًٌٌثيجىةتو
ى
كاٌأ ري ًٍ ةٌاٍٛ يهن ً  التنفيذية الخطة مف جانبان  لممسمميف يرسـ ا فكتاب [71: النساء﴾ ]ْجى

، (2)الداخؿ" في الييكد كحمفائيـ كالمنافقيف الخارج، في الكثيرة العداكات بيف كلكجكدىـ لممعركة
 كيحتمؿ الحذر بو يتقى ألنو حذران  السبلح فسمى سبلحكـ خذكا معناه حذركـ خذكا لىتعا كقكلو
كا﴿ تعالى: كقكلو سبلحكـ بأخذ عدككـ احذركا ذي خي

ٍ
ٍْلىأ ٌٌٍٗكى ٞي ًٌٌٍٗظٍذرى ٟي ذى ًٖعى ٍش

ى
 .(3)[102: النساء﴾ ]كىأ

 كقد جاء في مسند االماـ أحمد أنو لما كاف يكـ األحزاب استأذف أحد الصحابة رسكؿ ا
 ىذا عمى ، فدؿ (4)إلى أىمو، ككاف حديث عيد بعرس، فأذف لو كأمره أف يأخذ السبلح معو

ركرة أخذ الحذر كااللتزاـ بتعميمات القيادة لمحفاظ عمى أركاح حرص القائد عمى جنكده، كض
 الجنكد كممتمكاتيـ.

 رابعًا: التزام التعميمات بالوحدة وعدم التفرق.
ٌىٌإًفٌَّ﴿حدة كنبذ التفرقة فقاؿ تعالى: ا تعالى جنكده بالك أمر  ٌٌاَّللَّ ًت  ٌٚىٌُيي ي ً ةدًٖي٠فٌىٌاَّلَّ ِى ًٌفٌٌحي

ًٌٝ ًٖ ًبي ةٌشى ٍا ٌٌٍٗغى ٟي جَّ
ى
أ ٌٌثيجٍيىةفٌهٌْى ٠صه رٍغي  في القتاؿ ىك كلكنو القتاؿ، مجرد ىك فميس ،[4: الصؼ﴾ ]مى

ف داخؿ المسممة الجماعة مع تضامف في سبيمو  مىع لتقكـ أمة يبني القرآف كاف الصؼ، كا 
 في إال قائمان  اإلسبلـ يتصكر كال الناس، في كنظامو الحياة، في كمنيجو األرض، في دينو أمانة
 بكؿ ذاتو الكقت في منكط جماعي ىدؼ كذات نظاـ، كذات ارتباط، ذات منظمة جماعة محيط
 ال كىك. األرض في إقامتو مع العمؿ كفي الضمير في اإلليي المنيج ىذا إقامة ىك فييا، فرد
 .(5)اإلليي المنيج ذلؾ حدكد في كينتج كيعمؿ كيتحرؾ يعيش مجتمع في إال األرض في ـيقك 

                                                           

 (.245/ 9فسير المنير، الزحيمي )ج( الت1)
 (.705/ 2( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج2)
 (.181/ 3( ينظر: أحكاـ القرآف، الجصاص )ج3)
 [، قاؿ شعيب األرناؤكط: صحيح.11369: حديث رقـ 462/ 17 مسند أحمد، أحمد،( ]4)
 (.3552/ 6( ينظر: في ظبلؿ القرآف، قطب )ج5)
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ف بو، أمر الذم ا حبؿ فإنيا بالجماعة "عميكـ: قاؿ عف ابف مسعكد   في تكرىكف ما كا 
 .(1)الفرقة" في تحبكف مما خير كالطاعة الجماعة

٠ا﴿ تعالى قكلو في شاكر أحمد قاؿ ٙي ًٌٌٔكىاٍخذىًػ ًًٌٌِبىجٍ ةٌاَّللَّ يهن ً ٌٌْجى َلى ُي٠اٌكى رَّ ٍى : عمراف آؿ﴾ ]تى
 عف بالٌنيي المتعٌددة األحاديث كردت كقد التٌفٌرؽ، عف كنياىـ بالجماعة، أم: أمرىـ [103
 كسبعيف ثبلث عمى فافترقكا األٌمة ىذه في ذلؾ كقع كقد كاالئتبلؼ، باالجتماع كاألمر التٌفٌرؽ
 رسكؿ عميو كاف ما عمى اٌلذيف كىـ الٌنار، عذاب مف مةكمسمٌ  الجٌنة إلى ناجية فرقة منيا فرقة
 .(2)كأصحابو  ا

 أساس الحربي القائد طاعة ألف العدك، لقاء عند أساسي أمر كالكممة الصؼ تكحيدك "
ف  تخطيطان  القائد ليا يخطط التي الكجية كتكجييو لتقدمو كضماف الجيش، لتماسؾ سميمان، كا 
 ميدر ألنو كالتنازع العدك، فإياكـ كتغمب كالخيبة كالجبف ؿلمفش مدعاة كاالختبلؼ التنازع

 بكجكد كالعصؼ القكة، كتبديد الحماسة، إلذىاب كسبيؿ الجماعات، لبنية كمقكض لمطاقات،
زالة الدكلة،  .(3)كاعتراضاتيا" آرائيا ككثرة باختبلفيا األمـ ىمكت فمقد كاإلقداـ، اإلقباؿ ركح كا 

 ن.سادسًا: التزام أدب االستئذا
ة﴿ التزامو أدب االستئذاف، قاؿ تعالى:بميز الجندم عف غيره تي ٙى ٜي٠فٌىٌإًجَّ ً٘ ٍؤ ٙي ٍ ٌٚىٌال ي ً ٜي٠اٌاَّلَّ ٘ى ٌآ
ًٌ ٠ًِلًٌٌثًةَّللَّ إًذىاٌكىرىشي ٛي٠اٌكى ٌٝيٌلاى هى ٌٌ٘ى ى ٍمرٌوٌلَعى

ى
مٌوٌأ ً٘ ة ٌٌٍٗصى ى جي٠اٌل ٞى ٌٌيىٍذ َّتَّ ًذٛي٠قيٌٌظى

ٍ
ىٍصذىأ ٌٚىٌإًفٌٌَّي ي ً ّىٌٌاَّلَّ ًذٛي٠ٛى

ٍ
ىٍصذىأ ّىٌٌي ً كَلى

ي
ًٌٌأ ٌٚىاَّلَّ ٌي

ٜي٠فٌى ً٘ ًٌٌييٍؤ ٠ًِلًٌٌثًةَّللَّ ذىٛي٠ؾٌىٌٌىإًذىاٌكىرىشي
ٍ
ًٌٌٍٗلىٍهًؼٌٌاٍشذىأ ًٟ ًٛ

ٍ
أ ذىفٌٌٍطى

ٍ
ٌٌٌٍٚىأ ٙى ً ٌٌل ًٌٌٍٗطبٍخى ٟي ٍٜ رًٌٌٍ٘ ًٍ ٌٗيٌكىاٍشذىٍي ٟي ى ٌىٌل ٌىٌإًفٌٌَّاَّللَّ ٌاَّللَّ

٠رٌه ٍي ٌٗهٌدى  مجمس عف الذاىب ذىاب في الجناية عظـ يرييـ أف  أراد ا [62: النكر﴾ ]رىًظي
 أك عدك، مقاتمة نحك كذلؾ اإليماف، لصحة كالمصداؽ االستئذاف كجعؿ ذف،إ بغير القيادة
 كيعاكنكنو عميو يظاىركنو كقكة، رأل ذكل مف فيو بد ال جميؿ خطب ألنو ميـ، خطب في تشاكر

 يشؽ مما الحاؿ تمؾ مثؿ في أحدىـ فمفارقة كفايتو، في كتجاربيـ كمعارفيـ بآرائيـ كيستضيء
 كذكر االستئذاف، في األمر عمييـ كضيؽ عمييـ غمظ ثمة فمف و،رأي عميو كيشعث قمبو عمى

، كقد التـز جابر بف عبد ا (4)فيو يستأذنكا ال أف األحسف أف عمى لممستأذنيف دليؿ االستغفار

                                                           

 (.480/ 1( معالـ التنزيؿ، البغكم )ج1)
 (.16/ 3( ينظر: عمدة التفسير، شاكر )ج2)
 (.25/ 10( التفسير المنير، الزحيمي )ج3)
 (.259/ 3( ينظر: الكشاؼ، الزمخشرم )ج4)
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  ىذا األدب في عكدتو مف الغزك مع النبيكما (1)، ككاف حديث عيد بعرس فأذف لو ،
 حزب ككاف فيمف رافع أبك كىك الحقيؽ، أبي بف قتؿ سبلـ في استأذف الخزرج رسكلنا الكريـ 

 .(2)ليـ فأذف ، ا رسكؿ عمى األحزاب

 

 .الثالث: الجيوزية التامة وتطوير الذاتالمطمب 
 أواًل: الجيوزية التامة واالستعداد المسبق.

، كسبب مف أ سباب إف االستعداد كالتأىب لمبلقاة العدك كاألخذ باألسباب المادية أمر الـز
، النصر، كىك ال ينافي التككؿ، إذ إف المسمـ يؤمف إيمانان جازمان بأف النصر مف عند ا 

كىك في نفس الكقت يؤمف بأنو مأمكر باألخذ باألسباب، كأخذ الحيطة، كالتدابير البلزمة ضد 
ًٌ٘بذلؾ في قكلو تعالى: ﴿ عدكه، كقد أمر ا  ٌ ٍٗ ٍهذي ةٌاٍشذىفى ٘ى ٌ ٍٗ ٟي ى كاٌل ًند 

ى
ٌكىأ ًٔ ىيٍ ًٌربىةًطٌاٍْل ٍٚ ً٘ ٌكى ةو َّ٠

ٌُي ٍٚ

ًٌٍ ةٌتيٍٜ ٘ى ٌكى ٍٗ ٟي ٙي ٍهٖى ٌحى ي ٌاَّللَّ ٗي ٟي ٠جى ٙي ٌَلٌتىٍهٖى ٍٗ ًٟ ٌديكًٛ ٍٚ ً٘ ٌ ٚى ًري آخى ٌكى ٍٗ كَّزي دي ٌكىنى ً ٌاَّللَّ كَّ دي ٌنى ًٝ ٌثً جي٠فى ًٞ ًٌفٌديٍر ءو ٍ ٌَشى ٍٚ ً٘ ٠اٌ ِي
٠فٌى ٙي ٌَلٌتيٍلٖى ٍٗ ٍجذي

ى
ٌكىأ ٍٗ ٍسي ٌإًْلى ٌيي٠ىؼَّ ً ٌاَّللَّ ًٔ ًبي لىقىدٍ "، (3)﴾شى ًدينىًة ذىاتى لىٍيمىةو، فىاٍنطىمىؽى نىاسه ًقبىؿى  كى فىًزعى أىٍىؿي اٍلمى

ـٍ رىسيكؿي اً  ٍكًت، فىتىمىقَّاىي ةى، ًفي  الصَّ مىى فىرىسو أًلىًبي طىٍمحى ٍكًت، كىىيكى عى ـٍ ًإلىى الصَّ قىٍد سىبىقىيي رىاًجعنا، كى
"  كقدرتو عمى التعامؿ مع األحداث. بي فكاف ذلؾ داالن عمى مدل جيكزية الن ،(4)عينيًقًو السٍَّيؼي

كقد اىتـ اإلسبلـ بتربية جنكده ركحيان كعقميان كخمقيان كجسديان، ككجييـ في ذلؾ إلى أفضؿ 
السبؿ، مف أجؿ ايجاد الجندم المثالي في المجتمع اإلسبلمي، فاىتـ باختيار الزكجة المناسبة 

ؿ، ليخرج طفبلن سميمان فأكصى بالرضاعة كبٌيف معايير االختيار، ثـ اىتـ بالجنيف كفترة الحم
السميمة كفؽ المدة الكافية، ثـ اىتـ بسبلمتو طفبلن حيث أتاح لو المعب البرمء كحث الكالديف 
عمى االىتماـ بو كعدـ ارىاقو أك تكميفو فكؽ طاقتو فقاؿ عمر: "عممكا أكالدكـ الرمي 

ان بذلؾ كؿ مراحؿ حياتو، ليصير جنديان ، ثـ اىتـ بو شابان بالتدريب الجيد، متتبع(5)كالفركسية"
 .(6)سميمان قكيان معافان قادران عمى حماية دينو ككطنو

                                                           

 [.2967: حديث رقـ51/ 4الجياد كالسير/استئذاف الرجؿ االماـ، صحيح البخارم، البخارم، ( ]1)
 (.273/ 2( ينظر: السيرة النبكية، ابف ىشاـ )ج2)
 (.90/ 1( ينظر: مركيات غزكة حنيف، قريبي )ج3)
 [.2307: حديث رقـ1802/ 4كتقدمو في الحرب، ج الفضائؿ/شجاعة النبي صحيح مسمـ، مسمـ، ( ]4)
 (.428/ 3ج) ، ابف األثيركاألثر الحديث غريب في النياية (5)
 ( باختصار.472-467( اعداد الجندم المسمـ، العقبل )ص 6)
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الصحابة كانت عمى استعداد كجيكزية لمطكارئ، فقد ظمت المدينة في حالة استنفار عاـ، ك 
، فكانكا يبيتكف كعمييـ طارئألم  ال يفارؽ رجاليا السبلح، حتى كىـ في الصبلة، استعدادان 

بلح، كقامت عمى مداخؿ المدينة كأنقابيا مفرزات تحرسيا، خكفان مف أف يؤخذكا عمى غرة، الس
كقامت دكريات مف المسمميف الكتشاؼ تحركات العدك تتجكؿ حكؿ الطرؽ التي يحتمؿ أف 

 .(1)يسمكيا المشرككف لئلغارة عمى المسمميف، فتحققت بذلؾ الجيكزية التامة عندىـ

 تعالى عباده المؤمنيف بأف يجعمكا االستعداد لمحرب، التي قاؿ صاحب المنار: "أمر ا
عممكا أف ال مندكحة عنيا لدفع العدكاف كالشر، كلحفظ األنفس كرعايتو الحؽ كالعدؿ كالفضيمة، 

 بأمريف: 
 : إعداد جميع أسباب القكة ليا بقدر االستطاعة.أحدىما

مداخؿ األعداء كمكاضع مياجمتيـ  : مرابطة فرسانيـ في ثغكر ببلدىـ كحدكدىا، كىيثانييما
لمببلد، كالمراد أف يككف لؤلمة جند دائـ مستعد لمدفاع عنيا إذا فاجأىا العدك عمى غرة، 
يصاؿ أخباره مف  قاكمو الفرساف، لسرعة حركتيـ، كقدرتيـ عمى الجمع بيف القتاؿ، كا 

 .(2)ثغكر الببلد إلى عاصمتيا كسائر أرجائيا"

عداد النفس كالسبلح كالخيؿ، كسيمة إلى الجياد "فالتأىب لمجياد بالجيكز  ية العالية، كا 
الذم ىك كسيمة إلى إعزاز الديف، فالمقصكد ما شرع الجياد ألجمو، كأسباب الجياد كميا كسائؿ 

 .(3)إلى الجياد، فاالستعداد لو مف باب كسائؿ الكسائؿ"

 ثانيًا: تطوير الذات وتدريبيا.
بلؿ تجييز البدف كتدريبو، كتطكير الفكر بالعمـ العسكرم، كيتـ تطكير الجندم كتدريبو مف خ

عداد الجندم إعدادان معنكيان كنفسيان، عمى النحك التالي:  كا 
 تجييز البدن وتدريبو. -1

األمة اإلسبلمية أمة مجاىدة، كالجياد يحتاج إلى الجند، كالجندية تحتاج إلى ذكم األبداف 
تحمؿ مشاؽ القتاؿ، فالمريض كالضعيؼ ال  السميمة الخالية مف األمراض، كالقادرة عمى

، فقاؿ: يستطيعاف حمؿ السبلح كالتدرب عميو النشغاؿ كبلن منيما بنفسو، كقد عذرىـ ا 

                                                           

، المباركفكرم )ص ( ينظر: الرحيؽ ا1)  (.226لمختـك
 (.53/ 10( تفسير المنار، رضا )ج2)
 (.125/ 1( قكاعد األحكاـ في مصالح األناـ، ابف عبد السبلـ )ج3)
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﴿ًٌ ٌَّلًلَّ ٠ا عي ٌٛىػى ٌإًذىا جه رى ٌظى ٠فى ِي ًٍ ٍٜ ٌحي ة ٘ى ٌ كفى دي ً
ٌَيى ٌَلى ٚى ي ً ٌاَّلَّ ى ٌلَعى ٌكىَلى ٙىرٍَضى ٍ ٌال ى ٌلَعى ٌكىَلى ةًء ٍى هى ٌالؾ  ى ٌلَعى ٌٕىحٍسى

رٌى ٌٗهكى ٌرىًظي ٠ره ٍي ٌدى ي ٌكىاَّللَّ ٔو ًبي ٌشى ٍٚ ً٘ ٌ ٍعًصجًيى ٙي
ٍ ٌال ى ةٌلَعى ٘ى ٌ ٠ًِلً ، قاؿ ابف قدامة: "فأما إف (1)[91﴾ ]التكبة: شي

حدث لئلنساف في نفسو عذر مف مرض أك عمى أك عرج، فمو االنصراؼ، سكاء التقى الزحفاف، 
 .(2)أك لـ يمتقيا؛ ألنو ال يمكنو القتاؿ، كال فائدة في مقامو"

لقيادة الجيش في مكاجية جالكت كجنكده مف كانت لديو القدرة الجسدية  ذا فقد اختار ا ل
ًٌٗفقاؿ تعالى: ﴿ ٍص ٌكىاٍْلً ًٗ

ًٌفٌإًٍهٍٖ حن ىٍصفى ٌب قي ٌكىزىادى ٍٗ ٖىيٍسي ٌنى ةقي ٍى ٌاٍغفى ى ٌاَّللَّ [ كذلؾ ألنو 247﴾ ]البقرة: إًفَّ
ةن منكـ، كمف ىاىنا ينبغي أف يككف أشد قكة كصبران في الحرب كمعرفة بيا أم: أتـ عممان كقام

 .(3)الممؾ ذا عمـ كشكؿ حسف كقكة شديدة في بدنو كنفسو"

بمياقتو البدنية العالية حتى أنو كاف يسابؽ الخيؿ، كقد لحؽ   كقد تميز سممة بف األككع
كقتمكا غبلمو، حتى  مرة بعبد الرحمف الفزارم كجماعة معو كانكا قد سرقكا غنيمة رسكؿ ا 

غيـ فرماىـ بالنبؿ فمما فرغت رماىـ بالحجارة، فاسترد منيـ ثمثي الغنيمة، حتى تمكف أبك بم
َكاَن َخْيَر : »قدامة مف المحاؽ بيـ، فقتؿ عبد الرحمف الفزارم كاستعادكا الغنيمة كرجعكا، فقاؿ 

اَلِتَنا َسَمَمةُ   .(5)«(4)ُفْرَساِنَنا اْلَيْوَم َأُبو َقتَاَدَة، َوَخْيَر َرجَّ

 تطوير الفكر. -2

الجندم بحاجة إلى التعمـ عمى السبلح المتكفر، ألف السبلح يفقد قيمتو عند عدـ استعمالو ك 
أك استعمالو عشكائيان، فربما أصاب الجندم نفسو أك زمبلئو، أك عطؿ السبلح بتخريبو، 

ناجح كاالستعماؿ الكافي الشافي لمسبلح ال يككف إال بعد تدرب جاد كشاؽ كمستمر، كالجندم ال
 .(6)ىك الكاثؽ مف سبلحو، كال يثؽ فيو إال بعد ممارسة كتدريب كمعرفة ألصكؿ االستخداـ

بتطكير الفكر كتعمـ االستخداـ األمثؿ لمسبلح فقد ترجـ اإلماـ مسمـ في  كقد أمر النبي 
: صحيحو قاؿ: باب فضؿ الرمي كالحث عميو كذـ مف عممو ثـ نسيو، مكردان قكؿ النبي 

، قاؿ القرطبي: (7)«َعَمْيُكْم َأَرُضوَن، َوَيْكِفيُكُم اُ، َفاَل َيْعِجُز َأَحُدُكْم َأْن َيْمُيَو ِبَأْسُيِموِ  َسُتْفَتحُ »
                                                           

 (.479( ينظر: اعداد الجندم المسمـ، العقبل )ص 1)
 (.209/ 9( المغني، ابف قدامة )ج2)
 (.666/ 1( تفسير القرآف العظيـ، ابف كثير )ج3)
 [.1807: حديث رقـ 1439/ 3الجياد كالسير/غزكة ذم قرد كغيرىا، ح مسمـ، مسمـ، صحي( ]4)
 (.83/ 4( التفسير المظيرم، المظيرم )ج5)
 ( باختصار.528( اعداد الجندم المسمـ، العقبل )ص 6)
 [.1918: حديث رقـ 1522/ 3الجياد كالسير/فضؿ الرمي كالحث عميو، صحيح مسمـ، مسمـ، ( ]7)
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"كمعنى ىذا كا أعمـ أف كؿ ما يتميى بو الرجؿ مما ال يفيد في العاجؿ كال في اآلجؿ فائدة فيك 
ف كاف يفعم يا عمى أنو يتميى بيا كينشط، فإنيا حؽ باطؿ، كاإلعراض عنو أكلى، كىذه األمكر كا 

 . (1)التصاليا بما قد يفيد، فإف الرمي بالقكس كتأديب الفرس جميعان مف معاكف القتاؿ"

قاؿ النككم: "في ىذا الباب )الذم ذكره مسمـ( داللة عمى فضيمة الرمي كالمناضمة كاالعتناء 
ائر أنكاع استعماؿ السبلح ككذا بذلؾ بنية الجياد في سبيؿ ا تعالى ككذلؾ المشاجعة كس

المسابقة بالخيؿ كغيرىا كما سبؽ في بابو كالمراد بيذا كمو التمرف عمى القتاؿ كالتدرب كالتحذؽ 
 .(2)فيو كرياضة األعضاء بذلؾ"

 كالغاية مف التدرب عمى السبلح ىي:

 االستخداـ األمثؿ لؤلسمحة كالمعدات المستخدمة في القتاؿ. -أ 

 طرؽ االشتباؾ بالعدك.التدرب عمى أساليب ك  -ب 

 خمؽ إبداع الطرؽ كالكسائؿ الكفيمة بإحباط تخطيط العدك عمى مستكل الفكر كالتسمح. -ج 

التأكد مف صبلحية ككاقعية الخطط المكضكعة ألغراض القتاؿ، مما يجعؿ الجندم أكثر  -د 
 .(3)ثقة بنفسو كبما لديو مف عتاد في الحرب

عداء، كيدخؿ في ذلؾ جميع أنكاع اإلعداد فيجب العناية باألسباب كالحذر مف مكائد األ
المتعمقة باألسمحة كاألبداف، كما يدخؿ في ذلؾ إعداد جميع الكسائؿ المعنكية كالحسية كتدريب 
المجاىديف عمى أنكاع األسمحة ككيفية استعماليا، كتكجيييـ إلى كؿ ما يعينيـ عمى جياد 

ك كالبحر كفي سائر األحكاؿ؛ ألف ا عدكىـ كالسبلمة مف مكائده في الكر كالفر كاألرض كالج
  أطمؽ األمر باإلعداد كأخذ الحذر كلـ يذكر نكعان دكف نكع كال حاالن دكف حاؿ، كما ذلؾ إال

ألف األكقات تختمؼ كاألسمحة تتنكع، كالعدك يقؿ كيكثر كيضعؼ كيقكل، كالجياد قد يككف ابتداء 
األمر باإلعداد كأخذ الحذر ليجتيد قادة   كقد يككف دفاعان، فميذه األمكر كغيرىا أطمؽ ا

المسمميف كأعيانيـ كمفكركىـ في إعداد ما يستطيعكف مف القكة لقتاؿ أعدائيـ كما يركنو مف 
 .(4)المكيدة في ذلؾ

                                                           

 (.35/ 8حكاـ القرآف، القرطبي )ج( الجامع أل1)
 (.64/ 13( المنياج، النككم )ج2)
 (.84( ينظر: الجيش العربي االسبلمي، عارؼ )ص 3)
 (.441/ 2( ينظر: مجمكع الفتاكل، ابف باز )ج4)
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قاؿ ابف تيمية: "كمع أنو يجكز تكلية غير األىؿ لمضركرة إذا كاف أصمح المكجكد، فيجب 
ى يكمؿ في الناس ما ال بد ليـ مف أمكر الكاليات مع ذلؾ السعي في إصبلح األحكاؿ حت

ف كاف في الحاؿ ال يطمب  كاإلمارات كنحكىا، كما يجب عمى المعسر السعي في كفاء دىينو، كا 
منو إال ما يقدر عميو؛ ككما يجب االستعداد لمجياد بإعداد القكة كرباط الخيؿ في كقت سقكطو 

 .(1)جب"لمعجز، فإف ما ال يتـ الكاجب إال بو فيك كا
فدؿ ذلؾ كمو عمى أنو عمى المسمميف تعمـ كؿ ما يؤدم إلى التقكية كالتفكؽ العسكرم 
نتاجيا، كتييئة عيدىد القتاؿ،  بحسب متطمبات كؿ زماف كمكاف مف تسابؽ في آالت الحرب كا 
نشاء الصناعات الحربية، كمداكمة  كتمرف عمى استعماليا، كحمؿ األسمحة بمختمؼ أنكاعيا، كا 

 درب، كنحك ذلؾ مف كؿ ما فيو إعداد يرىب األعداء، كيكفر القكة الكافية لممسمميف.عمى الت

 إعداد الجندي إعدادًا معنويًا ونفسياً  -3
 كرفعالجنكد  مف حيث تحفيزبالجنكد اىتمامان بالغان  حث عمى االىتماـإف القرآف 

 يمي:معنكياتيـ تثبيتان ليـ كحفاظان عمى تماسكيـ، كيبرز ىذا المفيكـ  فيما 
أمر رسكلو بتحريض المؤمنيف عمى القتاؿ فقاؿ تعالى:  إف ا : التحريض عمى القتال -أ 

ًٜيٌى﴿ ً٘ ٍؤ ٙي ٍ رًِّضٌال ٌكىظى ّى صى ٍٍ ٌجى ٌإًَلَّ ًي َّٖ ٌديسى ٌَلى ً ٌاَّللَّ ًٔ ًبي ٌشى ًٌف
ٍٔ ةدً ِى [، قاؿ سيد قطب: 84﴾ ]النساء: ذى

قدر ما فيو مف استجاشة األمؿ كفي ىذا األسمكب ما فيو مف استجاشة القمكب، كاستثارة اليمـ ب
في النصر، كالثقة ببأس ا كقكتو، فقد كاف القرآف يخكض المعركة بالجماعة المسممة في 
مياديف كثيرة، ككاف أكليا ميداف النفس ضد اليكاجس كالكساكس كسكء التصكر كركاسب 

يسكسيا ككاف  -حتى كلك لـ يكف صادرا عف نفاؽ أك انحراؼ -الجاىمية، كالضعؼ البشرم
لما دنا المشرككف يكـ بدر،  ، ككاف مف تحريضو (2)بمنيجو الرباني لتصؿ إلى مرتبة القكة

مىاـً «ُقوُموا ِإَلى َجنٍَّة َعْرُضَيا السََّمَواُت َواأْلَْرُض »فقاؿ ألصحابو:  : يىقيكؿي عيمىٍيري ٍبفي اٍلحي ، قىاؿى
يى  نَّةه عىٍرضي : يىا رىسيكؿى اً، جى اًرمُّ : اأٍلىٍنصى ؟ قىاؿى ، فىقىاؿى «َنَعمْ »ا السَّمىكىاتي كىاأٍلىٍرضي : بىخو بىخو ، قىاؿى

اءى أىٍف أىكيكفى « ؟َما َيْحِمُمَك َعَمى َقْوِلَك َبٍخ َبخٍ : »رىسيكؿي اً  : الى كىاً يىا رىسيكؿى اً، ًإالَّ رىجى قىاؿى
 : : لىًئٍف أىنىا ، فىأىٍخرى «َفِإنََّك ِمْن َأْىِمَيا»ًمٍف أىٍىًميىا، قىاؿى ، ثيَـّ قىاؿى عىؿى يىٍأكيؿي ًمٍنييفَّ ًنًو، فىجى جى تىمىرىاتو ًمٍف قىرى

: فىرىمىى ًبمىا كىافى مىعىوي ًمفى التٍَّمًر، ثيَـّ  يىاةه طىًكيمىةه، قىاؿى تَّى آكيؿى تىمىرىاًتي ىىًذًه ًإنَّيىا لىحى ًييتي حى ـٍ حى قىاتىمىيي
" تَّى قيًتؿى  الجنكد في ميداف الجياد كالقتاؿ.تثبيت عنكية دكران ىامان في ، فكاف لرفع ركح الم(3)حى

                                                           

 (.19( السياسة الشرعية، ابف تيمية )ص 1)
 ( باختصار.704/ 2( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج2)
 [.1901: حديث رقـ1510/ 3الجياد كالسير، ثبكت الجنة لمشييد،  صحيح مسمـ، مسمـ،( ]3)
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: فإف ا تعالى قد أكثر مف ذكر الصبر في كتابو الحكيـ، قاؿ تعالى: الحث عمى الصبر -ب 
٠فٌى﴿ ًٖعي ٍٍ ٌتي ٍٗ ٌٕىهىَّٖسي ى ٌاَّللَّ ٠ا ِي ٌكىاتَّ ٠ا رىاثًفي ٌكى كا ةثًري ٌكىغى ٌاٍغًِبيكا ٜي٠ا ٘ى ٌآ ٚى ي ً ٌاَّلَّ ة ٟى ح 

ى
ٌأ اف: ﴾ ]آؿ عمر يىة
المسمميف فقاؿ: عباد ا، انصركا ا ينصركـ   [، قاؿ ابف كثير: "كعظ أبك عبيدة200

كيثبت أقدامكـ، يا معشر المسمميف، اصبركا؛ فإف الصبر منجاة مف الكفر، كمرضاة لمرب، 
 .(1)كمدحضة لمعار"

ؿ قاؿ سيد قطب: "كالصبر ىك زاد الطريؽ في ىذه الدعكة، إنو طريؽ طكيؿ شاؽ، حاف
بالعقبات كاألشكاؾ، مفركش بالدماء كاألشبلء، كباإليذاء كاالبتبلء، الصبر عمى أشياء كثيرة: 

الباطؿ،  تعاظـالصبر عمى شيكات النفس، كالصبر عمى شيكات الناس، كالصبر عمى 
ككقاحة الطغياف، كانتفاش الشر، كالصبر عمى قمة الناصر، كضعؼ المعيف، كالصبر عمى 

كمو، كالصبر بعد ذلؾ كمو عمى ضبط النفس في ساعة القدرة كاالنتصار مرارة الجياد ليذا 
كالغمبة، كالمصابرة كىي مفاعمة مف الصبر، مصابرة ىذه المشاعر كميا، كمصابرة األعداء 
الذيف يحاكلكف جاىديف أف يفمكا مف صبر المؤمنيف، مصابرتيا كمصابرتيـ، فبل ينفد صبر 

 .(2)المؤمنيف عمى طكؿ المجاىدة"
: إف ا تعالى قد أعمـ جنكده أنيـ منصكركف ال محالة، فقاؿ تعالى: لوعد بالنصر اإللييا -ج 

ًٖيٌى﴿ رٍشى ٙي ٍ ٌال ًًٌٕهجىةًدٛىة ىة ذٜي ٙى ً ٌَكى ٍخ ِى جى ٌشى ٍد ِى ٕى كى
٠ريكفٌى ٍٜػي ٙى ٍ ٌال ٗي ٟي ى ٌل ٍٗ ٟي إًجَّ

ةًلي٠فٌى ٌإٍيى ٗي ٟي ى ٌل ٛىة ٍٜدى ٌصي إًفَّ ﴾ كى
فيـ المؤمنيف جند ا كأنصاره ألنيـ [، فيي بشارة لممؤمنيف 173 - 171]الصافات: 

نصركا دينو كتمقكا كبلمو، كىـ الغالبكف في عمكىـ عمى عدكىـ في مقاـ الحجاج كمبلحـ 
حًٌالقتاؿ في الدنيا، كعمكىـ عمييـ في اآلخرة كما قاؿ تعالى: ﴿ ٘ى يىة ًِ ٌإٍ ـى ٌيى٠ٍ ٍٗ ٟي ٠ٍاٌٌى٠ٍرى ِى ٌاتَّ ٚى ي ً

﴾ كىاَّلَّ
 فيكـ النصر في مطمب سابؽ.، كقد أكضحنا م(3)[212]البقرة: 

 

  

                                                           

 (.554/ 9( البداية كالنياية، ابف كثير )ج1)
 (551/ 1( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج2)
 (.195/ 23( ينظر: التحرير كالتنكير، ابف عاشكر )ج3)
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 الرابع: الثقة بالقائد.المطمب 
 أواًل: تعريف القائد.

 لغة. -1
 يكد لـ بكجيو الشيء عمى أقبؿ إذا الذم: الناس مف كاألقكد" ،(1)"أنفو: الجبؿ مف القائدي "

 أك عامان  منصبان  يتكلى مف كؿ عمى تطمؽ أمره، كما كدبر رأسو: الجيش قاد"ك  ،(2)"ينصرؼ
 .(3)"عمؿب يكمؼ
 اصطالحًا. -2

 خاضعيف الجند، بمجمكع رأسان، فيسير لمجند ككاف الجند، رأس عمى كاف القائد: "ىك مف
 .(4)معيف" غرض نحك معيَّف، لنظاـ

كالقيادة: "ىي الفف الذم تستطيع بكاسطتو التأثير عمى اآلخريف؛ لتكجيييـ إلى ىدؼ معيف، 
 .(5)ـ كتعاكنيـ المخمص"بطريقة تحصؿ بيا عمى ثقتيـ كاحتراميـ، كطاعتي

 ثانيًا: أىمية القائد.
القائد لو الكممة الفصؿ، فيك مف يكجو الجند نحك اإلصبلح، كترؾ سبيؿ المفسديف، كقد 

ًِنٌ﴿فقاؿ لو:  لما أكصى أخيو ىاركف  تمثؿ ىذا األمر في نبي ا مكسى  ٍٍ ًٌفٌٌاٍخٖي
ًٖطٌٌٍُى٠ًٍمٌ ٍغ

ى
ٌٌكىأ َلى ٔىٌٌدىتَّجًمٌٌٍكى ًبي ٍٍصًٌٌشى ٙي ٍ ٌٚىال ، لذا (6)فكاف بذلؾ صماـ األماف لمجند [142: األعراؼ﴾ ]ًدي
 اإليماف جرل قد ربانية قيادة المسمميف كقيادة الدعكة أمكر يتكلى أف التمكيف أسباب أىـ كاف مف

 كسكناتيا أعماليا في التقكل صفات كتفجرت جكارحيا عمى ثماره كانعكست كعركقيا قمبيا في
 المرسكمة أىدافيا نحك -كتكفيقو ا بفضؿ- الحركة تنتقؿ أف تستطيع يةالربان فالقيادة كأحكاليا،
 .(7)ثابتة بخطكات

                                                           

 (.196/ 5( العيف، الفراىيدم )ج1)
 (.39/ 5( مقاييس المغة، ابف فارس )ج2)
 (.405/ 8( تكممة المعاجـ العربية، ديكًزم )ج3)
 (.43( بيف العقيدة كالقيادة، خطاب )ص 4)
 (.28( فف القيادة في اإلسبلـ، بصكص )ص 5)
 (.106/ 9( ينظر: تفسير المنار، رضا )ج6)
 (.276( ينظر: تبصير المؤمنيف بفقو النصر كالتمكيف، الصبلبي )ص 7)
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غياب القيادة العصرية المثقفة القادرة عمى خدمة اإلسبلـ بما يقتضيو العصر مف عمـ ك 
كتنظيـ، قد قيدت حركة االسبلـ كقكة منتصرة، كمنع مف يككف اإلسبلـ منافسان خطيران عمى 

لعالـ اإلسبلمي، لكف ىذه الحركات يمكف ليا أف تتحكؿ إلى قكل سياسية محمية السمطة في ا
ذا ،(1)ىائمة إذا تييأ ليا ىذا النكع مف القيادة  با يؤمنكف ممف كالقكاد الزعماء ىؤالء كاف "كا 

 كالصبلح، كالرشد الخير مف طريؽ عمى يسير أف بأسره الحياة لنظاـ بد فبل حسابو، كيرجكف
 أف محالة فبل كرسكلو، ا عف انحرفكا رجاؿ بأيدم كاإلمامة كالقيادة السمطة ىذه انتك إذا كأما
كالفحشاء فصبلح القادة ىك صبلح  كالعدكاف البغي عمى كقضيضو بقضو الحياة نظاـ يسير

، كبيذا يبرز أىمية القائد في حياة الجند، كعميو تبنى الثقة (2)لمجنكد كفسادىـ ىك فساد لمجنكد"
 جند كالقادة.بيف ال

 ثالثًا: الثقة بالقائد وتفويض األمر إليو.
إًذىا﴿يجب عمى الجند تفكيض أمر تدبير الجيش كالمعركة إلى القائد كتدبيره، قاؿ تعالى:  ٌكى

ٌٍٗ ٞي ةءى ٍمرٌهٌصى
ى
ٌٚىٌأ ًًٌٌ٘ٚ

ٍ٘ كًٌٌاٍْلى
ى
ى٠ًٍؼٌٌأ ٠اٌاٍْل ذىاني

ى
ًٌٌٝأ ى٠ٌٌٍثً ل ٌٌرىد كقٌيٌكى ٠ؿًٌٌإًَلى ٌٌالرَّشي إًَلى كًِلٌٌكى

ي
مٌٌٍأ

ى
ٌٌٍٗرًٌاٍْل ٟي ٍٜ ٌٝيًٌ٘ ٙى ًٖ ٌٚىٌٕىهى ي ً ٌاَّلَّ

ٌٝي ٠ٛى ٍجًفي ىٍصتٜى ٌٌٍٗي ٟي ٍٜ ، فتفكيض األمر إلى القائد الذم ىك كلي أمر الجيش، كالثقة بو [83: النساء﴾ ]ً٘
مف األمكر المؤدية إلى األخذ بالرأم السديد، كالقكؿ الصائب؛ لما يتميز بو مف صفات أىمتو 

و أشاركا بو عميو، كما أف في تفكيض األمر لمقائد لقيادة الجيش، فإف ظير لمجند أمر خفي عمي
 .(3)سببان الجتناب االختبلؼ في الرأم الذم قد يحدث تفرقان لجمعيـ، كتمزيقان لكحدتيـ

كقد برز ىذا الدكر كاضحان في تفكيض أمر القتاؿ في مممكة سبأ إلى الممكة التي تميزت 
ي٠ا﴿رب، قاؿ تعالى: بالحكمة كالذكاء في اشراؾ الجنكد سياسة السمـ كالح ٌٚيٌُىةل ٍ ي٠ٌَنى كل

ي
ةوٌٌأ ي٠ٌُي٠َّ كل

ي
ٌكىأ

ٌ سو
ٍ
ًديدٌوٌثىأ ٍمرٌيٌطى

ى
ٌٌكىاٍْل ًّ ٍ رًمٌإًْلى ةذىاٌٌىةٍجلي ٌٚىٌ٘ى ًري مي

ٍ
  :قكالف القكؿ بذلؾ أرادكا كفيما [33: النمؿ﴾ ]دىأ

 . رأييا إلى األمر تفكيض: أحدىما

 ، "فردكا(4)كتركو القتاؿ في: أم ؾإلي كاألمر: قالكا ثـ أمرتيـ، إف بالقتاؿ منيـ تعريض: الثاني
  .(5)البركة" مف رأييا عمى جربكا لما إلييا أمرىـ

                                                           

 (.185ة، يكسؼ )ص ( ينظر: التمكيف لؤلمة االسبلمي1)
 (.1320/ 3( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج2)
 (.652( ينظر: إعداد الجندم المسمـ، العقبل )ص 3)
 (.360/ 3( ينظر: زاد المسير، ابف الجكزم )ج4)
 (.195/ 13( الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي )ج5)
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امض يا رسكؿ ا حيث  :ا، كالتي قاؿ فييكتأمؿ القكلة التاريخية لسعد بف معاذ "
 رجؿ منا تخمؼ ما معؾ لخضنا فخضتو البحر بنا استعرضت لك أمرؾ ا، كالذم نفسي بيده

 تعالى ا لعؿ المقاء في صدؽ الحرب في لصبر إنا غد، عدكنا منا مقيي أف نكره كما كاحد
، فكاف ىذا تفكيض الصحابة (2)"(1)تعالى ا بركة عمى بنا فًسر عينؾ بو تقر ما منا يريؾ

 في اتخاذ القرار مع الدعـ الكامؿ كالمساندة ألم قرار سكؼ يتـ اتخاذه. األجبلء لرسكؿ ا 

 حؽ كحدىا ليا التي الربانية لمقيادة كالطاعة االتباع ىك الديفقاؿ صاحب الظبلؿ: "ك 
 .(3)االستسبلـ" يككف كحدىا كليا التمقي، يككف كحدىا كمنيا كاالتباع، الطاعة

 رابعًا: الثقة بالقائد مجمبة لمطاعة
تفكيض األمر لمقائد يعنى أف الجندم عمى ثقة عالية بقائده، كلكف البد أف يترجـ القكؿ إلى 

، كذلؾ لما أمره أبك ، كال يككف ذلؾ إال بالطاعة، كيتجمى ذلؾ في جيش خالد بف الكليد فعؿ
طريقان  األدلة فمـ يجد إال خالد بالمسير إلى الشاـ مددان لممسمميف في اليرمكؾ، كدعا بكر 
 يتأت المعكنة أف كاعممكا يقينكـ، يضعفف كال ىديكـ، يختمفف ال: كقاؿ شاقان، فجمع الجند كعران 
ف الحسبة، قدر عمى كاألجر النية، قدر عمى  مع فيو يقع بشيء يكترث أف لو ينبغي ال المسمـ كا 

، (4)كاحتسبكا كنككا فطابقكه فشأنؾ الخير، لؾ ا جمع قد رجؿ أنت: لو فقالكا لو، ا معكنة
 .فكانت الثقة حامبلن ليـ عمى الطاعة كالسير تبعان لمقائد، مع ما تحممو مف مشقة كأذل

كقد سبؽ لنا أف ذكرنا في مطمب السمع كالطاعة ما يغني عف التكرار، كما كاف السمع 
 كالطاعة إال عف ثقة حقيقية بالقيادة الراشدة.

 خامسًا: الثقة بصدق القائد تجعل الوعد يقينًا، وتجمب النصر.
 الخندؽ نحفر أف  ا رسكؿ أمرنا لما": قاؿ البراء بف عازب  ذكر القرطبي عف

 فألقى  ا رسكؿ فجاء ، ا لرسكؿ ذلؾ فاشتكينا المعاكؿ، فييا تأخذ ال صخرة لنا عرض
 أعطيت أكبر ا: قاؿ ثـ الصخرة ثمث فكسر ضربة فضرب ا باسـ: كقاؿ المعكؿ كأخذ ثكبو

 أخرل ضرب ثـ: قاؿ ىذا، مكاني مف اآلف الحمراء قصكرىا إلى ألبصر إني كا الشاـ مفاتيح
 قصر ألبصر إني كا فارس مفاتيح أعطيت أكبر ا: قاؿ ثـ آخر ثمثان  فكسر ا، باسـ: كقاؿ

                                                           

 [.1779رقـ : حديث 1404/ 3الجياد كالسير/غزكة بدر، صحيح مسمـ، مسمـ، ( ينظر/ ]1)
 (.26/ 4( الدر المنثكر، السيكطي )ج2)
 (.562/ 1( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج3)
 (.409 -408/ 3( ينظر: تاريخ الرسؿ كالممكؾ، الطبرم )ج4)
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 مفاتيح أعطيت أكبر ا: كقاؿ الحجر، فقطع ا باسـ: كقاؿ الثالثة ضرب ثـ األبيض، المدائف
 إذ صادؽ، مكعد ، الحمد: كقالكا المسممكف فاستبشر صنعاء، باب ألبصر إني كا اليمف

، (1)كرسكلو" ا كعدنا ما ىذا :المؤمنكف فقاؿ األحزاب فطمعت الحصر، بعد بالنصر عدناك 
 .فكاف النصر كالفتح مف ا، حقيقة كعيانان، بعدما كاف كعدان مف القائد األعظـ 

  ا رسكؿ كقد تكرر ىذا المشيد مرة أخرل يكـ صمح الحديبية، قاؿ ابف الجكزم: إف
 فحدث فأصبح آمنيف، ا شاء إف الحراـ المسجد لتدخمف: لو يقكؿ ائبلن ق كأف النـك في رأل

الحديبية فخرج لو مف  مف دنا حتى  ا رسكؿ كسار لمعمرة بالخركج كأمرىـ برؤياه، الناس
  ا نبي فأتيت: الخطاب  بف عمر قريش مف يفاكضو، حتى كاف صمح الحديبية، فقاؿ

: قاؿ الباطؿ، عمى كعدكنا الحؽ، عمى ألسنا: قمت ،«بمى: »قاؿ حقان، ا نبي ألست: فقمت
 وىو أعصيو، ولست ا، رسول إني: »قاؿ إذا؟ ديننا في الدنية نعطي فمـ: قمت ،«بمى»

 نأتيو أنا فأخبرتك بمى،: »قاؿ بو؟ فنطكؼ البيت سنأتي أنا تحدثنا كنت أكليس: قمت ،«ناصري
 بكر أبا يا: فقمت بكر أبا فأتيت: قاؿ ،«بو ومطوف آتيو فإنك: »قاؿ ال،: قمت: قاؿ ،«العام
: قمت بمى،: قاؿ الباطؿ؟ عمى كعدكنا الحؽ عمى ألسنا: قمت بمى،: قاؿ ؟حقان  ا نبي ىذا أليس
 كىك ربو، يعصي كليس ، ا لرسكؿ إنو الرجؿ أييا: قاؿ إذا؟ ديننا في الدنية نعطي فمـ

 كنطكؼ البيت سنأتي أنا يحدثنا كاف أليس: قمت لحؽ،ا عمى إنو فكا بغرزه، فاستمسؾ ناصره،
 سكرة فنزلت بو، كمطكؼ آتيو فإنؾ: قاؿ ال،: قمت العاـ؟ تأتيو أنؾ أفأخبرؾ بمى،: قاؿ بو؟

: قاؿ ىك؟ أكفتح ا، رسكؿ يا: عمر فقاؿ آخرىا، إلى عمر عمى  ا رسكؿ فقرأىا الفتح
 دخؿ الناس في ديف ا أفكاجان.، فكانت الثقة مقدمة الفتح، لي(3)"(2)«نعم»

 سادسًا: الثقة بالقائد ال تعطل المشورة.
الجندم ميما بمغت ثقتو بقدرات القيادة، فإنو ال يمنع مف أف يبدم برأيو إف ظف أنو 

لرسكؿ   (4)األصكب، كأف فيو الخير لمجيش، كسبؽ أف تحدثنا عف مشاكرة الحباب بف المنذر
(5)ممة في صمح الحديبية يكـ بدر، ككذلؾ أـ س ا 

 كمشكرة سعد بف معاذ كسعد بف ،
، ككانت كؿ ىذه االستشارات ألعظـ قائد عرفو التاريخ، فكاف لزامان (6)في األحزاب عبادة 

                                                           

 (.131/ 14( الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي )ج1)
 [.2731رقـ  : حديث3/193الشركط/الشركط في الجياد كالمصالحة، صحيح البخارم، البخارم، ( ]2)
 (.126/ 4( زاد المسير، ابف الجكزم )ج3)
 .208ينظر ص (4)
 .196ينظر ص (5)
 .150ينظر ص (6)
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عمى قادة المسمميف أف يشاكركا جنكدىـ، ألف قياـ القيادة المسممة بمشاكرة الرعية يحقؽ ليا 
 فائدتيف:

مكانتيا، كأىميتيا، فتثؽ بنفسيا كترتفع معنكيتيا، كتعمؿ عمى إنجاح : أف تشعر الرعية باألولى
 قرارىا ببذؿ أقصى طاقتيا.

: إف أخذ القيادة بمبدأ الشكرل، ىك جزء أصيؿ في تدريب كتأىيؿ طاقـ قيادم جديد، ممف الثانية
 .(1)بدترل فييـ النجابة كالحكمة؛ ليتحممكا مسئكلياتيـ، ألف القادة السابقة لف تعيش إلى األ

 

 الخامس: الثبات.المطمب 
 أواًل: تعريف الثبات.

 لغة. -3

 داـ ثبكتان  يثبت الشيء ، "كثبت(2)الشيء" دكاـ كىي كاحدة، كممة كالتاء كالباء "الثاء
" صمد الجيشي  كثبت كتصٌبر، كتماسؾ، يتزعزع، كلـ استقرَّ : الجندم ، "كثبىت(3)كاستقر"  .(4)كقاـك

 اصطالحًا. -4

 في التصرؼ حسف كىك شأنو أف يزؿ قدمو، الذم المكضع في دهتمكف الجندم كصمك "
 .(5)"عميو كاإلقامة األمر

 .(6)"كالتزلزؿ االضطراب ينتفي بحيث المكاف في التسكيف"أك: 

 ثانيًا: الوسائل المعينة عمى الثبات.
 تالوة القرآن وتدبره. -1

الثبات، كخير إف أساس الثبات لدل الجندم المسمـ ىك القمب، كال بد أف نعالج أصؿ 
ٌٍٔ﴿ عبلج يمكف أف يعالج القمب ىك القرآف، قاؿ تعالى: يٌٌُي ِلى ًسٌٌريكحٌيٌٛىزَّ دي ِي ٌٌٍٚإٍ ّىًٌٌ٘ بِّ ٌٌَِّرى ٌٌثًةٍِلى ًٌْليثىجِّخى

                                                           

 (.23-22( ينظر: القيادة العسكرية، بالي )ص 1)
 (.399/ 1( مقاييس المغة، ابف فارس )ج2)
 (.80/ 1لمنير، الفيكمي )ج( المصباح ا3)
 (.309/ 1( معجـ المغة العربية المعاصرة، عمر )ج4)
 (.130/ 2فيض القدير، المناكم )ج (5)
 (.191/ 12( التحرير كالتنكير، ابف عاشكر )ج6)
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ٌٚى ي ً ٜي٠اٌاَّلَّ ٘ى لٌآ دن ٞي يٍْشىلٌكى ب يٌىٌكى ًٙ ًٖ ٍص ٙي  آمنكا الذيف قاؿ صاحب الظبلؿ: ليثبت ،[102: النحؿ﴾ ]لًٍٖ
 الصدؽ إلى كتطمئف الحؽ عمى فتثبت ا، عند مف أنو تدرؾ فيي با، قمكبيـ المكصكلة

 بالنصر يبشرىـ كبما المستقيـ، الطريؽ إلى ييدييـ بما لممسمميف، كبشرل كالقرآف ىدل
 الدنيا في يضؿ ال أف فيو ما كاتبع القرآف، قرأ لمف ا "تضمف: ، قاؿ ابف عباس (1)كالتمكيف"

 .(2)اآلخرة" في يشقى كال

 تدبر مف نجاتو إلى كأقرب كمعاده، معاشو في لمجندم أنفع شيء القيـ: "فميسقاؿ ابف 
طالة القرآف،  الخير معالـ عمى العبد تطمع فإنيا آياتو، معاني عمى الفكر كجمع فيو، التأمؿ كا 
 األمكر عميو كتسيؿ كالتحكيؿ، الحؽ عف كالميؿ الزيغ عف قمبو بحذافيرىما، كتثبت كالشر

 .(3)التسييؿ" غاية لشاقةا كالعقبات الصعاب

 حافظو ىمة ىذه تكف لـ فإف بو كالعمؿ معانيو فيـ ىك القرآف مف "كالمطمكب قاؿ ابف تيمية:
 .(4)كالديف" العمـ أىؿ مف يكف لـ

 ذكر ا والدعاء.  -2

ف خير الزاد ىك ذكر ا تعالى، قاؿ تعالى:  إف الجندم بحاجة إلى الزاد في الميداف كا 
ةٌيىة﴿ ٟى ح 

ى
ًٌٌأ ٌٚىاَّلَّ ٜي٠اٌي ٘ى ٌٌٍٗإًذىاٌآ يذي ًِ كاٌٌىةزٍبيذي٠اًٌٌبىحٌنٌٕى ري ْي ٌىٌكىاٍذ سرًيناٌاَّللَّ ٌٌٍْٗى َّٖسي ٠فٌىٌٕىهى ًٖعي ٍٍ  ، قاؿ[45: األنفاؿ﴾ ]تي
 لو، بالتعظيـ جنكبكـ، عمى كمضطجعيف كقعكدان  قيامان  أحكالكـ كؿ عمى ا "اذكركا: جعفر أبك

 فتظفركا تنجحكا ذكره كيما كألسنتكـ قمكبكـ كأشعركا بيـ، كالظفر عمييـ بالنصر ا كادعكا
 .(5)عمييـ" كالظفر النصر ا كيرزقكـ بعدككـ،

 كلمعمماء في ىذا الذكر ثبلثة أقكاؿ: 
 .الشدائد في الثبات عمى يعيف ذكره فإف قمكبكـ، جزع عند ا اذكركا :األول

 فأمر المساف، كيضطرب المقاء دعن يسكف ال القمب فإف بألسنتكـ، كاذكركه بقمكبكـ، اثبتكا :الثاني
 عف إال تككف ال الحالة كىذه الذكر، عمى المساف كيثبت اليقيف، عمى القمب يثبت حتى بالذكر

 . الناس في المحمكدة الشجاعة كىي البصيرة، كاتقاد المعرفة، قكة
                                                           

 (.2194/ 4( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج1)
 (.389/ 18( جامع البياف، الطبرم )ج2)
 (.450/ 1زية )ج( مدارج السالكيف، ابف قيـ الجك 3)
 (.55/ 23( مجمكع الفتاكل، ابف تيمية )ج4)
 (.574/ 13( جامع البياف، الطبرم )ج5)
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 ذكر نوأ لكـ، كاألظير كمثامنتو أنفسكـ ابتياعو في لكـ ا كعد مف عندكـ ما اذكركا :الثالث
 .(1)لمجناف المكافؽ المساف

 المداومة عمى العمل الصالح. -3

 أبي قكؿ سر كذلؾ طاعًتو، في ىك مف بقكةً  المطيعً  لتأييدً  مكجبة كرسكلو ا إف طاعة
 الناس تقاتمكف "إنما:  «القتاؿ قبؿ صالح عمؿ» باب في البخارم ركاه الذم  الدرداء

 قاؿ العيني: "إف ،(3)ليـ النصر آمران ليـ بالثبات عميو ، فذكرىـ سبحانو بما أكجب(2)"بأعمالكـ
 أصمح مف عنده كالثبات القتاؿ، عند كثبت كفى مف عمى كأثنى يفعؿ، ال بما قاؿ مف عاتب ا

 الفضؿ ثبكت كبٌيف القتاؿ عند كثبت كفى مف عمى ، كقاؿ ابف حجر: "كأثنى ربنا (4)األعماؿ"
 .(5)األعماؿ" أصمح مف كذلؾ الكفاء عمى الصحيح كالعـز الصدؽ تقديـ في

ف ا تعالى يثبت جنده باألعماؿ الصالحة فقد قاؿ  ٌ﴿: كا  ٌيٌييثىجِّخي ٌٚىٌاَّللَّ ي ً ٜي٠اٌاَّلَّ ٘ى ٠ٍؿًٌٌآ ِى ٌثًةٍٕ
ٍجيىةٌاٍِلىيىةةًًٌٌفٌٌاثلَّةثًًخٌ ًِفٌٌادل  ةًٌٌكى  بالخير فيثبتيـ الدنيا الحياة ، قاؿ قتادة: "أما[27: إبراىيـ﴾ ]اٍْلًخرى
 اً، رىسيكؿى  يىا: قىاليكا" اْسَتْعَمَموُ  َخْيرًا ِبوِ  اُ  ُيِردِ  َمنْ : " اً  رىسيكؿي  ، كقد قىاؿى (6)الصالح" ؿكالعم
ا اليوي؟ مى  في طيبة مجرد ليس الصالح ، كالعمؿ(7)"َمْوِتوِ  َقْبلَ  َصاِلحٍ  ِلَعَملٍ  ُيَوفُّْقوُ : "قىاؿى  اٍسًتٍعمى

 بناء مف اإلصبلح، معاني بكؿ األرض في اإلصبلح ىك إنما تقاـ، مفركضة كشعائر النفس
نتاج كنماء كنشاط كعمارة  .(8)كا 

 تدبر قصص القرآن. -4

إف ا قد جعؿ القرآف نبراسان كعكنان لجنده في كؿ المياديف، كىك المثبت ليـ عمى 
ٌ﴿كثيران مف القصص لتثبيت جنكده كالتأسي بيا، قاؿ تعالى:  الجادة، كقد أكرد ا  ا ٌٌكىّلُكي ِيع  ٌجى

ّىٌ ٖىيٍ ٌٌٍٚنى ٍججىةءًًٌٌ٘
ى
ًٌٌٔأ ةٌالر شي ٌٌ٘ى ًٌٌٝٛيثىجِّخي ةءىؾٌىٌٌيؤىادىؾٌىٌثً ًذقًًٌٌفٌٌكىصى َ ٌٌٞى حٌهٌاٍِلى ٠ًٍنلى مى رىلٌكى ٍْ ًٜيٌىٌكىًذ ً٘ ٍؤ ٙي  ﴾لًٍٖ

                                                           

 (.23/ 8( ينظر: الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي )ج1)
 : معمؽ[.20/ 4الجياد كالسير/ عمؿ صالح قبؿ القتاؿ، صحيح البخارم، البخارم، ( ]2)
 (.295/ 8( ينظر: نظـ الدرر، البقاعي )ج3)
 (.105/ 14( عمدة القارم، العيني )ج4)
 (.25/ 6( فتح البارم، ابف حجر )ج5)
 (.602/ 16( جامع البياف، الطبرم )ج6)
[، قاؿ األلباني: صحيح/ صحيح الجامع الصغير 13408: حديث رقـ98/ 21 مسند أحمد، أحمد،( ]7)

 (.117/ 1كزيادتو، األلباني )ج
 (.1854/ 4( ينظر: في ظبلؿ القرآف، قطب )ج8)
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 عمى ذلؾ خؼ مشاركان  فيو لو رأل فإذا كبمية بمحنة ابتمي إذا اإلنساف ألفٌ  كذلؾ [120: ىكد] 
 المشركيف إنكار إزاء  النبي لفؤاد فكاف ذلؾ تثبيت ،(1)خفت عمت اإذ المصيبة: يقاؿ كما قمبو

يذائيـ  ليـ الباقية ككانت أكذم، كما أكذكا الرسؿ أكلئؾ فإف المؤمنيف مف معو كمف  لمنبي كا 
 .(2)كلممتقيف

ف الجندم حيف يسمع إلى قصة نبي ا ابراىيـ  ترتفع معنكياتو كيزداد ثباتان،  كا 
ىذٌى: ﴿ي تفسير قكلو تعالىيقكؿ الماتريدم ف ٌيٌكىاَتَّ ٌٗىٌاَّللَّ ي ًٞ ا ٌٌإًثٍرى ًٖيَلن  "جعؿ: أم [125: النساء﴾ ]خى

 لـ بمحف كامتحنو بببليا، المَّو ابتبله لما الخبلئؽ؛ مف ألحد مثميا يجعؿ لـ ككرامة منزلة عنده لو
 كما سكاه، حدبأ يستعف كلـ فصبر، النار، في أيلقي ما: ذلؾ مف عمييا، فصبر بمثميا، أحدنا يبتؿ
 ىنالؾ، ماء ال: مكة جباؿ في الطفؿ ككلده أىمو يترؾ أف أمر كما فأضجعو، كلده، بذبح ابتمي
، كىذا صاحب (3)فاستحؽ بذلؾ أف يككف خميؿ ا عمى صبره كثباتو" ففعؿ، نبات؛ كال زرع، كال

ثبات األخدكد الذم سنذكر قصتو عند ذكر نماذج الثبات كصكره، ككيؼ ضحى بحياتو بكؿ 
 .(4)كرجكلة، كمف قبمو الراىب كمف بعده أصحاب األخدكد حتى قضكا شيداء

كما ثبت طالكت كجنكده رغـ قمة الثابتيف، ككثرة المنيزميف، كتعاظـ قكة عدكىـ فقالكا: 
بَّٜىة﴿ ًٌٍرغٌٌٍرى

ى
ٖىيٍٜىةٌأ ٍِبناٌنى ثىجٍِّخٌٌغى ٜىةٌكى ٘ى ا ٍُدى

ى
ٛىةٌأ ٍ ٌٌكىاٍَٛصي ى ـًٌٌلَعى ٠ٍ ِى ٌٚىٌإٍ ًًٌري ، فقد أكرد ابف [250: البقرة]﴾ إنٍاى

ابى  "كينَّا قاؿ: عازب  بف البراء الجكزم عف مَّدو  أىٍصحى دَّثي  ، ميحى ابً  ًعدَّةى  أىفَّ : »نىتىحى  بىٍدرو  أىٍصحى
مىى ابً  عى كا الًَّذيفى  طىاليكتى  ًعدًَّة أىٍصحى اكىزي ، مىعىوي  جى لىـٍ  النَّيىرى اًكٍز  كى  عىشىرى  ًبٍضعىةى  ميٍؤًمفه  ًإالَّ  مىعىوي  ييجى

ثىبلىثى   . (6)"(5)«ًمائىةو  كى

 العزائـ تياكت كقكتيـ، األعداء كثرة النياية، فأماـ إلى كذلؾ يثبت لـ القميؿ كىذا
 ىي كىذه ككثقت، با المختارة، كاعتصمت القميمة الفئة ثبتت التخاذؿ ىذا القمكب، كأماـ كزلزلت
 التي الصغيرة المؤمنة الفئة ، فيذهكالتمكيف العز كاستحقت النصر، كتمقت الكفة، رجحت التي
بَّٜىة: ﴿تدعكه لربيا اتجيت النصر، كتمقت المعركة كخاضت ثبتت ًٌٍرغٌٌٍرى

ى
ٖىيٍٜىةٌأ ٍِبناٌنى ثىجٍِّخٌٌغى ٌكى

ٜىة ٘ى ا ٍُدى
ى
ٛىةٌأ ٍ ٌٌكىاٍَٛصي ى ـًٌٌلَعى ٠ٍ ِى ٌٚىٌإٍ ًًٌري  كحده، ا يد في القكل ميزاف أف تحس كىي [250: البقرة﴾ ]إنٍاى

                                                           

 ( بتصرؼ.86/ 2( السراج المنير، الشربيني )ج1)
 (.3778/ 7( ينظر: زىرة التفاسير، أبك زىرة )ج2)
 (.370/ 3( تأكيبلت أىؿ السنة، الماتريدم )ج3)
 [.3005: حديث رقـ2300/ 4الزىد كالرقائؽ/قصة أصحاب األخدكد، صحيح مسمـ، مسمـ، ( ينظر: ]4)
 [.3958: حديث رقـ73/ 5المغازم/ غزكة أصحاب بدر،  صحيح البخارم، البخارم،( ]5)
 (.226/ 1( زاد المسير، ابف الجكزم )ج6)
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 في يتحقؽ كعندما حقان، با االتصاؿ عند لؤلمكر التصكرات تتغير كىكذا صر،الن منو فطمبت
 .(1)الصحيح اإليماف القمب

 الصبر مع الثقة بالنصر. -5

النصر عمى األعداء، ألف الصبر عند ك  الثبات كالصبر كالمصابرة مف أعظـ أسباب
الذم تسيؿ فيو الدماء ، كمما تكرىو النفكس: القتاؿ (2)"حبس النفس عمى ما تكره"أىؿ المغة 

ٌكتزىؽ فيو النفكس، كىك مف حيث طبيعتو مكركه، كما يتضح مف ىذه اآلية الكريمة: ﴿ ذًتى ْي

حٍبةنٌ ج ٠اٌطى ً ٍفٌَتي
ى
ٌأ ٌكىنىسى ٍٗ ٌٕىسي رٍيه ٌخى ٠ى ٞي حٍبةنٌكى ٠اٌطى ٞي ٍفٌدىٍسرى

ى
ٌأ ٌكىنىسى ٍٗ ٌٕىسي ٍرقه ْي ٌ ٠ى ٞي ٌكى ذىةؿي ًِ ٌإٍ ٗي ٖىيٍسي ٌنى ٠ى ٞي ٌكى

ٌي ٌكىاَّللَّ ٍٗ ٌٕىسي ٌّ ٙي٠فٌىُشى ٌَلٌتىٍهٖى ٍٗ ٍجذي
ى
ٌكىأ ٗي ٍهٖى  [.216]البقرة:  ﴾ٌحى

إًٍفٌقاؿ تعالى: ﴿ فالصبر مف أىـ عكامؿ نصر المؤمنيف عمى أعدائيـ، كالتقكل، كما" كى
ٌ ًيؿه ٌُمي ٖي٠فى ٙى ٍه ٌحى ة ٙى ٌثً ى ٌاَّللَّ ٌإًفَّ

حٍبةن ٌطى ٍٗ ٞي يٍدي ْى ٌ ٍٗ زي ٌيىُضي  ٌَل ٠ا ِي تىذَّ ٌكى  [، فيك120]آؿ عمراف:  ﴾دىٍػًِبيكا
 الكقيعة طريؽ سمككا إف ككيدىـ مكرىـ كأماـ أقكياء كانكا إف قكتيـ أماـ كالصمكد كالعـز برالص

 اتقاء بعضيا أك كميا العقيدة عف التنازؿ كال كالتخاذؿ االنييار ال كالتماسؾ الصبر كالخداع،
 .(3)المدخكؿ لكدىـ كسبا أك المتكقع لشرىـ

 ِإالَّ  أِلََحدٍ  َذاكَ  َوَلْيَس  َخْيٌر، ُكمَّوُ  َأْمَرهُ  ِإنَّ  ُمْؤِمِن،الْ  أِلَْمرِ  َعَجًبا: »قاؿ رسكؿ ا كقد 
نْ  َلُو، َخْيرًا َفَكانَ  َشَكَر، َسرَّاءُ  َأَصاَبْتوُ  ِإنْ  ِلْمُمْؤِمِن،  ،(4)«َلوُ  َخْيرًا َفَكانَ  َصَبرَ  َضرَّاُء، َأَصاَبْتوُ  َواِ 

 مف كمرحمة اإليماف، مراتب مف مرتبة الرخاء عند كالشكر الببلء، عند قاؿ الشعراكم: "كالصبر
ٍسب كمراؽو، أخرل مراحؿ يتمكىا كعىتىبة بداية كىي المؤمف، نفس في اليقيف مراحؿ  قكة حى

 .(5)اإليماف"

"فميما بمغ الرجؿ الغاية في الصبر كاستكلى عمى األمد في حمبتو، فبلبد لو أف يقؼ 
، إذا كاف ألغراض عاج مة ألنو يستمد قكتو كيتغذل مف الجذكر تحممو كينفد ثباتو عند حد معمـك

أما الصبر الذم يستجمب قكتو مف جذكر التكحيد، كالذم ال  ،الفكرية لمشرؾ كعبكدية المادية

                                                           

 ( باختصار.263/ 1( ينظر: في ظبلؿ القرآف، قطب )ج1)
، الحميرم )ج2)  (.3663/ 6( شمس العمـك
 (.453/ 1( ينظر: في ظبلؿ القرآف، قطب )ج3)
 [.2999:حديث رقـ2295/ 4أمره كمو لو خير، الزىد كالرقائؽ/المؤمف صحيح مسمـ، مسمـ، ( ]4)
 (.9729/ 16( الخكاطر، الشعراكم )ج5)
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يبتغى مف كرائو إال كجو ا تعالى، فيك كنز مكنكف ال تصؿ إليو يد السارؽ، كجيش عرمـر مف 
 .(1)ئد كاألىكاؿ الممكنة في ىذه الدنيا"الثبات كالبسالة، ال يقدر أف يقؼ في كجيو سائر الشدا

 شدة العقوبة المترتبة عمى الفرار من الزحف. -6
ةٌيىة﴿: إف ا تعالى حٌذر الجندم بأقكل ليجات التحذير مف الفرار كالتكلي، فقاؿ  ٟى ح 

ى
ٌأ

ٌٚى ي ً ٜي٠اٌاَّلَّ ٘ى ٌٗيٌإًذىاٌآ يذي ًِ ٌٚىٌٕى ي ً كاٌاَّلَّ ري ٍى ةٌزى ٍن ٌٌزىٍظ ٌٗيٌٌىَلى ٞي ٠ ٕ ٍدثىٌٌدي٠ى
ى
ٌٌٍٚةرٌىاٍْل ٘ى ٌٌٍٗكى ًٟ

ِّ ل بًذٌوٌيي٠ى ٘ى ٌٌديثيرىقيٌٌيى٠ٍ ٌنةٌإًَلَّ رِّ ذىعى ٌ٘ي
ذىةؿٌو ًِ كًٌٌٍٕ

ى
ناٌأ ِّيِّ ذىعى ٌٌ٘ي دًٌٌٌٍبىحٌوٌإًَلى ِى ٌٌثىةءٌىٌذى تو ٌٚىٌثًيىؾى ًًٌٌ٘ كىاقيٌٌاَّللَّ

ٍ
أ ٘ى ٌٗيٌكى َّٜ ٟى ٌٌصى بًئٍسى ٙىًػريٌيٌكى ٍ  -15: األنفاؿ﴾ ]ال

اْجَتِنُبوا السَّْبَع : »قكؿ النبي  كالفرار كالتكلي كبيرة مكبقة بظاىر القرآف الكريـ كصريح، [16
؟ « الُموِبَقاتِ  مىا ىيفَّ ، كفي (2)«...َوالتََّولّْي َيْوَم الزَّْحفِ ...: »)فذكر منيا(قىاليكا: يىا رىسيكؿى المًَّو، كى

ًٌالحديث دليؿ عمى أف الفرار مف الكبائر المحرمة، لقكلو تعالى: ﴿ ٌاَّللَّ ٚى ً٘ ٌ تو ٌثًيىؾى ٌثىةءى ٍد ِى ﴾ ذى
 .[16اؿ: ]األنف

كقد أجاز التحيز إلى فئة كىك أف يرل القتاؿ في غير مكضعو أصمح كأنفع فينتقؿ إليو، 
ف كثر الكفار لقكلو تعالى: ﴿ ف بعدت إذ لـ تفصؿ اآلية، ككانت اليزيمة محرمة كا  ٌكا  ٗي ٞي ٠ ٕ ٌدي٠ى ٌىَلى

ٍدثىةرٌى
ى
ٌنًٌ[، ثـ خففت عنيـ بقكلو: ﴿15﴾ ]األنفاؿ: اٍْل ٍٗ ٍٜسي ً٘ ٌ ٍٚ ٌيىسي ًٖجي٠اٌإًٍف ٍي ٌحى كفى ةثًري ٌغى كفى ٍْشي

ةاىتىٍيًٌ [ فأكجب عمى كؿ كاحد مصابرة عشرة، ثـ خفؼ عنيـ كأكجب عمى 65﴾ ]األنفاؿ: ً٘
ٌٍٗالكاحد مصابرة اثنيف بقكلو: ﴿ ٍٜسي ٌخى ي ٌاَّللَّ ًى ٍَّ ٌخى ر الشرع عمى ذلؾ [ ، كاستق66﴾ ]األنفاؿ: اٍْلفى

 .(3)د فر كمف فر مف ثبلثة فمـ يفر: مف فر مف اثنيف فق حرمت اليزيمة لقكؿ ابف عباسف
 متحرفيف إال يكلكا أف عمييـ حـر العدك مف ضعفيـ فمقكا المسممكف غزا "إذا: الشافعي قاؿ
ف فئة إلى متحيزيف أك لقتاؿ  كال يكلكا أف ليـ أحب لـ ضعفيـ مف أكثر المشرككف كاف كا 

 فئة، إلى التحيز أك اؿلمقت التحرؼ غير عمى عنيـ كلكا لك ا مف عندم السخط يستكجبكف
 .(4)المشيكر عنو" كىذا مذىب ابف عباس 

 ثالثًا: نماذج من الثبات في الجياد.
 يوم حنين وأصحابو. ثبات النبي  -1

 مف رجؿه  قاؿ التىٍقكا فمما الكقعة، فيو كانت كالطائؼً  مكةى  بيف كادو  قاؿ أبك السعكد: إف حنينان 
 المشرككف فانيـز شديدان، قتاالن  فاقتتمكا  ا رسكؿ ءتفسا قمة مف اليكـى  نيغمىبى  لف المسمميف:

                                                           

 (.26( األسس األخبلقية لمحركة اإلسبلمية، المكدكدم )ص 1)
 [.6857: حديث رقـ175/ 8الحدكد/رمي المحصنات صحيح البخارم، البخارم، ( ]2)
 (.298 -297/ 7( ينظر: نيؿ األكطار، الشككاني )ج3)
 (.285/ 2كاجر، الييثمي )ج( الز 4)
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ف الغنائـ، عمى المسممكف فأكبَّ  الذرارمى  كخمَّكا  رماة فاستقبمكا المسمميف قكمان  كانكا ىكازف كا 
 كابفي  بغمتو بمجاـ آخذان  العباسي  عمُّو معو يفر كبقي فمـ  ا رسكؿ فأما بالسياـ، ففر الجيش،

 النَِّبيُّ  َأَنا» يقكؿ: كىك المشركيف نحك البغمةى  يركيض كىك بركابو آخذان  الحرث بفا سفياف أبك عمّْو
نَّ  ِبِو، َنتَِّقي اْلَبْأُس  اْحَمرَّ  ِإَذا َواِ  ُكنَّا: »اٍلبىرىاءي  قىاؿى  ،(1)«الُمطَِّمبْ  َعْبدِ  اْبنُ  َأَنا َكِذْب، الَ   َواِ 

 سٌباقان  الجأش كرباطةً  الشجاعة في فكاف ،»(2) النَِّبيَّ  ِنيَيعْ  ِبِو، ُيَحاِذي َلمَِّذي ِمنَّا الشَُّجاعَ 
ذى  "ثيَـّ  القاصيًة، لمغايات يىاتو   اً  رىسيكؿي  أىخى كهى  ًبًيفَّ  فىرىمىى حىصى  اْنَيَزُموا: »قىاؿى  ثيَـّ  اٍلكيفَّاًر، كيجي
مىى اٍلًقتىاؿي  فىًإذىا أىٍنظيري  فىذىىىٍبتي : قىاؿى  «ُمَحمَّدٍ  َوَربّْ   أىفٍ  ًإالَّ  ىيكى  مىا فىكىاً،: قىاؿى  أىرىل، ًفيمىا ئىًتوً ىىيٍ  عى
يىاًتوً  رىمىاىيـٍ  ا ًبحىصى دَّىيـٍ  أىرىل ًزٍلتي  فىمى ، حى ميٍدًبرنا" كىأىٍمرىىيـٍ  كىًميبلن

(3()4). 

 .أنس بن النضر  -2

 عىفٍ  النٍَّضًر  ٍبفي  أىنىسي  عىمّْي غىابى : قاؿ ، أنس أخرج البخارم في صحيحو عف
، ًقتىاؿً  ؿً  عىفٍ  ًغٍبتي  المَّوً  رىسيكؿى  يىا: »فىقىاؿى  بىٍدرو ، قىاتىٍمتى  ًقتىاؿو  أىكَّ  ًقتىاؿى  أىٍشيىدىًني المَّوي  لىًئفً  الميٍشًرًكيفى

يىفَّ  الميٍشًرًكيفى  ا المَّوي  لىيىرى ، يىٍكـي  كىافى  فىمىمَّا ،«أىٍصنىعي  مى دو ، كىاٍنكىشىؼى  أيحي  أىٍعتىًذري  يًإنّْ  المَّييَـّ : »قىاؿى  الميٍسًمميكفى
نىعى  ًممَّا ًإلىٍيؾى  ابىوي  يىٍعًني - ىىؤيالىءً  صى نىعى  ًممَّا ًإلىٍيؾى  كىأىٍبرىأي  - أىٍصحى  ثيَـّ  - الميٍشًرًكيفى  يىٍعًني - ىىؤيالىًء، صى
ـى  ، ٍبفي  سىٍعدي  فىاٍستىٍقبىمىوي  ،«تىقىدَّ ، ٍبفى  سىٍعدي  يىا: »فىقىاؿى  ميعىاذو نَّةى  ميعىاذو يىا أىًجدي  ًإنّْي ٍضرً النَّ  كىرىبّْ  الجى  ًمفٍ  ًريحى
دو  ديكفً  ا المَّوً  رىسيكؿى  يىا اٍستىطىٍعتي  فىمىا: سىٍعده  قىاؿى  ،«أيحي نىعى، مى ٍدنىا: أىنىسه  قىاؿى  صى ثىمىاًنيفى  ًبٍضعنا ًبوً  فىكىجى  كى

ٍربىةن  ، طىٍعنىةن  أىكٍ  ًبالسٍَّيؼً  ضى ٍميىةن  أىكٍ  ًبريٍمحو ٍدنىاهي  ًبسىٍيـو  رى قىدٍ  قيًتؿى  قىدٍ  كىكىجى ثَّؿى  كى ، ًبوً  مى ا الميٍشًركيكفى فىوي  فىمى  عىرى
ده  لىتٍ  اآليىةى  ىىًذهً  أىفَّ  نىظيفُّ  أىكٍ  نيرىل كينَّا: "أىنىسه  قىاؿى  ًببىنىاًنوً  أيٍختيوي  ًإالَّ  أىحى ًفي ًفيوً  نىزى ٌٚى: ﴿أىٍشبىاًىوً  كى ًٌ٘

ًٜيٌى ً٘ ٍؤ ٙي ةؿهٌٌال ُي٠اٌرًصى دى ةٌغى كاٌ٘ى دي ٞى ٌىٌَعى ًٌٌٝاَّللَّ ٖىيٍ  ظاىرة ، قاؿ العيني: "فيو فضيمة(5)[23: حزاباأل﴾ ]نى
 .(6)اليقيف" كقكة كالتكرع، التكقي ككثرة اإليماف صحة مف عميو كاف كما ، ألنس

 ثبات الراىب والفتى وأصحاب األخدود. -3

                                                           

 [.2874: حديث رقـ 31/ 4البيضاء،  الجياد كالسير/ بغمة النبي صحيح البخارم، البخارم، ( ]1)
 133سبؽ تخريجو ص (2)
 [.1775: حديث رقـ1398/ 3الجياد كالسير/غزكة حنيف، صحيح مسمـ، مسمـ، ( ]3)
 ( بتصرؼ.56-55/ 4عقؿ السميـ، أبي السعكد )ج( إرشاد ال4)
مىٍيًو{، صحيح البخارم، البخارم، ( ]5) دىقيكا مىا عىاىىديكا المَّوى عى اؿه صى الجياد كالسير/قكلو تعالى }ًمفى الميٍؤًمًنيفى ًرجى

 [.2805:حديث رقـ19/ 4
 (.103/ 14( عمدة القارم، العيني )ج6)
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أخرج اإلماـ مسمـ في صحيحو أف ممكان كاف لو ساحر فمما كبر سنو أراد تعميـ السحر 
طريقو عمى راىب حتى تعرؼ عمى ا، ككانت قد عرضت دابة في لغبلـ، فكاف الغبلـ يمر في 

طريؽ الناس فرجميا بعد أف سأؿ ا إف كاف أمر الراىب خير مف السحر أف يقتؿ الدابة فماتت 
كزاؿ الخطر ثـ فتح ا عميو فصار يبرئ األكمو كاألبرص، حتى عمـ جميس الممؾ فأتاه ليشفيو 

مما أف بمغ األمر لمممؾ تعرؼ عمى الراىب كحاكؿ أف يرده عف فعرفو عمى ا كأنو الشافي ف
 لو فقيؿ بالغبلـ جيء ثـ شقاه، كقع حتى بو فشقو رأسو، مفرؽ في شارالمن فكضع دينو فأبى

 فقاؿ فأبى فحاكؿ قتمو بعده محاكالت لكف ا كاف يرد كيد الممؾ كأعكانو، دينؾ، عف ارجع
 صعيد في الناس تجمع: قاؿ ىك؟ كما: قاؿ بو، آمرؾ ما تفعؿ حتى بقاتمي لست إنؾ: لمممؾ
: قؿ ثـ القكس، كبد في السيـ ضع ثـ كنانتي، مف سيمان  خذ ثـ جذع، عمى كتصمبني كاحد،
 آمنا: الناس قاؿ فمما فعؿ ذلؾ، قتمتني، ذلؾ فعمت إذا فإنؾ ارمني، ثـ الغبلـ، رب ا باسـ
 جماعة فيو ، قاؿ صاحب الظبلؿ: "ككبكا(1)ثـ ألقاىـ جميعان  باألخدكد فأمر الغبلـ، برب

 الفئة مصرع لتشيد المتسمطكف حشدىا التي الجمكع مف مرأل عمى حرقان، فماتكا المؤمنيف
: المؤمنيف اآلدمييف حريؽ الحريؽ، بمشيد الطغاة يتميى كلكي البشعة، الطريقة المؤمنة بيذه

ة﴿ ٘ى ٠اٌكى ٙي ِى ٌٌٍٗجى ٟي ٍٜ ًٌٌ٘ فٌٌٍإًَلَّ
ى
ٜي٠اٌأ ً٘ ًٌٌييٍؤ ًزيزًٌٌثًةَّللَّ يدًٌٌإٍهى ًٙ ، فاستحقكا عمى ىذا الثبات أف [8: البركج﴾ ]اٍِلى

 .(2)يخمد ا ذكرىـ في سكرة كاممة ضمف دستكر األمة الخالد ككفى بذلؾ عزة كفخر"

                                                           

 [.3005: حديث رقـ2300/ 4كالرقائؽ/قصة أصحاب األخدكد، الزىد صحيح مسمـ، مسمـ، ( ينظر: ]1)
 (.3871/ 6( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج2)
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 المبحث األول
 نماذج لمجندي الراشد في القرآن الكريم

 

 .داوود ب األول: المطم
 .أواًل: التعريف بنبي ا داود 

 اسمو. -1

 بف إـر بف عكيناذب بف نحشكف بف سممكف بف باعز بف عكيد بف إيشا بف داكد "ىك
 ا عبد ،الخميؿ  إبراىيـ بف إسحاؽ  بف يعقكب  بف ييكذا بف فارص بف حصركف

 كتكفي المسيح، قبؿ 1085 سنة لحـ بيت بقرية ، "كلد(1)بيت المقدس" أرض في كخميفتو كنبيو
 .(2)"1015 سنة أكرشميـ في
 . وصفو ومنزلتو -2

 فييا المحية طكيؿ الشعر، قميؿ العينيف، أزرؽ قصير، الجسـ أبيض الكجو أحمر كاف 
 .(3)القمب طاىر الصكت، حسف جعكدة

لى إليو كمالكا إسرائيؿ بنك أحبتو جالكت قتؿ لما كأنو  طالكت مرأ مف فكاف عمييـ، ممكو كا 
 كاآلخرة، الدنيا خيرم بيف كالنبكة، الميمؾ بيف ا لو كجمع ،داكد  إلى الميمؾ كصار كاف ما

: تعالى قاؿ كما كىذا، ىذا داكد في فاجتمع آخر، سبط في كالنبكة سبط، في يككف الميمؾ ككاف
ٔىٌ﴿ ذى رى ٌٌدىاكيكدٌيٌكى ي٠تى ةل آدىةقيٌٌصى ٌيٌكى ّىٌٌاَّللَّ ٍٖ ٙي ٍ حٌىٌال ٙى ٍٓ ٌٝيكىنٌىٌكىاٍِلً ٙى ةٌَّٖ َّٙ ةءٌيًٌم ىظى  .(4)[251: البقرة﴾ ]ي

 ثانيًا: نبي ا داود مثااًل لمجندي العابد.
قد تميزت عف عبادة غيره مف الناس، لذلؾ كرد ذكرىا في القرآف  إف عبادة داكد 
رٌٍ﴿كالسنة قاؿ ا تعالى:  ْي ٛىةٌكىاٍذ جٍدى يٍدًٌٌذىاٌدىاكيكدٌىٌخى

ى
ٌٝيٌاٍْل ٌٌإًَّٛ كَّابه

ى
د ذكر أبك جعفر ، فق[17: ص﴾ ]أ

                                                           

(، الدر المنثكر، 265/ 2(، كينظر: قصص األنبياء، ابف كثير )ج70/ 9( ركح المعاني، األلكسي )ج1)
 (.748/ 2السميف الحمبي  )ج

 (.338/ 7( التحرير كالتنكير، ابف عاشكر )ج2)
 (.70/ 9(، كينظر: ركح المعاني، األلكسي )ج645/ 5المنثكر، السميف الحمبي )ج( الدر 3)
(، ركح المعاني، 645/ 5(، الدر المنثكر، السميف الحمبي )ج300/ 2( ينظر: البداية كالنياية، ابف كثير )ج4)

 (.70/ 9األلكسي )ج
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 يقكـ كاف  داكد أف لنا ذكر اإلسبلـ، كقد في كفقيا العبادة، في قكة "أعطي: قاؿ عف قتادة
 .(1)الدىر، كقاؿ مجاىد: ذا األيد أم ذا القكة في طاعة ا" نصؼ كيصكـ الميؿ

 كنذكر بعض صكر العبادة التي مدحو ا بيا، عمى النحك التالي:
 :صالة داوود  -1

اَلةِ  َأَحبُّ : »قىاؿى   المَّوً  رىسيكؿى  خارم أىفَّ أخرج الب  َوَأَحبُّ  ، َداُودَ  َصاَلةُ  المَّوِ  ِإَلى الصَّ
َيامِ   َيْوًما، َوَيُصومُ  ُسُدَسُو، َوَيَنامُ  ُثُمَثُو، َوَيُقومُ  المَّْيلِ  ِنْصفَ  َيَنامُ  َوَكانَ  َداُوَد، ِصَيامُ  المَّوِ  ِإَلى الصّْ
 الكقت في يقـك ثـ الميؿ أكؿ يريح جسده بنكـ  داكد قاؿ ابف حجر: كاف ،(2)«َيْوًما َوُيْفِطرُ 
 القياـ نصب مف بو يستريح ما بالنكـ يستدرؾ ثـ سؤلو فأعطيو سائؿ مف ىؿ فيو ا ينادم الذم
نما السحر، عند النـك ىك كىذا الميؿ بقية في  بالرفؽ األخذ أجؿ مف أحب الطريقة ىذه صارت كا 

 استقباؿ المصمحة مف كفيو الصباح، إلى السير بخبلؼ البدف يريح القياـ بعد النكـ كألف لمنفس
قباؿ بنشاط النيار كأذكار الصبح صبلة  األخير السدس ناـ مف ألف الرياء عدـ إلى أقرب كأنو كا 
 . (3)يراه" مف عمى الماضي عممو يخفي أف إلى أقرب فيك القكل سميـ المكف ظاىر أصبح

 مف ساعة عمييـ تأتي ال فكاف الصبلة، كنسائو ككلده أىمو مىع جزأ قد  داكد ككاف
نساف إال كالنيار الميؿ ٖي٠ا﴿ اآلية ىذه فغمرتيـ يصمي، قائـ داكد آؿ مف كا  ٙى اٌدىاكيكدٌىٌآؿىٌٌاٍخ رن ٍٓ ٌطي
ٔهٌ ًٖي ُى ٌٌٍٚكى ٠رٌيًٌنجىةًدمٌىًٌ٘ ٓي  .(4)[13: سبأ﴾ ]الظَّ

 .صيام داوود  -2

قاؿ لعبد ا بف عمرك بف  ا فقد أخرج مسمـ أف رسكؿ  كعف صياـ داكد 
َيامِ  َأْعَدلُ  َوُىوَ  ، َداُودَ  ِصَيامُ  َوَذِلكَ  َيْوًما، َوَأْفِطرْ  َيْوًما ُصمْ : »العاص  : قيٍمتي  قىاؿى  «الصّْ

ؿى  أيًطيؽي  فىًإنّْي ، ًمفٍ  أىٍفضى ف(5)"«َذِلكَ  ِمنْ  َأْفَضلَ  اَل : » اً  رىسيكؿي  قىاؿى  ذىًلؾى  داكد  صياـ ، كا 
كما كال  فطره أياـ كزائره كأىمو نفسو حؽ يؤدم فاعمو ألف ا إلى كأحبو الصياـ أعدؿ كاف نماإ

 .(6)يضعفو عف الجياد في سبيؿ ا

                                                           

 (.167/ 21( جامع البياف، الطبرم )ج1)
 [.1131: حديث رقـ50/ 2تيجد/مف ناـ عند السحر، الصحيح البخارم، البخارم، ( ]2)
 (.16/ 3( فتح البارم، ابف حجر )ج3)
 (.442/ 6( تفسير القرآف العظيـ، ابف كثير )ج4)
 [.1159: حديث رقـ812/ 2الصياـ/النيي عف صـك الدىر لمف تضرر بو، صحيح مسمـ، مسمـ، ( ]5)
 (.224/ 4( ينظر: فتح البارم، ابف حجر )ج6)
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 ذكر ا وقراءة الزبور. -3

قد اشتير بكثرة ذكره كتسبيحو ككاف إذا سبح أجابتو  ذكر ابف الجكزم أف داككد 
الُقْرآُن، َفَكاَن َيْأُمُر ِبَدَوابِّْو  ُخفَّْف َعَمى َداُوَد : »اؿى ، قى (1)الجباؿ كالطير بالتسبيح كالذكر"

، فيو: (2)أم: الزبكر« َفُتْسَرُج، َفَيْقرَُأ الُقْرآَن َقْبَل َأْن ُتْسَرَج َدَوابُُّو، َواَل َيْأُكُل ِإالَّ ِمْن َعَمِل َيِدهِ 
ه كما يطكم المكاف، كالبركة قد تقع الداللة عمى أف ا تعالى يطكم الزماف لمف يشاء مف عباد

في الزمف اليسير حتى يقع فيو العمؿ الكثير، قاؿ النككم: أكثر ما بمغنا مف ذلؾ مف كاف يقرأ 
 .(3)أربع ختمات بالميؿ كأربعان بالنيار"

كاف أكابان رجاعان إلى ربو بالطاعة كالعبادة كالذكر كاالستغفار، كمع النبكة كالممؾ آتاه ا فقد 
فضمو قمبان ذاكران كصكتان رخيمان، يرجع بو تراتيمو التي يمجد فييا ربو، كبمغ مف قكة استغراقو  مف

في الذكر، كمف حسف حظو في الترتيؿ، أف الجباؿ تسبح معو، كالطير مجمكعة عميو، تسبح 
ٌكىاٍْلًٌمعو لمكالىا كمكاله: ﴿ ٌثًةٍٕهىًِشِّ ٚى جٍِّع يصى ٌي ٝي هى ٘ى ٌ جىةؿى ٌاٍْلً ٍرٛىة خَّ ٌإًَّٛةٌشى اًؽ ٌيٌٍُشى ٌِلى ٌّ ٌُّلي ةن ٠رى ٍظي ٌُمى رٍيى كىإفَّ

ٌ كَّابه
ى
 .(4)[19 -18﴾ ]ص: أ

كثير الشكر، كاالجتياد في بذؿ الطاعة مع االجتناب لممعصية في السر  كما كاف 
٠رٌيكالعبلنية، قاؿ تعالى: ﴿ ٓي ٌالظَّ ًٌنجىةًدمى ٍٚ ً٘ ٌ ٔه ًٖي ُى ٌكى ا رن ٍٓ ٌطي ٌدىاكيكدى ٌآؿى ٖي٠ا ٙى [ ، كقد 13﴾ ]سبأ: اٍخ

 .(5)كرنا صبلتو كصيامو ككؿ ذلؾ مف دالئؿ شكره ذ

 ثالثًا: نبي ا داود مثااًل لمجندي العالم العادل.
 ىي التي النبكة إسرائيؿ كما أعطاه بنى ممؾ داكد عبده تعالى ا قاؿ طنطاكم: "كأعطى

 مف يشاء مما سبحانو كعممو كالكماؿ، الشرؼ درجات في ترقيتو في زيادة الممؾ مف أشرؼ
 الحرب آالت كصناعة الدكاب، ككبلـ الطيكر، لغة كمعرفتو كالدنيا الديف أمكر كمف العمـ، فنكف
رادتو، كفي ا مشيئة إال تحدىا ال التي المختمفة العمـك ألكاف مف ذلؾ كغير : تعالى قكلو كا 

ٌٝي﴿ ٙى َّٖ ةٌكىنى َّٙ ةءٌيًٌم ىظى  بأف إشعار حكمة،ال داكد آتى سبحانو بأنو اإلخبار بعد [251: البقرة﴾ ]ي
 النبكة عمى حصكلو مع  داكد ألف يكف، لـ أـ نبيان  أكاف سكاء التعمـ عف يستغنى ال اإلنساف

                                                           

 (.204/ 3المسير، ابف الجكزم )ج ( زاد1)
بيكرنا{، صحيح البخارم، البخارم، ( ]2)  [.3417:حديث رقـ160/ 4أحاديث األنبياء/قكلو تعالى: }كىآتىٍينىا دىاكيكدى زى
 (.7/ 16( عمدة القارم، العيني )ج3)
 (.3017/ 5( ينظر: في ظبلؿ القرآف، قطب )ج4)
 ( بتصرؼ.398/ 1( الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي )ج5)
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: فقاؿ العمـ مف المزيد يمتمس أف  محمدا نبيو تعالى ا أمر كقد إياه، ا تعميـ عف يستغف لـ
﴿ٌٍٔ ُي ٌٌكى ةٌزًٍدًِنٌٌرىبِّ ٙن  .(1)"[114: طو﴾ ]ًنٍٖ

ٌٝي﴿ كلو تعالى:قاؿ الرازم: في ق ٙى َّٖ ةٌكىنى َّٙ ةءٌيًٌم ىظى   كجكه ذكرىا كالتالي: ، [251: البقرة﴾ ]ي
ٜىةقيٌ: ﴿قكلو في ذكره ما بو المراد أف: أحدىا ٍٙ َّٖ حٌىٌكىنى ٍٜهى ٌٌغى ي٠سو ٌٌٍٗلى ٌٌٍٕٗىسي ًٌٌٍِٚليٍعًػٜىسي ًٌٌٍ٘ٗ ًشسي

ٍ
﴾ ثىأ

َّة: ﴿كقاؿ[ 80: األنبياء] َلى
ى
يٌٌكىأ فًٌاٍِلىًديدٌىٌِلى

ى
ٌٌٍٔأ ٙى ةٌاٍخ ةثًيى ٌشى رٌٌٍتو ُىدِّ ٍدًًٌٌفٌٌكى  .[11 -10: سبأ﴾ ]الْسَّ

ٜىة: ﴿تعالى كما قاؿ كالنمؿ، الطير كبلـ المراد أف: ثانييا ٍٙ ِّٖ َىٌٌني ًٍٜف رٍيًٌٌ٘ى  .[16: النمؿ﴾ ]إفَّ
 ألنيـ آبائو، مف الممؾ كرث ما فإنو الممؾ، كضبط الدنيا بمصالح يتعمؽ ما بو المراد أف: ثالثيا

 . عاةر  كانكا بؿ ممككان  كانكا ما
آدىحٍٜىة: ﴿تعالى قاؿ الديف، عمـ: رابعيا بي٠رناٌدىاكيكدٌىٌكى  بيف حاكمان  كاف ألنو كذلؾ[ 163: النساء﴾ ]زى
  كالقضاء. الحكـ كيفية تعالى ا يعممو كأف بد فبل الناس،
 .(2)الكؿ عمى المفظ حمؿ يبعد كال الطيبة، األلحاف: خامسيا

آدىحٍٜىٌ﴿ذكر القرطبي في قكلو تعالى:  حٌىٌةقيٌكى ٙى ٍٓ ٔىٌٌاٍِلً ٌىٍػ ةًبٌٌكى  : مسألتاف[ 20: ص﴾ ]اٍْلًفى
 العمـ: العالية أبك العدؿ،: مجاىد السدم، قاؿ النبكة، أم" الحكمة "كآتيناه: تعالى قكلو :األولى
 كالفقو. العمـ: شريح السنة،: قتادة تعالى، ا بكتاب
 كىك. القضاء في الفصؿ يعني: كقتادة السممي الرحمف عبد أبك قاؿ" الخطاب كفصؿ": الثانية
 أبي بف عمي الكبلـ، بياف: عباس  ابف كقاؿ كمقاتؿ، كالكمبي كالحسف مسعكد  ابف قكؿ

 األشعرم  مكسى أبك كقالو أنكر، مف عمى كاليميف المدعي عمى البينة ىك: طالب 
 بجعؿ زاإليجا ىك: كقيؿ كالباطؿ، الحؽ بيف الفاصؿ البياف" الخطاب فصؿ:" كقيؿ كالشعبي،
، مما يتبيف أف ا ميزه (3)متقارب" األقكاؿ ىذه في كالمعنى القميؿ، المفظ في الكثير المعنى

 بالعمـ كالفقو كالحكمة، كالقدرة عمى الحكـ بالعدؿ بيف الناس.

 مثااًل لمجندي العامل. رابعًا: نبي ا داود 
كف ذلؾ لـ يمنعو مف اتقاف بيف الممؾ كالنبكة، ل إف ا تعالى قد جمع لسيدنا داكد 

فًٌ﴿حرفة بؿ كاف أكثر الناس تميزان ليتعفؼ في مكسبو كيأكؿ مف عمؿ يده، قاؿ تعالى: 
ى
ٌٌٍٔأ ٙى ٌاٍخ

ٌ ةثًيىةتو رٌٌٍشى ُىدِّ ٍدًًٌٌفٌٌكى  كما بو يعمؿ كاف الحديد حتى قتادة: "أالف لداكد  قاؿ [11: سبأ﴾ ]الْسَّ

                                                           

 (.574/ 1( التفسير الكسيط، طنطاكم )ج1)
 (.517/ 6( ينظر: مفاتيح الغيب، الرازم )ج2)
 (.162/ 15( ينظر: الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي )ج3)
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 دركعان  سابغات، اعمؿ قاؿ البغكم: "أف ،(1)بمطرقة" يضربو كال النار يدخمو ال بالطيف يعمؿ
: لصانعو يقاؿ الدركع، نسج كالسرد السرد، في كقدر األرض، في تسحب طكاالن  كاسعات كامبلت
 غبلظا كال فتفمت دقاقا المسامير تجعؿ ال أم الدرع حمؽ في المسامير قدر: يقكؿ كالزراد، السراد
 كقدر الحمؽ، مسمكرة أم مسركدة درع: يقاؿ ،الحمقة في المسمار السرد كيقاؿ الحمؽ، فتكسر

 .(2)الحاجة" كقدر القصد عمى اجعمو السرد في

 التحرؼ كأف الصنائع، الفضؿ أىؿ تعمـ مشركعية عمى دليؿ اآلية ىذه في: القرطبي قاؿ
 في التكاضع ليـ يحصؿ إذ كفضائميـ فضميـ في زيادة ذلؾ بؿ مناصبيـ، مف ينقص ال بيا

 َأَحدٌ  َأَكلَ  َما» :قاؿ  النبي الحبلؿ دكف امتناف، كعف ككسب غيرىـ، عف كاالستغناء أنفسيـ
نَّ  َيِدِه، َعَملِ  ِمنْ  َيْأُكلَ  َأنْ  ِمنْ  َخْيرًا َقطُّ، َطَعاًما  .(4)"(3)«َيِدهِ  َعَملِ  ِمنْ  َيْأُكلُ  َكانَ  َداُودَ  المَّوِ  َنِبيَّ  َواِ 

 لمقدام.مثااًل لمجندي المنضبط ا خامسًا: نبي ا داود 
 قرر الذم العسير االمتحاف في نجحكا كممف، طالكت جيش في مجاىدنا كاف  داكد "إف
نجح، فكاف ىذا مثاالن عمى  مف كنجح سقط مف فسقط جنكده جميع يخكضو أف الجيش رئيس

 .(5)الطاعة كااللتزاـ في الجندية كتنفيذ األكامر بكؿ دقة كمسئكلية"

 خبر أبطأ فمما طالكت مع إخكة سبعة كلو اعيان ر  كاف  داكد إف:  عباس ابف قاؿ
 جالكت كتقدـ المصاؼ في كىـ فأتاىـ بخبرىـ، ليأتيو إلييـ داكد ابنو أرسؿ أبييـ عمى إخكتو
 حؽ عمى كنتـ لك إسرائيؿ بني يا: فقاؿ أحد إليو يخرج فمـ البراز إلى عاد قـك مف ككاف الجبار
 إلى فذىب فسكتكا، الطاغية؟ ىذا إلى يخرج مف فيكـ أما إلخكتو داكد فقاؿ بعضكـ لبارزني
 ما: داكد لو فقاؿ الناس، يحرض كىك طالكت بو فمر إخكتو فييا ليس الصؼ مف ناحية

: داكد فقاؿ ممكي نصؼ كأعطيو ابنتي أنكحو: طالكت فقاؿ الطاغية؟ ىذا يقتؿ بمف تصنعكف
 عارفان  طالكت ككاف الرعي، في كاألسد الذئب بالمقبلع يقاتؿ أف عادتو ككاف إليو خارج فأنا

 .(6)بجبلدتو"

                                                           

 (.436/ 4( النكت كالعيكف، الماكردم )ج1)
 (.672/ 3( معالـ التنزيؿ، البغكم )ج2)
 [.2072: حديث رقـ57/ 3ككسب الرجؿ كعممو بيده، البيكع/ صحيح البخارم، البخارم، ( ]3)
 (.150/ 22( التفسير المنير، الزحيمي )ج4)
 (.140( تبصير المؤمنيف بفقو النصر كالتمكيف، الصبلبي )ص 5)
 (.516/ 6( مفاتيح الغيب، الرازم )ج6)
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 نفسؾ جربت ىؿ: فسألو قاؿ القرطبي: "إف طالكت أراد أف يختبر شجاعة داكد 
 مف فقطعتو رأسو أخذت ثـ فضربتو غنمي في ذئب كقع: قاؿ بماذا؟ قاؿ نعـ، قاؿ: بشيء؟
 في داألس دخؿ نعـ،: قاؿ غيره؟ في نفسؾ جربت ىؿ ضعيؼ، الذئب: طالكت قاؿ جسده،
 .(1)ال" قاؿ األسد؟ مف أشد ىذا أفترل فشققتيما، بمحييو أخذت ثـ فضربتو غنمي

 داكد كقتؿ جالكت جنكد ا صدره، فيـز في فأصابو رماه يخرج بأف داكد ىـ "فمما
 .(2)جالكت"

 الطاعة مف فعؿ ما عمى جزاء كالنبكة الممؾ ا "آتاه ذكر الرازم أف بعض المفسريف قالكا:
، (3)النبكة" أمر لتحمؿ صالح بأنو عالمان  كاف تعالى أنو مع ا، سبيؿ في النفس كبذؿ ،العظيمة

 مثاالن لمجندم المتكامؿ في جميع أكصافو كسماتو. فكاف داككد 

 . أخت موسى :الثانيالمطمب 
 .أواًل: التعريف بأخت موسى 

 اسميا. -3

 إبراىيـ بف إسحاؽ  فب يعقكب  بف الكل بف قاىث يصير بف بف عمراف بنت "مريـ
 يعقكب  بف الكل كلد مف اباخة كأمو"(4):أـ مريـ اسـ اسميا كافؽ ، قاؿ القرطبي 

 كقاؿ كمثمة اسميا أف: الضحاؾ عف الماكردم كذكر كالثعمبي السييمي كذكره ، عيسى
، كالراجح أف اسميا مريـ": السييمي  بنت يصير بف لعمراف ، قاؿ الزمخشرم: "كانت(5)كمثـك
 ."(6)كىاركف  مكسى مف أكبر مريـ اسميا

 وفاتيا. -4
 ، مكسى أخت عمراف ابنة مريـ المسيح، تكفيت قبؿ 1417 العاـ مف نيساف شير كفي
 .(7) سنة كعشركف كست مائة كليا مصر مف إسرائيؿ بني خركج مف ثبلث سنكات أم بعد

                                                           

 (.257/ 3( الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي )ج1)
 (.516/ 6( مفاتيح الغيب، الرازم )ج2)
 .516/ 6جالمرجع السابؽ، ( 3)
 (.81/ 3( البدء كالتاريخ، المقدسي )ج4)
 (.256/ 13( الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي )ج5)
 (.355/ 1( الكشاؼ، الزمخشرم )ج6)
 (.370/ 4( ، كالمكاعظ كاالعتبار، المقريزم )ج218/ 16( ينظر: التحرير كالتنكير، ابف عاشكر )ج7)
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 ثانيًا: أخت موسى مثااًل لمجندية في السمع والطاعة.
ال تقتصر عمى الرجاؿ فحسب بؿ اشتممت عمى النساء أيضان، فقد قامت مريـ إف الجندية 

أخت مكسى بأعماؿ مميزة تكحى بجنديتيا، بؿ كتميزىا في ذلؾ كاف منيا تنفيذىا ألكامر أميا 
ُىةٕىٍخٌ﴿بدقة، ممتزمة لمسمع كالطاعة، كذلؾ حيف أمرتيا أميا  ًٌٌٝكى ٍخذً

ي
ًًٌٌْٝل ي ، [11: القصص] ﴾ُيػِّ

ىٍتٌ﴿ ،(1)لذلؾ فخرجت البمد، نكاحي مف شأنو كتطمبي خبره، كخذم ثره،أ اتبعي: أم ًٌٌٝذىجىَصي ٌٌٍٚثً ٌخى
ٌ ٜيتو ٌٌٍٗصي ٞي ٌٌكى ىٍظهيريكفٌىٌَلى بعد ممتزمة  فسارت مطيعة أمر كالدتيا تمشي عف [11: القصص﴾ ]ي

 عف األثر فقصي ، قاؿ السعدم: "اذىبي(2)يو يمزمو الخفة كاالختبلسصّْ لؤلمر حيث إف معنى قي 
 .(3)تقصو" فذىبت بمقصكًدؾً  يشعركا أك أحد بؾ يحس أف غير مف عنو كابحثي أخيؾ

 مثااًل لمجندية األمنية في المراقبة. ثالثًا: أخت موسى 
ىٍتٌ﴿ ذكر الرازم في قكلو تعالى: ًٌٌٝذىجىَصي ٌٌٍٚثً ٌٌخى ٜيتو ٌٌٍٗصي ٞي ٌٌكى ىٍظهيريكفٌىٌَلى  [11: القصص﴾ ]ي

 كىـ متجانبة مزكرة نظرة نظرت أم بعد عف أم جنب عف: كقكلو : أبصرتو، عباس ابف "قاؿ
 منو أنيا يعرفكا فمـ منو ليا مجانبة عف أم"، قاؿ القرطبي: (4)كغرضيا" بحاليا يشعركف ال

 أختو فبل يشعركف أنيا تريده كال تعرفو، ال كأنيا بناحية إليو تنظر جعمت: قتادة كقاؿ بسبيؿ،
 .(5)خذكه"أ قد رأتيـ حتى البحر ساحؿ عمى تمشي كانت ألنيا

 آلؿ مخادعة فيو إبصاران  أخاىا أبصرت مكسى  أخت بأف "فكأف الكصؼ يشعر
 .(6)عنو" تبحث بأنيا يشعركف تجعميـ ال حتى فرعكف،

 في كالحريص األميف العنصر المعمكمات، كاختيار كجمع األثر تتبع ىك "إف التقصي
 األخت ألف أختو، غير ترتخ لـ مكسى  فأـ كأمينة، كمكثقة صحيحة لتككف المعمكمات جمع
 المعمكمات جمع في ذاتيا مف تندفع كىي، المصمحة تمؾ عمى كاألمناء الحريصيف مف تعتبر

 مف مندفعنا االستخبارات عممية في المرسؿ العنصر يككف أف بمكاف كالميـ األخبار، كتحصيؿ
ا ذاتو  أنظار جمب أك إشارة بدكف كالتتبع إلييا، كيككف التقصي المرسؿ المصمحة عمى حريصن

                                                           

 (.238/ 4(، النكت كالعيكف، كالماكردم )ج223/ 6لعظيـ، ابف كثير )ج( ينظر: القرآف ا1)
 (.2680/ 5(، كفي ظبلؿ القرآف، قطب )ج359/ 3( ينظر: لباب التأكيؿ، الخازف )ج2)
 (.613( تيسير الكريـ الرحمف، السعدم )ص 3)
 (.582/ 24( مفاتيح الغيب، الرازم )ج4)
 (.257/ 13( الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي )ج5)
 (.384/ 10( التفسير الكسيط، طنطاكم )ج6)
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﴿ًٌٝ ي  ذلؾ كدليؿ األنظار، إثارة كعدـ االنتباه التقصي كممة مف نفيـ ، إذ[11: القصص﴾ ]ُيػِّ
 .(1)بيا" يشعركا أف دكف بو بصرت أنيا

 الفكرم، التخريب كىك العصرية االستخبارات أشكاؿ مف شكبلن  مكسى أخت استعممت
ٌِى﴿ إرضاعو عمى قادرات غير كىف إلييف نظرت أف فبعد ٌٌٍٔةٕىٍخٌذى ٌٌٍٗٞى ديٕ سي

ى
ٌٌأ ى ًٌٌٔلَعى ٍٞ

ى
ٌٌأ ٌبىيٍخو

ٌٝي ٖي٠ٛى ٍي ٌٌٍٗيىٍس ٌٌٍٕٗىسي ٞي يٌٌكى ٠فٌىٌِلى  المراضع، عف مكسى إبعاد قصدت كقد [12: القصص﴾ ]ٛىةًغعي
 جمع أثناء اليدؼ تحقيؽ بسبيؿ، كىي محاكلة منو أنيا إشعارىـ دكف أميا إلى ليخمص

نما بمكانو، أميا لتخبر مكسى مكاف تعرؼ بأف تكتؼ لـ مكسى فأخت المعمكمات،  ىي كا 
 .(2)ىذا في نجحت كقد أمو، إلى إعادتو كحاكلت، مكانو إلى كتكصمت األخبار، تقصت

 في التعامل مع المواقف رابعًا: ذكاء أخت موسى 
 إقناع في ناجح طيب دكر مريـ الحصيفة الذكية مكسى  ألخت قاؿ الزحيمي: "كاف

 كطيبيا الممؾ، عطاء إلى لحاجتيا النساء، مف ثدييا يقبؿ مكسى بمف كامرأتو فرعكف حاشية
 قد رأتيـ حتى البحر، ساحؿ عمى تمشي كانت ألنيا أختو، أنيا يشعركا أف دكف رائحتيا، كطيب
 مسرتو، عمى يحرصكف ناصحكف، لمممؾ كىـ يكفمكنو، بيت أىؿ إلى بمباقة فأرشدتيـ أخذكه،

 .(3)عطائو" في كيطمعكف

 يدريؾ ما: ليا كقالكا أمرىا في كشككا أخذكىا ما قالت، التق لما":  عباس ابف قاؿ
 عميو؟ كشفقتيـ لو بنصحيـ

 فأرسمكىا، منفعتو، كرجاء الممؾ، سركر في رغبة عميو كشفقتيـ لو، نصحيـ: ليـ فقالت
 ثدييا فأعطتو أمو عمى بو فدخمكا منزليـ إلى معيا ذىبكا أذاىـ، مف كخمصت ذلؾ ليـ قالت فمما

 كأحسنت مكسى، أـ فاستدعت الممؾ امرأة إلى البشير كذىب شديدان  فرحان  بذلؾ حكاففر  فالتقمو
 المقاـ عمى أقدر كال كأكالدان، بعبلن  لي إف: كطمبت أف تقيـ عندىا إلرضاعو، فأبت كقالت إلييا،
 عمييا كأجرت ذلؾ، إلى فرعكف امرأة فأجابتيا فعمت بيتي في أرضعو أف أحببت إف كلكف عندؾ،
 ، فما كاف ذلؾ ليككف لكال فطنت أختو كحسف تصرفيا.(4)"الجزيؿ كاإلحساف الكسكةك  النفقة

 
                                                           

 (.363( تبصير المؤمنيف بفقو النصر كالتمكيف، الصبلبي )ص 1)
 (.112-111( ينظر: االستخبارات العسكرية في اإلسبلـ، مناصرة )ص 2)
 (.69/ 20( التفسير المنير، الزحيمي )ج3)
 (.236/ 6لخيرة الميرة، البكصيرم )ج( ، كينظر/ إتحاؼ ا11/ 4( أضكاء البياف، الشنقيطي )ج4)



242 
 

 خامسًا: أخت موسى مثااًل ألخذ الحيطة والحذر
ًٌٝ: ﴿قكلو في قرآنية إشارة ىذه ي ىٍتٌٌُيػِّ ًٌٌٝذىجىَصي ٌٌنىٌٚثً ٜيتو  األخذ إلى ،[11: القصص﴾]صي
اخ العالية األمنية بالتربية كاالىتماـ كالحذر باألسباب  مف لمتخمص تسعي التي لؤلمة صكصن

 لتحرير تعمؿ التي الحركات نجاح أسباب مف إف بؿ المتسمطيف، ككبرياء كالجبركت الظمـ
ف األمنية، الجكانب في نجاحيا الظالميف الحكاـ أغبلؿ مف شعكبيا  ال المستضعفة، األمة كا 
 أعمى إلى الرتقاءا مف اليأس كال، حقكقيا في السعي عف الكسؿ عمييا يستكلى أف ينبغي

ا األمكر،  كاستعبادىا ضعفيا عمى إسرائيؿ بنى أمة ا استنقذ كما مظمكميف، كانكا إذا خصكصن
 .(1)ببلدىـ كممكيـ األرض في كمكنيـ منيـ، كممئيـ لفرعكف

 مرت كأنيا نفسيا أظيرت كمف باب الحرص كأخذ الحيطة كالحذر أف أخت مكسى 
نما قصد، غير عف بيـ  عددان  ألفكا حتى لو المراضع طمب الناس في فشا أف بعد ؾذل قالت كا 
 مع تمطفا العرض في المستعمؿ االستفياـ بطريؽ ذلؾ في سعييا كعرضت يسير، زمف في كثيران 
بعادا فرعكف آؿ  .(2)نفسيا عف لمظنة كا 

 لأللفاظ بدقة وعناية. سادسًا: اختيار أخت موسى 
كعناية، بحيث تتناسب مع المكقؼ ة ألفاظيا بدق لقد اختارت مريـ أخت مكسى 

ًٌٔالذم تقؼ فيو فقكليا: ﴿ ٍٞ
ى
ٌٌأ ًٌٔ[ كممة ﴿12: القصص﴾ ]بىيٍخو

ٍٞ ﴾ تكحي لمف يسمعيا باألنس، أى
كاأللفة، كالمحبة، كالعناية، كالرعاية المخمصة، كىذا ما يريده آؿ فرعكف ممف تقكـ عمى إرضاع 

ٌكقكليا: ﴿، ىذا المكلكد ذا البيت كأىمو، ىك مف باب حرصيا ﴾ دكف تحديد كتعريؼ ليبىيٍخو
 ،(3)النظر دائرة لتكسع امرأة عمى تقؿ كما أنيا لـالشديد عمى أف ال ينكشؼ أمرىا كأمر أميا، 

ٌٍٗ﴿ لفظو زيادة "كفي  منفعة فييا ليس كفالتو أف ليا، فتشعرىـ يتفطنكف لئبل إخفاء﴾ ٕىسي
 .(4)لمكافميف"

رضاعو، بالجممة الفعمية ثـ تأمؿ تعبيرىا عف تعيد أىؿ ىذا البيت لي ذا الكلد، كحفظو، كا 
ٌٝي﴿ ٖي٠ٛى ٍي ٌٌٍٗيىٍس [ كتعبيرىا عف عدـ تقصيرىـ في إصبلحو كتربيتو بالجممة 12: القصص﴾ ]ٕىسي

ٌٍٗاالسمية ﴿ ٞي يٌٌكى ٠فٌىٌِلى فالتعبير بالجممة الفعمية أفاد أف إرضاعيـ ليس  ،[12: القصص] ﴾ٛىةًغعي

                                                           

 (.62( ينظر: تبصير المؤمنيف بفقو النصر كالتمكيف، الصبلبي )ص 1)
 (.84/ 20( ينظر: التحرير كالتنكير، ابف عاشكر )ج2)
 (.85/ 3( ينظر: السراج المنير، الشربيني )ج3)
 (.265/ 3( تفسير ابف عرفة، ابف عرفة )ج4)
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ا ليـ، أم: ليس كسيمة استرز  اؽ أساسية ليـ؛ فعندىـ مف كسائؿ االسترزاؽ األخرل ما أمرنا مبلزمن
يغنييـ عف ىذا األمر، فيذا يدؿ عمى أنيـ إف قبمكه فغرضيـ األساسي إرضاء آؿ فرعكف، 
كمشاركة منيـ في حؿ ىذه المشكمة التي عانكا بسببيا كثيرنا، كال يخفى أثر ىذا التعبير عمى آؿ 

كؿ أف يساعدىـ في إنياء ىذه المعاناة التي فرعكف حينما يركف بيتنا مف أىؿ مصر يحا
، استعصت عمى الحؿ، فبل بد أف يجد ىذا العرض قبكالن منيـ، كاستحساننا لصنيع أىؿ ىذا البيت

أف النصح مف صفاتيـ، فيك حاصؿ لو كما يحصؿ ألمثالو  تعني:أما التعبير بالجممة االسمية: 
 إخبلص كالنصح فيو يخكنكنكـ كال ينفعو، ما يمنعكنو ال ، "كمف النصح لو أنيـ(1)حسب سجيتيـ

 فيكضعكنو كاإلخبلص كالنظافة كالغذاء ، "كذلؾ يككف بالتربية(2)الفساد" شائبة مف العمؿ
 .(3)كتؤدة" كرفؽ بميف العرض طريؽ عمى الطمب كىذا تريدكف، كما كيضٌمكنو

 . فتى موسى :الثالثالمطمب 
 .أواًل: التعريف بفتى موسى 

 اسمو. -1

ترجح لمباحث مف ىذه ، كما العمماء أكثر مف رأم بخصكص اسـ فتى مكسى أكرد 
 بف إسحاؽ بف يعقكب بف يكسؼ بف إفراييـ أك افراثيـ بف نكف بف نبي ا "يكشع اآلراء أنو

 .(4)ىكد" عـ بف يكشع: يقكلكف الكتاب كأىؿ ، الخميؿ إبراىيـ

 مكانتو. -2

 مكسى  أخت ابف الكتاب، كىك أىؿ ندع نبكتو عمى متفؽ "كىك نبي مف أنبياء ا،
 بنى أعظـ مف ككاف شريعتو في كخمفو مات اف الى معو يزؿ كلـ أصحابو اكبر مف ككاف

 كالتمميذ الخادـ كيسمى منو، كيتعمـ كيتبعو يخدمو كاف إذ فتاه كسمى ،مكسى  بعد إسرائيؿ
ف فتى  .(5)شيخان" كاف كا 

                                                           

 (.84/ 20اشكر )ج( التحرير كالتنكير، ابف ع1)
 (.582/ 24( مفاتيح الغيب، الرازم )ج2)
 (.357/ 2( بياف المعاني، العاني )ج3)
 (.44/ 1( المعارؼ، قتيبة )ج4)
 (.190/ 4(، كبياف المعاني، حكيش )ج263/ 5( ينظر: ركح البياف، اإلستانبكلي )ج5)
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 وفاتو. -3

 سبعان  مكسى  بعد حياتو مدة فكاف سنة، كعشريف عكسب مائة ابف كىك إليو، ا قبضو
 .(1)سنة كعشريف

 مثااًل لمجندية العممية.  فتى موسىثانيًا: 
ذا" إف نبي ا يكشع كاف شديد الحرص عمى العمـ، شديد التأدب في طمبو،  اإلنساف تعمـ كا 

ف لو فيك، الفكائد منو كاستفاد، العالـ مف ،  لمكسى ممككان م يكف لـ، نكف بف يكشع فتى، كا 
نما إًذٌٍ: ﴿تعالى ا قاؿ لذلؾ، فتاه ا فجعمو، لو متبعان ، لو تمميذان  كاف كا  ٌٌُىةؿىٌٌكى ذىةقيٌٌمي٠َسى ٍى ًٕ ﴾

 كصيو نكف بف يكشع إلى كاأللكاح التكراة بأسرار أفضى قد  مكسى ، "ككاف(2)["60: الكيؼ]
 .(3)بعده" مف باألمر كالقائـ كفتاه

مرافقان لو في رحمتو لطمبو  طمب العمـ أف جعمو مكسى  ككاف مف شدة حرصو عمى
إًذٌٍ﴿لمعمـ مف الخضر، قاؿ تعالى:  ٌٌُىةؿىٌٌكى ذىةقيٌٌمي٠َسى ٍى ًٌٌٕ حٌيٌَلى ثٍرى

ى
ٌٌأ َّتَّ ثٍٖيوٌىٌظى

ى
مٌىٌأ ٙى ٍ ًٌٌَٚمى يٍ كٌٌٍاٍلىٍعرى

ى
ٍمًِضٌىٌأ

ى
ٌأ

جنة ِي ةٌٌظي َّٙ ى ةٌٌٖى ىيى مٌىٌثٖى ٙى ٍ ةٌَمى ٙى ًٟ ىًصيىةٌثىحًٍٜ ةٌن ٙى ٟي ٠تى ىذٌىٌظي ٌٝيشٌىٌٌىةَتَّ بنةٌاٍلىٍعرًًٌٌفًٌٌبيٖى ى ، [61 -60: الكيؼ﴾ ]ْسى
أف يكشع كاف يرافقو في رحمتو كيقكـ عمى خدمتو أثناء البحث عف الخضر ليتعمما  فقد بٌيف 

 مما يدؿ عمى مبلزمتو لو في رحمتو لطمب العمـ. ،(4)منو كيزدادا عممان 

 يحفز الجنود عمى القتال.  فتى موسىثالثًا: 
رسؿ اثنا عشر نقيبان ليعممكا خبر العمالقة الجباريف، فمما عادكا إلى لما أ إف مكسى 

ككاف مف النقباء ككاف قد  القـك فشا في القـك الخكؼ كالرعب مف العمالقة، فثٌبت ا يكشع 
كالظفر،  بالنصر الكعد في مبالغة الباب عمييـ فآمف فقاؿ ليـ: ادخمكا أنعـ ا عميو باإليماف

 مكسى أخبرىـ فمما ، مكسى بنبكة ان جازم كاف ألنو الغمبة ليـ إف دخمكابحصكؿ  جـز كقد
 ـًٌٌيىة: ﴿قاؿ ا بأف ٖي٠اٌُى٠ٍ ٌٌاٍدخي رٍضى

ى
حٌىٌاٍْل شى دَّ ِى ٙي ٍ ٌٌإًَّتٌٌال ذىتى ٌيٌْى ٌٌٍٗاَّللَّ  جـر ال [21: المائدة﴾ ]ٕىسي

ٌ﴿ بقكلو كبلمو ختـ كلذلؾ جانبيـ، في حاصمة كالغمبة ليـ النصرة بأف قطعان  ى ًٌٌكىلَعى ي٠اٌاَّللَّ ِّكَّ ذى٠ى ٌإًفٌٌٍذى
ٌٍٗ ٍٜذي ًٜيٌىٌْي ً٘ ٍؤ  مقريف كنتـ إف لكـ النصر ىذا حصكؿ في ا عمى تككمكا أم[ 23: المائدة﴾ ]مي

                                                           

 (.242/ 2( ينظر: البداية كالنياية، ابف كثير )ج1)
 (.197/ 2متفقو، الخطيب البغدادم )ج( الفقيو كال2)
 (.16/ 2( الممؿ كالنحؿ، الشيرستاني )ج3)
 (.415/ 8( ينظر: فتح البارم، ابف حجر )ج4)
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 ليـ تشجيعان  مكسى لقكـ القكؿ ىذا ، كقاؿ مكسى نبكة بصحة كمؤمنيف القادر اإللو بكجكد
 .(1)قتاليـ عمى

 فأجساميـ منكـ، رعبان  ممئت فقمكبيـ أجساميـ عظـ ييكلنكـ ال إسرائيؿ لبني قاؿ يكشع 
 كيحتمؿ. الغمب ليـ كاف الباب ذلؾ مف دخمكا إذا أنيـ عممكا قد ككانكا ضعيفة، كقمكبيـ عظيمة

 .(2)ا بكعد ثقة ذلؾ قاال يككنا أف

 لو ينشئ ا، يخافكف الذيف مف رجؿ فيذا منو كالخكؼ با، اإليماف قيمة تبرز "كىنا
، الخطر كجو في شجاعة كيرزقو بالجباريف، استيانة ا مف الخكؼ  بقكلتو يشيد كىذا المكىـك

 فا الناس، مف الخكؼ مكاطف في ا مف الخكؼ كقيمة الشدة ساعة في اإليماف بقيمة ىذه
 ال ا يخاؼ كالذم الناس كمخافة  مخافتو: مخافتيف بيف كاحد قمب في يجمع ال سبحانو
ٖي٠ا﴿سكاه  شيئان  يخاؼ كال بعده أحدان  يخاؼ ٌٗيٌاٍدخي ًٟ يٍ

ٖى ٌٌنى ٠قيٌٌٌىإًذىاٌاٍلىةبى ٙي ٍٖذي ٌٌٍٗدىخى ًلي٠فٌىٌٌىإًَّٛسي ﴾ َغى
 القـك عمى دخمتـ فمتى كاقتحمكا، أقدمكا الحركب، عمـ كفي القمكب عمـ في قاعدة[ 23: المائدة]

 لكـ ككتب يـأركاح في باليزيمة كشعركا قمكبكـ تقكل ما بقدر قمكبيـ انكسرت دارىـ عقر في
ٌ﴿عمييـ  الغمب ى ًٌٌكىلَعى ي٠اٌاَّللَّ ِّكَّ ذى٠ى ٌٌٍٗإًفٌٌٍذى ٍٜذي ًٜيٌىٌْي ً٘ ٍؤ  المؤمف، يتككؿ كحده ا فعمى [23: المائدة﴾ ]مي
 .(3)كمقتضاه" اإليماف منطؽ ىك كىذا كعبلمتو اإليماف خاصية ىي كىذه

 مثااًل لإلقدام والثبات.  فتى موسىرابعًا: 
 بف يكشع خرج ببني اسرائيؿ متجيا نحك البحر قاؿ لو لما ذكر الطبرم أف مكسى 

 البحر في فرسو يكشع فأقحـ البحر، إلى يشير أمامؾ،: قاؿ مكسى؟ يا ربؾ أمرؾ أيف: نكف
: كذبت كال كذبت ما فكا مكسى؟ يا ربؾ أمرؾ أيف: فقاؿ رجع، ثـ بو، فذىب الغمر، بمغ حتى
فًٌ: ﴿مكسى إلى ثناؤه جؿ ا أكحى ثـ مرات، ثبلث ذلؾ ففعؿ

ى
ةؾٌىٌاٍْضًٍبٌٌأ َىٌٌاٍلىٍعرٌىٌثًهىػى ٖى ٍى ٌٌىةٍج

فٌى ٌٌٌىناى ٠ٍدًًٌٌٌٍرؽٌوٌُّلي  ٕفَّ ًٌٌٗلاى ًلي  .(4)" [63: الشعراء﴾ ]إٍهى

ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ  كمف ثباتو كاقدامو كحسف تككمو عمى ا ما أخرجو البخارم في صحيحو  ىيرى
،  المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى " :ْنِبَياِء، ِمنَ  َنِبيّّ  َغَزا  ُبْضعَ  َمَمكَ  َرُجلٌ  َيْتَبْعِني الَ : ِلَقْوِموِ  َفَقالَ  اأَل

 َأَحدٌ  َوالَ  ُسُقوَفَيا، َيْرَفعْ  َوَلمْ  ُبُيوتًا َبَنى َأَحدٌ  َوالَ  ِبَيا، َيْبنِ  َوَلمَّا ِبَيا؟ َيْبِنيَ  َأنْ  ُيِريدُ  َوُىوَ  اْمرََأٍة،
                                                           

 ( باختصار.334-333/ 11( مفاتيح الغيب، الرازم )ج1)
 (.127/ 6( ينظر: الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي )ج2)
 (.870/ 2( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج3)
 (53/ 2ع البياف، الطبرم )ج( جام4)
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 َفَقالَ  َذِلَك، ِمنْ  َقِريًبا َأوْ  الَعْصرِ  َصاَلةَ  الَقْرَيةِ  ِمنَ  َفَدَنا َفَغزَا َدَىا،ِوالَ  َيْنَتِظرُ  َوُىوَ  َغَنًما اْشَتَرى
، قاؿ (1)"َعَمْيوِ  المَّوُ  َفَتحَ  َحتَّى َفُحِبَستْ  َعَمْيَنا، اْحِبْسَيا المَُّيمَّ  َمْأُمورٌ  َوَأَنا َمْأُموَرةٌ  ِإنَّكِ : ِلمشَّْمسِ 
 الباؿ كفراغ الحـز أكلي إلى إال تفكض ال أف ينبغي الميمة كراألم أف الحديث ىذا "في النككم:

، (2)فيو" كسعو بذؿ كماؿ كيفكت عزمو يضعؼ ذلؾ ألف بغيرىا، القمب متعمؽ إلى تفكض كال ليا
ف ترؾ االشتغاؿ بيا يجعؿ الجندم أكثر ثباتان كاقدامان كقدرة عمى قتاؿ أعدائو.  كا 

 الذم ألف بنشاط عميو كيقبؿ لمجياد قمبو فرغيت أف ذلؾ مف ىنا قاؿ ابف حجر: "كالغرض
 حقو في األمر يصير فإنو بيا دخؿ إذا ما بخبلؼ بيا الخاطر متعمؽ يبقى امرأة عمى عقده يعقد
 .(3)غالبان" أخؼ

نكف  بف يكشع ىك المقدس، بيت بيـ كقصد التيو، مف بيـ خرج الذم قاؿ ابف كثير: "كاف
، كانتيى األردف، نير إسرائيؿ ببني قطع أنو التاريخ، أىؿ مف كغيرىـ الكتاب، أىؿ فذكر 
 ستة فحاصرىا أىبلن، كأكثرىا قصكران، كأعبلىا سكران، المدائف أحصف مف ككانت أريحا، إلى

 كاحد، رجؿ تكبيرة ككبركا األبكاؽ، يعني بالقركف، كضربكا يكمان، بيا أحاطكا إنيـ ثـ أشير،
 عشر اثني كقتمكا الغنائـ، مف فييا كجدكا ما كأخذكا فدخمكىا، كاحدة، كجبة كسقط سكرىا، فتفسخ

 مف ممكان  كثبلثيف أحد عمى ظير يكشع إف: كيقاؿ كثيرة، ممككان  كحاربكا كالنساء، الرجاؿ مف ألفا
 .(4)الشاـ" ممكؾ

 . خامسًا: إكرام ا لفتى موسى
ٍيرىةى  أىًبي أف حبس لو الشمس فعىفٍ  إف مف كرامة ا لنبيو يكشع   اً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  ،ىيرى

" : َّقاؿ ابف (5)"اْلَمْقِدسِ  َبْيتِ  ِإَلى َسارَ  َلَياِليَ  ِلُيوَشعَ  ِإالَّ  َبَشرٍ  َعَمى ُتْحَبْس  َلمْ  الشَّْمَس  ِإن ،
 بني كبسائر منيـ بقي بمف أك ، نكف بف يكشع كثير: "لما انقضت مدة التيو سار بيـ

 بعد الجمعة يـك فتحيا فكاف فحاصرىا، المقدس بيت ـبي فقصد الثاني، الجيؿ مف إسرائيؿ
 َمْأُمورَةٌ  ِإنَّكِ " فقاؿ لمشمس: عمييـ، السبت دخكؿ كخشي لمغركب، الشمس تضيفت فمما العصر،

                                                           

 [.5157: حديث رقـ21/ 7النكاح/مف أحب البناء قبؿ الغزك، صحيح البخارم، البخارم، ( ]1)
 (.51/ 12( المنياج، النككم )ج2)
 (.122/ 6( فتح البارم، ابف حجر )ج3)
 (.235/ 2( البداية كالنياية، ابف كثير )ج4)
 [، قاؿ شعيب األرناؤكط: إسناده صحيح.8315: حديث رقـ65/ 14 مسند أحمد، أحمد،( ]5)
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 سالمقد بيت فتح "ككاف ،(2)"(1)َعَمْيوِ  المَّوُ  َفَتحَ  َحتَّى َفُحِبَستْ  َعَمْيَنا، اْحِبْسَيا المَُّيمَّ  َمْأُمورٌ  َوَأَنا
 ."(3)األعظـ ليكشع  المقصكد ىك

 بيت المقدس أىؿ قتالو عند  يكشع عمى الشمس حبس في كقاؿ القرطبي: "كالحكمة
شرافو شفاقو الجمعة، يكـ عشي الفتح عمى كا   تحبس لـ لك أنو الفتح قبؿ الشمس تغرب أف مف كا 
 ذلؾ فكاف جتاحيـ،كي السيؼ فييـ فيعمؿ عدكىـ بو كيعمـ السبت، ألجؿ القتاؿ عميو حـر عميو
 ."(4) عميو مكسى بخبر ثابتة نبكتو كانت أف بعد بيا خص لو آية

 الختمت ردت أك تخمفت لك ألنيا مشكؿ كرجكعيا حبسيا قيؿ "فإف: الجكزم قاؿ ابف
 خرؽ في لمقياس مجاؿ كال المعجزات باب مف كردىا حبسيا قمنا النظاـ كلفسد األفبلؾ
 أمر الجمادات أمر أف المأمكريف، كذلؾ بيف تبيف كجكد فرؽ، كقاؿ ابف حجر: "ي(5)العادات"
 تعالى ا كأف حقيقتو عمى يككف أف يحتمؿ لمشمس كخطابو تكميؼ، أمر العقبلء كأمر تسخير
دراكان، تمييزان  فييا خمؽ  تطمع أف مف كاستئذانيا العرش تحت سجكدىا في كما ىك الحاؿ كا 

 عف تحكليا يمكف ال أنو تقرر لما النفس في استحضاره سبيؿ عمى ذلؾ يككف أف كيحتمؿ
 .(6)العادة" بخرؽ إال عادتيا

  كاف كما أفضؿ، النصر رياح ىبت إذا النيار آخر قتاؿ قاؿ ابف بطاؿ: "في الحديث أف
 في: كقيؿ المدينة، يفتحكا حتى الكقت ليـ يمد أف ا إلى دعاء "َعَمْيَنا اْحِبْسَيا": كقكلو يفعؿ،
: كقيؿ تبرح، فمـ أكقفت،: كقيؿ أدراجيا، عمى ردت أنيا: أحدىا: أقكاؿ "َعَمْيَنا َيااْحِبسْ ": قكلو
ف العادة، عمى بجرييا األقكاؿ أكلى كىك كسيرىا، تجرييا بطؤ  لؤلنبياء العادة خرؽ كاف كا 

في يـك  قتاليـ ليـ يحؿ ال ألنو يعجزكا ىك خشيتو أف ، "ككاف سبب دعائو (7)جائز"
 .(8)السبت"

 

                                                           

 [.5157: حديث رقـ21/ 7النكاح/مف أحب البناء قبؿ الغزك، صحيح البخارم، البخارم، ( ]1)
 (.80/ 3( تفسير القرآف العظيـ، ابف كثير )2)
 (.207/ 2( قصص األنبياء، ابف كثير )ج3)
 (.131/ 6( الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي )ج4)
 (.541/ 1العيكف، الحمبية )ج( إنساف 5)
 (.223/ 6( فتح البارم، ابف حجر )ج6)
 (.52/ 12(، كينظر: المنياج، النككم )ج278/ 5( شرح صحيح البخارم، ابف بطاؿ )ج7)
 (.206/ 5( إرشاد السارم، القسطبلني )ج8)



248 
 

 . مؤمن آل فرعون :الرابعطمب الم
 .أواًل: التعريف بمؤمن آل فرعون 

 اسمو. -1

"ذكر الثعمبي كالقرطبي أف أكثر أىؿ التأكيؿ يقكلكف: ىك حزقيؿ بف صبكرا مؤمف آؿ 
كما أكرد السيكطي غير ذلؾ مف األسماء التي تناقميا أىؿ ، (1)فرعكف، ككاف ابف عـ فرعكف"
 .(2)ىاالتفسير كالتي ال فائدة مف ذكر 

 منزلتو. -2

المشيكر أف ىذا الرجؿ المؤمف كاف قبطيان مف آؿ فرعكف، قاؿ السدم: كاف ابف عـ ك "
، كاختاره ابف جرير كرد قكؿ مف ذىب إلى أنو كاف فرعكف، كيقاؿ إنو الذم نجا مع مكسى 

، كلك كاف إسرائيميان إسرائيميان ألف فرعكف انفعؿ لكبلمو كاستمع لو، ككؼ عف قتؿ مكسى 
لـ يؤمف مف آؿ  كشؾ أف يعاجؿ بالعقكبة ألنو منيـ، كقاؿ ابف جريج عف ابف عباس أل

ي٠ؾٌىفرعكف سكل ىذا الرجؿ كامرأة فرعكف كالذم قاؿ: ﴿ ذٖي ٍِ ًٌْلى ّى ٌثً ريكفى ًٙ دى
ٍ
ٌيىأ
ى ٙىْلى ٍ ٌال ٌإًفَّ ٌمي٠َسى ﴾ يىة

ليكـ حيف [ كقد كاف ىذا الرجؿ يكتـ إيمانو عف قكمو القبط فمـ يظير إال ىذا ا20]القصص: 
ٌقاؿ فرعكف ﴿ ٌمي٠َسى ٍٔ ٍرذي

ى
ٌأ ِإنَّ ِمْن َأْعَظِم » [، فأخذت الرجؿ غضبة  26﴾ ]غافر: ذىريكًِن

 .(4)"(3)«الِجَياِد َكِمَمَة َعْدٍل ِعْنَد ُسْمَطاٍن َجاِئرٍ 
 ثانيًا: مؤمن آل فرعون مثااًل لمدعوة وحماية القيادة.

 تشريف ا لمداعية. -1
ٌفرعكف فخمد ذكره في القرآف حيث قاؿ رب العزة: ﴿ ا تعالى مؤمف آؿشرؼ  ٔه ٌرىصي ُىةؿى كى

٠ٍفٌى ٌآًؿًٌٌرٍنى ٍٚ ً٘ ٌ ٚه ً٘ ٍؤ [ في اآلية شاىد عمى التقديـ لمتشريؼ حيث قدـ األكؿ أعني 28﴾ ]غافر: مي
ىك  ىذا التشريؼ الذم خص ا بو مؤمف آؿ فرعكف ك ، (5)"مؤمف" لككنو أشرؼ األكصاؼ

                                                           

امع ألحكاـ القرآف، (، الج346/ 1(، كينظر: المنتظـ، ابف الجكزم )ج242/ 7( الكشؼ كالبياف، الثعمبي )ج1)
 (.266/ 13القرطبي )ج

 (. 306/ 15(، كالجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي )ج81( ينظر: مفحمات األقراف، السيكطي )ص 2)
[، قاؿ األلباني: صحيح، 2174:حديث رقـ 471/ 4الفتف/أفضؿ الجياد، سنف الترمذم، الترمذم، ( ]3)

 (.248/ 1صحيح الجامع الصغير كزيادتو )ج
 (.113/ 24(، كالتفسير المنير، الزحيمي )ج140/ 7ينظر: تفسير القرآف العظيـ، ابف كثير )ج( 4)
 (.176/ 8( ركح البياف، اإلسطنبكلي )ج5)
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ـًٌالفعؿ "آمف" في قكلو تعالى: ﴿ تشريؼ لكؿ الدعاة، فمجيء ٌيىةٌُى٠ٍ ٚى ٘ى ًمٌآ ٌاَّلَّ ُىةؿى [ 30﴾ ]غافر: كى
 .(1)"ىك إشارة إلى أنو ينبغي ألدنى أىؿ اإليماف أف ال يحقر نفسو عف الكعظ

 القدرة عمى الدفاع عن القيادة. -2

ٌيقكؿ ابف كثير: "كال أعظـ مف ىذه الكممة عند فرعكف كىي قكلو: ﴿ َلن ٌرىصي ي٠فى ذٖي ٍِ تى
ى
ٌٌأ ٠ؿى ِي فٌحى

ى
أ

ٌٝي ٌالَّٖػ ًِّبَّ قاؿ  [، الميـ إال ما ركاه البخارم في صحيحو عف عركة بف الزبير 28﴾ ]غافر: رى
قاؿ:  أخبرني بأشد شيء صنعو المشرككف برسكؿ ا  قمت لعبد ا بف عمرك بف العاص 

 ول ا يصمي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رس بينا رسول ا 
ثم  فأخذ بمنكبو ودفعو عن النبي  ولوى ثوبو في عنقو فخنقو خنقًا شديدًا فأقبل أبوبكر 

ٌٍٗ﴿ قال: بًٌسي ٌٚرَّ ً٘ ٌٗثًةٍلىحًٌٜىةًتٌ ةءىزي ُىٍدٌصى ٌكى ٝي ٌالَّٖػ ًِّبَّ ٌرى ٠ؿى ِي فٌحى
ى
ٌأ َلن ٌرىصي ي٠فى ذٖي ٍِ تى

ى
 .(3)"(2)﴾أ

الدالئؿ عمى أنو ال يجكز اإلقداـ عمى  الرازم: "اعمـ أف مؤمف آؿ فرعكف لما أقاـ أنكاع قاؿ
رًٍضٌ﴿ قتؿ مكسى، خكفيـ في ذلؾ بعذاب ا فقاؿ:

ى
ٌاٍْل ًٌف ٚى ًري ًٞ ة ٌكى ـى ٌاٍْلى٠ٍ ّي ٍٖ ٙي ٍ ٌال ٗي ٌٕىسي ـً ٌُى٠ٍ ﴾ يىة

[، يعني قد عمكتـ الناس كقيرتمكىـ، فبل تفسدكا أمركـ عمى أنفسكـ كال تتعرضكا 29]غافر: 
نما قاؿ: ينصرنا كجاءنا ألنو كاف يظير مف نفسو أنو لبأس ا كعذابو، فإنو ال قبؿ ل كـ بو، كا 

 .(4)"منيـ كأف الذم ينصحيـ بو ىك مشارؾ ليـ فيو

ٌقاؿ: ﴿ لما ذكر المؤمف نبي ا مكسى "ك  َلن ٌرىصي ي٠فى ذٖي ٍِ تى
ى
﴾ كلـ يذكر اسمو بؿ قاؿ رجبلن أ

ٌيليكىميـ أنو ال يعرفو، ثـ قاؿ ﴿ ٌاَّللَّ ى ٌرىِّبِّ ٠ؿى ِي فٌحى
ى
يقؿ رجبلن مؤمنان با أك ىك نبيي ا، إذ ﴾ كلـ أ

، كبذلؾ استطاع أف يدفع القتؿ عف نبي ا (5)لك قاؿ ذلؾ لعممكا أنو متعصب كلـ يقبمكا قكلو"
 مكسى بذكاء كحنكة كخفية.

 ثالثًا: مؤمن آل فرعون يستشيد بقصص السابقين لتقوية رأيو.
بإيقاع آخر لعميا تحس كتستيقظ قمكبيـ   قاؿ سيد قطب: "ثـ يطرؽ مؤمف آؿ فرعكف

كترتعش كتميف، يطرؽ قمكبيـ بمفتيا عمى مصارع األحزاب قبميـ، كىي شاىدة ببأس ا في أخذ 

                                                           

 (.71/ 17( نظـ الدرر، البقاعي )ج1)
بّْيى المَّػوي﴾، صحيح البخارم، البخارم، ( ]2)  [.4815:حديث رقـ127/ 6تفسير القرآف/﴿أىتىٍقتيميكفى رىجيبلن أىف يىقيكؿى رى
 (.140/ 7( تفسير القرآف العظيـ، ابف كثير )ج3)
 (.511/ 27)ج( مفاتيح الغيب، الرازم 4)
 (.93/ 3( صفكة التفاسير، الصابكني )ج5)
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، كلكف الرجؿ المؤمف يجمعيا في يـك كاحد: ﴿ ٌالمكذبيف كالطغاة، كلكؿ حزب كاف يـك ـً ٌيى٠ٍ ٔى سٍ ً٘
اًبٌ ٍظزى

ى
ا، كىك يكـ كاحد في طبيعتو عمى  [ فيك اليكـ الذم يتجمى فيو بأس30﴾ ]غافر: اٍْل

ٌلًًٍٖهجىةدًٌتفرؽ األحزاب، ﴿ ة ٙن ٍٖ ٌكي ٌييًريدي ي ٌاَّللَّ ة ٘ى [ إنما يأخذىـ بذنكبيـ، كيصمح مف 31﴾ ]غافر: كى
 .(1)حكليـ كمف بعدىـ بأخذىـ بأياـ ا"

مف الكممات ذكرىا لفرعكف  قاؿ الرازم: "كاعمـ أنو تعالى حكى عف ىذا المؤمف أنكاعان 
ؿ: قكلو يا قكـ إني أخاؼ عميكـ مثؿ يكـ األحزاب كالتقدير مثؿ أياـ األحزاب، إال أنو لما فاألك 

أضاؼ اليكـ إلى األحزاب كفسرىـ بقكـ نكح كعاد كثمكد، فحينئذ ظير أف كؿ حزب كاف لو يـك 
ٌ﴿  معيف في الببلء، فاقتصر مف الجمع عمى ذكر الكاحد لعدـ االلتباس، ثـ فسر قكلو ٌإًِنِّ

خٌى
ى
ٌأ ٌٌٍٗةؼي ٖىيٍسي ٔىٌٌنى سٍ ـًًٌٌ٘ اًبٌٌيى٠ٍ ٍظزى

ى
ٌ[ بقكلو ﴿30: غافر﴾ ]اٍْل ٔى سٍ ًبًٌٌ٘

ٍ
ـًٌٌدىأ ٌٌُى٠ٍ دٌوٌٛي٠حو ٙي٠دٌىٌكىَعى ثى ٌٚىٌكى ي ً ٌٌٍٚكىاَّلَّ ًٌ٘

ٌٍٗ ًٞ [ كدأب ىؤالء دكنيـ في عمميـ مف الكفار كالتكذيب كسائر المعاصي، 31: غافر﴾ ]بىٍهًد
يضا بيبلؾ اآلخرة، كىك قكلو كمف كالحاصؿ أنو خكفيـ بيبلؾ معجؿ في الدنيا، ثـ خكفيـ أ

قاؿ البقاعي: "كلما أجمؿ ، (2)"يضمؿ ا فما لو مف ىاد كالمقصكد منو التنبيو عمى عذاب اآلخرة
فصؿ كبيَّف، أك بدَّؿ بعد أف ىكَّؿ، فقاؿ بادئان بمف كاف عذابيـ مثؿ عذابيـ، كدأبيـ شبييان 

ٌٛي٠حوٌبدأبيـ: ﴿ ـً ًبٌُى٠ٍ
ٍ
ٌدىأ ٔى سٍ  ؤالء أقكل األمـ، اكتفى بيـ كأجمؿ مف بعدىـ فقاؿ:﴾ كلما كاف ىً٘

﴿ٌٍٗ ًٞ ًٌ٘ٚبىٍهًد ٌ ٚى ي ً
 .(3)"﴾كىاَّلَّ

ةدٌو"كاعمـ أف مؤمف آؿ فرعكف لما قاؿ: ﴿ ٞى ٌ ٍٚ ً٘ ٌ ي ةٌِلى ٙى ٌذى ي ٌاَّللَّ ًٔ ًٖ ٌييٍؾ ٍٚ ٘ى [ ذكر 33﴾ ]غافر: كى
ـ ينتفعكا ، كىك أف يكسؼ لما جاءىـ بالبينات الباىرة فأصركا عمى الشؾ كالشبية، كلليذا مثبلن 

 .(4)بتمؾ الدالئؿ، كىذا يدؿ عمى أف مف أضمو ا فما لو مف ىاد"

 رابعًا: قدرة مؤمن آل فرعون عمل المقارنات في الدعوة إلى ا.
أقاـ مؤمف آؿ فرعكف عديد المقارنات في حديثو كاف منيا أنو افتتح بذـ الدنيا، كتصغير 

قتيا، كأنيا ىي الكطف كالمستقر، كذكر األعماؿ شأنيا، كثنى بتعظيـ اآلخرة كاالطبلع عمى حقي

                                                           

 (.3080/ 5في ظبلؿ القرآف، قطب )ج (1)
 (.511/ 27)جالرازم ، ( مفاتيح الغيب2)
 (.60/ 17( نظـ الدرر، البقاعي )ج3)
 (512/ 27)جلغيب، الرازم ( مفاتيح ا4)
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سيئيا كحسنيا كعاقبة كؿ منيما ليثبط عما يتمؼ، كينشط لما يزلؼ، ثـ كازف بيف الدعكتيف: 
دعكتو إلى ديف ا الذم ثمرتو الجنة، كدعكتيـ إلى اتخاذ األنداد الذم عاقبتو النار، كفيو 

 .(1)ىك سبيؿ الغي تعريض شبيو بالتصريح أف ما عميو فرعكف كقكمو

قاؿ البقاعي: "كلما بٌيف العدؿ في العقاب، بٌيف الفضؿ في الثكاب، تنبيينا عمى أف الرحمة 
 .(2)سبقت الغضب"

ٌ﴿كال ينفؾ المؤمف يقيـ المقارنات بيف اليداية كالغكاية في قكلو:  ٌإًَلى ٍٗ ٠كي ٍدني
ى
ٌأ ًٌل ة ٘ى ٌ ـً ٌُى٠ٍ يىة

ٌاَلَّة ٠ٛىًِنٌإًَلى دىٍدني ٌكى ةةً يكشؼ ليـ حقيقة الحياة الدنيا ، يقرر ليـ قاعدة فيك  [41غافر: ] ﴾رًٌاَلَّضى
الحساب كالجزاء، يستنكر الدعكة إلى النار كيبطميا، في مقابؿ دعكتو إلى الجنة، فينسؼ 
دعكتيـ إليو لمشرؾ في مقابؿ دعكتو ليـ لمنجاة، كيحذرىـ مف خطر الشرؾ كاإلسراؼ، ثـ 

 .(3) ينفع التذكريفكض كيعدىـ بتذٌكر نصيحتو يكـ ال

 خامسًا: قدرة مؤمن آل فرعون عمى االقناع بتنوع أساليب الحوار.
لما كاف فساد ما قالو فرعكف أظير مف أف يحتاج إلى بياف، أعرض المؤمف عنو تصريحان، 
كلكح إلى ما حكاه ا عنو مف أنو محيط بو اليبلؾ تمكيحان في قكلو مناديان قكمو كمستعطفا ليـ 

 .(4): األكلى عمى سبيؿ اإلجماؿ في الدعكة، كاألخرياف عمى سبيؿ التفصيؿثبلث مرات

قاؿ الزمخشرم: "احتاج في مقاكلة خصكـ مكسى إلى أف يدارييـ، كيسمؾ معيـ طريؽ 
اإلنصاؼ في القكؿ، كيأتييـ مف كجية المناصحة، فجاء بما عمـ أنو أقرب إلى تسميميـ لقكلو، 

ٌٍٗو، فقاؿ: ﴿كأدخؿ في تصديقيـ لو كقبكليـ من زي ًمٌيىًهدي ٌاَّلَّ ٌبىٍهؼي ٍٗ ٌييًػجٍسي ةًدُنة ٌغى ّي ٌيى إًٍف ﴾ كى
صادقان فقد أثبت أنو  حديثو[ كذلؾ ليسمعكا منو كال يردكا عميو، كذلؾ أنو حيف كاف 28]غافر: 

صادؽ في جميع ما يعد، كلكنو أردفو يصبكـ بعض الذم يعدكـ لييضمو بعض حقو في ظاىر 
بكبلـ مف أعطاه حقو كافيان، فضبلن أف يتعصب لو، كتقديـ الكاذب عمى الكبلـ، فيرييـ أنو ليس 

 . (5)الصادؽ أيضان مف ىذا القبيؿ"

                                                           

 (.168/ 4( ينظر: الكشاؼ، الزمخشرم )ج1)
 (.74/ 17( نظـ الدرر، البقاعي )ج2)
 (.3083-3082/ 5( ينظر: في ظبلؿ القرآف، قطب )ج3)
 (.516/ 6( ينظر: نظـ الدرر، البقاعي )ج4)
 (163/ 4)ج( الكشاؼ، الزمخشرم 5)
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ىةًتٌحيف قاؿ: ﴿كمف بديع النظـ القرآني في كبلـ المؤمف أنو أكجز  ٌثًةٍلىحِّٜ ٗ ةءزي ٌصى ُىٍد  ﴾كى
مف اآليات يده  كيقصد: أنو جاء باآليات الكاضحات عمى حقيقة ما يقكؿ مف ذلؾ، كتمؾ البينات

 .(1)كعصاه، كقكلو مسرؼ كىك يقصد: اإلسراؼ في الشرؾ كقتؿ األنفس

ٌيكمف ببلغة اإلشارة كالتمميح، في اآلية الكريمة أف في قكؿ المؤمف: ﴿ ٌاَّللَّ ى إشارة إلى  ﴾رىِّبِّ
ٌٍٗ﴿ التكحيد، كقكلو: بِّسي ٌٚرَّ ً٘ ىةًتٌ ٌٗثًةٍلىحِّٜ ةءزي ُىٍدٌصى عمى التكحيد، مع إشارة إلى الدالئؿ الدالة  ﴾كى

بعد أف استأنس في خطاب قكمو بالكبلـ المكجو فارتقى إلى  جما تتضمنو مف ارتقاء في الحج
 (2)التصريح بتصديؽ مكسى بعمة أنو جاء بالبينات

في  حيف يستشيد عمى صدؽ رسالة مكسى  يعمد المؤمف إلى أسمكب االستدراجكما 
ىةًتٌ﴿قكلو تعالى:  ٌٗثًةٍلىحِّٜ ةءزي ُىٍدٌصى ٌٌٍٗكى بِّسي ٌٚرَّ بصيغة الجمع فيي عدة بينات ال بينة كاحدة،  ﴾ً٘

كأتى بيا ميعرَّفة، أم البينات العظيمة التي شيدتمكىا كعرفتمكىا عمى ذلؾ، ليميف بذلؾ جماحيـ، 
كيكسر مف سكرتيـ، ثـ أخذىـ باالحتجاج بطريؽ التقسيـ، فقاؿ: ال يخمك مف أف يككف صادقان أك 

فضرر كذبو عائد عميو، أك صادقان فيصبكـ، إف تعرضتـ لو، بعض الذم  كاذبان، فإف يؾ كاذبان 
 . (3)يعدكـ

ٌاآلية الكريمة بالتعريض بفرعكف، قاؿ الرازم: فكاف قكلو: ﴿ كتختتـ ٠ى ٞي ٌ ٍٚ ٘ى ًٍٟدمٌ ٌحى ٌَلى ى ٌاَّللَّ إًفَّ
ٌ ابه ذَّ ْى ٌ ٍْسًؼه عمى طريؽ الرمز كالتعريض،  [ إشارة إلى عمك شأف مكسى 28﴾ ]غافر: مي

مؿ أيضا أف يككف المراد أف فرعكف مسرؼ في عزمو عمى قتؿ مكسى، كذاب في إقدامو كيحت
 . (4)عمى ادعاء اإلليية، كا ال ييدم مف ىذا شأنو كصفتو، بؿ يبطمو كييدـ أمره

ف التكرار لما تضمف مزيدان مف العاطفة اإلنسانية بيف المؤمف كقكمو، كلذا كرر ذلؾ " كا 
ـ أىمو فيك غير متيـ في نصحيـ، ألنو ال يريد ليـ إال ما يريد زيادة في استعطافيـ بككني

 .(5)لنفسو"
 سادسًا: مؤمن آل فرعون يرتقي لنقطة الفصل والمواجية.

إف مؤمف آؿ فرعكف لما استنفذ جميع األساليب، ككجد أف القكـ يصركف عمى العناد في 
ٌٌٍٗىٌ﴿ بقائيـ عمى شركيـ، كاف البد مف لحظة الحسـ الفاصمة فقاؿ: ٌٕىسي ُي٠ؿي

ى
ةٌأ ٘ى ٌ ريكفى ْي ذىٍذ ﴾ فقد صى

                                                           

 (.376/ 21ينظر: جامع البياف، الطبرم )ج (1)
 (.129/ 24( ينظر: التحرير كالتنكير، ابف عاشكر )ج2)
 (.307/ 8( ينظر: محاسف التأكيؿ، القاسمي )ج3)
 (.510/ 27( ينظر: مفاتيح الغيب، الرازم )ج4)
 (.72/ 17( نظـ الدرر، البقاعي )ج5)



253 
 

خرج الخبر مف معنى اإلخبار إلى معنى التيديد، أم: ستذكركف صدؽ كبلمي عندما يحؿ بكـ 
لى معنى الكعيد، العذاب، ثـ  ،(1)حيث تكعدىـ أنيـ سيذكركف قكلو عند حمكؿ العذاب بيـ كا 

ا يشير إلى بمكغو الغاية مف النصح في خاتمة كبلمو مجمع إلى التيديد كالكعيد التككؿ عمى ا 
ًٌ﴿ كاإلرشاد كلـ يعد لديو مزيد كلذا ختمو بما يدؿ عمى المتاركة بقكلو: ٌاَّللَّ ٌإًَلى ٍمرًم

ى
ٌأ ٌى٠ِّضي

ي
﴾ كىأ

 .(2)[44]غافر: 

قاؿ الرازم: "كلما بالغ مؤمف آؿ فرعكف في ىذه البيانات ختـ كبلمو بخاتمة لطيفة فقاؿ: 
ُيٌ﴿

ى
ٌأ ة ٘ى ٌ ريكفى ْي ذىٍذ ٌٌٍٗىصى ٌٕىسي [ كىذا كبلـ مبيـ يكجب التخكيؼ كيحتمؿ أف يككف 44﴾ ]غافر: ٠ؿي

المراد أف ىذا الذكر يحصؿ في الدنيا كىك كقت المكت، كأف يككف في القيامة كقت مشاىدة 
األىكاؿ كبالجممة فيك تحذير شديد، ثـ قاؿ: كأفكض أمرم إلى ا كىذا كبلـ مف ىدد بأمر 

ٌٍٗكىك أيضان خكفيـ بقكلو: ﴿يخافو فكأنيـ خكفكه بالقتؿ  ٌٕىسي ُي٠ؿي
ى
ةٌأ ٘ى ٌ ريكفى ْي ذىٍذ [ 44﴾ ]غافر: ٌىصى

ثـ عكؿ في دفع تخكيفيـ ككيدىـ كمكرىـ عمى فضؿ ا تعالى فقاؿ: كأفكض أمرم إلى ا 
في  ، فإف فرعكف لما خكفو بالقتؿ رجع مكسى كىك إنما تعمـ ىذه الطريقة مف مكسى 

ٌاؿ: ﴿دفع ذلؾ الشر إلى ا حيث ق ـً ٌبًيى٠ٍ ٚي ً٘ ٌييٍؤ ٌَلى و ِبِّ
ٓى ذى ٘ي ٌ ِّ ٌُّلي ٍٚ ً٘ ٌ ٍٗ بِّسي ٌكىرى ِّبِّ ٌثًرى ٌنيٍذتي إًِنِّ

ةًبٌ  .(3)["27﴾ ]غافر: اٍِلًصى

قاؿ سيد قطب: "ثـ يشتد في مكاجيتيـ بمقت ا كمقت المؤمنيف لمف يجادؿ في آيات ا 
كالتجبر، كينذر بطمس ا  بغير حجة كال برىاف، كىـ يفعمكف ىذا في أبشع صكرة، كيندد بالتكبر

ٌلقمكب المتكبريف المتجبريف: ﴿ ً ٌاَّللَّ ًٌنٍٜدى ذنة ٍِ ٘ى ٌ ى ِبي ْى ٌ ٍٗ ٞي دىة
ى
ٌأ ةفو ٍٖفى ٌشي رٍيً

ٌثًيى ً ٌآيىةًتٌاَّللَّ ًٌف ي٠فى ىةًدل ٌَيي ٚى ي ً
اَّلَّ

جَّةرٌو ٌصى و ِبِّ
ٓى ذى ٘ي ٌ ًٍت ٌُٖى ِّ ٌُّلي ى ٌلَعى ي ٌاَّللَّ ٍفجىمي ٌحى ّى ً ل ذى ْى ٌ ٜي٠ا ٘ى ٌآ ٚى ي ً

ٌاَّلَّ [ كالتعبير عمى لساف 35﴾ ]غافر: كىًنٍٜدى
الرجؿ المؤمف يكاد يككف طبؽ األصؿ مف التعبير المباشر في مطالع السكرة، المقت لممجادليف 
في آيات ا بغير برىاف، كاإلضبلؿ لممتكبريف المتجبريف حتى ما يبقى في قمكبيـ مكضع 

جندية الدعكية ، بذلؾ يككف مؤمف آؿ فرعكف خير شاىد عمى ال(4)لميدل، كال منفذ لئلدراؾ"
مستخدمان جميع األساليب بدقة كخفاء حتى إذا كانت نقطة الفصؿ كالحسـ كاف أىبلن لذلؾ، قد 

  أحسف التككؿ عمى ا، فكقاه ا سيئات ما مكركا، ككفى با كليان ككفى با نصيران.

                                                           

 (.117/ 5( ينظر: الجكاىر الحساف، الثعالبي )ج1)
 (.372/ 7لخفاجي )ج( ينظر: عناية القاضي ككفاية الراضي، ا2)
 (.520/ 27( مفاتيح الغيب، الرازم )ج3)
 (3081/ 5( في ظبلؿ القرآف، قطب )4)
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 المبحث الثاني
 القرآن الكريم ضوء نماذج لمجندي الفاسد في

 

 .ود وعصاة قوم فرعونجنالمطمب األول: 
 أواًل: سمة الشرك با واقعًا في حياة جنود وعصاة قوم فرعون.

 إف خباثة نفكس جنكد قـك فرعكف كفساد عقيدتيـ تجمت فيما يمي:
ال بدعكل الممؾ فقط، بؿ باعتراؼ  :أن الوطن واألرض والشعب ممك خاص لمممك وأسرتو -1

أك المقاؿ، فيـ ال ينازعكنو كال يرضكف أحدان الشعب لو بيذا االستحقاؽ، سكاء بمساف الحاؿ 
ينازعو في ممكو، العتقادىـ بأنو صاحب األرض كىك سيدىـ، كىك أحؽ بيا كبيـ منيـ 
أنفسيـ، كأكؿ ممكية عرفتيا المجتمعات البشرية ىي الفرعكنية في مصر، كليذا تحدث 

نى قكلو تعالى عف القرآف عنيا بكؿ تفصيؿ ألنيا أكؿ مف سف الربكبية البشرية كىذا مع
ًذقًٌفرعكف كدعكاه حيف قاؿ لقكمو ﴿ ٞى ٌكى ًٌمٍَصى ّي ٍٖ ًٌلٌمي ٕىحٍسى

ى
ٌأ ـً ٌيىةٌُى٠ٍ ٌُىةؿى ًٝ ً٘ ًٌفٌُى٠ٍ ٠ٍفي ٛىةدىلًٌٌرٍنى كى

كفٌى ٌتيجًٍَصي ٌىَلى
ى
ٌأ ًٍت ٌَتى ٍٚ ً٘ ٌ ٍرًم ٌُتى ةري ٟى ٍج

ى
قاؿ سيد قطب: "إف ممؾ مصر ، (1)[51﴾ ]الزخرؼ:اٍْل

فرعكف، أمر قريب مشيكد لمجماىير، يبيرىا كتستخفيا  كىذه األنيار التي تجرم مف تحت
اإلشارة إليو، فأما ممؾ السماكات كاألرض كما بينيما كمصر ال تساكم ىباءة فيو فيك أمر 
يحتاج إلى قمكب مؤمنة تحسو، كتعقد المكازنة بينو كبيف ممؾ مصر الصغير الزىيد، 

عيكنيا كال تسمك قمكبيا كال عقكليا  كالجماىير المستعبدة يغرييا البريؽ الخادع القريب مف
إلى تدبر ذلؾ الممؾ الككني العريض البعيد، كمف ثـ عرؼ فرعكف كيؼ يمعب بأكتار ىذه 

ٌييًبيٌيالقمكب كيستغفميا بالبريؽ القريب ﴿ ةدي ٌيىسى ٌكىَلى يه ًٟ ٌمى ٠ى ٞي ٌ ًم
ٌاَّلَّ ا ذى ٞى ٌ ٍٚ ً٘ ٌ رٍيه ٌخى ٛىة

ى
ٌأ ـٍ
ى
﴾ أ

 .(2)["52]الزخرؼ: 
كذاتو مصكنة عف  :ن ىو السيد والمرجع األعمى وىو فوق الجميعاعتبر القوم أن فرعو -2

ليو يرفع الشعب استرحامو  النقد، كىك فكؽ المساءلة فضبلن عف الحساب كالعقاب، كا 
قاؿ الزمخشرم: "إف سياسة التجييؿ لمتبعيو أثمرت نفعان حيث شايعكه عمى ، (3)كتضرعاتو

                                                           

 (.704( ينظر: األحكاـ الشرعية لمثكرات العربية، الشحكذ )ص 1)
 (.3193/ 5( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج2)
 (.705( ينظر: األحكاـ الشرعية لمثكرات العربية، الشحكذ )ص 3)
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مسكة مف العقؿ، كذلؾ أنو ادعى أمره، كىك ضبلؿ مبيف ال يخفى عمى مف فيو أدنى 
اإلليية كىك بشر مثميـ، كجاىر بالعسؼ كالظمـ كالشر الذم ال يأتي إال مف شيطاف مارد، 
كمثمو بمعزؿ مف اإلليية ذاتان كأفعاالن، فاتبعكه كسممكا لو دعكاه، كتتابعكا عمى طاعتو، كما 

نما يتبع ا لعقبلء مف يرشدىـ في أمره رشد إنما ىك غي صريح كضبلؿ ظاىر مكشكؼ، كا 
كييدييـ، ال مف يضميـ كيغكييـ، كفيو أنيـ عاينكا اآليات كالسمطاف المبيف في أمر مكسى 

 كعممكا أف معو الرشد كالحؽ، ثـ عدلكا عف اتباعو إلى اتباع مف ليس في أمره رشد ،
 .(1)قط"

نان كفرضان فما يأمر بو يككف دي :إن مشيئة فرعون كانت نافذة فييم، وسمطتو ال حدود ليا -3
، قاؿ الطبرم: "األنداد مف الرجاؿ (2)يجب طاعتو كااللتزاـ بو كتطبيقو طكعان أك كرىان 

ةٌ، فكاف فرعكف يقكؿ ليـ ﴿(3)يطيعكنيـ كما يطيعكف ا إذا أمركىـ أطاعكىـ كعصكا ا" ٘ى

ةدًٌ ٌالرَّطى ٔى ًبي ٌشى ٌإًَلَّ ٍٗ ًديسي ٍٞ
ى
ةٌأ ٘ى رىلٌكى

ى
ةٌأ ٘ى ٌ ٌإًَلَّ ٍٗ ًريسي

ي
[ إنني ال أقكؿ لكـ إال ما أراه 29﴾ ]غافر: أ

نو ليك الصكاب كالرشد ببل شؾ كال جداؿ، كىؿ يرل الطغاة إال  صكابان، كأعتقده نافعان، كا 
الرشد كالخير كالصكاب؟ كىؿ يسمحكف بأف يظف أحد أنيـ قد يخطئكف؟ كىؿ يجكز ألحد 

ال فمـ كانكا طغاة؟  .(4)أف يرل إلى جكار رأييـ رأيا؟! كا 

 الكبر واقعًا في حياة جنود وعصاة قوم فرعون. ثانيًا: سمة
، ألنيـ احتقركه كأحالكا أف يككف "إف قـك فرعكف تكبركا عف تمقي الدعكة مف مكسى 

رسكالن مف ا كىك مف قـك مستعبديف استعبدىـ فرعكف كقكمو، كىذا كجو اختيار التعبير عف 
ىةٌا: ﴿إعراضيـ عف دعكتو باالستكبار كما حكى ا عنيـ فقالك  ةٌَلى ٙى ٟي ُى٠ٍمي ٌكى ًٖٜىة سٍ ً٘ ٌ ًٚ يٍ ى

ًٌٕبىْشى ٚي ً٘ ٛيٍؤ
ى
أ

كفٌى ثًدي نكار في مدة الدعكة كالبعثة ىك 47﴾ ]المؤمنكف: َعى [ فكاف كؿ إعراض منيـ كا 
 .(5)استكبار"

 كقد عمؿ صاحب المنار سبب تكذيب المستكبريف بأمريف:
 : أف اتباعو تحكيؿ ليـ عف التقاليد المكركثة عف اآلباء.األول

                                                           

 (.426/ 2لزمخشرم )ج( الكشاؼ، ا1)
 (.706( ينظر: األحكاـ الشرعية لمثكرات العربية، الشحكذ )ص 2)
 (.18/ 3( الطبرم، جامع البياف )ج3)
 (.3080/ 5( ينظر: في ظبلؿ القرآف، قطب )ج4)
 (.247/ 11( ينظر: التحرير كالتنكير، ابف عاشكر )ج5)
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 .(1) : أنو يسمب سمطانيـ منيـ كينفرد بما يتمتعكف بو مف الكبرياء في األرضالثاني

عيانان حيث قاؿ  كاعمـ أف ا تعالى قد أرسؿ إلييـ اآليات التسع التي رآىا قـك مكسى 
ةٌنتعالى: ﴿ جًٍَصى ٘ي ٌ ٌآيىةتيٜىة ٍٗ ٟي ٍت ةءى ٌصى ة َّٙ ى حقيقة [، فقد جعؿ اإلبصار ليا، كىك في ال13﴾ ]النمؿ: ٌٖى

لمتأمميا، كذلؾ بسبب نظرىـ كتفكرىـ فييا، أك جعمت كأنيا لظيكرىا تبصر فتيتدم، كاستيقنتيا 
أنفسيـ كاالستيقاف أبمغ مف اإليقاف، فقد استيقنكا أنيا آيات بينة مف عند ا تعالى، ثـ كابركا 

لترفع عف اإليماف بما بتسميتيا سحران بينا، فكاف ردىـ بدالن مف االستجابة كاالنقياد ىك التكبر كا
ًٕيٌىجاء بو مكسى في قكلو: ﴿ ةٌَعى ٘ن ٛي٠اٌُى٠ٍ َكى يكاٌكى ِبى ٍٓ  .(2)[46﴾ ]المؤمنكف: ٌىةٍشذى

كالمؤل بأكصافيـ كأخبلقيـ التي بيَّنىيا القرآف الكريـ يكجدكف في كؿ مجتمع، كفي كؿ مكاف 
ربكنيا بدافع مف الكبر كزماف، كليذا فيـ يقفكف غالبنا في كجو كؿ دعكة إلى ا تعالى، كيحا

الذم يغشى نفكسيـ، كبدافع حب الرياسة عمى الناس، كخكفيـ مف أف تسمبيـ ىذه الدعكة 
اإلصبلحية مركزىـ كمكانتيـ كترفيـ، فالكبر يعمؽ في النفكس المريضة كالحرص عمى الرياسة 

نما ينقمع باإليماف، كالجيؿ يخيّْـ عمى مثؿ ىذه النفكس  كالجاه كالمنزلة، مكجكد في النفكس، كا 
 .(3)التي تعشؽ العمكَّ في األرض

قاؿ ابف تيمية: "كمعمكـ أف فرعكف ىك أعظـ الذيف استكبركا، ثـ ىاماف كقاركف، كأف قكميـ 
كاشذِٓب٠ٌٌٞكص٠ٜدقٌفٌاْلرضٌثيريٌاِلٌَكك٠ٜاٌأٌٟٛٗإْلٜةٌَلٌيرصه٠فٌكانكا ليـ تبعان، كقد قاؿ: ﴿

ٌٌٌٗ[ كىذا 40-39﴾ ]القصص: ةٛلرٌْيًٌلافٌَعُجحٌإلةمليٌأخذٛةقٌكص٠ٜدقٌٌٜجذٛةٌٞٗفٌاْل
تصريح بأنو نبذه كقكمو في اليـ عقكبة الذم ىك الكفر، كأنو أتبعو كقكمو في الدنيا لعنة، كيـك 

 .(4)القيامة ىـ مف المقبكحيف ىك كقكمو جميعان"
 ثالثًا: تحريض الطغاة سمة بارزة في حياة جنود وعصاة قوم فرعون.

األمراء، كالكبراء، أنيـ حرضكا ممكيـ فرعكف   : ف المؤل مف قكـ فرعكف كىـيخبر تعالى ع
  : ، قالكا ، كمقابمتو بدؿ التصديؽ بما جاء بو بالكفر كالرد كاألذلعمى أذية نبي ا مكسى 

رٌي﴿ دىذى
ى
ٌٌأ ٌٝيٌمي٠َسى ٘ى ُى٠ٍ كاٌكى ًٍٍصدي رًٍضًٌٌفًٌٌْلي

ى
رىؾٌىٌاٍْل يىذى ّىٌٌكى ذى ٟى ً آل كف أف دعكتو إلى يعن [127: األعراؼ﴾ ]كى

 .(5)عبادة ا كحده ال شريؾ لو، كالنيي عف عبادة ما سكاه، فساد بالنسبة إلى اعتقاد القبط
                                                           

 (.380/ 11( ينظر: تفسير المنار، رضا )ج1)
 (.546/ 24اتيح الغيب، الرازم )ج( ينظر: مف2)
 (.388( ينظر: أصكؿ الدعكة، زيداف )ص 3)
 (.215/ 1( جامع الرسائؿ، ابف تيمية )ج4)
 (.53/ 2( ينظر: قصص األنبياء، ابف كثير )ج5)
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فاإلفساد في األرض مف كجية نظر ىؤالء، ىك الدعكة إلى ا كتحكيـ شرعو، حيث يترتب 
عمى عبكدية  تمقائيان بطبلف حكـ الفراعنة، كسقكط نظاميـ كمو، ألف نظاـ الطغاة قائـ أساسان 

ف كاف في الدعكة إلى ا صبلح المجتمعات كميا كتحريرىا مف عبكديتيـ  البشر لمبشر، كا 
 .(1)الظالمة، كطغيانيـ المميت

ف النمركد كفرعكف كالفراعنة مف بعدىما ما كاف ليـ أف يصنعكا ما صنعكا لكال كجكد  كا 
اردة المؤمنيف، فيذا فرعكف يشير الفراعنة الصغار، الذيف أيدكىـ عمى الباطؿ، كزينكا ليـ مط

عميو قكمو بمبلحقة مكسى كمف معو، بحجة أال يفسدكا في األرض، فيؤالء المجرمكف كأمثاليـ 
ىـ الذيف كانكا سندا لمطغاة في حربيـ لمذيف آمنكا كال شؾ أنيـ مؤاخذكف بما يفعمكف، فمف يعتذر 

ٌا عنيـ في قكلو تعالى: ﴿ليـ بأنيـ أدكات كآالت في يد الحاكـ، لـ يفيـ ما قالو  ٠ٍفى ًٌٌرٍنى إًفَّ
بًيٌى ـً ة ٛي٠اٌخى ةٌلاى ٙى ٞي ٜي٠دى ٌكىصي ةفى ٘ى ة ٞى [ فقرف تعالى جنكدىما بيما لمشاركتيـ ليما في 8﴾ ]القصص: كى

 .(2)الظمـ، كالضبلؿ، كاإلعراض عف الحؽ

رىؾٌىكفي قكؿ المؤل مف قـك فرعكف: ﴿ يىذى ّىٌٌكى ذى ٟى ً آل لفرعكف  [ تحريض قكل127: األعراؼ﴾ ]كى
عمى أف يضرب ضربتو، كأف يعجؿ بيا قبؿ أف يتابع الناس مكسى، كيدخمكا في دعكتو، كيؤمنكا 
با كما آمف السحرة، فبل يبقى إال فرعكف كتمؾ المعبكدات التي يعبدىا، كينظر فرعكف في ىذا 

عمى القكؿ، كترتسـ لو الصكرة التي يطؿ بيا عميو، لك أنو ترؾ مكسى كشأنو، فيصدر حكمو 
ٔيٌٌُىةؿىٌ: ﴿مكسى كقكمو جميعان  ذِّ ِى ٜي ٌٌٍٗشى ٞي ٍبٜىةءى

ى
ىٍصذىٍعًيٌٌأ ن ٌٌٍٗكى ٞي ةءى إًَّٛةٌنًصى ٌٌٍٗكى ٟي ريكفٌىٌٌى٠ٍرى ًٞ : األعراؼ﴾ ]ُىة

ذالؿ شديد ليـ، باستباحة 127 [ إنو استئصاؿ ليؤالء القكـ، كقتؿ بطيء ليـ بقتؿ أكالدىـ، كا 
كفي ىذا نذير لمف تسكؿ لو نفسو أف يتابع نسائيـ، كبيذا تظؿ يد فرعكف عمييـ قاىرة متسمطة، 

 .(3)مكسى أك يتصؿ بو

 رابعًا: إفساد جنود وعصاة قوم فرعون في األرض.
إًذٌٍإف جنكد كعصاة فرعكف قد تفننكا في إذاقة بني اسرائيؿ ألكاف العذاب، قاؿ تعالى: ﴿ كى

ٌييٌ اًب ذى ٌإٍهى ٠ءى ٌشي ٍٗ ٠ٛىسي ٠مي ىصي ٌي ٠ٍفى ًٌٌرٍنى ٌآًؿ ٍٚ ً٘ ٌ ٍٗ َّيٍٜىةزي ٌكىًِفٌْنى ٍٗ ةءىزي ٌنًصى ىٍصذىٍعيي٠فى ي ٌكى ٍٗ ٍبٜىةءىزي
ى
ٌأ ي٠فى ِبِّ ذى

ٌٗه ًلي ٌنى ٍٗ ٌرىبِّسي ٍٚ ً٘ ٌ ءه ٌثىَلى ٍٗ [ كسكء العذاب أشده كأفظعو كىك عذاب التسخير 49﴾ ]البقرة: ذىًٕسي
كاإلرىاؽ كتسميط العقاب الشديد بتذبيح األبناء كسبي النساء كالمعنى يذبحكف أبناء آبائكـ 

                                                           

 ( باختصار.1354/ 3( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج1)
 (.235-234/ 1( ينظر: المكاالة كالمعاداة، الجمعكد )ج2)
 (.10: النصر كالتمكيف آت بإذف ا، الشحكذ )ص ( ينظر3)
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، "ككاف مف فسادىـ أنيـ جمعكا عمى بني اسرائيؿ بيف سـك (1)مكـ األكليفكيستحيكف نساء قك 
العذاب؛ كىك التنكيؿ كالتعذيب، كبيف الذبح، كما أنيـ كانكا يستبقكف نساءىـ؛ ألنو إذا ذىب 
الرجاؿ، كبقيت النساء ذٌؿ الشعب، كانكسرت شككتو؛ ألف النساء ليس عندىف مف يدافع، كيبقيف 

 .(2)ىذا كالعياذ با مف أعظـ ما يككف مف اإلذالؿ"خدمان آلؿ فرعكف، ك 

قاؿ األلكسي: "ككانكا يكمفكنيـ األعماؿ الشاقة، كاألمكر الفظيعة كيرسمكنيـ إلييا 
كيصرفكنيـ فييا أك يذيقكىـ سكء العذاب المفسر بما بعده، كقد حكي أف فرعكف جعؿ بني 

ؼ يحرثكف، كصنؼ يخدمكف، كمف إسرائيؿ خدمان، كصنفيـ في األعماؿ: فصنؼ يبنكف، كصن
، كمف غربت عميو الشمس قبؿ أف  لـ يكف منيـ في عمؿ كضع عميو الجزية يؤدييا كؿ يـك

 . (3)، كجعؿ النساء يغزلف الكتاف، كينسجف"يؤدييا غمت يده إلى عنقو شيران 

ٌ٘ىكقد ذكر القرطبي عف قتادة في قكلو تعالى: ﴿ ٌآ ٚى ي ً ٌاَّلَّ ٍبٜىةءى
ى
ٌأ ي٠ا ٌاٍرذٖي ي٠ا ٌكىاٍشذىٍعيي٠اٌُىةل ٝي هى ٘ى ٌ ٜي٠ا

ٌٍٗ ٞي ةءى ىذا قتؿ غير القتؿ األكؿ، ألف فرعكف كاف قد أمسؾ عف قتؿ الكلداف "[ 25﴾ ]غافر: نًصى
أعاد القتؿ عمى بني إسرائيؿ عقكبة ليـ فيمتنع  ، فمما بعث ا مكسى بعد كالدة مكسى 

فشغميـ ا عف ذلؾ  ،كالدىـال يكثر جمعيـ فيعتضدكا بالذككر مف أحتى اإلنساف مف اإليماف، ك 
كالضفادع كالقمؿ كالدـ كالطكفاف إلى أف خرجكا مف مصر،  ،بما أنزؿ عمييـ مف أنكاع العذاب

 .(4)فأغرقيـ ا"

 .جنود طالوت المتخاذلين: الثانيالمطمب 
 الجبن أول سمات جنود طالوت المتخاذلين.أواًل: 

 بو تنتظـ ممكان  نبييـ فسألكا ذرارييـ، مف كثيران  فسبى ليـ عدكبني اسرائيؿ  عمى لما غمب
 بني عمى جالكت تغمب كقيؿ عدكىـ، جياد في حاليـ كيستقيـ أمرىـ، بو كيجتمع كممتيـ

 كنبي األحكاـ، كيجرم األعداء، يجاىد عميو يجتمعكف بممؾ إسرائيؿ بني قكاـ ككاف إسرائيؿ،
كىك  ، فكاف جكاب نبييـ (5)ـربي عند مف بالخبر كيأتييـ دينيـ، أمر كيقيـ الممؾ، يطيعو

ٌ﴿أعمـ بحاليـ  ٌٌٍُٔىةؿى ٌٌٍٗٞى حٍذي صى ٌٌإًفٌٌٍنى ذًتى ٌٗيٌْي ٖىيٍسي ذىةؿيٌٌنى ًِ ٌٌإٍ َلَّ
ى
ةدًٖي٠اٌأ ِى  أتكقع بمعنى[ 246: البقرة﴾ ]تي

                                                           

 (.492/ 1( ينظر: التحرير كالتنكير، ابف عاشكر )ج1)
 (.175/ 1( تفسير الفاتحة كالبقرة، العثيميف )ج2)
 (.255/ 1( األلكسي، ركح المعاني )ج3)
 (.305/ 15( الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي )ج4)
 (.502/ 6ج( ينظر: مفاتيح الغيب، الرازم )5)
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 التقرير، باالستفياـ كأراد كمظنكف، عنده متكقع ىك عما مستفيمان  ىؿ فأدخؿ القتاؿ، عف جبنكـ
 .(1)تكقعو في صائب نوكأ كائف، المتكقع أف كتثبيت

 سألكه ما كضيعكا القتاؿ، عف مكليف أدبركا سبيمو في كالجياد عدكىـ قتاؿ عمييـ فرض فمما
 طالكت، كا مع النير عبركا الذيف ىـ منيـ، ا استثناىـ الذم الجياد، كالقميؿ فرض مف نبييـ
 ابتداء سألو فيما ربو مرأ كخالؼ نفسو، مف كعده ما ا فأخمؼ نفسو، منيـ ظمـ بمف عمـ ذك
  .(2)عميو يكجبو أف

 :ذلؾ مف لمجندم المسمـ، قيمة ذات كميا العظات، بضع تبرزكىنا 

 محؾ عمى يضعكىا أف فيجب بمظيرىا أخذكا لك القادة تخدع قد الجماعية، الحماسة أف -1
 .الحاسمة المعركة بيا يخكضكا أف قبؿ التجربة،

 عند يقؼ ال أف ينبغي الجماعات، نفكس في الثائر عكاالندفا الظاىرة الحماسة اختبار أف -2
 .األكؿ االبتبلء

 تبؽ كلـ لطمبيـ، استجابة القتاؿ عمييـ كتب أف بمجرد تكلَّكا قد ىؤالء إسرائيؿ بنى كثرة إف -3
 .(3)طالكت مع خرجكا الذيف الجنكد كىـ نبييـ، مع بعيدىا مستمسكة قمة إال

 كالنكث العيد، نقض في إسرائيؿ سمات مف خاصة سمة عمى نطمع قاؿ سيد قطب: "كىنا
البيف،  الحؽ عف كالتكلي الكممة، كتفرؽ التكميؼ، عف كالنككص الطاعة، مف كالتفمت بالكعد،

 كي الكعر، الطريؽ في حسابيا تحسب كأف حذر، عمى منيا تككف أف لمقيادة ينبغي كىي سمة
 كلـ تصير كلـ األكشاب، مف مصتخ لـ التي البشرية الجماعات مف متكقعة فيي بيا، تفاجأ ال

 عممية بالظمـ؛ مكاجية الجياد تكاجو أف قبؿ تكلت التي الكثرة ككصـ االستنكار تطير، ثـ يككف
الحؽ، فاستحقكا  أنو تعرؼ كىي خذلتو الذم لمحؽ كظالمة لنبييا، كظالمة لنفسيا، ظالمة فيي

 .(4)الكصؼ بأنيـ ظالمكف"

                                                           

 (.291/ 1( ينظر: الكشاؼ، الزمخشرم )ج1)
 (.305/ 5( ينظر: جامع البياف، الطبرم )ج2)
 (.81( ينظر: تبصير المؤمنيف بفقو النصر كالتمكيف، الصبلبي )ص 3)
 (.266/ 1( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج4)
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 عنو الناكميف كذـ فيو كالترغيب الجياد عمى الحض مف القرآف في قاؿ ابف تيمية: "كما
 بالشجاعة إال كدنياىـ دينيـ في يتـ ال آدـ بني صبلح كاف كلما لمجبف، ذـ كمو: لو كالتاركيف
،  .(1)بذلؾ" يقكـ مف بو ا أبدؿ بنفسو الجياد عف تكلى مف أف سبحانو بيف كالكـر

 عند المدافعة في تفكر قد كتضعؼ، قياأخبل تفسد التي األمـ أف االجتماعية الفكائد كمف
 الشركط تكفرت إذا ثـ يتخيمكنيا، التي شرائطيا تكفرت إذا بيا القياـ عمى كتعـز إلييا الحاجة

 فيـ ظالمكف بمعذكريف ىـ كما أنفسيـ ليعذركا كافية غير أنيا كيزعمكف كيجبنكف، يضعفكف
 الدنيا في فيككنكف كصفيـ يجزييـ فيك لحقيا، كحفظان  عنيا دفاعان  الجياد بترؾ كأمتيـ ألنفسيـ
 .(2)معذبيف أشقياء اآلخرة كفي مستضعفيف، أذالء

 كجرأة كميارة، ككفاءة كخبرة كعمميان، كتربكيان  نفسيان  إعدادان  يتطمب ا سبيؿ في كالجياد
خبلصان، صادقة كعزيمة كشجاعة،  ال فيك كالكرامة، كالعزة المبدأ سبيؿ في كتفانيان  كتضحية كا 

نما كالتعميبلت، باألماني كفيك  .اإلرادة كقكة العزيمة كمضاء بالبطكلة كا 

 النفكس خبث ىما: جكىرييف لسببيف المقكمات ىذه مف شيء إسرائيؿ بني لدل يكف كلـ
 كأعرضكا تكلكا لذا كعناء، تضحيات بدكف الحياة كحب اإليماف كضعؼ كصدقيا، طيارتيا كعدـ
 .(3)السابقة اتومقكم لفقد القتاؿ، في المشاركة عف

 ثانيًا: التكبر والقياس الفاسد يفضي ألسوأ النتائج.
ٌىٌإًفٌَّ﴿إف نبي بني اسرائيؿ لما طمبكا منو أف يعيف ليـ ممكان يقاتمكف مف كرائو قاؿ ليـ:  ٌاَّللَّ

ٌٌُىدٌٍ ٌٌٍٗبىهىرى ٌٌٕىسي ي٠تى ةل ًٖنانٌٌـى ي٠اٌمى ٌٌُىةل ّنَّ
ى
٠فٌيٌأ يٌٌيىسي ّيٌٌِلى ٍٖ ٙي ٍ ٖىيٍٜىةٌال ٌٚيٌنى ٍ َنى َ ٌٌكى ظى

ى
ٌٌأ ًّ ٍٖ ٙي ٍ ٌٝيٌثًةل ٍٜ ًٌٌٍ٘ٗ ى ل ٌٌكى هىحٌنٌييؤٍتى ٌشى

ٌٚى ةؿًًٌٌ٘ ٙى ٍ أنى كيؼ كمف أيف، كىك إنكار لتممكو عمييـ كاستبعاد لو، كالمعنى:  [247: البقرة﴾ ]ال
 بد كال فقير كأنو بالممؾ، أحؽ ىك مف لكجكد التممؾ يستحؽ ال أنو كالحاؿكيؼ يتممؾ عمينا 

نما بو، يعتضد ماؿ مف لمممؾ  في كالممؾ يعقكب بف الكم سبط في كانت النبكة ألف ذلؾ قالكا كا 
 .(4)فقيران  دباغان  أك سٌقاء رجبلن  كاف كألنو السبطيف، أحد مف طالكت يكف كلـ ييكذا سبط

                                                           

 (.157/ 28( مجمكع الفتاكل، ابف تيمية )ج1)
 (.377/ 2( ينظر: المنار، رضا )ج2)
 (.423/ 2( ينظر: التفسير المنير، الزحيمي )ج3)
 (.292/ 1( ينظر: الكشاؼ، الزمخشرم )ج4)
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ف  الكاسعة، الثركة أصحاب كالزعامة بالممؾ الناس أحؽ أف ترل الجيؿ طكر في األمـ كا 
الجاىمية، كىك مف  األمـ في العامة السنف مف االعتقاد طالكت، فيذا عمى المنكريف قكؿ في كما

 .(1)القياس الفاسد الذم يجعؿ السيادة لمف ال يستحقيا

 في بسطة زاده ا بأف االصطفاء؛ كجو في إف القياس السميـ ىك ما بينو ليـ نبييـ 
 الجسـ في بسطة كزاده الترجيح، كجكه كأعظـ الفضائؿ، كرأس اإلنساف، مبلؾ ىك الذم العمـ،

 ال المعتبر، ىك كذلؾ كبدنو، دينو في قكيان  فكاف كنحكىا، الحركب في األثر بو يظير مالذ
 .(2)عميو مقدمة النفس فضائؿ فإف النسب، شرؼ

 األكضاع مف كضعان  يريدكف كذكر الشعراكم في خكاطره أف جنكد طالكت المتخاذليف حيف
لنفكسيـ الخبيثة كمزاجيـ  المناسب الرجؿ يريدكف كلكف لممكقؼ، المناسب الرجؿ يريدكف ال

ٌ: ﴿قكليـ بدليؿ الفاسد، ّنَّ
ى
٠فٌيٌأ يٌٌيىسي ّيٌٌِلى ٍٖ ٙي ٍ ٖىيٍٜىةٌال ٌٚيٌنى ٍ َنى َ ٌٌكى ظى

ى
ٌٌأ ًّ ٍٖ ٙي ٍ ٌٝيٌثًةل ٍٜ ًٌٌٍ٘ٗ ى ل ٌٌكى حٌنٌييؤٍتى هى ٌٚىٌشى ةؿًًٌٌ٘ ٙى ٍ ﴾ ال

 فالحؽ الناس غمار مف رجبلن  طالكت كماداـ كبرياء؟ أك غطرسة يأتي الممؾ كىؿ [247: البقرة]
 نسب أك حسب يغشؾ أف فإياؾ االختيار تريد حيف أنؾ كىي مؤمف كؿ قضية عيض أف يريد 
 .(3)األقارب كاألصدقاء مف ال الخبرة أىؿ مف األصمح اختر كلكف جاه، أك

 ثالثًا: سمة عصيان األوامر عند جنود طالوت المتخاذلين.
 األمر كاستقامة الظفر في شرط عنو كينيى بو يأمر ما كؿ في لمقائد الجنكد طاعة إف
 المنشط في لقكاده الجيش طاعة عمى مبنية الغربييف عند حتى الزماف ىذا في الجندية كقكانيف
 .(4)المعقكؿ كغير كالمعقكؿ كالمكره

 شرب فمف األعداء، إلى الطريؽ أثناء في يصادفنا بنير مختبركـ ا إف: ليـ قائدىـ "فقاؿ
 بيده اغترؼ مف ككذا كأعكاني، حزبي مف فإنو يتذكقو لـ كمف كأنصارم، أتباعي مف فميس منو

 منو شربكا أف: االختبار نتيجة فكانت العطش، مف شيئان  بيا كيدفع ريقو بيا يبؿ فقط غرفة
 االتباع، كصدؽ اإليماف، أىؿ كىـ منيـ قميبلن  إال اإليماف، كضعؼ العصياف، العتيادىـ جميعان،

 .(5)الديف" في كاإلخبلص

                                                           

 (.76( ينظر: تبصير المؤمنيف بفقو النصر كالتمكيف، الصبلبي )ص 1)
 (.303/ 1( ينظر: فتح القدير، الشككاني )ج2)
 (.1047/ 2( ينظر: الخكاطر، الشعراكم )ج3)
 (.77بفقو النصر كالتمكيف، الصبلبي )ص ( ينظر: تبصير المؤمنيف 4)
 (.428/ 2( التفسير المنير، الزحيمي )ج5)
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 يتميز أف االبتبلء ىذا مف المقصكد منيـ، كقد كاف قميؿ الإ يطيعكه قاؿ الرازم: "فمـ
 ليذا أىبلن  يككنكف الذيف أف تعالى ا ذكر فمما المخالؼ، عف كالمكافؽ الزنديؽ، عف الصديؽ
 ىذا في مأذكنان  يككف ال فإنو منو شرب مف كؿ كأف النير، ىذا مف يشربكف ال الذيف ىـ القتاؿ
 المكافؽ فتميز الشرب، عمى أقدمكا جـر ال القتاؿ، ذلؾ عف ديدةش نفرة قمبيـ في ككاف القتاؿ،

 .(1)العدك" عف كالصديؽ المخالؼ، عف

 أذعنكا ثـ عمييـ، طالكت لممؾ كارىيف قبؿ مف إسرائيؿ بنك كاف قاؿ صاحب المنار: "لما
 أف ا أراد كاالبتبلء باالختبار إال بو العمـ يمكف ال مما كرضاىـ الجميع إذعاف ككاف بعد، مف

 يرجى الذم المطيع فيختار كالساخط، كالراضي كالعاصي المطيع ليعمـ جنده القائد ىذا يبتمي
 الكغى في كيخشى عصيانو، يظير مف كينفي النزاؿ، معامع في كثباتو القتاؿ، في ببلؤه

 الجيش اختبار إلى القكاد كأحكج الظفر، شركط مف بو كثقتو لمقائد الجيش طاعة فإف خذالنو،
 متحدان  ليس مف الجيش في كجد فإذا يكرىو، مف فييـ كاف أك كارىكف، لو كىـ قكـ عمى كلي مف
 .(2)بالفشؿ" كيسمكنو الفتنة يبغكنو خبللو يكضعكا أف يخشى معو

 إلى رجعكا النير مف كشربكا ا عصكا الذيف أف المفسريف بيف خبلؼ قاؿ الرازم: "ال
 .(3)النير" مف الشرب باب في تعالى ا أطاع مف الإ العدك لقاء إلى معو يتكجو كلـ بمدىـ

 رابعًا: اليزيمة النفسية تبرز حقيقة جنود طالوت المتخاذلين
إف جنكد طالكت المتخاذليف لما رأكا كثرة العدك كقمة الصديؽ، ككانكا قد تخمفكا فمـ يتجاكزكا 

ي٠ا﴿النير مع مف تجاكز مف المؤمنيف فقالكا:  ٌٌُىةل ةُىحٌىٌَلى ىٌٌـى ٌـىٌةَلى ٌٌاٍْلى٠ٍ ي٠تى ٜي٠ًدقًًٌٌِبىةل  [249: البقرة﴾ ]كىصي
كذلؾ لما ألـ بيـ مف اليزيمة النفسية كالخكؼ كالجبف كضعؼ التككؿ عمى ا، فكانكا بذلؾ 
يحاكلكف التأثير عمى القمة المؤمنة التي تجاكزت النير ليفتكا مف عزيمتيـ كيضعفكا مف قكتيـ، 

 .(4)كىذا حاؿ المنافقيف في كؿ كقت كحيف

 كلمجتمعيـ كألىمييـ ألنفسيـ ظالميف كانكا تكلكا الذيف الجماعة يقكؿ الشعراكم: إف
 الذيف كىـ لمناس المعنكية الركح يقتمكا أف كأرادكا سران، تخاذلكا الذيف العقدية، كىؤالء كلمقضية

                                                           

 (.511/ 6( مفاتيح الغيب، الرازم )ج1)
 (.386/ 2( المنار، رضا )ج2)
 (.512/ 6( مفاتيح الغيب، الرازم )ج3)
 .512/ 6جالمرجع السابؽ،  (4)
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 أحد ـيراى أف دكف المعنكية الركح يفتتكف الذيف «الخامس الطابكر» العصر ىذا في عمييـ يطمؽ
 .(1)يعرفيـ" ا كلكف

إف جنكد طالكت قد خاضكا مجمكعة مف االختبارات الحاسمة فكانكا ينيزمكف نفسيان فكجان 
 بعد فكج عمى النحك التالي:

 عند يقؼ ال أف ينبغي الجماعات نفكس في الفائر كاالندفاع الظاىرة الحماسة اختبار -1
 استجابة القتاؿ عمييـ كتب أف بمجرد تكلكا قد ىؤالء إسرائيؿ بني كثرة فإف األكؿ، االبتبلء
 .نبييا مع بعيدىا مستمسكة إال قمة تبؽ كلـ لطمبيـ،

اختبار الثبات كالصبر، كذلؾ عند عبكر النير كمنعو إياىـ مف المبالغة في الشرب فانيزمكا  -2
 مرة أخرل، كلـ تستطع نفكسيـ أف ترتقي كتنضبط، فانيزمت أماـ ىذا االختبار.

 لـ صعب كىك عند رؤية العدك فكاف ما تبقى مف القميؿ الذيف جاكزكا النيراالختبار األ -3
 كزلزلت العزائـ تياكت كقكتيـ، األعداء كثرة أماـ الحي، اليكؿ النياية، فأماـ إلى كذلؾ يثبت

ة﴿ :القمكب َّٙ ى ةكىزىقٌيٌٌٖى ٠ٌىٌصى ٌٚىٌٞي ي ً ٜي٠اٌكىاَّلَّ ٘ى ٌٝيٌآ هى ي٠اٌ٘ى ٌٌُىةل ةُىحٌىٌَلى ىةٌـى ٌـىٌَلى ًٌِبىٌٌاٍْلى٠ٍ ي٠تى ٜي٠ًدقًٌٌةل : البقرة﴾ ]كىصي
 .(2)المختارة القميمة الفئة ثبتت التخاذؿ ىذا كأماـ [249

كلكف القمة القميمة مف أىؿ الحؽ كحراس العقيدة، رغـ الخذالف كالتساقط الذم يركنو أماـ 
أعينيـ ممف حكليـ، إال أنيـ ثبتكا في ميداف العزة كالكرامة، ثقة با كتككبلن عميو، آخذيف 

 بأسباب النصر التي أمرىـ ا بيا، فاستحقكا النصر كالتمكيف.

 .المنافقون في عيد النبي : الثالثالمطمب 
 أواًل: نبذة عن المنافقين.

بمكة ألف طبيعة العرب الخٌمص تأبى النفاؽ، فإما إيماف صادؽ،  إف مرض النفاؽ لـ يكف
نما نجـ النفاؽ بالمدينة، فقد كاف ي ما كفر ظاىر، كا  ساكف العرب فييا الييكد، كىـ قـك كا 

 مخادعكف منافقكف بطبيعتيـ، كعنيـ أخذ عرب المدينة الذيف لـ ييسًممكا ىذا الخمؽ المرذكؿ.

المدينة صارت لو الكممة النافذة عمى المسمميف جميعان، كصارت إليو  النبي لما قدـ ك 
ف كانت لو الزعامة في المدينة، الرئاسة الدينية كالدنيكية، فحقد عميو كعمى دينو بعض العرب مم

فتآمركا مع الييكد عمى الشر كعداكة اإلسبلـ، كلـ يكف في استطاعتيـ أف يعمنكا عف الحقد 
                                                           

 (.1045/ 2( الخكاطر، الشعراكم )ج1)
 (.263/ 1لقرآف، قطب )ج( ينظر: في ظبلؿ ا2)
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كالشر الخبيء في قمكبيـ، فمـ يجدكا بدان مف التستر باإلسبلـ، يظيركنو كيبطنكف الكفر كالحقد 
لعرب، كاف قكمو قد نظمكا لو كالضغينة عمى اإلسبلـ كالمسمميف، كقد تزعـ ىؤالء رجؿ مف ا

الخرز ليتٌكجكه كيمٌمككه عمييـ، فمما انصرفكا عنو كمنيـ أىمو ككلده حقد كضغف، كنافؽ كداىف، 
 .(1)كىك عبد ا بف أبٌي ابف سمكؿ

قاؿ الزحيمي: "كالنفاؽ جبف كخيانة، ككذب كضبلؿ، كمرض كخداع، لذا سرعاف ما ينكشؼ 
ع، كتنبذىـ األمة، كالنفاؽ كالييكدية شيئاف متبلزماف ألنو ينشأ شأف المنافقيف، كيحتقرىـ المجتم

عف جبف كضعؼ حقيقي كلؤـ طبعي، فالمنافؽ يمتكم مع الناس في أقكالو كأفعالو، كالييكدم 
 .(2)يخادع الناس كيتآمر عمييـ"

 .بعده ماوفي ثانيًا: التولّْي يوم الزحف سمة المنافقين في عيد النبي 
 يوم أحد. تولّْي المنافقين -1

ٌخباثة نفكسيـ كحقيقتيـ في غزكة أحد فقد قاؿ تعالى فييـ: ﴿المنافقيف  أظيرقد ل ٗى ًْلىٍهٖى كى
ٌ ٌَلى ًٌُذىةَلن ٗي ٌجىٍهٖى ى٠ٍ ٌل ي٠ا ٌُىةل ٠ا ٌاٍدذىهي ًك

ى
ٌأ ً ٌاَّللَّ ًٔ ًبي ٌشى ًٌف ٠ا

ٌُىةدًٖي ى٠ٍا ةل ٌتىهى ٍٗ ٟي ى ٌل ٔى ًري ٌكى ٠ا ِي ٌٛىةذى ٚى ي ً ٌاَّلَّ ٍٗ ٞي ٌ ٍٗ تَّجىٍهٜىةزي
ٌيى٠ٌٍ ًر ٍٍ ةفًٌلًٍٖسي ٙى ي ٌلًٍْلً ٍٗ ٟي ٍٜ ً٘ ٌ ٍُرىبي

ى
ٌأ بًذو المنافقيف لما رجعكا عف رسكؿ  أم أف[ 167﴾ ]آؿ عمراف: ٘ى

كعف أصحابو، حيف ساركا إلى المشركيف بأحد لقتاليـ، فقاؿ ليـ المسممكف: تعالكا قاتمكا  ا 
معكـ إلييـ، كلكنا المشركيف معنا، أك ادفعكا بتكثيركـ سكادنا، فقالكا: لك نعمـ أنكـ تقاتمكف لسرنا 

معكـ عمييـ، كلكف ال نرل أنو يككف بينكـ كبيف القـك قتاؿ، فأبدكا مف نفاؽ أنفسيـ ما كانكا 
 .(3)كأىؿ اإليماف بو يكتمكنو كيخفكنو مف عداكة رسكؿ ا 

حتى إذا كانكا بالشكط بيف المدينة كأحد، رجع عنو عبد ا بف أبي بف سمكؿ بثمث الناس، 
ـ كعصاني، ما ندرم عبلـ نقتؿ أنفسنا ىاىنا أييا الناس فرجع بمف اتبعو مف قكمو كقاؿ: أطاعي

، أذكركـ ا أال مف أىؿ النفاؽ كالريب، كاتبعيـ عبد ا بف عمرك بف حراـ  ، يقكؿ: يا قـك
تخذلكا قكمكـ كنبيكـ عند ما حضر مف عدكىـ، فقالكا: لك نعمـ أنكـ تقاتمكف لما أسممناكـ، كلكنا 

نرل أنو يككف قتاؿ، فمما استعصكا عميو كأبكا إال االنصراؼ عنيـ، قاؿ: أبعدكـ ا أعداء ال 
ا، فسيغني ا عنكـ نبيو 

(4). 
                                                           

 (.43-42/ 2( ينظر: السيرة النبكية، أبك شيبة )ج1)
 (.14/ 1( التفسير الكسيط، الزحيمي )ج2)
 (.378/ 7( ينظر: جامع البياف، الطبرم )ج3)
 (.64/ 2( ينظر: السيرة النبكية، ابف ىشاـ )ج4)
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 تولي المنافقين في األحزاب.  -2

المنافقيف عمى عادتيـ إذا جاء الخكؼ فإنيـ يتفمتكف كيفركف، متحججيف بأسباب كاىية ال ك 
ٌبييي٠تىٜىةٌالى محدثان عنيـ: ﴿يقبميا عقؿ كال منطؽ، قاؿ تع ٌإًفَّ ي٠فى ٠ل ِي ٌحى ٌاَلًَّبَّ ٗي ٟي ٍٜ ً٘ ٌ َه ٌٌىًري ًذفي

ٍ
ىٍصذىأ ي كى

ارنا ًٌٌرى ٌإًَلَّ كفى ٌييًريدي ٌإًٍف ةو ٠ٍرى ٌثًهى ةًٌِهى ٘ى ٌكى ةه ٠ٍرى [ قاؿ الرازم: "فقد عزمكا عمى الرجكع 13﴾ ]األحزاب: نى
احبيا السارؽ عمى متاعو كالعدك عمى كاستأذنكه كتعممكا بأف بيكتنا عكرة أم فييا خمؿ ال يأمف ص

 .(1)أتباعو، ثـ بيف ا كذبيـ كقصدىـ كما تكف صدكرىـ كىك الفرار بسبب الخكؼ"

قاؿ ابف قدامة: "ذـ ا تعالى الذيف أرادكا الرجكع إلى منازليـ يـك األحزاب، كألنيـ إذا جاء 
ألحد التخمؼ عنو، فإذا العدك، صار الجياد عمييـ فرض عيف فكجب عمى الجميع، فمـ يجز 

ثبت ىذا، فإنيـ ال يخرجكف إال بإذف األمير؛ ألف أمر الحرب مكككؿ إليو، كىك أعمـ بكثرة العدك 
 .(2)كقمتيـ، كمكامف العدك ككيدىـ"

قاؿ ابف كثير: "يخبر تعالى عف ىؤالء الذيف يقكلكف إف بيكتنا عكرة كما ىي بعكرة إف 
ـ األعداء مف كؿ جانب مف جكانب المدينة كقطر مف يريدكف إال فرارا أنيـ لك دخؿ عميي

، كىـ ال يحافظكف عمى اإليماف كال أقطارىا، ثـ سئمكا الفتنة كىي الدخكؿ في الكفر لكفركا سريعان 
يستمسككف بو مع أدنى خكؼ كفزع، كىذا ذـ ليـ في غاية الذـ، ثـ قاؿ تعالى يذكرىـ بما كانكا 

 .(3) يكلكا األدبار كال يفركف مف الزحؼ"عاىدكا ا مف قبؿ ىذا الخكؼ أف ال

 تولي المنافقين في تبوك. -3

الناظر إلى حاؿ المنافقيف في تبكؾ يجد أنيـ ليسكا أحسف حاالن مف سابقاتيا فيـ لـ يتخمفكا 
ٌفحسب؛ بؿ أبدكا الفرح كالسركر لذلؾ، قاؿ تعالى: ﴿ عف رسكؿ ا  ٍٗ ًٞ ًد هى ٍِ ٙى ٌثً ٠فى ٍي

َّٖ خى ٙي ٍ ٌال ٌىًرحى
ٌ ؼى ًًٌٌخَلى ٌاَّللَّ ًٔ ًبي ًٌفٌشى ٍٗ ًٟ ًص

ٍي ٍج
ى
ٌكىأ ٍٗ ًٟ ً ٍم٠ىال

ى
كاٌثًأ ًٞدي ىة ٍفٌَيي

ى
٠اٌأ ٞي ًر كى ٌكى ً ٠ًؿٌاَّللَّ [ قاؿ صاحب 81﴾ ]التكبة: رىشي

الظبلؿ: ىؤالء الذيف أدركتيـ ثقمة األرض كالحرص عمى الراحة، كالشح بالنفقة، كقعد بيـ 
ا لك كانكا متاعان يخمؼ أك ىمبلن ضعؼ اليمة كىزاؿ النخكة، كخكاء القمب مف اإليماف، فيـ كم

يترؾ، فرحكا بالسبلمة كالراحة، فيؤالء كىـ يتساقطكف إعياء خمؼ الصفكؼ الجادة الزاحفة 
العارفة بتكاليؼ الدعكات، كلكف ىذه الصفكؼ تظؿ في طريقيا المممكء بالعقبات كاألشكاؾ، 

                                                           

 (.161/ 25( مفاتيح الغيب، الرازم )ج1)
 (213/ 9( المغني، ابف قدامة )ج2)
 (.349/ 6( تفسير القرآف العظيـ، ابف كثير )ج3)



266 
 

كأنو ألذ كأجمؿ مف القعكد  ألنيا تدرؾ بفطرتيا أف كفاح العقبات كاألشكاؾ فطرة في اإلنساف،
 .(1)كالتخمؼ كالراحة البميدة التي ال تميؽ بالرجاؿ

كىك منطمؽ إلى تبكؾ، فقاؿ بعضيـ لبعض:  قاؿ ابف ىشاـ: "كانكا يشيركف إلى النبي 
أتحسبكف ًجبلدى بني األصفر كقتاؿ العرب بعضيـ بعضا، كا لكأنا بكـ غدا مقرنيف في الحباؿ، 

 .(2)لممؤمنيف" إرجافان كترىيبان 

فيذا حاليـ كمقاليـ في كؿ كقت كحيف بيف التكلي كالفرار ككراىية االنطبلؽ مع المجاىديف 
 لنصرة ديف ا، فبئس ما ظفركا بو مف حياة المذلة كالميانة كالعبكدية. 

 ثالثًا: االفساد في األرض.

ٌاقاؿ ابف تيمية: "إف الفساد في قكلو تعالى: ﴿ ٗي ٞي ٌ ٍٗ ٟي َلٌإًجَّ
ى
كفٌىأ ري ىٍظهي ٌي ٕىًسٌَٚلَّ ٌكى كفى ًصدي ٍٍ ٙي ٍ ﴾ ل

[ ىك النفاؽ الذم صافكا بو الكفار كأطمعكىـ عمى أسرار المؤمنيف، كالضمير في 12]البقرة: 
ًٜيٌىقكلو: ﴿ ً٘ ٍؤ ٙي ٌثً ٗ ٞي ٌ ة ٘ى ٌكى ٌاْلخر ـً بًةٍْلى٠ٍ ٌكى ٌثًةً َّٜة ٘ى ٌآ

٠ؿي ِي ٌٚحى ٘ى ٌ ٌاَلَّةًس ٚى ً٘ [ عائد عمى 8﴾ ]البقرة: كى
، قاؿ الطبرم: (3)كمف سيككف بعدىـ" مطمؽ يتناكؿ مف كاف عمى عيد النبي المنافقيف كىذا 

"فكذلؾ صفة أىؿ النفاؽ: مفسدكف في األرض بمعصيتيـ فييا ربيـ، كرككبيـ فييا ما نياىـ عف 
رككبو، كتضييعيـ فرائضو، كشكيـ في ديف ا الذم ال يقبؿ مف أحد عمبلن إال بالتصديؽ بو 

مظاىرتيـ أىؿ التكذيب با ككتبو كرسمو عمى أكلياء ا، إذا كجدكا إلى كاإليقاف بحقيقتو، كب
 .(4)ذلؾ سبيبلن فذلؾ إفساد المنافقيف في أرض ا"

 كمف مظاىر إفسادىـ في األرض:

: قاؿ الرازم: "اعمـ أف ا بيف أنكاع فضائحيـ بالمنكر ونيييم عن المعروف ىمأمر  -1
ناثيـ كذككرىـ في تمؾ األعماؿ المنكرة كاألفعاؿ الخبيثة، يأمركف بالمنكر كلفظ  كقبائحيـ، كا 

المنكر يدخؿ فيو كؿ قبيح، إال أف األعظـ ىاىنا تكذيب الرسكؿ كينيكف عف المعركؼ كلفظ 
كيقبضكف أيدييـ  المعركؼ يدخؿ فيو كؿ حسف إال أف األعظـ ىاىنا اإليماف بالرسكؿ 

                                                           

 ( باختصار.1682/ 3( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج1)
 (.525/ 2( السيرة النبكية، ابف ىشاـ )ج2)
 (.71( اإليماف، ابف تيمية )ص 3)
 (.289/ 1( جامع البياف، الطبرم )ج4)
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نفاؽ في سبيؿ ا، كيدخؿ فيو ترؾ مف كؿ خير، كعف كؿ خير كاجب مف زكاة كصدقة كا  
اإلنفاؽ في الجياد، كنبو بذلؾ عمى تخمفيـ عف الجياد، كاألصؿ في ىذا أف المعطي يمد 

 .(1)يده كيبسطيا بالعطاء، فقيؿ لمف منع كبخؿ قد قبض يده"

إف مف أعظـ إفسادىـ بيف المسمميف إثارة األكاذيب كبث الشائعات ": الكذب وبث الشائعات -2
المنافقكف التأثير في معنكيات المسمميف بأسمكب آخر، ىك أسمكب اختبلؽ  فقد حاكؿ

بعد غزكة بني المصطمؽ، كلـ يؤثر ىذا األسمكب  (2)األخبار الكاذبة، فاختمقكا حديث اإلفؾ
في معنكيات المسمميف؛ فمـ يبؽ أماـ المشركيف كييكد كالمنافقيف إال أف يحشدكا كؿ قكاتيـ 

 .(3)لقضاء عمى المسمميف ماديا كمعنكيا"في صعيد كاحد لمحاكلة ا

"كالحرب الحديثة تعتمد عمى بٌث اإلشاعات المثيرة لتصديع الصفكؼ كبمبمة االفكار، كقسـ 
بث اإلشاعات مف أىـ أقساـ شعب االستخبارات في تشكيبلت الجيكش، كىي أسمكب مف 

إشاعاتيـ لتحطيـ أشد أساليب الحرب النفسية فتكان، فحاكؿ المنافقكف أف يبٌثكا سمكـ 
 .(4)معنكيات المسمميف، كلكٌف محاكلتيـ فشمت"

: إف المنافقيف كانكا يحاكلكف إثارة الفكضى كالنعرات والنعرات الجاىمية إثارة الفوضى -3
اًبرنا  ، الجاىمية، محاكليف التفريؽ بيف المؤمنيف ليجدكا بذلؾ ألنفسيـ مكانان كمكانة، فعف جى

ٍكنىا مىعى النَّ  اًريِّا، فىغىًضبى ًبيّْ قىاؿ: غىزى ، فىكىسىعى أىٍنصى كىافى ًمفى المييىاًجًريفى رىجيؿه لىعَّابه ، كى
: يىا  قىاؿى المييىاًجًرمُّ اًر، كى : يىا لىؤٍلىٍنصى اًرمُّ قىاؿى األىٍنصى ٍكا، كى تَّى تىدىاعى بنا شىًديدنا حى اًرمُّ غىضى األىٍنصى

رىجى النًَّبيُّ  ، فىخى : َما َباُل َدْعَوى َأْىِل الَجاِىِميَّةِ : "، فىقىاؿى لىٍممييىاًجًريفى " فىأيٍخًبرى َما َشْأُنُيمْ ؟ ثيَـّ قىاؿى
: فىقىاؿى النًَّبيُّ  ، قىاؿى اًرمَّ ٍبدي المًَّو ٍبفي « َدُعوَىا َفِإنََّيا َخِبيَثةٌ : »ًبكىٍسعىًة المييىاًجًرمّْ األىٍنصى قىاؿى عى كى

: أىقىٍد تىدىاعىٍكا ميكؿى ، فىقىاؿى  أيبىيٍّ اٍبفي سى فَّ األىعىزُّ ًمٍنيىا األىذىؿَّ ًدينىًة لىييٍخًرجى ٍعنىا ًإلىى المى مىٍينىا، لىًئٍف رىجى عى

                                                           

 (.97/ 16( مفاتيح الغيب، الرازم )ج1)
 (.581لنبكية، الصبلبي )ص ( ينظر: السيرة ا2)
 (.221( الرسكؿ القائد، خطاب )ص 3)
 .238ص المرجع السابؽ،  (4)
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؟ ًلعىٍبًد المًَّو، فىقىاؿى النًَّبيُّ  ًبيثى : أىالى نىٍقتيؿي يىا رىسيكؿى المًَّو ىىذىا الخى اَل َيَتَحدَُّث النَّاُس َأنَُّو : »عيمىري
 «.(1)وُ َكاَن َيْقُتُل َأْصَحابَ 

 رابعًا: تثبيط المؤمنين، وتحريض المشركين.

إف سيرة المنافقيف تنبؤ عما في سريرتيـ مف الحقد عمى اإلسبلـ، فيـ بيف تثبيط المؤمنيف 
كمنعيـ عف الجياد تارة، كتارة أخرل يشدكف مف عـز الييكد كالمشركيف كيحفزكنيـ عمى قتاؿ 

 المؤمنيف، كمف تثبيطيـ لممؤمنيف:

٠فٌىمؤمنيف في غزكة تبكؾ: ﴿قكليـ لم  -1 ٟي ِى ٍٍ ٛي٠اٌحى ى٠ٌٍلاى اٌل را ٌظى د  طى
ى
ٌأ ٗى َّٜ ٟى ٌصى ٌٛىةري ٍٔ ٌُي كاًٌفٌاٍِلىرِّ ري ًٍ ٌتىٍٜ ﴾ َلى

أمر الناس أف ينبعثكا معو كذلؾ في  [ قاؿ ابف عباس: إف رسكؿ ا 81]التكبة: 
فرد ي الحر الصيؼ. فقاؿ رجاؿ: يا رسكؿ ا الحر شديد كال نستطيع الخركج فبل تنفر ف

 .(2)"أف نار جينـ أشد حران  عمييـ 
كرناقكليـ لممؤمنيف يكـ األحزاب: ﴿ -2 ري ٌىي ٌإًَلَّ ي ٠ِلي ٌكىرىشي ي ٌاَّللَّ ٛىة دى ٌكىنى ة [ قاؿ 12﴾ ]األحزاب: ٘ى

القرطبي: كذلؾ أف جماعة نحك سبعيف رجبلن مف المنافقيف قالكا يـك الخندؽ: كيؼ يعدنا 
نما قالكا ذلؾ لما فشا في أصحاب النبي كنكز كسرل كقيصر كال يستطيع أحدنا  أف يتبرز؟ كا 

 "(3)مف قكلو عند ضرب الصخرة، فأنزؿ ا تعالى ىذه اآلية. 
٠اٌكعمى المؤمنيف، فقاؿ تعالى: ﴿ أما مظاىر التحريض عمى النبي  ِي ٌٛىةذى ٚى ي ً ٌاَّلَّ ٌإًَلى ٌدىرى ٍٗ ى ل

ى
أ

ٌ
ى
ٌأ ٍٚ ً٘ ٌ كا ري ٍى ٌزى ٚى ي ً ٌاَّلَّ ٗي ًٟ ًٌْلًٍخ٠ىاًٛ ٠فى

ي ٠ل ِي ٌحى ٍٗ ًٌذيسي ٌٛيًفيمي ٌكىَلى ٍٗ هىسي ٘ى ٌ َّٚ ىٍخريصى ٌَلى ٍٗ ٍخرًٍصذي
ي
ٌأ ذىةًبٌٕىًِئٍ ًٓ ٌإٍ ًٔ

ٍٞ
ًذثي٠فٌى ٌٕىناى ٍٗ ٟي ٌإًجَّ دي ٟى ىٍظ ٌي ي ٌكىاَّللَّ ٍٗ َّٛسي ى ٍَصي ٜى ٌَلى ٍٗ إًٍفٌُي٠دًٍٖذي اٌكى ثىدن

ى
اٌأ دن ظى

ى
 [ "فكاف رسكؿ ا 11﴾ ]الحشر: أ

فارقكا جكاره كيجمكا عف المدينة عمى أف حاصر بني النضير، كأميميـ ثبلثة أياـ، كقيؿ عشرة لي
يأخذكا أمكاليـ، كيقيمكا ككبلء عنيـ عمى بساتينيـ كمزارعيـ، كلكف المنافقيف في المدينة كعمى 
رأسيـ عبد ا بف أبي رأس النفاؽ أرسمكا إلييـ يحرضكنيـ عمى الرفض كالمقاكمة، كقالكا ليـ: 

ف أخرجتـ خرجنا معكـ"أف اثبتكا كتمنعكا فإنا لف نسممكـ، إف قكتم  .(4)تـ قاتمنا معكـ، كا 
  

                                                           

﴾، َسَواٌء َعَمْيِيْم َأْسَتْغَفْرَت َلُيْم َأْم َلْم َتْسَتْغِفْر َلُيمْ تفسير القرآف/ قكلو تعالى ﴿صحيح البخارم، البخارم، ( ]1)
 [4905: حديث رقـ154/ 6

 (.390/ 2ف )ج( لباب التأكيؿ، الخاز 2)
 (.147/ 14( الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي )ج3)
 (.208(، كينظر: الرسكؿ القائد، خطاب )ص 3519/ 6( في ظبلؿ القرآف، قطب )ج4)
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 الخاتمة
رب العالميف، كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ المرسميف، كعمى آلو كصحبو كمف الحمد  

 تبعيـ بإحساف إلى يـك الديف، كبعد:

إنو لشرؼ عظيـ أف أقؼ في نياية ىذا البحث؛ الذم كانت معية ا بارزة في كؿ 
 لتسجيؿ أىـ النتائج كالتكصيات، كالتي أسطرىا عمى النحك التالي: لحظات إعداده، كصكالن 

 أواًل: أىم النتائج أذكرىا في النقاط التالية:
القرآف الكريـ قكاعد الجندية، كبيف معانييا، كفنكنيا المتعددة في جميع المجاالت، أرسى  .1

 كقدـ نظرية متكاممة تشمؿ حياة الجندم كتطمعاتو.

يختص باألفراد المنظميف في الجيكش النظامية، فحسب بؿ ىك عاـ  إف مفيكـ الجندية ال .2
 لكؿ مسمـ يريد رفعة األمة، كيسعى لعزتيا ككرامتيا.

انتصار الجندم ليس مقصكران عمى الظفر كىزيمة األعداء، بؿ إف انتصار المنيج كالذكر  .3
لجندم يعد الطيب بعد مكت الجندم، كالنصر بقكة الحجة كصحة البرىاف، ككذلؾ استشياد ا

 انتصاران لو كتحقيقان آلمالو كتطمعاتو. 

حاجة الجندم لئلعداد العقائدم كالفيـ السميـ لئلسبلـ يجب أف يككف أكالن، كذلؾ حتى ال  .4
 ينقمب كباالن عمى دينو كأمتو، فيصير العدك األشد خطران كاألكثر أذيةن عمى المسمميف.

بد لممسمميف أف ىي حاجة ماسة الالقتاؿ،  إلعداد الجندم المسمـ العارؼ بفنكف حاجة األمة .5
يكفركا ليا المعاىد، كالمراكز التدريبية في جميع ببلد المسمميف، ألف الجندية ىي الطريؽ 

 المكصؿ لمقيادة التي ستقكد األمة إلى تحقيؽ النصر كالتمكيف.

ثر الجندم المسمـ بحاجة إلى تجييزات عصرية، تكاكب ما يجد في ببلد الغرب؛ ليككف أك .6
 فعالية كتأثير.

التي يبدليا الجندم في مياديف اإلعداد كفيمة أف تغنيو عف كثير مف الدماء،  العرؽ قطرات .7
 فيجب عمى الجندم أف ييتـ بالتدريب كاإلعداد.

الجندم بحاجة إلى قيادة حكيمة راشدة، عارفةن بقدرات جنكدىا، كقادرةن عمى الحفاظ عمييـ،  .8
 ة، كااللتزاـ الدقيؽ لتعميماتيـ.كعمى الجندم السمع ليـ كالطاع
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بحاجة دائمة إلى التعزيز النفسي، برفع معنكياتو كمشاكرتو في أمكر السمـ  المسمـ الجندم .9
 كالحرب، مما يعزز مف قدراتو، كيرفع مف مستكاه الركحي كالفكرم.

خبلص النية في جميع أكقاتو ، كعميو أال  .10 يعتٌد الجندم بحاجة إلى التعمؽ الدائـ با، كا 
بنجاحاتو كانتصاراتو، كال يسند النصر ألحد مف البشر، فالنصر كالتكفيؽ مف ا كحده، كا 

 ىك المكفؽ كالمعيف، كاليادم إلى سكاء السبيؿ.

 

 ثانيًا: أىم التوصيات:
أكصي العمماء كطمبة العمـ إلى استخراج كنكز القرآف، كتجييز منيجان عسكريان كامبلن،  .1

عف المناىج كاألطركحات الكضعية، كالمؤدم بدكره إلى إظيار عظمة  يستغني بو الجندم
 إعجاز القرآف الكريـ باألدلة كالبراىيف.

أكصي الجنكد أف يتدبركا معاني القرآف الكريـ كالتي شممت جميع مناحي الحياة كافة،  .2
ثقافة كيمعنكا النظر فييا، كيأخذكا بتكجييات القرآف الكريـ، فيك خير ليـ مف االستنجاد ب

 الكفار المغمكطة، كأخبلقيـ اليابطة، كعقيدتيـ المزيفة.

أكصي الجنكد أف يبذلكا قصارل جيدىـ لتمكيف ديف ا، كتحرير العباد مف عبكدية غير  .3
 ا، حتى تتحرر المقدسات كييدفع الببلء عف المسمميف.

عات الجساـ التي أكصي القيادة المسممة أف تككف عمى قدرة كدراية كجيكزية، لتمبية التطم .4
يرنك ليا الجنكد، في جميع أحكاليـ الحربية كالسممية، كعمييـ يقع مسئكلية إنشاء مراكز 

 لمتدريب عمى الرماية كالفركسية كالسباحة.

أكصي األمة بحشد كؿ ما يستطيعكف مف الماؿ كالخبرات، لتصنيع كشراء ما يحتاجو  .5
 عداء األمة.الجندم مف السبلح الذم يحقؽ قكة الرعب كالردع أل
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 أواًل: فيرس اآليات القرآنية

 الصفحة رقميا اآلية

 الفاتحة
ىٍصذىًهيٌي ٌن إًيَّةؾى ٌكى ٌجىٍهجيدي  162 5 إًيَّةؾى

 البقرة

ٍصٜنة َّٜةًسٌظي ي٠اٌلًٖ ُي٠ل  66 83ٌ كى

ة ٘ى ٍعرٌىٌكى ٌالصِّ ٌاَلَّةسى ٙي٠فى ِّٖ هى كاٌحي ري ٍى ٌزى يى ـً يىة ٌالظَّ َّٚ ٕىًس ٌكى ةفي ٙى ٖىيٍ ٌشي رى ٍى  107، 71 102ٌزى
رٌى ٙى ٌاثلَّ ٚى ً٘ ٌ ٝي ٖى ٍٞ

ى
ٍؽٌأ ٜنةٌكىاٍرزي ً٘ اٌآ ن اٌثىَلى ػىذى ٞى ٌ ٍٔ ٌاٍصهى ٌرىبِّ ٗي ي ًٞ ا ٌإًثٍرى إًٍذٌُىةؿى ٌٗكى ٟي ٍٜ ً٘ ٌ ٚى ٘ى ٌآ ٍٚ ٘ى اًتٌ

ٌاْلًخًرٌ ـً ٌكىاٍْلى٠ٍ ٌثًةَّللِّ
126 49 

ٌ ذٍَلى ِى ًٌفٌإٍ ةصي ًِػى ٌإٍ ٗي ٖىيٍسي ٌنى ذًتى ْي ٜي٠اٌ ٘ى ٌآ ٚى ي ً ةٌاَّلَّ ٟى ح 
ى
 56 178ٌ يىةٌأ

ٌـي ية ٌالػِّ ٗي ٖىيٍسي ٌنى ذًتى  27 183ٌْي

ٌ ًت  ٌُيي ى ٌاَّللَّ ٍظًصٜي٠اٌإًفَّ
ى
ًحٌكىأ ٓى ٖي ٍٟ ٌاِلَّ ٌإًَلى ٍٗ يًٍديسي

ى
٠اٌثًأ ِي ٍ ٌدٖي ٌكىَلى ً ٌاَّللَّ ًٔ ًبي ٠اًٌفٌشى

ِي ًٍ ٍٛ
ى
كىأ

ٍعًصجًيٌى ٙي ٍ ٌ ال
195 76 ،79 ،174 

ٍدًمٌ ٟى ٍ ٌال ٚى ً٘ ٌ ى ةٌاٍشذىحٍْسى ٙى ٌذى ٌاٍِلىشِّ ةًٌإًَلى رى ٍٙ ٌثًةٍٕهي ذَّمى ٙى ٙىٌٚتى ٌذى ٍٗ ٜذي ً٘
ى
 53 196ٌ ٌىإًذىاٌأ

ٌ ةبو ًٌظصى رٍيً
ٌثًيى ةءي ىظى ٌٚي ٘ى ٌ ٌيىٍرزيؽي ي  220، 164 212  كىاَّللَّ

ذةؿيٌ ًِ ٌإٍ ٗي ٖىيٍسي ٌنى ذًتى  81، 78، 27 216ٌْي

ًٌٝ ٌثً ٍٗ سي ًحٌيىًهلي ٙى ٍٓ ذىةًبٌكىاٍِلً ًٓ ٌإٍ ٚى ً٘ ٌ ٍٗ ٖىيٍسي ٌنى ؿى ٍٛزى
ى
ةٌأ ٘ى  72 231ٌكى

ٌ ٌُىةًٛتًيى ٠اٌٍَّلًلِّ ُي٠مي ١ٌكى َلىةًٌال٠ٍيٍشفى ٖى٠ىاًتٌكالػَّ ٌالػَّ ى ٠اٌٍلَعى ةًٌلي  52 238ٌظى

٠ٛي٠اٌٍ ٌدىسي ٍٗ ى ةٌل َّ٘ ٌٗ ٙىسي َّٖ ةٌنى ٙى ْى ٌ كاٌٍاَّللَّ ري ْي ٌٌىةٍذ ٍٗ ٜذي ً٘
ى
جىةٛنةٌٌىإًذىاٌأ ٍْ ٍكٌري

ى
ةَلنٌأ ٌٌىرًصى ٍٗ ذي ٍٍ ٌىإٍفًٌخ

ٙي٠فٌىتٌى  ٍهٖى
239 52 
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ًٖنانٌ ٌمى ي٠تى ةل ـى ٌ ٍٗ ٌٕىسي ٌُىٍدٌبىهىرى ى ٌاَّللَّ  260، 217 247 إًفَّ

ٜي٠ًدق ٌكىصي ي٠تى ـىًٌِبىةل ىةٌاٍْلى٠ٍ ٌَلى ةُىحى ـى ٌ  22، 21، 14 249ٌَلى

ٌ ى ٛىةٌلَعى ٍ ٜىةٌكىاٍَٛصي ٘ى ا ٍُدى
ى
ثىجٍِّخٌأ ٍِبناٌكى ٖىيٍٜىةٌغى ًٌٍرٍغٌنى

ى
بَّٜىةٌأ ي٠اٌرى ٜي٠ًدقًٌُىةل ٌكىصي ي٠تى زيكاًٌْلىةل ةٌثىرى َّٙ ى ل ٌكى

ٌٚى ًًٌري ٌإنٍاى ـً ٠ٍ ِى ٌإٍ
250 14 ،126 

ٌ ى ٌلَعى ٔو ٍؾ
ٌذيكٌٌى ى ٌاَّللَّ َّٚ ٕىًس ٌكى رٍضي

ى
ًتٌاٍْل دى ٍىصى ٌٕى ٌثًجىٍهؼو ٍٗ ٟي ٌبىٍهؾى ٌاَلَّةسى ً ٌاَّللَّ ٌدىٍذمي

ى٠ٍَلى ل كى
يٌى ًٙ ى ةل ٌ إٍهى

251 22 ،234 

ةرٌو ٍٛػى
ى
ٌأ ٍٚ ً٘ ٌ يى ًٙ ً ةل ةٌلًٖلَّ ٘ى ٌكى ٝي ٙي ٍهٖى ٌحى ى ٌاَّللَّ ٌٌىإًفَّ ٌٛىٍذرو ٍٚ ً٘ ٌ ٍٗ ٍرتي

ٍكٌٛىذى
ى
ٌأ حو ِى ٍى ٌجى ٍٚ ً٘ ٌ ٍٗ ذي ٍِ ٍى ٍج

ى
ةٌأ ٘ى  16 270ٌكى

ٌكىامٌٍ ٔه ٌٌىرىصي ٍيً
ٖى ٠ٛىةٌرىصي ٌيىسي ٍٗ ى ٌٌىإًٍفٌل ٍٗ ةًٕسي ٌرًصى ٍٚ ً٘ ٌ ًٚ يٍ

يدى ًٟ كاٌطى دي ًٟ ٌكىاٍشتىٍظ ٍٚ َّٙ دىةًفًٌم
ى
أ رى

اءًٌ دى ٟى ٌالظ  ٚى ً٘ ٌ ٠ٍفى ٌدىرٍؽى
282 90 ،124 

 آل عمران

ًٌٝ َّٜةٌثً ٘ى ٌآ ٠فى
ي ٠ل ِي ٌحى ًٗ ًٌفٌإًٍهٍٖ ٠فى اًشخي  72 7ٌ كىالرَّ

فٌىٌُىدٌٍ ٌٌٍٗلاى ذىةٌتىٍيًًٌٌبىًٌٌفٌٌآيىحٌهٌٕىسي ِى ٔيًٌٌٌبىحٌهٌاٍِلى ةدً ِى ًًٌٌٔفٌٌتي ًبي ًٌٌشى ٍخرىلٌاَّللَّ
ي
ةهٌٌكىأ ًٌرى  21 31ٌٌلاى

ٍصًؿٌ ًِ ةٌثًةٍٕ ٙن ٌُىةاً ًٗ ي٠ٌإًٍهٍٖ كل
ي
ٌكىأ حي اًسى ٙىَلى ٍ ٌكىال ٠ى ٞي ٌ ىٌإًَلَّ ٌإًِلى ٌَلى ٝي َّٛ

ى
ٌأ ي ٌاَّللَّ دى ًٟ  73، 72 18ٌطى

ٌ ٠ره ٍي ٌدى ي ٌكىاَّللَّ ٍٗ ٌذيٛي٠بىسي ٍٗ ٍرٌٕىسي ًٍ يىٍي ٌكى ي ٌاَّللَّ ٗي ٍجًجٍسي ٌٌىةدَّجًهي٠ًِنٌُيي ى ٌاَّللَّ ج ٠فى ً ٌَتي ٍٗ ٍٜذي ْي ٌإًٍفٌ ٍٔ ُي
ٌٗه ٌرىًظي

31 35 

ًٌفٌ ِلِّ ٌييػى ٗه ٌُىةاً ٠ى ٞي ٌكى حي اًسى ٙىَلى ٍ ٌال ٝي دٍ ٜىةدى ٌذى ٌبًيىٍعيى يؾى ٌييبىْشِّ ى ٌاَّللَّ فَّ
ى
اًبٌأ ٍعرى ًٙ ٍ  103 39ٌ ٌال

ٌ ٚي ٍ ٌَنى ٌاٍِلى٠ىاًري ٠فى ٌُىةؿى ً ٌاَّللَّ
ةرًمٌإًَلى ٍٛػى

ى
ٌأ ٍٚ ٘ى ٌ ٌُىةؿى رى ٍٍ ٌإٍسي ٗي ٟي ٍٜ ً٘ ٌ ًٌنحسى سَّ ظى

ى
ةٌأ َّٙ ى ٌٖى

ٌ ً ٌاَّللَّ ةري ٍٛػى
ى
ٌأ

52 16 

يٍْشًؾٌى ٌكىَلىٌن ى ٌاَّللَّ ٌإًَلَّ ٍفٌَلىٌجىٍهجيدى
ى
ٌأ ٍٗ بىحٍٜىسي ىةٌكى ٌثىحٍٜٜى ٠ىاءو ٌشى حو ٙى ً ٌَكى ى٠ٍاٌإًَلى ةل ذىةًبٌتىهى ًٓ ٌال ٔى ٍٞ

ى
ٌيىةٌأ

حٍبنةٌ ٌطى ًٝ ٌثً
64 32 
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 الصفحة رقميا اآلية
ًِيٌى ذَّ ٙي ٍ ٌال ًت  ٌُيي ى ٌاَّللَّ ٌٌىإًفَّ ًدقًٌكىاتَّقى ٍٟ ٌثًهى ٍكَّفى

ى
ٌأ ٍٚ ٘ى ٌ  44 76ٌثىَلى

ٌ ٍٗ ٍغجىٍعذي
ى
ٌٌىأ ٍٗ ي٠بًسي ٌُٖي ٌبىٍيى ًى َّٕ

ى
ٌٌىأ اءن ٍندى

ى
ٌأ ٍٗ ٍٜذي ْي ٌإًٍذٌ ٍٗ ٖىيٍسي ٌنى ً ٌاَّللَّ ٙىخى كاًٌٍٛه ري ْي كىاٍذ

ٌإًٍخ٠ىاٛنة ًٝ ذً ٙى ٌثًًٍٜه
103 41 ،150 ،

158 
ٜي٠فٌى ً٘ ٍؤ ٙي ٍ ٌال ً

ٍيىذى٠ىَّكَّ ٌٌٖى ً ٌاَّللَّ ى  23 122ٌكىلَعى

ٌاملَلاسحٌ ٚى ِّ٘ ٌ ٌثًسىَلىزىًحٌآَلىؼو ٍٗ ٌرىب سي ٍٗ زي دَّ ًٙ فٌيي
ى
ٌأ ٍٗ ًٍيسي ٌيىٍس ٍٚ ٕى

ى
ٌأ ًٜيى ً٘ ٍؤ ٙي ٌلًٍٖ ٠ؿي ِي إًٍذٌتى

ًٕيٌى زنى ٌ٘ي
124 25 

ٌ ٚى ِّ٘ ًحٌآَلؼٌ ٍٙصى ًٌِبى ٍٗ ٌرىب سي ٍٗ ًٍٙدٍدزي ٌٞذاٌحي ٍٗ ًٞ ٌٌٚى٠ًٍر ِّ٘ ٌ ٍٗ دي٠كي
ٍ
يىأ ٠اٌٍكى ِي تىذَّ ثَلٌإًفٌدىٍػًِبيكاٌٍكى

ً٘يٌى ِّ٠ صى ٌاملَلاسحٌمي
125 25 ،125 

ٌذٌى ٍ٘خى زى ًيٌىٌىإًذىاٌنى ِّكِّ ذى٠ى ٙي ٍ ٌال ًت  ٌُيي ى ٌاَّللَّ ٌإًفَّ ً ٌاَّللَّ ى ٌلَعى ٍ ، 149، 23 159ٌذى٠ىَّكَّ
190 

ٙىٌٚذىاٌ ٌذى ٍٗ ٍٕسي ٍذي إًفٌَيى ٌكى ٍٗ ٌٕىسي ًٕتى ٌٌىَلىٌَغى ي ٌاَّللَّ ٗي ٍزي َصي ٌٚإًفٌيٜى ِّ٘ ٌٗ يزي َصي ًمٌيٜى اَّلَّ
ٌبىٍهًدقًٌ

160 38 ،84 

ةٌ ٘ى ٌ ٍٍسو ٌجى ٌُّلي  ٌدي٠ىَّفَّ َّٗ ًحٌثي ٘ى يىة ًِ ـىٌإٍ ٌيى٠ٍ َّٔ ةٌىى ٙى ًتٌثً
ٍ
ٌيىأ ٍٔ ٍيٖي ٌحى ٍٚ ٘ى ٌكى َّٔ يي ٍفٌحى

ى
ٌأ ًٌَلىًبي فى ةٌلاى ٘ى كى

ٌحيلٌٍ ٌَلى ٍٗ ٞي جىٍخٌكى صى ٙي٠فٌىْى  ٖى
161 86 ،173 

ٌٗي ى٠ٌٍجىٍهٖى ي٠اٌل ٠اٌُىةل هي ًكٌاٍدذى
ى
ٌأ ً ٌاَّللَّ ًٔ ًبي ٠اًٌفٌشى

ى٠ٍاٌُىةدًٖي ةل ٌتىهى ٍٗ ٟي ى ٌل ٔى ًري ٠اٌكى ِي ٌٛىةذى ٚى ي ً ٌاَّلَّ ٗى ًْلىٍهٖى ٌكى
ٌ ٍٗ تَّجىٍهٜىةزي ٌَلى  ًُذىةَلن

167 264 

ُي٠فٌى ٌييٍرزى ٍٗ ًٟ بِّ ٌرى ًٌنٍٜدى ٍظيىةءه
ى
ٌأ ٍٔ ثى ٍم٠ىادةٌن

ى
ٌأ ً ٌاَّللَّ ًٔ ًبي ٠اًٌفٌشى

ٌُيذًٖي ٚى ي ً ٌاَّلَّ َّ بى ٍصى  45 169ٌكىَلٌَتى
ٌٞي ٠ٍ ٌٌىةٍخظى ٍٗ ٠إٌىسي ىهي ٌُىٍدٌْجى ٌاَلَّةسى ٌإًفَّ ٌاَلَّةسي ٗي ٟي ى ٌل ٌُىةؿى ٚى ي ً ةٛنةٌاَّلَّ ٙى ٌإًي ٍٗ ٞي ادى ٌٌىزى ٌٍٗ173 40 ،67 

ةرٌو ٍٛػى
ى
ٌأ ٍٚ ً٘ ٌ يى ًٙ ً ةل ةٌلًٖلَّ ٘ى ٌكى ٝي يٍذى ٍخزى

ى
ٍدٌأ ِى ٌذى ٌاَلَّةرى ًٔ ٍدًخ

ٌدي ٍٚ ٘ى ٌ ّى بَّٜىةٌإًَّٛ  16 192ٌرى

ًٌ ةٌاَّلَّ ٟى ح 
ى
٠فٌىيىةٌأ ًٖعي ٍٍ ٌتي ٍٗ ٌٕىهىَّٖسي ى ٠اٌٍاَّللَّ ِي ٠اٌٍكىاتَّ كاٌٍكىرىاثًفي ةثًري ٜي٠اٌٍاٍغًِبيكاٌٍكىغى ٘ى ٌآ ٚى  ، 75، 42 200ٌي
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 النساء
ةٌنةٌخٌى ًٌؽهى يَّحن ٌذيرِّ ٍٗ ًٟ ًٍ

ٍٖ ٌخى ٍٚ ً٘ ٠اٌ كي ى٠ٌٍدىرى ٌل ٚى ي ً ٌاَّلَّ ٍْلىٍخضى ي٠اٌكى ٠ل ِي ٍْلى ٌكى ٠اٌاى ِي ٍيىذَّ ٌٌٖى ٍٗ ًٟ يٍ
ٖى ةٌي٠اٌنى

ا ًديدن ٌُى٠ٍَلنٌشى
9 125 

ٌ ٍٗ ًٜ٘سي ٍمًرٌ
ى
ٍكًِلٌاْل

ي
ٌكىأ ٠ؿى ٠اٌٍالرَّشي يهي ـً

ى
ٌكىأ ى ٠اٌٍاَّللَّ يهي ـً

ى
ٜي٠اٌٍأ ٘ى ٌآ ٚى ي ً ةٌاَّلَّ ٟى ح 

ى
 72، 58، 41 59ٌيىةٌأ

اًفٌ ةًءٌكىال٠ًٍدٍلى ةًؿٌكىإجِّصى ٌالرِّصى ٚى ً٘ ٌ ًٍيى ٍصذىٍؾهى ٙي ٍ ال ٌكى ً ٌاَّللَّ ًٔ ًبي ًٌفٌشى
ةدًٖي٠فى ِى ٌتي ٌَلى ٍٗ ةٌٕىسي ٘ى  82 75ٌكى

ًٌٔ ًبي ًٌفٌشى ةدًٖي٠فى ِى كاٌحي ري ٍى ٌزى ٚى ي ً ٌٌكىاَّلَّ يٍدى ْى ٌ ةًفٌإًفَّ يٍفى ٌالظَّ ٍكًْلىةءى
ى
ةدًٖي٠اٌأ ِى ةىي٠ًتٌذى إفَّ

ة ٍن ًهي ٌؽى فى ةًفٌلاى يٍفى ٌ الظَّ
76 102 

ةٌو يَّدى ظى ٌمي كجو ًٌفٌثيري ٍٗ ٍٜذي ْي ى٠ٌٍ ل ٌكى ٙى٠ٍتي ٍ ٌال ٗي ٠ٛي٠اٌييٍدًرٍكسي ةٌدىسي ٙى ٍحٜى
ى
 38، 32 78ٌأ

ٌ ًٝ ٠اٌثً اني
ذى
ى
ًكٌاٍْلى٠ًٍؼٌأ

ى
ٌأ ًٚ
ٍ٘ ٌاٍْلى ٚى ً٘ ٌ ٍمره

ى
ٌأ ٍٗ ٞي ةءى إًذىاٌصى ، 153، 89 83ٌكى

166 

ًٌٟ ً ٍم٠ىال
ى
ٌثًأ ٚى ًدي ًٞ ة ٙيضى ٍ ٌال ي ٌاَّللَّ ٔى ٌٌىؾَّ ي ٌاَّللَّ دى ٌكىنى ا ٌكىّلُكي حن ٌدىرىصى ٚى ةًنًدي ِى ٌإٍ ى ٌٍٗلَعى ًٟ ًص ٍي ٍج

ى
ٌكىأ ٍٗ

ٌ ٌاٍِليٍصنى
95 29 

ٌ يٍٖىحن ٘ى ٌ ٍٗ ٖىيٍسي ٌنى يٖي٠فى ًٙ يى ٌذى ٍٗ ذًسي ذًهى ٍ٘
ى
ٌكىأ ٍٗ ذًسي ًٖعى ٍش

ى
ٌأ ٍٚ ٌخى ٖي٠فى ٍي ى٠ٌٍتىٍي كاٌل ري ٍى ٌزى ٚى ي ً ٌاَّلَّ كىدَّ

ةٌن ٌكىاًظدى
102 95 ،213 

ٌ ٍٗ ٛىجذي
ٍ
أ ٙى ـٍ ٌٌىإًذىاٌا ٍٗ ٜي٠بًسي ٌصي ى ٠دناٌكىلَعى ريهي ةٌكى ٘ن ًٌريىة كاٌٍاَّللَّ ري ْي ٌىةٍذ َلىةٌى ٌالػَّ ٗي يٍذي ٌىإًذىاٌُىؾى

َلىةٌى ٠اٌٍالػَّ ٙي ًري
ى
ٌٌىأ

103 53 

ٌي ٌاَّللَّ ؿى ٍٛزى
ى
ٌٗيكىأ ٌتىٍهٖى ٍٚ ٌدىسي ٍٗ ى ةٌل ٘ى ٌ ّى ٙى َّٖ ٌكىنى حى ٙى ٍٓ ٌكىاٍِلً ذىةبى ًٓ ٌإٍ ّى ٖىيٍ  72 113ٌٌنى

 المائدة

ـىًٌديٜنة ٌاٍْلًٍشَلى ٗي ٌٕىسي ًتٌكىرىًؽيخي ٙى ًٌٍٛه ٍٗ ٖىيٍسي ٌنى ٍٙخي ٙى ٍت
ى
ٌكىأ ٍٗ ًٌديٜىسي ٍٗ ٌٕىسي ٍٖخي ٙى ٍك

ى
ـىٌأ  133، 95 3ٌاٍْلى٠ٍ

ٌي ٌاَّللَّ ٗي ٙىسي َّٖ ةٌنى َّٙ ًٌم َّٚ ٟي ٠جى ٙي ِّٖ ٌتيهى جًيى
ِّ َكى ٘ي ٌاٍْلى٠ىاًرًحٌ ٚى ً٘ ٌ ٍٗ ذي ٍٙ َّٖ ةٌنى ٘ى  109 4ٌ كى
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ٌٍٗ ٌٕىسي ي ٌاَّللَّ ذىتى ْى ٌإًَّتٌ حى شى دَّ ِى ٙي ٍ ٌال رٍضى
ى
ٖي٠اٌاٍْل ٌاٍدخي ـً  244 21 يىةٌُى٠ٍ

ًٜيٌى ً٘ ٍؤ ٌمي ٍٗ ٍٜذي ْي ي٠اٌإًٍفٌ ِّكَّ ذى٠ى ٌذى ً ٌاَّللَّ ى  244، 23 23ٌكىلَعى

ٌ
ى
ةىٌأ ٠ٍءى ٌيي٠ىارًمٌشى ًى يٍ ْى ٌ ٝي يى ً رًٍضٌٕرًيي

ى
ًٌفٌاٍْل ري اثنةٌحىجٍعى رى ٌىي ي ٌاَّللَّ جىهىرى ًٌٝذى  111 31ًٌخي

ةدناٌ رًٍضٌٌىصى
ى
ًٌفٌاٍْل ٠ٍفى ىٍصهى ي يٌكى ٠ِلى ٌكىرىشي ى ٌاَّللَّ ىةًربي٠فى ٌُيي ٚى ي ً ٌاَّلَّ اءي زى ةٌصى ٙى  144، 57 33ٌ....إًجَّ

ٜي٠اٌاتٌَّ ٘ى ٌآ ٚى ي ً ةٌاَّلَّ ٟى ح 
ى
ٌيىةٌأ ٍٗ ٌٕىهىَّٖسي ًٝ ًٖ ًبي كاًٌفٌشى ًٞدي ة ٌكىصى ٌال٠ٍىًشيٖىحى ًٝ ٍ ٠اٌإًْلى ٌكىاٍبذىيي ى ٠اٌاَّللَّ ِي

٠فٌى ًٖعي ٍٍ ٌ تي
35 75 ،123 

ٌ ةَلن جىةٌٛىسى صى ْى ةٌ ٙى ٌثً اءن زى ةٌصى ٙى ٟي
يًٍدحى
ى
٠اٌأ هي ٌٌىةٍرفى ةًرُىحي ٌكىالصَّ ةًرؽي ًٌكىالصَّ ٌاَّللَّ ٚى ً٘ ٌٌ38 56 

ٌاَلَّةًسٌ ٚى ً٘ ٌ ّى ٙي ٍهًػ ٌحى ي  48 67ٌكىاَّللَّ
ٌٗى ٍريى ٌمى ٚي ٌاٍب ًصيطي ٙى ٍ ٌال ٠ى ٞي ٌ ى ٌاَّللَّ ي٠اٌإًفَّ ٌُىةل ٚى ي ً ٌاَّلَّ رى ٍى  16 72ٌُىٍدٌزى

ٌا فَّ
ى
٠اٌأ ٙي ٌٗهاٍنٖى ٌرىًظي ٠ره ٍي ٌدى ى ٌاَّللَّ فَّ

ى
ةًبٌكىأ ِى ٌإًٍه ًديدي ٌطى ى  65 98ٌَّللَّ

 األنعام
ٌٝي ٟى ٌكىٍص كفى ٌييًريدي اةًٌكىإٍهىًِشِّ دى ٌثًةٍٕيى ٍٗ ٟي بَّ ٌرى ٌيىٍدني٠فى ٚى ي ً

ٌتىٍفريًدٌاَّلَّ  140 52  كىَلى
ٜي٠اٌكٌى ٘ى ٌآ ٚى ي ً كفٌىاَّلَّ ذىدي ٍٟ ٌمي ٍٗ ٞي ٌكى ٚي ٍ٘

ى
ٌاٍْل ٗي ٟي ى ٌل ّى ً كَلى

ي
ٌأ ٗو ٍٖ ٌثًلي ٍٗ ٟي ةجى ٙى ٠اٌإًي ًٍبصي ٌيٖى ٍٗ ى  54، 51 82ٌ ل

ةءٌي ىظى ٌن ٍٚ ٘ى ٌ ةتو ٌدىرىصى مي ٌٛىٍرذى ًٝ ً٘ ٌُى٠ٍ ى ٌلَعى ٗى ي ًٞ ا ةٌإًثٍرى ٞى ىةٌآدىحٍٜىة ذٜي ضَّ ٌظي ّى دًٍٖ  47 83ٌكى

ةىٌ ٌكىاَل جي٠َّ ٗى ٌكىاٍِليٍس ذىةبى ًٓ ٌإٍ ٗي ٞي ٌآدىحٍٜىة ٚى ي ً
ٌاَّلَّ ّى ً كَلى

ي
 72 89ٌ أ

ٔهٌ ٌريشي ٍٗ دًسي
ٍ
ٌيىأ ٍٗ ى ل

ى
نًٍسٌأ ٌكىاٍْلً ِّٚ ٌاٍْلً ى ٍهْشى ٘ى  106 130ٌيىةٌ

ا ذى ٞى ٌ فَّ
ى
ٌٌكىأ ًٝ ًٖ ًبي ٌشى ٍٚ ٌخى ٍٗ ٌثًسي ؽى رَّ ٍى ذى ٌذى ٔى جي ٠اٌالص  ٌدىتَّجًهي ٠قيٌكىَلى ةٌٌىةدًَّجهي ٙن ي ًِ ٍصذى اًطٌمي  62 153ًٌِصى

 األعراف
ًٖيٌى رٍشى ٙي ٍ ٌال َّٚ ٕى

ى
ٕىجىٍصأ  99 6ٌ كى
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يىحٌن ٍٍ ٌكىخي ٌدىُضى َعن ٍٗ بَّسي ٠اٌرى ٌٚىٌاٍدني ٍهذىًدي ٙي ٍ ٌال ًت  ٌُيي ٌَلى ٝي  127، 59 55ٌإًَّٛ

يٌى ًٙ ةزً ٌصى ٍٗ ًٞ اًر ٠اًٌفٌدى ٍغجىعي
ى
ٌٌىأ حي ٍى ٌالرٍَّص ٗي ٟي ٍت ذى خى

ى
 44 78ٌٌىأ

رٌٍ ٌىةٍجلي راٌن فى ٘ى ٌ ٍٗ ًٟ يٍ
ٖى ٍرٛىةٌنى فى ٍ٘

ى
ً٘يٌىٌكىأ ٍضًر ٙي ٍ ٌال ًُجىحي ٌَعى فى ٌلاى ًى يٍ  44 84ٌْى

ّىٌ ذى ٟى ً آل ٌكى رىؾى يىذى رًٍضٌكى
ى
كاًٌفٌاٍْل ًصدي ٍٍ ًٌْلي ٝي ٘ى ُى٠ٍ ٌكى ٌمي٠َسى ري دىذى

ى
 256 127 أ

ٌ ٍٗ ٍىسي ًٖ ىٍصذىٍخ ي ٌكى ٍٗ كَّزي ٌنىدي ّى ًٖ ٍٟ ٍفٌحي
ى
ٌأ ٍٗ ٌرىب سي ٖي٠فٌىنىسى ٙى ٌتىٍه ًى يٍ ْى ٌ رى ٍلي يٜى رًٍضٌذى

ى
 37 129ٌ ًفٌاٍْل

ةًدعٌى ٍى ٌكىالؾَّ ٔى َّٙ ِي ادىٌكىإٍ ٌكىاٍْلىرى ٠ٌىةفى ٌإف  ٗي ًٟ يٍ
ٖى ٍٖٜىةٌنى رٍشى

ى
 111، 108 133ٌ ٌىأ

ثٍٜىة ٍكرى
ى
ةٌكىأ ٟى ٍكٜىةًٌذي ةٌإًَّتٌثىةرى ٟى ةًربى يى ٘ى رًٍضٌكى

ى
ٌاٍْل ةًرؽى ظى ٌمى ٠فى ٍي يٍصذىٍؾهى ٛي٠اٌي ٌلاى ٚى ي ً ـىٌاَّلَّ ٠ٍ ِى  37 137ٌ إٍ
ٌٚى ًصًدي ٍٍ ٙي ٍ ٌال ٔى ًبي ٌدىتَّجًٍمٌشى

ًٍٖطٌكىَلى ٍغ
ى
ًِنًٌفٌُى٠ًٍمٌكىأ ٍٍ  221 142  اٍخٖي

٠اٌٍ ٙي ٖى ٌكى ٚى ي ً ٍذٛىةٌاَّلَّ خى
ى
٠ًءٌكىأ ٌالص  ًٚ ٌنى

٠ٍفى ٟى ٍٜ ٌحى ٚى ي ً ْنىيٍٜىةٌاَّلَّ
ى
ٌأ ًٝ كاٌٍثً ري

ِّْ ةٌذي ٘ى ٠اٌٍ ىصي ةٌن َّٙ ى  58 165ٌٌ...ٌٖى

 األنفال
ٌي ٠ِلى ٌكىرىشي ى ٠اٌٍاَّللَّ يهي ـً

ى
 40 1ٌ كىأ

ىٍصذىٌ رًٍدًذيٌىإًٍذٌت ًحٌمي اًسى ٙىَلى ٍ ٌال ٚى ً٘ ٌ ًو ٍٕ
ى
ٌثًأ ٍٗ زي د  ًٙ ٌمي ِنِّ

ى
ٌأ ٍٗ ٌٕىسي ةبى ٌٌىةٍشذىضى ٍٗ بَّسي ٌرى  102، 39 9ًٌييسي٠فى

ٌ ٝي ٍٜ ً٘ ٌ ٜىحن ٘ى
ى
ٌأ ٌاَل هىةسى ٗي يسي  160 11 إًٍذٌحييىظِّ

ٍدثىةرٌى
ى
ٌاٍْل ٗي ٞي ٠ ٕ ٌىَلٌدي٠ى كاٌزىٍظٍةٌن ري ٍى ٌزى ٚى ي ً ٌاَّلَّ ٗي يذي ًِ ٜي٠اٌإًذىإٌى ٘ى ٌآ ٚى ي ً

ةٌاَّلَّ ٟى ح 
ى
 142 15ٌيىةٌأ

ٌٍٚ ٘ى ٌٌٍٗكى ًٟ
ِّ ل بًذٌوٌيي٠ى ٘ى ٌٌديثيرىقيٌٌيى٠ٍ ٌنةٌإًَلَّ رِّ ذىعى ذىةؿٌوٌ٘ي ًِ كًٌٌٍٕ

ى
ناٌأ ِّيِّ ذىعى ٌٌ٘ي دًٌٌٌٍبىحٌوٌإًَلى ِى ٌٌءٌىثىةٌذى تو ٌٚىٌثًيىؾى ًٌ٘

ًٌ ٌاَّللَّ
31 21 ،155 

ٌ ٠في ٌدىسي َّٗ ةٌثي ٟى ٠جى ِي ًٍ ٍ حٜي ٌٌىصى ً ٌاَّللَّ ًٔ ًبي ٌشى ٍٚ
كاٌخى د  ًٌْلىػي ٍٗ ٟي ى ٍم٠ىال

ى
ٌأ ٠فى ِي ًٍ ٍٜ كاٌحي ري ٍى ٌزى ٚى ي ً ٌاَّلَّ إًفَّ

ةٌن ٍْسى ٌظى ٍٗ ًٟ يٍ
ٖى ٌنى

36 35 

ةٌيىة ٟى ح 
ى
ٌٚىٌأ ي ً ٜي٠اٌاَّلَّ ٘ى ٌٌٍٗإًذىاٌآ يذي ًِ كاٌٌىةزٍبيذي٠اًٌٌبىحٌنٌٕى ري ْي ٌىٌكىاٍذ سًريناٌاَّللَّ ٌٌٍْٗى َّٖسي ٠فٌىٌٕىهى ًٖعي ٍٍ  84، 39، 21 54ٌتي
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ٌٚىكىاٍغًِبٌي ةثًًري ٌالػَّ مى ٘ى ٌ ى ٌاَّللَّ  130، 87، 42 46ٌكاٌٍإًفَّ

ٌاْلىةاًٌ ًت  ٌَلىٌُيي ٌاى ٠ىاءٌإًفَّ ٌشى ى ٌٍٗلَعى ًٟ ٍ
ٌٌىةٛجًٍذٌإًْلى

ًٌخيىةٛىحن ـو ٌُٚى٠ٍ ً٘ ٌ َّٚ ىةذى ةٌَتى َّ٘ إً  147، 31 58ٌجًيٌىكى

ٌ ٌاَّللَّ ًٔ ًبي ًٌفٌشى ٍٗ ًٟ ًص
ٍي ٍج
ى
ٌكىأ ٍٗ ًٟ ً ال ٍم٠ى

ى
كاٌثًأ دي ٞى ة كاٌكىصى ري ةصى ٞى ٜي٠اٌكى ٘ى ٌآ ٚى ي ً ٌاَّلَّ  76، 33 72ٌإًفَّ

 توبةال
ٌٝي ٜى ٘ى
ٍ
أ ٘ى ٌ ٝي ٍي ًٖ ثٍ

ى
ٌأ َّٗ ٌثي ً ـىٌاَّللَّ ى ٌّلَكى مى ٙى ىٍص ٌي َّتَّ ًصٍرقيٌظى

ى
ٌٌىأ ةرىؾى ٌاٍشذىضى كًيى ٍْشً ٙي ٍ ٌال ٚى ً٘ ٌ ده ظى

ى
إًٍفٌأ  173، 31 6  كى

ٌكىًنٍٜدٌى ً ٌاَّللَّ ًٌنٍٜدى ٍٟده ٌخى كًيى ٍْشً ٙي ٌلًٍٖ ٠في ٌيىسي ًى يٍ ٌٌْى ٠ًِلً  147 7 رىشي

ٌ ًٌنٍٜدى حن ٌدىرىصى ٗي ٍخلى
ى
ٌأ ٍٗ ًٟ ًص ٍي ٍج

ى
ٌكىأ ٍٗ ًٟ ً ٍم٠ىال

ى
ٌثًأ ً ٌاَّللَّ ًٔ ًبي كاًٌفٌشى دي

ٞى ة كاٌكىصى ري ةصى ٞى ٜي٠اٌكى ٘ى ٌآ ٚى ي ً اَّلَّ
ٌ ً ٌاَّللَّ

20 33 ،76 

ٌٍٛ
ى
ٌأ َّٗ ةٌثي ٞى ٍك ٌدىرى ٍٗ ى ٜي٠دناٌل ٌصي ؿى ٍٛزى

ى
ٌكىأ ًٜيى ً٘ ٍؤ ٙي ٍ ٌال ى ٠ًِلًٌكىلَعى ٌرىشي ى ٝيٌلَعى يجىذى ًٓ ٌشى ي ٌاَّللَّ ؿى  14 26ٌزى

رٌٍ
ى
ٌاٍْل ٌإًَلى ٍٗ ٍذي ٌازَّةُٖى ً ٌاَّللَّ ًٔ ًبي كاًٌفٌشى ري ًٍ

ٌاٍٛ ٗي ٌٕىسي ٔى ٌإًذىاًٌري ٍٗ ةٌٕىسي ٘ى ٜي٠اٌ ٘ى ٌآ ٚى ي ً ةٌاَّلَّ ٟى ح 
ى
 28 38ًٌضٌيىةٌأ

حٍبة كقيٌطى ٌكىَلٌدىُضي  ٍٗ كي رٍيى دى ىٍصتىجًٍدٍؿٌُى٠ٍ٘ةٌن ي كى ًْلٙةٌن
ى
أ اثةٌن ذى ٌنى ٍٗ ثٍسي ذِّ هى كاٌحي ري ًٍ  79 39 إًٌَلٌتىٍٜ

ٌدىرٌى ٍٗ ى ٌل ي٠دو قيًٌِبٜي يَّدى
ى
ٌكىأ ًٝ ٖىيٍ ٌنى ٝي يجىذى ًٓ ٌشى ي ٌاَّللَّ ؿى ٍٛزى

ى
ٌٌىأ ٍٍَلى كاٌالص  ري ٍى ٌزى ٚى ي ً ٌاَّلَّ حى ٙى ً ٌَكى ٔى هى ةٌكىصى ٞى ٍك

ٍٖيىة ٌإٍهي ًٌِهى ً ٌاَّللَّ حي ٙى ً ِّكى ٌكى
40 14 ،24 ،48 

ٌ ٍٗ ٍم٠ىإًسي
ى
كاٌثًأ ًٞدي ة ٌكىصى ةَلن ِى زً ةٌنةٌكى ٍى كاًٌخ ري ًٍ ٌاٍٛ رٍيه ٌخى ٍٗ ٌذىًٕسي ً ٌاَّللَّ ًٔ ًبي ًٌفٌشى ٍٗ ٍيًصسي ٍج

ى
كىأ

ٌٍٗ ٌٕىسي
41 200 

لٌاٍِليٍصجىيىٍيًٌ ٌإًٍظدى ٌثًٜىةٌإًَلَّ ٠فى بَّػي ٌدىرى ٍٔ ٞى ٌ ٍٔ  45 52ٌُي

ًٌفٌ ًٜيى ً٘ ٍؤ ٙي ٍ ٌال ٚى ً٘ ٌ ٠ًِّخيى فَّ ٙي ٍ ٌال زيكفى ًٙ ٍ ٌيٖى ٚى ي ً
ُىةًتٌاَّلَّ دى  200 79 الػَّ

ٌ ٍٗ ًٟ ً ال ٍم٠ى
ى
كاٌثًأ ًٞدي ىة ٍفٌَيي

ى
٠اٌأ ٞي ًر كى ٌكى ً ٠ًؿٌاَّللَّ ٌرىشي ؼى ًٌخَلى ٍٗ ًٞ ًد هى ٍِ ٙى ٌثً ٠فى ٍي

َّٖ خى ٙي ٍ ٌال ٌىًرحى
ٌ ً ٌاَّللَّ ًٔ ًبي ًٌفٌشى ٍٗ ًٟ ًص

ٍي ٍج
ى
ٌكىأ

81 265 ،268 
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٠فٌى ٟي ِى ٍٍ ٌحى ٌَلى ٍٗ ٟي ٌذى ٍٗ ًٟ ٠بً

ي ٌُٖي ى ٌلَعى جًمى ـي ٌكى ًً ى٠ىإً ٌاٍْل مى ٘ى ٠ٛي٠اٌ ٍفٌيىسي
ى
٠اٌثًأ  79 87ٌ رىؽي

ىرٍيٌى ٌاٍْل ٗي ٟي ى ٌل ّى ً كَلى
ي
ٌكىأ ٍٗ ًٟ ًص ٍي ٍج

ى
ٌكىأ ٍٗ ًٟ ً ال ٍم٠ى

ى
كاٌثًأ دي ٞى ة ٌصى ٝي هى ٘ى ٜي٠اٌ ٘ى ٌآ ٚى ي ً ٌكىاَّلَّ ٠ؿي ٌالرَّشي ًٚ ًس

ٌٕى  33 88ٌاتي

ٌ جه رى ٌظى ٠فى ِي ًٍ ةٌيٜي ٘ى ٌ كفى دي ً
ٌَلىٌَيى ٚى ي ً ٌاَّلَّ ى ٌكىَلىٌلَعى ٙىرٍَضى ٍ ٌال ى ةءٌكىَلىٌلَعى ٍى هى ٌالؾ  ى ٌلَعى  712 91ٌٌ...َّٕحٍسى

ٌَلٌى ٍخى ٌُٖي ٍٗ ٟي ٖى ًٙ ًٌِلىٍع دى٠ٍؾى
ى
ةٌأ ٘ى ٌإًذىاٌ ٚى ي ً ٌاَّلَّ ى ٌكىَلىٌلَعى ٍٗ ٟي ي ٍخيٜي

ى
٠َّٕاٌٍكَّأ ٌدى٠ى ًٝ ٖىيٍ ٌنى ٍٗ ٖيسي ٍْحً

ى
ةٌأ ٘ى ٌ ًصدي

ى
ٌأ

ًمٌ ٍ٘ ٌادلَّ ٚى ً٘ ٌ ًٍيؼي  دى
92 121 

َّحٌى ٌاٍْلٜى ٗي ٟي ى ٌل فَّ
ى
ٌثًأ ٍٗ ٟي ى ال ٍم٠ى

ى
ٌكىأ ٍٗ ٟي صى ٍي جٍ

ى
ٌأ ًٜيى ً٘ ٍؤ ٙي ٍ ٌال ٚى ً٘ ىلٌ ٌاٍطَتى ى ٌاَّللَّ  78، 34 111ٌإًفَّ

ًٌ ٠ًؿٌاَّللَّ ٌرىشي ٍٚ ٠اٌخى ٍي َّٖ ذىخى ٍفٌحى
ى
اًبٌأ ٍنرى

ى
ٌاٍْل ٚى ً٘ ٌ ٍٗ ٟي ى ٠ٍل ٌظى ٍٚ ٘ى ًديٜىًحٌكى ٙى ٍ ٌال ًٔ

ٍٞ ًٌْلى فى ةٌلاى  27 120ٌ٘ى

ًٌ٘ ٌ رى ٍى ٌجى ى٠ٍَلى ٌٌٖى ٌَّحن كاٌلاى ري ًٍ ٍ ًٌْلٜى ٜي٠فى ً٘ ٍؤ ٙي ٍ ٌال فى ةٌلاى ٘ى ٌكى حه ٍى ةاً ـى ٌ ٍٗ ٟي ٍٜ ً٘ ٌ ًٌٌٍرُىحو ِّ ٌُّلي ٌٍٚ122 60 ،69 

 يونس

ٌ ٌكىَلى َّ ٠اٌإًلى ٌاٍُؾي َّٗ ٌثي حن َّٙ ٌدي ٍٗ ٖىيٍسي ٌنى ٍٗ ٍمريزي
ى
ٌأ ٍٚ ٌيىسي ٌَلى َّٗ ٌثي ٍٗ ءىزي َكى ى ٌكىُشي ٍٗ كي ٍمرى

ى
٠اٌأ هي ٍْجً

ى
ٌىأ

كفًٌ ٌ تيًٍٜلري
71 48 

ٍدكناٌ قيٌبىٍيينةٌكىنى ٜي٠دي ٌكىصي ٠ٍفي ًٌٌرٍنى ٍٗ ٟي ٍتجىهى
ى
ٌٌىأ ٌاٍلىٍعرى ٔى اًئي ةكىٍزٛىةٌثًبىًِنٌإًٍْسى  13 90ٌكىصى

ٌٚى ًصًدي ٍٍ ٙي ٍ ٌال ٚى ً٘ ٌ ٍٜخى كي ٌكى ٔي جٍ ٌرى يٍخى ُىٍدٌنىػى ٌكى  146 91  آٍْلفى

 ىود

ةٌ ٙى ٌدىبٍذىئًٍسٌثً ٌٌىَلى ٚى ٘ى ٌُىٍدٌآ ٍٚ ٘ى ٌ ٌإًَلَّ ّى ٌُى٠ًٍم ٍٚ ً٘ ٌ ٚى ً٘ ٌييٍؤ ٍٚ ٌٕى ٝي َّٛ
ى
ٌأ ٌٛي٠حو ٌإًَلى كًحى

ي
 44 36ٌ...كىأ

كفًٌ ٌتيًٍٜلري ٌَلى َّٗ ةٌثي يهن ً كًِنٌْجى يدي ًٓ  48 55ٌ ٌى

ّىٌ بِّ ٌرى ٍخذي
ى
ٌأ ّى ً ل ذى كى ًديدٌهٌكى ٌطى ٗه ًْل

ى
قيٌأ ٍخذى

ى
ٌأ ٌإًفَّ حه ٙى ً ةل ٌكى ًِهى رىلٌكى ِي ٌإٍ ذى خى

ى
 66 102ٌ إًذىاٌأ

ٌ ٍٚ ً٘ ٌٚديكًفٌاًٌ ِّ٘ ٌٗ ةٌٕىسي ٘ى ٌكى ٌاَلَّةري ٗي سي ٙىصَّ ذى ٠اٌٍذى ٙي ٖى ٌكى ٚى ي ً ٌاَّلَّ ٜي٠اٌٍإًَلى ْى   ...كىَلىٌدىٍر

 

113 137 
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 يوسف

جاةٌإًَّٛةٌ ةٌظي ٟى ٍى يى ٌُىٍدٌطى ًٝ ًص ٍٍ ٌجى ٍٚ ةٌخى ٞى ذىة اكًديٌذى ًزيًزٌديرى ٌإٍهى تي
ى
ًديٜىًحٌاٍمرىأ ٙى ٍ ةهًٌفٌال ٌنًٍص٠ى ُىةؿى كى

جًيٌو ٘ي ٌ ؿو
َلى ةًٌفٌؽى ٞى ىا ٌٕىَنى

30 20 

ٌٟي َّٖ ٌٕىهى ٍٗ ًٟ ً ةل ًٌفٌرًظى ٍٗ ٟي ذى ةخى ٠اٌثًؾى
ٖي ٌاٍصهى ًٝ ذٍيىةًٛ ًٍ ًٌٕ ُىةؿى ٌكى ٖىجي٠اٌإًَلى ِى ةٌإًذىاٌاجٍ ٟى ٍهًرٌي٠جى ٌحى ٍٗ...ٌ62 20 

ٌ ٚى ً٘ ٛىةٌ
ى
ةٌأ ٘ى ٌكى ً ٌاَّللَّ ةفى جٍعى ٌاتَّجىهىًِنٌكىشي ًٚ ٘ى ةٌكى

ٛى
ى
ةوٌأ ٌثىًػريى ى ًٌلَعى ٌاَّللَّ

٠ٌإًَلى ٍدني
ى
ًبيًِلٌأ ًذقًٌشى ٞى ٌ ٍٔ  165، 62 108ٌ...ُي

 الرعد

ذىةًبٌ ًٓ ٌإٍ ٗي قيًٌنٍٖ ًٌنٍٜدى ٍٚ ٘ى ٌكى ٍٗ بىحٍٜىسي اٌثىحًٍِنٌكى يدن ًٟ ٌطى ً ٌثًةَّللَّ فى
ْى ٌ ٍٔ  72 43ٌ ُي

 إبراىيم

اًِبٌ ذى ٌنى ٌإًفَّ ٍٗ ٍرتي ٍى ٕىًِئٌزى ٌكى ٍٗ َّٛسي ًزيدى
ى
ٌْل ٍٗ ٍرتي ٓى ٌٕىًِئٌطى ٍٗ ٌرىب سي ذَّفى

ى
إًٍذٌدىأ ًديدٌهكى ىظى  55 7ٌ ل

ٌ ٍٚ ً٘ ٌ ٍٗ ٌٕىسي رى ًٍ ًٌْلىٍي ٍٗ ٠كي رًٍضٌيىٍدني
ى
ةكىاًتٌكىاٍْل ٙى ًرٌالصَّ ـً ٌٌىة ٌّّ ٌطى ً ًفٌاَّللَّ

ى
ٌأ ٍٗ ٟي ٖي  65 10ٌ...ُىةٕىٍخٌريشي

ًزيزٌو ٌثًهى ً ٌاَّللَّ
ى ٌلَعى ّى ً ةٌذىل ٘ى  26 20ٌكى

ةًٌ ًِفٌاٍْلًخرى ٍجيىةٌكى ٠ًٍؿٌاثلَّةثًًخًٌفٌاٍِلىيىةةًٌادل  ِى ٜي٠اٌثًةٍٕ ٘ى ٌآ ٚى ي ً
ٌاَّلَّ ي ٌاَّللَّ  227 27  ييثىجِّخي

فٌجٍَّهجيٌ
ى
ٌأ بىًِنَّ ٜنةٌكىاٍصٜيبًٍِنٌكى ً٘ ٌآ ى اٌاٍلىَلى ػذى ٞى ٌ ٍٔ ٌاٍصهى ٌرىبِّ ٗي ي ًٞ ا ٌإًثٍرى إًٍذٌُىةؿى ٌـىكى ٍغٜىة

ى
ٌاْل  51 35ٌدى

 الحجر

ٌ كًيى ٍْشً ٙي ٍ ٌال ًٚ ٍنرًٍضٌنى
ى
ٌكىأ ري ةٌديٍؤمى ٙى ٍعٌثً ةٍغدى

 48 95ٌٌى

 النحل

ًٌنجىةًدقًٌ ٍٚ ً٘ ٌ ةءي ىظى ٌي ٍٚ ٘ى ٌ ى ٍمرًقًٌلَعى
ى
ٌأ ٍٚ ً٘ كًحٌ ٌثًةلر  حى اًسى ٙىَلى ٍ ٌال ؿي ِّ  104 2ٌ حيزنى

٠فٌى ٍهرًطي ةٌحى َّٙ ًم ًرٌكى ضى ٌالظَّ ٚى ً٘ جىةًؿٌبييي٠دنةٌكى ٌاٍْلً ٚى ً٘ ًًذمٌ
ًفٌاَتَّ

ى
ٌأ ًٔ ٌاَلٍَّع

ٌإًَلى ّى ب  ٌرى ٍكَحى
ى
 113 68ٌكىأ

ٌبىهٌٍ ةفى ٙى ٍح
ى
٠اٌاٍْل ِيؾي ٌتىٍٜ ٌكىَلى ٍٗ ٍدتي ٞى ٌإًذىاٌَعى ً ًدٌاَّللَّ ٍٟ ٍكٌي٠اٌثًهى

ى
ةكىأ ٞى ًْيًد ٌدى٠ٍ  171 91  دى
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ًٌ ٌثًآيىةًتٌاَّللَّ ٜي٠فى ً٘ ٌييٍؤ ٌَلى ٚى ي ً ٌاَّلَّ ًذبى ٓى ًمٌإٍ َتى ٍٍ ةٌحى ٙى  145 105  إًجَّ
دٌن ةٌرىىى ٟى ةًٌرٍزري ٟى ًتي

ٍ
ٌيىأ بًَّٜحن ٙى ٍف  ٘ ٌ ٜىحن ً٘ ٛىٍخٌآ ٌلاى سىَلنٌُىٍريىحن ٘ى ٌ ٌاَّلل  ىبى ٌكىْضى فو ٘ىناى ٌ

ِّ ٌُِّّ٘ٚلي  56 112ٌاٌ

 اإلسراء

ٌ رٍضى
ى
ٌاٍْل ًٍرؽى ٌَتى ٍٚ ٌٕى ّى  140، 139 37  إًَّٛ

ًٌ ٌَيى ٍٗ ًٟ يٍ
ٖى ٌنى ذٍَلى ٌإًذىاٌحي ًٝ ًٖ جٍ ٌرى ٍٚ ً٘ ٌ ٗى كدي٠اٌإًٍهٍٖ

ي
ٌأ ٚى ي ً ٌاَّلَّ اإًفَّ دن ضَّ ٍذُىةًفٌشي

ى
ٌلًٍْل كفى  73 107ٌر 

ٌ هي٠َلن ٍٍ ٙى ى ىةٌل بِّٜ ٌرى ٌكىٍندي فى ىةٌإًٍفٌلاى بِّٜ ٌرى ةفى جٍعى ٌشي ي٠فى ٠ل ِي يى  73 108 كى

 الكيف

بَّٜىةٌآ ي٠اٌرى ةل ِى ٌذى ًً ٍٟ ٓى ٍ ٌإ ٌإًَلى ذٍيىحي ًٍ كىلٌإٍ
ى
اٌإًٍذٌأ دن ٍمًرٛىةٌرىطى

ى
ٌأ ٍٚ ً٘ ىةٌ يٍِّئٌَلى ٞى ٌكى ٌرىٍْحىحن ّى ٍٛ ي ٌدلى ٍٚ ً٘  20 10ٌدًٜىةٌ

ا دن ٘ى
ى
ًسي٠اٌأ ةٌلى ٙى ً ٌل ٍظَصى

ى
ٌأ ٌاٍِلًٍزبىٍيً م 

ى
ٌأ ٗى ًٌَلىٍهٖى ٍٗ ٞي سٍٜىة ٌبىهى َّٗ  20، 18 12ٌثي

ٌثًةل٠ٍىًغيدًٌ ًٝ يٍ ًٌذرىاخى ٌثىةًشؿه ٍٗ ٟي ٍجي ِّكى  109 18ٌ كى

ٌ ٝي ٟى ٌكىٍص كفى ٌييًريدي اةًٌكىإٍهىًِشِّ دى ٌثًةٍٕيى ٍٗ ٟي بَّ ٌرى ٌيىٍدني٠فى ٚى ي ً ٌاَّلَّ مى ٘ى ٌ ّى ٍٍصى ٌجى  62 28ٌكىاٍغًِبٍ

ٌٍٗ ى ل ٌٌٍٚكى يٌٌدىسي ٌيًٌٌبىحٌهٌِلى ٌٝيحىٍَٜصي ٌٌٍٚكٛى ًٌٌديكفًًٌٌ٘ ةٌاَّللَّ ٘ى فٌىٌكى اٌلاى ٍٜذىًَصن  21 51ٌ٘ي

جنة ِي ٌظي ٍمًِضى
ى
ٍكٌأ
ى
ٌأ ًٚ يٍ ٌاٍلىٍعرى مى ٙى

ٍ ٌَمى ثٍٖيوى
ى
ٌأ َّتَّ ٌظى حي ثٍرى

ى
ٌأ ذىةقيٌَلى ٍى ًٌٕ ٌمي٠َسى إًٍذٌُىةؿى  244 60ٌكى

ٌثىحٌٍ مى ٙى ٍ ةٌَمى ىيى ةٌثٖى َّٙ ى بنةٌٖى ى ًٌفٌاٍلىٍعًرٌْسى ٝي ًبيٖى ٌشى ىذى ةٌٌىةَتَّ ٙى ٟي ٠تى ىًصيىةٌظي ةٌن ٙى ًٟ ًٜ 61 244 

جنة اٌٛىػى ذى ٞى ًرٛىةٌ ٍى ٌشى ٍٚ ً٘ يٜىةٌ ًِ ٍدٌٕى ِى ٛىةٌٕى اءى دى ذىةقيٌآدًٜىةٌىى ٍى ًٌٕ ةكىزىاٌُىةؿى ةٌصى َّٙ ى  20 62ٌٌٖى

 مريم

آدىحٌٍ جًياةكى ٌغى ٗى  72 12ٌٜىةقيٌاٍِليٍس

ا ٍٜدن ٌصي ًي ٍؽهى
ى
ٛنةٌكىأ ناى ٘ى ٌ ٌّ ٠ىٌُشى ٞي ٌ ٍٚ ٘ى ٌ ٠فى ٙي يىٍهٖى  12 75ٌٌىصى
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 طو

خٌٍ
ي
ٌأ آرًبي ٘ى ةٌ ٟى ًٌذي ًِلى ٜىًِمٌكى ٌدى ى ةٌلَعى ٟى ٌثً ٞيض  ةٌكىأى ٟى ٖىيٍ ٌنى

ي
أ كَّ دى٠ى
ى
ٌأ ةمى ٌنىػى ًٌِهى  116 18ٌ رىلُىةؿى

ٌ ٍشى ٍكٌَيى
ى
ٌأ ري َّْ ذىذى ٌحى ٝي َّٖ نةٌٕىهى ِّٜ ٌْلى يٌُى٠ٍَلن ٌِلى ٠َلى ِي  66 44ٌ ذى

ٌ ٌإٍهيَلى ةتي رىصى ٌادلَّ ٗي ٟي ى ٌل ّى ً كَلى
ي
ةًِلىةًتٌٌىأ ٌالػَّ ٔى ًٙ ٜنةٌُىٍدٌنى ً٘ ٍؤ ٌمي ًٝ دً

ٍ
ٌيىأ ٍٚ ٘ى  73 75ٌكى

ٌٍٗ ٟي ًظيى ةٌىى ٘ى ٌ ِّٗ ٌاٍْلى ٚى ً٘ ٌ ٍٗ ٟي ًظيى يى ي٠ًدقًٌذى ًٌِبٜي ٠ٍفي ًٌٌرٍنى ٍٗ ٟي ٍتجىهى
ى
 13 78ٌٌىأ

ٌ كًِلٌاَل هى
ي
ًٌْل يىةتو

ٌْلى ّى ً ًٌفٌذىل  89 128ٌ إًفَّ

ة ٟى ٖىيٍ ٌنى ًِبٍ ةًٌكىاٍغفى َلى ٌثًةلػَّ ّى ٖى ٍٞ
ى
ٍرٌأ مي
ٍ
 62 132ٌ كىأ

 األنبياء
ٌي ٌحى ءو ٍ ٌَشى َّ ةًءٌُّلي ٙى ٍ ٌال ٚى ً٘ ٍٖٜىةٌ هى  114 30ٌ كىصى

ٌٗى ي ًٞ ا ٌإًثٍرى ى ةٌلَعى ٘ن َلى ٠ًِنٌثىرٍدناٌكىشى ْي ٌ ٍٜىةٌيىةٌٛىةري  119 69ٌ ُٖي

ـنٌ ي٠ ل َّيٍٜىةقيٌكى ْنى يٌىكى ًٙ ى ةل ةٌلًٍٖهى ٟى ٍكٜىةًٌذي رًٍضٌإًَّتٌثىةرى
ى
ٌاٍْل  120 71ٌ ةٌإًَلى

ٌٍٗ ًشسي
ٍ
ٌثىأ ٍٚ ً٘ ٌ ٍٗ ًٌِليٍعًػٜىسي ٍٗ ٌٕىسي ي٠سو ٌلى حى ٍٜهى ٜىةقيٌغى ٍٙ َّٖ  237، 177 80  كىنى

ٌٚى ً٘ ةًًٌليٌىٌكى ٌظى ٍٗ ٟي ى َّٜةٌل كي ٌكى ّى ً ٌذىل ٌديكفى ٙىَلن ٌخى ٖي٠فى ٙى يىٍه يٌكى ٌِلى ٠فى ٌحىيي٠غي ٍٚ ٘ى ًيٌ ـً يىة  105 82ٌ الظَّ

 الحج
ًديرٌه ِى ٌٕى ٍٗ ًٞ ٌٛىٍَصً ى ٌلَعى ى ٌاَّللَّ إًفَّ ٠اٌكى ٙي ًٖ ٌكي ٍٗ ٟي جَّ

ى
ٌثًأ ي٠فى ةدٖى ِى ٌحي ٚى ي ً ٌلًَّلَّ ًذفى

ي
 82 39ٌ أ

ٌ ةًصدي صى مى ٌكى ٖى٠ىاته ٌكىغى بًيىمه ٌكى مي ً٘ ا ٠ى ٍخٌغى ٘ى دِّ ٟي ى ٌل ٌثًجىٍهؼو ٍٗ ٟي ٌبىٍهؾى ٌاَلَّةسى ً ٌاَّللَّ ٌدىٍذمي
ى٠ٍَلى ل  26 40ٌكى

 المؤمنون

٠ ٌٌىرًظي ٍٗ ًٟ يٍ ى
ةٌدلى ٙى ٌثً ًٌظزٍبو

اٌُّلي  بيرن ٌزي ٍٗ ٟي ٌثىحٍٜى ٍٗ ٞي ٍمرى
ى
٠اٌأ هي فَّ ِى ذى  18 53ٌفٌىذى

٠فٌى ٍي ةٌيىًػ ٙى ٌثً ٗي
ٍنٖى
ى
ٌأ ٚي ٍ ٌَنى حِّبىحى ٌالصَّ ٚي ٍظصى

ى
ٌأ ٍمٌثًةًَّٕتًٌِهى  68 96ٌاٍدذى
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 النور

ٌ
ى
ٌأ ابه ذى ٌنى ٍٗ ٟي ى ٜي٠اٌل ٘ى ٌآ ٚى ي ً ًٌفٌاَّلَّ حي ةًظظى ٍى ٌإٍ ىًظيمى ٍفٌت

ى
ٌأ ج ٠فى ً ٌُيي ٚى ي ً

ٌاَّلَّ ةًٌإًفَّ ٍجيىةٌكىاٍْلًخرى ًٌفٌادل  ٗه  67 19ًٌْل
ةاًزيكفٌى ٍى ٌإٍ ٗي ٞي ٌ ّى ً ٍكَلى

ي
ٌٌىأ ًٝ ٍِ يىذَّ ٌكى ى ٌاَّللَّ ٍضى يٌكىَيى ٠ِلى ٌكىرىشي ى ٌٚييًفًمٌاَّللَّ ٘ى  150، 40 52ٌكى

يٌ كٛىًِنٌَلٌي ٍهجيدي حٍبةنٌحى ًٌِبٌطى ٠فى كي  36، 26 55ٌٍْشً
ٌٗه ًْل
ى
ٌأ ابه ٌنىذى ٍٗ ٟي ٍكٌييًػيجى

ى
ٌأ ًٌٌذٍٜىحه ٍٗ ٟي فٌديًػيجى

ى
ٍمرًقًٌأ

ى
ٌأ ٍٚ ٌخى ٠فى ٍي ىةًٕ ٌَيي ٚى ي ً

ًرٌاَّلَّ ٍيىٍعذى  40 63ٌ ٌٖى

 الفرقان

ٌٍ٘ ُىًد ٍٜسي٠رناكى ٘ى ٌ جىةءن ٞى ٍٖٜىةقيٌ هى ٌٌىضى ٔو ٙى
ٌخى ٍٚ ً٘ ٖي٠اٌ ًٙ ةٌنى ٘ى ٌ

 122 23ٌ ٜىةٌإًَلى

جًرينا ٌخى ًٝ ٍؿٌثً
ى
 96 59ٌ ٌىةٍشأ

 الشعراء

٠ًٍدٌإٌٍ ٕفَّ ٌلاى ًٌٌٍرؽو
ٌُّلي  فى ٌٌىناى َى ٖى ٍى ٌٌىةٍج ٌاٍلىٍعرى ةؾى ًٌٗاٍْضًٍبٌثًهىػى ًلي  245، 117 63ٌ هى

ٌ ٠فى كي ٍدرى ٙي ى ٌإًَّٛةٌل ٌمي٠َسى ةبي ٍغعى
ى
ٌأ ةًفٌُىةؿى هى ٍٙ اءىلٌاٍْلى ةٌدىرى َّٙ ى  24 66ٌٌٖى

ٌٚى ًٌفٌاٍْلًخًري ًٌغٍدؽو ةفى ًٌلٌلًصى ٍٔ  46 84ٌكىاٍصهى
ٍْجىهي٠فٌى

ى
ٌأ ًٖحسى ٍ ٌإًث ٜي٠دي  13 95ٌكىصي

ٌٗو ًلي ٌنى ـو ٌيى٠ٍ ابى ذى ٌنى فى ٌلاى ٝي ًَّٖحٌإًَّٛ ٌإل  ـً ٌيى٠ٍ ابي ٌنىذى ٍٗ ٞي ذى خى
ى
ثي٠قيٌٌىأ ذَّ ٓى  44 189ٌٌى

ٌ ًٚ ٙى ً ٌل
ّى ٜىةظى ًٍٍؼٌصى ًٜيٌىكىاٍخ ً٘ ٍؤ ٙي ٍ ٌال ٚى ً٘ ٌ ّى  68 215ٌ اتَّجىهى

 النمل

ة ٟى ى ٠ٍل ٌظى ٍٚ ٘ى ًٌفٌاَلَّةًرٌكى ٍٚ ٘ى ٌ ٍفٌثي٠رًؾى
ى
ٌأ ةٌٛي٠ًدمى ٞى ةءى ةٌصى َّٙ ى  120 8ٌ ٌٖى

رٍيًٌ نًٍسٌكىإفَّ ٌكىاٍْلً ِّٚ ٌاٍْلً ٚى ً٘ قيٌ ٜي٠دي ٌصي ةفى ٙى يٍ
ٖى ٌلًصي ًْشى ٌيي٠زىني٠فٌىكىظي ٍٗ ٟي  110، 13 17ٌٌذى

ٌ ٌَلى ٍٗ ًْٜىسي ة صى ٖي٠اٌمى ٌاٍدخي ٔي ٍٙ ةٌاَلَّ ٟى ح 
ى
ٌيىةٌأ ٖىحه ٍٙ ٌُىةٕىٍخٌجى ًٔ ٍٙ ٌكىاًدٌاَلَّ

ى دى٠ٍاٌلَعى
ى
ٌإًذىاٌأ َّتَّ ، 112، 13 18ظى
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ٜي٠ديقيٌ ٌكىصي ةفي ٙى ٖىيٍ ٌشي ٍٗ َّٜسي ٙى ًٍف  140ٌُيى
دٌى ٞي ٍد ٟي ٍ رىلٌال

ى
ٌأ ٌَلى ةًٌلى ٘ى ٌ ةؿى ِى ٌذى رٍيى ٌإفَّ دى َِّ ٍى تى  110 20ٌكى

ًٌٝ ٍؿٌثً ً
ٌَتي ٍٗ ى ةٌل ٙى ٌثً ٍفخي ظى

ى
ٌأ ةؿى ِى ٌذى ٌثىًهيدو رٍيى ٌدى رى ٓى ٙى  110 22ٌذى

ٌٚى ًري مي
ٍ
ةذىاٌدىأ ٘ى رًمٌ ٌٌىةٍجلي ًّ ٍ ٌإًْلى ٍمري

ى
ٌكىاٍْل ًديدو ٌطى سو

ٍ
ي٠ٌثىأ كل

ي
ةوٌكىأ ي٠ٌُي٠َّ كل

ي
ٌأ ٚي ٍ ي٠اٌَنى  222 33  ُىةل

ةٌكٌى ٟى ٌثً ٍٗ ٟي
ى ٌل ٔى ًٌُجى ٌَلى ي٠دو ًٌِبٜي ٍٗ ٟي َّ ٜى دًح

ٍ
ىأ ٜى ٌٌٖى ٍٗ ًٟ ٍ

كفٌىارًٍصٍمٌإًْلى ةًىري ٌغى ٍٗ ٞي ٌكى ًذَّٕحن
ى
ةٌأ ٟى ٍٜ ً٘ ٌ ٍٗ ٟي َّٜ يٍخرًصى  12 37ٌَلى

ّىٌ ةًم ِى ٘ى ٌ ٍٚ ً٘ ٌ ـى ٠ ِي ٍفٌتى
ى
ٌأ ٔى جٍ ٌرى ًٝ ٌثً ّى ٛىةٌآًتي

ى
ٌأ ِّٚ ٌاٍْلً ٚى ً٘ ٌ ًريخه ٍٍ ًٌن

 106 39ٌ ُىةؿى

ٍخرىصٌٍ
ى
ٌأ ٍٗ ًٟ يٍ

ٖى ٌنى ٠ٍؿي ِى ٌإٍ مى رى إًذىاٌكى ٛي٠اٌكى ٌلاى ٌاَلَّةسى فَّ
ى
ٌأ ٍٗ ٟي ٙي ِّٖ رًٍضٌديسى

ى
ٌاٍْل ٚى ً٘ ٌ اثَّحن ٌدى ٍٗ ٟي ى ٜىةٌل

ٌيي٠ًُٜي٠فٌى ٌ ثًآيىةدًٜىةٌَلى
82 108 

 القصص
ٌال٠ٌٍى ٗي ٟي ٖى ٍهى ْنى ٌكى حن َّٙ اً

ى
ٌأ ٍٗ ٟي ٖى ٍهى ْنى رًٍضٌكى

ى
٠اًٌفٌاٍْل ٍي ٌاٍشذيٍؾًه ٚى ي ً ٌاَّلَّ ى ٌلَعى َّٚ ٙي ٍفٌجى

ى
ٌأ ٛيًريدي  37 5ٌاًرًثيٌىكى

ريكفٌى ٍذى ٛي٠اٌُيى ةٌلاى ٘ى ٌ ٍٗ ٟي ٍٜ ً٘ ةٌ ٙى ٞي ٜي٠دى ٌكىصي ةفى ٘ى ة ٞى ٌكى ٠ٍفى ًٌٌرٍنى ٛيرًمى رًٍضٌكى
ى
ًٌفٌاٍْل ٍٗ ٟي ى ٌل ٚى ٙىسِّ جي  13 6ٌكى

ًخٌنٌى ٍٍ ٌٌىإًذىاًٌخ ًٝ رًٍؽًهي
ى
ٍفٌأ
ى
ٌأ ِـٌّمي٠َسى

ي
ٌأ يٍٜىةٌإًَلى كٍظى

ى
ٌِّٗكىأ ًٌفٌاٍْلى ًٝ ي ًِ ٍٕ

ى
ٌٌىأ ًٝ  115 7ٌ ٖىيٍ

ٛي٠اٌ ةٌلاى ٙى ٞي ٜي٠دى ٌكىصي ةفى ٘ى ة ٞى ٌكى ٠ٍفى ًٌٌرٍنى ٛنةٌإًفَّ زى كااٌكىظى دي ٌنى ٍٗ ٟي ى ٌل ٠فى ٓي ًٌْلى ٠ٍفى ًٌٌرٍنى ٌآؿي ٝي فى ِى ٌىةٍِلى
بًيٌى ـً ة ٌخى

8 13 

ي ٌُيػِّ ًٝ ٍخذً
ي
ُىةٕىٍخًٌْل  240 11 ًٌٝكى

٠فٌى يٌٛىةًغعي ٌِلى ٍٗ ٞي ٌكى ٍٗ ٌٕىسي ٝي ٖي٠ٛى ٍي ٌيىٍس ٌبىيٍخو ًٔ
ٍٞ ٌأى ى ٌٍٗلَعى ديٕ سي

ى
ٌأ ٍٔ ٞى ةٕىٍخٌ ِى  241 12 ذى

ي٠ؾٌى ذٖي ٍِ ًٌْلى ّى ٌثً ريكفى ًٙ دى
ٍ
ٌيىأ
ى ٙىْلى ٍ ٌال ٌإًفَّ  248 20 يىةٌمي٠َسى

يٌى ًٙ ً ةل ٌإلَّ ـً ٠ٍ ِى ٌإٍ ٚى ً٘ ٌ ى٠ٍتى
ٌْنى ًٍ ى ٌَتى ٌَلى ٌُىةؿى عى ِىػى ٌإٍ ًٝ ٖىيٍ ٌنى ُىعَّ قيٌكى ةءى ةٌصى َّٙ ى  51 25ٌٌٖى

ٌ
ى
ٌأ ٍتٌيىةٌمي٠َسى ِِّ هى ٌحي ٍٗ ى ل اٌكى ٍدثًرن ٘ي ٌ َّلَّ ٌكى ةفٌّ ةٌصى ٟى جَّ

ى
أ ْى ٌ ٍَٟتى  ةٌتى ٞى آ ةٌرى َّٙ ى ٌٌٖى ةؾى ٌنىػى ًَ

ٍٕ
ى
ٍفٌأ
ى
ٌكىأ ٌكىَلى ٍٔ  51 31ٍُجً
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ٌ ًٍ ى ٌَتى
هي٠فٌى ٌييرٍصى ٍٜىةٌَلى ٌإًْلى ٍٗ ٟي جَّ

ى
ٜ ٠اٌأ ٌكىكى َِّ ٌاٍِلى رٍيً

رًٍضٌثًيى
ى
قيًٌفٌاٍْل ٜي٠دي ٌكىصي ٠ى ٞي ٌ ى ِبى ٍٓ  256، 13 39ٌكىاٍشذى

ٍذٛىةقيٌكٌى خى
ى
يٌىٌىأ ًٙ ً ةل ٌإلَّ ًُجىحي ٌَعى فى ٌلاى ًى يٍ ْى ٍرٌ ٌٌىةٍجلي ِّٗ ًٌفٌاٍْلى ٍٗ ٞي ٜىجىٍذٛىة قيٌذى ٜي٠دى  13 40ٌصي

ٌ َّٚ ٕىًس َّٛةٌكى ي ٌدلى ٍٚ ً٘ ًٌرٍزُنةٌ ءو ٍ ٌَشى ِّ ٌُّلي رىاتي ٙى ٌثى ًٝ ٍ ٌإًْلى ٍبى ٜنةٌَيي ً٘ ةٌآ ٘ن رى ٌظى ٍٗ ٟي ى ٌل ٍٚ ٙىسِّ ٌجي ٍٗ ى ل كى
ى
 50 57ٌ...أ

ٌ رٍضى
ى
ارًقًٌاٍْل بًدى ٌكى ًٝ ٜىةٌثً

ٍٍ صى  163، 21 81  ٌىخى

 العنكبوت
ٖي٠فٌى ًِ ٍه ٌحى ـو ٠ٍ ِى ًٌٕ ىحن ٌثىحِّٜ ةٌآيىحن ٟى ٍٜ ً٘ ٍكٜىةٌ ٍدٌدىرى ِى ٕى  89 35ٌ كى

خٌى
ى
نٌأ ٌ ةًغجةٌنٌىُكي ٌظى ًٝ ٖىيٍ ٍٖٜىةٌنى رٍشى

ى
ٌأ ٍٚ ٘ى ٌ ٍٗ ٟي ٍٜ ًٙ ٌٌى ًٝ ٍٛجً  45 40ٌٍذٛىةٌثًذى

ٌ ٜي٠فى ً٘ ٌييٍؤ ًٔ ـً ًجةٍلىة
ٌى
ى
ٌأ ٍٗ ًٟ ً ٠ٍل ٌظى ٍٚ ً٘ ٌ ٌاَلَّةسي ًي فَّ ييذىخى ٜنةٌكى ً٘ ةٌآ ٘ن رى ٍٖٜىةٌظى هى َّٛةٌصى

ى
ٍكاٌأ ٌيىرى ٍٗ ى ل كى

ى
أ

ريكفٌى ٍي ٌيىٍس ً ًحٌاَّللَّ ٙى بًًٍٜه ٌ كى
67 50 

 الروم

ة ٟى ٖىيٍ ٌنى ٌاَلَّةسى رى ٌإًَّتٌذىفى ً ٌاَّللَّ  201 30  ًٌٍفرىتى
٠فٌى ٌٌىرًظي ٍٗ ًٟ يٍ ى

ةٌدلى ٙى ٌثً ًٌظزٍبو
ةٌُّلي  ٛي٠اًٌطيىهن َكى ٌكى ٍٗ ٟي ُي٠اًٌديٜى ٌٌىرَّ ٚى ي ً ٌاَّلَّ ٚى ًٌ٘32 18 

ًٜيٌى ً٘ ٍؤ ٙي ٍ ٌال ٖىيٍٜىةٌٛىٍَصي نى ةٌن ٌِ ٌظى فى َكى  169، 49 47ٌ كى

 لقمان
حٌى ٙى ٍٓ ٌاٍِلً ةفى ٙى ٍِ ٍدٌآدىحٍٜىةٌٕي ِى ٕى  72،  خ 12ٌكى

ٍْشًٍؾٌ
ي ٌت ٌٗهَلى ًلي ٌنى ٗه ٍٖ ٌٕىلي ٍؾى ٌالْشِّ  55 13ٌ ثًةًٌإًفَّ

ٌ ّى ً ٌذىل ٌإًفَّ ّى ةثى غى
ى
ةٌأ ٘ى ٌ ى ًرٌكىاٍغًِبٌٍلَعى ٓى ٍٜ ٙي ٍ ٌال ًٚ ٌنى

ٝى ٍهريكًؼٌكىاٍٛ ٙى ٍ ٍرٌثًةل مي
ٍ
كىأ ةٌى َلى ٌالػَّ ًٗ ًُ

ى
ٌأ َّ يىةٌبيِنى

٠رًٌ مي
ي
ٌاٍْل ـً ٍز ٌنى ٍٚ ًٌ٘

17 63 
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ٌلًَّٖٜةًسٌ ؾى دَّ ٍرٌخى هِّ ٌديػى  140 18  كىَلى

 األحزاب

ة ًٖيلن يسىةُنةٌىى ً٘ ٌ ٍٗ ٟي ٍٜ ً٘ ٍذٛىةٌ خى
ى
 99 7ٌ كىأ

ٜي٠دهٌٌىٌ ٌٍٗصي دٍسي ةءى ٌإًٍذٌصى ٍٗ ٖىيٍسي ٌنى ً ٌاَّللَّ حى ٙى كاًٌٍٛه ري ْي ٜي٠اٌاٍذ ٘ى ٌآ ٚى ي ً
ةٌاَّلَّ ٟى ح 

ى
ٌيىةٌأ ٍٗ ًٟ يٍ

ٖى ٍٖٜىةٌنى رٍشى
ى
أ

ة ٞى ٍك ٌدىرى ٍٗ ى اٌل ٜي٠دن ًٌرُينةٌكىصي
9 14 

ٌ ٌإًَلَّ كفى ةوٌإًٍفٌييًريدي ٠ٍرى ٌثًهى ةًٌِهى ٘ى ةهٌكى ٠ٍرى ٌبييي٠تىٜىةٌنى ٌإًفَّ ي٠فى ٠ل ِي ٌحى ٌاَلًَّبَّ ٗي ٟي ٍٜ ً٘ ٌ َه ٌٌىًري ًذفي
ٍ
ىٍصذىأ ي  265، 153 13 ...كى

ٌ ًٖيَلن ٌُى ٌإًَلَّ ذَّهي٠فى ٙى ٌتي إًذناٌَلى ٌكى ًٔ
ذٍ ِى ًكٌإٍ

ى
٠ًٍتٌأ ٙى ٍ ٌال ٚى ً٘ ٌ ٍٗ ٍرتي ٌإًٍفٌٌىرى اري رى ًٍ ٌإٍ ٗي هىسي ٍى ٍٜ ٌحى ٍٚ ٌٕى ٍٔ  39 16ٌ ُي

ٌِى ٌكىإٍ ٍٗ ٍٜسي ً٘ ٌ ًريى ِّ٠ هى ٙي ٍ ٌال ي ٌاَّللَّ ٗي ٍهٖى ٍٜىةُىٍدٌحى ٌإًْلى َّٗ ٖي ٞى ٌ ٍٗ ًٟ اًٛ ًٌْلًٍخ٠ى ًٖيى  153 18  ةاً

ٌ ٍٚ ٘ى ٌ ٍٗ ٟي ٍٜ ً٘ ٌكى ٝي ٍجى ٌَنى ٌُىَضى ٍٚ ٘ى ٌ ٍٗ ٟي ٍٜ ًٙ ٌٌى ًٝ ٖىيٍ ٌنى ى كاٌاَّللَّ دي ٞى ةٌَعى ٘ى ُي٠اٌ دى ٌغى ةؿه ٌرًصى ًٜيى ً٘ ٍؤ ٙي ٍ ٌال ٚى ً٘
ٌ ٌيىجٍذىًلري

23 43 ،231 

ٌ ٌالر ٍنتى ٗي ًٟ ٠بً
ي ًٌفٌُٖي ؼى ُىذى  159 26  كى

جًحٜنة  ٘ ٌ
َلَلن ٌؽى َّٔ ٍدٌؽى ِى يٌذى ٠ِلى ٌكىرىشي ى ٌٚحىٍهًعٌاَّللَّ ٘ى  40 36ٌ كى

ٍظٌى ٌكىَيى ً ًتٌاَّللَّ
ةَلى ٌرًشى ِّيي٠فى جٖى ٌحي ٚى ي ً ًصحجنةاَّلَّ ٌظى ً ٌثًةَّللَّ فى كى ٌكى ى ٌاَّللَّ

اٌإًَلَّ دن ظى
ى
ٌأ ٠ٍفى ٍظى ٌَيى ٌكىَلى ٝي  133، 95، 63 39ٌ ٠ٍٛى

 سبأ

ٍدًٌ ٍرًٌفٌالْسَّ ُىدِّ  237، 178 11  كى

ًٌٝ بِّ ٌثًإًٍذًفٌرى ًٝ يٍ ٌيىدى ٌبىٍيى ٔي ٙى ٍه ٌحى ٍٚ ٘ى ٌ ِّٚ ٌاٍْلً ٚى ً٘  105 12ٌ كى
٠رٌي ٓي ٌالظَّ ًٌنجىةًدمى ٍٚ ً٘ ٌ ٔه ًٖي ُى اٌكى رن ٍٓ ٌدىاكيكدىٌطي ٖي٠اٌآؿى ٙى ، 235، 55 13ٌ اٍخ

236 

ٌ ٍٗ بِّسي ٌٚرٍِّزًؽٌرى ً٘ ي٠اٌ ٌَكي ةؿو ٙى ٌكىًط يو ًٙ َّٜذىةًفٌنىٌٚيى ٌصى
ٌآيىحه ٍٗ ًٟ ًٜ

ٓى ٍص ًفٌمى جىإٌو ٌلًصى فى ٍدٌلاى ِى
 55 15ٌٕى
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هٌٍ ٌالؾِّ اءي زى ٌصى ٍٗ ٟي ى ٌل ّى ً كَلى
ي
ةًِلنةٌٌىأ ٌغى ٔى ًٙ ٌكىنى ٚى ٘ى ٌآ ٍٚ ٘ى ٌ

ٌىةًتٌإًَلَّ ري ًٌفٌإٍيي ٍٗ ٞي ٖي٠اٌكى ًٙ ةٌنى ٙى ٌثً ًً
ٜي٠فٌى ً٘ ٌآ

37 51 ،54 

 فاطر

ةًبٌ ٍغعى
ى
ٌأ ٍٚ ً٘ ٠ٛي٠اٌ ٓي ًٌْلى ٝي ٠ًٌظٍزبى ةٌيىٍدني ٙى كااٌإًجَّ دي كقيٌنى ًذي ٌٌىةَتَّ كٌّ دي ٌنى ٍٗ ٌٕىسي ةفى يٍفى ٌالظَّ إًفَّ

ًهريًٌ ٌالصَّ
6 18 

ةءٌي ٙى ٖى ًٌنجىةًدقًٌإٍهي ٍٚ ً٘ ٌ ى ٌاَّللَّ ٍشى ةٌَيى ٙى  73 28ٌ إًجَّ

 يس
ًٖيٌى رٍشى ٙي ٍ ٠اٌال ٌادَّجًهي ـً ٌيىةٌُى٠ٍ ٌُىةؿى ىٍصَعى ٌي ٔه ًديٜىًحٌرىصي ٙى ٍ ٌال ٍَُصى

ى
ٌأ ٍٚ ً٘ ٌ ةءى  61 20ٌ  كىصى

٠اٌ كفٌىادَّجًهي ذىدي ٍٟ ٌمي ٍٗ ٞي اٌكى ٍصرن
ى
ٌأ ٍٗ ٕيسي

ى
ىٍصأ ٌي ٌَلى ٍٚ  61 21 ٘ى

ٌ ٙي٠فى ٍهٖى ٌُى٠ًٍمٌحى ٍخى ٌيىةٌْلى ٌُىةؿى َّحى ٌاٍْلٜى ًٔ
ٌاٍدخي ٔى  45 26ًٌري

ً٘يٌى رى ٍٓ ٙي ٍ ٌال ٚى ً٘ ٖىًِنٌ هى ٌكىصى ًٌلٌرىِّبِّ رى ٍى ةٌدى ٙى  45 27 ثً
ًٕيٌى زٍنً ٘ي َّٜةٌ

ْي ةٌ ٘ى ةًءٌكى ٙى ٌالصَّ ٚى ً٘ ٌ ٍٜدو ٌصي ٍٚ ً٘ ٌبىٍهًدقًٌ ٍٚ ً٘ ٌ ًٝ ً٘ ٌُى٠ٍ ى ٍَلىةٌلَعى ٍٛزى
ى
ةٌأ ٘ى  12 28ٌكى

كفٌى ي ٍُضى ٌُمي ٍٜده ٌصي ٍٗ ٟي ى ٌل ٍٗ ٞي ٌكى ٍٗ ٞي ٌٛىٍَصى ىٍصذىًفيهي٠فى ٌي  12 75ٌَلى

 الصافات
ةًلي٠فٌى ٌإٍيى ٗي ٟي ى ٛىةٌل ٍٜدى ٌصي إًفَّ ، 101، 12،  ج 371ٌكى

169 

 ص

اًبٌ ٍظزى
ى
ٌاٍْل ٚى ً٘ ٌ ـه ك زي ٍٟ ٌمى ّى ً ٜىةل ٞي ةٌ ٘ى ٌ ٍٜده  12 11ٌصي

ٌ كَّابه
ى
ٌأ ٝي يًٍدٌإًَّٛ

ى
ٛىةٌدىاكيكدىٌذىاٌاٍْل جٍدى ٍرٌخى ْي  234 17 كىاٍذ
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ةًبٌ ٌاٍْلًفى ٔى ٌىٍػ ٌكى حى ٙى ٍٓ آدىحٍٜىةقيٌاٍِلً  237 20 كى
ًٍيٌى ِّ ذىَكى ٙي ٍ ٌال ٚى ً٘ ٛىةٌ

ى
ةٌأ ٘ى  170 86  كى

 الزمر

ٌ ىةلًعي ٌاٍْل ٚي ي ٌادلِّ ً ٌَّلًلَّ
َلى
ى
 122 3ٌ أ

ٌ ً ٌاَّللَّ رٍضي
ى
ٌكىأ ٜىحه صى ٍجيىةٌظى ًذقًٌادل  ٞى ٜي٠اًٌفٌ ٍظصى

ى
ٌأ ٚى ي ً ٌلًَّلَّ ٍٗ بَّسي ٠اٌرى ِي ٜي٠اٌاتَّ ٘ى ٌآ ٚى ي ً ٌيىةًٌنجىةًدٌاَّلَّ ٍٔ ُي

ٌ حه ٌكىاًشهى
10 33 

ٌٚى ي يٌادلِّ ةٌِلى ًٖػن ٍ ٌُمي ى ٌاَّللَّ ٍخجيدى
ى
ٍفٌأ
ى
ٌأ ًمٍرتي

ي
ٌأ ٌإًِنِّ ٍٔ  122 11ٌ ُي

ٍلىةًبٌ
ى
كًِلٌاٍْل

ي
رىلًٌْل ٍْ ً ٌَّلى ّى ً ًٌفٌذىل  89 21ٌ إًفَّ

قيٌ جٍدى ٌخى ةؼو ٌثًسى ي ٌاَّللَّ ٕىحٍسى
ى
 160 36  أ

 غافر

ةًبٌ ٌاٍِلًصى ـً ٌبًيى٠ٍ ٚي ً٘ ٌييٍؤ ٌَلى و ِبِّ
ٓى ذى ٘ي ٌ ِّ ٌُّلي ٍٚ ً٘ ٌ ٍٗ بِّسي ٌكىرى ِّبِّ ٌثًرى ٍذتي ٌني  253 27 إًِنِّ

ٌآًؿًٌٌرٍنى٠ٍف ٍٚ ً٘ ٌ ٚه ً٘ ٍؤ ٌمي ٔه ٌرىصي ُىةؿى  251، 248 28 كى

رًٍضٌيىٌ
ى
ًٌفٌاٍْل ٚى ًري ًٞ ة ـىٌكى ٌاٍْلى٠ٍ ّي ٍٖ ٙي ٍ ٌال ٗي ٌٕىسي ـً  255، 102 29 ةٌُى٠ٍ

ـًٌ ٌيىةٌُى٠ٍ ٚى ٘ى ًمٌآ ٌاَّلَّ ُىةؿى  249 30 كى
ٍٖفٌى ٌشي رٍيً

ٌثًيى ً ًٌفٌآيىةًتٌاَّللَّ ي٠فى ىةًدل ٌَيي ٚى ي ً
ٜي٠اٌاَّلَّ ٘ى ٌآ ٚى ي ً ٌاَّلَّ ٌكىًنٍٜدى ً ٌاَّللَّ ذنةًٌنٍٜدى ٍِ ٘ى ٌ ى ِبي ْى ٌ ٍٗ ٞي دىة

ى
ٌأ  253 35 ةفو

ٌاَلَّةرًٌ ٠ٛىًِنٌإًَلى دىٍدني ةةًٌكى ٌاَلَّضى ٌإًَلى ٍٗ ٠كي ٍدني
ى
ةًٌلٌأ ٘ى ٌ ـً  251 41 يىةٌُى٠ٍ

ٍشذىٌ
ى
٠ًِنٌأ ٌاٍدني ٗي ب سي ٌرى ٌٍٗكُىةؿى  59 60ًٌضٍتٌٕىسي

 فصمت
يٌى ًٙ ًٖ ٍص ٙي ٍ ٌال ٚى ً٘ ٌإًًَِّٛنٌ ُىةؿى ةًِلنةٌكى ٌغى ٔى ًٙ ٌكىنى ً ٌاَّللَّ

ٌإًَلى ٌدىَعى ٍٚ َّٙ ًٌم ٌُى٠ٍَلن ٚي ٍظصى
ى
ٌأ ٍٚ ٘ى  60 33ٌكى
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 الشورى

ٌ ٌإًَلى ٝي ٙي ٍٓ ٌٌىعي ءو ٍ ٌَشى ٍٚ ً٘ ٌ ًٝ ًٌذي ٍٗ ذي ٍٍ ى ةٌاٍخذٖى ٘ى ٌكى ًٝ ٍ إًْلى ٌكى ٍخي ِّكَّ ٌدى٠ى ًٝ ٖىيٍ ٌنى ٌرىِّبِّ ي ٌاَّللَّ ٗي ٌذىًٕسي ً ٌاَّللَّ
ٌ ًجيتي

ي
ٌ أ

10 59 

ٌ ّى ٍ يٍٜىةٌإًْلى كٍظى
ى
ًمٌأ ةٌكىاَّلَّ ٌٛي٠ظن ًٝ ٌثً ةٌكىَّصَّ ٘ى ٌ ًٚ ي ٌادلِّ ٚى ً٘ ٌ ٍٗ

ٌٕىسي ىعى  60 13ٌُشى
ٌمٌي ٍٚ ً٘ ٌ ٍٗ ةثىسي غى

ى
ةٌأ ٘ى سًريٌوكى

ْى ٌ ٍٚ ٠ٌخى ٍي يىٍه ٌكى ٍٗ يًٍديسي
ى
جىٍخٌأ صى ْى ةٌ ٙى ٌٌىجً  135، 85 30ٌ ًػيجىحو

 الزخرف

ٌ ٍٚ ً٘ ٍرًمٌ ٌُتى ةري ٟى ٍج
ى
ًذقًٌاٍْل ٞى ٌكى ًٌمٍَصى ّي ٍٖ ًٌلٌمي ٕىحٍسى

ى
ٌأ ـً ٌيىةٌُى٠ٍ ٌُىةؿى ًٝ ً٘ ًٌفٌُى٠ٍ ٠ٍفي ٛىةدىلًٌٌرٍنى كى

ٌٍ كفٌىَتى ٌتيجًٍَصي ٌىَلى
ى
 ًتٌأ

51 254 

 الدخان
ُي٠فٌى ٍيرى ٘ي ٌ ٍٜده ٌصي ٍٗ ٟي ٠ناٌإًجَّ ٍٞ ٌرى  12 24ٌكىادٍريًؾٌاٍلىٍعرى

ًٜيٌى ً٘ ٌآ حو ٟى ًْ ٌٌىة ِّٔ ةٌثًسي ٟى ًٌذي  54، 51 55ٌ يىٍدني٠فى

 األحقاف
ٌٗه ًْل
ى
ٌأ ابه ذى ةٌنى ٟى ًٌذي ًٌريطه ًٝ ٌثً ٍٗ ٍٖذي ةٌاٍشذىٍهضى ٘ى ٌ ٠ى ٞي ٌ

ٍٔ  118 24ٌثى

ًٍٛػذي٠اٌ
ى
ي٠اٌأ كقيٌُىةل ي ةٌظىُضى َّٙ ى ٌٌٖى ٍرآفى ِي ٌإٍ هي٠فى ًٙ ىٍصذى ٌي ِّٚ ٌاٍْلً ٚى ً٘ اٌ رن ٍى ٌجى ّى ٍ

ٍذٜىةٌإًْلى ى إًٍذٌِصى  105 29ٌكى

 محمد

ٌٍٗ ٘ىسي ا ٍُدى
ى
ييثىجٍِّخٌأ ٌكى ٍٗ زي ٍ ٌحىٍَٜصي ى كاٌاَّللَّ ي ٜي٠اٌإًٍفٌتىٍَٜصي ٘ى ٌآ ٚى ي ً ةٌاَّلَّ ٟى ح 

ى
 36 7ٌ يىةٌأ

ٌ ًٜيى ً٘ ٍؤ ٙي لًٍٖ ٌكى ّى ٍٛجً ٍرًٌَّلى ًٍ ٌكىاٍشذىٍي ي ٌاَّللَّ
ىٌإًَلَّ ٌإًِلى ٌَلى ٝي َّٛ

ى
ٌأ ٍٗ ٜىةًتٌٌىةٍنٖى ً٘ ٍؤ ٙي ٍ  70 19ٌكىال

 الفتح

رًٍضٌ
ى
ةكىاًتٌكىاٍْل ٙى ٜي٠ديٌالصَّ ٌصي ً َّلًلَّ  14 4ٌكى
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ة ٙن ي ًٓ اٌظى ًزيزن ٌنى ي ٌاَّللَّ فى َكى رًٍضٌكى
ى
ةكىاًتٌكىاٍْل ٙى ٜي٠ديٌالصَّ ٌصي ً َّلًلَّ  14 7ٌكى

ٍدٌ ِى ٌٕى ًٜيى ً٘ ٌآ ي ةءٌاَّللَّ ـىٌإًفٌطى ا ٌاٍِلىرى ٙىٍصًضدى ٍ ٌال َّٚ ٖي ىٍدخي ٌِلى َِّ ٍؤيىةٌثًةٍِلى يٌالر  ٠ِلى ٌرىشي ي ٌاَّللَّ ؽى دى  53 27ٌغى

ٌٍٗ ٟي ٌثىحٍٜى ىةءي ةًرٌريْحى ٍَّ ٓي ٍ ٌإ ى اءيٌلَعى ًطدَّ
ى
ٌأ ٝي هى ٘ى ٌ ٚى ي ً ٌكىاَّلَّ ً ٌاَّللَّ ٠ؿي ٌرىشي ده َّٙ ى ، 100، 68 29ٌ ُمي

158 

 الحجرات

٠اٌ ٌذىذيٍػجًعي حو
ةٕى ٟى ةًٌِبى ٘ن ٍفٌديًػيجي٠اٌُى٠ٍ

ى
ي٠اٌأ ذىبىيَّٜ ذى ٌثًجىجىإٌو َه ةًش

ٌٌى ٍٗ ةءىزي ٜي٠اٌإًٍفٌصى ٘ى ٌآ ٚى ي ً ةٌاَّلَّ ٟى ح 
ى
يىةٌأ

ًٌ٘ ٌٛىةًد ٍٗ ٍٖذي هى ةٌذى ٘ى ٌ ى ٌيٌىلَعى
6 92 

ةهٌ ٌإًٍخ٠ى ٜي٠فى ً٘ ٍؤ ٙي ٍ ةٌال ٙى  183، 136 10ٌ إًجَّ

ًٌِلىٌ ٔى جىةاً رى هي٠بنةٌكى ٌطي ٍٗ ٍٖٜىةزي هى ٌكىصى ٍجَثى
ي
ٌكىأ رو

ْى ٌذى ٍٚ ً٘ ٌ ٍٗ ٜىةزي ٍِ ٖى ٌإًَّٛةٌخى ةٌاَلَّةسي ٟى ح 
ى
ٌي٠اٌيىةٌأ ةرى  43  13ٌهى

صًٌ ٍي ٍج
ى
ٌكىأ ٍٗ ًٟ ً ال ٍم٠ى

ى
كاٌثًأ دي ٞى ة ٌيىٍردىةثي٠اٌكىصى ٍٗ ى ٌل َّٗ ٠ًِلًٌثي ٌكىرىشي ً ٜي٠اٌثًةَّللَّ ٘ى ٌآ ٚى ي ً

ٌاَّلَّ ٜي٠فى ً٘ ٍؤ ٙي ٍ ةٌال ٙى ٌإًجَّ ٍٗ ًٌٟ15 33 ،62 ،121 

 ق

 الذاريات
ٌٗه ًٖي ٌمي ٠ى ٞي ٌكى ِّٗ ًٌفٌاٍْلى ٍٗ ٞي ٜىجىٍذٛىة قيٌذى ٜي٠دى ٍذٛىةقيٌكىصي خى

ى
 13 40ٌٌىأ

ٌٗى ي ًِ ٌإٍهى يطى ٌالرِّ ٗي ًٟ يٍ
ٖى ٍٖٜىةٌنى رٍشى

ى
ٌإًٍذٌأ دو ًِفٌَعى  118 41ٌكى

 النجم

ٍخرىل
ي
ٌأ آقيٌٛىٍزٕىحن ٍدٌرى ِى ٕى  104 13ٌكى

ٌ ٍٜذىهى ٙي ٍ ةًٌال ًٌشٍدرى  104 14 ًنٍٜدى

 القمر

ٌٌىةٍجذىًَصٌٍ ٍيٖي٠به ٘ى ٌ ِنِّ
ى
ٌأ ٝي بَّ ٌرى َعى  44 10ٌ ٌىدى
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ذىٍعٜىةٌ ٍى رٌوذى ًٙ ٟى
ٍٜ ٘ي ٌ ةءو ٙى ةًءٌثً ٙى ٌالصَّ ث٠ٍىابى

ى
 44 11ٌأ

ٌُىٍدٌُيًدرٌى ٍمرو
ى
ٌأ ى ةءيٌلَعى ٙى ٍ ٌال يي٠ٛنةٌٌىةٍِلىقى ٌخي رٍضى

ى
ٍرٛىةٌاٍْل ٌىضَّ  44 12 كى

ٌٍ ٌَنى ـً اًٌفٌيى٠ٍ ن ٍِصى ًٌرُينةٌِصى ٍٗ ًٟ يٍ
ٖى ٍٖٜىةٌنى رٍشى

ى
رٌيإًَّٛةٌأ ًٙ ٍصذى ٌمي  118 19ٌ سو

 الحديد

ٌ ابي ٌإٍهىذى ًٝ ًٖ ًٌُجى ٍٚ ً٘ ريقيٌ ًٞ ة ٌكىكى ٌالرٍَّْحىحي ًٝ ًٌذي ٝي ٜي ـً ٌثىة يٌثىةبه ٌِلى ٠رو ٌبًصي ٍٗ ٟي ٌثىحٍٜى ًبى  47 13ٌٌىُضي

ٛيٌ ٌكى ٍٗ ٞي ٍصري
ى
ٌأ ٍٗ ٟي ى ٌل ٍٗ ًٟ بِّ ٌرى ًٌنٍٜدى اءي دى ٟى ٌٍٗكىالظ  ٞي  81 19ٌ ٠ري

 المجادلة

ٌ ٍٗ ٌٕىسي ي ًطٌاَّللَّ ٍٍصى ٠اٌحى عي ةلًًسٌٌىةٌٍصى ضى ٙى ٍ ٠اًٌفٌال عي ٍىصَّ ٌتى ٍٗ ٌٕىسي ٔى ٜي٠اٌإًذىاًٌري ٘ى ٌآ ٚى ي ً ةٌاَّلَّ ٟى ح 
ى
 73 11ٌيىةٌأ

نٍصٌى
ى
ٌٌىأ ةفي يٍفى ٌالظَّ ٗي ًٟ يٍ

ٖى ٌاٍشذىٍع٠ىذىٌنى ًٌظزٍبى ٌإًفَّ َلى
ى
ةًفٌأ يٍفى ٌالظَّ ًٌظزٍبي ّى ً كَلى

ي
ٌأ ً ٌاَّللَّ رى ٍْ ًٌذ ٍٗ ٞي  102، 18 19 ة

يٌ ٠ِلى ٌكىرىشي ى ةدٌَّاَّللَّ ٌظى ٍٚ ٘ى ٌ ٌاٍْلًخًرٌيي٠ىاد كفى ـً ٌكىاٍْلى٠ٍ ً ٌثًةَّللَّ ٜي٠فى ً٘ ةٌييٍؤ ٘ن ٌُى٠ٍ دي ً
ٌُتى  18 22ٌَلى

 الحشر

ٌ ٗي ٞي ٌ ّى ً كَلى
ي
ٌٌىأ ًٝ ًص ٍٍ ٌجى طَّ ٌطي ٌيي٠ؽى ٍٚ ٘ى ٌكى حه ةغى ػى ٌخى ٍٗ ًٟ ٌثً فى

ى٠ٌٍلاى ل ٌكى ٍٗ ًٟ ًص ٍي ٍج
ى
ٌأ ى ٌلَعى ييٍؤزًريكفى  42 9ٌكى

ًٌ ٌاَّلَّ ٗي ًٟ ًٌْلًٍخ٠ىاًٛ ٠فى
ي ٠ل ِي ٠اٌحى ِي ٌٛىةذى ٚى ي ً ٌاَّلَّ ٌإًَلى ٌدىرى ٍٗ ى ل

ى
ٌأ ذىةًبٌٕىًِئٍ ًٓ ٌإٍ ًٔ

ٍٞ ٌأى ٍٚ ً٘ كاٌ ري ٍى ٌزى ٚى  268 11 ...ي

 الصف

ٌ ٠صه رٍغي ٌمى ٌثيجٍيةفه ٍٗ ٟي جَّ
ى
أ ْى ةٌ ٍا ٌغى ًٝ ًٖ ًبي ًٌفٌشى ةدًٖي٠فى ٌيِي ٚى ي ً

ٌاَّلَّ ًت  ٌُيي ى ٌاَّللَّ  213، 183 4 إًفَّ
ٌكٌى ٍٗ ٍٜذي ْي ٌإًٍفٌ ٍٗ ٌٕىسي رٍيه ٌخى ٍٗ ٌذىًٕسي ٍٗ ًصسي ٍي ٍج

ى
ٌكىأ ٍٗ ٍم٠ىإًسي

ى
ٌثًأ ً ٌاَّللَّ ًٔ ًبي ًٌفٌشى

كفى ًٞدي ىة  33 11ٌ...ُتي

ٌ ٌُىًريته ذٍطه ذى ٌكى ً ٌاَّللَّ ٚى ً٘ ٌ ةٌٛىٍَصه ٟى ج ٠جى ً ٍخرىلٌَتي
ي
 65، 44 13ٌكىأ

ًٌ ٌاَّللَّ ةرى ٍٛػى
ى
٠ٛي٠اٌأ ْي ٜي٠اٌ ٘ى ٌآ ٚى ي ً ةٌاَّلَّ ٟى ح 

ى
 16 14ٌيىةٌأ
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 المنافقين
٠فٌى ٙي ٍهٖى ٌحى ٌَلى ًِيى ٜىةًٌ ٙي ٍ ٌال َّٚ ٕىًس ٌكى ًٜيى ً٘ ٍؤ ٙي لًٍٖ ٠ًِلًٌكى لًرىشي ةيٌكى ٌإًٍهزَّ ً َّلًلَّ  166، 180 8  كى

 الطالق

ٌ ٍٗ ٍٜسي ً٘ ٌ ٍدؿو كاٌذىكىٍمٌنى دي ًٟ ٍط
ى
ًٌكىأ ةىٌَّلًلَّ ةدى ٟى ٠اٌالظَّ ٙي ًري

ى
 90 2ٌ كىأ

ٌٝي ٍصجي ٌظى ٠ى ٟي ٌذى ً ٌاَّللَّ ى ٌلَعى ٍ ذى٠ىَّكَّ ٌحى ٍٚ ٘ى  169 3ٌكى
ٍهٌى ٌَيى ٌاى ًَ ذَّ

ٌٚحى ٘ى اكى يٍْسن ٍمرًقًٌي
ى
ٌأ ٍٚ ً٘ يٌ  124 4ٌٌِٔلَّ

 الممك

كرٌو ري
ًٌفٌىي ٌإًَلَّ ًٌريكفى ٌإًًفٌإنٍاى ًٚ كًفٌالرٍَّْحى

ٌدي ٍٚ ً٘ ٌ ٍٗ زي ي ٌحىٍَٜصي ٍٗ ٌٕىسي ٍٜده ٌصي ٠ى ٞي ًمٌ اٌاَّلَّ ذى ٞى ٌ ٍٚ َّ٘
ى
 12 20ٌأ

 القمم

َوٌ
ٖي ٌخي ٌٕىهىَلى ّى إًَّٛ ٌٗوٌكى ًلي  170 4ٌنى

ٜي٠فٌى ًٞ ييٍد ٌذى ٚي ًٞ ى٠ٌٍديٍد  138 9 كىد كاٌل

 الحاقة

ًتيىحٌو ٌَعى و ٍِصى ٌِصى ٠اٌثًًريطو ٓي ًٖ ٍٞ
ي
دهٌٌىأ ةٌَعى َّ٘

ى
 118 6ٌكىأ

 نوح

جَّةرانٌ ْي ٌن را ٍٓ ٘ى كاٌ ري ٓى ٘ى  142 22  كى

ةرنا ٍٛػى
ى
ٌأ ً ٌديكًفٌاَّللَّ ٍٚ ً٘ ٌ ٍٗ ٟي ى كاٌل دي ً

ٌَيى ٍٗ ى ٍدًخٖي٠اٌٛىةرناٌٌٖى
ي
ٍىًرُي٠اٌٌىأ

ي
ٌأ ٍٗ ًٟ ًفيبىةدً ةٌخى َّٙ  16 25ًٌم

 المزمل
ي٠فٌى ٠ل ِي ةٌحى ٘ى ٌ ى  63 10ٌ كىاٍغًِبٌٍلَعى
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 المدثر

زِّرٌييىٌ دَّ ٙي ٍ ةٌال ٟى ح 
ى
 63 7-1ٌةٌأ

ًٌ رىلٌلًٍٖبىْشى ٍْ ًٌذ ٌإًَلَّ ةًٌِهى ٘ى ٌكى ٠ى ٞي ٌ ٌإًَلَّ ّى بِّ ٜي٠دىٌرى ٌصي ٗي ٍهٖى ةٌحى ٘ى  12 31ٌكى

 اإلنسان

شًٌ
ى
ةٌكىأ ٙن يىتًي يٜنةٌكى ًٓ ًٌمٍص ًٝ جِّ ٌظي ى ـىٌلَعى ة هى ٌإفَّ ٙي٠فى ييٍفًه  157 8 ريناٌكى

 البروج

يدًٌ ًٙ ًزيًزٌاٍِلى ٌإٍهى ً ٜي٠اٌثًةَّللَّ ً٘ ٍفٌييٍؤ
ى
ٌأ ٌإًَلَّ ٍٗ ٟي ٍٜ ً٘ ٠اٌ ٙي ِى ةٌجى ٘ى  232 8 كى

ي٠دًٌ ٌاٍْلٜي ًديري ٌظى دىةؾى
ى
ٌأ ٍٔ  13 17ٌٞى

 الشرح

ٍهٜىة ذى رىؾٌىٌكىرى ٍْ ًٌذ ّى ى  46 4ٌل

 القدر

ٌِّ ٌُّلي ٍٚ ً٘ ٌ ٍٗ ًٟ بِّ ةٌثًإًٍذًفٌرى ٟى ًٌذي كحي ٌكىالر 
حي اًسى ٙىَلى ٍ ٌال ؿي َّ  104 4ٌَأْمرٍ  تىزنى

 البينة
ٌٚى ي ادلِّ ٌي ٌِلى ًًٖػيى ٍ ٌُمي ى كاٌاَّللَّ ًٌْلىٍهجيدي كاٌإًَلَّ ًمري

ي
ةٌأ ٘ى  122، 91 5ٌ كى

 العاديات

ةٌ جٍعن ةًديىةًتٌؽى  107 1ٌكىإٍهى

 الفيل

ٔىٌ ثىةبًي
ى
رٍيناٌأ ـى ٌ ٍٗ ًٟ يٍ

ٖى ٌنى ٔى رٍشى
ى
 111 3ٌكىأ
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 142، 29 "اٍجتىًنبيكا السٍَّبعى الميكًبقىاًت"، 

بلىةي  المَّوً  ًإلىى الصَّبلىةً  أىحىبُّ " دى... صى  235 ،"دىاكي

؟"،  يّّ كىاًلدىاؾى اًىٍد"،"أىحى ا فىجى : "فىًفيًيمى ، قىاؿى ـٍ : نىعى  31 قىاؿى

 ، ٍيده فىأيًصيبى ذى الرَّايىةى زى  209 "..."أىخى

بىرً  فىٍأًتًني اٍذىىبٍ " ، ًبخى مىيَّ  تىٍذعىٍرىيـٍ  كىالى  اٍلقىٍكـً ، 130، 94 ،"عى
210 

ييـٍ " ٍكؼً  ًفي أىٍركىاحي ، طىٍيرو  جى  82 ،"... خيٍضرو

فً  كىأىًطيعيكا اٍسمىعيكا" بىًشيّّ  اٍستيٍعًمؿى  كىاً  ًبيبىةه  رىٍأسىوي  كىأىفَّ  حى  206 ،"زى

كا"  172 ،"اً،... سىًبيؿً  ًفي اً  ًباٍسـً  اٍغزي

ٍؤًمًنيفى  أىٍكمىؿي " ميقنا أىٍحسىنيييـٍ  ًإيمىاننا، اٍلمي  170 "خي

مىٍيًف؟  "أىالى  ـى ًبأىٍشقىى النَّاًس رىجي دّْثيكي  128 ،"...أيحى

 202، 132 "الحرب خدعة"

 59 ،"... ،كىاآٍلًخرىةً  الدٍُّنيىا ًفي اٍلعىاًفيىةى  أىٍسأىليؾى  ًإنّْي المييَـّ "

، اٍىًزـً  المَّييَـّ  الًحسىاًب، سىًريعى  الًكتىاًب، ميٍنًزؿى  المَّييَـّ "  اٍىًزٍمييـٍ  المَّييَـّ  األىٍحزىابى
ٍلًزٍلييـٍ   ""كىزى

40 

 79 " المَّوي، ًإالَّ  ًإلىوى  الى  أىفٍ  يىٍشيىديكا تَّىحى  النَّاسى  أيقىاًتؿى  أىفٍ  أيًمٍرتي "

نىا رىسيكؿي المًَّو " دَّؽى فىكىافىؽى ذىًلؾى ًعٍنًدم مىاالن  أىمىرى  199  ...أىٍف نىتىصى

رَّاحً  ٍبفي  عيبىٍيدةى  كأىبي  ىىًذًه اأٍليمَّةً  أىًميفي "  212 ."اٍلجى
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٠ًِنٌ: ﴿قىرىأى  ثيَـّ  ،"اٍلًعبىادىةي  ىيكى  الدُّعىاءى  ًإفَّ " ٍشذىًضٍتٌٌاٍدني
ى
ٌٌٍٗأ  127 [60: غافر﴾ ]ٕىسي

مىى تيٍحبىٍس  لىـٍ  الشٍَّمسى  ًإفَّ " ٍقًدسً  بىٍيتً  ًإلىى سىارى  لىيىاًليى  ًلييكشىعى  ًإالَّ  بىشىرو  عى  246 ،"اٍلمى

ٍبدنا أىحىبَّ  ًإذىا اى  ًإفَّ " ننا أيًحبُّ  ًإنّْي: فىقىاؿى  ًجٍبًريؿى  دىعىا عى  91 "... فىأىًحبَّوي، فيبلى

ـٍ  ًإلىى يىٍنظيري  الى  اى  ًإفَّ " ًركي كى ، صي ـٍ لىًكفٍ  كىأىٍمكىاًلكي ـٍ  ًإلىى يىٍنظيري  كى اًلكيـٍ  قيميكًبكي  121 "كىأىٍعمى

نَّةى: ثىةن الجى  178 " ..."ًإفَّ المَّوى لىييٍدًخؿي ًبالسٍَّيـً الكىاًحًد ثىبلى

ؿي  يىكيفٍ  لىـٍ   النًَّبيَّ  أىفَّ " ًدينىةً  بىٍيتنا يىٍدخي ٍيرى  ًباٍلمى مىٍيـو  أيْـّ  بىٍيتً  غى مىى ًإالَّ  سي  189 "أىٍزكىاًجو عى

ا،  كجن ؿى اآٍليىاًت خيري  109 ""..."ًإفَّ أىكَّ

مىى بىايىعىنىا أىفٍ " مىٍكرىًىنىا مىٍنشىًطنىا ًفي كىالطَّاعىةً  السٍَّمعً  عى  151، 41 " كى

،  "أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  دو وي يىٍكـى أيحي  30 "...عىرىضى

ؿو  أىٍجرى  لىؾى  ًإفَّ " سىٍيمىوي  بىٍدرنا شىًيدى  ًممَّفٍ  رىجي  201 "كى

" اًئرو  248 "ًإفَّ ًمٍف أىٍعظىـً الًجيىاًد كىًممىةى عىٍدؿو ًعٍندى سيٍمطىافو جى

ٍدتيـٍ  ًإفٍ " فيبلىننا فيبلىننا كىجى  134، 86 ،"ًبالنَّاًر... فىأىٍحًرقيكىيمىا كى

ٍبدً  اٍبفي  أىنىا كىًذٍب، الى  النًَّبيُّ  أىنىا"  133 "اٍلميطًَّمبٍ  عى

رىجى ًفي سىًبيًمًو"،  35 "اٍنتىدىبى المَّوي ًلمىٍف خى

ٍأميكرىةه  ًإنَّؾً " ٍأميكره  كىأىنىا مى مىٍينىا، اٍحًبٍسيىا المَّييَـّ  مى ًبسىتٍ  عى تَّى فىحي مىٍيوً  المَّوي  فىتىحى  حى  247، 246 عى

 170 األخبلؽ صالح ألتمـ بعثت إنما"

 68 "ًإنَّوي قىٍد شىًيدى بىٍدرنا، "،

مَّدو  كىرىبّْ  اٍنيىزىميكا"  231 "..." ميحى

افى  ذىا ائتيمف خى ، كىاً  ذىا كىعىدى أٍخمىؼى ، كىاً  ٌدثى كىذىبى : إذا حى  145 "آيىةي الميناًفًؽ ثىبلثه
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 ، ، الى تىتىمىنٍَّكا ًلقىاءى العىديكّْ  135، 86 "،..."أىيُّيىا النَّاسي

ٍبًد المًَّو كىرىسيكًلًو  مَّدو عى ، ًمٍف ميحى ًف الرًَّحيـً  32 "،..."ًبٍسـً المًَّو الرٍَّحمى

مىٍيًيـٍ  كىأىمَّرى  سىًريَّةن،  النًَّبيُّ  بىعىثى " اًر، ًمفى  رىجيبلن  عى  207 " أىفٍ  كىأىمىرىىيـٍ  األىٍنصى

 39 "".تعالى ا شاء إف أقتمو أنا بؿ"

يىبلىًء، رُّ ًإزىارىهي ًمفى الخي ؿه يىجي  140 "..."بىٍينىمىا رىجي

 158 "ثبلث مف كف فيو كجد حبلكة اإليماف "،

الىؼى أىٍمًرم"، مىى مىٍف خى غىاري عى ًعؿى الذّْلَّةي كىالصَّ ًعؿى ًرٍزًقي تىٍحتى ًظؿّْ ريٍمًحي، كىجي  41، 26 "جي

دى  مىى دىاكي فّْؼى عى ،  "خي  236 ،...القيٍرآفي

مىى ديلًَّني"  74 "أىًجديهي  الى : "قىاؿى  الًجيىادى؟ يىٍعًدؿي  عىمىؿو  عى

ـى  ذىاؽى " يمىافً  طىٍع بِّا، ًباً  رىًضيى  مىفٍ  اإٍلً ٍسبلى  رى ًباإٍلً مَّدو  ًديننا، ـً كى ًبميحى  123 ""رىسيكالن  كى

،  "رىأىٍيتي رىسيكؿى المًَّو  دو  103 "،...يىٍكـى أيحي

ٍيره  المَّوً  سىًبيؿً  ًفي يىٍكـو  ًربىاطي " ا الدٍُّنيىا ًمفى  خى مى مىٍييىا كى  75 ،"عى

لىٍيمىةو  يىٍكـو  ًربىاطي " ٍيره  كى ًقيىاًمًو، شىٍيرو  ًصيىاـً  ًمفٍ  خى  75 "،... كى

ـي  ريًفعى " ثىةو  عىفٍ  اٍلقىمى  89 ،"...: ثىبلى

ـٍ أىرى  مىٍيكي ـٍ أىٍف يىٍمييكى ًبأىٍسييًمًو""سىتيٍفتىحي عى ديكي ـي اي، فىبلى يىٍعًجزي أىحى يىٍكًفيكي ، كى ضيكفى
 217 

ـٍ " ذىًلؾى  يىٍكمنا، كىأىٍفًطٍر  يىٍكمنا صي ـي  كى دى  ًصيىا  ، ..."، 235 دىاكي

ةه عى  ""طىمىبي اٍلًعٍمـً فىًريضى  70 ،مىى كيؿّْ ميٍسًمـو

 245 ،"... األىٍنًبيىاًء، ًمفى  نىًبيّّ  غىزىا"

ٍكنىا مىعى النًَّبيّْ " اًريِّاغىزى ، فىكىسىعى أىٍنصى ؿه لىعَّابه كىافى ًمفى المييىاًجًريفى رىجي  267 ". ...، كى
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 224 "حقان،... ا نبي ألست: فقمت  ا نبي فأتيت"

يىا السَّمىكىاتي كىاأٍلىٍرضي  نَّةو عىٍرضي  219، 43 "،..."قيكميكا ًإلىى جى

كا ثيَـّ اٍحًمقيكا"، ري  196 "..."قيكميكا فىاٍنحى

 133 ،"... النَّاًس، أىٍحسىفى   النًَّبيُّ  كىافى "

ا ٍيرى رىجَّ ٍيرى فيٍرسىاًننىا اٍليىٍكـى أىبيك قىتىادىةى، كىخى مىمىةي""كىافى خى  217 لىًتنىا سى

ميكفى  أيمًَّتي كيؿُّ " نَّةى  يىٍدخي  41 "أىبىى مىفٍ  ًإالَّ  الجى

ؿه  فىكىسىعى  غىزىاةو  ًفي كينَّا" اًر،.... ًمفى  رىجيبلن  المييىاًجًريفى  ًمفى  رىجي  183 "األىٍنصى

فَّ  ًبًو، نىتًَّقي اٍلبىٍأسي  اٍحمىرَّ  ًإذىا كىاً  كينَّا" اعى  كىاً  اًذم لىمًَّذم ًمنَّا الشُّجى  يىٍعًني ًبًو، ييحى
 " النًَّبيَّ 

39 ،133 ،
231 

كا، الى " مىٍيًيـٍ  ظىيىٍرنىا رىأىٍيتيميكنىا ًإفٍ  تىٍبرىحي كا، فىبلى  عى  212، 207 . "... تىٍبرىحي

مىى ظىاًىًريفى  أيمًَّتي ًمفٍ  طىاًئفىةه  زىاؿي تى  الى " ؽّْ، عى  26 ،"... اٍلحى

مىٍيًو.  68 "الى تيٍزًرميكهي" ثيَـّ دىعىا ًبدىٍلكو ًمٍف مىاءو فىصيبَّ عى

 " 206 اً  مىٍعًصيىةً  ًفي ًلمىٍخميكؽو  طىاعىةى  الى "

كا"، ذىا اٍستيٍنًفٍرتيـٍ فىاٍنًفري ًنيَّةه، كىاً  لىًكٍف ًجيىاده كى  28 "الى ًىٍجرىةى بىٍعدى الفىٍتًح، كى

لىًكفٍ  ًىٍجرىةى، الى " ًنيَّةه، ًجيىاده  كى ذىا كى كافى  اٍستيٍنًفٍرتيـٍ  كىاً   79 "اٍنًفري

،" نَّةى مىٍف كىافى ًفي قىٍمًبًو ًمٍثقىاؿي ذىرَّةو ًمٍف ًكٍبرو ؿي اٍلجى  139 "الى يىٍدخي

يٍعًطيىفَّ "  44 "... غىدنا الرَّايىةى  ألى

ييًحبُّوي  مىى يىدىٍيًو، ييًحبُّ اى كىرىسيكلىوي كى يٍعًطيىفَّ ىىًذًه الرَّايىةى رىجيبلن يىٍفتىحي اي عى  204 "ألى

ا ًبًذرىاعو  ًذرىاعن ، ًشٍبرنا ًشٍبرنا كى ـٍ  138 "،..."لىتىٍتبىعيفَّ سىنىفى مىٍف كىافى قىٍبمىكي
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ًديًد،  ـٍ لىييٍمشىطي بًأًمشىاًط الحى ٍف قىٍبمىكي  101 ""..."لىقىٍد كىافى مى

 172، 144 "لكؿ غادر لكاء يـك القيامة يعرؼ بو"

 ،" كره جّّ مىٍبري ، حى جُّ مىوي الحى  30 "لىًكفَّ أىٍحسىفى الًجيىاًد كىأىٍجمى

ًة، الشًَّديدي  لىٍيسى " رىعى  132 "الغىضىبً  ًعٍندى  نىٍفسىوي  يىٍمًمؾي  الًَّذم الشًَّديدي  ًإنَّمىا ًبالصُّ

، لىٍيسى " ، ىيكى  ذىاؾى  55 "... الشٍّْرؾى

ا" ده  مى ؿي  أىحى نَّةى  يىٍدخي  82 "... الدٍُّنيىا، ًإلىى يىٍرًجعى  أىفٍ  ييًحبُّ  الجى

ا" ده  أىكىؿى  مى ا أىحى ٍيرنا طُّ،قى  طىعىامن  238 "... يىًدًه، عىمىؿً  ًمفٍ  يىٍأكيؿى  أىفٍ  ًمفٍ  خى

ًء اأٍليسىارىل؟"". ٍكفى ًفي ىىؤيالى ا تىرى  195 "مى

ا" اثىا المَّوي  ًباٍثنىٍيفً  بىٍكرو  أىبىا يىا ظىنُّؾى  مى  24 "ًلثيييمى

عي ًإالَّ طىيّْبنا"، ثىؿي النٍَّحمىًة الى تىٍأكيؿي ًإالَّ طىيّْبنا، كىالى تىضى ثىؿي اٍلميٍؤًمًف مى  113 "مى

 212 "مىًعي مىًعي"

ًف اٍحتىبىسى فىرىسنا ًفي سىًبيًؿ المًَّو   176 "..."مى

سىًدًه، ًفي ميعىافنى ًسٍرًبًو، ًفي آًمننا أىٍصبىحى  مىفٍ " ـي  ًعٍندىهي  جى ا يىٍكًمًو، طىعىا  54  فىكىأىنَّمى

مىفٍ  أىطىاعىًني، فىقىدٍ  ًميًرمأى  أىطىاعى  مىفٍ " ؿَّ  عىزَّ  اى  أىطىاعى  فىقىدٍ  أىطىاعىًني كى  150، 41 ،"كىجى

 205 ""... المَّوى، أىطىاعى  فىقىدٍ  أىطىاعىًني مىفٍ "

ٍف أىٍمسىؾى كىٍمبنا،   110 "،..."مى

يَّزى  مىفٍ " مىفٍ  غىزىا، فىقىدٍ  المَّوً  سىًبيؿً  ًفي غىاًزينا جى مىؼى  كى اًزينا خى  المَّوً  سىًبيؿً  ًفي غى
ٍيرو   "غىزىا فىقىدٍ  ًبخى

77 

يَّزى غىازً  اًزينا ًفي أىٍىًمًو، فىقىٍد غىزىا""مىٍف جى مىؼى غى مىٍف خى  34 ينا، فىقىٍد غىزىا، كى
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فىٍرتييىا نَّةي"؟ فىحى كمىةى فىمىوي الجى فىرى ري  199 "..."مىٍف حى

مىؾى  مىفٍ " ا ًفيوً  يىٍمتىًمسي  طىًريقنا سى نَّةً  ًإلىى طىًريقنا لىوي  اي  سىيَّؿى  ًعٍممن  69 ،"اٍلجى

 122 "المَّوً  سىًبيؿً  ًفي فىييكى  العيٍميىا ًىيى  المَّوً  كىًممىةي  ًلتىكيكفى  قىاتىؿى  مىفٍ "

ٍف قىتىؿى رىجيبلن ًمٍف أىٍىًؿ ا نَّةً "مى ـٍ يىًجٍد ًريحى اٍلجى  31 ". ...لذّْمًَّة، لى

مىبيوي"، مىٍيًو بىيّْنىةه فىمىوي سى ٍف قىتىؿى قىًتيبلن لىوي عى  177 "مى

 203 "كلىوي... كىرىسي  المَّوى  آذىل قىدٍ  فىًإنَّوي  األىٍشرىًؼ، ٍبفً  ًلكىٍعبً  مىفٍ "

لىـٍ  مىاتى  مىفٍ " ، كى لىـٍ  يىٍغزي دّْثٍ  كى مىى مىاتى  نىٍفسىوي، ًبوً  ييحى  80 ."ًنفىاؽو  ًمفٍ  شيٍعبىةو  عى

ٍيرنا ًبوً  اي  ييًردً  مىفٍ " مىوي... خى  227 "اٍستىٍعمى

بىا، كىأيٍىًمكىٍت عىاده ًبالدَّبيكًر"  162، 118 "نيًصٍرتي ًبالصَّ

ٍبرً  ًفي أفَّ  "كىاٍعمىـٍ  مىى الصَّ ٍيرنا تىٍكرىهي  مىا عى  42 ".كىًثيرنا... خى

ده  ييٍكمىـي  الى  ًبيىًدهً  نىٍفًسي كىالًَّذم"  188 ،"... المًَّو، سىًبيؿً  ًفي أىحى

كؼً  لىتىٍأميريفَّ  ًبيىًدهً  نىٍفًسي كىالًَّذم" لىتىٍنيىكيفَّ  ًبالمىٍعري  58 "... الميٍنكىرً  عىفً  كى

 143 "كالمكر كالخداع في النار"،

اًلدنا، قىًد اٍحتىبىسى أىٍدرىاعىوي كىأىٍعتيدىهي ًفي سىًبيًؿ المًَّو"" ـٍ تىٍظًمميكفى خى اًلده: فىًإنَّكي  180 كىأىمَّا خى

ٍكًت،  ًدينىًة ذىاتى لىٍيمىةو، فىاٍنطىمىؽى نىاسه ًقبىؿى الصَّ لىقىٍد فىًزعى أىٍىؿي اٍلمى  215 "،..."كى

، أىيُّيىا يىا" ، إنَّكيـٍ  النَّاسي كفى مَّى فىمىفٍ  مينىفّْري فّْ  ًبالنَّاسً  صى  58 ".... ٍؼ،فىٍمييخى

..." قىاتىٍمتى  ًقتىاؿو  أىكَّؿً  عىفٍ  ًغٍبتي  المَّوً  رىسيكؿى  يىا"  231 الميٍشًرًكيفى

 163 " كآخرىـ بأكليـ يخسؼ األرض، مف ببيداء كانكا فإذا الكعبة، جيش يغزك"

ًء الثَّكىابى  دُّ أىٍىؿي العىاًفيىًة يىٍكـى الًقيىامىًة ًحيفى ييٍعطىى أىٍىؿي البىبلى  33 "..."يىكى
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 المصادر والمراجع
  القرآن الكريم 

 ،أحمد بف أبي بكر بف إسماعيؿ البكصيرم ،بزكائد المسانيد العشرة إتحاؼ الخيرة الميرة -1
 ـ1،1999، طدار الكطف ،ؽ: ياسر بف إبراىيـ، الرياضيحقت

 ،عبد الرحمف بف محمد بف خمؼ الدكسرم، الككيت، األجكبة المفيدة لميمات العقيدة -2
 ـ1982 ،1، طمكتبة دار األرقـ

مطبعة السنة ، )د.ـ(، عمي بف دقيؽ العيد محمد بف، إحكاـ اإلحكاـ شرح عمدة األحكاـ -3
 ، )د.ط(، )د.ت(.المحمدية

 ،أبك الحسف عمي بف محمد الشيير بالماكردم ،كالكاليات الدينيةاألحكاـ السمطانية  -4
 ،)د.ط(، )د.ت(.دار الحديث ،القاىرة

 ـ2011، 1، )د.ـ(، )د.ف(، طعمي بف نايؼ الشحكد، األحكاـ الشرعية لمثكرات العربية -5

 ،محمد عبد القادر عطاتحقيؽ:  ،محمد بف عبد ا أبك بكر بف العربي، القرآف أحكاـ -6
 ـ2003، 3،طدار الكتب العممية، لبناف

المدينة  ،مرعي بف عبد ا بف مرعي الجبييي، في سبيؿ ا أحكاـ المجاىد بالنفس -7
 ـ2003 ،1ط المنكرة، مكتبة العمكـ كالحكـ،

،)د.ط(، دار المعرفة ،بيركت، بف محمد الغزالي أبك حامد محمد، إحياء عمكـ الديف -8
 )د.ت(.

عالـ  ، )د.ـ(،محمد بف مفمح بف محمد بف مفرج، اآلداب الشرعية كالمنح المرعية -9
 ،)د.ط(، )د.ت(.الكتب

 .ىػ1427، 1، طدار السبلـ ،القاىرة ي،، أحمد عجاج كرم اإلدارة في عصر الرسكؿ -10

 .ـ2004، 1، طدار ابف حـز )د.ـ(، ،أبك زكريا يحيى بف شرؼ النككم، األذكار -33
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 ،مصر ،أحمد بف محمد بف أبى بكر القسطبلني، إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم -31
 ىػ 7،1323طالمطبعة الكبرل األميرية، 

أبك السعكد العمادم محمد بف محمد بف ، إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ -13
 ،)د.ط(، )د.ت(. دار إحياء التراث العربي، بيركت ،مصطفى

 ـ 4،2010، )د.ـ(، )د.ف(، طعمي بف نايؼ الشحكد، أىركافي اإليمافً  -14

مؤسسة  ،، عبد ا عمي السبلمة مناصرة، لبنافاالستخبارات العسكرية في اإلسبلـ -15
 ـ.1991، 1طالرسالة، 

، أبك عمر يكسؼ بف عبد ا بف محمد بف عبد البر، في معرفة األصحاب االستيعاب -16
 .ـ 1،1992طدار الجيؿ،  ،بيركت ،ي محمد البجاكم: عمتحقيؽ

دار  ،بيركت ،أبك الحسف عمي بف أبي الكـر محمد، عز الديف ابف األثير أسد الغابة، -17
 .ـ1989،)د.ط(، الفكر

دار ، بيركت ،أبك األعمى بف أحمد حسف المكدكدم ،األسس األخبلقية لمحركة اإلسبلمية -18
 ،)د.ط(، )د.ت(.الفكر

، )د.ـ(، أبك أحمد محمد أماف بف عمي جامي عمي، عبر التاريخ يااإلسبلـ في أفريق -19
 .ـ4،1984، طالجامعة اإلسبلمية

مي محمد محمد  ،عمي بف أبي طالب  ،في سيرة أمير المؤمنيفأسمى المطالب  -20 عى
 .ـ2004 -ىػ  1425)د.ط(، مكتبة الصحابة،  ،اإلمارات–الشارقة  ،الصَّبلَّبي

، )د.ـ(، )د.ف(، )د.ط(، مازف بف محمد بف عيسى، في الذب عف الصحابة  اإلصابة -21
 )د.ت(.

 .ـ2001 - ىػ1421، 9، طمؤسسة الرسالة، )د.ـ(، عبد الكريـ زيداف ،أصكؿ الدعكة -22

، عبد ا بف فريح العقبل،، الرياض ، مكتبة الرشد، إعداد الجندم المسمـ أىدافو كأسسو -23
 ـ.2003-ق1423، 1ط
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تحقيؽ: محمد ، ابف قيـ الجكزية ،محمد بف أبي بكر، عف رب العالميف إعبلـ المكقعيف -24
 ـ1991 -ىػ 1411، 1، طدار الكتب العممية، يركتب ، عبد السبلـ إبراىيـ

أحمد بف عمي بف عبد ، بما لمنبي مف األحكاؿ كاألمكاؿ كالحفدة كالمتاع إمتاع األسماع -25
 ،1، طب العمميةدار الكت، بيركت ،محمد عبد الحميد النميسي ، تحقيؽ:المقريزم القادر
 .ـ1999 -ىػ  1420

دار ، )د.ـ(، حقؽ: عبد المجيد قطامش، تأبك عيبيد القاسـ بف سبٌلـ بف عبد ا، األمثاؿ -26
 .ـ1980 -ىػ  1400، 1، طالمأمكف لمتراث

عبد ا بف عبد المحسف بف عبد الرحمف ، كأىميتو في اإلسبلـ األمف في حياة الناس -27
 ،)د.ط(، )د.ت(.ؼ السعكديةكزارة األكقا، )د.ـ(، التركي

مي محمد محمد الصَّبلَّبيأمير المؤمنيف الحسف بف عمي  -28 دار التكزيع ، مصر ،، عى
 .ـ2004 -ىػ  1425، 1طكالنشر اإلسبلمية، 

دار  ،بيركت ،عمي بف إبراىيـ بف أحمد الحمبي، في سيرة األميف المأمكف إنساف العيكف -29
 .ق1427، 2، طالكتب العممية

، المطبعة المصرية، )د.ـ(، محمد محمد عبد المطيؼ بف الخطيب، رأكضح التفاسي -30
 .ـ1964-ىػ  6،1383ط

أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد ا بف أبي القاسـ بف ، اإليماف -31
المكتب ، األردف – عماف ،حقؽ: محمد ناصر الديف األلباني، تمحمد ابف تيمية

 ـ1996-ىػ1416، 5طاإلسبلمي، 

، )د.ـ(، )د.ف(، )د.ط(، أبك الميث نصر بف محمد بف أحمد السمرقندم، بحر العمكـ -32
 )د.ت(.

حقؽ: صدقي ، تأبك حياف محمد بف يكسؼ بف عمي األندلسي، في التفسير البحر المحيط -33
 .ىػ 1420،)د.ط(، دار الفكر ،بيركت ،محمد جميؿ

، محمد بف الميدم بف عجيبة أبك العباس أحمد بف ،في تفسير القرآف المجيد البحر المديد -34
 .ىػ 1419 ، )د.ط(،حسف عباس زكي، القاىرة ،: أحمد عبد ا القرشي رسبلفتحقيؽ
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)د.ط(، مكتبة الثقافة الدينية،  ،بكر سعيد ،المطير بف طاىر المقدسي البدء كالتاريخ، -35
 )د.ت(.

حقؽ: ت ،ابف األزرؽ ،محمد بف عمي بف محمد األندلسي، بدائع السمؾ في طبائع الممؾ -36
 ،)د.ت(.1، طكزارة اإلعبلـ، العراؽ ،عمي سامي النشار

دار ، )د.ـ(، أبك بكر بف مسعكد بف أحمد الكاساني، في ترتيب الشرائع بدائع الصنائع -37
 .ـ1986 -ىػ 1406، 2، طالكتب العممية

مطبعة  ،دمشؽ ،عبد القادر بف مبٌل حكيش السيد محمكد آؿ غازم العاني، بياف المعاني -38
 .ـ1965 -ىػ 1382، 1ط، الترقي

 -ىػ  1419، 1، طدار القمـ ،دمشؽ ،محمكد شيت خطابٍ  ،بيف العقيدة كالقيادة -39
 .ـ1998

 ،حسيف بف محمد بف الحسف الدّْيار بىٍكرم، في أحكاؿ أنفس النفيس تاريخ الخميس -40
 ،)د.ط(، )د.ت(.دار صادر ،بيركت

ؽ: فييـ محمد يحقت ،النميرمعمر بف شبة )كاسمو زيد( بف عبيدة بف ريطة ، تاريخ المدينة -41
 .ىػ 1399، )د.ف(، )د.ط(، جدة، شمتكت

مي محمد محمد الصَّبلَّبي ،في القرآف الكريـتبصير المؤمنيف بفقو النصر كالتمكيف  -42  ،عى
 .ـ2001 -ىػ 1422، 1طمكتبة الصحابة، ، اإلمارات –الشارقة 

محمد الطاىر بف ، جيدتحرير المعنى السديد كتنكير العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب الم -43
 .ىػ1984، )د.ط(، الدار التكنسية ،تكنس ،محمد بف عاشكر

أبك الحسف عمي بف محمد، الشيير  ،تسييؿ النظر كتعجيؿ الظفر في أخبلؽ الممؾ -44
، دار النيضة العربية ،بيركت، حقؽ: محي ىبلؿ السرحاف كحسف الساعاتي، تبالماكردم

 )د.ط(، )د.ت(.

ؽ: الدكتكر عبد ا يحقت ،أبك القاسـ محمد بف أحمد بف، ابف جزم، التسييؿ لعمـك التنزيؿ -45
 .ىػ1416 ،1، طدار األرقـ بف أبي األرقـ، بيركت ،الخالدم
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، دار الكتب العممية بيركت ،لبناف ،عمي بف محمد بف عمي الجرجاني، التعريفات -46
 .ـ1983-ىػ 1،1403ط

مركز ، تكنس، حسف المناعي: تحقيؽمحمد بف محمد ابف عرفة، ، تفسير اإلماـ ابف عرفة -47
 .ـ1986، 1، طالبحكث بالكمية الزيتكنية

الييئة المصرية العامة ، )د.ـ(، محمد رشيد بف عمي رضا بف محمد، تفسير المنار -48
 .ـ1990، )د.ط(، لمكتاب

 .ىػ 10،1413، طدار الجيؿ الجديد ،بيركت، محمد محمكد حجازم ،التفسير الكاضح -49

، 1ط ،دار نيضة مصر، القاىرة ،محمد سيد طنطاكم ،يـلمقرآف الكر  التفسير الكسيط -50
 ـ.1998

تحقيؽ: محمكد  ،أبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الصنعاني ،تفسير عبد الرزاؽ -51
 .ىػ1419، 1، طدار الكتب العممية ،بيركت، محمد عبده

ا عبد ، تحقيؽ: أبك الحسف مقاتؿ بف سميماف بف بشير األزدم، تفسير مقاتؿ بف سميماف -52
 .ىػ 1423، 1، طدار إحياء التراث، بيركت ،محمكد شحاتو

ميـ النعىيمي، ترجمة كتحقيؽ: رينيارت بيتر آف ديكًزم، تكممة المعاجـ العربية -53  محمَّد سى
  .ـ 2000 - 1979مف ، 1طكزارة الثقافة كاإلعبلـ، ، الجميكرية العراقية ،جماؿ الخياطك 

، بيركت ،: محمد عكض مرعبتحقيؽاليركم، حمد بف أحمد بف األزىرم ، تيذيب المغة -54
 .ـ2001، 1، طدار إحياء التراث العربي

ؽ: يحقت ،عبد الرحمف بف ناصر السعدم، تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف -55
 ـ 2000-ىػ 1،1420، طمؤسسة الرسالة، )د.ـ(، عبد الرحمف بف معبل المكيحؽ

 ،بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف المناكم محمد المدعك، التيسير بشرح الجامع الصغير -56
 ـ1988 -ىػ 1408، 3، طمكتبة اإلماـ الشافعي ،الرياض

: أحمد تحقيؽ ،محمد بف جرير بف يزيد، أبك جعفر الطبرم، في تأكيؿ القرآف جامع البياف -57
 .ـ 2000 -ىػ  1420، 1، طمؤسسة الرسالة، )د.ـ(، محمد شاكر
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محمد ، تحقيؽ: عبد الحميـ بف عبد السبلـ ابف تيميةأبك العىباس أحمد بف ، جامع الرسائؿ -58
 .ـ2001 -ىػ 1422، 1، طدار العطاء، الرياض ،رشاد سالـ

عبد الرحمف بف أحمد بف ، ا مف جكامع الكمـفي شرح خمسيف حديثن  جامع العمكـ كالحكـ -59
براىيـ باجسك ؽ: شعيب األرناؤكط يحقت ،رجب ىػ 1422، 1، طمؤسسة الرسالة، بيركت ،ا 

 .ـ2001 -

محمد بف ، كسننو كأيامو الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ ا  -60
دار طكؽ ، )د.ـ(، حقؽ: محمد زىير بف ناصر الناصرت ،إسماعيؿ أبك عبدا البخارم

 .ىػ1422، 1ط ،النجاة

محمد بف ، كسننو كأيامو الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ ا  -61
دار طكؽ ،)د.ـ(، : محمد زىير بف ناصر الناصر، تحقيؽدا البخارمإسماعيؿ أبك عب

 .ىػ1422 ،1، طالنجاة

تحقيؽ: أحمد  ،لقرطبياأبك عبد ا محمد بف أحمد بف أبي بكر ، الجامع ألحكاـ القرآف -62
براىيـ أطفيش القاىرة  .ـ1964 -ىػ 1384، 2،طدار الكتب المصرية، البردكني كا 

 ،ؽ: رمزم منير بعمبكييحقت ،مد بف الحسف بف دريد األزدمأبك بكر مح، جميرة المغة -63
 .ـ1987، 1، طدار العمـ لممبلييف، بيركت

مطبعة سفير،  ،الرياض، سعيد بف عمي بف كىؼ القحطاني، الجياد في سبيؿ ا تعالى -15
 )د.ط(، )د.ت(.

، )د.ط(الجياد كالقتاؿ في السياسة الشرعية -65 ، ، محمد خير ىيكؿ، )د.ـ(، دار ابف حـز
 )د.ت(.

 ،أبك زيد عبد الرحمف بف محمد بف مخمكؼ الثعالبي، في تفسير القرآفالجكاىر الحساف  -66
دار إحياء التراث ، بيركت ،عادؿ أحمد عبد المكجكدك ؽ: محمد عمي معكض يحقت

 .ىػ1418، 1، طالعربي

 ،في التخطيط السكقي االستراتيجي لمرسكؿ كالخمفاء الراشديفالجيش العربي االسبلمي  -67
 ، )د.ط(، )د.ت(.الرياض، دار الرشيد ،ـز ابراىيـ عارؼحا
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بىنَّكىة الميداني، عالحضارة اإلسبلمية أسسيا ككسائميا -68 دار  ،دمشؽ ،بد الرحمف بف حسف حى
 .ـ1998-ىػ1418، 1، طالقمـ

، 3، طالجامعة االسبلمية ،المدينة المنكرة، أحمد عبد الرحيـ السايح، الحضارة اإلسبلمية -69
 .ـ1977

، المممكة العربية سعيد بف عمي بف كىؼ القحطاني، في الدعكة إلى ا تعالىالحكمة  -70
 .ىػ1423، 1ط ،كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼالسعكدية، 

دار الكتب  ،محمد بف مكسى بف عيسى بف عمي الدميرم، بيركت، حياة الحيكاف الكبرل -71
 .ىػ1424، 2طالعممية، 

 -ىػ 1433، 2، )د.ـ(، )د.ف(، طيؼ الشحكدعمي بف نا، الخبلصة في أحكاـ األسرل -72
 .ـ2012

ىػ 1433، 2، )د.ـ(، )د.ف(، طعمي بف نايؼ الشحكد، الخبلصة في أحكاـ دفع الصائؿ -71
 .ـ2012 -

 ، )د.ط(، )د.ت(.مطابع أخبار اليكـ،)د.ـ(، محمد متكلي الشعراكم، الخكاطر -74

، دار الفكر ،ركتبي ،عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي، الدر المنثكر -75
 )د.ط(، )د.ت(.

 ،1ط ،دار النيضة العربية ،بيركت ،إسماعيؿ عمي سعد ،دراسات في المجتمع كالسياسة -76
 .ـ1988

 .ىػ1425، 2، طدار النفائس، بيركت، عماد الديف خميؿ، دراسة في السيرة -77

: خميؿ تحقيؽ ،محمد عمي بف محمد بف عبلف، لطرؽ رياض الصالحيف دليؿ الفالحيف -78
 .ـ2004 -ىػ  1425ط،  دار المعرفة،، لبناف –بيركت ، شيحا مأمكف

مي محمد محمد الصَّبلَّبي، الدكلة األمكية عكامؿ االزدىار كتداعيات االنييار -79 بيركت  ،عى
 .ـ2008 -ىػ 1429، 2طدار المعرفة، ، لبناف –
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م، لمقاكمة التغمغؿ الباطني كالغزك الصميبي إسبلميكبركز مشركع دكلة السبلجقة  -80 ي عى
 .ـ2006 -ىػ 1،1427طمؤسسة اقرأ،  ،القاىرة، محمد محمد الصَّبلَّبي

السُّيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف ، عمى صحيح مسمـ بف الحجاج الديباج -81
، 1، طدار ابف عفاف ،المممكة العربية السعكدية  -الخبر، ؽ: أبك اسحؽ الحكينييحقت

 .ـ1996 -ىػ 1416

 )د.ت(. ،1، طدار اليبلؿ، بيركت ،الرحمف المباركفكرمصفي ، الرحيؽ المختكـ -82

دار  ،بيركت ،محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز عابديف، رد المحتار عمى الدر المختار -83
 .ـ1992 -ىػ 1412، 2، طالفكر

 .ىػ6،1422، طدار الفكر ،بيركت ،محمكد شيت خطاب، الرسكؿ القائد -84

: طارؽ بف عكض ا بف ، تحقيؽالحنبمي عبد الرحمف بف أحمد بف رجب، ركائع التفسير -85
 .ـ2001 - ق1422، 1، طدار العاصمة، المممكة العربية السعكدية ،محمد

، )د.ط(، دار الفكر ،بيركت ،إسماعيؿ حقي بف مصطفى اإلستانبكلي، ركح البياف -86
 )د.ت(.

أبي  محمد بف، في الكبلـ عمى أركاح األمكات كاألحياء بالدالئؿ مف الكتاب كالسنةالركح  -87
 ، )د.ط(، )د.ت(.دار الكتب العممية ،بيركت، ابف قيـ الجكزية ،بكر بف أيكب

دار ،)د.ـ(، محمد بف أحمد بف مصطفى بف أحمد المعركؼ بأبي زىرة، زىرة التفاسير -88
 ، )د.ط(، )د.ت(.الفكر العربي

دار ، )د.ـ(، أحمد بف محمد بف عمي بف حجر الييتمي، عف اقتراؼ الكبائرالزكاجر  -89
 .ـ1987 -ىػ 1407، 1، طالفكر

الحديث، دار ،)د.ـ(، محمد بف إسماعيؿ بف صبلح بف محمد الصنعاني، سبؿ السبلـ -90
 )د.ط(، )د.ت(.

، )د.ف(، مصر ،أبك بكر محمد بف محمد ابف الكليد الطرطكشي، سراج الممكؾ -91
 .ـ1872ىػ، 1289)د.ط(،
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، محمد بف ـ الخبيرفي اإلعانة عمى معرفة بعض معاني كبلـ ربنا الحكيالسراج المنير  -92
 .ىػ1285، )د.ط(، مطبعة بكالؽ ،القاىرة ،أحمد الخطيب الشربيني

: محمد ، تحقيؽأبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ السًّْجٍستاني، سنف أبي داكد -93
 )د.ط(، )د.ت(.المكتبة العصرية،  ،بيركت –صيدا ، محيي الديف عبد الحميد

أحمد  بف مكسى بف الضحاؾ، الترمذم، تحقيؽ: محمد بف عيسى بف سىٍكرة، سنف الترمذم -94
براىيـ عطكة عكض كمحمد فؤاد عبد الباقي محمد شاكر مطبعة مصطفى  ،مصر ،كا 
 .ـ1975 -ىػ 1395، 2، طالبابي الحمبي

  ، )د.ت(.2ابف خزيمة، طدار ،)د.ـ(،  ،محمد بف إبراىيـ بف أحمد الحمد، سكء الخمؽ -95

، 3، طدار التراث العربي ،القاىرة ،مكد محمد غريبمح، سكرة الكاقعة كمنيجيا في العقائد -96
 .ـ1988 -ىػ 1418

أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد ، السياسة الشرعية في اصبلح الراعي كالرعية -97
، 1ط، كزارة الشئكف اإلسبلمية كاألكقاؼ ،المممكة العربية السعكدية ،ابف تيمية ،السبلـ
 .ىػ1418

، دار السبلـ، القاىرة، محمد عبد المطيؼ يعبد الشاف ،إلسبلميالسيرة النبكية كالتاريخ ا -98
 .ىػ1428، 1ط

دار ابف  ،دمشؽ ،أبك الحسف عمي بف عبد الحي بف فخر الديف الندكم، السيرة النبكية -99
 .ىػ1425 ،12، طكثير

مي محمد محمد الصَّبلَّبي، عرض كقائع كىتحميؿ أحدىاث-السيرة النبكية -100  –بيركت  ،عى
 .ـ2008 -ىػ 7،1429، طمعرفةدار ال، لبناف

تحقيؽ: أبك  ،ابف بطاؿ أبك الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ، شرح صحيح البخارم -101
 .ـ2003 -ىػ 1423، 2، طمكتبة الرشد، السعكدية -تميـ ياسر بف إبراىيـ الرياض

 )د.ط(، )د.ت(.دار القمة، ، اإلسكندرية ،أحمد بف عبد الفتاح زكاكل ،شمائؿ الرسكؿ  -102
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: حسيف تحقيؽ الحميرم،نشكاف بف سعيد ، كدكاء كبلـ العرب مف الكمكـعمكـ شمس ال -103
لبناف، دار  -بيركت ، يكسؼ محمد عبد اك مطير بف عمي ك بف عبد ا العمرم 

 .ـ1999 -ىػ 1420 ،1، طالفكر المعاصر

دار ، بيركت ،أحمد بف عمي بف أحمد القمقشندم، في صناعة اإلنشاءصبح األعشى  -104
 )د.ط(، )د.ت(.مية، الكتب العم

تحقيؽ:  ،أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم، تاج المغة كصحاح العربيةالصحاح  -105
 .ـ1987 -  ىػ1407، 4، طدار العمـ لممبلييف ،بيركت ،أحمد عبد الغفكر عطار

: شعيب تحقيؽمحمد بف حباف بف أحمد بف حباف، ، بترتيب ابف بمبافصحيح ابف حباف  -106
 ـ.1993 – ق1414، 2، طسة الرسالةمؤس ،بيركت، ؤكطااألرن

،)د.ـ(، أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف، األلباني، صحيح الجامع الصغير كزياداتو -107
 ، )د.ط(، )د.ت(.المكتب اإلسبلمي

: أحمد بف تحقيؽ ،أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم، صفة الصفكة -108
 .ـ2000-ىػ1421)د.ط(،  القاىرة، مصر دار الحديث، ،عمي

 -ىػ 1417، 1، طدار الصابكني، القاىرة ،محمد عمي الصابكني، صفكة التفاسير -109
 .ـ1997

، صبلح الديف األيكبي كجيكده في القضاء عمى الدكلة الفاطمية كتحرير بيت المقدس -331
مي محمد محمد الصَّبلَّبي  .ـ2008 -ىػ 1429، 1طدار المعرفة، ، لبناف –بيركت  ،عى

 ، اليمف،حسيف بف محمد الميدم، ألخبلؽ كالحكـ كاألمثاؿفي األدب كاصيد األفكار  -111
 .ـ2009 ، )د.ط(،دار الكتاب

، محمد يسرم، مبادئ كمقدمات عمـ التكحيد عند أىؿ السنة كالجماعة -طريؽ اليداية  -112
 .ـ2006 -ىػ1427، 2)د.ـ(، )د.ف(، ط

 ،دمشؽ ،ةابف قيـ الجكزي ،محمد بف أبي بكر بف أيكب، عدة الصابريف كذخيرة الشاكريف -113
 .ـ1989 -ىػ1409، 3طدار ابف كثير، 
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نًٍقيطي ًفي التىفسير -114 محمد األميف بف محمد المختار بف ، العذب النَّمير مف مىجالس الشَّ
، دار عالـ الفكائد، مكة المكرمة ،: خالد بف عثماف السبت، تحقيؽعبد القادر الشنقيطي

 .ىػ1426، 1ط

 ، )د.ط(، )د.ت(.الكتاب العربي دار ،بيركت ،سيد سابؽ، العقائد اإلسبلمية -115

دار الكتب ، بيركت ،أبك عمر أحمد بف محمد بف عبد ربو األندلسي، العقد الفريد -116
 .ىػ1404، 1، طالعممية

، )د.ـ(، محمد أحمد محمد عبد القادر خميؿ ممكاكم، عقيدة التكحيد في القرآف الكريـ -117
 .ـ1985 -ىػ 1،1405، طمكتبة دار الزماف

، الرياض ،سعيد بف عمى بف كىؼ القحطاني ،كء الكتاب كالسُّنَّةفي ضعقيدة المسمـ  -118
  )د.ط(، )د.ت(. مطبعة سفير،

، 1، طدار عالـ الكتب، الرياض ،مقداد يالجف محمد عمي، عمـ األخبلؽ اإلسبلمية -119
 ـ 1992 -ىػ1413

مكتبة ، )د.ـ(، : صبلح الديف محمكدتحقيؽ ،محمد بف صالح بف محمد العثيميف، العمـ -120
 ، )د.ط(، )د.ت(.يدلنكر ال

 .ـ2004 )د.ط(، دار القمة،، مصر ،محمد بف أحمد بف إسماعيؿ المقدـ، عمك اليمة -121

 ي،أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى العين، شرح صحيح البخارمعمدة القارم  -122
 ، )د.ط(، )د.ت(.دار إحياء التراث العربي ،بيركت

 ،مد بف عمر الخفاجيشياب الديف أحمد بف مح، عناية القاضي ككفاية الراضي -123
 ، )د.ط(، )د.ت(. دار صادر ،بيركت

: ميدم تحقيؽ ،أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ الفراىيدم، العيف -124
 )د.ـ(، دار كمكتبة اليبلؿ، )د.ط(، )د.ت(. المخزكمي،

دار ، )د.ـ(، ابف تيمية ،أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ، الفتاكل الكبرل -125
 .ـ1987 -ىػ 1408، 1، طالكتب العممية



312 
 

عبد ا بف عبد الرحمف بف عبد ا بف إبراىيـ بف فيد بف حمد بف ، فتاكل في التكحيد -126
 .ىػ1418، 1، طدار الكطف لمنشر، )د.ـ(، : حمد بف إبراىيـ الحريقي، تحقيؽجبريف

: محمد يؽ، تحقأحمد بف عمي بف حجر العسقبلني، شرح صحيح البخارمفتح البارم  -127
 ـ.1379، )د.ط(، دار المعرفة ،فؤاد عبد الباقي بيركت

: ، تحقيؽأبك الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف بف عمي، فتح البياف في مقاصد القرآف -128
ارم يدىا  ،عىبد ا بف إبراىيـ األنصى  -ىػ 1412)د.ط(، المىكتبة العصريَّة، ، بىيركت –صى

 .ـ1992

دار ابف كثير،  ،دمشؽ ،بف عبد ا الشككاني محمد بف عمي بف محمد، فتح القدير -129
 .ىػ1414، 1ط

: إحساف تحقيؽمحمد بف الحسيف بف محمد النيسابكرم، أبك عبد الرحمف السممي ، الفتكة -130
 .ـ2002 -ىػ 1422، 1، طدار الرازم، األردف –ذنكف الثامرم عماف 

: عمي تحقيؽ ،عبد الرحمف بف أحمد بف رجب الحنبمي، الفرؽ بيف النصيحة كالتعيير -131
 .ـ1988 -ىػ 2،1409طدار عمار، ، عماف ،حسف عمي عبد الحميد

: مشيكر بف تحقيؽ ،ابف قيـ الجكزية ،محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد، الفركسية -132
 – ق1414، 1، طدار األندلس، السعكدية -حائؿ ،حسف بف محمكد بف سمماف

 ـ.1993

 ،مكتبة الفرقاف ،اإلمارات: ،كطي بف ماهأبي حنيفة النعماف بف ثابت بف ز ، الفقو األكبر -133
 .ـ1999 -ىػ 1419، 1ط

 ـ1977 -ىػ  1397، 3طدار الكتاب العربي، ، لبناف –بيركت  ،سيد سابؽ، فقو السنة -134

 .ىػ1427، 1، طدار القمـ ،دمشؽ ،محمد الغزالي السقا، فقو السيرة -135

لبيغا، عمي ميصطفى الًخٍف، ميصطفى ا، الفقو المنيجي عمى مذىب اإلماـ الشافعي -136
 .ـ1992 -ىػ 1413، 4طدار القمـ، ، دمشؽ ،الٌشٍربجي



313 
 

: أبك عبد تحقيؽ ،أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت الخطيب البغدادم، الفقيو كالمتفقو -137
 .ق1421، 2، طدار ابف الجكزم، السعكدية ،الرحمف عادؿ بف يكسؼ الغرازم

الزرقاء، مكتبة دار  -، أحمد عبد ربو مبارؾ بصكص، األردففف القيادة في اإلسبلـ -138
 ق.1408-ـ1988، 1المنار، ط

، دار الكتب العممية ،بيركت ،محمد بف أبي بكر بف أيكب بف ابف قيـ الجكزية، الفكائد -139
 .ـ1973-ىػ1393، 2ط

 .ىػ1412 ،17، طدار الشركؽ ،بيركت ،سيد قطب إبراىيـ حسيففي ظبلؿ القرآف،  -140

محمد نعيـ تحقيؽ:  ،بادلأ ركزأبك طاىر محمد بف يعقكب الفي، القامكس المحيط -141
ىػ 1426، 8طمؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، ، لبناف –بيركت  ،العرقسيكسي

 .ـ2005 -

 )د.ط(، )د.ت(.أحمد نار، مصر، دار الكفاء، القتاؿ في االسبلـ،  -142

 ،أبك محمد عز الديف عبد العزيز بف عبد السبلـ، قكاعد األحكاـ في مصالح األناـ -143
 -ىػ 1414، 1، طمكتبة الكميات األزىرية، القاىرة ،طو عبد الرؤكؼ سعد: تحقيؽ
 .ـ1991

، محمكد أحمد األسطؿ، )رسالة ماجستير غير منشكرة(، القيادة في ضكء اآليات القرآنية -144
 ـ.2012الجامعة اإلسبلمية، غزة، 

قيؽ: تح، ابف األثير ،أبك الحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف محمد، الكامؿ في التاريخ -145
ىػ / 1417، 1طدار الكتاب العربي، ، لبناف –بيركت  ،عمر عبد السبلـ تدمرم

 ـ1997

 ،أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد الزمخشرم، عف حقائؽ غكامض التنزيؿ الكشاؼ -146
 ػق 1407، 3، طبيركت دار الكتاب العربي

حقيؽ: اإلماـ أحمد بف محمد بف إبراىيـ الثعمبي، ت، عف تفسير القرآف الكشؼ كالبياف -147
 -ىػ 1422، 1طدار إحياء التراث العربي، ، لبناف –أبي محمد بف عاشكر بيركت 

 .ـ2002



314 
 

أبك بكر بف محمد بف عبد المؤمف الحصني، ، االختصارفي حؿ غاية  كفاية األخيار -148
، 1، طدار الخير ،دمشؽ ،ؽ: عمي عبد الحميد بمطجي كمحمد كىبي سميمافيحقت

 ـ.1994

أيكب بف مكسى الحسيني الكفكم، ، لمصطمحات كالفركؽ المغكيةمعجـ في االكميات  -149
 ، )د.ط(، )د.ت(.مؤسسة الرسالة، بيركت ،المحقؽ: عدناف دركيش

 ، )د.ط(، )د.ت(.مكتبة العبيكاف، )د.ـ(،، عائض بف عبد ا القرنيال تحزف -150

عمي بف محمد بف إبراىيـ بف عمر ، لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ لباب التأكيؿ -151
، 1، طدار الكتب العممية ،بيركت ،ؽ: محمد عمي شاىيفيحقتالمعركؼ بالخازف 

 .ىػ 1415

، 3، طدار صادر، بيركت ،ابف منظكر محمد بف مكـر بف عمى، لساف العرب -152
 .ق1414

ؽ: إبراىيـ تحقيعبد الكريـ بف ىكازف بف عبد الممؾ القشيرم ، لطائؼ اإلشارات -153
 ، )د.ت(.3، طةالييئة المصرية العام، مصر ،البسيكني

: فيد بف ، تحقيؽمحمد بف صالح بف محمد العثيميف، العثيميفمجمكع فتاكل كرسائؿ  -154
 .ق1413، )د.ط(، دار الكطف، دار الثريا ،ناصر بف إبراىيـ السميماف

: محمد باسؿ تحقيؽ ،محمد جماؿ الديف بف محمد سعيد القاسمي، محاسف التأكيؿ -155
 .ق 1418 ،1ة، طدار الكتب العممي، بيركت، عيكف السكد

 ،)د.ط(،سبلمة محمد العكض، الرياض، دار النشر، المخابرات في الدكلة االسبلمية -156
 .ق1408

، )د.ـ(، عبد ا بف عبد العزيز بف حمادة الجبريف ،مختصر تسييؿ العقيدة اإلسبلمية -157
 .ق1424، 2، طمكتبة الرشد

 –بيركت ، لقارمعمي بف )سمطاف( محمد، ا، شرح مشكاة المصابيح مرقاة المفاتيح -158
 .ـ2002 -ق 1422، 1طدار الفكر، ، لبناف



315 
 

تحقيؽ: ، أبك عبد ا الحاكـ محمد بف عبد ا بف محمد، عمى الصحيحيفالمستدرؾ  -159
 ـ.1990 – ق1411، 1، طدار الكتب العممية، بيركت ،مصطفى عبد القادر عطا

 ،بيركت ،كميأحمد بف محمد بف عمي الفي، في غريب الشرح الكبير المصباح المنير -160
 ، )د.ط(، )د.ت(.المكتبة العممية

 ،حافظ بف أحمد بف عمي الحكمي، بشرح سمـ الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ معارج القبكؿ -161
 .ـ1990 -ىػ  1410، 1، طدار ابف القيـ، : عمر بف محمكد أبك عمر الدماـتحقيؽ

الييئة ، ىرةالقا ،تحقيؽ: ثركت عكاشة ،أبك محمد عبد ا بف مسمـ بف قتيبة، المعارؼ -162
 .ـ1992، 2طالمصرية العامة، 

: تحقيؽ ،أبك القاسـ الطبراني ،سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير، المعجـ الكبير -163
 ـ.1994، 2، طمكتبة ابف تيمية، القاىرة ،حمدم بف عبد المجيد السمفي

، عالـ الكتب، )د.ـ(، أحمد مختار عبد الحميد عمر، معجـ المغة العربية المعاصرة -164
 .ـ2008 -ىػ 1429 ،1ط

دار ، الرياض ،بكر بف عبد ا أبك زيد، كفكائد في األلفاظ معجـ المناىي المفظية -165
 .ـ1996-ىػ  1417، 3، طالعاصمة

، محمد النجارك حامد عبد القادر ك  أحمد الزياتك إبراىيـ مصطفى ، المعجـ الكسيط -166
 ، )د.ط(، )د.ت(.دار الدعكة )د.ـ(، 

عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف ، كد كالرسكـفي الحدمعجـ مقاليد العمكـ  -167
ىػ 1424، 1، طمكتبة اآلداب ،مصر –: محمد إبراىيـ عبادة القاىرة تحقيؽ ،السيكطي

 .ـ2004 -

)د.ـ(، مكتبة القاىرة، )د.ط(،  ،أبك محمد عبد ا بف أحمد بف محمد بف قدامة، المغني -168
 )د.ت(.

دار إحياء التراث  ،بيركت ،بف الحسف الرازم أبك عبد ا محمد بف عمر، مفاتيح الغيب -169
 .ق3،1420، طالعربي



316 
 

 ،عبد الرحمف بف أبي بكر جبلؿ الديف السيكطي ،في مبيمات القرآفمفحمات األقراف  -170
 .ـ1982 -ىػ 1403، 1ط مؤسسة عمـك القرآف،، دمشؽ ،: مصطفى ديب البغاتحقيؽ

كزارة ، مممكة العربية السعكديةال ،صالح بف عبد ا بف حميد ،مفيكـ الحكمة في الدعكة -171
 .ق1422، 1، طالشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ

، )د.ـ(، أبك الفتح محمد بف عبد الكريـ بف أبى بكر أحمد الشيرستاني، الممؿ كالنحؿ -172
 مؤسسة الحمبي، )د.ط(، )د.ت(.

 ،أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم، المنتظـ في تاريخ األمـ كالممكؾ -173
 .ـ1992 -ىػ 1،1412طدار الكتب العممية، ، محمد عبد القادر عطا، بيركت :تحقيؽ

أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف ، في نقض كبلـ الشيعة القدريةمنياج السنة النبكية  -174
جامعة اإلماـ محمد بف سعكد ، )د.ـ(، : محمد رشاد سالـتحقيؽ ،عبد السبلـ ابف تيمية

 .ـ1986 -ىػ 1406، 1، طاإلسبلمية

 ،أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم، شرح صحيح مسمـ بف الحجاجالمنياج  -175
 ـ.1392، 2، طدار إحياء التراث العربي، بيركت

، محماس بف عبد ا بف محمد الجمعكد، المكاالة كالمعاداة في الشريعة اإلسبلمية -176
 ـ 1987 -ىػ  1407، 1، طدار اليقيف)د.ـ(، 

، 1طمؤسسة اقرأ، ، القاىرة ،ياسر عبد الرحمف، كالرقائؽمكسكعة األخبلؽ كالزىد  -177
 .ـ2007 -ىػ 1428

كزارة األكقاؼ كالشئكف  ،الككيت، مجمكعة مف المؤلفيف، المكسكعة الفقيية الككيتية -178
 )د.ط(، )د.ت(. ،اإلسبلمية

 -ىػ1433، 1، )د.ـ(، )د.ف(، طعمي بف نايؼ الشحكد، النصر كالتمكيف آت بإذف ا -179
 .ـ2012

دار ، جدة، صالح بف عبد ا بف حميد ،في مكاـر أخبلؽ الرسكؿ الكريـ  النعيـ نضرة -180
 ، )د.ت(. 4طالكسيمة، 



317 
 

 الفرقاف، دار األردف، -عماف، فارس أبك القادر عبد ، محمدالنظاـ السياسي في اإلسبلـ -181
 .ـ1986)د.ط(، 

.ـ(، دار )د محفكظ، الديف جماؿ ، محمدالنظرية اإلسبلمية في تقاليد كآداب الحرب -182
 االعتصاـ، )د.ط(، )د.ت(.

، حسف كعمي ابراىيـ حسف، بيركت، المؤسسة الجامعية لمدراسات، النظـ االسبلمية -183
 ـ1987 -1406، 1ط

إبراىيـ بف عمر بف حسف الرباط بف عمي بف ، في تناسب اآليات كالسكر نظـ الدرر -184
 ، )د.ط(، )د.ت(.دار الكتاب اإلسبلمي ،أبي بكر البقاعي، القاىرة

لسيد : اتحقيؽ ،أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب الماكردم، النكت كالعيكف -185
 ، )د.ط(، )د.ت(.دار الكتب العممية، لبناف – بيركت ،بف عبد المقصكد بف عبد الرحيـ

سعيد بف عمي بف كىؼ ، في ضكء الكتاب كالسُّنَّةنكر اليدل كظممات الضبلؿ  -186
 ط(، )د.ت(.)د.مطبعة سفير، ، الرياض ،القحطاني

تحقيؽ: عصاـ الديف  ،محمد بف عمي بف محمد بف عبد ا الشككاني، نيؿ األكطار -187
 .ـ1993 -ىػ 1413، 1طدار الحديث، ، مصر ،الصبابطي

أبك محمد مكي بف أبي طالب ، في عمـ معاني القرآف كتفسيره اليداية الى بمكغ النياية -188
ٌمكش  .ـ2008 -ىػ 1429، 1ط، )د.ـ(، )د.ف(، : الشاىد البكشيخي، تحقيؽحى

تحقيؽ: ، محمد بف أبي بكر بف أيكب ابف قيـ الجكزية، مف الكمـ الطيب الكابؿ الصيب -189
 .ـ1999، 3، طدار الحديث، القاىرة ،سيد إبراىيـ

، 1، طدار الكتب العممية، بيركت ،محمد رشيد بف عمي رضا، الكحي المحمدم -190
 .ـ2005 -ىػ 1426

عاصـ الشحات شعباف محمكد عبد القادر البركاتي أبك ، الكالء كالبراء في اإلسبلـ -191
 ـ2012 -ىػ 1433، 1، طدار الدعكة اإلسبلمية،)د.ـ(،  المصرم

 


