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ُُممّخصُالّرسالةُبالمغةُالعربية
 

الحمد هلل عمى مزيد إنعامو ككثير إكرامو كفيض عطاياه، كالصبلة كالسبلـ التاٌماف 
كعمى آلو كصحبو كمف اىتدل  األكمبلف عمى مف كاف قرآنا يمشي عمى األرض، نبٌينا محمد 

 بيداه، أما بعد:
)الحصارُوسبلُ ، بعنكاف:ىك مكضكع قديـ ميتجٌددتتناكؿ ىذه الدراسة مكضكعنا قرآنينا، ك 

ُا ُضوء ُفي ُموضوعيةمواجيتو ُدراسة ُــ ُالكريم ُلقرآن كفصؿ مقٌدمة كتتككف الدراسة مف (،
 .ثبلثة فصكؿ كخاتمةك تمييدم 

تناكلت أىمية المكضكع، كدكافع اختياره، كأىدافو، كالجيكد السابقة فيو،  فالمقّدمة
فتناكؿ قيمة اإلنساف كتكريمو في  وجاءُالفصلُالتمييدي:كمنيجية البحث، ثـ خطة البحث، 

ُاألول:القرآف، كميٌمتو في األرض كالحكمة مف ابتبلئو،  ُالفصل فتناكؿ معنى الحصار  وأما
ثمُجاءُالفصلُكحكمو، كأخطار الحصار كأسبابو كأنكاعو، كمكاجية الحصار كحكـ مكاجيتو، 

صار في القرآف الكريـ، كأىمية القصص القرآني في الحفبٌيف الجكانب اإلدارية لمكاجية  الثاني:
فتحٌدث عف منيج وأماُالفصلُالثالث:ُمكاجية الحصار، ككيؼ نتعامؿ مع العدك في الحصار، 
كر الحمكؿ العممية كالكسائؿ القرآنية القرآف الكريـ في مكاجية الحصار كبشارة الصابريف، كذى 

ُالخاتمة:كاجية الحصار، لمكاجية الحصار، ثـ حٌدد مسئكلية األمة في م فاشتممت عمى  وأما
  أىـ النتائج كالتكصيات.
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Abstract in English 

 

Praise be to Allaah for his blessings, graces and grants, and Peace 

be upon Prophet Mohammed, his family, his companions and followers,  

This study deals with Quranic subject, it is an old and renewed one, 

entitled ( The Siege and the Ways of Facing it in the Light of Holy 

Quran-A subjective study), the study consists of an introduction, 

introductory chapter, three chapters, and  Conclusion. 

The introduction deals with the importance of the subject, reasons 

of its choice, its objectives, previous efforts, research methodology, and 

the study plan. The introductory chapterdeals with the value and honor 

of human beings in the Holy Quran, its mission on earth, and the wisdom 

of ordeal. 

The first chapter deals with the meaning of siege, its judgment, its 

dangers, its causes, its types, facing it and the judgment on facing it. The 

second chapter deals with the administrational aspects of facing siege, 

the importance of Quranic stories in facing siege, and the ways to deal 

with enemies. The third chapter deals with the Quranic methodology for 

facing the siege, promising the patients, the practical solution and the 

Quranic means for facing the siege, and the responsibility of the nation 

in facing it. 

The conclusion contains the most important results and 

recommendations.  
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 ْاإِلىَدْاءُُ

  ًاألطير، إلى قائد الدعاة  نياجً األنكر، كالمً  كالكجوً  األزىرً  الجبيفً  إلى ركح صاحب
ماـ المتقيف، البشيرً  ـى الحصارى كأكذم بكيد اج المنير، السر ك النذير،  كا  الذم عانى أل

 صمكات ربي كتسميماتو عميو.األعداء فما زاد إال صبرنا حٌتى أتاه نصر اهلل المؤٌزر، ف
  ،إلى فرساف الجيؿ األكؿ، النُّجـك النيرات، كالككاكب الزاىرات، الثابتيف عمى العيد

كا ما عاىدكا اهلل عميو كما بٌدلكا الصحابة األبرار، صدقاآلؿ األطيار األكفياء بالكعد، 
رضكاف اهلل حٌطمكا القيكد كأناركا المعمكرة بضياء الديف كمشاعؿ التكحيد، تبديبل، 

 عمييـ جميعان.. 
  ّْكـ صبرت لتقطؼى " أمدَّ اهلل في عمرىا، الحبيبةفكرم " كالدتي  نجاحي كمدادً  إلى سر

ت، فيذا مف عطائؾ يا رت كنصحى يً تعبت كسى ك بعضى ثمارىا كترل حيسف غرسيا، 
 أماه، أعافى اهلل عمى البرَّ كالكفاء.

 ،لى صاحب األفضاؿ قمبي " كالدم الغالي " بارؾ  حبيبً  الذم ما ضٌف يكمنا قط، كا 
 .عمره كأحسىف عممىو اهلل في

  َّلى زكجتي الكفي  انشغالي كغيابي.كثرة كصبرت عمى  رفعت اليٌمة،ة التي كا 
  لى خكتي كأخكاأىمي جميعا ك كا   الذيف عانكا مف الحصار كالتشريد.تي األحباء ا 
  إلى مف امتزجت ىمـك دعكتيـ مع إيمانيـ باهلل كيقينو بنصره، فتكٌلد في قمكبيـ

اإلصرار عمى مكاصمة طريؽ األنبياء، كانبثقت في نفكسيـ ىٌمة ال ترضى إال بالقمة، 
 .إلى اهلل إلى القابضيف عمى دينيـ كالقابض عمى الجمر، إلى العمماء كالدعاة 

  لى أركاح الشيداء لى المجاىديف في  لجنافممف سبقكنا إلى ااألطيار كا  الحساف، كا 
 سبيؿ اهلل، المرابطيف في ثغكر األمة، نصرىـ اهلل كبارؾ في جيادىـ.

  الحصار، أسرانا األبطاؿ عٌجؿى المكلى بفكاؾ  قضبافكال أنسى أسكد األمة خمؼ
 قيكدىـ.

 الجيدىذا ثمرة باطو أىدم إليكـ جميعان كؿه في ثغر ر 
 بكؿالقى اإلخبلصى ك ا مف ربي التكفيؽ ك راجين 
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ُوتقديرٌُشكٌرُ
ُـّ الٌصػػػػالحات، القائػػػػؿ:   ََُِّّّّٱُّٱالحمػػػػد هلل الػػػػذم بنعمتػػػػو تػػػػت

 ،ال شػػريؾ لػػؾ مػػف خمقػػؾ فمنػػؾ كحػػدؾ أك أحػػدو  مػػف نعمػػةو  بػػوً  مػػا أنعمػػت عمػػيَّ  ربّْ ،  [7 ]إبػػراىيـ:
، كالصػبلة كالسػبلـ ا فيػو عمػى جػكدؾ ككرمػؾ كعطائػؾا مباركنػبنػا طيا كثيػرن حمػدن  لؾ الحمػدي  سبحانؾ

إٌف اهلل » فقػػػاؿ:  الػػػدعاء ألىػػػؿ العمػػػـالػػػنفس الزكٌيػػػة الػػػذم عٌممنػػػا  عمػػػى ميعمٌػػػـ البشػػػرية، كصػػػاحبً 
تَّى الحيكتي  ٍحًرىا كحى تَّى النٍَّممىةى ًفي جي مُّكفى عمى ميعىمّْـ الناس الخير كمبلًئكىتىوي حى  ،( 1)«ًفي البىٍحر لىييصى

فػػػ ني أتكٌجػػػو بأسػػػمى معػػػاني الشػػػكر كالعرفػػػاف، إلػػػى كالعمػػػـ كعرفاننػػػا بجيػػػد أىػػػؿ الفضػػػؿ 
ػػػػػ حفظػػػو اهلل تعػػػالى ػػػػػ عمػػػى تفٌضػػػمو  فضـــيمةُالـــدكتور/ُوليـــدُمحمـــدُالعـــاموديأسػػػتاذم كمشػػػرفي 

سداءً   صح كالتكجيو، فجزاه اهلل خير الجزاء.النُّ  باإلشراؼ عمى ىذه الرسالة، كا 
 تاذيف القديريف الذىيًف شريفتي بقبكليما مناقشة ىذه الرسالة:كالشكر ممتده إلى األس

ُرياضُمحمودُقاسم،ُ"مناقًشاُداخميِّا".ُالدكتور/األستاذُفضيمةُ
ُ"مناقًشاُخارجيِّا".ُعصامُالعبدُزىد،ُالدكتور/األستاذُفضيمةُ

 فجزاىما اهلل عٌني خير الجزاء.
كميتػػي الحبيبػػة كمٌيػػة أصػػكؿ الػػديف، كال يفػػكتني أف أحتفػػي بجػػامعتي اإلسػػبلمية العريقػػة، ك 

لػػى كػػؿ أسػػاتذتي  فػػي قسػػـ التفسػػير كعمػػـك القػػرآف، عمػػى كػػـر عطػػائيـ كجميػػؿ نصػػحيـ الميػػاميف كا 
 أثناء الدراسة في مرحمة الدراسات العميا.

، الػذم أخيُالحبيـب/ُربـاحُمحمـودُالمـدىونكال أنسى أف أشكر رفيؽ دربي في الحياة، 
 في ىذا الجيد المبارؾ.كاف لو دكر رائع كقؼ بجانبي ك 

ا أك مساع يكاتدعككاصبي  ة، ػػػػػػػدة مف زمبلئي في مرحمػة الدراسػػػػػػػػػػػلكؿ مف قٌدـ لي نصحن
كمػف دعػا لػػي بظيػر الغيػػب، كالشػكر لكػػـ جميعنػا عمػػى كفػائكـ، أعػػانني المػكلى عمػػى الكفػاء كالبػػر 

 لكؿ أحبتي.
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ُــــةــــــــمقّدمـ
الحمد هلل الذم أنزؿ القرآف ىدل لمٌناس كبٌيناتو مف اليدل كالفرقاف، كالصبلة كالسبلـ عمى 

إلى يـك  كعمى آلو كصحبو كمف اىتدل بيداه الذم أرسمو ربو ىاديان كميبٌشران كنذيرا،  رسكؿ اهلل
  كبعد: ،رالبعث كالنشك 

نا كتابو العظيـ فأنار بو العقكؿ، كأحيا بو الضمائر ف فَّ مف أجٌؿ نعـ اهلل عمينا أف أنزؿ إلي
: و ػػػالمقاؿ  ،الكساكس كاألكىاـ مف الصدكر، كبٌيف لنا طريؽ اليداية كالسعادة كأزاؿكالقمكب، 

ٰرٰذييىيميحيخيجييهىهمهجهينىنٱُّٱ
كا عمى في قً العمـ ليى  الغاية مف إنزالو أف يتدٌبره أكلك ثناؤه أف ا كذكر جؿَّ  ،[9:اإلسراء] ٌَّّٰى

، كفتحكا غيتيـ إال إذا أبحركا في أعماقو كلف يصمكا لبي  ،ره كيكتشفكا حقائقوبو كيستخرجكا ديرى عجائً 
اؿ ػػػػػق ،أركاحيـ ببركة ىذا القرآف الكريـ كبذلؾ تزكك نفكسيـ كتسمك ،تذٌكقكا لذة تدٌبرهأصدافو لي

 .[29:ص] َّربيئىئنئمئزئرئُِّّّٰٱ: اهلل 

نشغؿ بو تعممان كتدٌبران كتعميما ليضيء دركب السائريف كينقذ التائييف كلذلؾ أيمرنا أف ن  
حنيمجنىمممخمحمجميلىلملخلُّٱ:اهلل قاؿ ، بيذا النكر الكٌىاج
 .[22:رالزم] َّحيجييهىهجهمهينىنمنخن

 ، ػػنا أف ىذا الكتاب العزيز جاء ليضبط حياة الناس كينقميـ إلى سعادة الداريفمٍ كلٌما عمً 
 ػػ تعب كالكٌد كييذىب عنيـ اليـ كالحزف، كيضع حمكالن لمشاكميـ التي ال تكاد تنتييفيريحيـ مف ال

لجراحات  بحثان عف ترياؽو ألمراضنا كبمسـو  كاف لزامان عمينا أف نستنطؽ القرآف كنحاكره كنسألو،
أمتنا الغائرة، فكانت ىذه المحاكلة ألقؼ مع القرآف كقفة أبحث فييا عف عبلج لمشكمةو عانى 

أال كىي مشكمة الحصار كالتضييؽ، التي يصنعيا أعداء كما زالكا، يا المسممكف منذ القدـ من
كسبؿ مكاجيتو في ضكء  الحصار: " عمى مر العصكر، فأسميت ىذا البحثالعقيدة كاإلنسانية 

"، لنرل كيؼ تعامؿ القرآف مع ىذا األمر ككيؼ خاطب ػػدراسة مكضكعية  ػػ القرآف الكريـ
 يف عاشكا ىذه األكضاع الصعبة.المؤمنيف الذ

، كمكرو خانؽو  حصارو  تتعٌرضي إلىبعض ببلد المسمميف كنرل اليكـ عمى أرض الكاقع 
كحبس بعضو بسبب احتبلؿ األرض بالقكة كاالستيبلء عمى خيراتيا كمقٌدساتيا  ،كتضييؽو قاتؿ

 ،اا، كغيرىكالعراؽ كسكري ػػ كىذا ىك محط البحث األساس ػػ كما يحدث في فمسطيفأىميا 



 س

 

كقبت عي ف ،ى غير اهلل كرسكلو كالمؤمنيفكالمنافقيف ممف كالى  كالبعض اآلخر بسبب ظمـ الحكاـ
 عمييا. رض الحصاري بالحرماف مف الحقكؽ كفي الشعكب 

بؿ البد مف حمكؿ النتشاؿ الببلد مف  ،!فبل ينفع بحاؿ أف تستمر الببلد في حصار قاتؿ
تحطـ معنكيات العباد، كال تتحٌمميا الشعكب المضطيدة ك الحرث كالنسؿ، يمؾ األزمات التي تي 

باستمرار كعمى مدار الساعة كاستغبلؿ العقكؿ  عمميةو  البحث عف حمكؿو ك  ،كالمستضعفة
 .كالطاقات

نعمؿ بكؿ طاقتنا لرفع الظمـ ككسر الحصار عف المستضعفيف، كأف يتعاكف عمينا أف ف
حقمفحفخفجفمغجغٱُّٱ: اهلل قاؿ  ،الحاكـ كالرعية في ذلؾ جكمق

 .[2:المائدة] َّٱحكخك

 ؛ضع الجميع أماـ مسئكلياتيـلك فكانت ىذه المحاكلة لكسر القيكد التي تيكٌبؿ الشعكب، ك 
يعيش المستضعفكف في أرضيـ سالميف، كتكجيو المسمميف إلى لتمضي السفينة إلى بر األماف ك 

التكفيؽ كالسداد  ئبلن مكالم القرآف مف جديد ليبٌث الحياة فييا كييصمح ما أفسده العابثكف، سا
  كالقىبكؿ.
ُ:أىميةُالموضوعأوًل:ُ
 ىذا المكضكع لو أىمية كبرل، حيث إفَّ دراستو تفيد البحث في: 
ظيػار ق -1 يمتػو العظمػى إبراز قيـ القرآف، كالحث عمى زيادة التدٌبر كالتأٌمؿ في كتاب اهلل، كا 

 في أنو كتاب ىداية كبياف، كأنو يشتمؿ عمى كؿ ما يحتاجو الناس في حياتيـ. 
يساىـ طرح ىذا المكضكع في الكقكؼ عمى أسباب الحصار لطرحيا في مؤتمرات األمة  -2

 اإلسبلمية لمعمؿ عمى دراستيا كحؿ المشكمة مف جذكرىا كصد ىجمات األعداء المتتالية.
يؽه عممي لسنة األخذ باألسباب، كالبحث عف الحمكؿ الكاقعية مف إفَّ ىذا البحث ىك تطب -3

نقػػاذ أىميػػا  خػػبلؿ السػػنف الككنيػػة كقصػػص القػػرآف، كالتػػي أسػػيمت كثيػػران فػػي صػػبلح األرض كا 
 مف األخطار كالككارث.

إفَّ ىػػذا المكضػػكع عمػػى أىميتػػو الممٌحػػة كضػػركرتو المعاصػػرة لػػـ ييكتػػب فيػػو رسػػالة عمميػػة  -4
فأحببػت أف يثػرم المكتبػة القرآنيػة إضػافة جديػدة  ػفػي حػدكد عممػي  ػة كدراسػة قرآنيػة مسػتقمٌ 
 تنفع األمة كاإلنسانية.
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ُُ:الموضوعُأسبابُاختيارثانيا:ُ
  -المكضكع إلى أمكر منيا :أسباب اختيار تعكد  

 مساىمة في بياف قيمة اإلنساف كحرمة االعتداء عميو بغير حؽ.أىمية المكضكع، كال -1
ككنػػػو يحمػػػػؿ ىٌمػػػان مػػػػف ىمػػػػكـ المسػػػمميف القديمػػػػة كالمعاصػػػػرة كيمػػػٌس كاقعيػػػػـ، كقنػػػػاعتي  -2

 بكجكب العمؿ عمى رفع الظمـ كالحصار عف المستضعفيف.
، كتقطيػع أكاصػر المسػمميف فػي الػببلد كالمنػاطؽ المحاصػرةعمػى اشتداد المحنة كالكػرب  -3

لػػػكطف كحرمػػػاف المسػػػمـ مػػػف زيػػػارة أىمػػػو كأرضػػػو، كتعطيػػػؿ مصػػػالحو الحياتيػػػة، كحاجػػػة ا
 الناس إلى األمف كالرخاء.

 تعريض األسرة المسممة لخطر المشاكؿ األسرية بسبب الفقر كالحصار. -4

ُ:ثالثًا:ُأىدافُالموضوعُوغايتو
 ييدؼ طرح ىذا المكضكع إلى تحقيؽ عدد مف الفكائد كمنيا: 

دارتو مف كافة النكاحي.  -1  بياف كيفية التعامؿ مع الحصار كا 
تجميػػة الصػػكرة القرآنيػػػة لمشػػكمة الحصػػػار مػػف خػػبلؿ تتبػػػع كفيػػـ اآليػػػات كأقػػكاؿ العممػػػاء   -2

 كالمفٌسريف لمكصكؿ إلى حمكؿ عممية كنتائج كاقعية.
العػػالـ إلػػى  عنايػػةر المسػػمميف إلػػى أىميػػة التعامػػؿ مػػع اإلنسػػاف، كتكجيػػو لفػػت أنظػػار غيػػ  -3

 األراضي المقٌدسة.التي تشمؿ الببلد المحاصرة كخاصة فمسطيف 
الخركج بخطة مستقبمية عممية ككاقعية تساىـ في قكة األمة كرسـ مستقبميا نحك النصػر   -4

 كالتمكيف.

ُ:رابعًا:ُالجيودُوالدراساتُالسابقة
بعػد البحػث كاالطػبلع لػـ أجػد ػ حسػب إطبلعػي ػ إال القميػؿ مػف المصػٌنفات كالرسػائؿ العمميػة 

لكػف لػػـ يفػرده أحػد فػي التصػػنيؼ نظػران لحداثػة ىػػذا  ،التػي تناكلػت مكضػكع الحصػػار بشػكؿ جزئػي
و كاٌتسػػاعو. كلكػػف بعػػض األبحػػاث كالمقػػاالت كمكاقػػع اإلنترنػػت تناكلػػت المكضػػكع مػػف جيػػة زخمػػ

المكضػػكع بعمكمػػو أك تمميحػػات سػػريعة، كىػػذه بعػػض المراجػػع التػػي تناكلػػت المكضػػكع لكنيػػا إٌمػػا 
 دراسة فقيية، أك مف خبلؿ السنة النبكية:

 .مكقع سبؿ السبلـ ،بحث منشكر، سمماف الداية د. ،جريمة الحصار في ميزاف الشريعة -1
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كمػف  دراسة تطبيقيػة عمػى حصػار قػريش لمنبػي  ،الصبر كالثبات في مكاجية الحصار -2
د نعػػػيـ الصػػػفدم، بحػػػث مقػػػدـ إلػػػى مؤتمر"اإلسػػػبلـ كالتحػػػديات المعاصػػػرة" المنعقػػػد  ،معػػػو

 .7002أبريل/ُبكمية أصكؿ الديف في الجامعة اإلسبلمية 
، . د. رمضاف الزيػاف األساليب النبكية كالعصرية في فؾ الحصار عف الدعكة اإلسبلمية -3

بحػػث مقػػػدـ إلػػى مؤتمر"اإلسػػػبلـ كالتحػػػديات المعاصػػرة" المنعقػػػد بكميػػػة أصػػكؿ الػػػديف فػػػي 
ُ.7002أبريل/ُالجامعة اإلسبلمية 

حصػػػارن أنػػػكر الجنػػػدم، مؤسسػػػة الكتػػػب الثقافيػػػة، يػػػد التبعيػػػة كالكيػػؼ يحطػػػـ المسػػػممكف ق -4
 .1985الطبعة األكلى،

 لمباحثة ضياء أحمد. ،جريمة حصار غزة "دراسة شرعية" -5

ُ:خامسًا:ُالمنيجيةُالمتبعةُفيُالبحث
طريقتػػي فػػي البحػػث  ، ككانػػتاتٌبػػاع المػػنيج االسػػتقرائي المكضػػكعي فػػيفػػي ىػػذا البحػػث  اجتيػػدتي 

 كما يأتي:
جمػػع اآليػػات التػػي تتحػػدث عػػف المكضػػكع سػػكاء كانػػت بألفػػاظ مباشػػرة، أك بألفػػاظ قريبػػة  -1

 منيا، أك بألفاظ ليا اتصاؿ بيا.
 طبلع عمى تفسير اآليات التي أكردت المكضكع كدراستيا بعمؽ كربطيا بالكاقع.اال -2
 يات عمى المكاضيع، كؿه بحسب مكضكعيا الخاص كأىميتيا كداللتيا.تكزيع اآل -3
لػي األمػر كالرعيػة، كذلػؾ بعػد الخركج بأىـ الػدركس العمميػة كالنتػائج الكاقعيػة كتقػديميا ألي  -4

 تحميؿ اآليات كربطيا بقصص القرآف كالمكاقؼ الميمة في القرآف.
راز المعنػى القرآنػي، ككػذلؾ أقػكاؿ االستئناس بمكاقؼ السيٌنة أحيانان لما ليا مػف أثػر فػي إبػ -5

 السمؼ كبعض المعاصريف.
د ذكرىػػا فػػي البحػػث ب يجػػاز كتأييػػدىا باألدلػػة كذكػػر القػػكؿ رً تنػػاكؿ المسػػائؿ الفقييػػة التػػي يىػػ -6

 الراجح.
نتي  البحثكعند ختاـ  -7 ، مخزكنةه بالفكائد أنيا عيصارةي فكريةه  يتي منيجيات العمؿ التي رأ دكَّ

ؿ إلى طاقػةو فٌعالػة حتػى ال تبقػى أفكارنػا حبػران عمػى كرؽ كيمكف أف  ،محشكةه بالعمؿ تىتىحكَّ
كىذه الطاقػة سػتككفي مينًتجػةن إذا كىجػدت ، يبقى حبيسى الكتب كأ ،يتبلشى مع مركر الزمف

ػػػاًدر الػػػذم ييحرّْكيػػػا كييسػػػاىـ مػػػف خبلليػػػا فػػػي إعػػػادة تػػػرميـ كبنػػػاء مجػػػد األمػػػة حسػػػب  الكى
لػػػى نتيجػػػةو ميمػػػة كىػػػي أف غيػػػر المسػػػمميف مػػػا ف البحػػػثى كصػػػؿى إإإمكانياتػػػو كطاقتػػػو، إذ 

http://osool.iugaza.edu.ps/LinkClick.aspx?fileticket=RovyfReuU3A%3D&tabid=2304
http://osool.iugaza.edu.ps/LinkClick.aspx?fileticket=RovyfReuU3A%3D&tabid=2304


 ض

 

جيا الحديثة إال مف أبدعكا في االختراع كاإلنتاج كما سبقكا المسمميف في التطٌكر كالتكنكلكٌ 
 كثرة المحاكالت كالتجريب فحٌكلكا طاقة العقؿ البشرم إلى قكة كعمؿ.

 ي:أتتكثيؽ الماٌدة العممية في البحث كما ي -8

لمصػحؼ بػذكر اسػـ السػكرة كرقػـ اآليػة، كذلػؾ فػي المػتف عزك اآليات إلى مكطنيا فػي ا - أ
 كليس في الحاشية.

تخػػريج األحاديػػث كاالكتفػػاء بمػػا جػػاء فػػي الصػػحيح منيػػا كتقػػديـ مػػا جػػاء فػػي صػػحيحي  - ب
الجػػزء كالصػػفحة اسػػـ الكتػػاب كالبػػاب ك اإلمػػاميف البخػػارم كمسػػمـ، كذلػػؾ بػػذكر المصػػدر ك 

 كرقـ الحديث.
 لكارد ذكرىـ في البحث تعريفان مختصران.التعريؼ باألعبلـ غير المشيكريف ا - ت
 .التعريؼ بالطكائؼ كالمنظمات المذككرة في البحث تعريفان مختصران  - ث
 التعريؼ باألماكف كالمكاضع التي تمر في البحث بصكرة مكجزة. - ج
تكثيؽ أقكاؿ العمماء كالنقكؿ ب حالتيا إلى مكاضعيا مف كتبيـ بذكر الجزء إف كيجػد كرقػـ  - ح

 الصفحة.

ُ:طةُالبحثسادسًا:ُخ
طبيعػػػة البحػػػث أف تػػػأتي فػػػي مقٌدمػػػة كفصػػػؿو تمييػػػدم كثبلثػػػة فصػػػكؿ كخاتمػػػة كفيػػػارس  اقتضػػػت
 :عممية

ُالمقدمةُوتشتملُعمى:
 أىمية المكضكع. -1
 أسباب اختيار المكضكع. -2
 تو.أىداؼ المكضكع كغاي -3
 الجيكد كالدراسات السابقة. -4
 نيجية المتبعة في البحث.الم -5
 سادسان: خطة البحث. -6
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ُالفصلُالتمييدي
ُقيمةُاإلنسانُفيُالوصفُالقرآنيُ

 كيشتمؿ عمى ثبلثة مباحث:
 المبحثُاألول:ُالتكريمُالرّبانيُلإلنسان

 كفيو أربعة مطالب:
 المطمب األكؿ: استخبلفو في األرض.

 المطمب الثاني: تفضيمو عمى كثيرو مف المخمكقات.
 ب الثالث: تكجييو لحفظ النفس كعدـ تعريضيا لمخطر.المطم

 المطمب الرابع: حرمة قتؿ النفس بغير حؽ.

ُالمبحثُالثاني:ُميمةُاإلنسانُاألساسيةُفيُاألرض
 كفيو ثبلثة مطالب:

 المطمب األكؿ: تماـ العبكدية كاإلذعاف هلل تعالى.
 .تنفيذ أكامر الخالؽ سبحانوالمطمب الثاني: 
 تبميغ ديف اهلل كدعكة الخمؽ إليو سبحانو.المطمب الثالث: 

 المبحثُالثالث:ُسنةُالبتالءُوالحكمةُمنياُوفوائدىا
 كفيو مطمباف:

 المطمب األكؿ: االبتبلء سنة إليية لمتمحيص كاالختبار.

 المطمب الثاني: التربية عمى الصبر كاالحتساب.
ُ

ُالفصلُاألول
 الحصــــــارُأنواعـــــــوُوأحكامــــــو

 تمؿ عمى ثبلثة مباحث:كيش
ُالمبحثُاألول:ُمعنىُالحصارُوُحكمو

 كفيو ثبلثة مطالب:
 المطمب األكؿ: معنى الحصار لغةن كاصطبلحان.

 المطمب الثاني: األلفاظ ذات الصمة بمفيـك الحصار.
 المطمب الثالث: حكـ الحصار كنظائره.
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ُالمبحثُالثاني:ُمواجيةُالحصارُوحكمو
 كفيو ثبلثة مطالب:

 ب األكؿ: أىمية مكاجية الحصار كآثاره.المطم
 المطمب الثاني: أنكاع مكاجية الحصار.

ريف. كـ مكاجية الحصار ككجكب نصرة المسمميف المحاصى  المطمب الثالث: حي
ُالمبحثُالثالث:ُأخطارُالحصارُوأسبابوُوأنواعو

 كفيو أربعة مطالب:
 المطمب األكؿ: أخطار الحصار كأضراره.

 ب حصار األعداء لممسمميف.المطمب الثاني: أسبا
 المطمب الثالث: كسائؿ العدك في الحصار.

 المطمب الرابع: فكر العدك القائـ عمى الحصار. 
ُ

ُالفصلُالثاني
ُالقرآنُالكريمالحصارُفيُلمواجيةُالجوانبُاإلداريةُ

 كيشتمؿ عمى مبحثيف:
ُالمبحثُاألول:ُأىميةُالقصصُالقرآنيُفيُمواجيةُالحصار

 ب:كفيو ثبلثة مطال
 المطمب األكؿ: أثر الخطاب القرآني في فيـ طبيعة الحصار.

 المطمب الثاني: الجكانب اإلدارية في القرآف الكريـ كعبلقتيا ب دارة الحصار االقتصادم.
 المطمب الثالث: التكجيو القرآني اإلدارم لمتعامؿ مع الحصار كنظائره.

 المبحثُالثاني:ُكيفيةُالتعاملُمعُالعدوُفيُالحصار
 يو ثبلثة مطالب:كف

 المطمب األكؿ: أسمكب الحكار مع العدك.

 المطمب الثاني: أسمكب الرسائؿ كالسفراء.
 المطمب الثالث: أسمكب القكة كالحسـ مع األعداء.
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 الفصلُالثالث
ُمنيــــجُالقــــرآنُفيُمواجيـــةُالحصــــارُ

 كيشتمؿ عمى ثبلثة مباحث:
ُةُالصابرينالمبحثُاألول:ُمنيجُالقرآنُفيُبشاُر

 كفيو مطمباف:
 المطمب األكؿ: معنى منيج القرآف لغةن كاصطبلحان، كأىميتو في فيـ الكاقع.

 المطمب الثاني: منيجية القرآف في تيدئة النفكس كبعث األمؿ.
 والوسائلُالقرآنيةُلمواجيةُالحصارالحمولُالعمميةُُالمبحثُالثاني:
 كفيو أربعة مطالب:

 ؿ العممية لغة كاصطبلحان كأىميتيا.المطمب األكؿ: معنى الحمك 
 المطمب الثاني: معنى الكسائؿ القرآنية لغةن كاصطبلحان كأىميتيا.

 المطمب الثالث: الحمكؿ العممية لمكاجية الحصار.
 المطمب الرابع: الكسائؿ القرآنية لمكاجية الحصار عمى المسمميف. 

 .الحصارُاألمةُفيُمواجيةُالمبحثُالثالث:ُمسئولية
 ثبلثة مطالب:كفيو 

 المطمب األكؿ: التكميؼ الرٌباني لنصرة المسمميف إلخكانيـ.
 المطمب الثاني: مسئكلية الحاكـ في مكاجية الحصار.
 المطمب الثالث: دكر المحاصريف في كسر الحصار.

ُسابعًا:ُالخاتمة:ُوتتضمنُأىمُالنتائجُوالتوصيات.
ُكتشتمؿ عمى:ثامنًا:ُالفيارس:ُ

 ة.فيرس اآليات القرآني .1
 فيرس أطراؼ األحاديث النبكية. .2
 فيرس األعبلـ المترجـ ليـ. .3
 فيرس المصادر كالمراجع. .4
 فيرس المكضكعات. .5

ُ
ُ
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ُ

ُالفصلُالتمييدي
ُقيمةُاإلنسانُفيُالوصفُالقرآني
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ُ
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ُالمبحثُاألول
ُلإلنسانُلرّبانيتكريمُاال

فَّ مجػرد كجػكده تكػريـ كىبػة  خمؽ اهلل    اإلنساف عمى كجو األرض، كجعمو عزيػزنا ميكٌرمػا، كا 
 ، كتتجٌمى ذركة ىذا التكريـ في المطالب التالية: مف المكلى 

ُ.يُاألرضفُواستخالفُ:المطمبُاألول
 كيتكٌكف ىذا المطمب مف عدة أمكر كالتالي:

  .لغةُالخميفةأوًل:ُتعريفُ
مىؼى يىٍخميؼي     .(1) تو كبقي بعدهخميفى  ة، أم كافى فى بلخً  مصدره مف: خى

  .الخميفةُاصطالحاًُثانًيا:ُتعريفُ
فػػو الكفػػكم   يقػػكـ مقىامػػو"ىػػك بقكلػػو: (2)عرَّ يػػره كى ػػا ، مػػف يخمػػؼ غى مَّ نػػوي، كىاً  ػػا لغيبػػة المنػػكب عى ًإمَّ

مَّا لتشريؼ اٍلميسٍ  مَّا لعىجزه، كىاً  ٍكتو، كىاً  مى ىىذىا اٍستٍخمؼ اهلل عباده ًفي األىٍرض ،تىٍخمؼلمى  .(3)"كعى
  .المرادُمنُالخالفةُوالستخالفثالثًا:ُ
معنػػػػػػػاه: أف الػػػػػػػذم  [62النمػػػػػػػؿ:  ] َّمسخسحسٱُّٱ: قػػػػػػػاؿ اهلل   

ىػػػك اهلل، أم: يسػػػتخمفكـ فػػػي األرض، بػػػأف يجعػػػؿ بعضػػػكـ كراء اآلخػػػر خميفػػػة لػػػو، يجعمكػػػـ خمفػػػاء 
بحيػػث يػػذىب إنسػػاف كيخمػػؼ اهلل غيػػره، كيػػذىب ىػػؤالء كيػػأتي بخمفػػاء غيػػرىـ، كمعنػػى الخميفػػة كمػػا 

سػػػػػػػتخمؼ فػػػػػػػي مي  أم: ،[30البقػػػػػػػرة:  ] َّىمممخمحمجمُّٱلممبلئكػػػػػػػة:  اهلل  قػػػػػػػاؿ
مىفنػػا ػػيّْر فييػػا خى تعٌجبػػت المبلئكػػة مػػف ، ك (4)خمفػػاء يخمػػؼ بعضػػيـ بعضػػان  ك:، أاألرض خميفػػةن، كميصى
كما أفسػدت الجػف كسػفكت بالمعاصي  لعمميا أنو قد ييفسد فييا استخبلؼ اهلل لئلنساف في األرض

                                                           

، كسييشػػار إلػػى ىػػذا المرجػػع (212-2/210لسػػاف العػػرب ): ابػػف منظػػكرأبػػك الفضػػؿ محمػػد بػػف مكػػـر ( انظػػر: 1)
 كر، لساف العرب.ظالحقا ىكذا: ابف منحيف كركده 

كػػاف مػػف قضػػاة  ،صػػاحب )الكمٌيػػات(، كىػػك ، أبػػك البقػػاءأيػػكب بػػف مكسػػى الحسػػيني القريمػػي الكفػػكمالكفػػكم:  (2)
 بيػػػػػػا كعػػػػػػاد إلػػػػػى إسػػػػػتانبكؿ فتػػػػػكفي ،عػػػػػاش ككلػػػػػي القضػػػػػاء فػػػػػػي )كفػػػػػو( بتركيػػػػػا، كبالقػػػػػدس، كببغػػػػػداد ،األحنػػػػػاؼ

 (.2/38ق(. انظر: األعبلـ، لمزركمي )1094سنة)
بتصػػرؼ  (،1/427معجػػـ فػػي المصػػطمحات كالفػػركؽ المغكيػػة) الكميػػاتأبػػك البقػػاء أيػػكب بػػف مكسػػى الكفػػكم:  (3)
 ، كسييشار إلى ىذا المرجع حيف كركده الحقا ىكذا: الكفكم: الكميات.يسير

كسييشار إلى ىذا المرجع حػيف (، 1/488)كيؿ آم القرآف انظر: محمد بف جرير الطبرم: جامع البياف في تأ( 4)
 .الحقا ىكذا: الطبرم، جامع البيافكركده 
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استخمفناؾ  :مأ ،[26ص:  ] َّهلملخلحلجلمكٱُّٱ: كقاؿ اهلل ، (1)الدماء
 ،(2)ببلد كيممكػػػو عمييػػػاعمػػػى الممػػػؾ فػػػي األرض، كمػػػف يسػػػتخمفو بعػػػض السػػػبلطيف عمػػػى بعػػػض الػػػ

 عنػػو، المنػكب بغيبػػة إمػا الغيػر، عػػف النيابػة: "الخبلفػػة: (3)قػػاؿ الراغػب األصػفيانيك اه خميفػة، فسػمَّ 
ما ما لمكتو، كا  ما لعجزه، كا   .(4)"المستخمؼ لتشريؼ كا 
ػوي مف يخمؼ غيره في أمر، كالخميفة كاإلنساف كمو خميفة اهلل عمى األرض    قىامى ، أىٍم يىقيػكـي مى
يقبػؿ أك يػرفض، ليطيػع أك يعصػي، كىكػذا ف، بمعنى أف اهلل رزؽ اإلنساف عقػبلن؛ لػيفيـ كيتػدبر يوً فً 

كػػكف لػػو تاإلنسػػاف منػػذ خركجػػو إلػػى العػػالـ كمنػػذ زرع اهلل فيػػو العقػػؿ كالرشػػد فيػػك إمػػا سيسػػتجيب ف
ما أنو سيجحد كيشرؾ فتحؿ عميو المعنة كالغضب كالخمكد في النار  .(5)الجنة كالرضا، كا 

 بػػأنكاع التكػػريـ، بكػػؿ  اهلل  ومػػ، فقػػد كرَّ ئلنسػػافل رٌبػػانيذا االسػػتخبلؼ ىػػك تشػػريؼ ىػػك   
كحػده، ال  اإلنسػاف الػذم يخػصُّ  ىػذا االسػتخبلؼ أحػدىما ىػك :ألمريفمؽ يقتضي أف اإلنساف خي ك 
 .تحقيؽ العبادة هلل كمشترؾ بيف اإلنس كالجف كىكالثاني كو فييا شيء مف الخبلئؽ، شرً يي 

  .لمخالفةُمُالقرآنيالمفيُورابًعا:ُ
 كسػعادتو، البشػرم النػكع ىدايػة عمى عاتقيػا تأخذ كحككمةه  أمةه، األرض في تقكـ أف "ىك  

 أثػػرنا لػػو تػػذر ال حتػػى ،كالطغيػػاف كالضػػبلؿ، الظمػػـ، كالجػػكر، كتمحػػؽ اإلليػػي، القسػػط لػػكاءى  كتنشػػر
 كتقػػيـ بأسػػره، العػػالـ عمػػى كالطمأنينػػة كالراحػػة، كالسػػكينة، األمػػف كتمػػد ركاؽ البسػػيطة، كجػػو عمػػى

 مشػارؽ فػي النػامكس ذلػؾ فتقػيـ ... المسػتقيـ" "بالصػراط القػرآف يسميو الذم اإلليي نامكس العدؿ
                                                           

الرازم:  (، كأبك عبد اهلل محمد بف عمر2/28شرح تفسير بف كثير)الراجحي:  اهلل عبد بف العزيز عبد( انظر: 1)
 الرازم: مفاتيح الغيب. ، كسييشار إلى ىذا المرجع حيف كركده الحقا ىكذا:(2/392)مفاتيح الغيب 

، كسييشػار (4/89الكشػاؼ عػف حقػائؽ غػكامض التنزيػؿ ) :أبك القاسـ محمكد بف عمرك بػف أحمػد الزمخشػرم (2)
  إلى ىذا المرجع حيف كركده الحقا ىكذا: الزمخشرم: الكشاؼ.

)أك األصػػػبياني( المعػػػركؼ  الحسػػػيف بػػػف محمػػػد بػػػف المفضػػػؿ، أبػػػك القاسػػػـ األصػػػفيانيالراغػػػب األصػػػفياني:  (3)
، سكف بغداد، كاشتير، حتى كاف يقرف باإلماـ الغزالي ،مف أىؿ )أصبياف( ،بالراغب: أديب، مف الحكماء العمماء

ق(. 502، ككتػػاب تحقيػػؽ البيػػاف، تػػكفي سػػنة )كحػػٌؿ متشػػابيات القػػرآف، المفػػردات فػػي غريػػب القػػرآفمػػف مؤلفاتػػو: 
 (.2/255انظر: األعبلـ، لمزركمي )

، كسييشار (9/656) المفردات في غريب القرآفأبك القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب األصفياني: ( 4)
  إلى ىذا المرجع حيف كركده الحقا ىكذا: الراغب: المفردات في غريب القرآف.

ر العقػػػػػؿ الجديػػػػػد مػػػػػف تفسػػػػػير الكتػػػػػاب المجيػػػػػد تحريػػػػػر المعنػػػػػى السػػػػػديد كتنػػػػػكيمحمػػػػػد الطػػػػػاىر بػػػػػف عاشػػػػػكر: ( 5)
(23/242). 
، كسييشػػار إلػػى ىػػذا المرجػػع حػػيف ( بتصػػرؼ يسػػير2/85تفسػػير القػػرآف الكػػريـ )محمػػد المنتصػػر بػػاهلل الكتػػاني: ك  

 كركده الحقا ىكذا: الكتاني: تفسير القرآف العظيـ.
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نَّػػةن، يةاألرضػػ الكػػرة تصػػبح حتػػى كنكاحييػػا؛ بقاعيػػا جميػػع فػػي كمغاربيػػا، كتنفػػذه األرض،  كدارى  جى
، كتككف  .(1)"!فكقيا مف جناحييا باسطةن  كاألمنية بأطنابيا، فييا ضاربةن  السعادة قرارو

ىػذه الميمػة كىػي إصػبلح  كذٌريتػو " لييحقػؽ كاإلنساف إنما أيىبط إلػى األرض"أم آدـ   
بخميفػػػةو  األرض ال تصػػػميح إال، كلتمضػػػي سػػػنة اهلل فػػػي خمقػػػو، كمعمػػػكـه أفَّ األرض بتكحيػػػد اهلل 

صػػػالحو يىسيػػػكسي أىميىػػػا كيػػػػديٌليـ عمػػػى طريػػػؽ صػػػبلحيـ كنجػػػػاتيـ ، كيأخػػػذي عمػػػى أيػػػدًم المنحػػػػرفيف 
 كالعابثيف حتى تستقر حياةي الٌناس.

 .اوآثارىُفيُاألرضُالستخالفُواجباتخامًسا:ُ
  .العدل إقامة -1

هلملخلحلجلمكٱُّٱ:لقكلو  ،سنة نبٌيو ك  بتحكيـ كتاب اهلل   
مئهيميخيحيجيمهٰهجههنمنجنحنخنممخمحمجم

رتيبٱُّٱ  :، كقاؿ اهلل [26]ص: َّهثمثهتمتهبمبهئ

زت نثمثزثرثيتىتنتمت ىقيفىفىثيث

ملخلُّٱ: ، كقاؿ اهلل [48المائدة:  ] َّاميلىلمليكىكمكاكلكيق
خمحمجميلىل ]الحديد:  َّجنحنيمىممم
25]. 
 .وحدهُلعبادةُاهللُالدعوة -2

نبمبزبربيئىئنئمئزئرئُّٱٱ:قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اهلل    

مجحجمثهتمتختحتٱُّٱ: ، كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اهلل [36النحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ:  ] َّىب

 .[163 – 162]األنعاـ:  َّجضمصخصحصمسحسخسجسمخجخجحمح
  .اإلصالحالعملُعمىُ  -3

جمهلخلملحلجلمكخكلكحكجكمقحقمفُّ:قػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اهلل   

هتمتختٱُّٱٱعػػػػػف الفسػػػػػاد فػػػػػي األرض فقػػػػػاؿ: اهلل  نيػػػػػى، ك [88ىػػػػػكد:  ] َّخمحم
 .[56]األعراؼ:  َّمجحجمث

                                                           

، كسييشار إلػى ىػذا المرجػع حػيف (23/45مجمة المنار ) ، كمجمكعة مف المؤلفيف:محمد رشيد بف عمي رضا (1)
 كركده الحقا ىكذا: محمد رشيد رضا: مجمة المنار.
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 .والنييُعنوُالشركُمحاربة -4
، كقػػػاؿ اهلل [36]النسػػػاء:  َّمنزنرنمماميلٱُّٱ:قػػػاؿ اهلل    
: جيحيىهيهمهجهينىنمنحنخنجنيمممىمخمجمحميلىلملخلٱُّٱ
 َّزبربيئىئنئمئزئرئٍَُِّّّّّٰٰىٌّٰرٰذييىيميخي
 .[19عاـ: ]األن
  .شممياُولمُُّتوحيدُاألمةُ -5

كممػتيـ عمػى أمػرو كاحػد، كالتقريػب بيػنيـ  جمعبيف المسمميف ك  إلعادة المحمة العمؿ الجاد 
]المؤمنػػػػكف:  َّهتمتختحتجتهبمبخبُّٱ:قػػػػاؿ اهلل  قػػػػدر اإلمكػػػػاف،

ىتنتمتزترتىبيبنبمبزبربُّٱ: قػػػػػػػػػػػػػاؿ اهلل ك   ،[52

ػػرى : عبػاسابػػف  قػاؿ"، [153]األنعػاـ:  َّىفيثىثنثمثرثزثيت أىمى
ػػ ػػا ىىمىػػؾى مى ـٍ أىنَّػػوي ًإنَّمى ًؼ كىاٍلفيٍرقىػػًة، كىأىٍخبىػػرىىي ػػًف ااًلٍخػػًتبلى ـٍ عى نىيىػػاىي ػػًة، كى مىاعى ػػٍؤًمًنيفى ًباٍلجى ـٍ المَّػػوي اٍلمي ٍف كىػػافى قىػػٍبمىيي

نىٍحًك ىىذىا كمىاًت ًفي ًديًف المًَّو كى الذم في األرض  كىذا مف أساسيات االستخبلؼ، (1)"ًباٍلًمرىاًء كىاٍلخيصي
ػػػتحقي مػػػف اإلنسػػػاف الميسػػػتىخمؼ أراد المػػػكلى  الحفػػػاظ عمػػػى  اقػػػو قبػػػؿ الرحيػػػؿ إلػػػى اآلخػػػرة، كأيضن

 .كؿ ذلؾ مف مياـ االستخبلؼ المطمكبة ،ممتمكات الدكلة كاألمة، كمصالح الشعكب كالعناية بيا
تخبلؼ الػذم قد قاـ بحؽ االسػيككف  ،عمى الكجو المطمكبأدَّل اإلنساف ىذه المياـ  ذا ف  

، ، فينػػاؿ رضػػكاف اهلل مػػف االسػػتخبلؼ كحقٌػػؽ الثمػػار كاآلثػػار المرجػػكة، و عميػػو المػػكلى ئتمنػػاً 
الَّ كاف مخالفن   فيستكجب العقاب اإلليي. ا، ا مشاكسن كا 

 
ُ.عمىُكثيٍرُمنُالمخموقاتُاإلنسانُتفضيلُ:المطمبُالثاني

ىينيميزيريٰىينىنننمنُّٱ: قػػػػػػػػػػػػاؿ اهلل  
هتمتختحتجتهبمبخبحبجبهئمئخئحئجئيي
 .[22 – 21]البقرة:  َّخسحسجسمخجخمحمججححجمث

فَّ الميتأًمػػؿى فػػي حيػػاة اإلنسػػاف يجػػدي أف المػػكلى ك       ،ةنىػػاطً كبى  أسػػبغ عميػػو نعمػػو ظػػاىرةقػػد  ا 
قػاؿ  ،كخٌصو بمزايا شػٌتى كميا، األشياء و أسماء، كعٌممى مٌما تصمح بو حياتو كآتاه مف كًؿ ما سأؿ

                                                           

، كسييشػار إلػى ىػذا المرجػع حػيف كركده الحقػا (3/365) القرآف العظيـتفسير أبك الفداء إسماعيؿ ابف كثير:  (1)
 ىكذا: ابف كثير: تفسير القرآف العظيـ.
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اميلىلمليكىكمكلكاكيقىقٱُّٱ:  اهلل
ـى " ،[ 70اإلسػػراء:  ] َّىنننمنزنرنمم ػػؿى بىنيػػك آدى : فيضّْ سىػػفي قىػػاؿى اٍلحى

ْـّ  ػػػبىاًع كىاٍليىػػػكىا مىػػى اٍلبىيىػػػاًئـً كىالسّْ ػػٍف ابػػػف عبػػػاس ك " ،(1)"عى جعمنػػػاىـ يػػػأكمكف  :قىػػػاؿى  ػػػػػرضػػي اهلل عنيماػػػػػ عى
ـى ، ك (2)"بأيػػػػدييـ كسػػػػائر الخمػػػػؽ يػػػػأكمكف بػػػػأفكاىيـ ٍيػػػػًد ٍبػػػػًف أىٍسػػػػمى ػػػػٍف زى (3)عى

  ًفػػػػي قىٍكًلػػػػًو :ىقٱُّٱ
ـى الػدٍُّنيىا يىػٍأكيميكفى ًمٍنيىػا "، َّمكلكاكيق بَّنىا ًإنَّػؾى آتىٍيػتى بىنًػي آدى ًئكىةي: رى : قىالىًت اٍلمىبلى قىاؿى

ـٍ تيٍعًطنىا ذى  ، فىمى يينىعَّميكفى مىٍقتي ًبيىدىمَّ ًفي اآٍلًخرىةً ًلؾى فىأىٍعًطنىا كى يًَّة مىٍف خى اًلحى ذيرّْ : كىًعزًَّتي الى أىٍجعىؿي صى ، فىقىاؿى
ٍف قيٍمتي لىوي: كيٍف فىكىافى "  فيما يمي:  حتفاء بوتكريـ اهلل لئلنساف كاالً كتتجٌمى بعض مظاىر ، (4)كىمى

 .يموالفَُُقلُِالعَُُةُِبنعمُاإلنسانُُِزُُيُْميُِتَُُ -1
ـى اهللي  ُ ُ عػػف بقيػػًة المخمكقػػات فػػي أمػػكرو كثيػػرة، كبػػيَّفى لػػو سػػبيؿ  بالعقػػؿ اإلنسػػافى كميَّػػزىه كػػرَّ

، ليختػػار أييمػػا دل كالضػػبلؿ، كالحػػؽ كالباطػػؿالقػػدرة عمػػى إدراؾ الييػػالخيػػر كسػػبيؿى الشػػر، كمنحػػو 
حكجكمقحقُّٱ: ، كقػػػاؿ اهلل [10البمػػػد: ] َّجبهئُّٱ: ، قػػػاؿ اهلل (5)شػػػاء
ػػنً  اإلنسػػافً قيمػػة ير كأفضػػًؿ مػػا ييػػزٌيفي مػػف أشػػك ، [3 اإلنسػػاف: ] َّمكلكخك الػػذم  قػػؿً ة العى عمى

قػاؿ  ،ا كبيػرن ا كفضػبلن ا عظيمنػف أكتي نعمػة العقػؿ فقػد أكتػي خيػرن ، كمالنافع مف الضارّْ بيف بو  زي يّْ ميي 
 اطى نى مى  العقؿى   كلذلؾ جعؿ اهللي  ،[269البقرة:  ] َّجكمقحقمفخفُّٱ: اهلل 

ألف ؛ « عػػف النػػائـ حتػػى يسػػتيقظرفػػع القمػػـ عػػف ثبلثػػة:  »: ، يقػػكؿ ، كمحػػؿ التشػػريؼالتكميػػؼ

                                                           

 (. 1/150تفسير يحيى بف سبلـ ): يحيى بف سبلـ (1)
 .بتصٌرؼو يسير ،(9/402)في التفسير بالمأثكرالدر المنثكر : جبلؿ الديف السيكطي (2)
ػػٍف: كىاًلػػًدهً : زيػػد بػػف أسػػمـ( 3) ػػدَّثى عى ، الفىًقٍيػػوي، حى ػػدىًنيُّ ػػةي، القيػػٍدكىةي، المى جَّ ـي، الحي ػػا ، اإًلمى ػػًرمُّ ٍبػػًد اهلًل العىػػدىًكمُّ العيمى ـى أىبيػػك عى   أىٍسػػمى

ٍسػػًجًد رىسيػػٍكًؿ اهلًل  ٍمقىػػةه ًلٍمًعٍمػػـً ًفػػي مى كىػػافى لىػػوي حى ، كى ػػرى ػػٍكلىى عيمى ، كلػػو مى ػػًدٍيثو ، ظىيىػػرى لًزٍيػػدو ًمػػفى الميٍسػػنىًد أىٍكثىػػري ًمػػٍف مػػائىتىٍي حى
مائىةو  ثىبلىًثٍيفى كى ًة، سىنىةى ًستٍّ كى  (.5/316لمذىبي ) ،سير أعبلـ النببلء انظر: .تفسير، تكفي ًفي ًذم الًحجَّ

 .(2/304تفسير عبد الرزاؽ )الصنعاني:  ىماـ بف الرزاؽ عبد بكر أبك (4)
كسييشػار إلػى ىػذا المرجػع حػيف كركده الحقػا (، 1/730تفسػير مجاىػد )جبػر:  بػف مجاىد الحجاج أبك( انظر: 5)

 ىكذا: مجاىد: تفسير مجاىد. 
 .(24/438) كانظر: الطبرم: جامع البياف

، كسييشػار إلػى ىػذا المرجػع حػيف كركده (6/3910فػي ظػبلؿ القػرآف )الشػاربي:  حسػيف إبػراىيـ قطب كانظر: سيد
  الحقا ىكذا: سيد قطب: في ظبلؿ القرآف.
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؛ « الصػبي حتػى يشػبٌ عػف ك  » المػرض، شػديدى  مثبلن: قد يككفي  عمى العقؿ، كالمؤمفي  النكـ سمطافه 
 .عو مف استخداـ عقمو؛ ألف جنكنو يمن(1)«حتى يعقؿ المعتكهكعف  »ألف عقمو لـ يتـ، 

 .فيُأحسنُصورةُلينتفعُبحواّسوُاإلنسانُركيبتُ -2
و ػ، كقػػػػػػػػػػػػػاؿ المػػػػػػػػػػػػػ[4ف: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتي ] َّربيئىئنئمئزئٱُّٱ :قػػػػػػػػػػػػػاؿ اهلل ُُُُ
:ٌٍَُُِّّّّّّ ّٰ[8 -7االنفطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار:  ] َّىئنئمئزئرئ 
  :الخكاص التاليةفي  ويتجٌمى جمالكتأمؿ ركعة ىذا البنياف الذم  ،(2)"يعني خمقؾ معتدؿ القامة"
 ا مف خمؽ اإلنساف في أحسف تقكيـ.آتاه نعمة العقؿ الفارقة بيف اإلنساف كبيف الحيكاف، فيذ - أ
 .فيك كائف فريد مف نكعو، ميكٌرـ عمى سائر المخمكقاتآتاه قكة النطؽ  - ب
 لو. آتاه قكة التصرؼ في المخمكقات بحيث سخرىا اهلل  - ت
بيػػا  القػػدرة عمػػى أنػػكاع الصػػناعات، فاإلنسػػاف عنػػده مػػف الطاقػػات كالقػػدرات مػػا جعمػػو اهلل  - ث

 .(3)لصالحو، كىذا ىك المعنى األقرب عمى تسخير ما في األرض اقادرن 
 .جعلُاإلنسانُمعتدلُالقامةُعمىُأحسنُىيئةُُاهللُأنَُُّ -3

كىػػػذه بػػػبل شػػػؾ مػػػف ، [4ف: ػػػػػػػػػػػػالتي ] َّربيئىئنئمئزئٱُّٱ :قػػػاؿ اهلل     
 مسػتى لى سػاف بغيػره مػف الػدكاب كالمخمكقػات معاني خمؽ اإلنسػاف فػي أحسػف تقػكيـ، فػ ذا قارنػت اإلن

العظيـ، أكالن في الييئة كالصكرة، فبل يكجد مخمكؽ ىك أحسػف ىيئػة مػف اإلنسػاف؛ ألف  ىذا التكريـ
مػػف المخمكقػػات مػػف يزحػػؼ عمػػى بطنػػو، كمػػف يمشػػي عمػػى أربػػع، أمػػا اإلنسػػاف فيػػك المخػػتص بأنػػو 

بػػو فػػي أم كً رى كىػػك القػػادر عمػػى أف يي  ،(4)القامػػة بقػػدرة اهلل تبػػارؾ كتعػػالى يمشػػي عمػػى رجمػػيف معتػػدؿ
فاختيػػاره ىػػذه الصػػكرة لػػو منبثػػؽ مػػف كرمػػو كحػػده، كمػػف فضػػمو كحػػده، كمػػف  ،يئتوصػػكرة كفػػؽ مشػػ

، كال يشػػػكر إال (5)بػػػؿ يغتػػػر كيسػػػدر! ،فيضػػػو المغػػػدؽ عمػػػى ىػػػذا اإلنسػػػاف الػػػذم ال يشػػػكر كال يقػػػدر
 .[13]سبأ:  َّحكجكمقحقُّٱ: قاؿ اهلل القميؿ، 

 
  

                                                           

، كسييشػار إلػى ىػذا (1/659صحيح الجامع الصغير كزيادتػو )الديف األلباني:  ناصر محمد الرحمف عبد أبك (1)
 المرجع حيف كركده الحقا ىكذا: األلباني: صحيح الجامع. 

، كسييشػار إلػى ىػذا المرجػع حػيف كركده الحقػا (3/555) : بحػر العمػـكالسػمرقندم أبك الميث نصر بػف محمػد (2)
.  ىكذا: السمرقندم: بحر العمـك

 (.4/173تفسير القرآف الكريـ )  :إسماعيؿ المقدـأحمد محمد انظر:  (3)
 .بتصرؼ يسيرنفس الصفحة، ( المرجع السابؽ، 4)
 (.6/3847ظبلؿ القرآف )في سيد قطب: انظر: ( 5)
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 .اإلرادةُليتزّودُمنُالخيرُاإلنسانُفيُاهللُجعلُ -4
حميلجمىلملٱُّٱشػػػػريَّة بطبعيػػػػا أٌمػػػػارة بالسػػػػكء كمػػػػا فػػػػي اآليػػػػة الكريمػػػػة:الػػػػنفسي الب  
، فػػػػػػ ف انتصػػػػػػر [53يكسػػػػػػؼ:  ] َّمهجهينىنخنمنحنجنيمىمممخم

 عمى نفسو كىـز شيكتو كتزٌكد مػف التقػكل كعمػؿ الخيػر ليػكـً معػاده نجػا بػ ذف اهلل

، قػاؿ اهلل (1) 

 :ٌٍّّٰىٰرٰذىيييميخيحيجييهىهُّٱ
 .[32]فاطر:  َّيئىئنئمئرئزئَُِّّّّٰ

  ، كجعميػػػػـ منقػػػػاديف طػػػػػائعيفميسػػػػػيَّريف غيػػػػر ميخٌيػػػػريفالمبلئكػػػػة   الخػػػػالؽي  بينمػػػػا جعػػػػؿ
بمكا عمى العبادة ،[6التحريـ:  ] َّحفجفمغجغمعجعمظحطٱٱُّ كلكًؿ ممػؾو  ،كجي

ػػا اإلنسػػاف فقػػد جعػػؿى فيػػو اإلرادة كجعمػػو فػػي محػػٌط اختبػػارو كا بػػتبلء، كصػػار يينػػازع مقػػاـه معمػػكـ، كأمَّ
ػا نىيىػكا الخير ك  الشر، "كالمبلئكة ليػـ عقػكؿه كلػيس ليػـ شػيكات، كاألنبيػاء ليػـ عقػكؿه كشػيكات، فممَّ

 ، (2)أنفسيـ عف اليكل، كمنعكىا عمَّا تميؿي إليو الطباع، كانكا بذلؾ أفضؿ"
 .قتلُمسممُبغيرُحقمنُُىونأُعندُاهللُُزوالُالدنيا   -5

جمهلملحلخلجلمكلكخكحكجكمقُّٱ: قػػػػػاؿ اهلل     

رنمماميلىلمليكُّ: كقػػػػػػػػػاؿ اهلل  ،[151األنعػػػػػػػػػاـ:] َّخمحم
 َّهئمئخئجئحئييىينيميزيريٰىينىنننزنمن

لػزكاؿ الػدنيا أىػكف عمػى اهلل مػف قتػؿ  »أنو قاؿ:  عف النبي كجاء في الحديث  ،[33اإلسراء: ]
 .(3)« رجؿ مسمـ

 

 مػػػػف القتػػػػؿ كالتعػػػػذيب كالحػػػػبس كالتضػػػػييؽ الحػػػػكادث مبليػػػػيفكال بػػػػدَّ ىنػػػػا مػػػػف كقفػػػػة مػػػػع  
كالحصػػػار التػػػي يتعػػػٌرضي ليػػػا المبليػػػيف مػػػف المسػػػمميف فػػػي كثيػػػرو مػػػف الػػػببلد، كال تكػػػاد تجػػػدي بقعػػػةن 

ـي  في العالـ مشتعمة النتمائيـ  يدفعكف ضريبةن كثمننا ،أنيا أرضه يسكنيا مسممكف مكٌحدكف إال كتعم

                                                           

( مسػػألة تفضػػيؿ صػػالحي البشػػر عمػػى المبلئكػػة مسػػألة خبلفيػػة: فمػػذىب أىػػؿ السيػػٌنة ىػػك مػػا ذكػػرت، كالمعتزلػػة 1)
تيفٌضؿي المبلئكة، كاألشاعرة مف يفضؿ األنبياء كاألكلياء، كمنيـ مػف يقػؼ كال يقطػع، كالشػيعة تيفٌضػؿ جميػع األئمػة 

ممف لو قكؿ يؤثر إفَّ المبلئكة أفضؿ مف بعض األنبيػاء دكف بعػض ] شػرح  عمى المبلئكة، لكف لـ يينقؿ عف أحد
 (. 242-1/241الطحاكية[ )

 (.244-1/243شرح العقيدة الطحاكية )ابف أبي العز الحنفي كآخركف: ( 2)
 (.2/905صحيح الجامع )األلباني: ( 3)
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مهجهينىنمنخنُّٱ :لقػػػػػػػكؿ اهلل  مصػػػػػػداقنا ،لػػػػػػدينيـ كتمٌسػػػػػػكيـ بعقيػػػػػػػدتيـ
 .[40ج: الح ] َّخيحيجييهىه

 

كال يحػػؿُّ  ،فػػي حػػاالت مقٌيػػدة قتػػؿي الػػنفًس إال  يحػػؽال ، ك اهلل فػػي األرض خميفػػة فاإلنسػػاف  
، كمػا بٌينيػا كغيػره إال بمسػٌكغو شػرعيٌ تعػذيبيا بالحصػار كالحػبس أك  االعتداء عمى النفس المسػممة
ـي اٍمػًرئو مي » قػاؿ:  أفَّ النبػيى  حديث عبد اهلل بف مسػعكدو  ، يىٍشػيىدي أىٍف الى ًإلىػوى ًإالَّ الى يىًحػؿُّ دى ٍسػًمـو

: النٍَّفسي بًػالنٍَّفًس، كىالثَّيّْػبي  ػاًرؽي ًمػفى الػدّْيًف التَّػاًرؾي  المَّوي كىأىنّْي رىسيكؿي المًَّو، ًإالَّ ًبً ٍحدىل ثىبلىثو الزَّانًػي، كىالمى
ًة  مىاعى  (1)«ًلٍمجى

 
ُ.وُلحفظُالنفسُوعدمُتعريضياُلمخطريتوجيُ:ُالمطمبُالثالث

نيُّٱٱ: قػػاؿ اهلل  ،أمػػر القػػرآفي اإلنسػػافى بحفػػظ نفسػػو كعػػدـ تعريضػػيا لممخػػاطر كاآلالـ  

ىبنبزبمبربيئٱُّ: كقػػػػػػػاؿ اهلل  ،[195البقػػػػػػػرة:  ] َّحئجئييىي
ىبيبنبمبزبربُّٱٱ: كقػػػػػاؿ اهلل  ،[29النسػػػػػاء:  ] َّزترتيب
 .[31اإلسراء:  ] َّمثزثرثيتىتنتمتزترت
ًفػػؿ ال   ـي  شػػارعككى كاالسػػتفادة مػػف المخمكقػػات  ،لئلنسػػاًف حػػؽَّ الحيػػاة كاالنتفػػاع بحكاسػػو الحكػػي

كاألشياء التي حكلػو بمػا يخدمػو كال يؤذييػا بغيػر كجػو حػٌؽ، كأمػره أف يسػتعمؿ العقػؿ كاإلمكانيػات 
ذا مؿ الشػػر فيمػػا يػػؤذم المخمكقػػات،  يسػػتعإلصػػبلح األرض كعمارتيػػا بػػذكر اهلل كتكحيػػده؛ كأالٌ  كا 

كاف الشرعي قد نيػى عػف إيػذاء الطيػر كالحيػكاف كغيػره، كنيػى عػف حبسػيا؛ فكيػؼ بحػبًس اإلنسػاف 
، كىػػػذا الحػػػبسي ال يتناسػػػبي مػػػع كظيفػػػة كحػػػٌب الحيػػػاة كمحاصػػػرتو كىػػػك الػػػذم فيًطػػػرى عمػػػى الحريػػػة

يخػالؼ الفطػرة، كيتسػٌمط عمػى صػنؼه مػف البشػر إال أف  ىى لكػف أبىػاإلنسػاف األساسػية فػي األرض، 
الييكد الػذيف تأٌصػؿ فػييـ الحقػد كالبغضػاء كالكراىيػة لػديف كػالمخمكقات باألذل المادم كالمعنػكم، 

كالمبلحػػدة كعبػػدة األكثػػاف أخػػرل،  ةاهلل كلعبػػاده، كالنصػػارل الػػذيف كفػػركا بػػربيـ كأشػػرككا معػػو آليػػ
، كىػػػـ  غيػػػر اهلل كرسػػػكلو كالػػػى كغيػػػرىـ ممػػػف يضػػػمركف لػػػـؤ الطبػػػاع كانحػػػراؼ الفطػػػرة، كمػػػف

                                                           

كسػننو  ختصػر مػف أمػكر رسػكؿ اهلل الجػامع المسػند الصػحيح الم: أبك عبداهلل محمد بف إسػماعيؿ البخػارم (1)
كسييشػار إلػى ىػذا (، 9/5) (،6878 )ح َّٱأٌف الػنفس بػالنفس..... ُّ، كتاب الديات، بػاب قػكؿ اهلل تعػالى: كأيامو

 المرجع حيف كركده الحقا ىكذا: البخارم: صحيح البخارم.
 ف العػدؿ إلػى رسػكؿ اهلل المسند الصحيح المختصر بنقػؿ العػدؿ عػ :أبك الحسف مسمـ بف الحجاج النيسابكرمك  

  ، كسييشار إلى ىذا المرجع حيف كركده الحقا ىكذا: مسمـ: صحيح مسمـ.(3/1303)(، 1676)ح
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ـى بعضػػيـ بػػبلد المسػػمميف بغيػػر مػػا أنػػزؿ اهلل أك كىالػػكا أعػػداء اهلل فتحػػالفكا    المنػػافقكف الػػذيف حكػػ
اؿ اهلل ػػػػػػ، قـ ػػػػػػٌؿ مػف خالفيػػػالعقيدة، فظممكا شعكبيـ كسػجنكا عممػاءىـ كآذكا كأىؿ معيـ في كجو 

 :يقىقيفىفيثىثنثمثزثرثيتىتنتمتزتُّٱ
رنمماميلىلمليكىكمكلكاك
 .[58 – 57]األحزاب:  َّزن

 النفس البشرية فيما يمي:حماية كتظير عناية اإلسبلـ ب  
ُ.تحريمُإتالفُالنفسُ-1

ذا كانت شريعتنا قػد جٌرمػت كحرَّمػت إتػبلؼ غيػر اآلدمػي أك االعتػداء عميػو بغيػر كجػو     كا 
مف األمػكر الميمػة ، إفَّ !ا!كحدن ا م، ككاف ىذا اإلنسافي مسممن فكيؼ يككف الحاؿ مع اإلنساف ،حؽو 

ييىينيٱُّٱ:قػاؿ اهلل  ،التي قررتيا الشرائع السماكية حفظ النفس كصػيانتيا مػف التمػؼ

حفظيػا أحػد الضػركرات سد، إذ إفَّ يجب حفظ النفس كحراسة الجف، [195البقرة:  ] َّحئجئ
كيكػكف حفظيػا  ،(1)فرغـ كثرة الظممة كقمػة المسػممي كىك مقٌدـ عمى حفظ الديفالخمس المعركفة، 

كػػػذلؾ بعػػػدـ تنػػػاكؿ المسػػػكرات كالمحٌرمػػػات التػػػي تينيػػػؾ الجسػػػد كتيثقمػػػو بػػػاليمكـ، كتيضػػػعؼ العقػػػؿ، 
  كسيأتي ذكر حرمة االعتداء عمى النفس كحكـ قتميا بغير حؽ كذلؾ في المطمب الرابع.

ُ.جوازُالتقيةُلدفعُاألذىُ-2
 ان ؽ بكممة الكفر ما داـ قمبو مطمئنػلئلنساف أف ينطالشرع في حالة الخطر الشديد أباح فُُ

زثرثيتىتنتمتزترتيبىبنبٱُّٱ: باإليمػػاف، قػػاؿ اهلل 
، كأعطى لممؤمف رخصة إظيار الػكالء لؤلعػداء فػي حالػة الخطػر، [106النحؿ:  ] َّمث

ليدفع عنو أذاىػـ، دكف  ؛المسمـ أذل المشركيف بكممة أك فعؿ يأباح اإلسبلـ التقٌية كىى أف يتقك"
  .(2)"عمى قمبو كما انعقد عميو مف إيماف يءذلؾ ش أف يدخؿ مف

 
 

                                                           

، كسييشار إلى ىذا المرجع حيف كركده (3/1034) التفسير القرآني لمقرآفالخطيب:  يكنس الكريـ عبد( انظر: 1)
 .التفسير القرآني لمقرآفالحقا ىكذا: الخطيب: 

، كسييشػػار إلػػى ىػػذا (10/5091الفػػتح الربػػاني مػػف فتػػاكل اإلمػػاـ الشػػككاني ) الشػػككاني: محمػػد بػػف عمػػي: كانظػػر 
  المرجع حيف كركده الحقا ىكذا: الشككاني: الفتح الرباني.

 (.2/431) مرجع سبؽ ذكرهالخطيب:  (2)
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ُ.أكلُالميتةُعندُالضرورةُ-3
ا أك قطعنػػ" ، كتصػػير كاجبػػة إذا شػػارؼ عمػػى اليػػبلؾعنػػد الضػػركرة رٌبانيػػة كىػػي رخصػػة 

كجػػكب  كحكميػػا فػػي المػػذاىب األربعػػة: ،فػػبل يشػػترط أف يصػػبر حتػػى يشػػرؼ عمػػى المػػكت ،اظننػػ
قىػوالمحػػرَّـ، بمقػدار مػػا ي األكػؿ مػف زنرنممٱُّٱ ، كيػػأمف معػو المػػكت، لقكلػو تعػػالى:سػد رمى

جئييىينيُّٱ: كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ...، [173]البقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة:  َّريٰىينىنننمن

ػػػ إال فػي حالػة خاٌصػة  ؛ف ف ترؾ األكؿ كالشػرب حتػى ىمػؾ، فقػد عصػى ،[195]البقرة: َّحئ
ك ضػػػراب األسػػػرل عػػػف الطعػػػاـ فػػػي سػػػجكف األعػػػداء كأسػػػمكبو لمضػػػغط عمػػػى إدارة السػػػجف لتمبيػػػة 

عنػػو فػػػي محكػػػـ  ألف فيػػو إلقػػػاء إلػػػى التيمكػػة، كىػػػك منيػػػيه  طػػالبيـ، كىػػػذا لػػػو أحكامػػو الخاٌصػػػة ػػػػػػم
 .(1)"التنزيؿ، كألنو قادر عمى إحياء نفسو بما أحمو اهلل لو، فمزمو، كما لك كاف معو طعاـ حبلؿ

، الجػػػػكع أك العطػػػػشيػػػػرد ل، كػػػؿ شػػػػيء ميحػػػػٌرـفػػػػي المػػػػذاىب األربعػػػػة يسػػػػتباح لمضػػػركرة "ك 
جميػػكر شػػرب الخمػػر عنػػد ضػػركرة الأجػػاز ، "ك (2)"كػػؿ حيػػكاف كالخنزيػػر كطعػػاـ الغيػػر كالميتػػة مػػف

العطػػش أك الغصػػػص أك اإلكػػػراه قػػػدر مػػا تنػػػدفع بػػػو الضػػػركرة؛ ألف الحفػػاظ عمػػػى الحيػػػاة يقتضػػػي 
 .(3)"إباحة كؿ ما يطفئ الظمأ

 
ُ.حقبغيرُالمطمبُالرابع:ُحرمةُقتلُالنفسُ

كاعتدل عمػى بنيانػو  لمف خالؼى أكامر الجبار كالترىيب الشديد جاءت اآليات بالكعيد   
رنمماميلىلمليكىكُّٱ: فػػػػػػي األرض، فقػػػػػػاؿ 

جسُّٱ:، كقاؿ [93النساء:  ] َّزيريٰىينىنننمنزن
جغمعجعمظحطمضخضحضجضمصخصحصمسخسحس
 .[42–41الشكرل:  ] َّخكحكجكمقمفحقخفحفجفمغ

                                                           

ٍيًمػٌي: الًفٍقػوي  مصػطفى بف كىٍىبىة (1)  النَّظريَّػات كأىػـٌ  المذىبيَّػة كاآلراء الشَّػرعيَّة لؤلدلٌػة "الشَّػامؿ كأدلَّتيػوي  اإلسػبلميُّ  الزُّحى
، كسييشػار إلػى ىػذا المرجػع حػيف كركده (، بتصػرؼ يسػير4/2602) كتخريجيػا" النَّبكيَّػة األحاديػث كتحقيؽ الفقييَّة

 الحقا ىكذا: الزحيمي: الفقو اإلسبلمي كأدلتو.
 ( بتصٌرؼ.2606 /4المرجع السابؽ ) (2)

 ( بتصرؼ يسير.4/2611ابؽ )المرجع الس(3) 
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ا" اٍبًف عيمىرى  كفي حديث ٍنييمى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو "رىًضيى المَّوي عى لىٍف يىزىاؿى الميٍؤًمفي  »: ، قىاؿى
ا رىامن ـٍ ييًصٍب دىمنا حى ا لى ةو ًمٍف ًديًنًو، مى  .(1)« ًفي فيٍسحى

 كتظير عناية اإلسبلـ باإلنساف، كعدـ إكراىو عمى الدخكؿ في الديف، مف خبلؿ ما يمي:
 .انُفيُالمنظورُاإلسالمياإلنسأوًل:ُ -

الجػػنس كمقيػػاسو فػػي ىػػذا  كأالجػػنس البشػػرم بشػػكؿ عػػاـ، كلػػـ يأخػػذ المػػكف  كػػٌرـى  اإلسػػبلـي   
يقىقٱُّٱالتكريـ العاـ لئلنساف عمى غيره، فكانػت نظػرة عادلػة كمػا بيَّنػت اآليػة الكريمػة:

كػػاف تعامػػؿ فكػػرَّـ البشػػر مسػػمميـ كغيػػره، كرزؽ الجميػػع، كبيػػذه الرؤيػػة كىػػذا المنطػػؽ  َّلكاك

 َّحلجلمكلكخكحكجكمقُّٱ: ، يقػػكؿ اهلل مػع النػػاس جميعنػا النبػي 
فاألمر ىنا عاـ، يشمؿي نفكس المسػمميف كغيػر المسػمميف؛ فالعػدؿي فػي الشػريعة  ،[151األنعاـ:  ]

، "كىذه اآلية نييه عف قتؿ الٌنفس المحرَّمة، مؤمنةن كانت أك معاىدة، إال بػالحؽّْ (2)مطمؽ ال يتجزأ
 . (3)كجبي قتميا"الذم يي 

يتعامؿ مع نفكسو بشرية مكٌرمة، فبل يجكز إىانتيا أك ظمميا، أك التَّعٌدم  لقد كاف  ك"    
عمى حقكقيا، أك التقميؿ مف شأنيا، كىذا كاضحه بيّْف في آيات القرآف الكريـ، ككذلؾ في حياة 

نى  »كركم أفَّ  ، "(4)الرسكؿ  سىٍيؿى ٍبفى حي ، كى نىازىةه قىٍيسى ٍبفى سىٍعدو ، كىانىا ًباٍلقىاًدًسيًَّة فىمىرٍَّت ًبًيمىا جى ٍيؼو
: ًإفَّ رىسيكؿى اهلًل  ا: ًإنَّيىا ًمٍف أىٍىًؿ اأٍلىٍرًض، فىقىاالى ا، فىًقيؿى لىييمى : ًإنَّوي  فىقىامى ـى فىًقيؿى نىازىةه، فىقىا مىرٍَّت ًبًو جى

: أىلىٍيسىٍت نىٍفسنا ، فىقىاؿى  رة في كتب السينَّة.كالقصة مشيك  ،(5)«يىييكًدمّّ
 .ثانيًا:ُمنيجُاإلسالمُفيُالدعوةُليسُباإلكراه -

ـى أف يدعكى غير المسمـ إلى اإلسبلـ كالتكحيد بالحكمة كالبرىاف  كأمىرى الخالؽ    المسم
جبحبهئمئخئحئجئييُّ: كالمكعظة الحسنة، قاؿ اهلل 

 ، كنيانا عف إكراه الناس عمى اإلسبلـ فقاؿ[125]النحؿ:  َّجتهبمبخب

                                                           

ٍف أىٍحيىاىىا ُّ، كتاب الديات، باب قكؿ اهلل تعالى: صحيح البخارمالبخارم: ( 1) مى   .(2/9) (،6862)ح َّٱكى
 (.34-30) ص: أخبلؽ الحركب في السيٌنة النبكية :( انظر: راغب السرجاني2)
، كسييشػػار إلػػى ىػػذا المرجػػع حػػيف (7/133القرطبػػي: الجػػامع ألحكػػاـ القػػرآف )أحمػػد  بػػف محمػػد اهلل عبػػد أبػػك (3)

 كركده الحقا ىكذا: القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف. 
 (.30)ص:  السرجاني: مرجع سبؽ ذكره( 4)

مسػػػػمـ: ك . (2/85)(، 1312، كتػػػاب الجنػػػػائز، بػػػاب مػػػػف قػػػاـ لجنػػػػازة ييػػػكدم )حصػػػحيح البخػػػػارمالبخػػػارم:  (5)
 .(2/661)(، 961، كتاب الجنائز، باب القياـ لمجنازة )حصحيح مسمـ
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:زئرئٍَُِّّّّّٰٰىٌّٰرٰذييىيميخيُّٱٱ

ٰهجهمههنمنخنحنممجنخمحمجمُّٱ: كقاؿ اهلل ، [99يكنس:  ] َّمئ

هيميخيحيجي هثهتمثمتهبمبهئمئ

نا أف نيقاتؿ مف حاؿى بيف الناًس كبيف بمكغ ديف اهلل إلييـ، [256]البقرة:  َّهسمس  كأمىرى
قامة الحجة عمييـ كافى إذا شٌيع جيشان كاف ، الذم ، كىذا ىك منيج النبي بعد إنذارىـ كا 

سىٍيًؿ ٍبًف سىٍعدو ف كالسمؼ مف بعدىـ، كيشيدي ليذا حديثي ك ه الراشدؤ يكصيو، كسارى عمى ىذا خمفا
 أىفَّ رىسيكؿى المًَّو ، : مىى يىدىٍيوً  »، قىاؿى يٍعًطيىفَّ الرَّايىةى غىدنا رىجيبلن يىٍفتىحي المَّوي عى : فىبىاتى «ألى ، قىاؿى

مىى رىسيكًؿ المًَّو النَّاسي يىديككي  ك أىٍف كفى لىٍيمىتىييـٍ أىيُّييـٍ ييٍعطىاىىا، فىمىمَّا أىٍصبىحى النَّاسي غىدىٍكا عى ـٍ يىٍرجي ، كيمُّيي
 : ًميُّ ٍبفي أىًبي طىاًلبو »ييٍعطىاىىا، فىقىاؿى :  ،«أىٍيفى عى ٍينىٍيًو يىا رىسيكؿى المًَّو، قىاؿى فىأىٍرًسميكا  »فىقىاليكا: يىٍشتىًكي عى

عه، فىأىٍعطىاهي  ،«لىٍيًو فىٍأتيكًني ًبوً إً  ـٍ يىكيٍف ًبًو كىجى تَّى كىأىٍف لى دىعىا لىوي، فىبىرىأى حى ٍينىٍيًو كى ؽى ًفي عى اءى بىصى فىمىمَّا جى
 : تَّى يىكيكنيكا ًمٍثمىنىان فىقىاؿى ـٍ حى : يىا رىسيكؿى المًَّو، أيقىاًتمييي ًميّّ مىى ًرسٍ »الرَّايىةى، فىقىاؿى عى تَّى تىٍنًزؿى اٍنفيٍذ عى ًمؾى حى

ؽّْ المًَّو ًفيًو، فىكىالمَّوً  ـٍ ًمٍف حى مىٍيًي ا يىًجبي عى ـٍ ًبمى ، كىأىٍخًبٍرىي ـٍ ًإلىى اإًلٍسبلىـً ، ثيَـّ اٍدعييي ـٍ ًتًي ىٍف يىٍيًدمى ًبسىاحى  ألى
ٍمري النَّعىـً  ٍيره لىؾى ًمٍف أىٍف يىكيكفى لىؾى حي  .(1)«المَّوي ًبؾى رىجيبلن كىاًحدنا، خى

المسػمميف في الفتكحات عٌممنا ديف اإلسبلـ أفَّ المسمـ ال يبدأ دعكتو بالقتاؿ إال مػف بػدأ ك   
كأفَّ الحػرب ىػي العػبلجي األخيػر إف  ، [191]البقرة:  َّىيميخيُّٱ: قاؿ اهلل  ،بالقتاؿ

ؿ إمَّا يأمري أمير سًريَّتو أف يدعك عدكَّه قبؿ القتا أبكا فتح الطريؽ لمدعاة لتبميغ رسالتيـ، "ككاف 
إلػػى اإلسػػبلـ كاليجػػرة، أك إلػػى اإلسػػبلـ دكف اليجػػرة، كيككنػػكف كػػأعراب المسػػمميف لػػيسى ليػػـ فػػي 

ال استعاف باهلل كقاتميـ الفيء نصيب، أك بذؿ الجزية، ف ف ىـ أجابكا إليو قىًبؿ  . (2)"منيـ كا 
ة رحمػة ىذه نظرة اإلسبلـ لئلنساف، كىذا ىديو في التعامؿ مع الجنًس البشػرم، إنيػا نظػر   

  ليذا المخمكؽ الميكٌرـ. كشفقة كحبٍّ لمخير، كدعكة لمعيش كفؽ مراد اهلل 
 

 

                                                           

ًميّْ ٍبًف أىًبي طىاًلبو القيرىًشيّْ اليىاًشًميّْ أىبًػي ،  ، كتاب أصحاب النبي صحيح البخارمالبخارم: ( 1) نىاًقًب عى بىابي مى
سىفً  ، باب فضػائؿ عمػي بػف أبػي ، كتاب فضائؿ الصحابة صحيح مسمـمسمـ: ك  .(5/18)(، 3701)ح  الحى
 . (2404،) (4/1872)طالب 

، كسييشػػار إلػػى ىػػذا المرجػػع (3/91)فػػي ىػػدم خيػػر العبػػاد  زاد المعػػادابػػف قػػيـ الجكزيػػة:  بكػػر أبػػي بػػف مػػدمح (2)
 حيف كركده الحقا ىكذا: ابف قيـ الجكزية: زاد المعاد. 
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ُالمبحثُالثاني
ُميمةُاإلنسانُاألساسيةُفيُاألرض

نمػػػا خمقػػو اهلل    ليكوووله لووو   إفَّ كجػػكد اإلنسػػاف فػػػي األرض لػػـ يكػػف صػػػدفة كال عبثنػػا، كا 

مػف نسػاف األساسػية فػي األرض كتبرز ميمة اإلالدلر المركزي في عمارة األرض لإصالحها، 
 :خبلؿ المطالب اآلتية

ُ.تمامُالعبوديةُواإلذعانُهللُتعالىالمطمبُاألول:ُ
ـى     بعبادتو كتكحيده كشكره، كعبلقتو بسيد الخمؽ  اإلسبلـي عبلقة اإلنساف بربو  نظَّ

باعو، كعبلقتو مع غيره مف جنسو، كنظَّـ لو عبلقاتو المالية بطاعتو كمحبتو كحسف اتٌ 
، كنياه عف الشر كالفساد في األرض، كالشرؾ باهلل، كالقتؿ بغير حؽ، ، كالمعاشراتكاألخبلقية

ػػ إال ما أباح اإلسبلـ قتميا مف  المخمكقات بغير سبب شرعيقتؿ كأكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ، ك 
َـّ العبكدية لربو  ف يككف اإلنسافي عبدنا، كل(1)، كغيرهالفكاسؽ ػػػ إال إذا كاف كامؿ التسميـ  تا

مضخضحضجضُّٱ: قاؿ اهلل  ،في كٌؿ ما أمره بو ركبُّ تكاإلذعاف ببل نفكر أك إعراض أك 
حكجكحقمقمفخفحفجفمغجغمعجعمظحط

 –51]النكر:  َّممخمحمجمهلملخلحلجلمكخكلك

ٱ:، كقاؿ [52 مجحجمثهتمتختحتُّٱٱ حسخسجسمخجخمحجح
مف خبلؿ تعريؼ المعنى ىذا  كيتَّضح، [163–162]األنعاـ: ٱٱَّجضمصخصحصمس
 :التالي المغكم كالشرعي العبادة

 .العبادةُلغة:ُأولًُ
تأتي العبادة في المغة عمى خمسة معافو كىي: الخضكع، كالذٌؿ، كالطاعة، كالتمميؾ، ُُ

ًنيَّة اٍلًعبىادىة: ًىيى التذلؿ كا"،ُ(2)، كالتكحيدكالتٌنسُّؾ كهكى : اؿ اهلل ػػػػػػػػػػػػػػػػػ، ق(3)"لخضكع عمى أبمغ اٍلكيجي
 .[56]الذاريات:  َّىئنئمئزئرئُّّٰٱ

                                                           

، كسييشار إلى ىذا (133-1032 :)ص مختصر الفقو اإلسبلمي :التكيجرمبف إبراىيـ ( انظر: محمد 1)
 ذا: التكيجرم: مختصر الفقو اإلسبلمي.المرجع حيف كركده الحقا ىك

، كسييشار إلى ىذا المرجع (1/221الفركؽ المغكية )اهلل العسكرم: معجـ  عبد بف الحسف ىبلؿ أبك( انظر: 2)
 حيف كركده الحقا ىكذا: العسكرم: الفركؽ المغكية.

بكدية البف تيمية شرح رسالة الع: (، كعبد الرحيـ بف صمايؿ السممي1/597الكميات )انظر: الكفكم: ك  
 ، كسييشار إلى ىذا المرجع حيف كركده الحقا ىكذا: السممي: العبكدية.(13/8)

 (.1/903الكميات )الكفكم:  (3)
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 .العبادةُشرًعاا:ُثانيًُ
، (1)" اسػػـ جػػامع لكػػؿ مػػا يحبػػو اهلل كيرضػػاه، مػػف األقػػكاؿ، كاألعمػػاؿ الظػػاىرة كالباطنػػة"   

الػذم ىػك الغايػة،  تػداءن بػالنبي فكمما حقؽ اإًلنسىاف ذلػؾ كممػا كىػافى أعمػى فػي الكمػاؿ، كأكثػر اق"
 ."(2)كالذركة في كماؿ العبكدية هلل 

 .(4)"فعؿ المكمؼ عمى خبلؼ ىكل نفسو؛ تعظيمنا لربوىي " بقكلو: (3)كعرَّفيا الجرجاني  
قػاؿ  ،، كالتقٌمب في رياض ىػذه العبػادةعبادة اهلل  ىيئلنساف كظيفة العمر الحقيقية لك   
حسجسمخٱُّٱ: ، كقاؿ ٱ[56لذاريات: ]ا َّىئنئمئزئرئُّّٰ:اهلل 
 َّجغمعجعحطمظمضخضحضجضمصخصحصمسخس
ُ.[5]البينة: 
ُ.شـروطُالعبـادةثالثًا:ُ
مرسكؿ لمتابعة الاإلخبلص هلل، ك  :إذا تكٌفر فييا شرطافإال " تيقبؿكىذه العبكدية التَّامة ال   
"(5) ، "وػػػػػػػفػي قكل ػػ و اهللػػػرحمػػ  ؿ بف عياضػػػػػػػػقاؿ الفضي  :َّمهىهجهينىنُّٱ 
مػؿ قػاؿ: إف الع، قالكا: يا أبا عمي ما أخمصو كمػا أصػكبون، قاؿ: أخمصو كأصكبو  .[2الممؾ:  ]

ذا اا كلـ يكف صكابن إذا كاف خالصن  ػ كلػـ يكػف اكػاف صػكابن  لـ يقبػؿ، كا  ا لػـ يقبػؿ، حتػى يكػكف خالصن
ػػػ العبػػػػادة  تدفػػػ ذا فقػػػ، ، كالخػػػالص أف يكػػػػكف هلل، كالصػػػكاب أف يكػػػكف عمػػػى السػػػػنةاا صػػػكابن خالصن
 .(6)" ىما بطمتٍ ف أك أحديالشرط
ُ.بالتقوىبينُالمكّمفينُالتفاضلُرابًعا:ُ
قاؿ  ،لمَّا كاف اإليماف يزيدي كينقيص؛ كاف الناسي يتفاضمكف حسب زيادة اإليماف كنقصو  
يعني: إفَّ أكـر المؤمنيف عند اهلل  ،[13]الحجرات:  َّيتىتنتمتزتُّ: اهلل 

سعادة اإلنساف كشقاءه بحسب ما يصدري منو مف اإليماف كاألعماؿ  اهلل  ك"جعؿالمتقكف، 

                                                           

 (.1/44العبكدية )السممي: ( 1)
 (.1/416شرح الطحاكية )الحكالي:  الرحمف عبد بف سفر (2)

لػو ، ك مسكؼ. مف كبار العمماء بالعربيػة: فييعمي بف محمد بف عمي، المعركؼ بالشريؼ الجرجانالجرجاني:  (3)
 (.5/7ق(. انظر: األعبلـ، لمزركمي )816نحك خمسيف مصنفا، تكفي سنة)

 (.1/146التعريفات )الجرجاني: كتاب  محمد بف عمي (4)
، كسييشػار إلػى ىػذا المرجػع حػػيف (2/1حمػد فػي العقيػدة )رسػائؿ الشػيخ الالحمػد:  أحمػد بػف إبػراىيـ بػف محمػد (5)

 كركده الحقا ىكذا: الحمد: رسائؿ الحمد.
 (.2/10) كالحمد: مرجع سبؽ ذكره(، 76 :العبكدية )صالسممي: ( انظر: 6)
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ىثنثمثزثُّٱ:  قاؿ اهلل ،(1)ا مف الكفر كاألعماؿ السيئة"ىالصالحة، أك ضد

يث يكمكىكلكاكيقىقيفىف يلىلمل

حجهتمثمتختحتجتهبُّٱ: ، كقاؿ [97ؿ: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالنح ] َّممام
 .[18السجدة:  ] َّٱٱمج

 
ُ.المطمبُالثاني:ُتنفيذُأوامرُالخالقُ

 :ما يمي لئلنساف في األرض كميا المكلى الكاجبات التي أك أىـ مف   
ُ.عبادةُاهللُوحدهُوتركُماُسواهُمماُلُينفعُولُيضر -1
يبىبنبٱُّٱ:  قػػػاؿ اهللُ،تػػػرؾ الشػػػرؾبالعبػػػادة كحػػػده ك  المػػػكلى  إفػػػراديجػػػب ُُُ

، [165]البقػػرة:  َّيفىفيثىثنثزثمثرثيتىتنتمتزترت
 .[22البقرة: ] َّخسحسجسمخجخمحٱُّٱ:كقاؿ اهلل 

ُ.فيُتنفيذُالحقُّوالحكمةُوالقوةُإقامةُالعدلُفيُالحكمُ -2
بد مف  بل يجكز الميؿ كاتٌباع اليكل، بؿ الف غير مسمـحتى لك كاف الخبلؼ بيف مسمـ ك    

حبخبجبهئمئخئحئُّٱ: قاؿ اهلل  ،رضإقامة القسط في األ

]المائدة:  َّمخجخمحجححجمجمثهتمتختحتجتمبهب

 ٌَّّٰىٰرٰذىيييميخيحيجيُّٱ: اؿ اهلل ػػػػػػػػػكق، [8
 .[42]المائدة: 

ُ.التفّكرُفيُخمقُالسمواتُواألرض -3
الكصػكؿ لمخػالؽ الحػٌؽ كزيػادة اإليمػاف، كاالسػتفادة التأمؿ في الشكاىد الككنية إلى يدؼ يُُُ

لكاكيقىقيفىفيثىثنثٱُّٱ: قػاؿ اهلل  ،اىىداتمف المش

مفخفحفجفمغٱُّٱ: ، كقػػػػػػػػػاؿ اهلل [190آؿ عمػػػػػػػػػراف:  ] َّىكمك

فصػػػػػػػػػػمت:  ] َّخمحمجمهلخلملحلجلحقمقجكحكخكلكمك
53]. 
 

                                                           

 (.1029 :)ص التكيجرم: مختصر الفقو اإلسبلمي (1)
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ُ.المتابعةُعمىُطريقُالمرسمين -4
، إلنػذار الغػافميف كتعمػيـ الجػاىميف األنبيػاء كالمرسػميف؛ السػير عمػى طريػؽ عاةيمضػي الػدُُُ

يـ عمػػػى قػػػػدر عمميػػػػـ تخػػػػاطبمتفػػػػاكت العقػػػػكؿ كاألفيػػػاـ،  ، كمراعػػػاةصػػػػبرفسػػػػيـ عمػػػى الكييػػػدٌربكا أن
مفخفحفجفمغجغمعجعٱُّٱ:قػػػػػػػػاؿ اهلل  ،النتػػػػػػػػائج كاتعٌجمػػػػػػػػي أالَّ ك ككعػػػػػػػػييـ، 
لىٍك »قاؿ:  جاء في الحديث الشريؼ أفَّ النبي ك  ،[35 األحقاؼ: ] َّمقحق بىمّْغيكا عىنّْي كى

 .(1)«...آيىةن 
مىػى األذل فػي الػػدعكة ًإلىػى اهلل، كيتحممػكفى فػػي ؿ كأتبػػاعكليػذا كانػًت الرسػ"    يـ يصػبركفى عى

ػكفى  ؛ بػؿ رىاضي بػذلؾ، فػً ف المحػبَّ ربمػا يتمػذذي  تنفيذ أكامر اهلل مف الخمًؽ غايةى المشقًة كىيـ صابركفى
رضػي -بما ييصيبوي مف األذل في رضى مىحبكبًو، كما كافى عبدي الممػًؾ بػفي عمػرى بػًف عبػًد العزيػز 

ًدٍدتي  -و عنيمػاالمَّػ قامػًة العػدًؿ: يػا أىبىػًت، لػػكى مىػػى تنفيػًذ الحػٌؽ كا  يقػكؿي ألبيػًو فػي خبلفتػًو إذا حػرصى عى
ؿٌ  مٍت بي كبؾى القيدكري في اهلل عزَّ كىجى  .(2)"أىني غى

 
ُُ.ُالمطمبُالثالث:ُتبميغُدينُاهللُودعوةُالخمقُإليو

 كتتجٌمى معالـ ىذا التبميغ كىذه الدعكة في األمكر اآلتية:  
 .والمرسميناألنبياءُُميمةالدعوةُ -1

 و؛ ب قامة دينميمات األنبياء كالدعاة كالنَّاصحيف داللة الخمؽ عمى الخالؽ أشرؼ مف   
عكة النبي ، كىذه أىـ أىداؼ د، باإلنذار كالترغيب كالترىيبفي األرض، كتعبيد الناس لربيـ 

ينىنمنخنحنجنُّٱ: لمنبي اإلليي كيأتي الخطاب ،محمد 

زتمترتيبىبنبمبزبربٱُّٱكأمره بالببلغ فقاؿ: ،[45]األحزاب:  َّجه

ىكمكلكاكيقيفىقىفيثىثمثنثزثرثيتىتنت

  .[67]المائدة:  َّيك
كىػػك يينتػػدبي ليسػػير فػػي طريػػؽ بميمتػػو الدعكيػػة الرٌبانيػة، كبيػذا يجػػدري بالداعيػػة أف يفتخػػر   
يبثُّ أنفاس الحياة في القمػكب الميتػة لتػدٌب فييػا الحيػاة بػذكر ل ،المصمحيفسبيؿ نبياء كالرسؿ ك األ

                                                           

ٍف بىًني ًإٍسرىاًئيؿى بىابي مى ، كتاب أحاديث األنبياء، صحيح البخارمالبخارم: ( 1)  .(4/170) (،3461)ح ا ذيًكرى عى
، (78-1/77)الحنبمػي  ابف رجبالحافظ مجمكع رسائؿ رجب الحنبمي:  بف أحمد بف الرحمف عبد الديف زيف (2)

 كسييشار إلى ىذا المرجع حيف كركده الحقا ىكذا: ابف رجب: مجمكع رسائؿ ابف رجب.



08 

 

ريٰىينىنمنننرنزنمماميلُّٱٱٱالقائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ: اهلل تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى
الخيػر كينثػر  ري ، كينطمؽ بيمةو كثٌابة يبذي [122]األنعاـ: ٱَّحئجئييىيزيميني

مبُّٱ :قاؿ اهلل  ،ضاىيو كساـالذم ال ي كةع؛ فيحصؿ عمى كساـ الدالطمأنينة بيف عباد اهلل
فصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمت:  ] َّمثزثرثيتىتنتمتزترتيبىبنب
َـّ الػػدعكة ك ، [33 الميػػداف الػػدعكم يطمبنػػا كيستصػػرخ نجػػدتنا، إفَّ ديننػػا يمسػػي " ككيػػؼ ال نحمػػؿي ىػػ

نحػػػف نػػػرل أمػػػة المميػػػار لػػػـ تحصػػػد فػػػي ميػػػاديف كيصػػػبحي تحػػػت القصػػػؼ كال ناصػػػرى كال مغيػػػث، ك 
 تى فىػػػ، كقػػػد عػػػبل صػػػكت الباطػػػؿ كعربػػػد، كخى نكػػػرات تمػػػؤل األرجػػػاءاإلنجػػػاز سػػػكل القميػػػؿ، كنػػػرل الم

، كنشػاىد بػبلد المستضػعفيف المحاصػرة بالنػار كالحديػد، كالعممػاء ميكٌبمػكف (1)صكت الحػؽ كانػزكل"
َـّ الخبػػث، كظيػػر الفسػػادي فػػي البػػرّْ كالبحػػر بمػػا كسػػبت أيػػدم  كميبلحقػػكف، لقػػد اسػػتفحؿ الفسػػاد كعػػ

ذا اكتفػػػى المصػػػمحكف إلغراقيػػػاالنجػػػاة  ـك إلػػػى خػػػرؽ سػػفينةالنػػاس، كعمػػػد كثيػػػره مػػػف جيمػػة القػػػ ، كا 
ر ممػا ثػالنتػائج كارثيػة أك ستككفعندىا ك  ،تغرؽستتحٌطـ ك ببل شؾ بالمراقبة مف بعيد ف فَّ السفينة 

يلُّفػػػػػػ ؛اةػػػػػػػػػاسػػػػػتنفار الدعاؿ فتيػػػػػؿ الػػػػػدعكة ك ػػػػػػػػػػإشعؿ، كلػػػػػذلؾ ال بػػػػػدَّ مػػػػػف ػػػػػػػػػػعقاليتخٌيمػػػػػو 

إرشػػػػػاد التػػػػػائييف كتبصػػػػػير الحيػػػػػارل، اليػػػػػدؼ ، ك [71]التكبػػػػػة:  َّزنرنممام
 كىذا مف أجٌؿ مقاصد األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر. ،كاألخذ عمى أيدم العابثيف

 .واحدةُوالغايةالشرائعُُاختالف -2
تقرير عقيدة لجاءكا  شرائعيـ، إال أنيـ جميعنا كاختبلؼ رغـ تباعد األزمنةفكؿُّ األنبياء  ُ

ًدينيييـٍ  »: قاؿ النبي  (،إال اهللال إلو )كاحدة كىي كغاية  ، أيمَّيىاتيييـٍ شىتَّى كى تو كىاأٍلىٍنًبيىاءي ًإٍخكىةه ًلعىبلَّ
حيجيٰهُّٱ: قاؿ اهلل ، فاألب كاحد كاألميات مختمفات، لكٌف العقيدة كاحدة، ك (2)«كىاًحده 
مف العبادة لمف  المخمكؽ شيئناكاضح كىك أال يصرؼ  اليدؼك ، [19محمد:  ] َّهيميخي

دعكة طريقة مف خبلؿ النظر في  كيتَّضح ىذاال يستحقيا مف األنداد كاألصناـ كالمخمكقات، 
: كىك يدعك قكمو حكاية عف نكح  ، قاؿ اهلل عمييـ السبلـ ألقكاميـ الرسؿ كاألنبياء

ٌٍّّٰىٰرٰذُّٱ  َّىئنئمئزئرئَُِّّّّٰ
ىلمليكىكمكلكاكيقُّٱكقاؿ:   ،[59]األعراؼ:  اميل

                                                           

 (.22-21:)ص يا صاحب الرسالة :خالد أبك شادم (1)
ـى ًإًذ اٍنتىبىػذىٍت ًمػٍف  ُّٱبىػابي قىػٍكًؿ المَّػًو البخارم: صحيح البخارم، كتاب أحاديػث األنبيػاء،  (2) ػٍريى كىاٍذكيػٍر ًفػي الًكتىػاًب مى
 (.4/167(، )3443)ح َّأىٍىًميىا
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مصخصحصمسُّٱ:  قاؿ ، كحكاية عف نبي اهلل ىكد [62األعراؼ:  ] َّمم
 قاؿ كحكاية عف نبي اهلل صالح  ،[65األعراؼ:  ] َّجعمظمضحطخضحضجض

 :نبي اف ػػػػػػػى لسػػعمك ، [73األعراؼ:  ] َّحصمسخسحسجسمخجخمحُّٱ
جتهبمبخبحبجبهئمئخئحئُّٱ : اؿػػػػػػػق اهلل شعيب 
حت اك  ،[36]العنكبكت:  َّ التي ترٌبى فييا الجيؿ األكؿ مف  في سيرة النبي  أيضن

المكاقؼ ما زالت حية ك  ،كثبات اإليماف ،كعمؽ العقيدة ،عمى صفاء المنيج اـ الصحابة الكر 
حكاره دار  ، الجندم في جيش سعد بف أبي كقاص ربعي بف عامر ، فيا ىك كىي كثيرة

ما الذم دعاكـ إلى حربنا  رستـ قائد الجيش الفارسي في كقعة القادسية، قاؿ لو رستـ: و كبيفبين
اءى ًبنىا ًلنيٍخًرجى مىٍف شىاءى ًمٍف ًعبىادىًة اٍلًعبىاًد ًإلىى ًعبىادىًة ". (1)كالكلكع بديارنان : المَّوي اٍبتىعىثىنىا، كىالمَّوي جى قىاؿى

مىنىا ًبًديًنًو  ، فىأىٍرسى ٍدًؿ اإًلٍسبلـً ٍكًر األىٍديىاًف ًإلىى عى ًمٍف جى ًمٍف ًضيًؽ الدٍُّنيىا ًإلىى ًسعىًتيىا، كى ٍمًقوً المًَّو، كى  ًإلىى خى
وي يىمً  ٍكنىاهي كىأىٍرضى تىرى ٍنوي، كى ٍعنىا عى ٍف قىًبؿى ًمنَّا ذىًلؾى قىًبٍمنىا ذىًلؾى ًمٍنوي كىرىجى ـٍ ًإلىٍيًو، فىمى مىٍف أىبىى ًلنىٍدعيكىىي ييىا ديكنىنىا، كى

تَّى نيٍفًضيى ًإلىى مىٍكعيكًد المَّوً   .(2)"قىاتىٍمنىاهي أىبىدنا، حى
 .الدعوةأمانةُأداءُحقُ -3

 -كالكالدة قادمة ال بٌد ليا مف مخاض، كال بٌد لممخاض مػف آالـ ،اف لمحمؿ كالدةف ذا ك"  ُُ
يتحمميػػا المسػػمـ بػػنفس راضػػية، كركح كفٌيػػة قكيػػة، حتػػى لػػك كانػػت الػػكالدة تػػكرث  -سػػٌنة اهلل كحكمتػػو

أف تشػػرؽ األرض مػػرة أخػػرل بنػػكر اهلل المبػػيف، كييتػػؼ  -كفضػػمو بعػػكف اهلل  -كال بػػد ...المػػكت
ا قائػػدن  ، كنبػػكة الرسػػكؿ الكػػريـ جمعػػيف باأللكىيػػة كالربكبيػػة كالعبكديػػة هلل كحػػده أىػػؿ األرض أ

ـ الطغػاة ، ميمػا تحمٌػؾ الظػبلـ، كتجيَّػا، كبالجيػاد سػبيبلن ا مبينن ا ككتابن ا، كبالقرآف الكريـ دستكرن كزعيمن 
ُ.(3)"غاـ، إف شاء اهلل تعالىكالطُّ 
إال مػػف دعػػا إلػػى اهلل  الرسػػكؿ عمػػى الحقيقػػةمػػف أتبػػاع : " كال يكػػكف الجكزيػػة ابػػف قػػيّْـ قػػاؿ  

 َّيثىثنثمثزثيترثىتنتمتزترتُّٱ: قػػاؿ اهلل  ،عمػػى بصػػيرة

                                                           

، كسييشار (1/71)الراشدة  الخبلفة لتاريخ مكجز مع فقو السيرة النبكية:  البكطي رىمضاف سىعيد مٌحمد( انظر: 1)
  إلى ىذا المرجع حيف كركده الحقا ىكذا: البكطي: فقو السيرة النبكية.

 (.3/520تاريخ الرسؿ كالممكؾ، كصمة تاريخ الطبرم )أبك جعفر محمد بف جرير الطبرم: ( 2)
 ر.بتصرؼ يسي (272-1/271السيرة النبكية منيجية دراستيا كاستعراض أحداثيا) :الحجيعمي (عبد الرحمف 3)
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تفسػػػير لسػػػبيمو التػػػي ىػػػك عمييػػػا، فسػػػبيمو كسػػػبيؿ  ٱَّيتىتنتُّٱ، فقكلػػػو [108]يكسػػػؼ: 
 .(1)أتباعو: الدعكة إلى اهلل، فمف لـ يدعي إلى اهلل فميس عمى سبيمو"

يصػاليكلذلؾ ينبغي عمى الػدعاة أالٌ    إلػى أكبػر قػدر  ا يتقاعسػكا عػف أداء كاجػب الرسػالة كا 
، كينالكا ىذا الشرؼ كيقيمكا الحجة عمى أىؿ األرض ،أنيـ بٌمغكا ممكف حتى ييعذركا إلى ربيـ 
 .الرفيع كالطاعة لرب البرية 

 .أىميةُاألمرُبالمعروفُوالنييُعنُالمنكر -4
 .:ُفضلُاألمرُبالمعروفُوالنييُعنُالمنكرأولًُ

الػػديف، كأعظػػػـ ىػػػذا "األمػػر بػػػالمعركؼ كالنيػػي عػػػف المنكػػر ىػػػك القطػػب األعظػػػـ فػػي إفَّ   
 .(2)"، كىمؾ العبادلفسدت األرض، كلتعٌطمت النبكة هلكالميمات ابتعاث الرسؿ، ك 

ىػػػػذه اآليػػػػة حجػػػػة ، [14]الصػػػػؼ:  َّخمحمجمهلملخلُّٱٱ:قػػػػاؿ اهلل   
كالعمػؿ صػر اهلل إنمػا ىػك نصػر دينػو، نف ؛في كجكب األمر بالمعركؼ كالنيػي عػف المنكػر ظاىرة

رنمماميلىلُّٱ:، كقػػػاؿ اهلل (3)عمػػػى إظيػػػاره، كاألخػػػذ عمػػػى يػػػد مػػػف أراد إىانتػػػو

  ،[104]آؿ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػراف:  َّنيميزيٰىريينىنننمنزن
حيجييهىهمهجهينىنمنٱُّٱ:قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اهلل ك 

 .[110آؿ عمراف:  ] َّىيميخي
ـٍ يىٍسػتىًطٍع مىٍف رىأىل ًمٍنكي  »قاؿ:  كجاء في الحديث أفَّ النبي    ٍنكىػرنا فىٍمييغىيّْػٍرهي ًبيىػًدًه، فىػً ٍف لىػ ـٍ مي

يمىافً  ذىًلؾى أىٍضعىؼي اإٍلً ـٍ يىٍستىًطٍع فىًبقىٍمًبًو، كى ػا قػاؿ القرطبػي: "  ،(4)«فىًبًمسىاًنًو، فىً ٍف لى ػعى اٍلميٍسػًمميكفى ًفيمى أىٍجمى
ٍبًد اٍلبىرّْ أىفَّ اٍلميٍنكىرى كىاًجبه تىٍغيً  ذىكىرى  ٍقػوي ًبتىٍغًييػًرًه ًإالَّ اٍبفي عى ـٍ يىٍمحى نَّػوي ًإذىا لىػ مىٍيػًو، كىاً  ػٍف قىػدىرى عى مىى كيؿّْ مى يريهي عى

ـٍ يىٍقػػدً  ػػاًنًو، المَّػػٍكـي الَّػػًذم الى يىتىعىػػدَّل ًإلىػػى اأٍلىذىل فىػػً فَّ ذىًلػػؾى الى يىًجػػبي أىٍف يىٍمنىعىػػوي ًمػػٍف تىٍغًييػػًرًه، فىػػً ٍف لىػػ ٍر فىًبًمسى

                                                           

 (.1/21رسالة ابف القيـ إلى أحد إخكانو )ابف قيـ الجكزية:  بكر أبي بف محمد (1)
 ( بتصٌرؼ. 119:مكاقؼ إيمانية )ص :لشيخ أحمد فريدا (2)

كسييشار إلػى ىػذا المرجػع حػيف كركده الحقػا (، 9/225) التأكيؿ القاسمي: محاسف الديف جماؿ محمدانظر:  (3)
 (.10/5888األساس في التفسير)حٌكل:  سعيدك . ىكذا: القاسمي: محاسف التأكيؿ

ػػػافى يىًزيػػػدي ، كتػػػاب اإليمػػػاف، صػػػحيح مسػػػمـمسػػػمـ: ( 4) يمى ػػػاًف، كىأىفَّ اإٍلً يمى ػػػًر ًمػػػفى اإٍلً ػػػًف اٍلميٍنكى ػػػٍكًف النٍَّيػػػًي عى بىػػػابي بىيىػػػاًف كى
ًف اٍلميٍنكىًر كىاًجبىاًف  كًؼ كىالنٍَّييى عى ، كىأىفَّ اأٍلىٍمرى ًباٍلمىٍعري يىٍنقيصي  (. 1/69)(، 49)حكى
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مىٍيػًو أىٍكثىػري ًمػٍف ذىًلػؾى ق فىً ٍف لـ يقدر فػي ـٍ يىٍسػتىًطٍع  ،مبػو لىػٍيسى عى مىٍيػًو ًإذىا لىػ ػا عى ذىا أىٍنكىػرى ًبقىٍمبًػًو فىقىػٍد أىدَّل مى كىاً 
 .(1)"ًسكىل ذىًلؾى 
مىػػى  إنػػي: قػػاؿى القضػػاء تػػكلٌ أنػػو لٌمػػا الصػػالحيفى  بعػػض جػػاء عػػفك "  أتػػكالهي أًلىسػػتعيفى بػػًو عى

 .(2)"األمًر بالمعركًؼ كالنيي عف المنيكر
ُ.وليةُاألمرُبالمعروفُوالنييُعنُالمنكرُؤمسُ-ثانياًُ
 مػػػف اآلحػػػاد كعمػػػى خػػػاص بشػػػكؿ كالحكػػػاـ العممػػػاء مػػػف كػػػؿو  عمػػػى تتأكػػػد المسػػػئكلية "ىػػػذه  

 فػي ىيبػة كليػـ األمػة مػف غيػرىـ يعرفو ال ما اهلل شرع مف يعرفكف العمماء، فعاـ بشكؿ المسمميف
، القبػػػكؿ إلػػػى كأدعػػػى االمتثػػػاؿ إلػػػى أقػػػرب يػػػييـكن أمػػػرىـ جعػػػؿ ممػػػا القمػػػكب فػػػي كاحتػػػراـ النفػػػكس

 مػػا تنفيػػذ عمػػى القػػدرة كلػػدييـ كالسػػمطاف الكاليػػة ليػػـ ألف كأخطػػر أعظػػـ كالحكػػاـ األمػػراءكلية ؤ كمسػػ
 القػػػكة ألف مفسػػدة إنكػػارىـ مػػف خشػػػىيي  كال االمتثػػاؿ عمػػى النػػاس كحمػػػؿ عنػػو كينيػػكف بػػو يػػأمركف
 .(3)"أيدييـ في كالسبلح

المػؤمنيف بطاعػة أمػرائيـ مػا لػـ يػأمركا بمعصػية، فػ ف اختمفػكا فػي  عبػاده كقد أمر اهلل   
حلجلمكلكخكحكجكُّٱ: أمػػػرو كػػػاف القػػػرآف كالسػػػنة ىمػػػا الحكػػػـ، فقػػػاؿ 

خيميحيجيٰهمههنجهمنخنحنجنممخمحمهلجمملخل

 .[59]النساء:  َّمبهئهيمئ
مكقػػػؼ مػػػؤمف آؿ  ،القػػػرآف فػػػي الػػػدعكة إلػػػى اهلل  ىػػػاالتػػػي ذكر  ةكمػػػف المكاقػػػؼ اإليمانيػػػ 

كتنبيػو  كالنيػي عػف المنكػر لنصػرة الػدعكةالرسػؿ بػاألمر بػالمعركؼ كميمػة الذم قاـ بػدكر يف ياس
ييىيٰىريزيمينيينىنننمنٱُّٱ:قػػػػػػػاؿ اهلل  ،الغػػػػػػػافميف

، فيػػػػا ىػػػػك يعظيػػػػـ كيػػػػذٌكرىـ [21 – 20]يػػػػس:  َّجبحبمئهئحئخئجئ
، كمثمػػو مػػؤمف آؿ فرعػػكف الػػذم ذيًكػػر خبػػره بضػػركرة طاعػػة كمتابعػػة المرسػػميف عمػػى طريػػؽ اهلل 

ىبنبمبزبربيئىئنئمئزئرئُّّٰٱفػػي القػػرآف: 
 .[28]غافر:  َّيتىتنتمتزترتيب

 

                                                           

 (.4/48) : الجامع ألحكاـ القرآفالقرطبي (1)
 (، بتصٌرؼ.1/77) ابف رجب: مجمكع رسائؿ ابف رجب (2)
 (.1/359)الشككاني: الفتح الرباني  (3)
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ُ.ثالثًا:ُمخاطرُتعطيلُاألمرُبالمعروفُوالنييُعنُالمنكر
ىناكُالكثيرُمنُالمخاطرُالتيُتترتبُعمىُتركُاألمـرُبـالمعروفُوالنيـيُعـنُالمنكـر،ُُُ

ُفمنُىذهُالمخاطرُماُيأتي:

يلىلملخلُّٱ: : قاؿ اهلل  كالطرد مف رحمة اهلل استحقاؽ المعف -1
جهينىنمنحنخنجنيمىمممخمحمجم
ٰىٰرٰذىيييميخيحيجييهىهمه
، فكانكا يركف المنكرات كاجتراح السيئات فيسكتكف كال [79–78المائدة: ]ٌَّّ

 .(1)يستنكركف، مع قدرتيـ عمى منعيا قبؿ أف تقع

لىتىٍنيىكيفَّ عىًف كىالًَّذم نىٍفًسي ًبيىًدًه لىتى »: قاؿ النبي  إجابة الدعاء: فكات -2 كًؼ كى ٍأميريفَّ ًباٍلمىٍعري
ـٍ عً  اٍلميٍنكىرً  مىٍيكي   .(2)«لكـ يبٍستىجيى  بلى فًمٍف ًعٍنًدًه ثيَـّ لىتىٍدعينَّوي  قىابىان أىٍك لىييكًشكىفَّ المَّوي أىٍف يىٍبعىثى عى

 كتسٌمط الظممة عمى الضعفاء، كانعداـ األمف، كٌؿ ذلؾ بسبب :انتشار الفساد في األرض -3
مهُّٱٌجيف: ا المؤمنيف مف سبيؿ المعكى محٌذرن  اتٌباع الضاليف كالمفسديف، قاؿ اهلل 

، [77]المائدة:  َّمثهتمتهبمبهئمئهيميخيحيجيٰه
خصُّٱمكٌجيا المؤمنيف أف يككنكا مف البقية الخالصة التي تدفع ىذا الشر:  كقاؿ 
جغمعجعمظحطمضخضحضجضمص خفحفجفمغ
 .[116]ىكد: َّمقحقمف

: فك اشي في  -4 األمر إال بعد تركيـ لكظيفة ا ا كأحزابن اختمفكا شيعن  ماالمسممكف الختبلؼ المذمـك
االنشغاؿ بالشكميات عف ركح الديف، فتحٌكـ اليكل ك  ،عف المنكر يبالمعركؼ كالني

منيف أف يككنكا مف ؤ حٌذر الم كدخمت السياسة المذىبية كحٌمت مكاف الشريعة، كاهلل 
]الركـ:  َّحنجنممخمحمهلجمملخلحلجلُّٱىؤالء: 

32](3). 

                                                           

 . (5/94التفسير المنيجي) :انظر: جماؿ أبك حساف كآخركف (1)
 (. 2/1189صحيح الجامع الصغير ) :األلباني (2)

 (.1/263التفسير الكاضح )محمكد:  محمد حجازم،الانظر:  (3)
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، األمة المحمدية كخصائص كىذا الكصؼ مف سمات :الخيرية كصؼ حرماف األمة مف -5
ال ف نيا تيحـر مف ما دامت تؤدم رسالتيا تمامن ، َّينىنمنٱُّٱ :قاؿ اهلل  ا، كا 

طَّاًب ًفيكنقؿ اإلماـ الطبرم "ىذه المزية الخيرية ككسميا المبارؾ،  ةو  أىفَّ عيمىرى ٍبفى اٍلخى جَّ حى
رىأىل ًمفى النَّاًس ًرعىةن سىيّْئىةن  يىا ى جَّ ينىنمنُّٱ، فىقىرىأى ىىًذًه: ػػ أم لـ يحسنكا األدب ػػ حى

يهىهمهجه ]آؿ  َّٱىيميخيحيجي
: ، [110عمراف:  ًو يىا أىيُّيىا النَّاسي مىٍف سىرَّهي أىٍف يىكيكفى ًمٍف ًتٍمًؾ اأٍليمًَّة، فىٍمييؤىدّْ شىٍرطى المَّ »ثيَـّ قىاؿى

 .(1)«ًمٍنيىا

 فيزداد الشر :ردعكا عنيااإلكثار مف المعاصي إذا لـ يي  عمى ؿبلَّ كالضُّ  ةالفسق شٌجعيي  أنو" -6
، كيككف ليـ الشككة كالظيكر، ثـ بعد ذلؾ يضعؼ أىؿ الخير عف مقاكمة كالمصائب

جييهُّٱ، كالسبب أنيـ (2)"أىؿ الشر، حتى ال يقدركف عمى ما كانكا يقدركف عميو أكَّالن 
 [79]المائدة:  ٌَّّٰىٰرٰذىيييميخيحي

 نشأ ،ينكره مف يكجد كلـ المنكر ظير إذا أنو كذلؾ: العمـ غيابك  الجيؿ لظيكر سبب أنو -7
 مف أنو كاظنٌ كألؼ المجتمع المنكرات المنتشرة؛ لكثرة مشاىدتيا حتى  ،وي فى لً كأى  الصغير عميو
 كالحساسية الشفافية تمؾ مقمبً ل تىعيكد ، فمااليكـ المنكرات مف كثير في الحاؿ كى كما الحؽ
، كىذه (3)كيرل المنكر كال يتمٌعر غضبان هلل تعالى ػعياذا باهلل ػ ػيتبٌمد ػفالمنكر،  رؤية عند

ىينيُّٱ: صفات المنافقيف كما صٌكرىـ القرآف الكريـ، قاؿ اهلل 
جبهئمئحئخئجئيي مبخبحب
 .[67]التكبة: ٱٱَّجحمجحجمثمتهتختحتهبجت

                                                           

 ( بتصرؼ يسير.5/672) : جامع البيافالطبرم (1)
، كسييشػار (، بتصٌرؼ1/240تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف )عبد الرحمف بف ناصر السعدم: (2) 

 المناف. كبلـ رتفسي في الرحمف الكريـ إلى ىذا المرجع حيف كركده الحقا ىكذا: السعدم: تيسير
تنبيو الغافميف بأحاديػث : نصر بف محمد السمرقندمكأبك الميث (، 8/3785الفتح الرباني )الشككاني: انظر:  (3)

/ 28) مجمػػكع الفتػػاكل تيميػػة: بػػف الحمػػيـ عبػػد بػػف أحمػػد العبػػاس أبػػك ك(، 95-94 :سػػيد األنبيػػاء كالمرسػػميف )ص
 كده الحقا ىكذا: ابف تيمية: مجمكع الفتاكل.، كسييشار إلى ىذا المرجع حيف كر (215، 138-142
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ما  كىذا :كالظمـ كالكفر المنكرات كتفشي ،معالمو كاختفاء أىمو،ك  الديف غربة ظيكر سبب -8
ًريبنا، فىطيكبىى » :بقكلو  النبي إليو أشار ا بىدىأى غى سىيىعيكدي كىمى ـي غىًريبنا، كى ٍسبلى بىدىأى اإٍلً

بىاءً    .(1)«ًلٍمغيرى

إلى تمزيؽ  كىذه النتائج القاسية ىي جممة مف آثار ذنكب العمماء كانحراؼ المنيج، مٌما يؤدم 
الببلد كؿ ميمٌزؽ، كفشكّْ الخبث، كانحراؼ العاٌمة، كحمكؿ الرزايا كالمصائب التي تفتؾ باألمة 

ممخمحمجمُّٱ: ، قاؿ اهلل (2)كتؤٌلبي األعداء، كال تدؿُّ إال عمى ضعؼ اإليماف
ٍحشو  »، كفي الحديث: [117]ىكد: ٱَّمنخنحنجن ٍينىبي ًبٍنتي جى فىقيٍمتي  :قىالىٍت زى
: يىا رى  ن قىاؿى اًلحيكفى ًفينىا الصَّ بىثي »سيكؿى المًَّو: أىنىٍيًمؾي كى ـٍ ًإذىا كىثيرى الخى  .(3)«نىعى

ُ.رابًعا:ُشروطُاألمرُبالمعروفُوالنييُعنُالمنكر

ػػػ -1 متزترتُّٱ: ، قػػػاؿ اهلل ا بمػػػا يػػػأمر كبمػػػا ينيػػػىأف يكػػػكف اآلمػػػر كالنػػػاىي عالمن
 .[108]يكسؼ:  َّيثىفىثنثمثزثيترثىتنت

ػػػػػػأف يكػػػػػػكف رفيقنػػػػػػ -2 ػػػػػػا حكيمن هئمئخئحئجئييُّٱ: ا لقكلػػػػػػو ا حميمن
 .[125]النحؿ:  َّجتهبمبخبجبحب

حفجفمغجغمعجعُّٱ: ، قػػػاؿ ا عمػػػى مػػػا يصػػػيبو مػػػف أذلأف يكػػػكف صػػػبكرن  -3
 .[35األحقاؼ: ] َّمقحقمفخف

: ، قػػػػػػػاؿ اهلل كالعمػػػػػػـ كىنػػػػػػاؾ شػػػػػػركط أخػػػػػػرل مثػػػػػػػؿ: اإليمػػػػػػاف كالعدالػػػػػػة كالتكميػػػػػػػؼ كالقػػػػػػدرة -4
رة: البقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ] َّخبحبهئجبمئخئحئجئييىينيُّ

ىينيميزيريٰىينىنننمنزنرنُّٱ: اؿ ػػػػػػػ، كق[44
 .(4)[3–2]الصؼ: ٱٱَّهئمئخئحئجئيي

                                                           

ًريبنػػػا، كىأىنَّػػػوي يىػػػٍأًرزي بىػػػٍيفى ، كتػػػاب اإليمػػػاف، صػػػحيح مسػػػمـمسػػػمـ:  (1) ػػػيىعيكدي غى سى ًريبنػػػا كى ـً بىػػػدىأى غى ٍسػػػبلى بىػػػابي بىيىػػػاًف أىفَّ اإٍلً
 .(1/130) (،145)ح اٍلمىٍسًجدىٍيفً 

 (. 1/696مجمة المنار )محمد رشيد رضا: انظر:  (2)
ٍأجيكجى ، كتاب أحاديث األنبياء، صحيح البخارمالبخارم:  (3) مى ، كى ًة يىٍأجيكجى  .(4/138)(، 3346)ح بىابي ًقصَّ
-1/69) كتػاب اهللالحقيػؿ: األمػر بػالمعركؼ كالنيػي عػف المنكػر فػي ضػكء  الػرحمف عبػد بف انظر: سميماف (4)
 (.1/27ف عبد الكىاب )الفارس: أىداؼ دعكة الشيخ محمد ب عثماف بف (، كانظر: إبراىيـ73
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 ييحٌصػنكاكلذلؾ فػ فَّ عمػى العممػاء كالػدعاة أالَّ يتركػكا ثغػكرىـ فػي ىػذا الحصػف البتَّػة، كأف   
العبػػػػاد عمػػػػى قبػػػػكؿ الحػػػػؽ بالحكمػػػػة كالمكعظػػػػة الحسػػػػنة ابتػػػػداءن، كعمػػػػى  يحثٌػػػػكاالػػػػببلد بالنصػػػػيحة ك 

حتػى يسػمـ  ،الحػؽ يتٌبعػكاالنصػيحة ك  كيتقٌبمػكاصػحيح األخطػاء لمسمميف أف ييساعدكا العمماء في تا
يثىثنثمثزثرثيتىتُّٱ: قػػػػكؿ اهلل  كىػػػػـ يتػػػػذكركف، الجميػػػػع
، كيعممكا [41]الحج:  َّمليكىكلكمكاكيقىقيفىف

أنػػو   عػػف النبػػي ا فمػػف ينجػػك أحػػد، ففػػي حػػديث النعمػػاف بػػف بشػػيرأنيػػـ إذا لػػـ يتعػػاكنكا جميعنػػ
ـٍ » قاؿ:  ػيي ػابى بىٍعضي مىى سىػًفينىةو، فىأىصى ثىًؿ قىٍكـو اٍستىيىميكا عى ديكًد المًَّو كىالكىاًقًع ًفييىا، كىمى مىى حي ثىؿي القىاًئـً عى مى

مىى مى  كا عى اًء مىرُّ ـٍ أىٍسفىمىيىا، فىكىافى الًَّذيفى ًفي أىٍسفىًميىا ًإذىا اٍستىقىٍكا ًمفى المى يي بىٍعضي ، فىقىاليكا: أىٍعبلىىىا كى ـٍ ٍف فىٍكقىيي
مً  ا أىرىاديكا ىىمىكيكا جى مى ـٍ كى ٍف فىٍكقىنىا، فىً ٍف يىٍتريكيكىي ـٍ نيٍؤًذ مى لى ٍرقنا كى ٍقنىا ًفي نىًصيًبنىا خى رى ػذيكا لىٍك أىنَّا خى ٍف أىخى يعنػا، كىاً 

ًميعنا ٍكا جى نىجى ٍكا، كى ـٍ نىجى مىى أىٍيًديًي  .(1)«عى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

ًة كىااًلٍسًتيىاـً ًفيوً ، كتاب الشركة، صحيح البخارمالبخارم: البخارم:  (1) : ىىٍؿ ييٍقرىعي ًفي الًقٍسمى  (،2493)ح بىابه
(3/139). 
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ُلثالمبحثُالثا
 نةُالبتالءُوالحكمةُمنياُوفوائدىاسُ

ىػػػذا المبحػػػث سػػػييرٌكز عمػػػى قيمػػػة االبػػػتبلء فػػػي تصػػػفية القمػػػكب كتييئػػػة المػػػؤمنيف لمنصػػػر   
ريف كأىؿ االبتبلء إلى التربية عمى الصبر كاالحتساب، كبياف ذل فيما  ؾكالتمكيف، كيكٌجو المحاصى

 يمي:
ُ:والختبارُمتمحيصللييةُالبتالءُسنةُإ:ُالمطمبُاألول

ُ.لنصرُوالتمكينمنُإرىاصاتُاالبتالءُ -1
تػػارةن بالمسػػارّْ " فػػابتبلىـ ؛ابػػتبلءو كاختبػػار األرًض محطػػةى  اإلنسػػاًف فػػي حيػػاةى  جعػػؿى اهلل   

ػػػةي  ةمضػػػارّْ ليصػػػبركا، فصػػػارت الًمٍحنػػػليشػػػكركا، كتػػػارةن بال بػػػبلءن، فالمحنػػػة مقتضػػػية  جميعنػػػاكالًمٍنحى
 .(1)لمصبر، كالمنحة مقتضيةه لمشكر"

ميخيحيجييهىهمهجهينٱُّٱ: اؿ اهلل قػػػػػػػػػػػػػػػ  

ىهمهجهينُّٱ :كقػػػػاؿ اهلل ، [155البقػػػرة:  ]َّٰرٰذىييي

ممجنخمحمجمُّ:، كقػػاؿ [ 31محمػػد:  ] َّخيحيجييه

يبرتىبنبمبزبربُّٱ: كقاؿ اهلل  ،[35األنبياء:  ] َّخنحن

 .[177البقرة:  ] َّزثرثيتنتىتمتزت
كثمفو مف أذل كألـ  تيييئنا لمتصٌبر كاالحتماؿ عمى ما سيحدثي ك  خاطبناكأفَّ اآليات تي ك   

بتمكف بكؿ أنكاع نكـ إف آمنتـ كثبتـ عمى دينكـ ستي اعممكا أ :تقكؿ لنا؛ فكجزاءو إليماننا باهلل 
مخجخمحُّٱ: قاؿ اهلل  مف حصار كجكع كضيؽ، المحف كالشدائد

حطمضحضخضمصجضخصخسمسحصجسحس
 .[186آؿ عمراف:  ] َّحقمفخفجفحفمغجغمعمظجع

قػاؿ الػدكتكر إبػراىيـ أحمػد: "عمػى كػؿ شػعب فػي أم كقػت يسػعى لتطبيػؽ شػرع اهلل عميػػو   
أف يضػع فػػي حسػبانو احتمػػاالت الحصػار كالمقاطعػػة مػف أىػػؿ الباطػؿ، فػػالكفر ممػة كاحػػدة، فعمػػى 

عيـ لمثػؿ ىػذه الظػركؼ، كعمػييـ كضػع الحمػكؿ المناسػبة قادة األمة اإلسبلمية تييئة أنفسيـ كأتبػا

                                                           

، كسييشػػار إلػػى ىػػذا المرجػػع ( بتصػػٌرؼ يسػػير185) ص: بمعػػاف مختمفػػة كممػػات قرآنيػػة :عمػػي فيمػػي النزىػػي (1)
  ذا: عمي النزىي: كممات قرآنية.حيف كركده الحقا ىك
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ليا إذا حصمت، كأف تفكر بمقاكمة الحصار بالبدائؿ المناسبة كي تػتمكف األمػة مػف الصػمكد فػي 
 .(1)" كجو أم نكع مف أنكاع الحصار

لتطييػػػر  العػػػبلج الرٌبػػػاني أنػػػكاعمػػػف  نػػػكعكالحصػػػاري لممستضػػػعفيف مػػػف المػػػؤمنيف يػػػأتي ك   
بغػػػػرض  ينفػػػػي الكيػػػػري خبػػػػث الحديػػػػد كالػػػػذىب كالفضػػػػة، فيػػػػككمػػػػا  ،مػػػػف الخبػػػػثالقمػػػػكب كالنفػػػػكس 

مػا أف يجزعػػكا،   التمحػيص كاالختبػار كالتصػػفية اإليمانيػة، ليككنػػكا أحػد فػػريقيف ف مػا أف يصػػبركا كا 
 و السخط.مفمف رضي فمو الرضا كمف سخط ف

كف، كافى ال بدى أف في ىذا الك لمَّا كاف الصراعي بيف الحؽ كالباطًؿ سنةن مف سينًف اهلل ك  
صػػري فييػػا الفئػػة المؤمنػػة، أحيانػػان تنت ، كتػػدافعه بػػيف الخيػػر كالشػػٌر؛يكػػكف ىنػػاؾ جػػكالتو ليػػذا الصػػراع

تكػكف ىػذه الفئػة المؤمنػة مستضػعفة فيتسػٌمط عمييػا جمػعي الباطػؿ فيصػيبيا بػاألذل المػادم  كأحياننا
ذركتػػػو  الظمػػـ حتػػى يصػػػؿاؽ ، فيحاًصػػػرىا بكػػؿ مػػا يممػػػؾ كييضػػٌيؽ عمييػػػا الخنػػالمعنػػكمك كالنفسػػي 

، لييرغميا إمَّا عمػى الكفػر كالػرٌدة مف ممارسة شعائرىا التعبدية لخالقيا  حرمانيافييضٌيؽ عمييا ب
مَّا عمى التراجع كالضمكر ، أك عمى األقؿ ب خفاء رسالتيا حٌتى ال تيؤثر كاالنحسار بعد اإليماف، كا 

 يػػرو مػػف الػػدكؿ الغربيػػة النَّصػػرانية كالميمحػػدةفػػي عقيػػدة الجمػػاىير كمػػا يحػػدثي مػػع المسػػمميفى فػػي كث
التي تيرغـي المسمـ عمػى غمػًر دعكتػو مػف خػبلؿ منػع إقامػة المسػاجد كمبلحقػة الػدعاة كمػنعيـ مػف 

ىكمكلكاكيقىقٱُّٱٱ:، قػػػاؿ اهلل ممارسػػػة نشػػػاطيـ الػػػدعكم كالتربػػػكم
 .[217البقرة:  ]َّىلمليك

ُ.النتماءُلمعقيدةُالمحنةُوصدقُُ -2
قكة إيماف الفرد المؤمف كالجماعة المؤمنة كصدؽ انتمػائيـ لعقيػدتيـ، كطػاقتيـ كىنا تىبرزي   

ػػؿ ألػػكاف اإليػػذاء كالتضػػييؽ، قٌيػػدكا حركتػػو كحػػاكلكا فػػ فَّ المػػؤمف ميمػػا حاصػػره األعػػداء ك  فػػي تحمُّ
كلػػػف يحكلػػػكا بينػػو كبػػػيف تبميػػػغ  ،فكػػػره كعقيدتػػوقمبػػو ك حصػػػار  فتغييػػر عقيدتػػػو؛ فػػ نيـ ال يسػػػتطيعك 

اؤ األمانة كمس ًثقىؿ استشعر يمضي مك دة، الخالرسالتو  كىك يحمؿ في صػدره  كلية الرسالة خصكصن
 ]َّحكجكمقحقمفحفخفجفمغجغُّٱٱٱ:لنبيػػػػػػػػػػػػػو  قػػػػػػػػػػػػػكؿ اهلل 

بتمى الرجؿ عمػى يي  ،ثـ األمثؿ فاألمثؿ ،أشد الناس ببلء األنبياء» :، كقاؿ النبي [ 67المائدة: 

                                                           

نعػيـ الصػفدم: انظر: ك (، 98 :)ص السيرة النبكية قراءة لجكانب الحذر كالحماية :الدكتكر إبراىيـ عمي أحمد(1) 
 .(467:)ص الصبر كالثبات في مكاجية الحصار
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ف كاف في دينو رقة ابتي ف ف كاف في دينو صمبن  ،ب دينوحس فما  ،عمى قدر دينو يَّ مً ا اشتد ببلؤه، كا 
 .(1)«عمى األرض كما عميو خطيئة يبرح الببلء بالعبد حتى يتركو يمشي

ُ.طريقُاألنبياءُالصبُرُفيُالدعوة -3
يحتاجي إلى أف طريؽ األنبياء كالمرسميف معٌبده باألشكاؾ كالتضحيات، ك  يعمـ الداعية  

ؽى الكافريف كالتمكيف لممستضعفيف حٍ فَّ مى سالة، كأالرّْ  كتبميغً  الحؽّْ  اؽً صبرو كثيرو كنىفىسو طكيؿ إلحقى 
تيفٌتتي أككار  يا، كزلزلةه زيؿ الخبثى مف النفكس كتىٍصقمتي  المؤمنيف ال بدَّ كأف يسبقو ىٌزةه  مف

 ،كاصؼ االبتبلء كاالختبار كالتمحيصالمفسديف كالمنافقيف، كلف يككف ىذا التمكيفي إال بعد ع
 ػػ يأتي بعد التمحيص كاالبتبلء ػػ كالسيادة النصر انتظارك كالصبًر عمى ىذه المراحؿ الشاٌقةى 
الى ييمكَّف حتَّى ؿ أف ييمكَّف أك ييٍبتىمىن. قاؿ: أييما أفضؿ لمرج"كلذلؾ لٌما سيئؿ إمامنا الشافعي: 

ريه اآل. (2)ييبتىمىى" ، قاؿ اهلل كتغرسو في النفكس المتعٌطشة لنصر اهلل كتمكينو ية الكريمةكىذا ما تيقرّْ
:ٱ كلذلؾ لف  ،[141آؿ عمراف:  ] َّحمجميلىلملخلُّٱٱ

 .الدقيؽ تنتصر األمة إال بعد أف تنجح في ىذا االختبار الرٌباني
مغجغمعجعُّٱ: ي العـز مف الرسؿ فقاؿ ابتمى أكل اهلل تأمؿ كيؼى أفَّ ك 
فممَّا صبىركا مكَّنيـ، فبل يىظيفُّ أحده  ،[35األحقاؼ:  ] َّمقحقمفخفحفجف

مثهتمتختٱٱُّبقكلو:  نبيو  اهلل  سٌمى، ك (3)أنو ينجك مف األىلـً كاالبتبلًء البٌتة
مجحج جضمصخصحصمسحسخسجسمخجخمحجح
،  [214البقرة:  ] َّحقمفخفحفجفجغمغمعجعمظحطمضخضحض
كبكت: العن ] َّجبهئمئخئحئجئييىينيميُّٱ: كقكلو 

مًؿ المّْكاًء كقيادة أىَّبك ف ًليىتى يفيذه مرحمةي تأسيس البدَّ أف تصنعى الدعاة كالمستضعف ،[2 يىتىأىىَّمكا ًلحى ا كى
ٌرع مىرارة الدكاًء كالصبرى عمى األلـ اٌل فكيؼى يتىمٌتعي المىريضي بىمذًة الحياًة إذا لـ يتىجى قبؿ  البىشرية، كا 

  َّملخلُّٱالمكاف بحيث ال يفارقو، كقكلو تعالى " كالصبر: الشدُّ ب، !أف يتعافىن

                                                           

فكائػػػدىا ك  فقييػػػا مػػػف الػػػديف األلبػػػاني: سمسػػػمة األحاديػػػث الصػػػحيحة كشػػػيء ناصػػػر محمػػػد الػػػرحمف عبػػػد أبػػػك(1) 
 (، كسييشار إلى ىذا المرجع حيف كركده الحقا ىكذا: األلباني: سمسمة األحاديث الصحيحة.1/230(، )992)ح
 (.3/13زاد المعاد )ابف قيـ الجكزية: ( 2)
 :محمػػد بػػف عبػػد الكىػػاب، كانظػػر: (158-157:"كلػػك شػػاء ربػػؾ مػػا فعمػػكه" )ص :( اينظػػر: عبػػد العزيػػز الجميػػؿ3)

 (.1/98مختصر زاد المعاد )
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ملخلٱُّٱُكالصبر عمى مجاىدة العدك(1)"، أم احبسيا معيـ حبسى مبلزمة[28الكيؼ:  ]
ىهمهجهينىنخنمنحنجنيمىمممخمحمجميلىل
 :، كقاؿ [16]الفتح: ٌَّّٰىٰرٰذييىيميخيحييهجي

داء الفرائض كمعنى اآلية: استعينكا بالصبر عمى أ"، [45]البقرة: َّحتجتهبُّٱٱ
 .(2)كاجتناب المحاـر كاحتماؿ األذل كجياد العدك كعمى المصائب كالصبلة"

  
ُ.التربيةُعمىُالصبرُوالحتسابُ:المطمبُالثاني

كتظيػػػر معػػػالـ التربيػػػة الحقيقيػػػة لممػػػؤمف عمػػػى تحٌمػػػؿ االبػػػتبلء كالصػػػبر عميػػػو مػػػف خػػػبلؿ   
 ألمكر التالية:ا

ُ.المؤمنُبينُالشدةُوالتربيةُالقرآنيةأول:ُ
ـي المحنة كاالبتبلء تمرُّ ثقيمة عمى النفس،   مػف شػدة  قمػيبلن  لك ييزحزحياأحيانان يكد المرءي  أيا

طػػو مػػف نّْ قيي بميػػة؛ يػػكدُّ لػػك ا فػػي لحظػػة ضػػعؼو جً يتسػػمؿ لػػكاذن كاء، كيحػػاكؿ الشػػيطاف أف العنػػت كالػػؤلٍ 
ي صػدره لػتبلمس عػيستنشؽي عبيرى اآليات التي ينسكب شذاىا سرعاف ما  ولكننصر ربو كمكاله، 

ككيػؼ ال يسػكف كيرضػى كىػك يتػرٌنـ  شغاؼ قمبو فيرتكم بعد ظمأ، كييدأ بعد ثكرة النفس األمَّػارة،
يمىمممخمجمحميلىلملخلٱُّٱ :قاؿ اهلل  ،!كييشٌنؼ أذنيو بآم التنزيؿ

جعمظحطمضخضحضجضمصٱُّٱٱ: كقػػػػػػػػػػػاؿ  ،[39الحػػػػػػػػػػػج:  ] َّجن
 ٱ.[6–5القصص:  ] َّ...يلىلملخلحفجفمغجغمع

فكممػػا تػػذٌكر العبػػدي أنػػو إلػػى اهلل سػػائر، كأف رٌبػػو لػػف يتخمٌػػى عنػػو، زاد بصػػيرة كثقػػةن بنصػػر 
تى لك صيبَّ عميو ربو، كىذا ييقكم القمب عمى تحٌمؿ الشدائد كالمصائب، كيجعؿي العبد ال يبالي ح

 .االبتبلءي صبِّا
 
 
 
 

                                                           

 (. 6/304التحرير كالتنكير ) ابف عاشكر:( 1)
، كسييشار إلى ىذا المرجع حيف كركده الحقا (2/451التفسير البسيط، ) :الكاحدم أحمد بف عمي الحسف أبك (2)

  ىكذا: الكاحدم: التفسير البسيط.
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ُ.الصبرُوالثباتُعمىُالبتالءُوسائلثانيًا:ُ
 منيا: اإذا أرادى العبدي أف ييرزؽ الصبرى عند الشدة، كالثبات عند االبتبلء ف ف عميو أمكرن  

ُأمرُالمؤمنُكموُخير -1  .أنُيوقَنُأنَّ
ىهمهجهينمنىنخنحنجنيمىمممٱُّ:  قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اهلل  
كأفَّ ليػػػػػػػػذا االبػػػػػػػػتبلء فكائػػػػػػػػد  ،[216]البقػػػػػػػػرة:  َّٰرٰذييىيميحيخيجييه

 َّخيحيجيمهىهيهجهينٱُّٱٱٱ:اؼ، قػػػػػػػػػػػػاؿ اهلل كأىػػػػػػػػػػػػد
 .[31]محمد: 

 .النَظرُفيُقصصُاألنبياءُوالسمفدوامُ -2
مء بنػكح كقتػؿ زكريػػا اسػتيز فقػد  ،مػةمميئػػة باألمث كالسػابقيف قصػص القػرآف كأحػداث السػيرة  

، ػػػػ عمػػييـ السػػبلـ ػػػػ كىيػػٌدد لػػكط كصػػالح كىػػكد كشػػعيب لئللقػػاء فػػي النػػار، إبػػراىيـ تعػػٌرضكيحيػػى ك 
، كابتيمػػيى كأعيػػاه الحصػػار كالتجكيػػع محمػػد ض لممبلحقػػة مكسػػى كعيسػػى كشيػػجَّ كجػػو نبػػٌيكـ كتعػػرٌ 

أتبػػاع الرسػػؿ كتعٌرضػػكا لمفػػتف ككػػاف الكاحػػد مػػنيـ يػػؤتى بػػو فيكضػػع المنشػػار فػػي مفػػرؽ رأسػػو حتػػى 
لحصػار خػانؽ كمقاطعػات عمػى كػؿ  ييشؽ نصفيف فما يرتدُّ عف دينو، كتعٌرض أصحاب النبي 

حفجفمغجغمعجعُّٱ :قػػاؿ اهلل  كلنػػا فػػييـ األسػػكة الحسػػنة،ا، األصػػعدة فصػػبرك 
 . [49]ىكد: َّمئخئحئييجئُّٱ: كقاؿ  ،[35]األحقاؼ:  َّخف

 .والحصاراحتسابُأجرُالبتالءُ -3
 ، كالبعد عف الجزعبكؿ أنكاعيا البتبلءات كالمحفالثبات عند نزكؿ اكيككف ذلؾ ب  

مهجهينٱُّٱ:  ، قاؿ اهللؽ كاالعتراض عمى أمر الخال ككثرة الشككل كالضجر
َُّّٰرٰىٌٍّّٰذميىيييخيحيجييهىه
زترتىبيبنبمبزبربيئىئنئمئزئرئِّّٰ

ىبنبمبزبربُّٱ:  كقاؿ اهلل ،[157 – 155]البقرة:  َّمت

  .[177]البقرة:  َّزثيترثنتىتمتزتيبرت
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 .البتالءُعمىُالتفّكرُفيماُأعّدهُاهللُلمصابرين -4
كأف الفقػراء يػدخمكف  ،جنػاف الػرحمف  كأف المصائب تمحك الذنكب كترفع الػدرجات فػي  

يػػا معشػػر الفقػػراء! أال أبشػػركـن إف فقػػراء المػػؤمنيف يػػدخمكف » :قػػاؿ النبػػي  ،األغنيػػاء الجنػػة قبػػؿ
 .(1)«الجنة قبؿ أغنيائيـ بنصؼ يكـ: خمسمائة عاـ

 . المداومةُعمىُقراءةُالقرآنُوذكرُاهلل -5
جيٰهمهجههنُّٱ: قػػاؿ اهلل  ،ألفَّ كثػػرة الػػذكر تقػػكم القمػػب كتداكيػػو  
َـّ اهلل تعػػػػػػالى المنػػػػػػافقيف ألفَّ قمػػػػػػكبيـ ذكلقػػػػػػد  ،[28الرعػػػػػػد:  ] َّمبهئمئهيميحيخي

 .[142النساء:  ] َّىثنثمثزثرثُّٱ: مضطربة متذبذبة بسبب قمة الذكر، فقاؿ 
نالت -6  .باألدعيةُواألذكارُالنبويةُحصُّ

َـّ كالحػػزف، ككميػػا نافعػػة بػػ ذف اهلل تعػػالى،    :  كىػػافى النَّبًػػيُّ فقػػد فيػػي تػػدفع اليػػـ كالغػػ يىقيػػكؿي
ػػمىًع الػػدٍَّيًف، كىغى » ػػٍبًف كىالبيٍخػػًؿ، كىضى ػػًؿ، كىالجي ًف، كىالعىٍجػػًز كىالكىسى ػػزى ْـّ كىالحى ػػكذي بًػػؾى ًمػػفى اليىػػ َـّ ًإنّْػػي أىعي مىبىػػًة المَّييػػ

اؿً   .(2)«الرّْجى
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

                                                           

 (.2/1321صحيح الجامع )األلباني: ( 1)
ٍبًف ، كتاب الدعكات، صحيح البخارمالبخارم: ( 2)  (. 8/79)(، 6369)حبىابي ااًلٍسًتعىاذىًة ًمفى الجي



ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُالفصلُاألول
ُالحصـارُأنواعــوُوأحكامــو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ُ
ُ
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ُالمبحثُاألول
ُمعنىُالحصارُوُحكمو

بعد أف انتيى الباحث مف بيػاف أىميػة االبػتبلء بالنسػبة لممػؤمنيف الػذيف يتعٌرضػكف لشػتى   
أنػكاع االبػتبلء كالتػي منيػا الحصػار، فػبل بػدَّ مػػف التركيػز فػي ىػذا المبحػث عمػى تعريػؼ الحصػػار 

 مف خبلؿ األمكر التالية: ، كذلؾار كحكمومفيـك الحص كاأللفاظ المتصمة بو، كتكضيح
ُ.المطمبُاألول:ُمعنىُالحصارُلغةُواصطالًحا

ُ.لغةًُُالحصارُ:أولًُ
ػر ػيَّؽى عميػو ، أصؿ الحصار مشتؽ مػف الفعػؿ حىصى ٍصػرىان: ضى ػريهي "يىٍحًصػريهي" حى ػرىهي يىٍحصي كحىصى

رى كأحاطى بو اصى  ٱٱٱَّمبخبٱُّٱٱة:ػػػػػي اآليػػػػػػػف، ك و حيثي ىكػػػػػػػػ: أحاطى بو كحبىسى دكى ػػػالع ، كحى
 :، كفػػػػػػي قػػػػػػراءة أخػػػػػػرل(1)كاحبسػػػػػكىـ كامنعػػػػػػكىـ مػػػػػػف التصػػػػػرُّؼ قكا عمػػػػػػييـأم ضػػػػػػيّْ :[5التكبػػػػػة:  ]
ٍكىيـُّ اًصػػري ككػػؿ مػػف امتنػػع مػػف شػػىء فمػػـ يقػػدر عميػػو فقػػد " ، (2)"أم احبسػػكىـ كامنعػػكىـ" : َّٱفىحى

ًصرى ع : "لـ يقدر عمى الكبلـ"(3) "نو، كمنو الحصر في القراءةحي ًصرى : المحًبسي (4)، كحى  ، كالحصيري
ػػػػٍرتىوي أم  ،[8:اإلسػػػػراء] َّخنحنجنيمٱُّٱ، كفػػػػي التنزيػػػػؿ: كالسػػػػجف مػػػػف حىصى

ًصػػيره أم مى  ػػبً حٍ حبسػػتو فيػػك محصػػكر، كىػػذا حى بىسػػووسى ػػار: المىحػػًبس  ،، كحصػػره المػػرض: حى كالًحصى
ًصيري  ، كالحصير : ضيؽي الصدر. ،البخيؿ: الضيّْؽي كالحى ٍصري  كالحى

ًبسى عف النكاح كميًنع : ىك الذم ال يأتي النساء ألنو حي كري ِّٱُّ: قاؿ اهلل  ،كالحىصي

ػػػػػػػحٍ ، كالمى َّّٰ نًػػػػػػػعى ، (5)كر: المحبػػػػػػػكسصي : مي منزنٱُّٱ: اهلل  قػػػػػػػاؿ ،كأيٍحًصػػػػػػػرى

                                                           

 (.1/114)كانظر: العسكرم: الفركؽ المغكية (، 194-4/193لساف العرب ) :بف منظكرا( انظر: 1)
كسييشػار إلػى ىػذا المرجػع حػيف كركده (، 1/506معجػـ المغػة العربيػة المعاصػرة ) مختػار عمػر: أحمد( انظر: 2)

 (.11/343). كانظر: الطبرم: جامع البياف معجـ المغة العربية المعاصرة الحقا ىكذا: أحمد عمر:
، كسييشار (1/25) الفقياء بيف المتداكلة األلفاظ تعريفات فيأنيس الفقياء  الحنفي: الركمي اهلل عبد بف قاسـ (3)

 إلى ىذا المرجع حيف كركده الحقا ىكذا: قاسـ الركمي: أنيس الفقياء.
 (.194-4/193) سبؽ ذكره ابف منظكر، مرجع (4)
: الحنفػػي الػػرازمبكػػر  أبػػي بػػف محمػػد اهلل عبػػد أبػكزيػػف الػػديف كانظػػر:  المرجػػع السػػابؽ، نفػػس الصػػفحة.( انظػر: 5)

. مختار الصحاحكسييشار إلى ىذا المرجع حيف كركده الحقا ىكذا: زيف الديف الرازم: (، 1/74مختار الصحاح )
 ،(1/507لمعاصرة )معجـ المغة العربية اكانظر: أحمد عمر: 
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: ،  َّنن ػػػرى ػػػغىطى،"كحىصى ، ضى ػػػزى ػػػبىسى  منػػػعى، حجى ـى، ضػػػيَّؽى، حى ػػػ هتُّٱ، كقكلػػػو تعػػػالى: (1)"زىحَّ

ػػًددتـ عػػف الكصػػكؿ إلػػى"، ك(2)"أم مينعػػتـ مػػف عمٌػػة أك عػػائؽ": َّمث  مػػف كمنعػػتـ البيػػت صي
 .(3)"إتماميما
ػػػار: أف يي ف ػػػرىهي المػػػرض "حصػػػر الحػػػاجُّ عػػػف البيػػػًت بمػػػرضو أك نحػػػكه، يقكلػػػكف: اإلٍحصى حصى

الحػبس إذا حبسػو سػػمطافه ييقػاؿي فػي المػػرض: قػد أيٍحًصػر، كفػػي ": (5)قػاؿ الفػػٌراء، (4)"كأحصػره العػدك
ًصػػر ػػٍبًس ػػػػرى إالى مػػػػػٍ ، قػػاؿ ابػػف عبػػاس:" ال حىص(6)"، فيػػذا فػػرؽه بينيمػػاأك قػػاىره أك مػػانعه: قػػد حي ف حى

]فػػػي ك"، ري ىنػػػا الضػػػيؽٍصػػػ، كالحى َّمئخئحئجئٱُّٱ: قػػػاؿ اهلل ، (7)دٌك" ػػػػػع
"Siege ،blockade:االنكميزية[

(8). 
معنىاىىػا دكر فػي عمػى عػدًة معػافو تىػ القػرآف الكػريـ فػي جػاءصي ًممَّػا سػبؽ أفَّ الحصػار نخمي 

ػ الميغىػكم ٍمػع :كؿحى ػٍبس ،الجى ٍنػع ،كالحى انًػبو (9)كالمى اطىػة مػف كػؿّْ جى ، ، كالحجػزكالتضػييؽ بأنكاعػو، كاإلحى
 .كالضغط

ُ.اًُصطالحاِحَصارُالُ:ثانًيا
ار كعىرَّفىٍتوي، نمحى  ذكرت معنىباالٌطبلع عمى الكتب التي    تعريفػان  يا سػاؽى ضى ظي أفَّ بعالًحصى

ػ ػار، كبعضى كال بػدَّ مػف التفصػيًؿ  ،يا ألمػحى إلػى تعريػًؼ بعػًض أنكاعػوعاٌمان شامبلن لكؿ أنػكاع الًحصى
َـّ ذكػػػر تعريػػػؼو لكػػػًؿ نػػػكعو مػػػف أنػػػكاع الحصػػػار التػػػي كلىػػػالتعريفػػػات المنقي  كذكػػػر بعػػػضً  فػػػي ذلػػػؾى  ًة ثػػػ

َـّ ضُـّ ىذػػ ألىمية كؿ نكعو كمعناه في البحثػػ ك  حسب تكفره استطعتي جمعيا التعريفػات  ه، كًمٍف ٌث

                                                           

 (.3/216تكممة المعاجـ العربية ) :رينيارت بيتر آف ديكًزم (1)
 (.1/462تحفة المجد الصريح في شرح الكتاب الفصيح )الفيرم:  ييكسيؼ بف أٍحمىد الديف شياب (2)
 (.1/530تفسير القرآف العظيـ )ابف كثير: ( 3)
، كسييشػػار إلػػى ىػػذا المرجػػع حػػيف كركده (2/72لمغػػة )مقػػاييس اأبػػك الحسػػيف أحمػػد بػػف فػػارس الػػرازم: معجػػـ ( 4)

 الحقا ىكذا: ابف فارس: مقاييس المغة. 
كلػد  ، صاحب كتػاب معػاني القػرآف،ىك أبك زكريا يحيى بف زياد بف عبد اهلل بف منظكر الديممي الفراءالفرَّاء: ( 5)

فػي  كاف يقاؿ: الفراء أمير المؤمنيف في النحػك تػكفي، اـ الككفييف، كأعمميـ بالنحك كالمغة كفنكف األدبإمبالككفة، 
 (.8/145انظر: األعبلـ، لمزركمي ) .(ىػ207طريؽ مكة سنة )

 (.196-4/193لساف العرب )ابف منظكر: ( 6)
 (.3/345) الطبرم: جامع البياف( 7)
 (.1/679كشاؼ اصطبلحات الفنكف كالعمـك ) :يالفاركقالقاضي  ابف عمي بف محمد (8)
 (.2/72مقاييس المغة البف فارس )انظر: ( 9)
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ييناسػبي طبيعػة يشػتمؿ عمػى كػؿ معػاني الحصػار ك لتتناسػؽى فػي تعريػؼو جػامع بعضيا إلى بعػض 
 البحث.

ُ.لمحصارُالمعنىُالصطالحيُفيياُالتعريفاتُالتيُوردُبعضُ:ثالثًا
ري فيو اإلً  -1  .(1)ف الخيركجنىعي مً كييمٍ  نسافي المىكًضعي الذم ييحصى
 .(2)بالحبس بالمنع أك بالتضييؽ أك ما، سكاء مف فعؿو منع الذات  -2
ػاالت عنيىػا؛  -3 قىطػع كسىػاًئؿ الحٌيػاة كاالٌتصى يػكًش لمميػدًف أك األىىػداىًؼ العىسػكريَّة، كى اطىةي الجي "ىك ًإحى

ذلؾى ًلدفًع أىٍىًميا ًإلى االٍسًتسبلىـ"  . (3)كى
تحػٌدثت عاني القرآنيػة التػي لكف التعريفات السابقة رغـ أىميتيا إال أنيا لـ تستكؼ كؿ الم

ث تكصػؿ إلػى تعريػؼو جػامعو يشػمؿ كػؿ المعػاني المغكيػة ا، كلػذلؾ فػ فَّ البحػعف الحصار كنظائره
 التي تخدـ مكضكع البحث.

ُ.تعريفُالحصارُحسبُالمفيومُالقرآني:ُرابًعا
ىمػو قيّْػدي حركػة أيي يعزلػو ك ، فسػتيدؼ مكضػعان أك بمػدان كيحػيطي بػوىك نكعه مػف أنػكاع القتػاؿ ي

، كذلؾ لدفع أىمو إلػى االتصاؿ الخارجي ماديِّا كمعنكينا يحظر عمييـك بالمنع كالتضييؽ كالحبس، 
 .االستسبلـ

ُ.:ُشرحُالتعريفخامًسا
ف القتػاؿ كمػا يكػكف بالعمػؿ إ: ييقصد بو أنػو عمػؿ عسػكرم، إذ ( ىك نكعه مف أنكاع القتاؿ) قكلنا: 

 العسكرم، يككف بغيره مف األنكاع األخرل.
كػػؿ أنػػكاع الحصػػار البحػػرم أىمػػو مػػف كػػؿ الػػديانات با (: يشػػمؿ أك بمػػدن  نػػا: ) يسػػتيدؼي مكضػػعناقكل

 كالبرم كالجكم، كبكافة أشكالو.
 ا كسياسػػػينا كاقتصػػػاديناعسػػػكرين لكػػػؿ منػػػاحي الحيػػػاة شػػػمكؿ الحصػػػار  ييمٌخػػػصقكلنػػػا: )كيحػػػيطي بػػػو(: 

عبلمينا كفكرينا  عمى المحاصريف بشتى السبؿ.جيد العدك في التضييؽ ييبًرزي ، ك كاجتماعينا كا 
البمػد  قكلنا: ) فيعزلو كييقيّْدي حركة أىمو بالمنع كالتضػييؽ كالحػبس(: يشػمؿ تحٌكػـ العػدك فػي مػداخؿ

حكامػو السػػيطرة عمػػى  رغػػاـ أىميػػحركػػة الػػدخكؿ إلييػػا كالخػركج منيػػاالػتحٌكـ فػػي ك البمػػد، كا  عمػػى  ا، كا 
 االلتزاـ بالقكانيف كالشركط التي يضعيا.

                                                           

 (.1/506معجـ المغة العربية المعاصرة )أحمد عمر: ( 1)
 (.2/22التحرير كالتنكير )ابف عاشكر: ( 2)
 (.1/506) مرجع سبؽ ذكرهأحمد عمر، ( 3)
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عبلمينػ الخػارجي (: يشػمؿ تكاصػميـ سياسػينا االتصػاؿ حظر عمػييـيقكلنا: ) ك  مػع العػالـ  كفكرينػا اكا 
 الخارجي مف خبلؿ تحريض العالـ عمييـ، ككذلؾ تكصية الدكؿ بعدـ استقباليـ كشرح معاناتيـ.

يشمؿ  معنكينااالقتصادم كاالجتماعي ك العسكرم ك يشمؿ الحصار  مادينا(:  ا كمعنكيناقكلنا: ) ماٌدين 
 .كالفكرم كالنفسي اإلعبلميلحصار السياسي ك ا

قكلنا: )كذلؾ لدفع أىمو إلػى االستسػبلـ (: "أم لػيحمميـ عمػى قبػكؿ شػركط التنػازؿ عػف أرض، أك 
 .(1)بذؿ ماؿ، أك التراجع عف مكقؼ أك رأم، أك الرضكخ لسمطانو كقيره"

 
 .األلفاظُذاتُالصمةُبمفيومُالحصارُ:المطمبُالثاني

 ىناؾ بعض المصطمحات التي ليا اٌتصاؿ مباشر بمعنى الحصار كتيغني البحػث بمعػافو   
 جديدة كميمة منيا: كفكائد

َحاَطـــة -1 األخػػػذ بأسػػػر أك ىػػػبلؾ ممػػػا ىػػػك خػػػارج عػػػف قػػػدرتيـ، كأصػػػمو إحاطػػػة الجػػػيش فػػػي " :اإلِْ
كأيحػػيطى بػػو: ، (2)إحاطػػة العػػدك بػػالقـك إذا غػػزاىـ"األخػػذ مػػف كػػؿ جانػػب، مػػأخكذة مػػف الحػػرب... ك 

، أم يػأتيكـ مػا [66يكسػؼ:  ]َّٱٱاكيقىقيفُّٱُ:قاؿ اهلل ُ،(3)سبيؿ النجاة عى نً كمي  رى صً حي 
فمػػػػيس ليػػػػـ ، أم "[60اإلسػػػػراء:  ]ٌٍَّّّٰىٰرُّٱ:، كقػػػػاؿ اهلل (4)ال ًقبػػػػؿى لكػػػػـ بػػػػو

 .(5)"ممجأ يمجأكف إليو كال مبلذ يمكذكف بو عنو
  .(6)بمعنى الجمع، كاليبلؾ، كالمنعإلحاطة في القرآف الكريـ افتأتي    

الحركػة اإلحداؽ بالشيء كتطكيقو مف جميع جكانبػو لحصػره كمنعػو مػف  إلحاطة:لُتعريفُالباحث
 .كدفعو لئلذعاف

... يعنػػػػػي احبسػػػػػكىف  [15]النسػػػػػاء: َّمنىنخنٱُّٱُ:قػػػػػاؿ اهلل اإلمســـــاك:ُ -2

حسجسمخجخمحٱُّٱُ:كقػػػاؿ اهلل ُ،(7)رهكأمسػػػؾى الشػػػيء: أبقػػػاه فػػػي حكزتػػػو كمنعػػػو مػػػف غيػػػ

                                                           

الحصػػػار فػػػي ميػػػزاف الشػػػريعة، لمػػػدكتكر سػػػمماف الدايػػػة جريمػػػة أبػػػك عبػػػد الػػػرحمف سػػػمماف بػػػف نصػػػر الدايػػػة: ( 1)
 (.6:)ص

 (. 6/18،6/326التحرير كالتنكير )ابف عاشكر: ( 2)
 (.48،49كمماته قرآنية ) ص  :عمي النزىي (3)
 (.1/401) المناف كبلـ تفسير في الرحمف الكريـ السعدم: تيسيرانظر:  (4 (
 (.3/114)الكاحدم: التفسير الكسيط  (5)
 . نفس الصفحةمرجع سبؽ ذكره، ، عمي النزىي: نظرا( 6)
 (.122:)صعمي النزىي، مرجع سبؽ ذكره ( 7)
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ّٰٱُّٱ:وقــــالُاهللُُ،[2فػػػاطر:  ]َّجعمظحطمضخضحضجضخصمصحصمسخس

   .(1) ، أي احفظها لأبقها لال تطلّقها[37: األحزاب] َّزئرئ

جاء اإلمسػاؾ فػي القػرآف الكػريـ عمػى معػافو متباينػة منيػا: المراجعػة، كالحػبس، كالبخػؿ، ف  ُ 
 .(2)كالمنع، كالحفظ، كغيره

ًقؼى َحْبُسُال -3 ٍبسنػا ،ييقىاؿي أىٍحبىٍستي فىرىسنا ًفي سىًبيًؿ المَّوً  ،: مىا كي بىٍستيوي حى ػٍبسي ك  ،(4)(3)"ييقىاؿي حى ًضػدُّ " الحى
ٱُّٱ:، كقػػػػػػػػػػاؿ اهلل [106المائػػػػػػػػػدة:  ]َّٰىينىنننٱُّٱ:قػػػػػػػػػاؿ  ،(5)"التٍَّخًميىػػػػػػػػػةً 

 ،(7")كثػاؽ كالتقييػد"كاإلثبات ىػك الحػبس كال ،(6)"ليحبسكؾ فى البيت" ، [30األنفاؿ:  ]َّمل
اكىزيهي " ـي الشٍَّيًء مىكىاننا الى يىتىجى : ًإٍلزىا ٍبسي  .(8)" كىاٍلحى

لزامػو مكاننػ(9)ىك منع اإلنساف مف التصرًُّؼ بنفسػو"" تعريفُالباحثُلمحبس: ا ال يتجػاكزه، عػف ، كا 
ؿ كىػذا مػف معػاني الحصػػار حيػث يحػبسي المحاصػريف كيمػنعيـ مػف التنٌقػػ طريػؽ تكثيقػو أك تقييػده،

  كالقياـ بأمكر معيشتيـ ككاجباتيـ.
 .كسيأتي تعريفو عند ذكر أحكاـ الحصار في المطمب الثالثالسجن:ُ -4
بىٍيفى الشٍَّيًء الًَّذم ييًريديهي، كىىيكى خبلؼي اإًلٍعطاءً " الَمْنُع: -5 ًؿ كى كؿى بىٍيفى الرَّجي ًفي التٍَّنًزيػًؿ:  ...أىف تىحي كى

ٍير نَّاعو ًلٍمخى   .(10)"ً مى

                                                           

 (.18/251)الكاحدم: التفسير الكسيط انظر:  (1)
 (. 122،124 :كمماته قرآنية ) ص :نظر: عمي النزىيا( 2)
 ( بتصٌرؼ. 6/44)ابف منظكر: لساف العرب ( 3)

األنصػارم الركيفعػي اإلفريقػي،  ـ بف عمي، جمػاؿ الػديف ابػف منظػكرمحمد بف مكر  ،أبك الفضؿابف منظكر:  (4)
طػػرابمس بكلػد بمصػر كقيػؿ ، مػف نسػؿ ركيفػػع بػف ثابػت األنصػارم صػاحب )لسػػاف العػرب(، اإلمػاـ المغػكم الحجػة

سػػػنة  كعػػػاد إلػػػى مصػػػر فتػػػكفي فييػػػا، طػػػرابمس ثػػػـ كلػػػي القضػػػاء فػػػي ،كخػػػدـ فػػػي ديػػػكاف اإلنشػػػاء بالقػػػاىرة ،الغػػػرب
 (.7/108انظر: األعبلـ، لمزركمي ) ، كقد ترؾ بخطو نحك خمسمائة مجمد، كعمي في آخر عمره.ق(711)
 (.6/44)ابف منظكر، مرجع سبؽ ذكره ( 5)
قػا ىكػذا: ، كسييشار إلى ىذا المرجع حيف كركده الح(1/409معاني القرآف ) :لفراءا زياد بف يحيى زكريا أبك (6)

 الفراء: معاني القرآف.
 (. 4/43)القرآف العظيـ تفسير ابف كثير: ( يينظر: 7)
 (. 12/10التحرير كالتنكير )ابف عاشكر: ( 8)
 (. 991)ص التكيجرم: مختصر الفقو اإلسبلمي (9)
 (.8/343) ابف منظكر، مرجع سبؽ ذكره( 10)
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، كالعمػػؿ عمػػى التصػػٌرؼ الفعمػػي كالقػػكليك شػػخصو أك جماعػػة  الحػػكؿ بػػيف باحــثُلممنــع:تعريــفُال
كيطمػؽي عمػى كػؿّْ مػف يحػكؿ بػيف النػاس كمصػالحيـ، كىػذا مػف معػاني  ،(1)عدـ إيصػاؿ الخيػر ليػـ

 الحصار إذ فيو تعطيؿه لمصالح المحاصريف كمنعيـ مف ممارسة حياتيـ بشكؿ طبيعي.
ميؽ أىك مىكىافو  ...نىًقيضي السَّعىةً "ُ:التضييق -6 ـٍ يتكسَّعكا ًفي خي يَّؽى " ،(2)" كتىضايىؽى القكـي ًإذا لى قىٍد ضى كى

مىى ييػكنيسى  ػكتو المَّوي عى نىوي ًفػي بىٍطػًف حي مىػى ميعىػذَّب ًفػي الػدًُّنيىا ألىنػو سىػجى ػيَّقىو عى ُ،(3)"، أىشػدَّ تىٍضػًييؽ ضى
]التكبػػػػػػػػػػػػػػػػة:  َّمنخنحنيمجنىمخمممحمجمُّٱ :قػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ 
كضػػػػػػاقت ، "[25التكبػػػػػػة:  ] َّجتهبمبخبحبٱُّٱُ:، كقػػػػػاؿ اهلل [118

 .(4)"في كجكىكـ األرض مع رحابتيا كسعتيا بسبب شدة خكفكـ
ـــفُالباحـــثُلمتضـــييق:  كاصػػػير في المعيشػػػة كالحيػػػاةفػػػي  فػػػرد أك جماعػػػةاألمػػػري عمػػػى  تشػػػديدي  تعري

 .يفكالمسجكن
ػػةً " الحظــر: -7 ؼي اإًلباحى ، كىىيػػكى ًخػػػبلى ٍجػػري ـي  ،الحى ػػرَّ : الميحى ٍظػػػرن ك  ،كالمىٍحظيػػكري ظىػػػرى الشػػيءى يىٍحظيػػريه حى ا حى

مىٍيػػؾى  اكًحظػػارن  ظىػػرىهي عى ، فىقىػػٍد حى بىػػٍيفى شىػػٍيءو ػػاؿى بىٍينىػػؾى كى ػػا حى نىعىػػوي، ككػػؿُّ مى مىٍيػػًو: مى ظىػػرى عى مىٍيػػًو  ...كحى ظىػػرى عى كحى
ٍظػػػرن  نىػػػعى احى ػػػرى كمى جى ٍنػػػعً ، "(5)": حى مىػػػى اٍلمى  َّنبمبزبربيئٱُّٱُ:قػػػاؿ اهلل ُ،(6)"يىػػػديؿُّ عى

 .[20]اإلسراء: 
 و.كف حياتؤ مف القياـ بش وكبيفى أمرو يمنعي  المحاصر كؿُّ ما حاؿى بيف تعريفُالباحثُلمحظر:

 
 .األلفاظُذاتُالصمةحكمُالحصارُُو:ُالمطمبُالثالث

عبػػػارة عػػػف سمسػػػمة حديديػػػة أفَّ الحصػػػار  تعريػػػؼ الحصػػػار كنظػػػائره ، نجػػػدفػػػي  بالتأٌمػػػؿ   
مػػف داللػػةو كمعنػػى، فيػػك تكبيػػؿه لحريػػة الشػػعكب المقيػػكرة  اتبكػػؿ مػػا تعنيػػو الكممػػ اغكتيػػة ظالمػػةط

أكبػػػر دليػػؿو عمػػى إجػػػراـ مػػف حصػػػارو كقتػػؿو بطػػيءو كالمحاصػػرة، كمػػا يحػػديثي عمػػػى أرض فمسػػطيف 
كعنصػػرية الصػػياينة كالنصػػارل الحاقػػديف، كمػػف يقػػؼ إلػػى جػػانبيـ كمػػف يسػػاندىـ تحػػت مسػػميات 

                                                           

 (. 1/82التعريفات )الجرجاني: نظر: ا( 1)
 (. 10/208) ر، مرجع سبؽ ذكرهابف منظك  (2)
 (. 5/77) المرجع السابؽ( 3)
، كسييشػػار إلػػى ىػػذا المرجػػع حػػيف كركده الحقػػا (6/241)لمقػػرآف الكػػريـالتفسػػير الكسػػيط طنطػػاكم:  سػػيد محمػػد (4)

 ىكذا: طنطاكم: التفسير الكسيط.
 (. 1/408الكميات )الكفكم: نظر: ا(، ك 4/202) مرجع سبؽ ذكرهابف منظكر: ( 5)
 (. 2/80مقاييس المغة )ابف فارس:  (6)
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ليسى ، ك مسممي بكرما "ميانمار"كأفريقيا الكسطى ك السكداف ككذلؾ ما يحدثي في  محاربة اإلرىاب،
ثػػػارة الفكضػػػى فػػػي سػػػكريا كمصػػػر كنيػػػب خيراتيػػػا، العػػػراؽ  أخيػػػرنا كمػػػا ذاؾى إال كغيرىػػػا، كليبيػػػا كا 

ذالليػػػا ، لتبقػػػى إمػػػا بقػػػكة السػػػبلح، أك بػػػالقير االقتصػػػادم كالتكبيػػػؿ السياسػػػي إلخضػػػاع الشػػػعكب كا 
 يبقػػػى المسػػػمـ مضػػػطيدنا مشػػػٌردناحتػػػى رانية ىػػػي التػػػي تسػػػيطر كتحكػػػـ العػػػالـ، ك الصػػػييكنية كالنصػػػ

 طعامو مف األعداء. يتسٌكؿ
يتطٌمب مف العمماء كالفقياء أف ييبٌينكا لحٌكاميـ كشعكبيـ حرمة كخطر الحاؿ ىذا إفَّ    

السككت عمى ىذا الحصار الخانؽ، كضركرة العمؿ عمى نصرتيـ كتخميصيـ مف بيف براثف 
ا كتذكيرنا، كأف يقكلك داءاألع ، حتى ال يككنكا ممف ذكرىـ اهلل ا كممة الحؽ أماـ كلي األمر نصحن
  في معرض كتماف الحؽ، قاؿ اهلل :ممخمحمجميلىلملخلُّٱ
 َّحيجييهمهىهجهينىنمنخنحنجنيمىم

 .[187]آؿ عمراف: 
 في الشريعة اإلسبلمية: األلفاظ ذات الصمة بوكىذه أحكاـ الحصار ك    

ُ.فيُالشريعةُاإلسالميةبحقُاآلدميُأحكامُالحبسُوالسجنُ:ُأولًُ
 "حػػػػبسي اإلنسػػػػاف كمنعػػػػو مػػػػف التصػػػػٌرؼ بنفسػػػػو، كالخػػػػركج إلػػػػى أعمالػػػػو كميماتػػػػو" الســــجُنُىــــو:

]يكسػؼ: َّحجمثهتمتُّٱٱ:عػف يكسػؼ  بتطكيقو في مكاف ما، قػاؿ اهلل (1)
ف حكايػػػة عػػػف فرعػػػك  ، كقػػػاؿ [25]يكسػػػؼ: ٱٱَّرنمماميلىلملُّٱ: ، كقػػػاؿ [36

 .[29]الشعراء:  َّنيميزيُّٱ: كىك يتكٌعد مكسى 
 كسجفي اآلدمي ينقسـي إلى قسميف:  

 ييحقؽ المصمحة كيدفعي المفسدة. :األول:ُسجٌنُشرعي
 أك كرامػة يػفو عمػى دً  مػف ظمػـ كعػدكافمػا فيػو لكىك السػجف بغيػر حػؽ  :الثاني:ُسجٌنُغيرُشرعي

 اآلدمي. أك حياة

جة كالضركرة؛ لحفظ حقكؽ الناس، كحمايتيـ مف الحبس أك السجف جائز عند الحا"ك  
، كمنعيـ مف اإلضرار بالناس.  المجرميف، كحفظ الجناة المنتيكيف لممحاـر

                                                           

 (. 991:مختصر الفقو اإلسبلمي )صالتكيجرم: ( 1)



41 

 

ذا حبسو بحؽ كجب عميو المسارع   ة بالنظر في كال يجكز لئلماـ أف يحبس أحدان إال بحؽ، كا 
ف كاف بريئن أمره: ف ف كاف مذنبن   .(1)"أيطمؽ سراحو اا أيخذ بذنبو، كا 

كىىىًذًه اآٍليىةي أىٍصؿه ًفي " ،[106]المائدة:  َّٰىينىنننٱُّٱ: قاؿ اهلل   
ًمٍنيىا مى  ، كى ا يىٍصميحي اٍسًتيفىاؤيهي ميعىجَّبلن ٍيًف: ًمٍنيىا مى مىى ًقٍسمى قيكؽي عى ؽّّ، كىاٍلحي مىٍيًو حى ٍبًس مىٍف كىجىبى عى ا الى حى

، فىً ٍف  تىًكمى ييٍمًكفي اٍسًتيفىاؤيهي ًإالَّ ميؤىجَّبلن ؽُّ كى بىطىؿى اٍلحى ؽُّ[ غىابى كىاٍختىفىى كى مىٍيًو ]اٍلحى مّْيى مىٍف عى ػػ ذىب كلـ  خي
ثًُّؽ ًمٍنوي  يرجع ػػ ـٍ يىكيٍف بيدّّ ًمفى التَّكى فىمى

"(2). 

بحؽ الشعب الفمسطيني عمكمنا،  كما يمارسو االحتبلؿ الصييكني مف حصارو كتضييؽو كمنعو 
ا ، كىك سجفه كبير لو بحؽ اآلدمييف الثاني مف أنكاع السجفيمٌثمو النكع  كقطاع غزة خصكصن

معنكية تتمٌثؿ تتمٌثؿ في الحصار العسكرم كاالجتماعي كاالقتصادم، كأبعاده خطيرة أبعاد مادية 
 في الحصار اإلعبلمي كالفكرم كالبعد النفسي بسبب التضييؽ كالضغط.

قطاع غزة كتضييؽ الخناؽ عمى االتحاد العالمي لعمماء المسمميف بحرمة حصار  ىأفتكقد "
 .سكانيا ، كطالب السمطات المصرية بفتح معبر رفح الحدكدم لرفع الحصار عف أىؿ غزة

بتاريخ: ا لو، في بياف أصدره كقاؿ االتحاد، الذم يتخذ مف العاصمة القطرية مقرِّ 
جماع إف "األدلة الشرعية مف الكتاب كالسنة كاإلـ :  4/9/2013ىػ، المكافؽ  28/10/1434

متضافرة، عمى حرمة اإليذاء كاالعتداء حتى عمى غير اإلنساف، فكيؼ ب خكاننا في فمسطيفن 
كلذلؾ ف ف حصار إخكاننا في غزة، كتضييؽ الخناؽ عمييـ، كمحاربتيـ في أرزاقيـ مف 

 .(3)"المحرمات كالمكبقات
ُ.حقُبالُوجوُغيرُاآلدميُأذىعقوبةُثانيًا:ُ

ٍبداهلًل بًف عيمىر رى  ٍنييمىا أفَّ رىسيكؿى اهللً ًضيى اهللي عىٍف عى :    عى عيذّْبىًت اٍمرىأىةه ًفي ًىرَّةو »قىاؿى
مىٍت ًفييىا النَّارى  ا، فىدىخى اتىٍت جيكعن تَّى مى بىسىٍتيىا حى ـي: « حى : كىالمَّوي أىٍعمى : فىقىاؿى الى أىٍنًت أىٍطعىٍمًتيىا كىالى »قىاؿى

بىٍسًتييىا، كىالى أىٍنتً  شىاًش األىٍرضً  سىقىٍيًتيىا ًحيفى حى ٍمًتيىا، فىأىكىمىٍت ًمٍف خى   .(4)«أىٍرسى

                                                           

، كسييشػػػار إلػػػى ىػػػذا المرجػػػع حػػػيف (235-5/234مكسػػػكعة الفقػػػو اإلسػػػبلمي )محمػػػد بػػػف إبػػػراىيـ التػػػكيجرم: ( 1)
  كركده الحقا ىكذا: التكيجرم: مكسكعة الفقو اإلسبلمي.

 (.6/352) : الجامع ألحكاـ القرآفالقرطبي (2)
  ".عمماء المسمميف"يفتي بحرمة حصار غزة كيطالب مصر بفتح معبر رفح: اإلتحاد العالمي لمكقع المختصر (3)
 http://www.almokhtsar.com/node/184796 
اًء  :بىابي ، كتاب: المساقاة، صحيح البخارمالبخارم: ( 4)  .(3/112)(، 2365)حفىٍضًؿ سىٍقًي المى

http://www.almokhtsar.com/node/184796
http://www.almokhtsar.com/node/184796
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ًكيـ ٍبفي كىعىٍف عيٍركىةى قىا : مىرَّ ًىشىاـ ٍبف حى قىٍد أيًقيميكا  ؿى ، كى مىى أينىاسو ًفي الشٍَّمًس، ًحزىاـ ًبالشَّاـً عى
مىى ري  : ييعىذَّبيكفى ًفي الخى ؤ كىصيبَّ عى : مىا ىىذىان ًقيؿى ، فىقىاؿى ـي الزٍَّيتي ا ًإنّْي سىًمٍعتي كًسًي : أىمى رىاًج، فىقىاؿى

:  رىسيكؿى اهلًل   .(1)«ييعىذّْبيكفى ًفي الدٍُّنيىا ًإفَّ اهللى ييعىذّْبي الًَّذيفى »يىقيكؿي

ذا كانت امرأة قد عيذّْبت في النار بسبب ىرة حبستيا فمـ تطعميا، كلـ تتركيا تأكؿ مف  كا 
فكيؼى بمف يحًبسي كيؤذم المكٌحديف مف  ػػاف إذا كاف ىذا حاؿي مف عذَّب حيك  ػػخشاش األرض 

 أتباع األنبياء كالرسؿ كيحاصرىـ!.
ُ.فيُالقانونُالدوليُحصارالثالثا:ُ

مع تكاصؿ أنيف قطاع غزة تحت كطأة ىذا الحصار الخانؽ، ترتفع النداءات الدكلية عمى "
ت الرامية إلى كسره تتصاعد كتيرة المحاكالك كٌميا، الرسمية كغير الرسمية، إلنيائو،  المستكيات

المستمر ليذه النداءات أك التحايؿ عمييا عبر تقديـ ما يحمك ليا مػف  اإلسرائيمي في ظؿ التجاىؿ
 .(2)"سمككياتيا لػذرائع لػشرعنةا

إف " جاء في مقاؿ لمدكتكر حنا عيسى، فيما يتعمؽ بالقانكف الدكلي تجاه الحصار:
االحتبلؿ اإلسرائيمي ييدؼ إلى تجكيع  الحصار المفركض عمى قطاع غزة مف قبؿ سمطات

ا بتخفيؼ الحصار عمى رن المدنييف كعرقمة اإلمدادات الغكثية رغـ زعـ السمطات اإلسرائيمية مؤخٌ 
يسمح  1907مف اتفاقية الىام الرابعة لسنة  43ا لنص المادة نو ككفقن إحيث .قطاع غزة ..

إال أف ىذه السمطات  ،عتبارات أمنيةقيد حركة التنقؿ اللمسمطة المحتمة فرض إجراءات معينة ت
كضماف سير حياة السكاف الخاضعيف لبلحتبلؿ  ممزمة ب يجاد تكازف بيف احتياجاتيا األمنية،

سنكات الماضية فشمت سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمية في تحقيؽ ىذا الكعمى مدار ، بشكؿ طبيعي
إلى درجة أف ىذه  ،ؿ بشكؿ جسيـات تحد مف حرية التنقالتكازف عمى قطاع غزة باتخاذىا إجراء

 . (3)"اإلجراءات تعتبر عقكبات جماعية تؤثر عمى كافة نكاحي حياة السكاف الفمسطينييف

                                                           

ػػاًف ًإلىػػى اٍلبىنىػػاتً  :بىػػابي ، كتػػاب: فضػػائؿ الصػػحابة رضػػي اهلل تعػػالى عػػنيـ، صػػحيح مسػػمـمسػػمـ: ( 1) ٍحسى  فىٍضػػًؿ اإٍلً
 .(4/2017) (،2631)ح
: الحصػار اإلسػرائيمي المفػركض عمػى قطػاع غػزة فػي يػازجي ، إشػراؼ الػدكتكرة أمػؿخكلة محي الديف يكسؼ (2)

-)المجمػػد  ،(282:)ص، مجمػػة جامعػػة دمشػػؽ لمعمػػـك االقتصػػادية كالقانكنيػػة، ضػػكء أحكػػاـ القػػانكف الػػدكلي العػػاـ
 (.2011العدد الرابع27
يػػػة" الحصػػػار عمػػػى غػػػزة بحسػػػب قكاعػػػد القػػػانكف الػػػدكلي اإلنسػػػاني جريمػػػة إبػػػادة جماع: الػػػدكتكر: حنػػػا عيسػػػى (3)

 ـ.20/11/2012، عمى مكقع مفتاح، المنشكر بتاريخ بتصرؼ يسير
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مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية  8مف نص المادة  25ككفقا كذلؾ لمفقرة كتابع: "
ب الحرب د تجكيع المدنييف كأسمكب مف أسالي"تعمُّ  :تنص عمى أف 1998الدكلية لسنة 
، بما في ذلؾ عرقمة اإلمدادات الغكثية عمى النحك المكاد التي ال غنى عنيا لبقائيـبحرمانيـ مف 

يف عمى قطاع غزة مف قبؿ مى حكى اإلغبلؽ المي ف الحصار ك أك  ،المنصكص عميو في اتفاقيات جنيؼ
مة إبادة نو جريأؼ عمى نَّ صى السمطات اإلسرائيمية بحسب قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني يي 

ف أت عمى صَّ مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية التي نى  6جماعية كفقا لنص المادة 
أم فعؿ مف األفعاؿ التالية يرتكب بقصد إىبلؾ ك  ،عني اإلبادة الجماعيةيفرض ىذا النظاـ 

خضاع الجماعة ا  ، ك اا أك جزئين ا كمين بصفتيا ىذه إىبلكن  ،كمية أك أثنية أك عرقية أك دينيةجماعة ق
مف اتفاقية جنيؼ 23ا لنص المادة ككفقن  ،اا أك جزئيِّ ا كميِّ ا ألحكاؿ معيشية يقصد بيا إىبلكن عمدن 

د حركة ممزمة بعدـ اتخاذ أم إجراءات تقيّْ تعتبر سمطات االحتبلؿ  1949الرابعة لسنة 
ادة الثامنة الفقرة كما تعتبر الم، اإلنسانية مف الكصكؿ إلى المناطؽ المحتمةة ك بياإلمدادات الط

 ػػ مف ميثاؽ المحكمة الجنائية الدكلية تعمد عرقمة اإلمدادات الغكثية لمسكاف المدنييف 25ب/
 . مف قبيؿ جرائـ الحرب ػػ ك المنصكص عميو في اتفاقيات جنيؼعمى النح

ا عػف قطػاع غػزة المطمػكب مػف إسػرائيؿ فػؾ الحصػار كميِّػ فػ فَّ  كر أعبلهما ذي  كءكعمى ض
انكنيػػة بصػػفتيا قػػكة ألنيػػا تتحمػػؿ المسػػؤكلية الق ،التبلعػػب بمػػا يسػػمى تخفيػػؼ الحصػػار ف مػػبػػدالن 

ؿ مخالفػة جسػيمة لمقػانكف كّْ شىػا عمى قطػاع غػزة يي الحصار اإلسرائيمي المفركض حالين  ك احتبلؿ أكالن 
الدكائيػػػة عيػػػة التػػػي تشػػػمؿ المػػػكاد الغذائيػػػة ك الػػػدكلي اإلنسػػػاني كيمثػػػؿ أبشػػػع صػػػكر العقكبػػػات الجما

 .(1).. إلخ"د كمكاد البناءالكقك ك 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

الحصػػػار عمػػػى غػػػزة بحسػػػب قكاعػػػد القػػػانكف الػػػدكلي اإلنسػػػاني جريمػػػة إبػػػادة جماعيػػػة" : الػػػدكتكر: حنػػػا عيسػػػى (1)
 .بتصرؼ يسير

           http://www.miftah.org/arabic/Display.cfm?DocId=14317&CategoryId=2 . 
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ُالمبحثُالثاني
ُمواجيةُالحصارُوحكمو

إفَّ مف كاجبات المسمـ أف يشارؾ إخكانو بفكره كقممو كمالو في مكاجية األزمات كالنكائب،  
كالتي مف أخطرىا حصار المستضعفيف في كثير مف البمداف، كتظير أىمية ىذا المبحث في 

 لمطالب التالية:ا
ُ.الحصارُوآثارهُأىميةُمواجية:ُالمطمبُاألول

 .مواجيةُالحصارُأىدافُوُأوًل:ُأىمية
 كتبرز أىمية مكاجية الحصار فيما يمي:  
لمشتٌتة، تكحيد األمة بكؿ أفكارىا كجيكشيا في مكاجية األخطار المحدقة، كتجميع الطاقات ا -1

مقحقمفحفخفجفمغجغُّٱ: كتضػػافر الجيػػكد التػػي تبنػػي كتيعٌمػػر، قػػاؿ اهلل 
 .[2]المائدة:  َّحكجك

اسػػتمرار التبػػادؿ العممػػي كالمعرفػػي كاألكػػاديمي بػػيف المػػدف كالجامعػػات الفمسػػطينية مػػف جيػػة،  -2
ة كبيف فمسطيف كدكؿ العالـ مف جية أخػرل، مػف خػبلؿ المشػاركة المتبادلػة فػي المػؤتمرات العمميػ

جكمقحقمفُّٱ: ، قػػاؿ اهلل التنميػػة كالبنػػاءمسػػيرة يػػة التػػي تخػػدـ ممككرشػػات العمػػؿ الع

، ككػػذلؾ إعطػػاء المػػكاطنيف الحريػػة الكاممػػة فػػي السػػفر [9]الزمػػر: ٱَّمكلكخكحك
كالتنقؿ بيف المدف كالببلد؛ حتى يتمكنكا مف قضاء مصالحيـ المختمفة مف تجارة، كتعميـ، كعمؿ، 

 كغيره.
متعٌطمػيف مػف مػف خػبلؿ تػكفير فػرص عمػؿ لمخػريجيف كالأك الحػٌد منيػا الػة القضاء عمى البط -3

ٌناع كذلػؾ ال يكػكف إال بتخصػيص مكازنػات كبذؿ الجيػد فػي تػأميف األرزاؽ لمنػاس، ، العماؿ كالصُّ
كتػػكفير فػػرص  ،كاالكتفػػاء الػػذاتي ،ماليػػة إلنشػػاء مصػػانع كمؤسسػػات ىػػدفيا تحريػػؾ عجمػػة اإلنتػػاج

تحتضػػػف أبناءىػػػا كتػػػكٌفر ليػػػـ الحيػػػاة الػػػدكؿ الناجحػػػة التػػػي  ك سػػػبيؿكىػػػذا ىػػػ، عمػػػؿ ألبنػػػاء الػػػكطف
 .ف قكة الدكلة بقكة أبنائيا العقمية كالعمميةإ، إذ الكريمة
فػي عػاـ  كلياتيـ، أفَّ عمػر بػف الخطػاب ؤ كمٌما يكٌضػح لنػا اىتمػاـ قػادة المسػمميف بمسػ    

شػباع البطػكف الجائعػة...، ككػاف عمػر بػػف  الرمػادة " كضػع جميػع إمكانيػات الدكلػة لحػؿ األزمػػة كا 
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الخطػػاب يػػدكر فػػي القبائػػؿ القريبػػة مػػف المدينػػة كيػػكٌزع عمػػييـ أعطيػػاتيـ بنفسػػو، ككػػاف يكتػػبي إلػػى 
 .(1)بعض كالتو أف أعًط الناس أعطياتيـ كأرزاقيـ"

لمكاكبة  كالتكنكلكجي في كافة المجاالت، االنفتاح عمى العالـ كالعمؿ عمى التبادؿ التجارم -4
كىذا مف فركض الكفاية التي أيًمرنا بأف يقـك ، ض العالمي فيما ينفع الببلد كالعبادالتطكر كالنيك 

حفجفمغجغجعمعمظحطمضخضٱُّٱ: قاؿ اهلل بيا البعض منَّا، 

 َّملخلحلجلمكلكخكحكجكمقحقمفخف
رشاد كتنبيو لطيؼية أيضن كفي ىذه اآل"، [122]التكبة:  لفائدة ميمة، كىي: أف  ا دليؿ كا 

كا لكؿ مصمحة مف مصالحيـ العامة مف يقكـ بيا، كيكفر كقتو ـ أف يعدُّ المسمميف ينبغي لي
عمييا، كيجتيد فييا، كال يمتفت إلى غيرىا، لتقكـ مصالحيـ، كتتـ منافعيـ، كلتككف كجية 

ا، كىك قياـ مصمحة دينيـ كدنياىـ، كلك تفرقت الطرؽ ا كاحدن جميعيـ، كنياية ما يقصدكف قصدن 
متباينة، كالقصد كاحد، كىذه مف الحكمة العامة النافعة في جميع  كتعددت المشارب، فاألعماؿ

 .(2)"األمكر
 ُالحصار:ُمواجيةثانيا:ُآثارُ

، ثـ بكحػدتنا، أف ننتصػر عمػى الحصػار ف ننػا نقطػؼ ثمػراتو إف استطعنا ب يماننا باهلل    
 يانعة مف أىميا:

، كبػػػذلؾ تكػػػكف أمػػػة قكيػػػة تكػػػكف األمػػػة كالشػػػعكب قػػػادرة عمػػػى أخػػػذ قراراتيػػػا بػػػدكف تبعيػػػة ألحػػػد -1
آؿ ] َّٱٌٍّّٰىُّٱ: يحسػػػػب ليػػػػا األعػػػػداء ألػػػػؼ حسػػػػاب، كلػػػػك أننػػػػا عممنػػػػا بقػػػػكؿ اهلل 

 ، لما استطاع أحده مف األعداء أف يفٌرقنا، كلما عانى أحده مف الحصار ككيبلتو.[103عمراف: 
ف ضػػػػعؼ بػػػػبلد إيسػػػػتطيع كػػػػؿ بمػػػػدو أف يعتمػػػػد عمػػػػى أبنائػػػػو فػػػػي غذائػػػػو كلباسػػػػو كسػػػػبلحو، إذ  -2

مػػف األعػػداء، مٌمػػا جعمنػػا ضػػعفاء ال نممػػؾي قرارنػػا  يكمػػف فػػي اسػػتيرادىـ لكػػؿ شػػيء غالبنػػاميف المسػػم
جييهُّٱ: ؿ لنا األرض، قاؿ اهلل كؿ األسماء كذلٌ  نا آدـ اعٌمـ أب ، مع أفَّ اهلل بأيدينا
 .[15]الممؾ:  ٌٍََُِّّّّّّٰىٰرٰذييىيميخيحي

لصػدارة كالحضػكر الػدائـ، كيتعػٌرؼ المسػممكف نعيدي فمسطيف إلى مكانتيا الدينية كالعقدية فػي ا -3
في سكرة اإلسراء فػي القػرآف الكػريـ، قػاؿ  تالتي ذكر  ،أىمية أرض اإلسراء كالكعد مىعف قربو ع

خنحنيمجنممىمخمحمجميلملىلخلُّٱ: و ػػػػػػػػالم
                                                           

 .(137-135:مكسكعة فقو عمر بف الخطاب )ص :جيمحمد قمع (1)
 (. 1/355) المناف كبلـ تفسير في الرحمف الكريـ السعدم: تيسير( 2)
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كذلؾ مف خػبلؿ إدراؾ فضػؿ ، [1]اإلسراء:  َّحيجييهىهجهمهينىنمن
ػمى تى ، ك مة الركحيػة بينػو كبػيف المسػمميفكعمؽ الص الصبلة في المسجد األقصى المبارؾ البركػة  سمُّ

كحيكيػػة لقضػػية فمسػػطيف  ،لممسػػمميفجديػػدة فيمػػا حكلػػو مػػف أرض الشػػاـ ككنكزىػػا، كفػػي ىػػذا قػػكة 
  المباركة.

ـى  -4 ـى دكلة  نستطيعي أف نقي ، كيعػيش المسػممكف فػي شػرع اهلل  إسبلمية عمػى منيػاج النبػٌكة كنقػي
االسػتطاعة  رى كٍ كاجػبه فىػ ـ شػرع اهلل يكػألفَّ العمؿ عمى تحيـ المنشكدة؛ كنؼ دينيـ كعز خبلفت

 حتى ال تيعٌطؿ الحدكد، كينتشر الفساد في األرض.
 
 .أنواعُالحصار:ُمطمبُالثانيال

ُ.المشروعالحصارُالنوعُاألول:ُ
كىػػك ي مرحمػػةو أك ظػػرؼو مػػا"، إذا رأل ذلػػؾ إمػػاـ المسػػمميف كعٌينػػو فػػ "كأحياننػػا يكػػكف كاجبنػػاُُ

كػػاف شػػركره، مثممػػا  ءحصػػار المسػػمميف لمعػػدك بيػػدؼ نشػػر الػػديف اإلسػػبلمي، أك بيػػدؼ تأديبػػو كدر 
ييػكد ل في الغزكات النبكيػة كفػي حيػاة الخمفػاء الراشػديف كالسػمؼ، كحصػار المسػمميف يحدثي أحياننا

كىػػػك مػػػا يمكػػػف أف  ا،كالقسػػػطنطينية كغيرىػػػ كحصػػػار الطػػػائؼ، قريظػػػةبنػػػي ك  خيبػػػر كبنػػػي النضػػػير
هئمئخئحئجئييُّٱ: ، قػػاؿ اهلل لمعػػدك نسػػميو بالحصػػار العكسػػي

مجحجمثهتختمتحتجتهبمبخبحبجب
 .[5]التكبة:  َّحصمسخسحسمخجسجخمحجح

ىػك سػبلح المقاطعػة لمعػدك بكػؿ أشػكاليا كخاصػة المقاطعػة ليذا النػكع ك آخر  كجوه كىناؾ    
كطنات المقامة عمى أرض الفمسطينييف يمػتص أمػكاؿ فَّ اقتصاد العدك كالمستإحيث  ،االقتصادية
ػػػؿ عنػػػو ، ضػػػعؼ اقتصػػػادىـ، كيي المحاصػػػريف سػػػبؿ مكاجيػػػة الحصػػػار عنػػػد الحػػػديث عػػػف كسأفصّْ

 .في الحمكؿ العممية المادم

ُ.الحصارُالمحّرمالنوُعُالثاني:ُ
قػاؿ  كىك الحصار الظالـ الذم يتعٌدل عمى حقػكؽ البشػر كيسػتيدؼ ديػنيـ كحضػارتيـ،ُُُ
مماميلىلمليكىكمكلكاكُّٱ:  وػالمػػػػ
ُكىك نكعاف ىما:  ،[58]األحزاب:  َّزنرن

ُ
ُ
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ُ.ماديحصارُُأوًل:
بحػػؽ  الكسػػائؿ المممكسػة كالمشػػاىدة كالمحسكسػة العػدك سػتخدـ فيػػويكىػك الحصػار الػػذم ُُُ

ُ:ىذا النكع مف الحصار في عدة أشكاؿ ىي كيظير، (1)المحاصريف
 .الحصارُالعسكري -1

اًربػة باإلضػافة إلػى قكاىػا الجكيَّػة كالبريَّػة كىك قياـ كحدات األس"ُُ طكؿ البحػرم لمدكلػة المحى
بيٍغيػة  ؛مػع مرافػئ كسػكاحؿ بػبلد العػدك المحاًصػركالجػكم بمنػع االتصػاؿ البحػرم كالبػرم كالبحرية 

 .(2)كمنع تمكينيا بالمكاد الغذائية أك المعدات الحربية" ،شؿ حركة السفف كالمعابر المكجكدة فييا

ػػػٍف يىٍنتىًمػػػي ًإلىػػػى أفَّ ""لحصػػػار: كسػػػبب ىػػػذا ا ػػػكرىًة ًممَّ ٍعمي ًميػػػًع اٍلمى ـي ًفػػػي جى ػػػا ييعىاًنيػػػًو اٍلعىػػػالى ًمػػػٍف أىٍعظىػػػـً مى
ٍيًرىىػا مىػى غى ، تىٍنًبيينا ًبيىػا عى ـً ٍسبلى ػٍعؼي اٍلميٍسػًمًميفى ًفػي أىٍقطىػاًر  اإٍلً ػٍف دى الػدٍُّنيىا ًفػي اٍلعىػدىًد كىاٍلعيػميٍشػًكمىةي ضى ًد عى

ًة الٍ  مى  .(3)"كيفَّارً ميقىاكى
 الحصار العسكرم في األمكر التالية: آثاركيمكف أف نمخّْص أىـ  
كمػػا  ز،كى مػػف ديػػارىـ فػػي ظػػركؼو بائسػػة مػػف الفقػػر كالػػذؿ كالعىػػ كتيجيػػرىـح مئػػات اآلالؼ ك نػػز  - أ

كسػكريا  كغيرىػا فائيا كحصػارىـ لتمػؾ الػببلدمحدث في أفغانستاف كالعراؽ بسبب غزك أمريكا كح
، كالحصػػار الييػػكدم المسػػتمر الداخميػػة كالخارجيػػة بلت الحػػرب كالمػػؤامراتالتػػي لػػـ تسػػمـ مػػف كيػػ

، كىػذا البمػدات الفمسػطينية التاريخيػة معظػـلمدف فمسطيف كبالذات قطػاع غػزة، كاالسػتيبلء عمػى 
، قػاؿ (4)كمو أدَّل إلى مرحمة عارمة بالفكضػى كالتمػٌزؽ كتػدمير مراكػز الحضػارة كالقػكة فػي األمػة

]الممتحنػػػػػػػة:  َّىفيفيثىثنثمثزثرثيتىتُّ: اهلل 
2]. 
 فَّ إفػػػي األراضػػػي المحتمػػػة فػػػي فمسػػػطيف، حيػػػثي  ظيػػػري جمينػػػاسػػػرقة أراضػػػي المػػػكاطنيف كىػػػذا يى  - ب

باطػػؿ المسػػتكطنات تتمػػٌدد كػػؿ يػػكـ كتبتمػػع أراضػػي الفمسػػطينييف تحػػت غطػػاء قضػػائي كقػػانكني 
، ادرة أمػػبلؾ الغػػائبيفػػػػػػػػػمص سى أخيػػرناػػػػػػمػػى األراضػػي كالبيػػكت، كليييحقٌػػؽ ليػػـ االسػػتيبلء عافتػػركه ل

 .[152]الشعراء: ٱَّختحتجتهبمبخبُّٱ: اؿ اهلل ػػػػػػػق

                                                           

 :)ص األسػػاليب النبكيػػة كالعصػػرية فػػي فػػؾ الحصػػار عػػف الػػدعكة اإلسػػبلمية :( انظػػر: رمضػػاف إسػػحؽ الزيػػاف1)
495.) 
 ( بتصٌرؼ.40)ص: مكسكعة األلفيات اصطبلح كتعريؼاألستاذ سميح ناطكر: (2) 

، كسييشػػار (، (3/50)فػػي إيضػػاح القػػرآف بػػالقرآفأضػػكاء البيػػاف المختػػار الشػػنقيطي:  محمػػد بػػف األمػػيف محمػػد (3)
  إلى ىذا المرجع حيف كركده الحقا ىكذا: الشنقيطي: أضكاء البياف.

 (. 67-65"كلك شاء ربؾ ما فعمكه" )ص عبد العزيز الجميؿ: انظر:  (4)
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تقسػػػيـ الػػػببلد كتقطيػػػع أكاصػػػرىا مػػػف خػػػبلؿ إقامػػػة الحػػػكاجز، كفػػػرض التصػػػاريح لمعبػػػكر، كال  - ت
يخفػػى عمػػى أحػػدو مػػا حصػػؿ مػػف فصػػؿو بػػيف مػػدف الضػػفة كقطػػاع غػػزة، كىػػذا ييسػػٌيؿ عمػػى العػػدك 

مثهتهبمتمبهئمئُّٱ: ، قػػاؿ اهلل اليؼ كالخسػػائراجتيػػاح أم مدينػػة بأقػػؿ التكػػ

 .[64]المائدة: ٱٱَّمسهث
كالعجػػبي مػػف الييئػػات العالميػػة التػػي تػػزعـ أنيػػا تنػػادم بحقػػكؽ اإلنسػػاف كأنيػػا ترعاىػػا، ثػػـ 

، كترتكػػب تػػدفف حقػػكؽ الشػػعكب كتسػػحقيا تحػػت الػػدبابات كتحرقيػػا بالطػػائرات كاآلالت العسػػكرية
، فيمػكت مػف يمػػكت، كتعػاني البقيػػة، ثيػػرو مػف دكؿ المسػػمميفالمجػازر البشػعة بحػػؽ األبريػاء فػي ك

حقُّٱٱ:إفَّ العمػػى عمػػى القمػػكب، قػػاؿ اهلل  األشػػجار، كحقنػػاك الحيكانػػات حتػػى  يسػػمـ شػػيءكال 
 .[46]الحج:  َّخلحلجلمكلكخكحكجكمق
ُ .الحصارُالقتصادي -2

مختمػػػػؼ ىػػػػك نػػػػكعه مػػػػف الحصػػػػار ييػػػػرادي بػػػػو التضػػػػييؽ اقتصػػػػادينا عمػػػػى بمػػػػد مػػػػف البمػػػػداف ب  
، (2)"الحصػػار االقتصػػادمفػػي قتػػاؿ المسػػمميف مػػف كسػػائؿ أعػػداء الػػديف " ، كىػػك كسػػيمة(1)الكسػػائؿ"

إلػى منػع كصػكؿ األمػكاؿ كالحػكاالت الماليػة كىدفػو: "، (3)"القتػاؿأنػكاع الحصارى نكعه مف ىذا ألفَّ "
منع كصػكؿ تجارية، ك  ة، كقطع أية عبلقاتاًصرى حى كتجميد أمكاليا لدل الدكؿ المي ة رى اصى حى الدكلة المي 

، مػػػف أعظػػػـ أسػػػباب ضػػػعفنا أننػػػا أمػػػة مسػػػتيًمكةك ، (4)"السػػػمع كالمػػػكاد الغذائيػػػة لسػػػكاف تمػػػؾ الدكلػػػة
ػػاك  قكتنػػا بأيػػدم  كصػػنعناضػػعيؼ، كلػػف نكػػكف أقكيػػاء إال إذا أنتجنػػا آالتنػػا بخبراتنػػا،  المسػػتيمؾ دكمن

 .يدنانا كجي رقً عى بً ، كزرعنا أرضنا أبنائنا
ره خطيره لممنافقيف في زيادة ىذا الحصار، كخطرىـ في منع كيتجٌمى في الشٌدة دك   

نئمئزئرئُّٱ: المسمميف، قاؿ اهلل  إلىكصكؿ العطايا كالمساعدات كالصدقات 
يتىتنتمتزترتيبىبزبمبنبربيئىئ
أنيـ يأمركف أم " ،ألصحابو ابف سمكؿكىذا قكؿ ، [7]المنافقكف:  َّٱمثرثزث

                                                           

 (.1/506ـ المغة العربية المعاصرة )معجأحمد عمر:  (1)
 ( بتصرؼ يسير.1/555المختصر في تفسير القرآف الكريـ )جماعة مف عمماء التفسير: ( 2)
 (.8/187أضكاء البياف ) :لشنقيطيا (3)
 (، بتصٌرؼ يسير.451:الصبر كالثبات في مكاجية الحصار )صنعيـ الصفدم: ( 4)
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ال  :إف عبد اهلل بف أيبٌي ابف سمكؿ قاؿ ألصحابو"، (1)"باإلضرار بالمؤمنيف كحبس النفقات عنيـ
 ،(2)"يعني الرَّفد كالمعكنة..نكـ لك لـ تنفقكا عمييـ قد انفضكا. تنفقكا عمى مف عند رسكؿ اهلل، ف

داللة أنيـ أرادكا إطفاء ىذا النكر  َّيبىبُّكقكلو:  ":(3)كقاؿ الماتريدم في تفسيره
خفاءه، فأبى المَّو تعالى إال  يبسطيا  َّىتنتمتزتُّٱكقكلو:  ،أف يظيرهكا 

أك هلل خزائف السماكات كاألرض يضيقيا عمى ، عمى المنافقيف؛ ليمتحنيـ باإلنفاؽ عمى المؤمنيف
كا ًمٍف أىٍنفىضى ، "(4)"المؤمنيف؛ ليمتحنيـ بالصبر في حاؿ الضيؽ قيًرئى: يىٍنفىضُّ كا أىٍم يىتىفىرَّقيكا، كى كيىٍنفىضُّ

، » ،(5)"كىاديىيـٍ اٍلقىٍكـي ًإذىا فىًنيىٍت أىزٍ  ٍبدى المًَّو ٍبفى أيبىيٍّ : كيٍنتي ًفي غىزىاةو فىسىًمٍعتي عى ، قىاؿى ـى ٍيًد ٍبًف أىٍرقى عىٍف زى
ٍعنىا ًمٍف ًعٍنًدًه  لىًئٍف رىجى ٍكًلًو، كى كا ًمٍف حى تَّى يىٍنفىضُّ مىى مىٍف ًعٍندى رىسيكًؿ المًَّو حى : الى تيٍنًفقيكا عى فَّ يىقيكؿي لىييٍخًرجى

، فىذىكىرىهي ًلمنًَّبيّْ  األىعىزُّ  ، فىذىكىٍرتي ذىًلؾى ًلعىمّْي أىٍك ًلعيمىرى دٍَّثتيوي، فىأىٍرسىؿى رىسيكؿي ًمٍنيىا األىذىؿَّ اًني فىحى ، فىدىعى
ا قىاليكا، فىكىذَّبىًني رىسيكؿي المًَّو  المًَّو  مىفيكا مى اًبًو، فىحى ٍبًد المًَّو ٍبًف أيبىيٍّ كىأىٍصحى دَّ  ًإلىى عى قىوي، كىصى

ٍدتى ًإلىى أىٍف كىذَّبى  ا أىرى مىٍستي ًفي البىٍيًت، فىقىاؿى ًلي عىمّْي: مى ـٍ ييًصٍبًني ًمٍثميوي قىطُّ، فىجى ّـّ لى ابىًني ىى ؾى فىأىصى
ن فىأىٍنزىؿى المَّوي تىعىالىى:  رىسيكؿي المًَّو  قىتىؾى مى اءىؾى المينىاًفقيكفى )كى النًَّبيُّ  [ فىبىعىثى ًإلىيَّ 1]المنافقكف:  (ًإذىا جى

  : ٍيدي »فىقىرىأى فىقىاؿى دَّقىؾى يىا زى  .(6)«ًإفَّ المَّوى قىٍد صى
ىينيميزيريٰىينىنننٱُّٱ:  اؿ اهللكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
حذَّر الميؤمنيف أخبلؽ المنافقيف، أم: ال تشتغمكا بأمكالكـ كما فعؿ ، [9المنافقكف: ] َّجئيي

نػػػػػافقيكف إذ قػػػػػاليكا  ىبنبمبزبربيئىئنئٱُّ: -ألٍجػػػػػًؿ الشُّػػػػػحّْ بػػػػػأمكاليـ  -المي
ػػػراخ الشػػػيطاف، كعكيػػػؿي أىػػػؿ الباطػػػؿ الػػػذيف يػػػؤزُّىـ أبالسػػػة الجػػػف كاإلنػػػس (7) َّيب ، إنػػػو صي

                                                           

المثػػػػػاني  كالسػػػػػبع العظػػػػػيـ القػػػػػرآف تفسػػػػػير فػػػػػي المعػػػػػاني كسػػػػػي: ركحاألل اهلل عبػػػػػد بػػػػػف محمػػػػػكد الػػػػػديف شػػػػػياب (1)
 كسييشار إلى ىذا المرجع حيف كركده الحقا ىكذا: األلكسي: ركح المعاني.(، 14/311)
 (. 23/397) : جامع البيافالطبرم (2)

مػف أئمػة ، ، نسبتو إلى ماتريد )محمة بسمرقند(محمد بف محمد بف محمكد الماتريدم ،أبك منصكرالماتريدم:  (3)
ك)مآخذ الشػرائع( فػي أصػكؿ الفقػو، ، ك)الرد عمى القرامطة( ،ك)أكىاـ المعتزلة( ،مف كتبو )التكحيد( ،عمماء الكبلـ
 (.7/19ق(. انظر: األعبلـ، لمزركمي )333سنة) مات بسمرقند

 (. 10/26)أىؿ السنة الماتريدم :تأكيبلت  محمد بف محمد منصكر أبك( 4)
 ( 30/548) : مفاتيح الغيبالرازم (5)
ػاءىؾى المينىػاًفقيكفى قىػاليكا: نىٍشػيىدي ًإنَّػؾى لىرىسيػكؿي  ُّبىابي قىٍكًلًو: ، كتاب: تفسير القرآف، صحيح البخارمالبخارم: ( 6) ًإذىا جى

 (. 6/152) (،4900)ح َّلىكىاًذبيكفى ا ًُّإلىى  َّالمَّوً 
 (. 19/117المباب في عمـك الكتاب )الحنبمي:  عمي بف عمر يفالد سراج حفص أبك (7)
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ػػػ الطبػع  كىي قكلة يتجمى فييػا خبػث الطبػع، كلػـؤ النحيػزة" ، لتفريؽ المسمميف كتحطيـ معنكياتيـ
بلؼ الزمػاف كىي خطػة التجكيػع التػي يبػدك أف خصػـك الحػؽ كاإليمػاف يتكاصػكف بيػا عمػى اخػت ،ػػ

ة مشػػاعرىـ يحسػػبكف لقمػػة العػػيش سَّػػخً ذلػػؾ أنيػػـ لً  ،كالمكػػاف، فػػي حػػرب العقيػػدة كمناىضػػة األديػػاف
 .(1)"ىي كؿ شيء في الحياة كما ىي في حسيـ فيحاربكف بيا المؤمنيف

فَّ الميتابع لحصار المسمميف في غزة كالعراؽ كسكريا كغيرى  ليممىس ىذا التحريض جميِّا اكا 
قتصادم، حتػى صػار األعػداء ييجػاىركف بػو عمػى المػؤل، كيتبػاىى بػو المنػافقكف عمى الحصار اال

ػػػفػػػي خً  مػػػات التػػػي تعصػػػؼ بالمحاصػػػريف، فيػػػـ يريػػػدكف قطػػػع اإلمػػػدادات كالمعكنػػػات عػػػف األزى  ْـّ ضَّ
، كييعٌيػػركنيـ بػػالفقر كسػػكء األكضػػاع بسػػبب انحيػػازىـ إلػػى اإلسػػبلـ، كأنيػػـ لػػك الشػػعكب المحاصػػرة

حتػػػى يتفٌرقػػػكا عػػػف قيػػػادتيـ  ؽ لكػػػاف الغنػػػى كاليػػػدكء كاالسػػػتقرار حمػػػيفيـ،اختػػػاركا غيػػػر ىػػػذا الطريػػػ
كىذا ىػك عمػؿ  يركنكا إلى الفاسديف كالميثبّْطيف، كيتٌبعكا غير سبيؿ المؤمنيف،ينفىًصمكا لكدعكتيـ ك 

شاعة الفكضى، لمنع نجاح أم مشركع إصػبلحي أك إغػاثي كالسػعي  المفسديف لتفكيؾ المجتمع كا 
، كالمقصػػكد ىػػك الحصػػار المػػالي كاالقتصػػادم عمػػى الػػداخمي كالخػػارجي عميػػوإلفشػػالو كالتحػػريض 
القيػػػػادة نفسػػػػيا عػػػػاجزةن عػػػػف تػػػػكفير متطٌمبػػػػات الحيػػػػاة األساسػػػػية  تجػػػػدى ؛ حتػػػػى الػػػػدعاة كالمصػػػػمحيف

سكل الرضا بشركط األعداء، كفي  فبل تجد كالكيرباء كالكقكد كالغذاء كالمياه كاألدكية، لممكاطنيف
مليكىكمكلكُّٱعػنيـ:  ، قػاؿ اهلل رضاه عاقؿه لئلسبلـ كأىمػوىذا ذٌلة كصغار ال ي

، كيخاصػػػمكف بػػػزعميـ أنيػػػـ ينصػػػحكف، كلػػػك [11]البقػػػرة:  َّزنرنمماميلىل
كانكا صادقيف في نصحيـ لسعكا إلى تحبيب الرعاة إلى الرعية، كالرعية إلى الرعاة، كالعمؿ عمى 

يمارسػػكف ابتػػزاز المحاصػػريف فػػي كػػؿ  ، أال تػػرل أنيػػـجمػػع الكممػػة، كالقضػػاء عمػػى منػػابع الخػػبلؼ
شػػيء، ككٌدكا لػػػك حجبػػكا عػػػنيـ نػػكر الشػػػمس كالقمػػر نػػػاىيكـ عػػف بصػػػيص الكيربػػاء؛ ليغرقػػػكا فػػػي 

 الظبلـ إلى األبد!، إفَّ ىذا مف اإلفساد في األرض.
 اضػطر الرسػكؿ كأصػحابو " كفي المقاطعة العاٌمة التي فرضتيا قريش عمػى النبػي 

شعب بني ىاشـ، كانحاز إلػييـ بنػك المطمػب، كػافرىـ كمػؤمنيـ عمػى  كمف معو إلى االحتباس في
 .ا في خصكمتيا لقكموزر قريشن آسكاء، ما عدا أبا ليب، فقد 

ٌيؽ الحصار عمى المسمميف، كانقطػع عػنيـ العػكف، كقػٌؿ الغػذاء حتػى بمػغ بيػـ الجيػد كضي 
حتػػى رثػػى لحػػاليـ ، العصػػيبةأقصػػاه، كسػػمع بكػػاء أطفػػاليـ مػػف كراء الٌشػػعب، كعضػػتيـ األزمػػات 

 .(2)"فقد تحممكا في ذات اهلل الكيبلت الخصكـ، كمع اكفيرار الجك في كجكىيـ،
                                                           

 (. 6/3579في ظبلؿ القرآف )سيد قطب: ( 1)
 (. 1/127فقو السيرة ): الغزالي السقامحمد ( 2)
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كانػػػت الصػػػحابة إذا قػػػدمت عيػػػر إلػػػى مكػػػة، يػػػأتي أحػػػدىـ السػػػكؽ "كمػػػف شػػػدة التضػػػييؽ 
ا لعيالػػػو، فيقػػػـك أبػػػك ليػػػب فيقػػػكؿ: يػػػا معشػػػر التجػػػار! غػػػالكا عمػػػى ليشػػػترم شػػػيئا مػػػف الطعػػػاـ قكتنػػػ

خسػار األا، كقد عممتـ مػالي ككفػاء ذمتػي، فأنػا ضػامف  يدرككا معكـ شيئن أصحاب محمد، حتى ال
ا، حتى يرجع أحدىـ إلى أطفالو، كىـ يتضاغكف مف فيزيدكف عمييـ السمعة قيمتيا أضعافن  ،عميكـ

الجكع، كليس في يده شيء يطعميـ بو، كيغدك التجار عمى أبي ليػب، فيػربحيـ فيمػا اشػتركا مػف 
ػػالطعػػاـ كالمبػػاس، حتػػى ج كاسػػتمر ىػػذا الحصػػار الظػػالـ  (1)"اا كعرينػػيػػد المؤمنػػكف كمػػف معيػػـ جكعن

تت عمى ما فييػا مػف قطيعػة كظمػـ، كلػـ تتػرؾ أاألرضة ف ، حتى بعث اهلل كالحة كاتسن ثبلث
 .فييا سكل المكاضع التي ذكر اهلل 

تقػػاطع بنػػي ىاشػػـ فػػي الشػػعب لينفضػػكا عػػف نصػػرة أف خطػػة قػػريش كىػػي  "فكانػػت ىػػذه 
يئىئنئُّٱ: كيسممكه لممشركيف! كىي خطة المنافقيف كما تحكييػا ىػذه اآليػة  رسكؿ اهلل
عنػػػػػو تحػػػػػػت كطػػػػػػأة   ليػػػػػنفض أصػػػػػػحاب رسػػػػػػكؿ اهلل ؛َّيبىبنبمبزبرب

 ؛ببلدىـ مػػػف بطاقػػػات التمػػػكيفبػػػالضػػػيؽ كالجػػػكع! كىػػػي خطػػػة الشػػػيكعييف فػػػي حرمػػػاف المتػػػدينيف 
ـ ممػف يحػاربكف الػدعكة إلػى اهلل ليمكتكا جكعػا أك يكفػركا بػاهلل، كيتركػكا الصػبلة! كىػي خطػة غيػرى

كحركػػػة البعػػػث اإلسػػػبلمي فػػػي بػػػبلد اإلسػػػبلـ، بالحصػػػار كالتجكيػػػع كمحاكلػػػة سػػػد أسػػػباب العمػػػؿ 
 .(2)"كاالرتزاؽ

 جديدة لخنؽ المحاصريف منيا: كاستحدث األعداء سبيبلن 
اعتقػػاؿ التجػػار بعػػد طمػػبيـ لممقابمػػة، كالتضػػييؽ عمػػى حػػركتيـ كتػػنقبلتيـ كسػػحب تصػػاريحيـ،  - أ

، كىػذا كمػو يزيػد ؾ تغريميـ مبالغ باىظة مما يجعؿ بعض التجػار يعػزؼ عػف ممارسػة عممػوككذل
 .[118]آؿ عمراف:  َّىفيثىثُّٱ، كصدؽ اهلل العظيـ إذ يقكؿ: مف الحصار

فَّ الغػػػػرب إ: حيػػػػثي كىنػػػػاؾ نػػػػكع ييمحػػػػؽ بالحصػػػػار االقتصػػػػادم كىػػػػك: حصػػػػار العمػػػػؿ الخيػػػػرم - ب
لعمؿ الخيرم، تحػت مسػمى محاربػة اإلرىػاب، ىـ يشٌنكف حمبلت مسعكرة عمى مؤسسات اءكحمفا

عف كؿ مف يساىـ في حجز الخير كاإلحساف:  ، قاؿ اهلل (3)كيضعكف العكائؽ التي تيقيد سيرىا
 .[25]ؽ:  َّهئمئخئحئُّٱ
 

                                                           

 (.1/127فقو السيرة ): الغزالي السقامحمد  (1)
 (، بتصٌرؼ.6/3579في ظبلؿ القرآف )سيد قطب: ( 2)

، كسييشار إلػى (103-102:جراحات المسمميف ككاجب النصرة )صمف الصكياف: أحمد بف عبد الرحانظر:  (3)
 ىذا المرجع حيف كركده الحقا ىكذا: الصكياف: جراحات المسمميف.
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 ُ.والدبموماسيُالحصارُالسياسي -3
رة بقطػػػػػع أم عبلقػػػػات دبمكماسػػػػية أك سياسػػػػية مػػػػع الدكلػػػػػة حيػػػػث تقػػػػكـ الػػػػدكؿ المحاًصػػػػ"

كتقطػػع أم  ،فتغمػػؽ السػػفارة إف كػػاف ليػػا سػػفارة فػػي الدكلػػة المحاصػػرة ،يػػا الحصػػارالمضػػركب عمي
ا مػا يكػكف كغالبنػ ،مثمػي تمػؾ الدكلػةمػف مي  كتمتنع عػف لقػاء أمٍّ  ،عبلقات دبمكماسية مع تمؾ الدكلة

 .(1)"اا إلجراءات أخرل أك أنكاع أخرل مف الحصار تككف أشد قكة كأعمؽ أثرن دن ىذا الحصار مميٌ 
 الحصار السياسي ما يمي: ارآثكمف   

محاكلػػة التمػػٌدد باسػػتمرار عمػػى حسػػاب الػػدكؿ الفقيػػرة كالضػػعيفة ألىػػداؼ كثيػػرة منيػػا: االسػػتفادة  - أ
ات، بلؽ فػػي المعػػارؾ كالمنػػاكر نًطػػمػػف خيػػرات الػػدكؿ التػػي يتمػػٌددكف فييػػا، كاتخاذىػػا مصػػدر قػػكة لبلً 

لعالـ مف خبلؿ االستيبلء عمى حاكلة الييمنة السياسية في امك  كالتأثير عمى الشعكب إلخضاعيا
، كىذا منيج الفراعنة الذم يقكـ عمى االستعبلء كالتكٌبر، قاؿ اهلل أكبر مساحة ممكنة مف األرض

  :ٌيؼ نبمبزبربيئىئنئمئزئرئُّٱحكاية عف فرعكف كزيىٌكه الميزى
ُُِّّّّٰٱ: ، كقػػػػػػػاؿ [51]الزخػػػػػػػرؼ:  َّيتىتمتنتزترتيبىب
 .[24]النازعات:  َّرئ

عنيػػػا المجتمػػػع  ؼ بشػػػرعية الحككمػػػات التػػػي تختارىػػػا الشػػػعكب طالمػػػا لػػػـ يػػػرضى عتػػػراعػػػدـ االً  - ب
ممخمحمجميلىلملخلُّٱ: األكركبػػي كالػػدكلي، كىػػذا مصػػداؽ قكلػػو 

ػػػرة فػػي أيػػػة مباحثػػات أك قػػػرارات تخػػػص [120]البقػػرة:  َّىم ، كحظػػػر إشػػتراؾ الدكلػػػة المحاصى
 المنطقة التي تقع فييا.

، كتراجعيا عف مناصرة قضايا المحاصريف؛ بسبب إرغاـ الدكؿ عمى كقؼ مساعداتيا كدعميا - ت
باألنظمة  كتكبيميـ، اا كاقتصادين ا كسياسين ؼ مع المظمكميف إعبلمين تسٌمط األعداء، كترىيبيـ لمف يق

، كىػػػػذه سياسػػػػتيـ الخبيثػػػػة فػػػػي محاربػػػػة الرسػػػػؿ (2)فكالقػػػػكانيف التػػػػي تحػػػػكؿ دكف نصػػػػرة المحاصػػػػري
ممرناميلىلمليكىكمكلكاكُّٱ: كأتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعيـ، قػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اهلل 
 .[30]األنفاؿ: ٱٱَّريٰىينننىنمنزن

 
 
 

                                                           

 (.451:الصبر كالثبات في مكاجية الحصار )صنعيـ الصفدم: ( 1)
 (.102:جراحات المسمميف )صالصكياف: انظر:  (2)
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 .الحصارُالجتماعي -4
يستخدمو األعداء لتفكيؾ المجتمع في البمد كاإليذاء الذم شكؿه مف أشكاؿ الحصار  ىكك 
ػػر أشػػكاؿ أخطػػر مػػف  ، كىػػك، كلمتضػػييؽ عمػػى أىمػػو إلجبػػارىـ عمػػى الخضػػكع كاالستسػػبلـالمحاصى

 كنفسياتيـ. ة كالخطيرة عمى المجتمع كالشعبالسمبي ؛ بسبب آثارهالحصار عمى مر الزماف
 الحصار االجتماعي في األمكر التالية: آثاركيمكف أف نمخّْص أىـ    

مػػػف  كحرمػػػانيـ الشػػػعب الكاحػػػد،بػػػيف أبنػػػاء ك  مػػػع بعضػػػيا، دبػػػيف الػػػببلكالبعػػػد فػػػرض القطيعػػػة  - أ
:  ، كالمصػػاىرات كغيرىػػا، قػػػاؿ اهللكالمصػػػالح الشخصػػية التكاصػػؿ االجتمػػاعي فػػي المناسػػبات

 .[64]المائدة:  َّمسهثمثهتهبمتمبهئمئُّٱ
اسػتخدمو العػدك الصػييكني بحػؽ الفمسػطينييف المحاصػريف مػف حصػاره التفٌكؾ األسػرم، كىػذا  - ب

ـٌ الشمؿ" في حػاؿ مػا إذا تػزكج شػابه مػف مدينػة محاصػرة خبلؿ محاكلة ابتزازىـ فيما ييعرؼ بػ "  ل
ر، كىػػذا كالده كأىمػػو إلػػى خػػارج البمػػد المحاصػػ، أك أراد أف يجمػػب أكأراد أف يأخػػذ زكجتػػو إلػػى بمدتػػو

حسجسمخُّٱ: الفعؿ مف المكػر السػيء الػذم فضػحو القػرآف مػف أعمػاليـ، قػاؿ اهلل 

 .[43]فاطر:  َّمضخضحضجضمصخصمسحصخس
 .؛ بسبب بعد المسافات، ككثرة الحكاجز، كفتكر العبلقات بيف األقاربفقداف اليكية - ت

أغػػرب األسػػاليب كأخطرىػػا فػػي مكاجيػػة الػػدعكة،  أسػػمكب المقاطعػػة الػػذم مػػر آنفػػا مػػفإفَّ "
كىك يتكافأ مع مدل القكة التػي كصػمت إلييػا الػدعكة فػي محاكلػة مػف المحػاكالت اليائسػة لئلجيػاز 
ف كػػاف أسػػمكب االغتيػػاؿ ينػػاؿ شػػخص قائػػد الػػدعكة كعصػػبيا الرئيسػػي، فأسػػمكب  فنائيػػا، كا  عمييػػا كا 

 .(1)"عنيا أك يتعاطؼ معيا ديناصرىا أك يذك المقاطعة يتناكؿ كؿ فرد فييا، بؿ يتناكؿ كؿ فرد 
 .أوُمعنوي"ُحصارُنفسي"ُثانيًا:
ضػػػػد  الكسػػػػائؿ المعنكيػػػػة كالنفسػػػػية كالفكريػػػػة العػػػػدك سػػػػتخدـ فيػػػػويكىػػػػك الحصػػػػار الػػػػذم    

كالشػائعات،  الحصػار الفكػرم ىػذا النػكع مػف الحصػار فػي عػدة أشػكاؿ ىػي: كيظيػرُ،المحاصريف
غيػػر محسكسػػة؛ لكنيػػا تتحػػكؿ تكػػكف ككميػػا  قػػي كالسػػمككي،كالحصػػار األخبل كالحصػػار اإلعبلمػػي،

 .بعضيا محسكسببل شؾ إلى آثار سمبية 
 في الصكر التالية:ىذه اآلثار بعض تظير ك    
بسبب القمؽ كاالضطراب النفسي كالخػكؼ  التي تصيب بعض المحاصريفكاليمكـ األمراض  -1

كبسػػبب خػػكفيـ  ،بػػار السػػٌف كالضػعفاءيكتػػكم بنػاره ك كىػػذا غالبنػاكاالنشػغاؿ بػػالرزؽ،  عمػى األبنػػاء،

                                                           

  .(1/183يرة النبكية )فقو الس :الغضبافمحمد منير  (1)
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ىئنئُّٱ: ف قصػد القػرآف كجػد شػفاء ألدكائػو كأسػقامو، قػاؿ اهلل كمىػعمى األبناء كمسػتقبميـ، 
كطمػػأف اهلل عبػػاده المػػؤمنيف بأنػػو تكٌفػػؿ بػػرزقيـ فػػبل مجػػاؿ ، [2]طػػو:  َّزبربيئ

  . [22]الذاريات: ٱَّجبهئمئخئحئُّٱ: لمخكؼ عمى الرزؽ، قاؿ 
 كغيػػػرىـ، كىػػػؤالء المحاصػػػريفضػػػعاؼ اإليمػػػاف كاالنتمػػػاء مػػػف الػػػذم يصػػػيب التمػػػكث الفكػػػرم  -2

كال ، ، أك بسبب ضعؼ الثقافػة كمحدكديػة التفكيػربفعؿ الخكؼ عمى المصالح الشخصية يتأثركف
ننسى مفعكؿ الغربة الطكيمة التي ألجأىـ إلييا الحصار، فتشٌبعكا باألفكار الغربية مما ييؤٌثر عمػى 

مهُّٱا المػػػؤمنيف إلػػػى مخالفػػػة أىػػػؿ األىػػػكاء: مكٌجينػػػ قػػػاؿ اهلل ميف، عقيػػػدة كديػػػف بعػػػض المسػػػم

  .[77]المائدة: ٱٱَّمثهتمتهبمبهئمئهيميخيحيجيٰه
المسػػػمميف "الػػػتمٌكف مػػػف أدكات التكجيػػػو فػػػي البمػػػداف الميحتمػػػة كاسػػػتخداميا فػػػي إفسػػػاد أخػػػبلؽ  -3

يلىلملخلُّٱ: ، قػػػػػػػاؿ اهلل (1)، كبػػػػػػٌث الشػػػػػػقاؽ بيػػػػػػنيـ"كأعراضػػػػػػيـ، كنشػػػػػػر الرذيمػػػػػػة
 .[27]النساء: ٱَّخنحنجنيمىمممخمحمجم

 كىذه أىـ أنكاع الحصار النفسي كالمعنكم بشيء مف التفصيؿ:
 .الحصارُالفكري -1
 كيمكف أف نسميو "حصار األدمغة" أك" تعطيؿ العقكؿ": ُُُُ
، كلػػـ يقتصػػر عمػػى الحصػػار صػػاري الػػذم يسػػتيدؼ المسػػمميف حصػػارنا اقتصػػادينا بحتنػػالػػـ يكػػف الحك 

نَّما استيدؼ كؿَّ ميدَّخرات األمة في الفكػر كالثقافػة كالعمػـ أك االقتصادم سيالعسكرم أك السيا ، كا 
إف لػـ يكػف  عف أنكاع الحصار األخرل ال يقٌؿ ضراكةكالجياد، كرٌكز عمى الحصار الفكرم الذم 

سمسػػػػمة مػػػػف ؛ ألنػػػػو يمػػػػٌر ببالنسػػػػبة لممسػػػػتيدفيفأخطرىػػػػا كىػػػػك  ىػػػػا عمػػػػى اإلطػػػػبلؽ،خطر أخبثيػػػػا كأ
مػف التقػٌدـ،  لقتػؿ حيكيتيػا كمنعيػا كغسػؿ عقكليػا، تطكيؽ األدمغػة المسػممةل بلحقةالمتالمحاكالت 

 ضػامرةلتبقػى حبيسػةن  ؛ككأًد نضػجيا كتفكيرىػا ،تأثيرىا فػي العػالـكقؼ كتعطيميا عف قيادة األمة ك 
كذلؾ عف طريؽ إشغاليا بمكجاتو متكالية مف الشبيات كالشيكات كاألمكر اليامشػية  ،حتى تمكت
 بػػث مشػػابية اسػػتيدفت مػػةحم اتكمػػا صػػاحب ىػػذه المكجػػ، "كالكقػػت زؼ الفكػػر كالعقػػؿالتػػي تسػػتن

كتتنػػػاكؿ  اإلسػػػبلـ كالمسػػػمميف فػػػي حمػػػبلت مباشػػػرة، فظيػػػرت كتابػػػات تطعػػػف فػػػي عقائػػػد المسػػػمميف
العقائديػػة المشػػبكىة  األنبيػػاء كالرسػػؿ بالتشػػكيؾ فػػي رسػػالتيـ كسػػيرتيـ، بػػؿ إف بعػػض االتجاىػػات

                                                           

 (.78 :"كلك شاء ربؾ ما فعمكه" )صعبد العزيز الجميؿ:  (1)
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آلرائيػـ الضػالة فأنشػؤكا شػبكات  امية منظمة ضد المسمميف، انتصارن عبلقامت أخيران بتبني حممة إ
 .(1)كؿ مكاف"إذاعية تبث برامجيا، مستيدفة المسمميف في 

بػالفكر الػذم كالحصػار بخيؿ كسبلح كعيدىد، فقػد يكػكف الغػزك  االمسألة ليست كميا غزكن فػ"   
ػال تشػعر، فػ ذف البػد أف تكػكف أيب إلى النفكس مف حيث يتسرَّ  فػي الربػاط الػذم يمػد المػؤمف  اضن

 .(2)"بقدرة كطاقة المكاجية
كأكبري حىظرو مارسو األعداءي ىك محاكلة تغييب القرآف الكريـ، الذم جاء لييخاطب العقكؿ   

كييصٌحح المفاىيـ تجاه مسألة الخالؽ كغاية إيجاد الخمؽ، كيجيبي عمى كؿ التساؤالت التي كانت 
كتضػػعي ضػػكابط لمتعامػػؿ مػػع الغيبيػػات كحػػدكد اجتيػػاد اإلنسػػاف، قػػاؿ  تيحٌيػػر ذكم األلبػػاب كالعقػػكؿ،

ووا لهفولا فوي ل و  مل وو   اهلل  وا  عووه لحوالللا ح وز  حكايو  عوه فرعوله لهلمو  لمق النق

يتىتنتمتزترتيبُّٱ: اتهمله بال حر، هال هللا  اإليماه برب مل   بأه
، [110 – 109]األعػػػراؼ:  َّاكيقيفىقىفيثىثنثمثزثرث

عػف فرعػػكف خػػبلؿ محاكلتػو محاصػػرة تفكيػر قكمػػو كالسػػيطرة عمػى أفيػػاميـ كعقػػكليـ:  كقػاؿ حكايػػة
ىػػػػػػػذه ، [29]غػػػػػػػافر:  َّمجحجمثهتمتختحتجتهبمبخبحبُّٱ

، الكممػػات البسػػيطة التػػى قاليػػا فرعػػكف تعكػػس مػػنيج المسػػتكبريف فػػي التعامػػؿ مػػع العامػػة كاألتبػػاع
في سبيؿ ذلؾ ىك إلغاء اإلعتمػاد   ف أخطر ما نجح أعداؤنا بتحقيقو بعد ضخ مبلييف الدكالراتف

الحظػكا مػاذا ، عمى عقكلنا في الفيـ كالتحميؿ لما يدكر حكلنػا، كاإلعتمػاد فقػط عمػى العػيف كاألذف
ال أريكػـ كلػـ يقػؿ ال تعقمػكف مػا أعقػؿ، ألنػو يعػرؼ أنػو إذا كصػؿ إلػى مرحمػة  ، قػاؿ:قاؿ فرعػكفن

كنشػػر مػػا يريػػد ألنػػو سػػيعرض عمػػييـ إلغػػاء العقػػؿ كاسػػتخداـ العػػيف فسػػينجح فػػي تغييػػر الحقػػائؽ 
فَّ ، ك كما يريدىا ىك المشاىد كاألحداث حيث يعتمد المعظـ عمى  -كصكؿ أعدائنا ليذه المرحمة  ا 

يمػتيـ قػد نجػح ف مي ؽ اآلخر مً يعني أف الشٌ  -أذنو كعينو في تبني كجيات النظر كقراءة األحداث
لكتركنيػة بر فضػائياتيـ كمػكاقعيـ اإلكبير، حيث يعرضكا لنا أم حدث كما يريدكنو ىـ ع إلى حدٍّ 

ى الحزينػػة لنأخػػذ بعػػدىا صػػكرة كالمػػؤثرات العاطفيػػة كالمكسػػيقلالمنتشػػرة بكػػؿ المغػػات كبالصػػكت كا
 كالعجيػػب أف فرعػػكف اسػػتطرد بػػالقكؿ بعػػد ىػػذه الكممػػػاتكقػػد تشػػبٌعنا بأفكػػارىـ، نطمػػؽ نالمكاقػػؼ ك 

طريقػػو ىػػي  قنػػاعيـ أفإحيػػث يريػػد  يسػػتجيميـإنػػو  ،َّمجحجمثهتمتُّٱ بقكلػػو
فيقػدـ لنػا الصػادقيف المخمصػيف األحػرار أف ييغٌيبنػا اإلعػبلـ اليػـك  ييحاكؿكما  اتمامن  طريؽ الرشاد،

                                                           

 ( بتصٌرؼ.109/38مجمة البياف )المنتدل اإلسبلمي:  (1)
 ( بتصٌرؼ يسير. 4/1976تفسير الشعراكم )محمد متكلي الشعراكم: ( 2)
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رىػػابيكف رافضػػي التبعيػػة عمػػى أنيػػـ شػػياطيف ، كيقػػدـ لنػػا المجػػرميف القتمػػة تجػػار الػػدـ كاألعػػراض كا 
 .(1)كعبيد الدنيا كالماؿ عمى أنيـ أدعياء سبلـ كحب كأماف كحرية كديمقراطية

، كحػاكلكا لنبػي بحػؽ اعف كفار مكة ػػ لما قػامكا بحممػة تحػريضو كتشػكيو  كقاؿ اهلل     
ختحتجتهبمبخبٱُّٱلممسػػػجد الحػػػراـ ػػػػػ: الحجػػػاج كالكافػػػديف مقابمػػػة  حجػػػزه عػػػف
كممػػػػػا يؤكػػػػػد تأصػػػػػؿ العنػػػػػاد فػػػػػي قمػػػػػكب " ،[26]فصػػػػػمت:  َّمجحجمثهتمت

ا القػادمكف فػي مكسػـ الحػج المشركيف ضربيـ الحصار حكؿ القػرآف الكػريـ حتػى ال ي سػمعو سػماعن
يثػػرب بآيػػات مػػف القػػرآف مكػػث فييػػا يقػػرأ القػػرآف عمػػى  كمػػع ىػػذا فقػػد فػػتح مصػػعب بػػف عميػػر 

إلى اليجرة إلييـ حتى قيؿ: "فتحت األمصار بالسيكؼ كفتحت  أىميا، فآمنكا كدعكا رسكؿ اهلل 
 .(2)"ن!ينالمدينة بالقرآف، كىؿ ىناؾ مف سبلح أقكل مف سبلح البياف القرآ

 :ما يمي اكمف أىم ،إلى تحقيقيا ألعداءيسعى اكثيرة أىداؼ  كليذا الحصار
كرٌدىـ عف دينيـ الذم ييحتْـّ عمى المسمميف عداكة الكافر كالبراء منو،  ،"إفساد عقائد المسمميف - أ

اكيقىقُّٱ: قاؿ اهلل  ]البقرة:  َّىلمليكىكمكلك
: اؿ اهلل ػػ، كق[89]النساء:  َّيتىتنتمتزترتيبُّٱ: ، كقاؿ [217

مماميلىلمليكىكمكلكاكيقىقُّٱ

 .[109]البقرة:  َّزيريٰىينىنننمنزنرن
التمكػػيف ألكليػػائيـ فػػي تمػػؾ البمػػداف مػػف المنػػافقيف كالعمػػبلء مػػف بنػػي جمػػدتنا، كتسػػميميـ مقاليػػد  - ب

 ، ألف ذلؾ ييثٌبت قكاعدىـ، كييساعدىـ في نفث سمكميـ بيف المسػمميف، كاهلل(3)األمكر في بمدانيـ"
  :كجيادىـ [73]التكبة: ٱَّخمحمجميلىلملخلُّٱيقكؿ ،

 يككف بكؿ األشكاؿ التي ترد أذاىـ.
تعطيؿ عقكؿ المسمميف كحصارىـ فكرٌيان مف خبلؿ إشغاليـ بأكبر قدر ممكف مف المشاكؿ،  - ت

ككيبلت الحصار كتبعاتو؛ حٌتى يستنفذكا طاقاتيـ كأفكارىـ اإلبداعية في كضع حمكؿ لمشكبلتيـ 
سخير ىذه الطاقات كاألفكار في العمؿ الناجح، كبدالن ىـ الطارئة كالمتبلحقة، بدالن مف تكقضايا

كمكاكبة التكنكلكجيا كالتقدـ العممي الميذىؿ،  ،كتطكير الصناعات ،مف تكجيييا لصناعة المستقبؿ
، جيامع الدكؿ المتطٌكرة تكنكلك النيكض في مجاؿ اإلنتاج كالمنافسة العالمية ككذلؾ حرمانيـ مف 

                                                           

 (.24/133التنكير )التحرير ك ابف عاشكر: (، ك 5/3080في ظبلؿ القرآف )سيد قطب: انظر:  (1)
 (.3/869) اتجاىات التفسير في القرف الرابع عشر :الركميبف عبد الرحمف فيد  (2)

 (. 78-77"كلك شاء ربؾ ما فعمكه" )ص عبد العزيز الجميؿ:  (3)



56 

 

: ، قاؿ اهلل كتحجيميـ مف الغكص في البحث العممي كمشاركة دكؿ العالـ كعممائيـ في ذلؾ
مماميلملىليكىكمكلكاكيقىقيفىفيثىثُّٱ
 .[118]آؿ عمراف: ٱٱَّىنننمنرنزن

شػاعة حشك بعض العقكؿ المسممة باليزيمة النفسية، ك  - ث فشػؿ اإلسػبلمييف فػي اإلدارة، كالخػكؼ ا 
ممػػا ة أفَّ العػػرب كالمسػػمميف متخٌمفػػكف، كغيػػري مػػؤىميف لمقيػػادة كالريػػادة، مػػف المسػػتقبؿ، كترسػػيخ فكػػر 

يجعؿ ىؤالء ينكمشكف كيحجمكف عف خكض التجارب كالعمؿ؛ حتى ال يفاجئكا بالفشؿ كاإلحباط، 
ننُّٱ: ، قػػاؿ اهلل ىػػذه اليمػػـ فػػي ميػػدىا فالكثيػػر مػػف األفكػػار النافعػػة، كيئػػدك  فكبػػذلؾ يقتمػػك 
]األحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاب:  َّخئحئجئييىينيميزيريٰىينىن
كػرىـ عمػى كذً  الفشػؿالفسػاد ك مػف النظػرة السػكداء لممسػمميف كاٌتيػاميـ ب ، كلقد حذرنا النبػي [12

ـٍ »  :، فقاؿ سبيؿ االزدراء كاالحتقار : ىىمىؾى النَّاسي فىييكى أىٍىمىكييي ؿي  .(1)«ًإذىا قىاؿى الرَّجي
، كىػػػػذا يجعػػػػؿ الكثيػػػػر مػػػػف العػػػػرب نسػػػػبة النجػػػػاح كالقػػػػكة فػػػػي اإلدارة كالتمٌيػػػػز لمعقػػػػكؿ الغربيػػػػة - ج

 ، كيتٌبػػع سياسػػة التقميػػد كالتشػػٌبو بيػػـ كاالعتػػزاز بثقافػػاتيـ كحضػػاراتيـ،كالمسػػمميف يستسػػمـ لؤلعػػداء
ميا عمػػى أنيػػا البػػديؿ عػػف حضػػارة اإلسػػبلـ، ممػػا يضػػعؼ ثقػػة المسػػمـ بدينػػو، كالػػدفاع عنيػػا كتقػػدي

مػػػف ذلػػػؾ فقػػػاؿ:  طالمػػػا حػػػٌذرنا النبػػػي كل، كميِّػػػاكقػػػد يمحكىػػػا  ثقافتػػػو اإلسػػػبلمية األصػػػيمة كييشػػػٌكه
مىٍكتيميك » ٍحرى ضىبٍّ لىسى مىكيكا جي تَّى لىٍك سى ، حى ا ًبًذرىاعو ًذرىاعن ، كى ـٍ ًشٍبرنا ًبًشٍبرو ٍف قىٍبمىكي ، قيٍمنىػا يىػا «هي لىتىتًَّبعيفَّ سىنىفى مى

ارىل :  !،رىسيكؿى المًَّو: اليىييكدى، كىالنَّصى  .(2)«فىمىفٍ »قىاؿى
 ـى منع دخكؿ المطبكعات كالكتب إلى المنػاطؽ المحاصػرة بػزعـ أنيػا تيػاجميإل األعداء مجأي - ح

 ـكتقاليدى ـبيك ، كتتعارض مع عادات شعـكمبادئي ـ، أك ألنيا ال تنسجـي مع نظميـكال تعترؼي بي
: يف، قػاؿ اهلل ػارىـ كمكػرىـ لممؤمنػػ، كىػذا جػزء مػف حصػةريَّ ػػػالدينية كالسياسية كالفك ـكمعتقداتي

 .[30]األنفاؿ:  َّريٰىينننىنمنزنُّٱ
تغيير ثقافة كتفكير بعض المسمميف مف خبلؿ تكظيفيـ فػي مؤسسػات كجمعيػاتو تتمقٌػى الػدعـ  - خ

، كتطػػػػكير كالثقافػػػػة مباشػػػػرة مػػػػف مؤسسػػػػات غربيػػػػة تحػػػػت غطػػػػاء دعػػػػـ بػػػػرامج الصػػػػحة كاألطفػػػػاؿ
مػف  لناشػئاتغريػب الجيػؿ يعمػؿ عمػى عمػى ثقافػة ىػؤالء المػكٌظفيف، ك  ممػا ييشػكّْؿ خطػرنااألنشطة، 

، البمػكغسػف  بدايػة خبلؿ إقحامو في برامج ال تتناسب مع قيـ ديننا؛ كاالختبلط بػيف الجنسػيف فػي

                                                           

ػػػػٍف قىػػػػٍكًؿ ىىمىػػػػؾى النَّػػػػاسي  :بىػػػػابي ، كتػػػػاب: البػػػػر كالصػػػػمة كاآلداب، صػػػػحيح مسػػػػمـمسػػػػمـ: ( 1)  (،2623)ح النٍَّيػػػػًي عى
ٍفًع.4/2024) ـٍ ًبالرَّ ـٍ ًبالنٍَّصًب، أىٍكأىٍىمىكييي  (، كقاؿ أبك إسحؽ : الى أىٍدًرم، أىٍىمىكىيي

ٍف بىًني ًإٍسرىاًئيؿى  :بىابي ، كتاب: أحاديث األنبياء، صحيح البخارمالبخارم:  (2) ا ذيًكرى عى  .(4/169) (،3456)ح مى
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كنشر القيـ كالعادات الغربية، كمع مركر الكقت تنجح ىػذه الػدكؿ فػي تغييػر ثقافػة عػدد كبيػر مػف 
ممامىليلمليكىكُّٱ: ، قػػػػػػػػػاؿ اهلل المسػػػػػػػػػمميف تحػػػػػػػػػت غطػػػػػػػػػاءات كىميػػػػػػػػػة

 .[12 – 11]الفجر: ٱٱٱَّرن
 فػػػي حصػػػار الثقافػػػة اإلسػػػبلمية األغػػػاني الفكلكمكريػػػةك المسػػػرحيات كتكظيػػػؼ الفنػػػكف الشػػػعبية،  - د

مثػػؿ ، الثقافػػة بحجػػةبعض المعتقػػدات الدينيػػة لػػالشػػباب انتقػػاد الكسػػيمة أثػػر كبيػػر فػػي  ككػػاف ليػػذه
 إلػػػى ضػػػياع قطػػػاع عػػػريض مػػػف التػػػي أدَّتكالمصػػػادرة الثقافيػػػة ،  كضػػػع المػػػرأة كالمسػػػاكاة كالحريػػػة

ػػ ثػػـ ،كسػػمككياتو كنظرتػػو إلػػى المجتمػػع مػػف حكلػػو ب المسػػمـ الػػذم تغربػػت أخبلقػػوالشػػبا  ـا تسػػمَّ لمَّ
فػػأٌدل إلػػى  الصػػحيح ؿ إطػػارهعػػف المحػػيط اإلسػػبلمي الػػذم يمثّْػػ االسػػمطة قػػاد سػػفينة المجتمػػع بعيػػدن 
ىتُّٱ: ، قػػاؿ اهلل (1)، كىػػذا حػدث فػػي أكثػػر بػبلد العػػربانحػراؼ أفكػػاره كتشػػٌكه ينػابيع كعيػػو

 .[8]الصؼ:  َّىقيفىفيثىثنثمثزثرثيت
الفكػػرم الػػذم اسػػتمر  نشػػكء مػػا يمكػػف أف نسػػميو بثقافػػة )الػػدجؿ( التػػي انتشػػرت بفعػػؿ الحصػػار" - ذ

مػف ذلػؾ:  ،مفعػكؿ ثقػافي مخػدر لفترة طكيمة، تـ فييا نشر عدد كبير مف الكتػب التػي تعتبػر ذات
األفكار التػي تتنػاقض مػع ، كالتشجيع عمى انتشار (2) "كتب الشعكذة، كالطبلسـ، كالفكر المتطرؼ

، كلؤلسؼ كيجد مف يدافع عنيا، كيحاكؿ تثبيتيا في المجتمع، كطرحيػا عمػى اإلعػبلـ بػبل اإلسبلـ
كلية النصرة لػديف اهلل تعػالى، كتكعيػة الجمػاىير مػف ىػذه المخػاطر، ؤ كىذا يضعنا أماـ مسخجؿ، 
 .[40]الحج:  َّٱٱنبمبزبربُّٱ: قاؿ اهلل 

فالطالػػػب عمػػػى مصػػػمحة الػػػكطف كالمػػػكاطف،  كىػػػذا ييشػػػًكؿ خطػػػرناُ، ىجرة األدمغة "أك العقكؿ" - ر
بسبب  ؛ر ذاتو كال يجدي ىذا التخصُّصتطكييبحث عف تخٌصصو يبني مف خبللو مستقبمو، ك الذم 

ككػذلؾ انسػدادي  ممػا يجعمػو ييفٌكػر بػاليجرة، الييكؿ التعميمي كغيره،ضغط األعداء كتضييقيـ عمى 
السياسػية  التجاذبػاتالشػيادات العميػا، كفػي ظػؿ غميػاف السػاحة باألفؽ أماـ حشدو كبيرو مف حممػة 

كاقعو أفضؿ، كبسبب الحركب المتتالية، كسعي الكثيريف لمبحث عف كىشاشة الكضع االقتصادم، 
 ؛عمػػى اليجػػرة كمغػػادرة الػػببلد المحاصػػرةكأصػػحاب الكفػػاءة العقػػكؿ المنتجػػة  فػػأيجبرت الكثيػػر مػػف

زيػػد مػػف أعبػػاء الحصػػار، كالػػنقص فػػي الكفػػاءات المبدعػػة لمبحػػث عػػف مجػػاؿ لتخصُّصػػاتيـ، ممػػا ي
يجػاد الحمػكؿ،  أك غيػر  إمػا طريقػةن شػرعيةن الميػاجركف عمميػة اليجػرة يسػمؾ ىػؤالء  أثنػاءك لمتفكير كا 
، أك ي فييمقى في السجكف أك يمكت غرقناعمى حياة المياجر غير الشرع شرعية، مٌما ييشكؿ خطرنا

                                                           

 (.141/96مجمة البياف )المنتدل اإلسبلمي: انظر:  (1)
 . المرجع السابؽ، نفس الصفحة 2))
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عمػى كجيػو  أحيانػا ىائمػايكػكف مػنيـ كمػف يصػؿ  ،مكنوفيستغ لمصكص كتجار المكتيقع ضحية 
ا ييعٌرضو لمتشػكيو الفكػرم كاالنػدماج فػي الثقافػات األخػرل عمػى حسػاب ثقافتػو األصػيمة  كىذا أيضن

كقػػػد يرضػػػى بالعمػػػؿ فػػػي أم قطػػػاع حتػػػى ال يشػػػعر  التػػػي تكاجػػػو االنصػػػيار كالػػػذكباف مػػػع الػػػزمف،
و كمجتمعػػو، كيحػػـر كطنػػو األـ مػػف خبرتػػو كيشػػكبو فتػػكر بسػػبب بعػػده عػػف أىمػػ بالفشػػؿ فػػي رحمتػػو،

، كىػػذا ييضػػاعؼ الخسػػارة لبمػػده، خسػػارة العقػػؿ المنػػتج كالخبػػرة، كخسػػارة البػػديؿلمبمػػد  انتقمػػتالتػػي 
فيػػػذه عمػػػى الجانػػػب الػػػديمكغرافي لبمػػػد محاصػػػرو كفمسػػػطيف،  كال يخفػػػى األثػػػر الخطيػػػراالسػػػتثمار، 
اليجػرة فػي كػؿ  ، كىذهالمزعـك في أرض الميعاد لمييكد لزيادة تمٌسكيـ بحٌقيـ ميبٌررنا اليجرة تيعطي

ا كأف ، فعمػػػػى المسػػػػمميف أف يعػػػػكا ذلػػػػؾ جيػػػػدن مػػػػف المشػػػػكمة كلػػػػيس حػػػػبلن ليػػػػا صػػػكرىا تعتبػػػػر ىركبنػػػػا
ملخلُّٱٱ:يتناصحكا كيقبمكا نصػيحة أىػؿ العمػـ كيشػاكركىـ فػي األمػكر الميمػة، قػاؿ اهلل 

، كيحذركا [43]النحؿ: ٱَّينىنمنخنحنجنيمممىمخمحمجميلىل

ٌٍَُّّّّٱ :محػذّْرنا المػؤمنيف الشيطاف كجنػده، ف نػو سػبب كػؿ بميػة كشػر، قػاؿ اهلل  مف

 .[6]فاطر:  َّزبربيئىئنئمئزئّٰرئُِّّ
 .والقيميُالحصارُاألخالقي -2
مبكا في بعضيا، مف المعارؾ العسكرية  بعد أف خاض األعداءي الكثيرى ُُُ ضد المسمميف، غى
راع، كٌكفر لجأكا إلى تكتيؾو جديد غٌير مجرل الصّْ  ،اكبشريِّ  افكا ماٌدين نزً استي ك  ،معظميا ىيزمكا فيك 

مع عدـ إغفاليـ لمقكة العسكرية في  ػػ المكاجية المباشرة الخسارة كاالستنزاؼ في عمييـ الكثير مف
ىئيئنئُّ:قاؿ اهلل  كعمؿ عمى تخدير المسمميف لسنكاتو طكيمة، ػػالحصار كالغزك

زثمثرثيتىتنتمتزتيبرتىبنبمبزبرب
كما ينطبؽ عمى الكفار ينطبؽ  ،[36]األنفاؿ: ٱَّيفىفيثىثنث

طًعمكفى كيي  شاٌؽ،يتحٌممكف المى ك ر اكً سى الكثيرة، كييعٌدكف العى فيـ يجمعكف األمكاؿ عمى المنافقيف، 
ـى لً  لمصدّْ عف سبيؿ اهلل، كلحصار  فكٌجيك تيك  ركف المرتزقة،رب المسمميف، كيستأجً حى الطعا

 .(1)المسمميف بشٌتى السيبؿ
 

                                                           

 (.15/481(،)338-8/337): مفاتيح الغيب انظر: الرازم (1)



59 

 

ـٍ ":(1)قاؿ الرازم    ذىًلػؾى أًلىنَّييػ ػادىًة اٍلعىػرىًب كى ٍفػًؽ عى مىػى كى ٍت ىىػًذًه اآٍليىػةي عى رىجى اًء: خى قىاؿى بىٍعضي اٍلعيمىمى
رً  ًء كىالتَّفىػػػاخي ػػػيىبلى ػػػانيكا ييٍنًفقيكنىيىػػػا ًفػػػي طىمىػػػًب اٍلخي َـّ كى ػػػانيكا يىٍجمىعيػػػكفى اأٍلىٍمػػػكىاؿى ًبالنٍَّيػػػًب كىاٍلغىػػػارىًة ثيػػػ ػػػافى كى كى ، كى

تىػػٍكًىيًف أىٍىًمػػوً ا ـً كى ٍسػػبلى ػػًف اإٍلً ػػدُّكا النَّػػاسى عى ـٍ ًليىصي ـٍ ييٍنًفقيػػكفى أىٍمػػكىالىيي ٍيػػًرًى ٍيشو كىغى انىػػًة ٍلميٍشػػًركيكفى ًمػػٍف قيػػرى عى ، كىاً 
ػػػاًلًيـٍ  مىػػػى قيػػػٍبًح أىٍعمى لىػػػٍت ىىػػػًذًه اآٍليىػػػةي تىٍنًبيينػػػا عى ػػػا جديػػػدنا فاسػػػتحدثكا ،(2)"أىٍعدىائًػػػًو فىنىزى مػػػف الحصػػػار  نكعن

الصػػامتة التػػي الحرب غػػزكىـ فػػي عقػػر دارىػػـ بػػمػػف خػػبلؿ ضػػعاؼ الجبيػػة الداخميػػة لممسػػمميف إل
حمُّٱٱٱ:قػػػاؿ اهلل "، يمكػػػف أف نسػػػميو بػػػػ "القػػػكة الناعمػػػة األخػػػبلؽ كالسػػػمكؾ، أك مػػػاتسػػػتيدؼ 

مهُّٱ: ، كنحػػػكه قكلػػػو [27النسػػػاء: ] َّخنحنجنيمىمممخم

 :أىمً "، [77]المائػػػػػػػػػػػػدة:  َّمثهتمتهبمبهئمئهيميخيحيجيٰه
ًف اٍلمى  ًع عى ٍقبلى مىى التٍَّكبىًة كىاإٍلً ـٍ عى كي رّْضى ، أىٍم ييحى ـٍ مىٍيكي عىاًصي، كىأىمَّا المَّوي كىٍحدىهي ىيكى الًَّذم ييًريدي أىٍف يىتيكبى عى

ٍنػوي ًإلىػى اٍلمىعىاًصػ ـٍ عى ػٍيمىكي مى ػؽّْ، كى ػًف اٍلحى ـٍ عى ػكدي:  ...يالًَّذيفى يىتًَّبعيكفى الشَّيىكىاًت فىييًريديكفى اٍنًصػرىافىكي كىاٍلمىٍقصي
ييًحبُّ الًَّذيفى يىتًَّبعيكفى الشَّيىكىاًت أىٍف تىًميميكا ؽّْ رىٍغبىةن الى  ،كى ًف اٍلحى ٍيًؿ اٍلميٍسًمًميفى عى ـٍ ًفي مى لىمَّا كىانىٍت رىٍغبىتييي كى

ـٍ ًإرىادىةى اٍلميًريًد لً  ، أىٍشبىيىٍت رىٍغبىتييي كًؿ ذىًلؾى ـٍ ًلحيصي نىًظيريهي قىٍكليوي تىعىالىىتىٍخميك عىٍف سىٍعًيًي بىٍعػدى ىىػًذًه  -ٍمًفٍعًؿ، كى
كيتخػػػػػػػػػذكف مػػػػػػػػػف ، "(3)"[44]النسػػػػػػػػػاء: ٱَّحنجنممخمحمجمُّٱ -اآٍليىػػػػػػػػػةً 

َُُِّّّّّٰٱقكلػو تعػالى:  اإلعبلـ الماجف كسػيمة إلضػبلؿ النػاس، فينطبػؽ عمػييـ
 .(4)"[6]لقماف:  َّىئنئمئزئرئ

 مكر التالية:في األكالقيمي كتظير أىـ معالـ الحصار األخبلقي 
 كذلؾ مف خبلؿ اٌتياـ األخبلؽ كالسمكؾ اإلسبلمي بالتخٌمؼ كالتشٌدد كالسمككي الغزك اإلباحي - أ

تناسب تال  ابأني افي عيكف المسمميف، ككصفي ا، كالتقميؿ مف شأنيكمحاكلة حجز المسمميف عنيا
أدب النفس  فقاؿ: بؿ قرأتي ، "قيؿ لعالـو مسمـ: ىؿ قرأت أدب النفس ألرسطكنمع الحضارة، 

كابؿ مف السمككيات كبعد ذلؾ يسعكف إلى ضخ  ،(5)لمحمد بف عبد اهلل عميو الصبلة كالسبلـ.!!"
                                                           

، اإلمػػاـ محمػػد بػػف عمػػر بػػف الحسػػف بػػف الحسػػيف التيمػػي البكػػرم ،أبػػك عبػػد اهلل، فخػػر الػػديف الػػرازمٌ الػػرازم:  (1)
إلييػا، كيقػاؿ لػو )ابػف خطيػب الػرٌم( رحػؿ نيسػبى فػي الػرم ك  كلػدأصمو مػف طبرسػتاف، ك  كىك قرشي النسب ،رالمفس

مػف تصػانيفو ، أقبؿ الناس عمى كتبو في حياتػو يتدارسػكنيا ،إلى خكارـز كما كراء النير كخراساف، كتكفي في ىراة
 (.6/313: األعبلـ، لمزركمي)ق(. انظر606، تكفي سنة)ك)معالـ أصكؿ الديف( ،)مفاتيح الغيب(تفسير
 (. 20/329): مفاتيح الغيب الرازم (2)
 (.5/21التحرير كالتنكير )ابف عاشكر:  (3)
 (.179/84مجمة البياف )المنتدل اإلسبلمي:  (4)
 (.7:خمؽ المسمـ )صمحمد الغزالي:  (5)
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الصفحات كالمكاقع آالؼ ، ك المقاطع اإلباحيةالفضائيات الشيطانية ك المنحرفة كاألفكار ك 
: اؿ اهللػػػ، قإلسبلمي، كتتفٌنف في تزكير تراثنا ااءهػ، كتيشٌكه صفالتي تفتف الجيؿ ةػػػػػػااللكتركنيَّ 

 َّجتهبمبخبجبحبهئمئخئحئجئييىينيُّٱ
 .[62]المائدة: 

تغريػػػب مجتمعػػػات المسػػػمميف، مػػػف خػػػبلؿ اسػػػتخداـ المخػػػدكعيف بػػػالغرب كسػػػمككياتو، لالسػػػعي  - ب
كمحاكلة تطبيع األطفػاؿ عمػى تقميػد مظػاىر العػرم مػف خػبلؿ نشػر األلعػاب كاألفػبلـ التػي تجٌسػد 

، ممػا ييخمٌػؼ (1)كال تظير عمييـ سػكل مبلبػس رقيقػة تصػؼ العػكرةأجساـ األبطاؿ بتعرم كاضح، 
خكحكجكمقحقُّٱ: جػػػػػػػيبل ينكػػػػػػػر الفضػػػػػػػيمة، كييبػػػػػػػٌرر الغػػػػػػػي كاالنحػػػػػػػبلؿ، قػػػػػػػاؿ اهلل 

ٱَّهنمنخنحنجنخمممحمجمهلملخلحلجلمكلك
 .[19]النكر: 

مف خبلؿ تشػجيعيا  ، كاستيداؼ المرأة بشكؿ أساسإثارة الشيكات إلفساد األعراض كاألخبلؽ - ت
، حتػػى أفَّ األسػػكاؽ تكػػاد تكػػكف خاليػػة مػػف مبلبػػس الحشػػمة مػػع حجابيػػا كالخػػركج متبرجػػةعمػػى خ
شػػػػغاليـ بالشػػػػيكاتكىػػػػذا يي  كالسػػػػتر، ، كفػػػػتح أسػػػػكاؽ المكضػػػػة سػػػػاىـ فػػػػي زعزعػػػػة التػػػػزاـ الشػػػػباب كا 

غػػراقيـ فػػي الشػػيكات، كبالتػػالي صػػدىـ  كالمػػكديبلت أماميػػا، كاسػػتخداميا كسػػبلح لفتنػػة الشػػباب كا 
هئمئخئُّٱ: مػػف سػػمؾ ىػػذا السػػبيؿ ىمػػؾ كضػػاع، قػػاؿ اهلل ك عػػف طريػػؽ الصػػبلح، 

، "كعمػػى صػػعيد الحػػرب [59]مػػريـ:  َّمتختحتهبجتمبخبحبجب
ثارة الشبيات كالشيكات، كلبس الحؽ بالباطػؿ فػ فَّ ذلػؾ لػـ يسػمـ منػو بمػد  عمى الديف كاألخبلؽ، كا 

كس مػػف عقائػػد فاسػػدة ، كلػػف يتبػػٌدؿ الػػذؿ إلػػى عػػزة، إال بتغييػػر مػػا فػػي النفػػ(2)مػػف بمػػداف المسػػمميف"
 .(3)كأخبلؽ مرذكلة

 .الحصارُاإلعالمي -3
 ىذا النكع مف الحصار في عدة أمكر منيا:آثار  ظيرتك    
شػػػراء  مػػػف خػػػبلؿك السػػػيطرة عمػػػى كسػػػائؿ اإلعػػػبلـ بأنكاعيػػػا المرئيػػػة كالمسػػػمكعة كالمقػػػركءة،  - أ

كالعمؿ عمى ، مكاف، كتحجيـ غير المكالية لسياسة العدك قدر اإلكالسيطرة عمييا القنكات المؤٌثرة

                                                           

 (157-155"كلك شاء ربؾ ما فعمكه" ص)عبد العزيز الجميؿ انظر:  (1)
 (.15)ص السابؽالمرجع  (2)
، كسييشػػار إلػػى (9/238) فػػي العقيػػدة كالشػػريعة كالمػػنيجالتفسػػير المنيػػر  الزحيمػػي: مصػػطفى بػػف كىبػػة( انظػػر: 3)

 ىذا المرجع حيف كركده الحقا ىكذا: الزحيمي: التفسير المنير.
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غبلقيػػػا،  مبخبُّٱعػػػنيـ:  كىػػػذا ديػػػدف الكفػػػار كالمعانػػػديف منػػػذ القػػػدـ، قػػػاؿ اهلل حجبيػػػا كا 
 .[26]فصمت:  َّمجحجمثهتمتختحتجتهب

في تشكيو  اإلعبلـ، كاستغبلؿ كالتيديد بالقتؿ كالحبس كاإلبعاد كالترىيب سياسة تكميـ األفكاه - ب
مع األنبياء كما سنرل في  يـ، كىذا حدث كثيرناإلصبلح كشيطنتؿ الدعكة كاأىك  صكرة المؤمنيف

اآليات، كيحدث عمى مدار الكقت في زماننا، مف تشكيوو لسمعة العمماء كنبذىـ كمنعيـ مف 
اميلىلمليكىكمكلكُّٱ: قاؿ اهلل اإلعبلـ كمخاطبة الجماىير، 

مم ممامُّٱ: ، كقاؿ اهلل [127األعراؼ: ] َّزنرن منزنرن

حكاية عف فرعكف  ، كقاؿ اهلل [90ؼ: ]األعرا َّميزيريٰىينىننن
ريٰىينىنننزنمنرنمماميلىلملُّٱ :كىك يتكٌعد المؤمنيف

كقاؿ ، [49]الشعراء:  َّهئمئخئحئجئييىيمينيزي
خنحنجنيمىمممخمحمجميلىلملُّ: اهلل 
نتُّٱ :، كقاؿ اهلل [88]األعراؼ:  َّخيحيجييهمهىهجهينىنمن

زثرثيتىت  َّاكيقىقيفىفيثىثنثمث
، كىذا منيج [4]ص:  ٍََُُِّّّّّّّٰٱ:، كقاؿ اهلل [5 ]األنبياء:

عيف الناس أأىؿ الباطؿ كالضبلؿ مع كؿ أنبياء اهلل، كيتٌبعكف منيج شيطنتيـ كأتباعيـ في 
خمحمجميلىلملخلُّٱٱ:يـ، كقاؿ اهلل نكجزءو مف الحرب اإلعبلمية حتى ال يتٌبعك 

  .[52]الذاريات:  َّخنحنجنيمىممم
العربيػػة حظػػر ااٌلتجاىػػات كاألفكػػار األخػػرل الغربيػػة ك كمػػات فػػي الػػببلد تمػػارسي كثيػػر مػػف الحك - ت

مف الكفاءات كالعقػكؿ  از كالمحاضرات كغيره، فترل كثيرناعف المنابر اإلعبلمية كالخطابة كالتمف
المػؤٌثرة تيمنىػعي مػف مقابمػة الجمػػاىير كييضػٌيؽ عمييػا ألنيػا ال تتنػػاغـ مػع العقميػة الفكريػة كالسياسػػة 

زنرنمماميلىلمليكىكمكلكُّٱ: اؿ اهلل قػػػػػػ، القائمػػػػػػة

عبلميػػان كغمرىػػا بشػػتى ، [127]األعػػراؼ: ٱَّننىنمن كالعمػػؿ عمػػى محاصػػرتيا فكريػػان كا 
 المجػاؿ ليػا طالمػا ال تيشػٌكؿ خطػرنا، كاألصػؿ إعطػاء السيبؿ حتى ال تؤثر في تغييػر الػرأم العػاـ

 عمى عقيدة المسمميف كدينيـ.
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كمػػف ذلػػؾ مػػا  ،كخاصػػة إذا كيشػفت يرتكبػػكف مػف مجػػازرالتغطيػة كالتعتػػيـ اإلعبلمػػي عمػى مػػا  - ث
، ذكره القرآف عف امرأة العزيز عندما أرادت أف تعمؿ تعتيـ إعبلمي عمى ما دٌبرتػو ليكسػؼ 

]يكسػػػؼ: ٱَّرنمماميلىلمليكىكمكلكاكيقىقُّٱ: قػػػاؿ اهلل 
رائمػػو، ا حيػػث يقػػـك العػػدك بخمػػؽ حالػػة مػػف الضػػبابية حػػكؿ ج، كىػػذا مػػا يحػػدث اليػػكـ ميػػدانيِّ [25

استيدافيـ كمنعيـ مف اٌتياميـ بمحاكلة قمب الرأم العاـ، ك مصادرة كاميرات الصحافييف ك فيقكـ ب
؛ لتبقػػى الصػػكرة قاتمػػة عنػػد العػػالـ فيضػػطر إلػػى تصػػديقيـ؛ ألنيػػـ تكثيػػؽ الحقيقػػة كنقميػػا لمعػػالـ

، كتسػػتمر حالػػة القتػػؿ البطػػيء مػػف خػػبلؿ الحصػػار ينقمػػكف لمعػػالـ عكػػس مػػا يجػػرم عمػػى األرض
 .المفركض عمى الشعكب المحبكسة

 
 .رينالمحاصَُالمسممينُنصرةُوجوبُُوُكمُمواجيةُالحصارحُُُ:المطمبُالثالث

كنصػػرة  ،إفَّ السػػككت عمػػى الظمػػـ مػػع القػػدرة عمػػى نصػػرة المظمػػكـ جريمػػة بحػػؽ اإلنسػػانية  
ػد أك السػككت  ػػ حتى لك كاف المظمـك غير مسمـ ػمى المظمكـ ػلمظالـ ع فكيػؼ بظمػـ المسػمـ الميكىحّْ

 اكالرضا عمى إيذائو، كالمساعدة في التضييؽ عميو، كتسييؿ إبعاده عف كطنو كأىمو كعممو!، إني
ىلمليكىكلكمكاكُّٱ: قمػػة الظمػػـ كالفسػػاد، قػػاؿ اهلل 

 .[58]األحزاب:  َّزنرنمميلام
كاحػد فػي كجػو العػدك، تتعػانؽ أركاحيػـ، كتتشػابؾ أيػدييـ،  صفناميف أف يقفكا فبل بد لممسم  

: ي ػػػف عمػى كجػو األرض، قػاؿ النبػػػػيـ المظمكميػػػػػػػػػخكانإل كتتسابؽ سياميـ نحك أعدائيـ نصرةن 
ػػًد، إً  » سى ثىػػًؿ الجى ، كىمى ـٍ تىعىػػاطيًفًي ـٍ كى تىػػكىادًّْى ـٍ كى ًمًي ػػٍؤًمًنيفى ًفػػي تىػػرىاحي ذىا اٍشػػتىكىى عيٍضػػكنا تىػػدىاعىى لىػػوي تىػػرىل المي

مَّى سىًدًه ًبالسَّيىًر كىالحي َـّ بأخيػو ألػـ فأٌرقػو سىػ ، فالمسػمـ الحػؽ إفٍ (1)«سىاًئري جى ًيرى معػو، كحمػؿ ىمَّػو، ألػ
بأم دكلة مف دكؿ المسمميف،  ف نترؾ األعداء ينفردك ـ لمصابو حتى يزكؿ ما بو، كينبغي أالَّ كتألَّ 

 ئغة ليـ.نككف لقمة ساحتَّى ال 
كفػػي النقػػاط التاليػػة يتبػػٌيف لنػػا أىػػـ األسػػباب التػػي تجعػػؿي بعػػض المسػػمميف ال يأبػػوي ب خكانػػو   

 المحاصريف، فمف ىذه األسباب ما يأتي:
 
 
 

                                                           

ًة النَّاًس كىالبىيىاًئـً  :بىابي ، كتاب: األدب، صحيح البخارمالبخارم: ( 1)  .(8/10) (،6011)حرىٍحمى
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 ُ.أسبابُضعفُالنصرةُبينُالمسممينأوًل:ُ
 .والوطنيةُالحزبيةتغذيةُالنزعةُالفرقةُُو -1

قػػات بػػيف المسػػمميف، كغمبػػت النزعػػة ركح األمػػة الكاحػػدة، كتصػػٌدعت العبل تغابػػلؤلسػػؼ   
الكطنية كالحزبية، حتى أصبح بعض المسػمميف ال ييبػالي بػالككارث كالفػتف التػي تحػدث فػي أنحػاء 

عمػى كحػدة األمػة كبالتػالي  ي اختبلفيـ، ممػا انعكػس سػمبناع بعض الدعاة كتنامً ، ككذلؾ تنازي األمة
غػػائرة كشػػركخ عريضػػة فػػي الجسػػد تبػػٌددت الكثيػػر مػػف الطاقػػات كتشػػتت شػػمميا، ككيجػػدت فجػػكات 

المسػػػػػمـ، تظيػػػػػر آثارىػػػػػا فػػػػػي النػػػػػكازؿ، إذ تغمػػػػػب الخبلفػػػػػات الدعكيػػػػػة أك الكطنيػػػػػة عمػػػػػى القضػػػػػايا 
ييُّٱ: مػػف الشػػقاؽ كاالخػػتبلؼ المػػذمكـ، فقػػاؿ  كالمشػػكبلت الكبيػػرة، كلػػذلؾ حػػذَّرنا المػػكلى 

]آؿ  َّمتختحتجتمبهبخبحبجبهئمئخئحئجئ

ىتمتنتزترتيبىبنبمبزبربيئُّ:، كقػػػػػػػػػػػػػػاؿ [105عمػػػػػػػػػػػػػػراف: 

حلجلمكُّٱ: ، كقػػػػػػػػػػػػػاؿ [159]األنعػػػػػػػػػػػػػاـ: ٱٱَّىفيثىثنثمثزثرثيت

 ، كىػػػػػػػذا الخػػػػػػػبلؼ غالبنػػػػػػػا[32]الػػػػػػػركـ:  َّحنجنممخمحمهلجمملخل
، كذـٌ (1)سببو التعٌصب لمجماعة كرأييا، أك اتٌبػاع اليػكل كالشػيكات، ككػؿه عاقبتػو كخيمػة كقاصػمة

حسجسمخجخجحمحمجحجمثُّٱتشػػػػػػتت الييػػػػػػكد فقػػػػػػاؿ عػػػػػػنيـ:  المػػػػػػكلى 
 .[14]الحشر: ٱَّخس

، كالتناصػػػري  ثمػػػار االجتمػػػاع:كمػػػف فكائػػػد كحػػػدة األمػػػة ك"   ظيػػػاري أيبَّيىػػػًة اإلسػػػبلـ  ،التعػػػاكفي كا 
خمػػػػادي كممػػػػة الكفػػػػر صػػػػػبلحي ذات البػػػػيف ،كشػػػػعاًئره، كا  ،  ،كا  ميعػػػػػاتي كلػػػػذلؾ شيػػػػًرعىًت الجماعػػػػات كالجي

 .(2)"ر أىؿ اإلسبلـ عمكمنا، كبيف سائاالمكاصبلت بيف ذكم األرحاـ خصكصن كشيًرعىًت  ،كاألعيادي 
 .الجيلُوضعفُاإليمان -2

"إفَّ مقاصد األخكة ككشائج الترابط، كعبلئؽ التناصر بيف المسمميف؛ بمغت مػف الضػعؼ   
حدَّ التبٌمد كعدـ الميباالة عند بعضيـ، كقد زاد مف حػدتيا ضػعؼ الديانػة، كنقػص الػكعي، كالعجػز 

المسػػمميف ال يبػالي بمػػا يحػػدث إلخكانػػو مػػف  السياسػي، كالػػدجؿ اإلعبلمػػي، حتػػى أصػبح كثيػػر مػػف

                                                           

 (.98جراحات المسمميف )ص:الصكياف: (، ك 106"إال تنصركه فقد نصره اهلل" )ص:ناصر العمر: انظر:  (1)
القػػرآف الكػػريـ فجػػاؿ:  يكسػػؼ بػػف انظػػر: محمػػكد(، ك 3/473المكافقػػات ) :لمشػػاطبي مكسػػى بػػف إبػػراىيـانظػػر:  (2)

 (.1/11منيج متكامؿ )
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ة مجاعػػات، أك حػػػركب، أك فػػتف، بػػػؿ إفَّ بعػػػض العممػػاء كالػػػدعاة ربمػػػا انشػػغؿ بقضػػػاياه الشخصػػػي
 .(1)مف قضايا أمتو" كالمحمية انشغاالن أنساه كثيرنا

ػػؤمًف أىٍنػػكىاع"بػػف القػػٌيـ: اقػػاؿ    ػػاة ًلٍممي ػػاًؿ كمكاسػػاة  :اٍلميكىاسى ًباٍلبػػدًف  مكاسػػاةالجػػاه ك بمكاسػػاة ًباٍلمى
ًة كاإلرشػاد ،كالخدمة اًء كىااًلٍسػًتٍغفىار لىييػـ ،كمكاسػاة ًبالنًَّصػيحى  ،كمكاسػاة بػالتكجع لىييػـ ،كمكاسػاة ًبالػدُّعى

كممػا قػكم قكيػتك  ػاف ضػعفت اٍلميكىاسىػاة كى يمى يمىاف تككف ىىًذه اٍلميكىاسىاة فىكمما ضعؼ اإٍلً  ،عمى قدر اإٍلً
كىافى رىسيكؿ اهلل أعظـ النَّ  ابو بذلؾ كيموكى سػب اتٌبػاعيـ  ،اس مكاساة ألىٍصحى فؤلتباعػو مػف اٍلميكىاسىػاة ًبحى

قد تجرد كىىيكى ينتفض فىقىاليكا مىا ىىذىا يىا أىبىا نصػر ، لىوي  كدخمكا عمى بشر الحافي ًفي يىٍكـ شىًديد اٍلبرد كى
ا أكاسييـ ًبًو فىأىٍحبىٍبت لىٍيسى لي مى  .(2)"أىف أكاسييـ ًفي بردىـٍ  فىقىاؿى ذكرت اٍلفيقىرىاء كبردىـ كى

لخاطئػة، ممػا ييعطػي األعػداء كأما الجيؿي ف نو ييفًسدي الديف كالدنيا، كيقكد إلى الممارسات ا  
ًإفَّ »فقػػاؿ:  ،(3)بػٌيف لنػا خطػػر الجيػؿ كشػٌره ، كالنبػػي لمتضػييؽ عمػػى المسػمميف كحصػارىـ ذرائػع

ا يىٍنتىًزعي  ـى اٍنًتزىاعن ـٍ ييٍبػًؽ المَّوى الى يىٍقًبضي الًعٍم تَّى ًإذىا لىػ اًء، حى ـى ًبقىٍبًض العيمىمى لىًكٍف يىٍقًبضي الًعٍم وي ًمفى الًعبىاًد، كى
ػمُّكا ػمُّكا كىأىضى ، فىضى ، فىسيػًئميكا فىػأىٍفتىٍكا ًبغىٍيػًر ًعٍمػـو يَّػاالن ذى النَّاسي ريءيكسنا جي ا اتَّخى اًلمن ، كجػاء ذكػر ضػعؼ (4)«عى

كممػػػا عػػػرؼ العبػػػد ربػػػو كفيػػػـ مػػػراده زاد إيمانػػػو، كبالتػػػالي اإليمػػػاف بعػػػد الجيػػػؿ ألنػػػو مػػػف نتائجػػػو، ك 
 ينعكس ىذا اإليماف بالنفع عميو كعمى المؤمنيف.

 .طغيانُالماديةُوانتشارُالبخل -3
ذا كجػػد األمػػر بػػبل مقابػػؿ مػػادٌم عػػزؼ    بعػػض المسػػمميف ال يكػػاد يتعامػػؿ إال بالماديػػة، كا 

، فيػػذا الشػػػح و فػػي سػػبيؿ اهلل نفػػاؽ فيضػػٌف بمالػػو كيبخػػؿ بسػػيمعنػػو، كبعضػػيـ ييػػدعى إلػػى اإل
كالبخػػػؿ مػػػف أعظػػػـ أسػػػباب ضػػػعؼ التناصػػػر بػػػيف المسػػػمميف، كطالمػػػا حػػػٌذرنا القػػػرآف الكػػػريـ منػػػو، 

ىكمكلكاكيقىقيفىفُّٱ: كدعانا إلى العطاء كاإلنفاؽ، قاؿ اهلل 

، [254]البقػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة:  َّريٰىينننىنمنزنرنمماميلىلمليك

مظمضحطخضحضجضمصخصحصمسخسحسُّٱ :المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو اؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكق

                                                           

 .(6،7)ص: مرجع سبؽ ذكره :الصكياف(1) 
 ( بتصٌرؼ يسير.1/171الفكائد )ابف قيـ الجكزية:  بكر أبي بف محمد(2) 
 (106-105)ص: ناصر العمر: مرجع سبؽ ذكرهانظر:  (3)
ـي ، كتاب: العمـ، صحيح البخارمالبخارم:  (4) : كىٍيؼى ييٍقبىضي الًعٍم صحيح كمسمـ: (، 1/31) (،100)ح بىابه
قى  :بىابي ، كتاب: العمـ، مسمـ ٍفًع اٍلًعٍمـً كى ٍيًؿ كىاٍلًفتىًف ًفي آًخًر الزَّمىافً رى ظيييكًر اٍلجى  .(4/2058) (،2673)ح ٍبًضًو كى
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مكلكخكحكمقجكحقمفخفجفحفمغجغمعجع
 .[38]محمد: ٱَّهلملخلحلجل

األرض  ا ال ييقبػػؿ منػػو مػػؿءي أنػػو ييقبػػؿ منػػو اليػػكـ مثقػػاؿ الػػذرة، كغػػدن  كال يػػدرم ىػػذا البخيػػؿ
خبحبُّٱ: ا، كأف مػػػف عبلمػػػات الفػػػبلح أف ينجػػػك المػػػرء مػػػف شػػػح نفسػػػو، قػػػاؿ اهلل ذىبنػػػ

كلمػػػػػػػػا كػػػػػػػػاف "،[16]التغػػػػػػػػابف:  َّحجمثهتمتختحتجتمبهب
كػاف جػزاؤه مػف جػنس عممػو، فيػك ضػيؽ فعف اإلحساف ممنكعان عف البػر كالخيػر  االبخيؿ محبكسن 

صػغير الػنفس قميػؿ الفػرح ػػ قميؿ الصبر عنػد الشػدائد ػػػ ؽ العطف الصدر ممنكع مف االنشراح ضيٌ 
كىكذا البخيؿ كمما أراد ..مكب.عاف عمى مطكثير اليـ كالغـ كالحزف ال يكاد تقضى لو حاجة كال يي 
سػعد  ، كقيؿكاف عبد الرحمف بف عكؼك   ..أف يتصدؽ منعو بخمو فبقي قمبو في سجنو كما ىك.

يطكؼ بالبيت كليس لو دأب إال ىذه الدعكة: رب قني شح نفسي، رب قني شح  ػػ بف أبي كقاص
 .(1)"نفسي

ينىنمنُّٱ: المؤمنيف السابقيف إلى ميداف الخير فقاؿ  اهلل امتدح ك  
جييهىهمهجه ]آؿ َّٰذييىيخيميحي
، كحٌذر الماٌدييف الذيف أخذت الدنيا بقمكبيـ كعقكليـ حتى أعمت أبصارىـ فمـ [134عمراف: 
يتىتنتمتُّ:   اهلل في أمكاليـ، قاؿ حؽ اهلل  يبصركا
يكىكمكلكاكيقىقيفىفيثىثنثمثزثرث

ٰىينىنننمنزنممرناميلىلمل
 .[35–34]التكبة: ٱَّزيري

 .،ُوالعوائقُالسياسيةالعملُالخيريحصارُ -4

فالحمبلت الغربية في أكجيا، كتعمؿ عمى عرقمة كمبلحقة أم عمؿو خيرم تحت مسمى    
ػػكىر التناصػػر؛ بكضػػع القيػػكد المعيقػػة مبلحقػػة اإلرىػػاب ، إضػػافة إلػػى منػػع بعػػض الػػدكؿ لػػبعض صي

عػف العمػؿ الخيػرم لمعمؿ اإلغاثي كاإلنساني، ممَّا يصرؼ الكثير مف المخمصػيف كمحبػي الخيػر 

                                                           

، كسييشػار إلػى بتصػٌرؼ يسػير (1/33) مػف الكمػـ الطيػب الكابؿ الصػٌيب ابف قيـ الجكزية: بكر أبي بف محمد(1) 
 ىذا المرجع حيف كركده الحقا ىكذا: ابف قٌيـ الجكزية: الكابؿ الصيب.
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حكايػػػػة عػػػػف المنػػػػافقيف الػػػػذيف يؤلبػػػػكف عمػػػػى المػػػػؤمنيف  ، قػػػػاؿ اهلل (1)بسػػػػبب األنظمػػػػة كالقػػػػكانيف
 َّيبىبنبمبزبربيئىئنئُّٱكييسػػػػػػاعدكف الكفػػػػػػار فػػػػػػي الحصػػػػػػار: 

 .[7]المنافقكف: 

 .اإلمساكُعنُالخير -5

ككػػؿ مػػف تشػػٌبو بيػػـ  ،[67]التكبػػة:  َّهبمبُّٱعػػف المنػػافقيف:  قػػاؿ اهلل   
كىػذا القػبض كاإلمسػاؾ مػف أخطػر أسػباب  كقبض اليد كناية عػف البخػؿ كاإلمسػاؾ، ميـ،صار مث

ضػعؼ التناصػر بػيف المكٌحػػديف؛ ألنيػـ يمسػككف عػف اإلنفػػاؽ ألم مصػمحة عامػة فػي سػػبيؿ اهلل، 
إلخػكانيـ، فيػـ يمسػككف  البػذؿكيمسككف أنفسيـ عف الجياد مع المسمميف، كيقبضكف أيدييـ عف 

 يبسػػطكنيا بنفقػػة فػػي حػػؽ؛ ألنيػػـ قػػـك بخػػبلء، كيمسػػككف ألسػػنتيـ عػػػف أيػػدييـ عػػف كػػؿ خيػػر كال
 . (2)النصيحة إلخكانيـ، كلك رأكا خطأ أك مدخبل لمعدك يكتمكنو كيمسككف عف تنبيو المسمميف

 .الطابورُالخامسُمنُالمنافقينتأليبُ -6
ٌلكف يػػػدالمنػػػافقيف كالممحػػػديف يتطػػػاكلكف عمػػػى ديػػػنيـ، ك  فَّ بعػػػض أبنػػػاء المسػػػمميف مػػػفإإذ "  

و، كىػػػذا ييغػػػرم األعػػػداء بالتطػػػاكؿ عمػػػى المسػػػمميف كالنيػػػؿ مػػػنيـ بى أعػػػداء األمػػػة عمػػػى مػػػكاطف الشُّػػػ
جيىهيهمهجهينىنُّٱميحػػػٌذرا مػػػف مػػػكاالة الكػػػافريف:  قػػػاؿ اهلل  ،(3)كالتضػػػييؽ عمػػػييـ"

أكثػػػر مػػػف كقػػػد أفػػػرد الباحػػػث خطػػػر المنػػػافقيف فػػػي ، [51]المائػػػدة: ٱَّييىيميخيحي
  .عف التكرار قتو بالمكضكع كفييا ما ييغنيمكضع كؿه حسب أىميتو كعبل

ُ.:ُوجوبُالنصرةُأمرُإلييُوسنةُنبويةثانًيا
يتبٌنػاه فػرد أك جماعػة فػي مرحمػةو مػا ثػـ ينػدثر، بػؿ  نصرة المستضػعفيف لػيس عمػبلن عػابرنا  

يلىلملخلُّٱ :قػػاؿ اهلل ىػػك كاجػػبه كتكميػػؼه لكػػؿ مسػػمـ حسػػب طاقتػػو، 

: ]التكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةَّينىنمنخنحنجنىميمممخمحمجم

ملخلُّٱفقػػاؿ:  ،يقػػكؿ تعػػالى لعبػػاده المػػؤمنيف مييجػػا ليػػـ عمػػى النفيػػر فػػي سػػبيمو"، [41

                                                           

 كسييشار إلى ىذا المرجع حيف كركده الحقا ىكذا: (.102جراحات المسمميف )ص:كياف: الصانظر:  (1)
 .(14/338): جامع البياف انظر: الطبرم (2)
كسييشػار إلػى ىػذا المرجػع حػيف كركده (، 2/379)النكػت كالعيػكف  المػاكردم: محمػد بػف عمي الحسف انظر: أبكك  

 (.1/884التفسير الكسيط ) :لزحيميكىبة بف مصطفى اانظر: ك الحقا ىكذا: الماكردم: النكت كالعيكف. 
 (.50، بتصٌرؼ )ص:""إال تنصركه فقد نصره اهللناصر العمر:  (3)
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، كقكلػو: أم: في العسر كاليسر، كالمنشػط كالمكػره، كالحػر كالبػرد، كفػي جميػع األحػكاؿ َّىل

أم: ابػػػػذلكا جيػػػػدكـ فػػػػي ذلػػػػؾ، كاسػػػػتفرغكا  ،َّىمممخمحمجميلُّٱ
يجػب الجيػاد  -كمػا يجػب الجيػاد فػي الػنفس-كسعكـ في الماؿ كالنفس، كفي ىذا دليؿ عمػى أنػو 

لىػٍك  »ألحػد، فقػاؿ:  لػـ يتػرؾ عػذرنا فػالنبي ، (1)"في الماؿ، حيػث اقتضػت الحاجػة كدعػت لػذلؾ كى
ػػػةو طىيّْبىػػػةو ، ًبًشػػػؽّْ تىٍمػػػرىةو  ـٍ تىًجػػػٍد فىًبكىًممى ، فػػػبل بػػػد مػػػف اسػػػتنفار النػػػاس لفعػػػؿ الخيػػػر، كتكظيػػػؼ (2)«فىػػػً ٍف لىػػػ

كانيـ المسػػمميف كخاصػػة فػػي النػػكازؿ، ليستشػػعر كػػؿ مسػػمـ كاجبػػو المجتمعػػات كميػػا فػػي نصػػرة إخػػ
خكانػػػػو، قػػػػاؿ اهلل  ينىنننمنزنرنممُّ: الشػػػػرعي تجػػػػاه دينػػػػو كا 

خلُّٱ: كقػػػػػاؿ اهلل ، [72]األنفػػػػػاؿ: ٱٱَّخئحئجئيينيىيميزيريٰى
ينىنمنخنحنجنيمىمممخمحمجميلىلمل
]النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء: ٱٱٌٍَّّّٰىٰرٰذييىيميخيحيجييهىهمهجه
مىػػى السَّػػٍعًي ًفػػي  ة "، فػػي ىػػذه اآليػػ[75 ػػًبيًمًو كىعى مىػػى اٍلًجيىػػاًد ًفػػي سى ػػٍؤًمًنيفى عى ػػرّْضي تىعىػػالىى ًعبىػػادىهي اٍلمي ييحى

قىػاـً ًبيىػا اٍسًتٍنقىاًذ اٍلميٍستىٍضعىًفيفى ًبمىكَّػةى  ًميفى ًباٍلمى ػٍبيىاًف اٍلميتىبىػرّْ ػاًؿ كىالنّْسىػاًء كىالصّْ كجػب عمػى ، ف(3)"ًمػفى الرّْجى
، الرجػاؿ كالنسػاء، الشػباب كالشػيكخ، فػبل ينبغػي اسػتطاعتو، داخمينػا كخارجينػا يع أف يعمؿ قدرالجم

ػػة، يجابيػػ التبػػاطؤ كالتثاقػػؿ أك التكاكػػؿ عمػػى جيػػة أك فرقػػة مػػف المسػػمميف، بػػؿ الكػػؿ يشػػارؾ ب ة كىمَّ
، حتػى الػذيف عػذرىـ اهلل ر المشػرقة مػف جيػاد المسػمميف سػمفنا كخمفنػابالصػك  كما زاؿ تاريخنا حػافبلن 

 [17]الفػػػػػتح: َّزبربيئىئنئمئزئرئَُُِّّّّّٰٱ: بقكلػػػػو ،
ييقاتػؿ كيحمػؿ  ييقاتؿ يكـ أحدو كىك أعرج، كىا ىك ابف أـ مكتػكـ   فيا ىك عمرك بف الجمكح

خلُّٱ: ، كفيػو نػزؿ قكلػو ، رغـ أفَّ اهلل تعالى قػد عػذر أمثاليمػا(4)الراية يكـ القادسية كىك أعمى
ينمنىنخنحنجنيمىمممخمحمجميلىلمل
ٌٍَُّّّّٰرٰىٰذييىيخيميجيحييهىهمهجه

                                                           

 (.1/338) المناف كبلـ تفسير في الرحمف الكريـ السعدم: تيسير (1)
 .(8/11) (،6023)ح ًطيًب الكىبلىـً  :بىابي ، كتاب: األدب، صحيح البخارمالبخارم:  (2)
 (.2/358) : تفسير القرآف العظيـكثيرابف  (3)
، (3/223(، )1/408سػػػير أعػػػبلـ النػػػببلء )الػػػذىبي:   أحمػػػد بػػػف محمػػػد اهلل عبػػػد أبػػػك الػػػديف شػػػمسانظػػػر:  (4)

 كسييشار إلى ىذا المرجع حيف كركده الحقا ىكذا: الذىبي: سير أعبلـ النببلء.
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، كأمػػػا عػػػف الضػػػعفة مػػف النسػػػاء كمشػػػاركتيف فػػػي النصػػػرة (1)[95]النسػػاء:  َّرئِّّٰ
ذو  عىفً ف كاألخبار أكثر مف أف تيحصى، كالجياد، بىيًّْع ًبٍنػًت ميعىػكّْ ػعى النَّبًػيّْ »قىالىػٍت:  الرُّ نىٍسػًقي  كينَّػا مى

نىػػريدُّ القىٍتمىػػى ًإلىػػ ػػى، كى ٍرحى نيػػدىاًكم الجى ًدينىػػةً كى ، كلػػيس ىػػذا فػػي جيػػؿ الصػػحابة فحسػػب، بػػؿ إفَّ (2)«ى المى
الشػػػيخ يكسػػػؼ ت األبطػػػاؿ ممػػػف نفػػػركا لمنصػػػرة، فمػػػف ىػػػؤالء لنػػػا الكثيػػػر مػػػف سػػػجبلَّ  حفػػػظالتػػػاريخ 

فرنجة كمعيـ ممؾ األلمػاف فػي ، فقد خرج لمذبّْ عف دمشؽ لمَّا زحؼ إلييا اإل(3)الًفٍندالكم المالكي
 ٌذاؾ تسعيف سنة، فمٌما رآه أمير دمشؽ قػاؿ لػو: يػا شػيخ أنػت معػذكرىػ(، ككاف عمره إ543سنة )

رم بكبر سٌنؾ، كنحف نقكـ بالذبّْ عف المسمميف، كسػألو أف يعػكد فمػـ يفعػؿ، كقػاؿ: قػد بعػتي كاشػتي 
مخجخمحجحمجحجمثُّٱمٌنػػػي، فػػػكاهلل ال أقمتػػػو كال اسػػػتقمتو، يعنػػػي: 

، فيذا العالـ الكبير لـ ييقعده (4)ًتؿ، كتقدَّـ فقاتؿ الفرنجة حتى قي [111]التكبة: ٱَّخسحسجس
المعتصـ جيشػا لتأديػب سٌير ، ك (5)كبر سنو عف النصرة، كلـ يختمؽ األعذار، بؿ أٌدل ما استطاع

صػػبلح الػػديف مػػف تكريػػت نصػػرة لمقػػدس، كغيػػره سػػار ك الػػركـ، كلنصػػرة امػػرأة مسػػممة اسػػتغاثت بػػو، 
 الكثير.
 معرفة أمكر ميٌمة، منيا: كمؿ صكرىا، ال بٌد مفأكحتى تككف النصرة في   
 .المستمرة عدـ التأثير عمى النصرة الدائمةمع النصرة العاجمة تحتاج إلى سرعة في التنفيذ،  -1
كقربة إلػى  االمسمميف ليس تعاطفان أك حماسان مؤقتان ثـ يبرد، بؿ ىك ديانة ككاجبن إخكاننا نصرة  -2

 . اهلل 
ظػركفيـ السياسػية، كأمػكرىـ الثقافيػة معرفة خصكصيات البمداف التػي سينصػرىا المسػممكف، ك  -3

 كاالجتماعية كغيرىا.

                                                           

الى يىٍسػتىًكم القىاًعػديكفى ًمػفى ُّٱقىػٍكًؿ المَّػًو تىعىػالىى:  :بىػابي ، كتػاب: الجيػاد كالسػير، صحيح البخػارمالبخارم: انظر:  (1)
رً  رى  .(4/24) (،2831)ح َّ... اآليةالميٍؤًمًنيفى غىٍيري أيكًلي الضَّ

ى ًفي الغىٍزكً  :بىابي مرجع السابؽ، كتاب: الجياد كالسير، ال (2) ٍرحى  .(4/34) (،2882)ح ميدىاكىاًة النّْسىاًء الجى
ٍغًرًبيُّ الفىٍندىالىًكمُّ إلً الًفندالكم: ا (3) اًج، ييٍكسيؼي بفي ديٍكنىاسى المى جَّ ـي أىبيك الحى ا ، نسػبة إلػى فنػدالك فػي المغػرب،  مى اًلًكيُّ المى

اًلًكيًَّة ًبًدمىٍشؽى  ، ثيَـّ ميدىرّْسي المى ظ ابػف عسػاكر، صػاحب كتػاب: )تيػذيب المسػالؾ فػي مف شيكخ الحاف، خىطيبي بىاًنيىاسى
، استشيد في حرب الفػرنج كىك مطبكع بتحقيؽ أحمد البكشيخي ،نصرة مذىب مالؾ عمى منيج العدؿ كاإلنصاؼ(

 (.15/48ق(. انظر: سير أعبلـ النببلء، لمذىبي)543بدمشؽ سنة)
 (.2/452يات األعياف )(، ككف4/277(، كمعجـ البمداف )9/159انظر: الكامؿ في التاريخ ) (4)
 (.49-41جراحات المسمميف )ص: الصكياف: انظر:  (5)
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غاثػػات التػػي يحتاجيػػا المحاصػػركف كالتركيػػز عمػػى األساسػػيات معرفػػة األكلكيػػات، كنكعيػػة اإل -4
 .(1)الميمة

 الفصؿ الثالث ب ذف اهلل تعالى.المبحث الثالث مف كسيأتي ذكر سبؿ النصرة ب سياب في 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (. 58-50(، )14جراحات المسمميف )ص:الصكياف: انظر:  (1)
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ُالمبحثُالثالث
ُنواعووأأخطارُالحصارُ

إلػى أخطػار الحصػار كأضػراره، ثػـ يقػؼ عمػى أسػباب يمفتي عناية المسمميف ىذا المبحث   
ظيار آثارىا، كيكٌضػح  حصار األعداء لممسمميف، كيسيب في تجمية كسائؿ العدك في الحصار كا 

 فكر العدك القائـ عمى الحصار، كيظير ذلؾ في المطالب التالية:
ُ.رُالحصارُوأضرارهاخطأُ:ألولاالمطمبُ

فػػػي ىػػػذا المطمػػػب ييسػػػٌمط الباحػػػث الضػػػكء عمػػػى السػػػمبيات التػػػي ييخٌمفيػػػا الحصػػػار داخمينػػػا   
، ثػػـ ييعػػٌرج كخارجينػػا، كتأثيرىػػا عمػػى األمػػة كالػػدعكة بشػػكؿ عػػاـ، كعمػػى المحاصػػريف بشػػكؿو خػػاص

ى اسػػتفادة المحاصػػر مػػف محنتػػو ككيػػؼ يسػػتخرج منيػػا اإليجابيػػات، كيظيػػر ذلػػؾ فيمػػا الباحػػث عمػػ
 يأتي:

ُ.الحصارُسمبيات:ُأولًُ
 .والنتماءُالوطنيتفكيكُالمجتمعُالمدنيُُ -1

يسػػػػعى أعػػػػداء المسػػػػمميف إلػػػػى تفكيػػػػؾ المجتمػػػػع بشػػػػتى السػػػػبيؿ حتػػػػى ال تبقػػػػى أم فرصػػػػة   
ػا ييطٌبقػو األعػداء عمػى كػؿ دكؿ الجتماع الشعكب ككحدتيا، كلك تأٌممنا جيػدنا لكجػ دنا أفَّ ىػذا منيجن

 المسمميف ببل استثناء، فتجربة الجزائر، كأفغانستاف، كمصر، كالسكداف، كسكريا، كتكنس، كاليمف،
َـّ  إطبػػاؽ الحصػػار  إفَّ كالعػػراؽ، كميػػا أدلػػة قاطعػػة عمػػى سػػعي األعػػداء لتفكيػػؾ األمػػة كشػػعكبيا، ثػػ

كف تلـ  فيذه المرحمة ،2006في االنتخابات التشريعية عاـ اإلسبلمييف كزبعد فلـ يبدأ غزة عمى 
ػػػ كيػدؼو  المػدني فػي فمسػطيفالمجتمػع المثالي لبلستمرار في سياسة تفكيػؾ لجديد ك اسكل المبرر 

اليػػـك بػبلد الشػاـ شػيده ت ف مػا فػ لتاريخيػة ػػػارئػيس كطكيػؿ األمػد لمعػدك الصػييكني بحػؽ فمسػطيف 
، حػػرب تسػػتيدؼ فػػي النيايػػة مػػكت األمػػة ذاتيػػا سػػبلـ، فيػػياإلىػػك ذركة الحػػرب ضػػد كمػػا حكليػػا 

حتجتهبمبخبُّٱ: ككػػػؿ أعمػػػاليـ تقػػػػكـ عمػػػى الفسػػػػاد فػػػي األرض، قػػػػاؿ اهلل 
 .[152]الشعراء:  َّخت

 .دفُعُالمحاَصِرُإلىُالستسالم  -2
ػػر    اصى ، كالخضػػكع بػػولبلعتػػراؼ مػػف طػػرؽ اسػػتغبلؿ العػػدك لمحصػػار، محاكلتػػو إرغػػاـ الميحى

عف الحقكؽ األساسية مقابؿ الغذاء كبعض التسييبلت التػي ال ترتقػي لمسػتكل  لشركطو، كالتنازؿ
، كىػػػذه محطػػػة اختبػػػار لمقيػػػادة، ىػػػؿ تثبػػػت عمػػػى مبادئيػػػا كتتحمػػػؿ الحصػػػار المعيشػػػة لممحاصػػػريف
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 َّيهىهمهُّٱعػػػف الصػػػادقيف:  ، كلػػػذلؾ قػػػاؿ اهلل كاأللػػػـ، أـ تستسػػػمـ كتعتػػػرؼ بالعػػػدك!
 .[23]األحزاب: 

 .تحجيمُالمدُاإلسالمي -3

المسػمميف عمػى غيػرىـ مػف العقائػد األخػرل، كذلػؾ  تػأثير مقاكمػةيعمد أعداء العقيػدة إلػى   
ىئنئُّٱُ:قػػػػاؿ اهلل لمصػػػػد عػػػف الػػػػدعكة، ممكازنػػػػات الخاصػػػة األعػػػػداء لمػػػف خػػػػبلؿ تسػػػخير 
يترثىتنتمتزتيبىبنبمبزبربيئ
 .[36]األنفاؿ:  َّيفىفيثىثنثزثمث

 .يُبالدُالكفارعمىُالمسممينُفــُشرُاغيرُالمبــُالحصارُالخارجيُ -4
كعدـ إعطائيـ الحرية الكاممة في ممارسة  ، كنبذىـ،مف خبلؿ تقييد حركاتيـكيككف ىذا   

، كمػا فعػؿ كفػد قػريش عنػدما ذىػب إلػى النجاشػي لييحػٌرض عمػى المسػمميف نشاطيـ الدعكم كغيره
ىنػػػاؾ، ككػػػذلؾ تجيػػػيش الكنػػػائس كالفضػػػائيات لنشػػػر الشػػػبيات حػػػكؿ اإلسػػػبلـ كالمسػػػمميف؛ بيػػػدؼ 

 جب الناس عنيـ.ح
 .الحتكارُوالستغاللُفيُاألسواقزيادةُ -5

ىا حػاؿ ارتفػاع ءكخاصة في السمع األساسية التي ال غنى عنيا، كال يستطيع الفقػراء شػرا  
]الحػػػج:  ٌٍََّّّّٰىٰرُّٱ: ، قػػػاؿ أسػػػعارىا فػػػي حػػػاالت الطػػػكارئ كاألزمػػػات

الرابػػػػع: أنػػػػو احتكػػػػار الطعػػػػاـ ك  ...كفػػػػي اإًللحػػػػاد بػػػػالظمـ أربعػػػػة تػػػػأكيبلت":(1)المػػػػاكردمقػػػػاؿ ، [25
 .(2)"بمكة

 .صحةُاألطفالُوتفكيرىمُالتأثيرُالسمبيُعمى -6
ألف أعماؿ  ؛لكفَّ تأثر األطفاؿ أكثر كىذا التأثير يشمؿ كؿ المحاصريف أطفاالن كبالغيف،  

حقػػكؽ األطفػػاؿ إذا ىيٌمشػػت ف ا  ك  ،سػػمكؾ الطفػػؿ ىالعنػػؼ كالتػػدمير تػػؤثر بعمػػؽ كبشػػكؿ جػػذرم عمػػ
فػػي صػػحة األطفػػاؿ النفسػػية لدرجػػة بالغػػة كمػػا ىػػك الحػػاؿ  عمػػى اذلػػؾ يػػكثر سػػمبن  ف فػػ كلػػـ تيحتػػـر

ػػ ػػا ،افمسػػطيف كسػػكريا كالعػػراؽ خصكصن مػػػف  المزيػػدسػػبب متكاصػػؿ يي  العػػيش فػػي ظػػؿ عنػػؼو  كأيضن
 .يفيمكف دكاعيو نيـ يعيشكف تحت سقؼ تكتر الإاإلرباؾ لؤلطفاؿ حيث 

                                                           

أصػػحاب التصػػانيؼ  مػػف ،ضػػاة عصػػرهق: أقضػػى عمػػي بػػف محمػػد حبيػػب، المػػاكردم ،أبػػك الحسػػفالمػػاكردم:  (1)
ككلػػػي القضػػػاء فػػػي بمػػػداف كثيػػػرة، ككػػػاف يميػػػؿ إلػػػى مػػػذىب  ،كلػػػد فػػػي البصػػػرة، كانتقػػػؿ إلػػػى بغػػػداد ،عػػػةالكثيػػػرة الناف
، كغيػر كالنكت كالعيػكف، كاألحكاـ السمطانية، أدب الدنيا كالديف :مف كتبو ق(،450سنة ) ككفاتو ببغداد االعتزاؿ،

 (.4/327انظر: األعبلـ، لمزركمي) ذلؾ.
 (.4/16) : النكت كالعيكفالماكردم (2)
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الػببلد ؿ مثػ عػدـ األمػافبقدر كبيػر مػف  زاألطفاؿ الذيف ينمكف في بيئة تتميٌ  فَّ ألقد تبيف 
 .أك إفراطا بالعدكاف ف نيـ يصبحكف أكثر عدكانية المذككرة كغيرىا

عمػػى بنػػاء األمػػة ككحػػدة الصػػؼ كثبػػات  يػػر مػػف السػػمبيات التػػي تيشػػٌكؿ خطػػرناكىنػػاؾ الكث  
ضػػػػعؼ التقػػػػدـ العممػػػػي كتكقػػػػؼ عجمػػػػة التنميػػػػة الطبيعيػػػػة بسػػػػبب الظػػػػركؼ المحاصػػػػريف، منيػػػػا: 

، كضػػعؼ كالمػػكاد األساسػػية كانشػػغاؿ النػػاس بأحػػداث الحصػػار، ككػػذلؾ نقػػص األدكيػػة، الصػػعبة
ككػذلؾ زيػادة قػكة المنػافقيف كخطػر اإلشػاعات  الخبػرات، يقضي عمى تبادؿاالتصاؿ بالخارج مما 

ة لمفساد بكؿ أشكالو، المغرضة، ككجكد البيئة الخصبة لمخكنة كالمتعاكنيف مع العدك مما يكٌفر بيئ
، ممػػػا يفػػػتح المجػػػاؿ لػػػبعض (1)البعػػػد النفسػػػي السػػػيء الػػػذم ييخػػػيّْـ عمػػػى المحاصػػػريف اكلػػػيس أخيػػػرن 

بسػبب الضػيؽ كالفقػر، كقػد  ـنتحػار أك قتػؿ أكالدىػاف مف التفكير أك اإلقداـ عمػى االضعاؼ اإليم
زبربُّٱ: حػػػذرنا القػػػرآف الكػػػريـ فػػػي العديػػػد مػػػف المكاضػػػع مػػػف عاقبػػػة كخطػػػر ذلػػػؾ، فقػػػاؿ 

، كقػػػػػػاؿ [31]اإلسػػػػػػراء: َّمثزثرثيتىتمتنتزترتىبيبنبمب
 :[29]النساء:  َّزترتيبىبنبزبمبربيئُّٱ. 
 .:ُإيجابياتُالحصارثانًيا
ريف في كؿ مكافو كزماف، كرغـ    رغـ أخطار الحصار التي تبرز بأنيابيا لتيبلحؽ المحاصى

ليس ىناؾ شر محض، كالمسػمـ يسػتفيد مػف المصػيبة كمػف الحصػار لكف ما فيو مف دخفو كشر؛ 
التػي قػد ، كرغػـ كػؿ السػمبيات كالسجف إلى خمػكة كعبػادة عميو، كيقمب المحنة إلى منحةإذا فيرض 

، إال أف ىنػػاؾ إيجابيػػات كدركس يسػػتخرجيا اإلنسػػاف المسػػمـ، فينتصػػري ال يػػرل الػػبعضي فييػػا خيػػرنا
 :عمى الحصار كاأللـ، مثؿ

تكشػؼ حجػـ ىػذه عمييػا، فالشػدة  اهلل عمى اإلنساف حينما يغفؿ عف شػكر اهلل ـٍ عى استشعار نً  -1
ىبنبمبزبربٱُّٱ: كضػػػركرة الصػػػبر فػػػي حػػػاؿ فقػػػدىا، قػػػاؿ اهلل  ،الػػػنعـ

 .[177]البقرة:  َّزثرثيتنتىتمتزتيبرت
 ،الشػػػيكاتتػػدكـ، فيقيػػر  التعػػكد عمػػى حيػػاة التقشػػػؼ كالزىػػد كخشػػكنة العػػيش، فػػػ فَّ الػػنعـ ال -2

التػي تسػتحؽ التضػحية  كيجعؿ الحياة اآلخرة ىي الصػكرة الماثمػة ،ع الدنيا كرغباتيااكيقمّْؿ مف مت

                                                           

-496 :األسػػاليب النبكيػػة كالعصػػرية فػػي فػػؾ الحصػػار عػػف الػػدعكة اإلسػػبلمية )صرمضػػاف الزٌيػػاف: ( انظػػر: 1)
497 .) 
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حنجنيمممىمخمحمجميلىلملخلُّٱ: ، قػػػػػػاؿ اهلل عمػػػػػػى الػػػػػػدكاـ
 .[60]القصص:  َّجهينمنىنخن
، كتحٌبب لمنفس الجياد في سبيؿ اهلل، كخاصة عنػدما الشٌدة تجعؿ القمب يتعٌمؽ بالخالؽ  -3

خكانػػػو جخمحُّٱ: ، قػػػاؿ اهلل يػػػرل العػػػدك يغيػػػر فيقتػػػؿ كيخػػػٌرب، فيػػػتحٌمس لنصػػػرة دينػػػو كا 
جعمظمضحطخضحضجضمصخصحصمسخسحسجسمخ
 .[74]األنفاؿ:  َّجغمع

كذلػػؾ عمػػى  المعػػكىزيف،بػػركز ظػػاىرة التكافػػؿ االجتمػػاعي كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ تفقػػد احتياجػػات  -4
ريُّٱعػػػػػف التكافػػػػػؿ فػػػػػي إخػػػػػراج الزكػػػػػاة:  ، قػػػػػاؿ اهلل (1)اخػػػػػتبلؼ صػػػػػكرىا الماديػػػػػة كالمعنكيػػػػػة

هئمئخئحئجئىييينيميزي
 .[60 ]التكبة: َّمجحجمثمتهتختحتهبجتمبخبحبجب
ىذا الجيد أثناء الحصار؛  يـ قبؿ الحصار، إال أنيـ ييضاعفكفالدعاة لـ يتكٌقفكا عف دعكت -5

 ،ـ التكجييية في الصبرزى حاجة الناس لمزيدو مف الجرعات اإليمانية، كالحً  فألنيـ يستشعرك 
هبمبُّٱٱ: ككيفية التعامؿ مع الضيؽ كالببلء، كأفَّ كٌؿ ذلؾ مقدره أزالن، قاؿ اهلل  جت

مصخصحصمسحسخسجسمخجخمحجحمجحجمثهتمتختحت
 .[22]الحديد:  َّجض

: اؿ ػػػػػػػػػػػػق، اف التكٌكػؿ عمػى اهلل ػػػػبر عمييػا مػع إحسػػػػػكالص التكٌيؼ مع األجكاء الصعبة -6
كبسػػػػػػػػػبب ىػػػػػػػػػذا الضػػػػػػػػػيؽ يجتيػػػػػػػػػد  ،[42]النحػػػػػػػػػؿ:  َّجههنمنخنحنُّٱ

مزيػد مػف األفكػار اإلبداعيػة قميمػة د الكلَّػفيت المحاصر ليتكٌيؼ مػع األكضػاع الجديػدة، فييعمػؿ عقمػو
 التكمفة، ككما يقكلكف "الحاجة أـ االختراع".

كمػف  التػي فرضػتيا قػريش عمػى النبػي كانػت حادثػة المقاطعػة االقتصػادية كاالجتماعيػة " -7
فقػػد ذاع الخبػػر فػػي كػػؿ القبائػػؿ  سػػببنا فػػي خدمػػة الػػدعكة كالدعايػػة ليػػا بػػيف قبائػػؿ العػػرب،ناصػػره 

الجزيػػرة العربيػة إلػػى ىػذه الػػدعكة التػػي سػكاف ـ الحػج، كلفػػت أنظػار جميػػع العربيػة مػػف خػبلؿ مكسػػ
يتحمؿ صاحبيا كأصحابو الجكع كالعطش كالعزلة لكؿ ىذا الكقت، أثار ذلؾ فػي نفكسػيـ أف ىػذه 

                                                           

 (59-48:ص) إيجابيات الحصار :( انظر: أ. كائنات محمكد عدكاف1)
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، قػاؿ اهلل (1)"الدعكة حؽ، كلكال ذلؾ لما تحمؿ صػاحب الرسػالة كأصػحابو كػؿ ىػذا األذل كالعػذاب
 :كقػػػػاؿ [216]البقػػػػرة:  ٱَّمنىنخنحنجنيمىمممُّٱ ، :مضخضُّٱ

  ، [19]النساء:  َّجفمغجغمعجعمظحط
المعتدليف في الغرب، كغضبكا مف قسكة المحتٌميف، أثار سخط زيادة الحصار كشدتو  -8

ريف، كأدل ذلؾ إلى زيادة إقباؿ الكفكد عمى قطاع غزة  مف المسمميف كتعاطفكا مع قضايا المحاصى
يلىلمليكىكمكلكاكُّٱ: قاؿ اهلل  لمتعرُّؼ عمييا عف قرب،كغيرىـ 
ميزيريينٰىىنننمنزنرنممام ٱَّىيني

كىكذا ارتد سبلح الحصار االقتصادم  فذاع أمرىا كترٌدد صداىا في كؿ اآلفاؽ، ،[7]الممتحنة: 
 .(2)أعداء اإلنسانية عكس ما أرادكانقمب السحر عمى السحرة، عمى عمى أصحابو، كالسياسي 

 
ُ.سممينأسبابُحصارُاألعداءُلممُ:لثانيالمطمبُا

كأف يبحثكا عف كٌؿ مبٌرر فػي  سبب،أف يستغٌمكا كؿ عمى مٌر الزماف يحاكؿ أعداء األمة   
، كفي ىذا المطمب تظير أخطر كالتضييؽ عمى المحاصريفالييمنة عمى العالـ اإلسبلمي، سبيؿ 

 أسباب حصار األعداء لممسمميف، كذلؾ في األمكر التالية:
 .المتأّصمةُضدُالمسممينُالكفارعداوةُ -1

ننمنزنرنمماميلىلٱُّٱ: قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اهلل   
كىػػذه الحممػػة الكاشػػفة عمػػى أعػػداء الجماعػػة المسػػممة كالتركيػػز فييػػا " ،[82]المائػػدة:  َّىنين

ا، تػؤدم بنػا إلػى خاصة مػع إشػارات إلػى المنػافقيف كالنصػارل أحياننػ عمى الييكد كالمشركيف بصفة
 ،(3)"إنيا تعالج مكقؼ األمة المسممة، في تاريخيا كمو تجاه المعسكرات المعاديػة ليػا.. شأف آخر 
اميلىلمليكىكمكلكاكيقىقُّٱ:كقػػػػػػػػػاؿ اهلل 

كىػػػػذا يػػػػدؿُّ عمػػػػى  ،[109]البقػػػػرة:  َّزيميريٰىينىنننمنزنرنمم
 كالحسدي مف أفتؾ أمراض القمب التي تكٌلد الخصػكمة كالعػداء، ف عمى قيادة األمة،حسدىـ لممسممي

                                                           

تحميػػػػؿ أحػػػػدىاث، ) :الصػػػػبٌلبيمحمػػػػد محمػػػػد عمػػػػي  (1) ػػػػيرةي الٌنبكيػػػػة عػػػػرضي كقػػػػائع كى ، ( بتصػػػػٌرؼ يسػػػػير1/186السّْ
  كسييشار إلى ىذا المرجع حيف كركده الحقا ىكذا: الصبلبي: السيرة النبكية.

 (. 101:الحرب النفسية ضد اإلسبلـ ) ص :( انظر: عبد الكىاب كحيؿ2)
 (.2/831في ظبلؿ القرآف)سيد قطب:  (3)
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البقػػػػػػػػػػػػػػػرة: ] َّىلمليكىكمكلكاكيقىقُّٱ:كقػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اهلل 
كىػك يتحػػٌدث  قػػكؿ المستشػرؽ الفرنسػػي كيمػكف فػي كتابػػو "باثكلكجيػا اإلسػػبلـ"فػي  كالمتأٌمػؿ، [217

مىػى البىػاًقيفى ًباألىٍشػغىاًؿ أٍعتىًقدي أىفَّ ًمفى الكىاًجػًب إً ":عف حقد الصميبييف ـى عى ٍكػ ، كىالحي ميػسى الميٍسػًمًميفى بىػادىةى خي
ػػًؼ المُّػػكًفٍر  ثَّتىػػوي ًفػػي ميٍتحى ػػدو كىجي مَّ ٍضػػًع قىٍبػػًر ميحى كى تىػػٍدًميًر الكىٍعبىػػًة، كى عػػرؼ حجػػـ الكراىيػػة ي ،(1)"الشَّػػاقىًة، كى

اكيقىقيفُّٱإذ يقػػػػكؿ:  ، كصػػػػدؽ اهلل كالعػػػػداكة التػػػػي يضػػػػمركنيا ألىػػػػؿ اإلسػػػػبلـ
 [118]آؿ عمراف:  َّمليكىكمكلك

 .عمىُالشعوبُتأثيرُاإلسالممنُاألعداءُخوفُ -2
ٍف ًاٍسػًتبلىـً ىذا أٌدل إلى"إفَّ ىذا الخكؼ    سىٍعييـٍ الميٍستىًمٌر إًلٍبعىاًد القىادىًة الميٍسًمًميفى األىٍقًكيىاءى عى

ػػ تَّػػى الى ييٍنًيضي ًؿ العىػػالىـً اإًلٍسػػبلىًميّْ حى ٍكػػـً ًفػػي ديكى جػػأكا إلػػى شػػيطنتيـ فػػي عيػػكف ، فم(2)"كهي ًباإًلٍسػػبلىـً الحي
حفجفمغجغُّٱحكايػػة عػػف المػؤل مػػف قػػـك فرعػػكف: قػاؿ اهلل ُالنػاس كالتحػػذير مػػنيـ،

كقػاؿ  ،[63طو: ] َّمكلكخكحكجكمقحقمفخف
ننىنمنزنرنمماميلىلمليكىكمكلكٱُّٱ :اهلل 

، كىػػػػػػػػػػػذه [127األعػػػػػػػػػػػراؼ: ] َّييىينيميزيريٰىين
ككمنػا يعػرؼ  ،حربػان ال ىػكادة فييػا نبػذ الػديف جممػة كمحاربتػوالت تيدؼ إلػى "العقميات كانت كما ز 

 .(3)"«الشعكب الديف أفيكف»مقكلة ماركس الشييرة: 
كمرَّ في السيرة النبكية كيؼ أف الكفار كانكا ييشٌددكف عمى المسمميف، لما رأكا مػف ثبػاتيـ   

ا، فأسمـ جمػعه مػف قػريش مػنيـ عمػر عمى دينيـ، كظيرت بكادر انتشار اإلسبلـ في مكة كخارجي
 .(4)، كأًمف المسممكف في ببلد النجاشيكحمزة كغيرىما 

 .منُزيادةُعددُالمسممينالكفارُرعبُ -3
خػيفيـ ت، ك عمػى مصػالحيـ شػٌكؿ خطػرناتي في عدد المسػمميف فَّ ىذه الزيادة يشعر األعداء أ  

غػزكىـ كحصػارىـ ميف مػف خػبلؿ تدمير ببلد المسممف غزك المسمميف في المستقبؿ، فيعمدكا إلى 
                                                           

 .(51)ص: الغربي باالستعمار كصمتو الحديث اإلسبلمي محمد البيي: الفكر (1)
ـى أىًبيػػديكا أىٍىمىػػوي »قػػادة الغػػرب يقكلػػكف :ـجػػبلؿ العػػال(2)  كا اإًلٍسػػبلى ػػري ، كسييشػػار إلػػى ىػػذا المرجػػع حػػيف (60)ص:« دىمّْ

 كركده الحقا ىكذا: جبلؿ العالـ: دمركا اإلسبلـ أبيدكا أىمو.
 (. 161/48: مجمة البياف)المنتدل اإلسبلمي (3)
زاد المعػػػاد ابػػػف قػػػيـ الجكزيػػػة: (، ك 2/414تػػػاريخ ابػػػف خمػػػدكف )خمػػػدكف:  بػػػف محمػػػد بػػػف الػػػرحمف عبػػػدانظػػػر:  (4)
(3/27.) 
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ـٍ تىكيػٍف إًلٍنقىػاًذ  يقكؿ غاردنر:، "إلشغاليـ كتقسيميـ ليسممكا مف تغٌير الزماف ًميًبيَّةى لىػ كبى الصَّ ًإفَّ الحيري
نحػف ال نخشػى الثكريػات "جكريػكف:  بػفالصػييكني يقػكؿ ، ك (1)"القيٍدًس، ًإنَّيىػا كىانىػٍت ًلتىػٍدًميًر اإًلٍسػبلىـً 

المنطقة!، نحف نخشى اإلسبلـ فقط، ىذا العمبلؽ الذم  ات كال االشتراكيات في ىذهكال الديمقراطي
 .(2)"مف جديد طاؿ نكمو، ثـ بدأ يتمممؿ

 .الطمعُفيُخيراتُالبالدُالعربيةُواإلسالمية -4
العالميػػة العسػػكرية كاالقتصػػادية بقػػاء الييمنػػة تتكٌجػػو أطمػػاع األعػػداء إلػػى ثػػركات األمػػة إل  

ي، لغيػػر المسػػمميف المتصػػاص دمػػاء الشػػعكب كسػػرقة مػػٌدخرات المسػػمميف  ةالدائمػػ اتالمبػػرر  جػػادكا 
غػػزك الػببلد العربيػػة كبنػاء قكاعػػد  مػػف خػبلؿكيكػػكف ذلػؾ ا، كاقتصػاديِّ  كقيػرىـ عسػػكريناكحضػارتيـ، 
ٌمػا يمكػنيـ م، السيطرة عمى قكة العالـ كعصب الحياة المتمٌثؿ في الماؿ كاالقتصادك  عسكرية فييا،

 مصالحيـ الخبيثة.ل اارة العالـ سياسيان كفقمف التحكـ في إد
 .موالةُبعضُالمنافقينُمنُالمسممينُلعدوىم -5

لمتممٌػػػؽ بتشػػػجيعيـ كمسػػػاعدتيـ عمػػػى أذل  إفَّ سػػػبب ىػػػذه المػػػكاالة حػػػٌب ىػػػؤالء المنػػػافقيف  
، كقػػد نسػػكا أنيػػـ مكقكفػػكف محاسػػبكف عمػػى كالئيػػـ المسػػمميف، كربمػػا بػػدافع الغيػػرة كاالنتقػػاـ كالحسػػد

جهمنهنُّٱٱ:لمؤمنيف كاٌتخاذىـ الباطؿ سبيبلن لمكصكؿ إلى شػيكاتيـ الدنيئػة، قػاؿ اهلل لغير ا
ا، ييػػػػكدم نصػػػػرانين  كمػػػػا كػػػػانكا يفعمػػػػكف فػػػػي الػػػػدنيا، عنػػػػدما ينصػػػػر" ،[24الصػػػػافات:  ]َّٱمه

، عنػػػدما يخػػػدع منػػػافؽ مػػػف أقرانػػػو أك ييػػػكدم أك لكمييمػػػا يمكػػػر بعضػػػيـ لػػػبعض اكنصػػػراني ييكدينػػػ
، كيبتعػػػػد عػػػػنيـ، كال يناصػػػػركف إال أمثػػػػاليـ مػػػػف المنػػػػافقيف، مػػػػف الييػػػػكد كيتػػػػرؾ إخكانػػػػو المسػػػػمميف

ُ.(3)"[25الصافات:] َّيلىلملخلٱٱُّكالنصارل: 
 .الَقَضاُءَُعَمىُالُقْرآِنَُوَمْحِوهُِمحاولةُ -6

عمػػى قػػكة  كمحػػكه، فػػ نيـ يقضػػكف اسػػتطاعكا القضػػاء عمػػى القػػرآفيعمػػـ األعػػداء أنيػػـ إف   
ٍطػبلىًؽ شىػيىكىاًتًيـٍ  يػـٍدًميري أىٍخبلىقً تىػيسػتطيعكف المسمميف ككحػدتيـ، ك  ـٍ بًػاهلًل، كىاً  ًصػمىًتًي ، كى ـٍ ؛ ألفَّ كىعيقيػكًلًي

يىًجبي أىٍف "يقكؿ الميبىشّْري تاكمي: كتيـ، مالقرآف ىك مصدر اجتماعيـ كقكتيـ، كبقاؤه حٌيان يؤٌدل إلى 

                                                           

، كسييشػػار (1/115) فػي الػػببلد العربيػػة التبشػػير كاالسػػتعمار: الػػدكتكر عمػر فػػركخك  الػدكتكر مصػػطفى خالػػدم (1)
 إلى ىذا المرجع حيف كركده الحقا ىكذا: الخالدم كفركخ: التبشير كاالستعمار.

  .(68)ص في الصراع العربي الصييكنينقاط عمى الحركؼ  :براىيـ يحيى الشيابيإ (2)
 .(257/2) القرآف الكريـ تفسير :الكتاني (3)

http://www.iraqnla-iq.com/opac/index.php?q=%22%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A,%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%20%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89%22&hl=ara
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، ًضػػدَّ  ػػى ًسػػبلىحو ًفػػي اإًلٍسػػبلىـً ، كىىيػػكى أىٍمضى ـى القيػػٍرآفى ػػا،  نىٍسػػتىٍخًد امن مىٍيػػًو تىمى تَّػػى نىٍقًضػػي عى اإًلٍسػػبلىـً نىٍفسىػػوي، حى
ا ًحيحن ًديدى ًفيًو لىٍيسى صى ًديدنا، كىأىفَّ الجى ًحيحى ًفي القيٍرآف لىٍيسى جى  .(1)"يىًجبي أىٍف نيبىيّْفى ًلٍمميٍسًمًميفى أىفَّ الصَّ

 
 .الحصارُوسائلُالعدوُفيُ:ثالثالمطمبُال
ػػػيعٍ  ػػػاد األعػػػداء كالطغػػػاة مى فػػػي حصػػػارىـ لمشػػػعكب المستضػػػعفة إلػػػى اسػػػتخداـ كػػػؿ مػػػا  دكمن

 كمنيػػا مػػا ىػػك خفػػيّّ مػػادٌم مباشػػر كغيػػر مباشػػر، منيػػا مػػا ىػػك ظػػاىره  ،يممكػػكف مػػف كسػػائؿ كأبعػػاد
إذا ، فكيػػػؼ اآلخػػػر، ككػػػؿُّ بيعػػػدو أخطػػػر مػػػف غالبنػػػا ييػػػداري مػػػف خمػػػؼ األسػػػكار كفػػػي الظػػػبلـ معنػػػكٌم،

ييبلحػػؽ المحاصػػريف فػػي كػػؿ  كرعبػػان  لتنسػػج طاغكتػػان ىػػذه األبعػػاد كتمػػؾ الكسػػائؿ الشػػريرة؛ اجتمعػػت 
 أجزاء حياتيـ!. 

تكٌصػؿ رٌكػز عمييػا القػرآف الكػريـ، أك التػي التػي ىػذه األبعػاد  كىنا ييركزي البحث عمى أىػـ 
 البحث: إلييا
ُ.البعدُالعقائديُوالدينيأوًل:ُ

 عدة أمكر أىميا ما يمي:في  لدينيآثار البعد ا تمٌثؿكت  ُ

 .ىدمُالمساجدُوتخريبيا -1

حنجنيمىمممخمحمجميلىلملخلُّٱ: قاؿ اهلل   
ىيميخيحيجييهىهمهجهينىنمنخن
عف  األمةعجز أعداء لٌما ك ، [33 – 32]التكبة:  ٌَّّٰىٰذٰريي

 أخذكا ييشٌكىكف صكرتيا كيرمكف ركادىا باإلرىاب كالتطٌرؼ،صرؼ المسمميف عف المساجد، 
كادىا في بعض البمداف، ممساجد، ل األعداءكيد  يقؼ عمى حجـتاريخ الكمف قرأ  كسيًجف بعض ري

ألنيـ يعممكف أنيا مدرسة اإليماف كتجمُّع المؤمنيف كانطبلقيـ، فيـ كحقدىـ عمى ركادىا؛ 
مف  بمدناىاجمكا إذا  فكانكا مف رمكز القكة فييا، كما المساجد إالَّ رمزنا ،كحدة األمة كقكتيايخافكف 
 قامكا بغزك الشاـالركـ ففييا مف المسمميف،  مف، كقتمكا المساجد كأحرقكىالمسمميف ىدمكا بمداف ا

 كاكجعم كأحرقكا مصاحفيا،طرسكس  مساجد، كحاصركا المسمميف كخٌربكا في أكاسط القرف الرابع
قامكا نطاكية فالصميبيكف أ كبعد عقكد دخؿ، البمد كا، ثـ أحرقـالمسجد الجامع اصطببل لدكابي

                                                           

 .(40:التبشير كاالستعمار: )صالخالدم كفركخ:  (1)
ـى أىًبيديكا أىٍىمىوي، )ص :كانظر: جبلؿ العالـ  كا اإًلٍسبلى  (.51-49:دىمّْري
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عددنا إلى بيت المقدس فقتمكا  ، ثـ ساركاالمساجد فقتمكا الناس فييا ةكاستباح ،المؤذنيف بذبح
نعكا المسمميف كمى  لخيكليـ، كحظائر لخنازيرىـ، ، كجعمكا مقدمة المسجد األقصى اصطببلن كبيرنا

مكة كذبحكا الحجيج لى ثـ زحفكا إاستباح القرامطة العراؽ ك  ،تسعيف سنة اءى ىى زي  مف الصبلة فيو
كحيؿ بيف الناس  العشريف سنة، ما يزيد عفكسرقكا الحجر األسكد  عند الكعبة، كقمعكا ميزابيا،

 .طمت المساجد في مكةكبيف الحـر بسببيـ، كعي 
َـّ الخطباءك  أئمة المساجدر بغداد فقتمكا اكدخؿ التت ا ساركا إلى حمب فأحرقكا مساجدى، ث

فأحرقكا المسجد األقصى أكثر مف مرة، كىدمكا كؿ أشكاؿ الفساد لقدس افي الييكد  عاثك  ،أيضان 
مساجد تدميران كميان، كأربعمائة  العدك مائة كعشرى  دٌمر، كفي غزة كحدىا كثيرا مف مساجد فمسطيف

كزارة األكقاؼ الرسمية لحصائية اإلبشكؿ ما بيف الجزئي كالبميغ، حسب مسجدان ف يكاثنيف كأربع
منذ عاـ  عمى قطاع غزةاألخيرة  ةخبلؿ الحركب الثبلثىذه األسطر، ىذا فقط حتى تاريخ كتابة 

عددان مف رب البكسنة كاليرسؾ فيدمكا فييا احتؿ الص فترة مف عمر الزمفكقبؿ  ـ،2008
، كلـ كىدـ الركس في غزكىـ المتكرر لمشيشاف كأفغانستاف ما ال يحصى مف المساجدالمساجد، 

 .النصيرم كالشيعي كاألفكار المنحرفةاألمريكي كالحقد الصميبي  تسمـ مساجد العراؽ مف الغزك
اليندكس في اليند  أقدـك ، كىدـ البكذيكف مساجد كثيرة في تركستاف الشرقية كفي مانيمار   

بالطائرات  مساجد الشاـيدٌككف  يفالنصيريالركس ك كرأينا ، مساجد قديمة لممسمميفعمى ىدـ 
مساجد البأخبار مشحكفه التاريخ ك دماء المصميف،  يستحمكفك المصاحؼ،  كفحرقيك ، كالدبابات
 .(1)الكفار كالمنافقيف كالباطنييفًقبؿ مف  المستيدفىة

ُبسببُالخوف.ُالمساجدُىجر
 ، كفػي غيرىػا مػف المػدف المحاصػرة فػي العػراؽ كسػكرياكما يحدث في غزة بشكؿ مسػتمر   

 ال سػػيما فػػي المنػػاطؽ الحدكديػػة رت الكثيػػر مػػف المسػػاجدكخاصػػة فػػي أثنػػاء الحػػركب، حيػػث ىيٌجػػ
زبربيئىئنئمئزئرئّٰٱُّٱُ:قػاؿ اهلل  بسبب الخكؼ مػف اسػتيدافيا،

 .[114البقرة: ] َّيبرتىبنبمب
عمػى  -كىػي كميػا معرضػة لميػدـ، كالمسػاجد أمػاكف العبػادة لممسػمميفيقكؿ سيد قطػب: "   

اهلل يذكر فييا، كال يحمييا ال يشفع ليا في نظر الباطؿ أف اسـ  -قداستيا كتخصيصيا لعبادة اهلل
                                                           

مػػكم السػػقاؼ (1) (، أبػػك بكػػر بػػف 2/488المكسػػكعة التاريخيػػة ) :انظػػر: مجمكعػػة مػػف البػػاحثيف ب شػػراؼ الشػػيخ عى
 . (7/242) (،9/385رر كجامع الغرر )كنز الد: عبد اهلل بف أيبؾ الدكادارم

التتار مف البداية إلػى عػيف راغب السرجاني: ك  . كانظر:(1/410دكلة السبلجقة، ) :عمي محمد الصبٌلبيكانظر: 
 ، كسييشار إلى ىذا المرجع حيف كركده الحقا ىكذا: السرجاني: التتار.(162-150)ص: جالكت
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أم دفػػػع حمػػػاة العقيػػػدة ألعػػػدائيا الػػػذيف ينتيكػػػكف حرمتيػػػا،  ،إال دفػػػع اهلل النػػػاس بعضػػػيـ بػػػبعض
 .(1)"كيعتدكف عمى أىميا

 

 .منعُالمسممينُمنُأداءُالشعائر -2
ككػذلؾ ، مػف أداء شػعائر الحػج كالعمػرة إال بشػٌؽ األنفػس الكثير مف المسػمميف محركمػكف  

د األقصى المبارؾ بؿ ىك أصعب؛ ألفَّ بعض المسمميف مثػؿ أىػؿ غػزة ييمنعػكف الحاؿ مع المسج
كلؤلسػػػؼ يشػػػارؾ فػػػي ىػػػذا المنػػػع جيػػػاته عربيػػػة تيناصػػػري العػػػدك عمػػػى مػػػف زيارتػػػو كالصػػػبلة فيػػػو، 

ٱَّمثهتُّٱ: ليػػـ، قػػاؿ اهلل كمػػد يػػد العػػكف المسػػمميف، بػػدالن مػػف فػػتح المعػػابر كالحػػدكد 
ػرىهي ،"[196]البقرة: : حىصى ػًة المُّغىػًة:  ييقىاؿي قىػاؿى بىٍعػضي أىًئمَّ نىعىػوي، كى مى بىسىػوي كى ٍنػوي ًإذىا حى ػرىهي عى ػًف السَّػفىًر كىأىٍحصى عى

قىٍكليػػوي  ـٍ بًػػاٍلعىٍكًس، كى ػػيي قىػػاؿى بىٍعضي ػػرىًض، كى ػػبىًب اٍلمى ٍصػػرى ًبسى ػػبىًب النَّػػاًس كىاٍلحى ٍنػػعي ًبسى ػػارى ىيػػكى اٍلمى ٍحصى  ًإفَّ اإٍلً
ًنٍعػػػتيـٍ ًمػػػٍف  َّخكحكٱُّٱتىعىػػػالىى اآٍلتًػػػي بىٍعػػػدي: ٍنػػػعي اٍلعىػػػديكّْ ؛ أىٍم: ًإٍف مي ػػػاًر مى ٍحصى ػػػرىادى ًباإٍلً حي أىفَّ اٍلمي ييػػػرىجّْ

اـً النُّسيؾً  العمػرة عػاـ مػف  ، كقد حدث ىذا اإلحصار بمنع المسمميف األكائؿ بقيادة النبػي (2)"ًإٍتمى
و ككػػانكا ممنػػكعيف كأصػحاب ف كػػاف لمنبػػى ا  الخطػاب ك ": (3)قػاؿ صػػاحب ركح البيػػاف ػػػػ ،الحديبيػة

كحػدث بعػدىا صػمح الحديبيػة الػذم  ػ ،ػػ (4)"بالعدك لكف االعتبار لعمكـ المفظ ال لخصػكص السػبب
حيُّٱ: فيو كأينزؿ، ف ىذا العاـ عمى أف يعكدكا لمطكاؼ في العاـ القادـينٌص عمى رجكع المسمم

]الفػػػػتح:  ٌٍََُِّّّّّّٰىٰرٰذييىيميخي
ػػ ، كمعككفنػػا: أم محبكسنػػا[25 ًحمَّػػوي المعيػػكدمكقكفنػػا ممنكعن ا عػػف أىٍف يىٍبميػػغى مى

كىػػذه اآليػػات تبػػٌيف  .(5) 

                                                           

 (. 4/2425في ظبلؿ القرآف )سيد قطب:  (1)
 (.2/177تفسير المنار ) :( محمد رشيد رضا2)

تركػػي ، متصػػكؼ مفسػػر، الخمػػكتي، المػػكلى إسػػماعيؿ حقػػي بػػف مصػػطفى اإلسػػبلمبكلي الحنفػػيأبػػك الفػػداء:  (3)
)ركح  :العربيػػة فمػػف ،لػػو كتػػب عربيػػة كتركيػػة، سػػكف القسػػطنطينية، ككػػاف مػػف أتبػػاع الطريقػػة )الخمكتيػػة( ،مسػػتعرب

، تػػكفي سػػنة يعػػرؼ بتفسػػير حقػػي، ك)الرسػػالة الخميميػػة( تصػػكؼ، ك )األربعػػكف حػػديثا(ك البيػػاف فػػي تفسػػير القػػرآف( 
  (. 1/313ق(. انظر: الزركمي: األعبلـ )1127)

، كسييشار إلى ىذا المرجػع حػيف (1/311ركح البياف ) :إسماعيؿ حقي بف مصطفى اإلسبلمبكليأبك الفداء:  (4)
 كركده الحقا ىكذا: إسماعيؿ حقي: ركح البياف.

 (،5/136) العزيػػز الكتػػاب تفسػػير فػػي الػػكجيز غالػػب ابػػف عطيػػة: المحػػرر بػػف الحػػؽ عبػػد محمػػد أبػػكانظػػر:  (5)
 العزيز. الكتاب تفسير في الكجيز كسييشار إلى ىذا المرجع حيف كركده الحقا ىكذا: ابف عطية: المحرر

 (.6/150) الفرقاف كرغائب القرآف غرائب النيسابكرم: القمي حسيف بف حمدم بف الحسف الديف كانظر: نظاـ
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، لممسمميف كيؼ يتصٌرفكف في حاؿ ميًنعكا مف ممارسة عبػادتيـ كشػعائر ديػنيـ فػي ىػذه الظػركؼ
  كىذا أفردتو كتب الفقو في أحكاـ الحج.

 .فرضُاإلقامةُالجبرية -3
ف ك مفٌسػػػػػػر لاك  ،[30األنفػػػػػػاؿ:] َّمليكىكمكلكاكٱُّٱ :قػػػػػػاؿ اهلل   

، أك ليحبسػػكؾ كيقٌيػػدكؾ أم يمنعػػكؾ مػػف الخػػركج كمغػػادرة البمػػد: متٌفقػػكف عمػػى أفَّ معنػػى اإلثبػػات
ثاقػا، أك ليسػجنكؾكيكثٌقكؾ قبػؿ أف يخػرج مػف   ، كقػد أراد ذلػؾ كفػار مكػة بػالنبي، أك ليشٌدكؾ كى

 .(1)مكة
ػػػا فىعىمىػػػوي ميٍشػػػًركيك مىكَّػػػةى ًبرىسيػػػ كىػػػذا": (2)قػػػاؿ محمػػػد رشػػػيد رضػػػا   ػػػاتىـً النًَّبيّْػػػيفى ًمػػػفى مى كًؿ اهلًل كىخى

ػػذىًلؾى يىٍفعىميػػ كى ػػا اٍسػػتىطىاعيكا، كى قىػػٍد فىعىميػػكا مى طىنًػػًو، كى ٍخػػرىاًج ًمػػٍف كى ػػٍبًس أىًك اإٍلً اًة التٍَّيًديػػًد ًباٍلقىٍتػػًؿ أىًك اٍلحى كفى بًػػديعى
ػػًة الظٍُّمػػـً كىا مى ػػٍف ييٍرًشػػدي الشُّػػعيكبى ًإلىػػى ميقىاكى كيػػؿّْ مى ًح كى ٍصػػبلى ػػًة الطَّاًغيىػػًة اٍلميتىكىبّْػػرىًة ًفػػي اإٍلً يىاسى اًلٍسػػًتٍبدىاًد، كىالرّْ

ػػػافو  مىكى ػػػافو كى مى  ديػػػارىـمػػػف  إخػػػراجيـفمسػػػطيف بنيػػػة أىػػػؿ  شػػػٌددكا الحصػػػار عمػػػى  الييكدفػػػ ،(3)"كيػػػؿّْ زى
طػػػػبلؽ الشػػػػبيات كشػػػػيطنة ليسػػػػتكلكا عمػػػػى الػػػػببلد كتحمػػػػك ليػػػػـ بػػػػبل منػػػػازع ، ككػػػػذلؾ تمفيػػػػؽ الػػػػتيـ كا 

ا مػا نشػاىده يتجػٌدد اليػكـ مػف خػبلؿ اعتقػاؿ القػادة كالمصػمحيف كالعممػاء المصمحيف لحبسػيـ، كىػذ
َـّ حبسػػيـ ، لتبقػػى الشػػعكب بػػبل قيػػادة ، أك فػػرض اإلقامػػة الجبريػػة عمػػى بعضػػيـ؛كٌاتيػػاميـ كمػػف ثػػ

ا تفػػػكؽ عمػػػر اإلنسػػػاف ألنيػػػـ يحكمػػػكف عمػػػى القػػػادة كالمجاىػػػديف أحكامػػػا مجنكنػػػة كحاقػػػدة، أحياننػػػ
 عشرات المرات.

 .ألوطانُأوُاإلخراجالنفيُمنُا -4
ىمممُّٱ: كقػػػػػػاؿ  ،[30]األنفػػػػػػاؿ:  َّمماميلىلُّٱُ:قػػػػػػاؿ اهلل   

يتآمركف عمى أىػؿ الحػؽ كالصػبلح ، [82]األعراؼ:  َّمنخنحنيمجن
ليخرجػػػكىـ كينفػػػكىـ مػػػف األكطػػػاف ألنيػػػـ شػػػرفاء، كألنيػػػـ يتطيٌػػػركف، لػػػـ يسػػػمـ مػػػف ذلػػػؾ األنبيػػػاء 

لقػد عػاش أجػدادنا ىػذه المػؤامرة إذ أخرجػكا عنػكة ، ك كالمرسمكف، كلػف يسػمـ أتبػاعيـ مػف ىػذا األذل

                                                           

  .(13/491) : جامع البيافانظر: الطبرم (1)
كلػد بػف محمػد شػمس الػديف بػف محمػد بىيػاء الػديف بػف مػنبل عمػي خميفػة القممػكني،  محمد رشيد بف عمي رضػا (2)

مػف الكتٌػاب، العممػاء بالحػديث  ،كأحد رجاؿ اإلصبلح اإلسبلمي ،األصؿ، حسيني النسببغدادم بالقممكف بمبناف، 
تػكفي بمصػر فجػأة ، كلػـ يكممػوأشير آثاره مجمة )المنػار(، ك)تفسػير القػرآف الكػريـ( ، مف كاألدب كالتاريخ كالتفسير

 (.6/126ق(. انظر: الزركمي: األعبلـ )1354سنة)

  بتصٌرؼ يسير. (12/186المنار) محمد رشيد رضا: تفسير( 3)
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، كيقـك األعداء بالتمكيف لمخكنة كالمفسديف كتكفير مف أراضييـ كديارىـ فنزحكا إلى غزة كالشتات
 .كؿ مقكمات الحياة كالمتع ليـ؛ ليساىمكا في حظر أىؿ الحؽ أك إخراجيـ

 .التحريشُبينيمإضعافُالمسممينُب -5
ذكائيا، ال سيما في أكساط الدعاة العػاكذلؾ مف خبلؿ "نشر الفرق   مميف ة بيف المسمميف كا 

كاحدة في مكاجية الفساد كالمفسديف، كاستخداـ بعض المنتسبيف إلػى  لئلسبلـ، حتى ال يككنكا يدنا
العمػػـ فػػي تغطيػػة ىػػذا الخػػبلؼ بغطػػاءو شػػرعي، يزعمػػكف فيػػو الغيػػرة عمػػى الػػديف كالكقػػكؼ فػػي كجػػو 

ما الخبلؼ المػذىبي كالطػائفي، الػذم اسػتغٌمو العػدك اليػكـ إلذكػاء ركح ، ال سي(1)أىؿ الغمك كالبدع"
 ا ب شغاليا بالنزاعات.رجيِّ اا كخالخبلؼ، كضرب األمة داخمين 

ُ.ثانيًا:ُالبعدُالعسكري
 كيتمثؿ في األمكر التالية:  
كمػا حػدث فػي  اجتياح بعض أمـ الكفر لبعض أراضي المسمميف كديارىـ، كحصار بعضػيا، -1

 َّيثىثنثمثزثرثيتُّٱ: اب لممدينػػػػػػة، قػػػػػػاؿ اهلل حصػػػػػػار األحػػػػػػز 
كاالعتػػداء عمػػى سػػيادة تمػػؾ الػػببلد؛ حتػػى سػػامكا أىميػػا سػػكء العػػذاب، كاسػػتباحكا  ، [10]األحػػزاب: 

 كؿَّ شيء، كعذَّبكا كسجنكا كقتمكا الكثير، كىتككا األعراض تحت نظر العالـ كسمعو.

كالتػػػػػػػدٌخؿ فػػػػػػػي  حة كاآلالتقطػػػػػػػع الطريػػػػػػػؽ عمػػػػػػػى اإلمػػػػػػػدادات كالصػػػػػػػفقات العسػػػػػػػكرية لؤلسػػػػػػػم -2
رة، كبالتالي خصكصيات الدكؿ اصى ، حتى ال تعمؿ عمى تحصيف كبناء القكة العسكرية لمببلد المحى

، كىنػػا ينبغػػي شػػحذ النفػػكس كاليمػػـ لمتبػػرع بػػاألمكاؿ ال تصػػنع قػػكة ردع لمػػدفاع عػػف بػػبلد المسػػمميف
جهينُّٱ: لعػػدك، قػػاؿ اهلل كالتصػػٌدؽ بػػالخبرات، كالنفيػػر باألجسػػاد كاليمػػـ؛ لبنػػاء قػػكة تكاجػػو ا

ٌٍَُّّّّٰرٰىٰذييىيخيميحيجييهىهمه
 .[95النساء: ] َّرئِّّٰ

االسػػتيداؼ الػػدائـ لممؤسسػػات العسػػكرية الحككميػػة، كمكاقػػع التػػدريب، كذلػػؾ لفػػرض حالػػة مػػف  -3
، حتػػػػى يتمٌكنػػػػكا مػػػػف العجػػػػز العسػػػػكرم لػػػػدل المحاصػػػػريف، كعػػػػدـ تػػػػرميـ البنػػػػاء العسػػػػكرم لمدكلػػػػة

عباده المؤمنيف بضركرة التػيٌقظ  كميـ، كلذلؾ نٌبو اهلل اا كال يجدكا مف يقاالنقضاض متى شاءك 
ٌٍَُّّّّٰرٰىٰذييُّٱ: كعػػػػػدـ تػػػػػرؾ السػػػػػبلح، قػػػػػػاؿ 

 .[102]النساء: ٱٱَّيئىئنئمئزئرئِّّٰ

                                                           

 (.156ص:"كلك شاء ربؾ ما فعمكه" )عبد العزيز الجميؿ:  (1)
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تحديد مساحة لمصياديف في عرض البحر، كييمنػع اجتيازىػا، كالتشػديد عمػى حركػة المبلحػة    -4
ر، كؿ ىػذا بسػبب ضػعؼ األمػة كقعكدىػا عػف الجيػاد  ةكاالستفادة مف المكارد المائي لمبمد الميحاصى

مصخصحصمسخسحسجسمخجخمحُّٱ: فػػػػػػي سػػػػػػبيؿ اهلل، قػػػػػػاؿ 
 .[74]األنفاؿ:  َّجغمعجعمظمضحطخضحضجض

ُ.البعدُالتعميمي:ُالثًُثا
 كيتمثؿ في األمكر التالية:  
ػػد العػػدكفقػػد  ،ىػػدـ المػػدارس كاسػػتيداؼ الجامعػػات -1 لجامعػػات بشػػكؿو اسػػتيداؼ المػػدارس كا تعمَّ

مباشر؛ لفرض سياسة التجييػؿ بػيف أبنػاء األمػة، حتػى أنػو اسػتيدؼ النػازحيف فػي المػدارس أثنػاء 
ػػالحػػركب المتتابعػػة عمػػى قطػػاع غػػزة الؼ الطمبػػة مػػف االلتحػػاؽ بمدارسػػيـ فػػي آالـ عشػػرات رى ، كحى

ع الجيػاد فػػي ، ألف العػدك يعمػػـ أىميػة كقيمػة العمػػـ كأنػو أحػد أنػػكاالعػراؽ كفمسػطيف كسػػكريا كغيرىػا
خفحفجفمغجغجعمعمظحطمضخضُّٱ: سػػػػػػػػػػػػػبيؿ اهلل، قػػػػػػػػػػػػػاؿ 

]التكبػػة: َّملخلحلجلمكلكخكحكجكمقحقمف
122]. 

إتبلؼ الكتب كالمراجع كقد تكٌشػؼ ىػذا أثنػاء ىجػكـ التتػار عمػى معقػؿ الخبلفة"بغػداد"، حيػث  -2
لقاء ب حراؽ ك قامكا  ما جعؿ لكف في نير دجمة م (1)الخاٌصة بمكتبة بغدادالكتب التاريخية  مبلييفا 

الصػميبييف عمػى حػرؽ  ، كتكػٌرر إقػداـاألسػكد بفعػؿ المػداد الػذم كيًتبػت بػوالمػاء يتحػٌكؿ إلػى المػكف 
كأحرقػكا ثبلثػػة المكتبػات فػي األنػدلس فػي غرناطػة كطميطمػة كأشػبيمية كبمنسػية كسرقسػطة كغيرىػا، 
أعظػـ كتػػب  مبليػيف كتػاب فػي مكتبػػة طػرابمس بمبنػاف، كسػػرؽ المسػتعمركف الجػدد مػػف األكركبيػيف

ىـ الػدكر فػي ؤ كأكمػؿ األمريكػاف كالػركس كحمفػا العمـ التي أٌلفيا المسممكف عمى مػدار عػدة قػركف،
إحػػراؽ  نصػػيبيـ مػػف العػػداكة كالحقػػد فقػػد أقػػدمكا كمػػا زالػػكا عمػػىف ك المسػػتكطنالعػػراؽ كسػػكريا، كأخػػذ 

ت التعميميػة ، كتدمير مكتبات المساجد كالمؤسساالمصاحؼ كمكتبات المساجد في الضفة الغربية
 .(2)في غزة في الحركب المتكاصمة

                                                           

تعتبر مكتبة بغداد أعظـ دكر العمـ في األرض، حيث مكثت خمسة قركف متتالية، كالذم أسسػيا ىػك الخميفػة  (1)
يضػػيفكف إلييػػا مػػف ف مػػف بعػػدىـ ك العباسػػي ىػػاركف الرشػػيد، كازدىػػرت فػػي عيػػد المػػأمكف، كمػػا زاؿ الخمفػػاء العباسػػي

الكتب كالنفائس حتى حكت مبلييف الكتب في زمف ليس فييا طباعة، ككاف فييا عدد كبير مػف الحجػرات، كمئػات 
راغػب السػرجاني: المكٌظفيف الذيف عممكا فييا في كػؿ مػا لػو عبلقػة بالكتػب كنسػخيا كترجمتيػا كتػدكينيا. ) انظػر: 

 (.162-160التتار مف البداية إلى عيف جالكت، ص: 
 (.163-162)ص:  التتارالسرجاني: انظر:  (2)
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كعرقمػػػة حركػػػة الطمبػػػة فػػػي الجامعػػػات سػػػكاء بػػػيف مػػػدف الضػػػفة  ،إقامػػػة الحػػػكاجز بػػػيف المػػػدف -3
أك بػػيف مػػدف فمسػػطيف كالعػػالـ كاألراضػػي المحتمػػة، أك بػػيف غػػزة كمػػدف الضػػفة كاألراضػػي المحتمػػة، 

الطػػبلب مػػف تنٌقػػؿ الكػػكادر العمميػػة كىػػذا كمػػو سػػاىـ فػػي خنػػؽ الحيػػاة التعميميػػة كحرمػػاف الخػارجي، 
كزاد مػػػف المشػػػقة كالتعػػػب ألىػػػؿ كالػػػدرجات العمميػػػة العاليػػػة، ، الخبػػػرة كحممػػػة الشػػػيادات ممػػػف ذك 

كالعنػت: شػٌدة الضػرر ، "[118]آؿ عمػراف: َّىفيثىثُّٱ: المناطؽ المحاصرة، قاؿ اهلل 
رككـ فػي ديػنكـ كدنيػاكـ العظػـ بعػد جبػره، أل تمنػكا أف يضػػػػ انكسػار ػػػ كالمشقة. كأصمو انيياض 

 .(1)"أشٌد الضرر كأبمغو
ُ.البعدُاإلعالمي:ُرابعا
 كيتمٌثؿ في األمكر التالية:ُُُ
، حتػى كطمػس الحقػائؽجػرائميـ، إلخفاء  كسجنيـ؛ استيداؼ الصحافييف كالطكاقـ اإلعبلمية -1

، ككػػاف مػػف فعػػؿ قػػـك ال تصػػؿ صػػكرتيـ الدمكيػػة إلػػى العػػالـ، فيتعػػاطؼ مػػع الشػػعكب المستضػػعفة
خبُّٱ: أف أحرقػػػكه إلخفػػػاء حقيقػػػة جيميػػػـ كعنػػػادىـ التػػػي كشػػػفيا ليػػػـ، قػػػاؿ اهلل  إبػػػراىيـ 
 .[68]األنبياء: ٱَّمتختحتجتهبمب

ا -2 مف خبلؿ التمفيؽ كالكذب؛ إلظيار الشػعكب المقيػكرة  ،محقيقةل نقؿ صكرة لمعالـ مغايرة تمامن
كثيػػر لؤلسػػؼ ك كالحككمػػات، كىػػذا ييضػػٌمؿ الشػػعكب ، عمػػى أنيػػا الجػػبلد، كأف المعتػػدم ىػػك المظمػػكـ

ٱ، فيػػػػـ كمػػػػا كصػػػػفيـ القػػػػرآفمػػػػف دكؿ العػػػػالـ يسػػػػمع ليػػػػـ لمػػػػا بيػػػػنيـ مػػػػف الػػػػكالء كعػػػػداكة المػػػػؤمنيف

كالمنػػافقكف،  ، كاآليػػة عامػػة فػػي كػػؿ مػػا جػػاء بػػو الكفػػار[42]المائػػدة: ٱَّملخلُّ
 .(2)فيـ يمزجكف ما سمعكا بالزيادة كالنقص كالتغيير كالتبديؿ

عبلميػػػػػة مػػػػػف كػػػػػاميرات كأجيػػػػػزة متطػػػػػٌكرة، كاالقتحػػػػػاـ المتكػػػػػٌرر إتػػػػػبلؼ المعػػػػػدات كاآلالت اإل -3
لمعالـ الخارجي كتكٌثؽ  الحقيقة كتبث األحداث لممؤسسات كالمكاتب كالقنكات الصحافية التي تنقؿ

 جرائميـ البشعة.
 .البعدُالقتصادي:ُخامًسا -

غبلؽ المعابر كمنع البضائعبكذلؾ     مصانع استيداؼ ال، ك تشديد الخناؽ عمى الحدكد كا 
، كمنع التٌجار كالمرضى كالطمبة كأصحاب مباشر كالشركات التجارية كاالقتصادية بشكؿ

، كيجبركىـ عمى االستسبلـ المصالح مف التنٌقؿ كالسفر؛ حتى يضيقكا عمى المحاصريف

                                                           

 (.1/406) : الكشاؼالزمخشرم (1)
 (. 361-11/359) : مفاتيح الغيبانظر: الرازم (2)
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كالخضكع، أك إحداث فتنة بيف الشعب كحككمتو التي ال تستطيع تكفير كؿ متطمبات الحياة 
حدث في  الحصار االقتصادم، كىذا يدىا كمحاربتيا بالحصار بشتى ألكانوالكريمة بسبب تقي

كفرضكا عميو  ثبلث سنكات عندما حاصره كٌفار مكة في شعب أبي طالب لمدة عيد النبي 
رئُّٱ: ر، قاؿ اهلل ػػػكأصحابو كرؽ الشج  حتى أكؿ محكمنا، كأصحابو حصارنا اقتصادينا

متزتىبيبرتنبزبمبربيئىئنئمئزئ
 .[7]المنافقكف:  َّمثزثرثنتىتيت

 الحصار االقتصادم منيا:تشديد كىناؾ كسائؿ أخرل يستخدميا األعداءي في 
، كىذا ، كسرقة البيكت كالمؤسسات كالمصانعنيب خيرات الببلد مف بتركؿ كمكاد خاـ كآثار  -1

فسػػػاده فييػػػا، قػػػاؿ اهلل  ىتنتمتزتُّٱ: كمػػػو اعتػػػداء عمػػػى حرمػػػة كممتمكػػػات الػػػببلد كا 
 .[205]البقرة:  َّيقىقيفىفىثيثنثمثزثرثيت

ىػػػػدـ المؤسسػػػػات الخيريػػػػة كالشػػػػركات الصػػػػناعية كالمخػػػػازف التجاريػػػػة، مٌمػػػػا أدَّل إلػػػػى تػػػػدىكر  -2
 طائمػػة لتخريػػب بػػبلد ، كينفقػػكف أمػػكاالن االقتصػػاد، كزيػػادة البطالػػة، كارتفػػاع معػػدالت الفقػػر كالعػػكىز

ىبنبمبزبربيئىئنئُّٱ: المكٌحديف كمؤسساتيـ، قاؿ اهلل 
 .[36نفاؿ: ]األ َّيب
إلخضػاعيـ عمػى الػكالء، مػع العمػـ أفَّ أبػا  فيف المخالفيف فكرينا أك سياسيناقطع ركاتب المكظٌ   -3

ػااسػتمر فػي دفػع النفقػة ل بكر الصػديؽ  ػ رجػؿو شػارؾ فػي حادثػة اإلفػؾ إعبلمن ، كنػزؿ (1)اكتركيجن
نتمتزترتيبىبنبمبزبربيئىئُّٱ: فيػػػو قكلػػػو 

]النػػػػػػػػػػػػكر: َّيكىكمكاكلكيقىقيفىفيثنثىثمثرثزثيتىت
قطعػا ركاتػب الخػكارج الػذيف ناصػبكىما ػػػ رضي اهلل عنيما ػػ  اكلـ يصمنا أف عثماف كعميٌ  ،(2) [22

 العداء ككٌفركىما.
كمػػػا يفعمػػػو الطغػػػاة اليػػػـك فػػػي مكاجيػػػة الػػػدعاة إلػػػى اهلل مػػػف حرمػػػانيـ مػػػف أبسػػػط حقػػػكؽ "  

ػػػ ، كيسػػػتمبكف بيػػػكتيـ احيػػػاتيـ؛ حػػػؽ العمػػػؿ لكسػػػب القػػػكت، يطػػػردكنيـ مػػػف كظػػػائفيـ ليمكتػػػكا جكعن
 كممتمكػػاتيـ، كالحكػػـ بالسػػجف كالقتػػؿ عمػػى كػػؿ مػػف تتحػػرؾ لػػو دكافػػع اإلنسػػانية فػػي أف يجمػػع مػػاالن 

                                                           

(، كالحػػديث أخرجػػو 95-94عػػاطر األنسػػاـ مػػف حيػػاة شػػيكخ اإلسػػبلـ )ص:سػػيد بػػف حسػػيف العفػػاني: انظػػر:  (1)
 .(6/101) (،4750: صحيح البخارم )حالبخارم

 (.19/128) : جامع البيافظر: الطبرمان (2)
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ا مػثميـ، بػؿ يحرمػكنيـ حتػى مػف حػؽ اليجػرة أك الفػرار إلطعاـ عائبلتيـ المنككبة، كاعتباره مجرمن 
ف أك مركػػز مػػف فيحتجػػزكف كثػػائقيـ كجػػكازات سػػفرىـ، كيكزعػػكف صػػكرىـ كأسػػماءىـ عمػػى كػػؿ مكػػا

مراكػػػز مغػػػادرة بمػػػدىـ، ليفنػػػكىـ عػػػف آخػػػرىـ .. كػػػؿ ىػػػذه األمػػػكر فػػػي الحقيقػػػة صػػػكر مػػػف صػػػكر 
 .(1)"المقاطعة إلبادة الدعاة إلى اهلل كاستئصاليـ عف بكرة أبييـ

حػػػػػرؽ ، ك قطػػػػع مصػػػػػادر الميػػػػػاه أك تمكيثيػػػػػا إمػػػػػا بطريػػػػؽو مباشػػػػػرة أك بػػػػػالتحريض عمػػػػػى ذلػػػػػؾ  -4
تبلفيا برش ا تمميح األراضي الزراعية كتسميميا؛ ، ك لمبيدات كالمكاد الممٌكثةالمحاصيؿ الزراعية كا 

، إنػو اإلفسػاد بعػد إصػبلح ىػذه األرض كعمارتيػا، إنػو دأب لتصبح عقيمة كغير صػالحة لمزراعػة
جحمجحجمثهتمتختُّٱ: الييػػػػكد كالنصػػػػارل كمػػػػف كاالىػػػػـ، قػػػػاؿ اهلل 

 ، ذكر الماكردم في تفسيره[56]األعراؼ:  َّخصحصمسخسحسجسجخمخمح
فيو أربعة أقاكيؿ: أحدىا: ال تفسػدكىا بػالكفر بعػد إصػبلحيا باإليمػاف. كالثػاني: ال تفسػدكىا قاؿ: "

بػػػالظمـ بعػػػد إصػػػبلحيا بالعػػػدؿ. كالثالػػػث: ال تفسػػػدكىا بالمعصػػػية بعػػػد إصػػػبلحيا بالطاعػػػة ، قالػػػو 
 .(2)"الكمبي. كالرابع: ال تفسدكىا بقتؿ المؤمف بعد إصبلحيا ببقائو

ذا اإلمبراطكريػة الركمانيػة فػي عبلقتيػا مػع الشػعكب كالػدكؿ األخػرل، كقد فعمػت بعػض ىػ   
راؽ أفَّ العػػراقييف يكاجيػػكف كقػػد ذكػػرت مصػػادر صػػحية محميَّػػة كدكليػػة إبػػاف الغػػزك األمريكػػي لمعػػ

ا مسمكمة باليكرانيكـ المنٌضب، كال تزاؿ آثار التفجيرات قائمة حتٌػى اآلف فػي كػؿ ىػذه الػدكؿ  أرضن
مقيػػػة كانتشػػػار األمػػػراض السػػػرطانية ال سػػػيما عنػػػد حػػػاالت التشػػػٌكىات الخى  المسػػػتيدفة كسػػػط تزايػػػد

ػػػاألطفػػػاؿ، كفى  كػػػؿ ىػػػذا كأكثػػػر العػػػدك الصػػػييكني بحػػػؽ قطػػػاع غػػػزة، كأحػػػرؽ األرض كسػػػٌمميا  ؿى عى
 .(3)بالصكاريخ كالمكاد المشٌعة كالساٌمة المحٌرمة دكليان، مٌما أضعؼ االقتصاد عمى كؿ األصعدة

كف إلػػػى ئػػػزمػػػاف كمكػػػاف كجيػػػؿ كقبيػػػؿ كعصػػػر كمصػػػر يمج كنبصػػػر أعػػػداء اهلل فػػػي كػػػؿ"
استخداـ سبلح محاربة الدعاة في أرزاقيـ، ليستكينكا كيرجعكا عما يدعكف إليو، كىك أسمكب يتٌفؽ 
عميو المشرككف كالمنافقكف عبر التاريخ .. كلك كاف الدعاة إلى اهلل مػكٌظفيف أك عػامميف فػي دكلػة 

ؾ الدكلة إلى فصميـ مف أعماليـ، ككسيمة مف كسائؿ الحرب تخالفيـ فيما يدعكف إليو، لمجأت تم
التي تتخذىا ضٌدىـ، كلكف الكسيمة المتاحة في ذلؾ الكقت في ىذا الميداف كانت المقاطعػة بتمػؾ 

، كىػػذا يعنػػي أفَّ األعػػداء فػػي كػػؿ زمػػافو يمجئػػكف إلػػى أسػػمكب التجكيػػع (4)"الكيفٌيػػة التػػي كقفنػػا عمييػػا

                                                           

 (. 1/183) فقو السيرة النبكية :منير الغضباف (1)
 (.2/231) : النكت كالعيكفالماكردم (2)
 (. 71-69"كلك شاء ربؾ ما فعمكه" )صعبد العزيز الجميؿ: انظر:  (3)
 (. 4/1377الجامع الصحيح لمسيرة النبكية ) المرصفي: سعد الدكتكر األستاذ (4)
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ػثيػر مػف المسػمميف يي كالحصار الجمػاعي، كلؤلسػؼ ك ركف فػي أصػقاع األرض، فػي فمسػطيف حاصى
 .، كلـ يتحرؾ لنجدتيـ إال قمةكالعراؽ كالصكماؿ كالسكداف كسكريا كليبيا كأفغانستاف كغيرىا

ُ.السياسيالبعدُ:ُسادًسا
 في األمكر التالية: كتبرز أىـ آثاره ُُ
كف مػػػع سياسػػػة الػػػدكؿ فػػػرض حالػػػة مػػػف العزلػػػة السياسػػػية عمػػػى أم بمػػػد ال يتماشػػػى كال يتعػػػا -1

كأصػػحابو فػػي مكػػة يػػـك أف  و كفػػار مكػػة مػػع النبػػي ، كىػػذا مػػا فعمػػالمييمنػػة بػػالظمـ عمػػى العػػالـ
   ا.ا كاجتماعين ا كاقتصادين حصارا سياسين فرضكا عمييـ 

حرماف ىذه الدكؿ مف ممارسة حقيا في السياسة كاالنفتاح كالتعاكف مع ببلد العالـ، كمعاممة  -2
أنيػػػا دكلػػػة مخالفػػػة كخارجػػػة عػػػف القػػػانكف؛ بسػػػبب شػػػدة عػػػداكتيـ لممػػػؤمنيف دكؿ العػػػالـ ليػػػا عمػػػى 

ىفيثىثنثمثزثرثيتىتُّٱ: كمكػػػػػػػػػػػرىـ بيػػػػػػػػػػػـ، قػػػػػػػػػػػاؿ اهلل 
كـ بأيػػدييـ ئذاب يػػ، فكممػػا كجػػدككـ كسػػنحت ليػػـ الفرصػػة [2]الممتحنػػة: َّاكيقىقيف

 .(1)كألسنتيـ ف نيـ ال يتأخركف عف ضربكـ كشتمكـ كالتضييؽ عميكـ
ال فيكػػػكف مصػػػيرىـ تكبيػػػؿ الشػػػعكب الضػػػعيف -3 ة بسياسػػػات ظالمػػػة تمػػػزميـ بالسػػػمع كالطاعػػػة، كا 
غػػزة  أىػؿمػع  الظػالـ فشػػؿ الحككمػة كمػا فعمػت قػكل العػػالـلمقاطعػة كالحصػار كالتضػييؽ، حتػى تا
كىػذا مػػا  ثػـ لٌمػا أحسػػكا بتمممػؿ التيػار اإلسػبلمي ضػٌيقكا عمػييـ، ،ـنفسػيأب بػكا حكػكمتيـانتخ لػذيفا

حيػث عمػدت قػريش إلػى إبػراـ إتفاقيػة بػيف صػناديد الشػرؾ، ككتبػكا  حدث في بدايػة الػدعكة النبكيػة
، ككػػذلؾ مػػا كقػػع مػػف أحػػداث (2)عقػػكد كمكاثيػػؽ ىػػذه االتفاقيػػة كىػػي ماعيرفػػت فػػي السػػيرة بالصػػحيفة

 .ةالحقة مف أظيرىا حصار األحزاب لممدينة النبكي
 .البعدُالجغرافي:ُسابًعا

 كليذا البعد آثار خطرة مف أىميا:   
زالػػة المكحػػات العربيػػة التعريفيػػة لمسػػياح كاسػػتبداليا تغييػػر الم -1 عػػالـ الحقيقيػػة لممػػدف كالشػػكارع، كا 

بمكحػػػات عبريػػػة كبأسػػػماء جديػػػدة، ككػػػذلؾ المحػػػاكالت المتكػػػٌررة كالخطيػػػرة ليػػػدـ المسػػػجد األقصػػػى 
مػػػف خػػػبلؿ  كالمبلمػػػح المشػػػيكرة تغييػػػر الخارطػػػة الجغرافيػػػة، ك بحجػػػة البحػػػث عػػػف الييكػػػؿ المزعػػػكـ

 إزالة الجباؿ الميمة كاآلثار التاريخية. ، ككزيادة االستيطاف تقسيـ الببلد
قامػػػة المكاقػػػع تيجيػػػر السػػػكاف كاالسػػػتيبلء عمػػػى األراضػػػي -2 ، مػػػف خػػػبلؿ زحػػػؼ المسػػػتكطنات كا 

 .كالمؤسسات التي تخدـ العدك كمشاريع االستيطاف العسكرية
                                                           

 (.1/854) المناف كبلـ تفسير في الرحمف الكريـ : تيسيرانظر: السعدم (1)
 (.218السيرة النبكية، )ص :لصبلبياانظر:  (2)
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رغػػػاـ أىميػػػا عمػػػ -3 ى بيعيػػػا بسػػػبب تزكيػػػر الكثػػػائؽ التاريخيػػػة كالمسػػػتندات الرسػػػمية لؤلراضػػػي، كا 
جراميـ يدؿي عمى أنيـ أعداالضطياد كالظمـ ءه لمعدؿ كالحرية، ا، ككؿ ما سبؽ مف إفساد الييكد كا 

 .[64]المائدة:  َّمسهثمثهتهبمتمبهئمئُّٱ: قاؿ اهلل 
 .البعدُالجتماعي:ُثامًنا

 :يما يميف تظير آثارهك    
، بعػػػد المسػػػافاتسػػػبب بالػػػزمف ك مػػػركر مػػػع ضػػػعؼ األكاصػػػر االجتماعيػػػة كاالنتمػػػاء لؤلسػػػرة  -1
البنػاء االجتمػاعي لمػببلد بؼ صيشعر المرء بالغربة كالكحدة فينكفئ كينطكم عمى نفسو، كىذا يعف

نبمبُّٱ: ، كيعٌطؿ السينَّة اإللييػة فػي صػبلح األرض بالتعػارؼ، قػاؿ اهلل المحاصرة
، كبسػػػػبب ىػػػػذا البعػػػػد يحػػػػدث جفػػػػاء بػػػػيف األقػػػػارب، كييضػػػػعؼ [13]الحجػػػػرات:  َّيبرتىب
 ماء األسرم كالكطني.االنت
كما يحدث مع أىالي القػدس ب بعػادىـ  األىؿ كالكطف، سكاء أكاف داخمينا ممارسة اإلبعاد عف -2
إلػى  الػذيف يشػترط العػدك إبعػادىـ قسػرنا كما يحػدث مػع األسػرل رج المدينة الميقٌدسة، أك خارجيناخا

يػػػرة كالتػػػي عيرفػػػت خػػػارج البمػػػد كشػػػرط لخػػػركجيـ مػػػف السػػػجف، كمػػػا حػػػدث فػػػي عمميػػػة اإلبعػػػاد الكب
، كبعػػػض األسػػػرل فػػػي صػػػفقة ـ 1992بمبعػػػدم "مػػػرج الزىػػػكر" عمػػػى الحػػػدكد المبنانيػػػة فػػػي العػػػاـ 

فَّ بعػض األسػرل أيبعػد مػف السػجف إسػـ كفػاء األحػرار، حيػث اـ التػي عيرفػت ب2011التبادؿ عػاـ 
 إلى خارج الكطف.

حكايػة عػف قػـك لػكط   ، قػاؿ اهللػػ عمييـ السبلـ ػػاألنبياء بعض عانى منو البعد كىذا    
 :كقػػػاؿ اهلل [56]النمػػػؿ:  َّخنحنجنيمىمممُّٱ ،  حكايػػػة عػػػف كفػػػار

 َّمماميلىلمليكىكمكلكاكٱُّٱ: قػػػػػػػػػػػريش بحػػػػػػػػػػػؽ النبػػػػػػػػػػػي 
مكاقؼ كاضحة تؤكد ىذا النكع مف الحصار الظالـ، فبعػد أف  ، كفي سيرة النبي [30]األنفاؿ: 

ب، كبنك ىاشـ مسػمميـ ككػافرىـ عمػى منػع تعٌرض أللكاف مف المبلحقة كالتضييؽ اتفؽ بنك المطم
، فاجتمعػت قػػريش كأجمعػكا أمػرىـ عمػػى قػرارو ظػػالـ كىػك أالَّ يخػػالطكىـ، قػريش أف تػؤذم النبػػي 

لمقتػؿ، ككتبػػكا صػػحيفة  كال ييجالسػكىـ، كال يبػػايعكىـ، كال يػدخمكا بيػػكتيـ حتػى ييسػػٌممكا ليػـ النبػػي 
محان مف بني ىاشـ، كأالَّ تأخذىـ ىػكادة  عٌمقكىا في جكؼ الكعبة، فييا عيكد كمكاثيؽ أالَّ  يقبمكا صي

، كبسػػبب التضػػييؽ كالمبلحقػػة أيرغػػـ بعػػض الصػػحابة "(1)لمقتػػؿ أك رأفػػة حتػػى ييسػػمّْمكا رسػػكؿ اهلل 
 عمى الخركج كاليجرة إلى أرض الحبشة.

                                                           

 (.1/180فقو السيرة النبكية ) :(، منير الغضباف1/97الرحيؽ المختـك ) :( انظر: صفي الرحمف المباركفكرم1)
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ُ.واألمنيُالبعدُالفكري:ُتاسًعا
 في األمكر التالية:آثاره تمٌثؿ تك  ُُ
، "كىػػذا مكطػػة عػػف قضػػايا المسػػمميف كالقضػػية الفمسػػطينية بشػػكؿ خػػاصنشػػر المعمكمػػات المغ -1

ضػػػػعاؼ فاعميتػػػػػو، كعزلػػػػػو عػػػػػف التػػػػػأثير فػػػػػي حيػػػػػاة  يعمػػػػؿ عمػػػػػى ضػػػػػرب اإلسػػػػػبلـ مػػػػػف الػػػػػداخؿ كا 
مػػف التعػػاطي معيػػـ فػػي شػػبياتيـ، كأمرنػػا بتػػرؾ مػػكاالتيـ  ، كلػػذلؾ حػػٌذرنا المػػكلى (1)المسػػمميف"
جيٰهمهجههنمنخنحنجنممخمحمجمهلُّٱفقػػػػػػػػػػػاؿ: 
 .[57]المائدة: ٱَّهيميخيحي
ثػارة  ، كتعطيػؿ قاعػدة الػكالء كالبػراء مػع الكفػار،طرح مسائؿ التقريػب بػيف المسػمميف كالييػكد -2 كا 

ممػا قػد يتبٌنػػاه ضػعاؼ اإليمػاف كالنفػػكس، كمػف يبيعػػكف  ، كغيػػرهالعػرببػػيف الييػكد ك مسػائؿ السػبلـ 
صػريحة فػي التحػذير مػنيـ، ، رغػـ أفَّ اآليػات دينيـ كذمميـ كانتمػاءىـ بالمػاؿ كالشػيكة كالمنصػب

خئجئحئييىينيميزيريٰىينىنُّٱٱ:قػاؿ اهلل 
 .[144]النساء:  َّمبخبحبجبهئمئ
تجنيد بعض العمبلء كالخكنة بيدؼ جمع المعمكمات عف أمػاكف القػكة لػدل المقاكمػة؛ بيػدؼ  -3

دارتيػػـ لممعركػػة؛ "  تكجيػػو ضػػرباتو متبلحقػػة لممجاىػػديف، كمعرفػػة فػػ ف الجيػػكش طريقػػة تفكيػػرىـ كا 
جػػرارة قػػد تصػػاب فػػي كبػػدىا مػػف ضػػعفاء النفػػكس الػػذيف يشػػترييـ العػػدك بالرشػػكة كالمػػاؿ كأنػػكاع ال

اإلغراءات المادية كالمعنكية، كما أنيا قد تخسر الحػرب بسػبب جيميػا كنقػص تككينيػا كتقصػيرىا 
، قػػاؿ اهلل (2)"عػػف مسػػتكل أعػػدائيا فػػي التخطػػيط كالتػػدبير كالتػػدرب عمػػى اسػػتعماؿ السػػبلح الحػػديث

 :إذا سػمعكا كػانكا ، كىػؤالء [83]النساء: ٱٱَّمكلكاكيقىقيفىفيثىثُّٱ
يخص األمة أفشكه كأذاعكه حتى يصؿ لمعػدك، ككانػت إذاعػتيـ مفسػدة لمػرأم العػاـ، كتخريػب أمرا 

 .(3)كتيديـ داخمي
مػف المثقفػيف باألفكػار كالشخصػيات كالكتػب األجنبيػة، كمحاكلػة محاكاتيػا  تأثر بعض النخب -4

كالعجػب أنػؾ تجػد بعضػيـ يطػرح حمػكال لممشػكبلت العصػرية ككأنػو يتعٌمػد تجاىػؿ كتبٌني أفكارىا، 
ا تصػطدـ أفكػارىـ أك تغييب دكر القرآف الكريـ كالسنة النبكية، كييغٌردكف خارج حدكد الشرع كأحياننػ

                                                           

 (.36:)ص رمحاضر العالـ اإلسبلمي كالغزك الفك :صالح الرقب (1)
 (. 2/182التفسير المنير ) :لزحيميا (2)

 (.1/351التفسير الكسيط ) :لزحيمياانظر:  (3)
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خنحنجنممخمحمُّٱ: مػػع النصػػكص الشػػرعية، مػػع أف الػػنص القرآنػػي كاضػػح، قػػاؿ 

 .[59]النساء:  َّخيحيجيٰهمهجههنمن
ػػا كأمػػةن كفكػػرنات -5 ، كتشػػكيو صػػكرتيـ التاريخيػػة الغػػابرة كالحاليػػة، كالحيمكلػػة جزئػػة المسػػمميف أرضن

، كتشكيؾ المسمميف في تاريخيـ كحضػارتيـ كعقيػدتيـ، (1)دكف مستقبؿ مشرؽ لئلسبلـ كالمسمميف
مػػف خػػبلؿ التركيػػز عمػػى األحاديػػث كاآلثػػار الضػػعيفة كالمكضػػكعة كالمكذكبػػة، كالقصػػص الكاىيػػة 

هئمئخئحئجئييىيُّٱ: مختمقػػة، كاسػػتغبلؿ المتشػػابو مػػف اآليػػات، قػػاؿ اهلل كال
 .[7]آؿ عمراف:  َّجتحتهبمبخبحبجب
ُ.البعدُالنفسيُوالمعنوي:ُعاشرًا
  كيتمثؿ ذلؾ فيما يمي: ُُ
 .واإلرجافُحربُالشائعات -1

كىنػػػا يبػػػرز خطػػػر الطػػػابكر الخػػػامس مػػػف المنػػػافقيف كالمثٌبطػػػيف كالمػػػرجفيف الػػػذيف ينفثػػػكف   
كميٌكليف لقكتيـ،  يـ القاتمة، كيقذفكف كمماتيـ الخبيثة إما ميخٌكفيف لمشعكب مف بطش العدكسمكم

مػػا شػػامتيف مسػػتيزئيف بػػالمؤمنيف لمػػا طػػاؿ الحصػػار كاشػػتدت األزمػػة ، كمػػف ذلػػؾ يػػكـ الخنػػدؽ " كا 
 َّخئحئجئييىينيُّٱ، كاستبد الخكؼ بالرجاؿ قاؿ المنافقكف كضعفاء اإليمػاف

ـك كأحػػدنا ال يقػػدر أف يعػػدنا محمػػد بفػػتح فػػارس كالػػر  :بػػف قشػػير اؿ معتػػبإذ قػػ ، [12]األحػػزاب: 
، كىػػذه االشػػاعات تحػػزف قمػػكب المػػؤمنيف، (2)"مػػا ىػػذا الكعػػد إال كعػػد غػػركر!! اا كخكفنػػيتبػػرز فرقنػػ

ذا نظرنػػػا إلػػػى حادثػػػة اإلفػػػؾ كمػػػا تبعيػػػا مػػػف شػػػائعات مغرضػػػة عرفنػػػا شػػػٌرىا كتفػػػتف الضػػػعفاء ، كا 
لمفصػؿ مػدة طكيمػة كلػـ ينػزؿ الػكحي ، حػزيفكىػك ميمػـك  مػدة مكػث كيؼ أف النبي كخطرىا، ك 
 .(3)فكاف الحاؿ صعبان عمى المجتمع المؤمف كمو ،في األمر

 .المؤمنينبالسخريةُوالستيزاءُ -2
ـٍ ًمفى ال" فقد   كفى أىٍتبىاعىيي يىٍزدىري ـٍ كى ًتًي عىفىاًء، كىافى الظَّاًلميكفى اٍلميعىاًنديكفى ًلمرُّسيًؿ يىٍستىٍيًزئيكفى ًبدىٍعكى ضُّ

ػػٍف سىػًبيًؿ اهلًل، أىًم الطًَّريػػًؽ  ـٍ عى ػدُّكنىيي ـٍ قيػػكَّةى اٍلكىثٍػرىًة طىًفقيػػكا يىصي ػػافيكا ًمػٍنيي كا كىخى ػػا كىثيػري تَّػى ًإذىا مى ػػمىًة حى اٍلميكىصّْ
ػػا اٍسػػتىطىا ـٍ ًبكيػػؿّْ مى ػػدُّكنىيي ٍيػػًر كىالسَّػػعىادىًة، يىصي ػػؽّْ كىاٍلخى ـٍ ًمػػفى اٍلحى ػػا ييًحبُّػػوي لىييػػ ػػدّْ ًإلىػػى مى عيكا ًمػػٍف أىٍسػػبىاًب الصَّ

يىاسىػًة كىاٍلًغنىػى ًلؤٍلى  ػبّْ الرّْ ًبيًَّة كىحي تىٍزًييًف اٍلعىصى عىفىاًء، كى ىىانىًة كىالتٍَّخًكيًؼ كىالتٍَّعًذيًب ًلمضُّ يىٍبغيكنىيىػا كىاإٍلً ٍقًكيىػاًء كى

                                                           

 (.31-30:دراسات في الثقافة اإلسبلمية )ص :انظر: صالح دياب ىندم (1)
 (.4/250أيسر التفاسير )أسعد حكمد: ( 2)

 (.1/563) المناف كبلـ تفسير في الرحمف الكريـ : تيسيرانظر: السعدم (3)
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ػاًء بيٍطبلى  ةن ًبذىمّْيىا كىادّْعى ٍعمىيىا ميٍعكىجَّ ا أىٍم يىٍطميبيكفى جى ًرىىاًعكىجن ػرى ـً  ...ًنيىػا كىضى ٍسػبلى كىػذىًلؾى يىٍفعىػؿي أىٍعػدىاءي اإٍلً كى
تَّ  اًة اأٍلىٍديىػاًف اٍلبىاًطمىػًة حى ديعى ًحدىًة كى ػافً ػػػػػػػًمفى اٍلمىبلى  كحػػػػػػػة عػف قػـك نػػػػػػػػػحكاي اؿ اهلل ػػػػػػػق ،(1)"ى ىىػذىا الزَّمى

: كقػػػػاؿ اهلل [38]ىػػػػكد:  َّيمىمممخمحمجميلىلملخلُّٱ ،
 ىفيثنثىثمثزثرثيتىتنتُّٱ: عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف المنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافقيف
جكمقحقُّ: ، كقػػػػػػػالكا ليػػػػػػػكد [65التكبػػػػػػػة: ] َّاكيقىقيف

أىػػؿ  ا، فالكفػػار كالمنػػافقكف لػػف يػػدعك [66األعػػراؼ: ] َّجلمكلكخكحك
، لكػف سػرعاف مػا يتػذٌكركا أفَّ ىػذا قػدر ة، كىػذا يػؤٌثر عمػى نفكسػيـ أحياننػاأك سػخري الحؽ ببل لمػزو 

 كيمضكف عميو. المصمحيف فيبصركف الطريؽ
 .المؤمنُشقُالصفبيدفُتخذيلُالمنافقينُ -3

االمنافقكف    ال سيره، كييثٌبطػكف العػزائـ ك  يتخٌمفكف عف صفكؼ الجياد، كيىسعكفى لعرقمة دائمن
ألنيـ ال ييحبكف  ؛ [4]المنافقكف: َّمقحقمفُّٱعنيـ:  ، قاؿ اهلل يرغبكف في القتاؿ
إضػػػػػافة إلػػػػػى  ، [81]التكبػػػػػة: َّيبىبنبمبزبُّٱعػػػػػنيـ:  قػػػػػاؿ اهلل  اإلسػػػػػبلـ كأىمػػػػػو،

خػػكرىـ كجبػػنيـ، كشػػغميـ الشػػاغؿ الصػػيد فػػي المػػاء العكػػر مػػف خػػبلؿ انتظػػار النتػػائج كاسػػتغبلليا 
قػػػاؿ اهلل ا كصػػٌكر لنػػا حػػاليـ، دقيقنػػ ، كلقػػد كصػػفيـ القػػػرآف كصػػفنالشػػؽ الصػػٌؼ إذا ىيػػـز المسػػممكف

:جحمجحجمثمتهتختحتجتهبمبخبحبجبهئُّٱ
 .(2)[13األحزاب: ] َّحضجضمصخصمسحصخسحسجسمخجخمح
ا لـ تكف مشػاركة المنػافقيف كخػركجيـ لمقتػاؿ مػع المػؤمنيف فػي غػزكة تبػكؾ كغيرىػا خيػرن "ك  

نما كانػت شػرِّ  إفسػاد النظػاـ  ا كمفسػدة، كقػد شػرح تعػالى المفاسػد كحصػرىا فػي ثػبلث:كمصمحة، كا 
كالعقػؿ كالحػـز إلػى  كالعمؿ، كتفريؽ كممػة المسػمميف بالنميمػة، كاسػتدراج فئػة مػف ضػعاؼ اإليمػاف

، كلػػػذلؾ تكٌعػػػدىـ المػػػكلى بالعػػػذاب األلػػػيـ لخبػػػث طػػػكٌيتيـ كانحػػػراؼ (3)"صػػػفكفيـ كسػػػماع كبلميػػػـ
 َّجخمحجحمجحجمثهتمتختحتجتُّٱ: فطػػػػػػػػػػػػػػػرتيـ، قػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اهلل 

 .[145]النساء: 
 خرل تساىـ في خنؽ المحاصريف كزيادة التضييؽ عمييـ مثؿ:أكىناؾ أمكر   

                                                           

 ( 12/186تفسير المنار ) :محمد رشيد رضا (1)
 (. 5/152التفسير المنير ) :لزحيميا( انظر: 2)
 (.5/152التفسير المنير ) :لزحيميا( 3)
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الصػػػحٌية، كالطػػػكاقـ الطبيػػػة كرجػػػاؿ اإلسػػػعاؼ أثنػػػاء قيػػػاميـ  اسػػػتيداؼ المستشػػػفيات كالمراكػػػز -
 بكاجبيـ ب خبلء المصابيف كالجرحى.

 منع دخكؿ المكاد األساسية لمبنى التحتية مف إسمنت كأدكات كمعدات كغيره. -
 

ُ.الحصارالقائمُعمىُُالعدوفكرُُ:رابعالمطمبُال
ة كفكر أعداء المسمميف في تشديد الحصار عمى المسمميف، قتظير حقيىذا المطمب  في  

رغػػاميـ عمػػػى تمبيػػة مطالػػب األعػػداء، كتيجمٌػػػي دكرىػػـ الخبيػػث فػػي تأليػػػب  بيػػدؼ كسػػر شػػككتيـ كا 
 كيٌتضح ذلؾ مف خبلؿ األمكر التالية: العالـ عمى المسمميف،

 .المسممينُعمىأوًل:ُدورُالييودُفيُتأليبُالعالمُ
ننمنزنرنمماميلىلٱُّٱُ:قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اهلل   
مئميهيخيحيجيٰهمهُّٱ: كقػػػػاؿ اهلل ، [82]المائػػػػدة:  َّىن

ـٍ  مىٍذىىب "إفَّ  ، [64المائدة: ] َّمسهثمثهتهبمتمبهئ مىػٍيًي اٍليىييكًد أىنَّوي يىًجػبي عى
، فىػػػً فٍ  ػػػافى ـٍ ًفػػػي الػػػدّْيًف بًػػػأىمّْ طىًريػػػؽو كى ػػػاًلفييي ػػػٍف ييخى ػػػاؿي الشَّػػػرّْ ًإلىػػػى مى الَّ  ًإيصى ، كىاً  مىػػػى اٍلقىٍتػػػًؿ فىػػػذىاؾى كا عى قىػػػدىري
ٍيػػػػًد كىاٍلًحيمىػػػػةً  ٍكػػػػًر كىاٍلكى ػػػػاًؿ أىٍك ًبالسَّػػػػًرقىًة أىٍك ًبنىػػػػٍكعو ًمػػػػفى اٍلمى كفػػػػي تقػػػػديـ الييػػػػكد عمػػػػى " ،(1)"فىًبغىٍصػػػػًب اٍلمى

، كفكػرىـ قػائـ عمػى التحػريض ضػد المسػمميف فػي (2)" المشركيف إشعار بتقدميـ عمييـ في العداكة
بنا 67كشعار قىاًتميكا الميٍسًمًميفى الذم كزعتو إسرائيؿ في أكركبا عند حرب الػ لـ، "كؿ العا اكي ، لىًقيى تىجى

الفرنسػػي كيمػػكف فػػي كتابػػو "باثكلكجيػػا ، يقػػكؿ المستشػػرؽ (3)"ال نظيػػر لػػو فػػي دكؿ الغػػرب كميػػا ...
ميػػسى الميٍسػػًمًميفى : "اإلسػػبلـ" مىػػى البىػػاًقيفى ًباألىٍشػػغىاًؿ الشَّػػاقىًة، أٍعتىًقػػدي أىفَّ ًمػػفى الكىاًجػػًب ًإبىػػادىةى خي ـى عى ٍكػػ ، كىالحي

ػًؼ المُّػكًفٍر  ثَّتىػوي ًفػي ميٍتحى مَّػدو كىجي ٍضػًع قىٍبػًر ميحى كى تىٍدًميًر الكىٍعبىًة، كى ، كال ننسػى أف الحػركب الصػميبية (4)"كى
نيػـ حتػى أ ،عمى العالـ اإلسػبلمي كعمػى بػبلد الشػاـ كفمسػطيف كانػت بػدافع دينػي بالدرجػة األكلػى

، كىػذا الػدكر لعبػو الييػكد قػديما فػي (5)كضعكا إشارة الصميب عمى أسمحتيـ كاألمتعة الخاصة بيـ

                                                           

 ( 12/413) : مفاتيح الغيبالرازم (1)
 (. 4/4) : ركح المعانياأللكسي (2)
 (. 1/45دمركا اإلسبلـ أبيدكا أىمو ) جبلؿ العالـ:( 3)
 .(51الفكر اإلسبلمي الحديث )ص:مد البيي: مح (4)

 (.27-25صبلح الديف األيكبي )ص: :انظر: عمي الصبلبي (5)
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طَّػػابً ، كعػػف عيػػد النبػػي  ػػر ٍبػػف اٍلخى ػػًمعى رىسيػػكؿى اهلًل " : عيمى :  أىنَّػػوي سى فَّ اٍليىييػػكدى، »يىقيػػكؿي يٍخػػًرجى ألى
تَّى الى أىدىعى  ًزيرىًة اٍلعىرىًب حى ارىل ًمٍف جى  .(1)«ًإالَّ ميٍسًممنا كىالنَّصى

  .فمسطينُحصارمةُثانيًا:ُوعدُبمفورُوأساسُجري
ت يػػكتكجٌ لمكانتيػػا كأىميتيػا التاريخيػػة،  ؛عانػت غػػزة منػذ زمػػفو بعيػد مػػف الغػػزك كالحصػار

فقد عانت مف اآلشكرييف، كىاجميا ممكؾ ، يا الجغرافيأنظار الطامعيف كالغزاة إلييا ألىمية مكقع
فػي كحاصرىا االسػكندر المقػدكني حصػاران شػديدان  اٌتخذكا منيا مكقعان حربيان،بابؿ، كاحتميا الفرس ك 
 ثـ سيطر عمييا ابنو بعد مكتو فانتزعيا منو بطميمػكس األكؿ مػف مصػر ،العاـ الرابع قبؿ الميبلد

َـّ فيتحػت فػي في القرف األكؿ قبؿ الميبلدكظٌمت تحت سيطرة المصرييف حتى ىاجميا الركماف  ، ث
حتػى ىاجميػا  كاسػتمتعت بحكػـ اإلسػبلـ بقيادة أبي أمامػة البػاىمي  الصديؽ  عيد أبي بكر
كلكنيػا  ـ،1187ثـ عػادت لممسػمميف بعػد معركػة حطػيف عػاـ  ،ـ1100عاـ كاحتمكىا الصميبيكف 

ـ حتػػى ىػػزميـ الظػػاىر 1320عػػاـ  بأيػػدييـ ادسػػقطت مػػف جديػػد عمػػى يػػد المغػػكؿ بعػػد سػػقكط بغػػد
ثػـ  ،رد المسممكف غزة مف جديد كعاشت تحػت حكػـ المماليػؾبيبرس في معركة عيف جالكت كاست

ـ  1917عػػػاـ إلييػػػا ف" ك حكػػػـ األتػػػراؾ، كبعػػػدىا زحػػػؼ اإلنجميز"البريطػػػاني، ثػػػـ (2)الحكػػػـ العثمػػػاني
اضػكا كخ حنجميػز فحممػكا السػبلفصارت تحت حكميـ العسكرم، لكفَّ أىؿ غزة عانكا مف حكػـ اإل

تبٌنػت بريطانيػا المشػركع  كمػا لبػث أف ،(3)كالطػائرات ىا بالدباباتمعارؾ مع االحتبلؿ حتى حاصر 
ب نشاء كطف قكمي لمييكد  كـؤ المش كعد بمفكر ـ1917الثاني مف نكفمبرالصييكني فأصدرت في 

فػػػػي فمسػػػػطيف، كفتحػػػػت ليػػػػـ أبػػػػكاب اليجػػػػرة كدعمػػػػت تمٌمكيػػػػـ لؤلراضػػػػي، فتمٌكنػػػػكا تحػػػػت حمايػػػػة 
كأعمػف  كالتعميميػة كالعسػكرية كاالجتماعيػة، البريطانييف مف بناء مؤسساتيـ االقتصػادية كالسياسػية

ـ، كتمٌكنػػكا مػػف ىزيمػػػة 1948أيار/مػػايكالرابػػػع عشػػر مػػف الصػػياينة دكلػػتيـ "إسػػرائيؿ" فػػي مسػػاء 
ػػػاا كمػػػا زالػػػت  ،(4)لسػػػكء القيػػػادة كضػػػعؼ التنسػػػيؽ كقمػػػة الخبػػػرة لجيػػػكش العربيػػػة التػػػي مٌثمػػػت نمكذجن

ذه األمػػة أمػرا رشػػدا، كقائػدا رٌبانيػػا ييصػػٌحح أف ييييػيء ليػػ ، نسػػأؿ اهلل فمسػطيف تيعػػاني حتػى اآلف
ُالمسار، كيغسؿ العار، كييعيد الديار.

 
                                                           

ًزيػرىًة اٍلعىػرىًب  :بىػابي ، كتػاب: الجيػاد كالسػير، صحيح مسمـمسمـ:  (1) ػارىل ًمػٍف جى (، 1767)حًإٍخػرىاًج اٍليىييػكًد، كىالنَّصى
(3/1388). 

(، 1/593)كببلدنا فمسطيف : مصطفى مراد الدباغك (، 45-21شـ )ص:قصة غزة ىاىاركف الرشيد: انظر:  (2)
 .(41-35الطريؽ إلى القدس )ص: :محسف صالح

 (.59 53)ص:  مرجع سبؽ ذكره ىاركف الرشيد:انظر:  (3)
 (.11،13الحقائؽ األربعكف في القضية الفمسطينية )ص:محسف صالح: انظر:  (4)



93 

 

خراجُأىمياثالثاًُ  .:ُفكرُالييودُفيُحصارُفمسطينُوا 
"أرض فمسػػطيف أرضه مقٌدسػػة لػػدل الييػػكد، فيعػػدكنيا أرضػػيـ المكعػػكدة، كمحػػكر تػػاريخيـ، كمرقػػد 

فػػي أسػػفارىـ ييكٌرسػػكف عبػػارات  ىـ" نجػػدك، (1)أنبيػػائيـ، كبيػػا مركػػز مقٌدسػػاتيـ فػػي القػػدس كالخميػػؿ"
لمفمسػػطينييف، كيخٌصػػكف غػػزة بػػالكثير مػػف لعنػػاتيـ كدعػػكاتيـ ليػػا بػػالخراب المعػػف كالشػػتـ كالخػػراب 

في عددىا الصػادر  ،نقمت صحيفة "جيركسمـ بكست" اإلسرائيمية، ك (2)كألىميا بالشتات كاألمراض"
ي إسػػرائيؿ كمسػػؤكؿ الحاخاميػػة الكبػػرل فػػي عػػف الحاخػػاـ األكبػػر فػػ ـ،28/3/2016يػػـك االثنػػيف 
نو .. كأف غير الييكد ال يسمح ليـ بالعيش في دكلة إسرائيؿإ :قكلو "اسحؽ يكسؼ "الدكلة العبرية

يتكجب نقؿ كؿ مػف ىػك غيػر ييػكدم، مػا أسػماىـ "األغيػار" كفقػا لمشػريعة التكراتيػة، إلػى المممكػة 
أف القػانكف يمنػع .. ك يحظػر عمػييـ دخػكؿ إسػرائيؿالعربية السعكدية لمعيش ىناؾ في الباديػة، كأف 

كػػػؿ مػػػف ال يػػػؤمف بتعػػػاليـ التػػػكراة المكػػػكث فػػػي دكلػػػة إسػػػرائيؿ، فػػػ ف رفػػػض ىػػػؤالء االمتثػػػاؿ لمػػػديف 
 ىػػذه ىػػي الطريقػػة الكحيػػدة لتحقيػػؽ الخػػبلص كزعػػـ يكسػػؼ أف، "الييػػكدم كجػػب طػػردىـ لمسػػعكدية

لحركػة الصػييكنية حركػة عنصػرية تقػـك عمػى ، كىذا ييثبت لمعػالـ أف ا(3)"الذم تنشده دكلة إسرائيؿ
خمفيػػػات دينيػػػة كقكميػػػة ييكديػػػة، كشػػػرط نجاحيػػػا مرىػػػكف ب لغػػػاء حقػػػكؽ أىػػػؿ فمسػػػطيف العػػػرب فػػػي 

، فيػػـ يعممػػكف عمػػى سػػجف العػػرب فػػي فمسػػطيف كالتضػػييؽ عمػػييـ حتػػى (4)كطػػنيـ كالحمػػكؿ مكػػانيـ
ف ييجمعػكف عمػى أىميػة يلمسػمم، لكػفَّ ايػاييكرىيكىـ عمى الخركج منيا كبذلؾ تحمػك ليػـ كيتنعمػكا ب

جعمظحطمضخضُّٱ: فمسػػػػطيف كقداسػػػػتيا، كيسػػػػتمدكف ىػػػػذه القداسػػػػة مػػػػف قكلػػػػو 
ممخمحمجميلىلملخلُّٱ: ، كقكلػػػو [71]األنبيػػػاء: ٱَّمع
]اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػراء: ٱٱَّحيجييهىهجهمهينىنمنخنحنجنيمىم
1]. 
  .غزةُلكسرُشوكةُالمسممينحصارُ:ُاستمرارُارابعًُ

الكيبلت كالتآمر الخارجي، كالتقسيـ الجغرافي، كالتشكيو كثيره مف ببلد المسمميف تعاني مف 
فَّ مف أعضؿ المشكبلت كأكبرىا  الفكرم كالتأريخي لؤلجياؿ، كىمكـ المسمميف ال تكادي تنتيي، كا 

                                                           

 .ؼ يسير( بتصر 7:)ص محسف صالح: المرجع السابؽ (1)
 .( بتصٌرؼ يسير23قصة غزة ىاشـ )ص:ىاركف الرشيد: (2) 

، مكقػػػػع اإلسػػػػبلـ اليػػػػـك، حاخػػػػاـ إسػػػػرائيمي: يجػػػػب نقػػػػؿ غيػػػػر الييػػػػكد لمعػػػػيش فػػػػي السػػػػعكدية: إسػػػػراء النٌعػػػػامي( 3)
 .ـ29/3/2016

 2016islamtoday.net/albasheer/artshow-12-226474.htm  
 (.10:)ص محسف صالح: مرجع سبؽ ذكرهانظر:  (4)
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مشكمة أكثر مف مميكف كنصؼ المميكف مف المحاصريف في قطاع غزة، الذيف تتابعت أجياليـ 
م تفرضو عصابات الصياينة كمف خمفيـ أمريكا حامية كما زالكا يرزحكف تحت ظمـ الحصار الذ

خاصة أفَّ قطاع غزة المحاصر قد صبر ، الشر في العالـ، كمعيا كؿ الدكؿ الغربية المستبٌدة
ؿ الجكع كألـ القيد عمى الذؿ كاالستسبلـ، كلٌقف أبناؤه المجاىد ف العدكى ك لسنكات طكيمة، كفضَّ

ـ، كصارت 2005لغزة كما بعد انسحابو منيا عاـ الصييكني دركسان قاسية أثناء احتبللو 
كصارت غزة كاجية المسمميف  حكايات المجاىديف كالشيداء تيدٌرسي في جامعات كمدارس العالـ،

فأراد العدك المجـر أف يطمس معالـ البطكلة  المشرقة كرأس حرب اإلسبلـ في كجو األعداء،
، قاؿ بطؿ كيدىـ، فأتاىـ مف حيث ال يحتسبكفحتى ال تستيقظ األمة بأسرىا، كلكفَّ اهلل تعالى أ

لكاكيقىقيفىفيثىثنثمثزثُّٱ : اهلل
، كلؤلسؼ ما زالت الدكؿ العربية كاإلسبلمية ترل ىذا المكر ثـ تركح [46]إبراىيـ: ٱٱَّمك

 :(1)رمقٍ ، قاؿ المى في صمتو عجيب
يمافي   لمثؿ ىذا يذكب القمب مف كمدو   (2)إف كاف في القمب إسبلـ كا 

 
ُ
ُ

                                                           

ٍقػػرم:  (1) ، )التحفػػة المكيػػة(، كمػػف مصػػٌنفاه: نحػػكم  ،أحمػػد بػػف محمػػد المقػػرم، شػػياب الػػديف المغربػػي المػػالكيالمى
انظػػػر: ق(. 1041(، تػػػكفي فػػػي مصػػػر سػػػنة)847)سػػػنة افػػػرغ منيػػػك  (شػػػرح ألفيػػػة ابػػػف مالػػػؾك) ك)نفػػػح الطيػػػب(،

 (.1/227األعبلـ، لمزركمي )
 (.4/488) الطيب مف غصف األندلس الرطيب نفحشياب الديف أحمد بف محمد المقرم: ( 2)



ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُالفصلُالثاني
ُالحصارلمواجيةُالجوانبُاإلداريةُ

ُالقرآنُالكريمفيُُ
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ُالمبحثُاألول
ُفيُمواجيةُالحصارُالقصصُالقرآنيأىميةُُ

رغـ أفَّ القرآف الذم بيف أيدينا ىك نفسو الذم ترٌبى عمػى معينػو الجيػؿ األكؿ فػي حضػرة 
ة ما زالت ميعٌطمة لدكرىا الريادم كالقيادم، كأمسكت عف البنػاء كالتقػٌدـ، إال أفَّ األمٌ  رسكؿ اهلل 

ػر اإلنسػاف بطريقػو كمكػامف قكتػو، كييحػٌذره مػف كمػائف ضػعفو  كالسبب ىك غياب التدٌبر الذم ييبصّْ
 َّربيئىئنئمئزئرئُِّّّٰٱ: كتػػػػػػػػػػأٌخره، قػػػػػػػػػػاؿ اهلل 

 .[29]ص: 
 حيكيتو مف خبلؿ ما يمي:تمٌمس أىدافو ك كتظير أىـ كاجبات األمة تجاه القرآف الكريـ ك   

ُ.فيمُطبيعةُالحصارأثرُالخطابُالقرآنيُفيُُ:المطمبُاألول
األمػة، يجػب عمػى العممػاء كالػدعاة أف  كحصار أماـ ىذه المكجات المظممة في عمؽ ألـ

، كيربطكا بيف ىدايات اآليات كمشػاكؿ ابلن كتدبُّرا، ليقفكا أماـ ىداياتييعيشكا طكيبلن مع اآليات تأمُّ 
كمقػارعتيـ  ، كييتدكا بأنكار السيػنىف الربَّانيػة المسػتمدة مػف عػـز األنبيػاءالمسمميف التي ييعانكف منيا

ػػػس إشػػػراقاتيا أخػػػذه ف؛ لمباطػػػؿ مػػػف التخػػػبُّط  بأسػػػباب النصػػػر كالتمكػػػيف، كنجػػػاةه  فػػػي اسػػػتنطاقيا كتممُّ
اىميا تفػريطه بحبػاؿ النجػاة، كحرمػافي التكفيػؽ فػي النظػر الصػحيح لؤلحػداث، فػبل الشقاء، كفي تجك 
، كعمبلن ال نظرناب ؛ ألفَّ األحداث الساخنة التػي تػدكر د مف االستضاءة بيذه السينف عزمنا ال تكاكيبلن

ُُِّّّّٰ، كال كثػرة التسػكيؼ كاألمػاني، ال تحتمػؿي طػكؿ االنتظػار في ساحة المسػمميف
بتركيػػػز إال جػػػذكة الباطػػػؿ لػػػف تنطفػػػىء ك  ،[159]آؿ عمػػػراف:  َّربيئىئنئزئمئرئ

عماؿ العقؿ مع السكاعد بالحكمة كالحـز  .(1)الجيد كا 
الكقػكؼ أمػاـ أثر الخطاب القرآني في فيـ طبيعػة الحصػار ال بػد مػف  إلى نصؿكحتى  

 كىي: عدة ميمَّات
ُ.طُمنو:ُفيمُمفاتيحُالقرآنُومنيجُالستنباالميمةُاألولى

مفاتيح  معرفة أكليا :قبؿ اإلقباؿ عمى ىدايات اآليات القرآنية عدة أمكرو ال بدَّ مف معرفة ُُ
كاسػػتنباط المعػػاني كاسػػتخراج كثانييػػا أفَّ بػػاب التفسػػير ال ييغمػػؽ كمػػدده ال ينفػػد،  ،فيمػػوكصػػكارؼ 

دة، تعػػػالج كثالثيػػػا: أفَّ أىػػػؿ كػػػؿ زمػػػاف سػػػيحتاجكف إلػػػى تفاسػػػير جديػػػدررىػػػا كدركسػػػيا ال ينقطػػػع، 
كرابعيػػا أٌف مػػف أقبػػؿ عمػػى القػػرآف بقمػػبو صػػادؽو ، المعقٌػػدة كتحػػٌؿ قضػػاياىـالمتبلطمػػة مشػػكبلتيـ 
، [9]اإلسػػػػػػػراء:  َّجييهىهمهجهينىنُّٱ: جػػػػػػػد ضػػػػػػػالتو، قػػػػػػػاؿ ك ىيػػػػػػػدمى ك 

                                                           

 (.12"كلك شاء ربؾ ما فعمكه" )ص:عبد العزيز الجميؿ: انظر:  (1)
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 َّىئنئمئزئرئٍَُُِّّّّّّٰٱٱ:اؿ ػػػػػػػػػكق
مػػػػف  ، فػػػػ فَّ [38]األنعػػػػاـ:  َّيتىتنتمتزترتُّٱ: كقػػػػاؿ اهلل   ،[89]النحػػػػؿ: 

كف ؤ لمعػػالميف فػػي كػػؿ مػػا يحتػػاجكف مػػف أمػػكر ديػػنيـ كدنيػػاىـ، كمػػا يقػػيـ شػػ كبيػػافه  شػػأنو أنَّػػو ىدايػػةه 
"أنػزؿ فػػي ىػذا القػػرآف كػؿ عمػػـ، :، قػػاؿ ابػف مسػػعكد (1)كفييػا شػػمكلية القػرآف لكػػؿ شػيء حيػاتيـ،

 .(2)ككؿ شيء قد بييّْف لنا في القرآف"
حبجبهئمئخئحئجئييىينيُّٱ :اهلل  قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿك   
أم: ييٍذًىبي ما في القمكب مف أمراض، مف شؾ كنفػاؽ، ، "[82]اإلسراء:  َّهبمبخب

ػا رحمػةه يحصػؿ فييػا اإليمػاف كالحكمػة  كشرؾ كزيغ كميؿ. فالقرآف يىٍشػفي مػف ذلػؾ كمػو، كىػك أيضن
كطمب الخير كالرغبة فيو، كليس ىذا إال لمف آمف بو، كصدقو كاتَّبعو، ف نػو يكػكف شػفاءن فػي حقٌػو 

 .(3)"كرحمةن 
ُ.:ُضرورةُتنزيلُالقرآنُعمىُالواقعلثانيةاُالميمة
فعندما نبحث عف حمكؿو لمشكبلت أمتنا، ينبغي عمينا أال نغفؿ أىمية القرآف الكريـ في ُُ

رشاد لؤلمة في كافة إإذ إيجاد الحمكؿ بعد تشخيص المشكمة،  فَّ القرآف الكريـ ىك كتاب ىداية كا 
ذا جعمنا إحدل أعيننا عمى النص القرآني بالنظر كالتأمؿ، كىذا لف يتأٌتى لنا إال إمناحي حياتيا، 

إذا  كعندىا سنجدي لمقرآف الكريـ لٌذة خاصة عند تبلكتو، أمتنا كآىاتياكاألخرل ترنك إلى جراحات 
مثبلن ، ف فَّ آليات الصبر كالجياد كالثبات  استشعرنا ىذا العمؽ الذم نزلت مف أجمو آيات القرآف

، لقد كاف ما إال مف عايش األحداثال يشعري بي كتذٌكقناد المشتعمة لٌذة عمى أرض فمسطيف كالببل
ييرٌتمكف آيات سكر األنفاؿ، كالتكبة، كاإلسراء، كمحمد، في أرض المعركة كالحصار أىؿي غزة 

ىتنتمتُّٱٱٱ، لتربط عمى قمكبيـكأفَّ اآليات تتنزؿ عمييـ اآلف فكغيرىا، فيشعرك 
كحتى التاسعة د كانت آيات سكرة األحزاب مف اآلية ، كلق [11]األنفاؿ:  َّزثرثيت
تنزؿ ، ككانت العبرات في أجساد كقمكب المؤمنيف لتصنعي زلزاالن حقيقينا السابعة كالعشريف اآلية

، كىي تنفي القمب كتبلمسي شغافو فيثبت القمب مع الجسدخشكع عمى الكجنات حٌرل فتمتزج ب

                                                           

مفػػاتيح التعامػػؿ مػػع  :صػػبلح الخالػػدمك (، 111-110ص:تػػدبر القػػرآف، ) :السػػنيدمبػػف عمػػر انظػػر: سػػمماف  (1)
 :المثنػى معمػر بػف عبيدة كأبك (، 62،65منيج االستنباط مف القرآف الكريـ )ص: :فيد الكىبيك (، 13:القرآف )ص
 (.1/366) مجاز القرآف

 (.7/634جامع البياف )الطبرم:  (2)
 (.1/2القرآف الكريـ منيج متكامؿ )محمكد بف يكسؼ فجاؿ:  (3)



98 

 

ليـ، المؤزر نصر بال، كتعدىـ المحاصريفالمجاىديف ك أعيف كّْري المعركة بصى المنافقيف، كتي  ثى بى خى 
يفىفيثنثىثمثزثرثيتُّ لمكفرة كاألحزاب،الساحقة كباليزيمة 
مماميلىلمليكىكلكمكيقاكىق
، ىذا حاؿي المؤمنيف كىـ يعيشكف مع القرآف بعد أكثر مف [11–10]األحزاب:  َّزنرن

ف كاف القرآف ييييئيـ قبؿ الذي ألؼ كأربعمائة عاـ، فكيؼ كاف حاؿ أصحاب رسكؿ اهلل 
تتنٌزؿ عمييـ كىـ يضربكف فكؽ األعناؽ، ثـ كانت اآليات ، ك !المعركة، كفي األحداث كالمكاطف

فمك ، تتنٌزؿ آياته جديدة بعد األحداث لتعالج األخطاء كتيسٌدد الطريؽ، كتيذكر بفضؿ اهلل 
 ، كانطمقت لمعمؿ كالبناءقرآنيالخطاب المراد كاستشعرت  كاقعناالرائع عاشت األٌمة بيذا الفيـ 

خراجصبلح األرض ال بديؿ عنو ل سممت مف ىجر القرآف كمنيجو ك  لتغٌير الحاؿ مف األمة  كا 
  كضيقيا.حصارىا 

ُ.:ُفيمُُسنَّةُالتدافعلثةالثاُميمَّةال
في الككف، لـ يتفاجأ بصكلة الباطؿ عمى أىؿ الحؽ  ف فَّ العبدى إذا فيـ سينف اهلل   

ذا فيمنا ىذه السينة زاؿ االستغراب كالتعجُّب مما يحدث، كفيمنا ىؿ األرض، كبغييـ عمى أ كا 
ا، كعرفنا سبب ىذه اليجمات المتبلحقة مف ا صحيحن حقيقة ىذا الحصار كالتسٌمط كالتضييؽ فيمن 

الستقباؿ  زناكبالتالي يككف جاىـ اهلل الجميمة في كجكدىا، كى أعدائنا كدكافعيا، ثـ نقؼ عمى حً 
، كمقارعة كصيانة العقيدة لتقبُّؿ األكامر اإلليية كالعمؿ عمى حماية الحدكد كمستعٌدا االبتبلء،

حتجتهبُّٱُ:قاؿ اهلل فَّ ىذا التدافع سٌنة إليية ككنية، إإذ  ؛أىؿ الباطؿ كصد ىجماتيـ

محجحمجحجمثهتمتخت  َّجخمخجس
ٌٍَُّّّّٰىٰرٰذييىيُّ:، كقاؿ اهلل [251]البقرة: 
رتيبنبىبمبزبربىئيئنئمئزئرئِّّٰ
زت ٰىٰرٰذييىيُّٱٱ:، كقاؿ اهلل [40]الحج: ٱَّمت ٌّ
زئرئٍَُِّّّّّٰ نبىبمبزبربيئنئىئمئ
لكف جعؿ اهلل تعالى الغمبة كالظفر في النياية ، ك [112]األنعاـ:  َّزترتيب

، كلـ يجعؿ أىؿ [141]النساء:  َّمئزئرئَُِّّّّٰٱُّٱلممؤمنيف 
مكُّٱٱ:قاؿ اهلل   و حتى يزىؽ كيخمد،الباطؿ ينفردكف بالٌناس، بؿ قٌيض أىؿ الحؽ يدمغكن

كقاؿ  ،[18]األنبياء:  َّينىنننمنرنزنمماميلىلمليكىك
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جكمقمفحقخفحفجفُّٱ: اهلل  ملخلجلحلمكلكخكحك
 .[17]الرعد:  َّجمهل
يطمعػكف فػي  فَّ الػذيفأك كىذه اآليات تذٌكر بضركرة فيـ سنة التدافع بيف الحػٌؽ كالباطػؿ،     

كيترككف قكلة الحؽ، كاألمر  نيـ يتنٌكبكف منيج األنبياء في الدعكة، اإلصبلح بدكف ىذه السيٌنة، ف
خمدكف إلى القعكد عػف مدافعػة كيقعكف في عناءو كمشٌقة، ألنيـ سيى بالمعركؼ كالنيي عف المنكر، 

يثػػار الحيػػاة الػػدنيا ، كبػػذلؾ ييعطٌػػؿ الجيػػاد فػػي سػػبيؿ اهلل، كال نجػػدي مػػف يكػػؼُّ شػػر الكفػػار الباطػػؿ، كا 
 . (1)يار المسمميف كدينيـ كأعراضيـ كأمكاليـكفسادىـ عف د

  .:ُدراسةُقصصُاألنبياءُواستميامُالعبرُمنيارابعةالُالميمَّة
، إليو دركس القرآف الكريـ أفَّ الذم يسمؾ طريؽ تحكيـ شرع اهلل  تيدم كترشدي كمٌما    

ماؿ الكيد كالصبر عمى حتستقباؿ كا، ال بدَّ أف يتييأ الػػ عمييـ السبلـػػ كيتٌبع طريؽ األنبياء 
مٌمكا األذل، كالتجيُّز لمحصار كالتضييؽ، كىذا كمو مف صكر حصار الدعاة كالمصمحيف حتى يى 

فبل بدَّ لمدعاة مف الكقكؼ أماـ مشاىد صبر كتضحية األنبياء كالمرسميف بركٌية  ،كيستسممكا
العمؿ كالتَّشبُّع بمنيجية كاسترشاد، "الستنباط معالـ األمؿ بيف طٌيات األلـ، ثـ استخراج خطكات 

استنباط الكاجبات التربكية كالعممية، كاألنس بالعناية الربَّانية لنصؿ إلى العز كالتمكيف لئلسبلـ 
خفحفجفمغجغمعجعُّٱ: قاؿ اهلل  ،(2)كالمسمميف"  َّمقحقمف

حضجضمصخصحصُّٱٱ:  كقاؿ اهللكىذه رسالة لكؿ دعاة الحؽ، ، [35األحقاؼ: ]

 َّمكلكخكحكجكحقمقمفخفحفمغجفجغمعمظجعحطمضخض
: ؿػػػػػػؽ الحؽ كأتباع الرسػى طريػػػػػػػػػػػػػػػػة لممؤمنيف الصابريف عمػػػػػػػػػتسمي ، كقاؿ اهلل [34]األنعاـ: 

يمىمممخمحمجميلىلملخلُّٱ ينىنخنمنحنجن
ٌّٰرٰىٰذييىيميحيخيجيىهيهمهجه
رئٍَُِّّّّّٰ مبزبيئربىئنئمئزئ
أفَّ اهلل تعالى ال يخذؿ أكلياءه، كأفَّ إلى  صي دكمناخمي ، كنى [195]آؿ عمراف:  َّىبنب

 كعدـ االستعجاؿ. كاألخذ باألسباب نصره حميؼي المؤمنيف بشرط العمؿ كالجياد كالصبر
 

                                                           

 (.15 11:"كلك شاء ربؾ ما فعمكه" )صعبد العزيز الجميؿ: انظر:  (1)
 (، بتصٌرؼ.22:يير )صسكرة الكيؼ منيجيات في اإلصبلح كالتغصبلح سمطاف:  (2)
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 .يامن:ُاستنطاقُاآلياتُواستخراجُمنيجياتُالعملُلخامسةاُميمَّةال
اكلػػة مححػػاكرة اآليػػات القرآنيػػة ك مي  طريقػػةالكػػريـ، كمػػف سيػػبؿ فيػػـ الكاقػػع مػػف خػػبلؿ القػػرآف 

ىا تخاطػػب ألبابنػػا كجػػدنافعمنػػا ذلػػؾ  فػػ فكنسػػتفيميا لتخبرنػػا، اسػػتنطاقيا، ككأننػػا نسػػأليا لتجيبنػػا، 
أفَّ المطمػكب تبٌيف لنا أفَّ مف مياٌمنا كأكلكياتنا كبػاحثيف عػف الحمػكؿ لمشػكمتنا، أف نفيػـ كأفيامنا ك 

إلػى  ار عػف التنظيػر كالتجريػد"منيج القرآف كالسٌنة ىك لفت األنظ مٌنا كنحفي نتعامؿ مع القرآف أفَّ 
 الميبيمػات ، كينبغػي أال نقػؼ عنػد(1)ا"التأصيؿ كالعمؿ، كأفَّ ما ليس تحتو عمؿ ال ييكترث لو كثيػرن 

أسػباب الظفػر كالتمكػيف فػنحفي بحاجػة إلػى بيػاف العمػؿ كالتفاعػؿ،  يٌمػاتنيرٌكز عمى م طكيبلن، كأف
ظيػػار أىميػػة تػػأخير النصػػر عمػػى المسػػمميف،  لمعمػػؿ بيػػا، كبيػػاف أسػػباب اليزيمػػة لمحػػذر منيػػا، كا 

ـى اهلل نبيػػو  ػػةي (2)ينتصػػر ىػػذا الػػديفلؤلخػػذ بيػػا لتقتػػدم بػػو األمػػة، ك  كليػػذا أليػػ ػػدىت األمَّ ، فأينمػػا كىجى
َـّ النصر كالفرج، فتأٌمؿ ىذه األكامر كغيرىا!:  الخطابى باألمر كسارىعىت فث

 ،َّمهُّٱٱ، ٱَّٱٱٱٌُّّٱ، َّهتُّٱ ،َّيقُّٱ ،َّحجُّٱ ،َّحسُّٱ 

 ، َّييُّٱ ،َّخفحفجفمغجغُّٱٱ،َّٱنتُّٱ ،َّخيُّٱ
تطمٌػػػػػع كتشػػػػػٌكؼ ال يكصػػػػػؼ،  إفَّ المتػػػػػدٌبر آليػػػػػات القػػػػػرآف ينتابػػػػػوٱ،َّملُّٱ ،َّجخُّٱ

كشػعكر المػػريض بالبحػػث عػػف العػػبلج، أك كشػػعكر الحػػائر بالبحػػث عػػف الداللػػة كاليدايػػة، كمتػػدٌبر 
يظفػػر بيػػا، ككممػػا أعػػاد قػػراءة اآليػػة القػػرآف لػػو حاجػػة ماٌسػػة لغايػػة كمقصػػد، ال ييػػدأ لػػو بػػاؿ حتػػى 

تجٌددت لو معافو قد ال يصفيا لساف كال يكتبيا مداد قمـ؛ لركعة الخطاب اإلليي كعظمة تكجييو، 
، كقػاؿ اهلل [24]محمػد:  َّىلمليكىكمكلكاكُّٱ: كلذلؾ قاؿ المكلى 

:زئرئٌٍَُِّّّّّّٰٰىٰرٰذييىيميٱٱُّٱ
رثيتنتىتمتزترتيبىبنبزبمبربيئىئنئمئ
 .(3)[23]الزمر: ٱَّيثىثنثمثزث
ُُ.والمنافقينُالكفارتحميلُمنيجُالقرآنُفيُذكرُخططُُ:السادسةُميمَّةال

إفَّ كشؼ أساليب األعداء في محاربة اإلسبلـ سينَّة قرآنية، كىداية نبكية، كلقد بٌينت 
جسٱُّٱ:قاؿ اهلل لكيد كاإلضرار بالدعكة كأىميا، التي تضمر ااآليات الكثير مف خيطط األعداء 

                                                           

 (.47:سكرة الكيؼ منيجيات في اإلصبلح كالتغيير )صصبلح سمطاف:  (1)
 (. 23:"كلك شاء ربؾ ما فعمكه" )صعبد العزيز الجميؿ: انظر:  (2)
 (.9-8تدبر القرآف )ص:: السنيدمبف عمر انظر: سمماف  (3)
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خلُّٱ: ، كقاؿ اهلل [73]اإلسراء:  َّمصخصحصمسخسحس

خمممحمجميلىلمل مفُّٱٱٱ:، كقاؿ اهلل [76]اإلسراء:  َّ

ط كاآلية التالية تيبٌيف لنا خيطى  ،[4]المنافقكف:  َّجلمكخكلكحكمقجكحق
اؿ اهلل ػػػػػػػػػػػػػػػػككف، قكل الشٌر في الػػػػػػػػػػػػا قػػع فييا في معركة تتجمَّ ػػػػا كسائميػػػػػػػكفيي األعداء ميقٌررة

:ٰىٰرٰذييىيُّٱ ٌٍَُِّّّّّّٰ
يمدُّ بعضيـ بعضان بكسائؿ الخداع كالغكاية، ، [112]األنعاـ:  َّنئمئزئرئ

كمشيد التحٌزب عمى خيطة مقررة كمتفؽ عمييا مف األعداء جديره بأف يسترعي كعي أصحاب 
مكلكاكُّٱ: كقاؿ اهلل  ،(1)دكىـالحؽ؛ ليعرفكا طبيعة الخطة ككسائميا، كطريقة تفكير ع

ىك منزنممرناميلىلمليك ٰىينننىن
، كىذا ييبٌيف طريقة تفكيرىـ كتخطيطيـ كأىدافيـ، كفي حديث كرقة [30]األنفاؿ:  َّري

. فىقىاؿى »قاؿ كرقة:  بف نكفؿ مع النبي ا يِّا ًحيفى ييٍخًرجيؾى قىٍكميؾى ذىعنا، أىكيكفي حى يىا لىٍيتىًني ًفييىا جى
ميٍخًرًجيَّ ىيـٍ : »ؿي المًَّو رىسيك  ، « أىكى ا ًجٍئتى ًبًو ًإالَّ عيكًدمى ؿه قىطُّ ًبًمٍثًؿ مى ـٍ يىٍأًت رىجي ، لى ـٍ قىةي: نىعى فىقىاؿى كىرى

رنا ٍرؾى نىٍصرنا ميؤىزَّ ٍف ييٍدًرٍكًني يىٍكميؾى أىٍنصي خمحمجمىليلملخلُّٱٱ:، كقاؿ اهلل (2)«كىاً 
ـٍ منكـ، فيخبركـ بيـ لتجتنبكىـ كىالمَّوي  ، أم:"[45]النساء: َّيمىممم أىٍعمىـي ًبأىٍعداًئكي

ًليِّا حافظ كىفى ًبالمًَّو كى ا يدفع شرىـ مانعا لكـ مف كيدىـ، أك معينن  اا لكـ منيـ يتكلى شؤكنكـ نىًصيرن كى
 .(3)"عنكـ

ػػا جػػادن ا جماعينػػفكػػر األعػػداء تفكيػػرن كفػػي خبػػر الصػػحيفة " عمػػى التخطػػيط  اا كمعتمػػدن ا منظمن
الحركػػة اإلسػػبلمية، كذلػػؾ حينمػػا بػػدأت قاعػػدتيا فػػي الرسػػكخ، كنجحػػت فػػي جػػذب الػػدقيؽ لضػػرب 

العناصػػر القكيػػة إلييػػا، كبػػدأت تفكػػر فػػي الحمايػػة األمنيػػة البلزمػػة حتػػى تػػؤدم رسػػالتيا لمعػػالميف، 
ر عندئػػذ أدرؾ األعػػداء أنػػو ال بػػد مػػف القضػػاء عمػػى ىػػذه الػػدعكة فػػي ميػػدىا، فكانػػت فكػػرة الحصػػا

 .(4)"يداعب حمميـ كيطفئ ثكرة حقدىـ كيع أمبلن االقتصادم كسياسة التج

                                                           

 (. 3/1191في ظبلؿ القرآف )سيد قطب: انظر:  (1)
ا بيًدئى ًبًو رىسيكؿي المَّوً  :بىابي ، كتاب: التعبير، حيح البخارمصالبخارم:  (2) ؿي مى ةي   أىكَّ اًلحى ٍؤيىا الصَّ ًمفى الكىٍحًي الرُّ
 (.9/29) ،(6982ح)

 (.5/95التفسير المنير )الزحيمي:  (3)
 (.148/76مجمة البياف )المنتدل اإلسبلمي:  (4)
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اآليػات األكؿ فػي  اختصَّ بيػا المنػافقكف فػي محاربػة أىػؿ الػدعكة، أظيرتيػا خيططكىناؾ 
آيػات سػكرة التكبػة التػي سػماىا أىػؿ التفسػير بالكاشػفة كالفاضػحة ألنيػا رٌكػزت عمػى ك  سكرة البقػرة،

اآليات مجمكعة كتيظًيري ب كالمنافقكف كغيرىا، أخطار كخفايا المنافقيف، ككذلؾ آيات سكرة األحزا
فػػي الخفػػاء، كنسػػجكىا ف ك المنػػافقالتػػي حبكيػػا  ، كالتحٌركػػات المشػػبكىة،الشػػريرةخطػػط ال كبيػػرة مػػف

 :مف ذلؾليخدمكا أعداءىـ كييشبعكا شيكاتيـ كقمكبيـ المريضة، 
تخػػكيفيـ ك  رؾاعػػف المعػػ لػػرٌدىـ؛ المجاىػػديفكتشػػكيؾ  يـكتيئيسػػالمػػؤمنيف عمػػى تخػػذيؿ  العمػػؿ -1

جئييىينيٱٱُّٱكالحػظ األلفػاظ القرآنيػة فػي تكصػيؼ ذلػؾ: كالسخرية مػنيـ، ، القتاؿمف 

نتمتٱٱُّٱٱ،[13: األحػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاب]َّٱٱٱمتختحتجتُّٱٱ،[12: األحػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاب] َّخئحئ

 .[167: آؿ عمراف]ٱٱَّنثىثمثزثرثيتىت
لمقاتمة  كاالنضماـ لمكفاربيدؼ الفرار مف القتاؿ،  ،الحمؼ الكاذب كاختراع الذرائع -2
شاعة الفتنة، كبث ركح الضعؼ كالتأثير عمى الرأم العاـ، كجٌر ضعاؼ النفكس، مسمميفال ، كا 

خصُّٱ ،[13: األحزاب]ٱَّٱٱٱجسمخجخمحُّالقرآني:  التصكيرانتبو إلى ف، كاالنيزاـ

ٱٱٱ،[167: آؿ عمراف]َّٱٰىٰرٰذييىيٱٱٱُّٱ، [13: األحزاب]َّٱٱحضجضمص

ٰرٰذييىيميخيحيجييهىهمهجهينىنٱٱُّ
يكىكٱٱُّٱٱ،[15: زابحاأل]َّٱجمحمهلملخلحلجلمكٱٱُّٱٱ، [74 ]التكبة:َّٰى

ىكمكلكُّ، [1]المنافقكف: َّيلىلمل رنمماميلىلمليك

 .[2]المنافقكف: َّخئمئحئجئييىينيميٱٱُّٱ ،[11: البقرة]َّٱٱٱٱزن
يمىمٱٱُّٱ، كمػػا كصػػفيـ القػػرآف : كالكبػػر بػػاإلثـ كالعمػػكع الحػػؽ، اعػػف سػػم االسػػتكبار -3

ىلمليكىكمكلكٱٱُّٱٱ،[5]المنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافقكف: َّمنخنحنجن
 .[206: البقرة] َّاميل

 ـ: ػػػػػػػػأقكاليخبػث ات القرآنيػة تيبػٌيف ػػػػػالعمؿ عمى خنؽ المؤمنيف كتشديد الحصػار عمػييـ، كالكمم -4
جئييُّٱٱ،[7]المنافقكف: َّٱٱٱيبىبنبمبزبربيئىئنئمئٱُّ

لكاكيقىقيفىفيثىثٱٱُّٱٱ،[2]المنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافقكف: َّٱٱخئمئحئ
 ،[19]األحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاب: َّ ىينيميٱٱُّٱ، َّٱيفىفٱٱُّٱ، ٱ[8]المنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافقكف: َّمكىك
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متزتٱُّٱ، [12]القمػػػـ:  َّحطمضخضحضُّٱ، [67]التكبػػػة: َّهبمبُّٱ

ػػػػػػػاتى ًفػػػػػػػي قػػػػػػػد كى "،[205: البقػػػػػػػرة]َّٱىثيثنثمثزثرثيتىتنت مى
فو  حصار المدينة ك عيكَّاشىةى ٍبًف ًمٍحصى ، أىخي ٍرثىافى اأٍلىسىًدمُّ ًف ٍبًف حي  .(1)"أىبيك ًسنىاًف ٍبفي ًمٍحصى

مئخئحئجئييىيٱٱُّٱعػنيـ:  ستيزاء بيـ، قاؿ السخرية مف المؤمنيف كاال -5

نبمبزبربيئٱٱُّٱ، [13: البقػػػػػػػػػػػػرة]َّٱهبمبخبحبجبهئ

 .[50: التكبة]َّىتنتمتزترتيبىب
بطػػافك  إظيػػار اإليمػػاف -6 كالمػػؤمنيف، كالتجسُّػػس  مخادعػػة الخػػالؽ ، ك الػػكالء لعػػدكىـالكفػػر ك  ا 

كف المجاىػديف، كيتمصصػكف العمبلء كالخكنة في ىذه األيػاـ، الػذيف ييراقبػحاؿ ك، عمى المجاىديف
ػػػؿ: عمػػػييـ، ثػػػـ ييسػػػممكنيـ كمقمػػػة سػػػائغة لمعػػػدك آؿ ]ٱَّٱزبربيئىئنئمئُّٱ، تأمَّ

ٱَّجضحضمصخصٱٱُّٱ ،[9]البقػػػػػػػػػػػػػػػػػرة:  َّزبربيئىئٱٱُّٱ ،[167: عمػػػػػػػػػػػػػػػػراف
 .[20]األحزاب: 

خئٱٱُّٱالتغطية عمى نفاقيـ بزعميـ المشاركة في القتػاؿ، كدقٌػة األلفػاظ تخبػرؾ بفسػاد نٌيػاتيـ:  -7

]األحػػػػػػػػػػػػزاب: َّىثنثمثزثرثٱٱُّٱٱ،[46: التكبػػػػػػػػػػػػة]َّٱخبحبجبهئمئ

 .[20]األحزاب: َّمسحصخسحسجسمخمحجخجحٱٱُّٱ، [18
جابتيا كالتفاعؿ معيا المسارعة في  -8 ، كالشكاىد كاألكاذيب ، كنشر اإلشاعات(2)إذاعة الفتنة كا 

خفحفجفمغجغمعجعمظحطمضٱُّٱكثيػػػػػرة، منيػػػػػا: عمػػػػػى ذلػػػػػؾ القرآنيػػػػػة 
: التكبػػػػػػػة]َّٱٱٱمصخصحصمسُّ، [14]األحػػػػػػػزاب: َّٱجكمقحقمف
حمجميلىلملخلُّ ،[19]األحػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاب: َّٱزيريٰىُّ ٱ،[47

 .[48: التكبة]ٱٱَّٱٱٱممخم

ذا باآليات القرآنية تفضحيـ كتيعٌرم غشػيـ كتسػتُّرىـ باإلسػبلـ، قػاؿ    ىنننٱُّٱ: كا 

]المنافقكف: َّٱمنخنحنجنٱٱُّٱٱ،[1]المنافقكف: َّٱريٰىين

قػػػػػرة: ]البَّٱيبىبنبمبٱٱُّٱ ،[7]المنػػػػػافقكف: َّٱمثزثرثيتٱٱُّٱ، [5
                                                           

 تصٌرؼ يسير.( ب14/143) : الجامع ألحكاـ القرآفالقرطبي(1) 
 (،21/268التفسير المنير )كالزحيمي: (، 21/283التحرير كالتنكير )ابف عاشكر: انظر:  (2)
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مبخبحبجبهئمئخئُّٱ، [167: آؿ عمراف]َّخنحنجنٱٱُّٱ، [9

مخجخمحجحٱٱُّٱ ٱ،[46: التكبة]َّٱٱحجمثهتمتختحتجتهب

يتىتنتٱٱُّٱ ،[8: البقػػػػرة]َّٱٱمئزئرئُّٱ، [47: التكبػػػػة]َّٱخسحسجس

ٱَّٱٱميزيريٰىينىنننُّ، [10: البقػػػػػػػػػػػػػػػػرة]َّمثنثزثرث
 .[12: البقرة]

 ـ طرقنػا كأسػاليبنايػلف فَّ أف تيحصى،  كثر مفأحيـ، كسمكميـ ائىذا جزءه صغيره مف فضك   
غكائو الذم ال يتكٌقؼ.خبيثة تتجٌدد بتجدُّد الحاجة  ، إضافة إلى تحريش الشيطاف كا 
ُ.أىميةُمعرفةُخططُاألعداء

ؽ تفكير الييػكد كالمنػافقيف فػي طر كثيرو مف المنيج القرآني كالسنة النبكية فيـه لىذا كفي    
 فكائد عظيمة منيا: يـ لممسمميف، كفي ىذائذاإيسيبؿ 

: ، ثـ الحـز كالحسـ، قاؿ اهلل كاإلدارة القكية بالطرؽ المناسبة التعامؿ معيـ معرفة أساليب -1
ملخلُّٱ :، كقػػػػػػػػػػػػػاؿ [4]المنػػػػػػػػػػػػػافقكف:َّجلمكخكلكحكمقجكحقمفُّٱ

 .[45]النساء: َّىليل
 " قمة معرفة العدك مف أكبر الثغرات التي يؤتى المسممكف مف قبميا، فيـ ينطمقػكف مػف خػبلؿ -2

آيػػػات التككػػػؿ العامػػػة، كيجيمػػػكف عػػػدكىـ، كقكتػػػو، كتخطيطػػػو، كلػػػيس ىػػػذا ىػػػك المػػػنيج اإلسػػػبلمي 
كػػاف ليخػػكض معركػػةن أك إمػػاـ المتػػكٌكميف فػػي األرض، فمػػا  الصػػحيح...، كرغػػـ أف رسػػكؿ اهلل 

، فقػػػد كػػػاف ييرًسػػػؿ مػػػف يأتيػػػو باألخبػػػار، كيجمػػػعي (1)إال كالمعمكمػػػات عنػػػده كاممػػػة عنػػػو" ييقاتػػػؿ عػػػدكنا
ى ىػػذا سػػار قػػادة المسػػمميف ، كعمػػمػػات، حتػػى يأخػػذ باألسػػباب ثػػـ يتكٌكػػؿ عمػػى رٌب األربػػابالمعمك 

 العظماء عبر التاريخ اإلسبلمي.
مكلكخكحكُّٱ: ، قػاؿ أسػاليبيـ الختيػار العػبلج المناسػبتطعيـ المؤمنيف ضد  -3

ٱَّمنخنحنجنممخمحمجمهلملخلحلجل
، فجعؿ المؤمنػكف اء إرىاب المؤمنيف نفسينااد األعد، فالنتيجة عكسية، فمقد أر [173] آؿ عمراف: 

                                                           

 .(524-2/523التربية الجماعية ) :منير الغضباف(1) 
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، فمػف تكٌكػػؿ عميػو ىػػداه كحمػاه ككفػػاه، كلػػـ بعػػبلج التكٌكػؿ عمػػى الخػػالؽ  ىػذه الحػػرب لصػالحيـ
 .(1)يكمو إلى نفسو

حشد الصفكؼ كجمع الكممة، ألفَّ التفرؽ كالتنازع أصؿه مف أصكؿ اليزيمة كالفشؿ، قاؿ  -4
 :ىقيفىفيثىثنثمثزثرثيتىتُّٱ

مُّكفى  ًإفَّ الشٍَّيطىافى  »: ، كقاؿ النبي [152اف: ]آؿ عمر  َّيقاك قىٍد أىًيسى أىٍف يىٍعبيدىهي اٍلميصى
لىًكٍف ًفي التٍَّحًريًش بىٍينىييـٍ  ًزيرىًة اٍلعىرىًب، كى بينيـ بالخصكمات كالشحناء كالحركب كالفتف ، أم: «ًفي جى

 .(2)كغيرىا
 

 ُ.وعالقتياُبإدارةُالحصارالكريمُُالقرآنالجوانبُاإلداريةُفيُ:ُالمطمبُالثاني
 يمكف تككيف إدارة ناجحة إلدارة الحصار كاألزمات مف خبلؿ األمكر التالية:  

ُ.أوًل:ُتشخيصُالمشكمةُوالبحثُعنُالحمول
كيعمػػي عػػف  خيص المشػػكمة يضػػاعؼ الخمػػؿ،إفَّ سػػكء فيػػـ الكاقػػع كعػػدـ النجػػاح فػػي تشػػ  

 عػػػف السػػػيادة بسػػػبب سػػػكء فيميػػػـ ألسػػػباب التػػػأخر ؛كالمسػػػممكف اليػػػـك فػػػي محنػػػة شػػػديدة الحمػػػكؿ،
عػف الشػر  كاف يسػأؿ النبػي  حذيفة بف اليماف الصحابي الجميؿ كىذا  ،عف النصر كالعجز

ػًف الشَّػرّْ   كىافى النَّاسي يىٍسأىليكفى رىسيػكؿى اهللً  »حتى ال يقع فيو فيقكؿ:  كيٍنػتي أىٍسػأىليوي عى ٍيػًر، كى ػًف اٍلخى عى
افىػػػةى أىٍف ييػػػٍدًركىًني فَّ مػػػف أىػػػـ أسػػػباب النجػػػاة مػػػف الشػػػركر كاجتنػػػاب السػػػمبيات أف تعتػػػرؼ (3)«مىخى ، كا 

 األمة اليكـ بعبلمات الضعؼ لتعمؿ عمى سد الخمؿ كالنقص كجبر الكسر.
 الصػػػػناعاتفػػػػرأل أكثػػػػر سػػػػمميف مػػػػف بمػػػػداف المزار بمػػػػدة   عمػػػػر فػػػػاركؽ األمػػػػةكىػػػػذا 

أغنيػػػػاء بعػػػػض فقػػػػالكا كمػػػػا يقػػػػكؿ  !،فيـ أشػػػػد التعنيػػػػؼعػػػػنٌ فاالقتصػػػػادية فػػػػي يػػػػد غيػػػػر المسػػػػمميف، 
أدرؾ الحقيقػػة التػػي ستعيشػػيا  أنػػوكممػػة قػػد ال تصػػدقكف  قػػاؿ ف !،: لقػػد سػػخرىـ اهلل لنػػاالمسػػمميف

 .ـنفقاؿ: كيؼ بكـ إذا أصبحتـ عبيدان عندىـ، ئة عاااألمة بعد ألؼ كأربعم

                                                           

 رجػب ابػف اإلمػاـ لتفسػير الجػامع) التفسػير رجػب الحنبمػي: ركائػع بػف أحمد بف الرحمف عبد الديف زيفانظر:  (1)
 (.1/271( )الحنبمي

تىٍحػػًريًش  :بىػػابي  ، كتػػاب: صػػفة يػػـك القيامػػة كالجنػػة كالنػػار،صػػحيح مسػػمـ، شػػرح محمػػد فػػؤاد عبػػد البػػاقيمسػػمـ:  (2)
بىٍعًثًو سىرىايىاهي ًلًفٍتنىًة النَّاًس كىأىفَّ مىعى كيؿّْ ًإٍنسىافو قىًريننا )  ( 4/2166) ،(2812حالشٍَّيطىاًف كى

مىاعىةه  ، كتاب: الفتف،صحيح البخارمالبخارم: ( 3) ـٍ تىكيٍف جى : كىٍيؼى األىٍمري ًإذىا لى  .(9/51) ،(7084ح) بىابه
ػًة ًعٍنػدى ظيييػكًر اٍلًفػتىًف كتحػذير الػدعاة إلػى الكفػر :بىػابي ، كتػاب: اإلمػارة، صػحيح مسػمـكمسمـ:   مىاعى كـً اٍلجى  اأٍلىٍمػًر ًبميػزي
  .(3/1475) ،(1847ح)
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ُ.ثانيًا:ُوضعُالرجلُالمناسبُفيُالمكانُالمناسب
ـٌ ىػػذا    مئزئرئُّٱمػػف خػػبلؿ تقػػديـ الكفػػاءات ككضػػعيا فػػي مكانيػػا الصػػحيح: كيػػت
ُّٱ: حكايػػػة عػػػف ابنػػػة شػػػعيب  كقػػػاؿ ، [55]يكسػػػؼ:  َّمبزبربىئيئنئ

ف أف ييقػػػػػٌدـ مًكػػػػػكيي ، [26]القصػػػػػص:  َّختحتجتهبمبخبجبحبهئ
ف كػاف فػي مكانػو إصػبلحه لمخمػؿ كقػكة فػي اإلدارةليػةغير المسمـ إف كاف عمػى كفػاءة عا ، مػع ، كا 

العمػػؿ عمػػى صػػناعة الكػػكادر العاممػػة الناجحػػة مػػف المسػػمميف ألفَّ المسػػمـ أحمػػؿ لؤلمانػػة كأكثػػؽ، 
كصػاحبو كثقػػا بػػو فاسػػتأجراه  اسػػتعاف بػػابف أريقػط فػػي اليجػػرة رغػػـ كفػره، لكػػف النبػػي  كالنبػي 

 .(1)ليدليما عمى الطريؽ إلى المدينة
تيطٌبػؽ مػا ألٌنيا اليـك نجحت نجد أنيا ا ا كتكنكلكجين صناعين المتقٌدمة كلك نظرنا إلى الدكؿ 

تيقػػػٌدـ آراء كمقترحػػػات ذكم الخبػػػرة كالمنصػػػب تركػػػو المسػػػممكف مػػػف دركس القػػػرآف اإلداريػػػة، فيػػػي 
فَّ  العممػػػػي رأيػػػػو  أف يحتػػػػـر الخبػػػػرات كأف ييقػػػػٌدميا كأاٌل ييقػػػػٌدـ حػػػػاكـعمػػػػى العمػػػػى أم بعػػػػدو آخػػػػر، كا 

يبحثػػكف كيدرسػػكف كيضػػعكف الخطػػط، مختٌصػػكف الشخصػػي أك رأم حككمتػػو طالمػػا ىنػػاؾ عممػػاء 
ال ف ف الػدكؿ مػا كصػمت إال بػالعقكؿ ػاالعا كا  مكُّٱمػنيج القػرآف  ممػة كاإلدارة الناجحػة، كىػذا أيضن

القػػػػػػػػرنيف  ك، فػػػػػػػػذ[95]الكيػػػػػػػػؼ:  َّحنجنممخمحمجمهلملخلحلجل
كيحتاجي فقػط لؤليػدم العاممػة، كىػي متػكٌفرة بكثػرة، كتنتظػر  كاإلدارة الصحيحةالسميمة عنده الخبرة 

بػػػٌرردكلنػػػا العربيػػة إال بسػػػبب  تػػأخرتكمػػػا األكامػػر لمعمػػػؿ كاإلصػػبلح،  ، التسػػٌمط اإلدارم كالغيػػػر مي
َـّ بسبب ا  لمؤامرات كالتدخبلت الخارجية.كتقديـ غير الكفاءات، ث
 .خطرُتوسيدُاألمرُإلىُغيرُأىمو

 غير أىمو مف ذكم الخبرة كالتخصصإلى  ػػ مف الكظائؼ كالمياـ ػػتككيؿي األمر  دُّ ييع  
، كقد مرَّ في التاريخ كيؼ سقطت بغداد األكلى بسبب ىذا األمر، كرأينا كيؼ تكٌلى اإداريِّ  فسادنا

المناصب العميا في ببلد المسمميف مٌمف يفتقر إلى الكفاءات كالتقكل، ككصؿ الكثير بنفكذ القرابة 
ٱٱ، ا ما حٌذرنا منو القرآف الكريـ، مٌما دٌمر ببلد المسمميف، كىذكقمة األمانة سطةكالرشكة كالكا

جعمظحطمضخضحضجضمصخصحصمسخسحسُّ
خسحسُّقىٍكليوي:  عىًف اٍبًف عىبَّاسو ، "[72]األحزاب:  َّخفحفجفمغمعجغ

                                                           

 .(1/79السير)ك في اختصار المغازم  الدرر البر: بف يكسؼ الحافظ النمرم،انظر:  (1)
 (.1/150الرحيؽ المختـك )انظر: صفي الرحمف المباركفكرم: ك  
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ـٍ تىًطٍقيى  :َّمس ، فىمى ـى مىى آدى يىا عى مىٍييىا قىٍبؿى أىٍف يىٍعًرضى يىا عى ـي ًإنّْي الطَّاعىةى عىٍرضى : يىا آدى ـى ا، فىقىاؿى آًلدى
ا ًفييىا ـٍ تىًطٍقيىا، فىيىٍؿ أىٍنتى آًخذيىىا ًبمى مىى السَّمىكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىاٍلًجبىاًؿ، فىمى انىةى عى : قىٍد عىرىٍضتي اأٍلىمى ن فىقىاؿى

ٍف أىسىٍأتى عيكًقٍبتى  ، كىاً  ًزيتى : ًإٍف أىٍحسىٍنتى جي ا ًفييىان قىاؿى مى : كى مَّمىيىا، فىذىًلؾى قىٍكليوي: يىا رىبّْ ـي فىتىحى ذىىىا آدى ، فىأىخى
 .(1)"َّخفحفجفمغمعجغجعُّ

ٌّٰىٰرٰذييىيميخيحيجيُّٱ: كقػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اهلل   
ف شاء كؿ رجؿ مؤتمف عمى ما فرض اهلل عميو، إف شاء أدَّ "فػ  ،[27]األنفاؿ:  ٍَّّ اىا، كا 
ثػػػـ سػػػٌمى العاصػػػي مػػػف  كقػػػاؿ القتبػػػي: الخيانػػػة أف يػػػؤتمف عمػػػى شػػػيء فػػػبل يػػػؤدم إليػػػو، ،خانيػػػا

 .(2)"المسمميف خائنان، ألنو قد ائتمف عمى دينو فخاف
:  كفي قصة مكسى مع شعيب "عمييما السبلـ" قالت ابنة شعيب حكاية عف مكسى    
تضػػػػػػػػػػػػػػػييع ، ك [26القصػػػػػػػػػػػػػػػص: ] َّختحتجتهبمبخبجبحبهئُّٱ

ػا النَّبًػيُّ  »حػديث: ، ففػي الطاٌمػة كبػرل حػذَّرنا منيػا النبػيُّ  األمانة بتكسيد األمر لغير أىمو بىٍينىمى
  ػػى رىسيػػكؿي المَّػػًو تىػػى السَّػػاعىةين فىمىضى : مى ػػاءىهي أىٍعرىابًػػيّّ فىقىػػاؿى ، جى ػػدّْثي القىػػٍكـى ٍجًمػػسو ييحى ،  ًفػػي مى ػػدّْثي ييحى

تَّػ ـٍ يىٍسػمىٍع، حى : بىٍؿ لىػ ـٍ يي قىاؿى بىٍعضي . كى ا قىاؿى ا قىاؿى فىكىًرهى مى : سىًمعى مى ًديثىػوي فىقىاؿى بىٍعضي القىٍكـً ػى حى ى ًإذىا قىضى
 : ًف السَّاعىةً  -أيرىاهي  -أىٍيفى »قىاؿى : « السَّاًئؿي عى : ىىا أىنىا يىا رىسيكؿى المَّػًو، قىػاؿى انىػةي »قىاؿى ػيّْعىًت األىمى فىػً ذىا ضي

: «فىاٍنتىًظًر السَّاعىةى  تييىان قىاؿى اعى : كىٍيؼى ًإضى ٍيًر أىىٍ »، قىاؿى سّْدى األىٍمري ًإلىى غى ، (3)«ًمًو فىاٍنتىًظًر السَّاعىةى ًإذىا كي
ٍنًكبًػي،   أىًبي ذىرٍّ كفي حديث  مىػى مى رىبى ًبيىػًدًه عى : فىضى : يىا رىسيكؿى اهلًل، أىالى تىٍستىٍعًمميًنين قىاؿى : قيٍمتي قىاؿى

 : َـّ قىػػاؿى ػػًة »ثيػػ نَّيىػػا يىػػٍكـى اٍلًقيىامى انىػػةي، كىاً  نَّيىػػا أىمى ، كىاً  ػػًعيؼه ، ًإنَّػػؾى ضى ػػذىىىا يىػػا أىبىػػا ذىرٍّ ػػٍف أىخى ػػةه، ًإالَّ مى نىدىامى ًخػػٍزمه كى
مىٍيػػػًو ًفييىػػػا قّْيىػػا، كىأىدَّل الَّػػػًذم عى نمػػػا يتعمٌػػؽ بصػػػبلح كخػػػراب المجتمعػػػات  افػػاألمر لػػػيس ىٌيننػػػ ،(4)«ًبحى كا 

ذا رأيػػتـ المراكػػز تيبػػاع كتشػػترل كتيػػدل، كأصػػحاب الكفػػاءات ييػػؤخَّركف، المسػػممة،  كال يجمػػس فػػي كا 
أفَّ نصػػػػر األمػػػػة فػػػػي ىػػػػذه الظػػػػركؼ اعممكا كالفػػػػارغكف كالضػػػػعفاء، فػػػػ مراكػػػػز القيػػػػادة إال الجيمػػػػة

، كلػػف يتػػأتى إال بعػػد تعػػديؿ األمػػكر فػػي نصػػابيا، كتسػػميـ األمػػر ألىمػػو ممػػف يجمػػعي بػػيف مسػػتحيؿ
 .(5)، كالقكة عمى حمؿ األمانةكحسف السيرة ،كنقاء الضمير ،كصبلح العمؿ ،عيمًؽ العمـ

                                                           

 (.19/198) : جامع البيافالطبرم (1)
 .بتصٌرؼ يسير (2/16) : بحر العمـكقندمر السم (2)
ػابى مىٍف سيًئؿى ًعٍممنا كىىيكى ميٍشتىًغؿه فً  :بىابي ، كتاب: العمـ، صحيح البخارمالبخارم:  (3) ًديثى ثيَـّ أىجى ًديًثًو، فىأىتىَـّ الحى ي حى

 (.1/21) ،(59ح) السَّاًئؿى 
كرىةو ) :بىابي ، كتاب: اإلمارة، صحيح مسمـمسمـ:  (4) ري مىارىًة ًبغىٍيًر ضى  (.3/1457) ،(1825حكىرىاىىًة اإٍلً
 (.384،385) التتار :انظر: راغب السرجاني (5)
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ُ.التيُيتعّدىُنفعياُإلىُالغيرإقامةُالمشاريعُالمبادرةُفيُثالثًا:ُ
 كالتي تقكـ عمى تبادؿ المنفعة أك نفع اآلخريف كخاصةن في كقت الضيؽ كالحصار  

غاثة المميكؼ ،، كىذا مف محاسف إسبلمنا الذم دعانا إلى التكافؿ االجتماعيكاألزمة غناء  ،كا  كا 
 ، كأعطانا مفاتيح،ىذه القيـ كلقد ألمحى لنا القرآف الكريـ إلى شيءو مف ،المحتاجكمساعدة  ،الفقير

مثهتٱُّٱٱٱ:: قاؿ اهلل بينيما لحكارنستمع إلى ا فمثبلن: في قصة شعيب كمكسى عمييما السبلـ

حسجسمخجخمحجحمجحج حضجضمصحصخصمسخس

خكحكجكمقحقمفخفحفمغجفجغمعجعمظمضحطخض

 َّهنمنخنحنجنخمممحمجمهلملخلجلحلمكلك
محتاجه إلى رجؿو قكم أميف  ف شعيب فبنكد ىذا االتفاؽ تيبٌيفي أ ،[28 – 27القصص: ]

كاف في ريعاف شبابو، كيحتاج  حسب الصفات التي ذكرتيا إحدل ابنتيو في القصة، كمكسى 
، فيذا االتفاؽ عمى خر لتصمح بذلؾ حياتيماإلى زكجة تؤنس كحشتو كيسكف كؿ منيما إلى اآل

لى االخير يتعٌدل نفعو إلى  بنة شعيب التي انتفعت بنعمة مكسى كشعيب ػػ عمييما السبلـ ػػ، كا 
 الزكج الصالح.

ىػػؤالء القػػـك  إلػػىكفػػي قصػػة الممػػؾ الصػػالح ذم القػػرنيف حيػػث قػػاـ بمشػػركعو تعػػٌدل نفعيػػو 
سػان فػػي ك مػف قبػؿ يػأجكج كمػػأجكج، كنسػتميـي منػو در كاإلفسػػاد المضػطيديف الػذيف يتعٌرضػكف لمظمػـ 

كالحػكار  ،الكربػات تفػريجيسػعى لمخيػر ك الميبادرة كعدـ انتظار األجػر أك المقابػؿ إذا كػاف اإلنسػاف 
بػػادرة ذم القػػرنيف أسػػفرى عػػكىػػؤالء القػػـك الضػػعفاء بػػيف ذم القػػرنيف  ػػرة ميسػػاعدتيـ لف مي فػػي ميحاصى

اؿ اهلل ػػػػػػػػدكف فػػػي األرض كيػػػؤذكف اآلمنػػػيف، قػػػػػػػػػالشػػػر، كرٌد ظمػػػـ يػػػأجكج كمػػػأجكج الػػػذيف كػػػانكا يفس
:حضجضمصخصحصمسخسحسجسمخجخمحجحمجحجمثٱُّٱ

حكجكمقحقمفخفحفجفمغجغمعجعمظحطمضخض

جهمههنمنخنحنجنممخمحمجمهلملخلحلجلمكلكخك

 –93الكيػػػػؼ: ]ٱٱَّمشهسمسهثمثهتمتهبمبمئهئهيميخيحيجيٰه
96]. 

 ُ.إلىُفعلُالخيرُوعدمُانتظارُالمقابلُرابعًا:ُالمسارعة
عندما بادر لرفع  مكسى  مكقؼكفي القرآف الكريـ أمثمة كثيرة عمى ذلؾ منيا:   

رتيبىبنبمبُّٱكلـ ينتظر األجر كسقى البنتي شعيب عف البئر  الصخرة
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، فيك قكـ بمقيس لسميماف نقؿ خبر  ماقصة اليدىد عندفي ك ، [24]القصص:  َّزت
جمهلملخلحلجلمكلكخكحكجكمقحقُّٱٱسارع لخدمة دينو

ىمممخمحمجميلىلملخلخمحم حنجنيم
ىيميخيحيجييهىهمهجهينىنمنخن
عندما بادر إلى بناء   الخضر كفي قصة،  [24-22: النمؿ]َّٰىٰرٰذيي
 َّمبزبربيئىئنئمئُّٱماؿ اليتيميف لصيانة المتصٌدع  الجدار

 .[77]الكيؼ: 
ػػةكفػػي السػػيرة النبكيػػة مكاقػػؼ     عنػػدما اشػػترل بئػػر ركمػػة  بػػف عفٌػػاف كمبػػادرة عثمػػاف جمَّ

َـّ الخيػػػػر كالنفػػػػع كػػػػؿ النػػػػاس مػػػػف المسػػػػمميف  كجعميػػػػا صػػػػدقة ليشػػػػرب النػػػػاس، كػػػػاف ك  ىـ،ر كغيػػػػفعػػػػ
ه مػػف الميػػاجريف، فيبػػادر كيعػػرض عميػػو مالػػو، كييخٌيػػره فػػي أف ك مػػف األنصػػار يأتيػػو أخػػالصػػحابي 

رة التػػي ػػػػػػػكس الكبيػػػػػػػػػه الميػػاجر، كال تفعػػؿي ىػػذا إال النفك يختػػار إحػػدل نسػػائو لييطٌمقيػػا كيتزكجيػػا أخػػ
خمحمجميلىلملُّٱ:  وػػػػػػػػػػػػػػػػػػتحػػػػػب الخيػػػػػر كتسػػػػػارعي إليػػػػػو، قػػػػػاؿ الم

حضُّٱ: اهلل ، كقػػػػػاؿ [133]آؿ عمػػػػػراف:  َّحنجنيمىممم

جكمقحقمفخفحفجفمغجغمعجعمظحطمضخض
 .[9]الحشر: ٱَّٱملخلحلجلمكلكخكحك
 

ُ.ونظائرهُالتوجيوُالقرآنيُاإلداريُلمتعاملُمعُالحصارُ:المطمبُالثالث
سكفي الصَّدؼ، كلف نستخرج ىذا المؤلؤ إال إذا فتحنا ء التي تى ىفَّ ديرر القرآف بمثابة الآللإ

مػؽو،  ىذه األصداؼ، كعندئذو تشعُّ لنا أنكاره كقبساتو، كيغمرنا ىذا الفيض كيتكٌشؼ لنا مف عمػـو كخي
صبلح   .(1)كعمؿو كدعكة، كحركةو كا 

ػػؿ فػػي آيػػات سػػكرة األحػػزاب التػػي ت فَّ المتأمّْ حػػٌدثت عػػف معركػػة المسػػمميف مػػع األحػػزاب، كا 
ليػػػدرؾ أفَّ األمػػػة بحاجػػػة إلػػػى الكقػػػكؼ عمػػػى الػػػدركس  ؛كالشػػػٌدة كالػػػؤلكاء التػػػي أصػػػابت المسػػػمميف

مع الحصار لمكاجيتو كمحاكلة  ككاقعينا ، حٌتى تستطيع أف تتعامؿ إداريناكالتكجييات القرآنية الفذىة
مشػاركة الييػكد كدكرىػـ الخبيػث فػي حصػار العطػرة كقد مرَّ في السيرة ، كسر مخالبو أك اقتبلعيا

ف، فأٌلبكا القبائؿ العربيػة كحرضػكىا، فكافقػت قػريش ، كالتخطيط لبلنتقاـ مف المسمميالمدينة النبكية
                                                           

 (.15كالتغيير )ص: انظر: سكرة الكيؼ منيجيات اإلصبلح (1)
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المسػػممكف، ككافقػػت غطفػػاف طمعػػان فػػي  الشػػعكرىا بمػػرارة الحصػػار االقتصػػادم الػػذم يضػػربو عمييػػ
 .(1)كتابعتيـ قبائؿ أخرلخيرات المدينة، 

في تاريخ اإلسبلـ، فقد كشؼ خيطط األعداء  كلمَّا كاف حصاري المدينة حدثنا جمبلن  
كأخطارىـ، كفضح المنافقيف، كنٌبو المسمميف إلى أىمية العمؿ كاالستعداد في كافة المجاالت، 
لذلؾ سنقؼ مع ىذا الحصار عٌمنا نستميـ منو الدركس الميمة التي تيسعفنا لنيدـ أسكار الحصار 

، كلف أسرد األحداث التفصيمية بقدر ما سأركز عمى الدركس حاطت بمعصـ األمة اليكـالتي أ
زئرئٌٍَُُِّّّّّّّٰٱ:قاؿ اهلل ، اإلدارية الميمة بعكف اهلل تعالى

مئ نتىتمتزترتيبنبىبمبزبربيئىئنئ
لكاكيقىقيفىفيثىثنثمثزثيترث
مماميلىلمليكىكمك -9]األحزاب:  َّزنرن

ف يغزكا في عقر دارىـ كفي عكاصـ بمدانيـ، كميعرَّضكف ألف "فالمسممكف ميعرَّضكف أل، [11
، ف ف ييسٌجؿ القرآف حادثتي األحزاب كقريظة فذلؾ مف سمة التكرار ايتكالب عمييـ األعداء جميعن 

، كالذم يتدٌبر حديث يد المسممكف مف ىذه الدركس مادينا كمعنكينالكي يستف (2)عمى مدل العصكر"
ُمبلمح ىذا التكجيو اإلدارم في المحطات اآلتية: درؾالقرآف عف غزكة األحزاب ي

 .والروحيةُالتعبديةاإلدارةُ -1
، كاإلكثػار مػف الػدعاء، كحػاؿ النبػي التكجو إلى اهلل كىذه ميمتيا تذكير الناس بربيـ ك    
 ػا رسػكؿ اهلل  »أبػي أكفػى قػاؿ: ابػف فقد جاء في الصحيحيف مف حػديث ، كالخندؽ يـك بدر دىعى
  يىػػػػٍكـى األى : ، فىقىػػػػاؿى ٍشػػػػًرًكيفى مىػػػػى المي َـّ اٍىػػػػًزـً »ٍحػػػػزىاًب عى ػػػػاًب، المَّييػػػػ ػػػػًريعى الًحسى ٍنػػػػًزؿى الًكتىػػػػاًب، سى َـّ مي المَّييػػػػ

ٍلًزٍلييـٍ  ـٍ كىزى ، المَّييَـّ اٍىًزٍميي كجاء الفػرج كانيػـز العػدك بجنػكد اهلل  دعاءه ، فاستجاب اهلل (3)«األىٍحزىابى
كقمبت قدكرىـ، حتى أرسؿ عمييـ الرعػب، كجالػت الخيػكؿ التي اقتمعت خياميـ، كأطفأت نيرانيـ، 

مات بضركرة شحف الجماىير تبرز ميمة القائد كالعالـ كاإلماـ في األز كىنا  ،(4)بعضيا في بعض
ختحتجتُّٱ: قاؿ اهلل كعدـ إغفاؿ دكر الدعاء كالقنكت،  ،كربطيـ باهلل  إيمانينا
حصمسخسحسجسجخمخمحجحُّٱ:  ، كقػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اهلل [14]غػػػػػػػػػػػػػػػػافر: َّهتمت

                                                           

 (. 2/258السيرة النبكية )الصبلبي:  (1)
 (.2/662)التفسير األساس في سعيد حكل: انظر:  (2)
لىػػػػػةً  :بىػػػػػابي ، كتػػػػػاب: الجيػػػػػاد كالسػػػػػير، صػػػػػحيح البخػػػػػارمالبخػػػػػارم:  (3) ٍلزى ػػػػػًة كىالزَّ ٍشػػػػػًرًكيفى ًباليىًزيمى مىػػػػػى المي اًء عى  الػػػػػدُّعى
 (.4/44) ،(2933ح)

 (.2/273السيرة النبكية )الصبلبي: (، ك 14/144) لجامع ألحكاـ القرآف: اانظر: القرطبي (4)
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زئرئٌٍَُُِّّّّّّّٰٱ:قػػػػاؿ اهلل ، ك [56]األعػػػػراؼ: َّخص
، فنجد اليدؼ الػرئيس مػف [9]األحزاب: َّنبمبزبربيئىئنئمئ

ىك ربط ىػذه  (1)ىذا "التصكير البديع لما أصاب المسمميف مف ىٍـّ بسبب إحاطة األحزاب لممدينة"
كتبقػػى القمػػكب عمػػى  ،كحػػدهلػػريح كالجنػػكد، فيػػـز األحػػزاب ، الػػذم أرسػػؿ االقمػػكب المؤمنػػة بػػاهلل 

فػي حياتػو كميػا، "كبػذلؾ تنقطػع القمػكب  اٌتصاؿ دائـ بربيا، كال تفزع إاٌل إليو، كىذا حػاؿ النبػي 
، لكػػػفَّ ىػػػذا ال يتنػػػاقض مػػػع سػػػنة األخػػػذ (2)مػػػف االعتمػػػاد عمػػػى األسػػػباب كتتصػػػؿ بػػػرب األربػػػاب"

اجية االبتبلء كغرس الصػبر نفسيان لمك  ة المؤمنيفكتييئ باألسباب لفؾ الحصار كتفريؽ األحزاب،
حيجيٰهمهجههنمنخنحنجنممخمُّٱفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي نفكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ 

 .[22]األحزاب:  َّهبمبهئمئهيخيمي
 .العمميةُاإلدارة -2

الطاقػػػات الكامنػػػة  كاالسػػػتفادة مػػػف األفكػػػار الجديػػػدة التػػػي تظيػػػر ال بػػػدَّ لمقائػػػد مػػػف احتػػػكاء   
، يػو الػذم أعجػب النبػي برأ فقبؿ غزكة الخندؽ أدلى سػمماف الفارسػي قدر اإلمكاف،  كالشابَّة

كتمثٌػػؿ فػػي حفػػر الخنػػدؽ، قػػاؿ سػػمماف: يػػا رسػػكؿ اهلل، إنَّػػا إذا كينَّػػا بػػأرض فػػارس كتخكفنػػا الخيػػؿ، 
خندقنا عمينا، فيؿ لؾ يا رسكؿ اهلل أف تخندؽن فأىعجب رأم سمماف المسمميف، كتـ تحديد المكاف 

ىػػك أكؿ مػػف  يكػػكف النبػػي  ، كبػػذلؾشػػماؿ المدينػػةمكشػػكفة الػػذم ييعتبػػر ثغػػرة أمنيػػة كعسػػكرية 
كفاجػػػػػأ بػػػػػذلؾ األحػػػػػزاب كأفشػػػػػؿ  اسػػػػػتعمؿ الخنػػػػػدؽ فػػػػػي الحػػػػػرب فػػػػػي تػػػػػاريخ العػػػػػرب كالمسػػػػػمميف،

، ككػذلؾ اسػتفاد النبػي (3)يت قػكة العػدكتكل السػٌرية كسػرعة اإلنجػاز، كتشػتمخططاتيـ، كأظير مسػ
  عنػد الحبػاب بػف المنػذر فػي التخطػيط مف الخبرة العمميػة أك يعٌطميػا، كلػـ يغفميػا  يػكـ بػدر

 فيدـ كؿ آبار الماء القريبة مف العدك كأبقى الماء خمؼ المسػمميف ليقطػع اإلمػداد عػف المشػركيف،
مئهيميخيحيجيٰهمهُّٱأىػػػػػػػػػػؿ العمػػػػػػػػػػـ النػػػػػػػػػػافع فقػػػػػػػػػػاؿ:  كامتػػػػػػػػػػدح اهلل 
مئخئحئييجئىينيميُّٱ: ، كقػػػػػػاؿ [11]المجادلػػػػػػة: َّهئ
 .[43العنكبكت: ]َّهئ

 

                                                           

 (.2/276السيرة النبكية )الصبلبي:  (1)
 (.222:كانظر: فقو السيرة لمبكطي )ص .(2/187) التربية الجياديةمنير الغضباف:  (2)
مرجػػع سػػبؽ  لصػػبلبي:انظػػر: اك  .(2/444مغػػازم )ال الكاقػػدم: كاقػػد بػػف عمػػر بػػف محمػػد اهلل عبػػد أبػػك انظػػر: (3)
 (.109:السيرة النبكية دركس كعبر )صكانظر: مصطفى السباعي:  .(2/260) ذكره
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 .اإلدارةُالقيادية -3
يشػعر بػألـ الجمػاىير، يكػكف مػع المجاىػديف فػي الميػداف، ك الػذم القدكة د القائكتتمثؿ في    

عمى بطنو مف  كاف نعـ القدكة فكاف يربط حجرنا فالنبي  كيعيشي بينيـ، ف ف جاعكا يجكع قبميـ،
لكخكحكجكمقحقمفخفحفجفُّٱ ككذلؾ كػاف أصػحابو مػف بعػده، ،شدة الجكع
ػػػػػٍف أىنىػػػػػسو ك  ، [21]األحػػػػػزاب: َّجمهلملخلحلجلمك ػػػػػبلى   عى : غى قىػػػػػاؿى

ػػرىبى بً  ، فىضى ػػكّْتي عىػػؿى بىٍطنيػػوي ييصى ، فىجى ٍنػػوي يىٍأكيػػؿي الشَّػػًعيرى ًضػػيى المَّػػوي عى ػػري رى عىػػؿى عيمى ًدينىػػًة فىجى ـي ًباٍلمى يىػػًدًه الطَّعىػػا
 : قىاؿى مىى بىٍطًنًو كى مىى اٍلميٍسًمًميفى »عى سّْعى المَّوي عى تَّى ييكى ا تىرىل حى  .(1)«كىالمًَّو مىا ىيكى ًإالَّ مى

اؿ اهلل ػػػػػػػكرل، قػد فػػي قراراتػػو؛ بػػؿ ال بػػد مػػف الشػػػػػػػػػػػكمػػف القبسػػات اإلداريػػة أال يتسػػٌمط القائ
 :كقاؿ [159]آؿ عمراف: ٌٍََّّّّٰىُّٱ ،:خئحئجئييىينيُّٱ

كف العسكرية، كاآلراء ؤ يقبؿ رأم أصحابو الخبيريف بالش ، فيذا النبي [7]األنبياء: َّمئ
يػا كػؿ قػادة المسػمميف فػي معػاركيـ مالعامػة، كصػارت ىػذه سػنة تناق الحسنة التػي تخػدـ المصػمحة

 .(2)ككاٌفة شئكف حياتيـ
 .اإلدارةُاألمنية  -4

"كاف جياز أمف الدكلة اإلسبلمية عمى حذر تاـ مف أعدائو، لذا فقد كاف يتتبع أخبار    
ة، ككاف األحزاب كيرصد تحركاتيـ، كيتابع حركة الكفد الييكدم منذ خرج مف خيبر باتجاه مك

اـ بما جرل بينيـ كبيف قريش، كبينيـ كبيف غطفاف، كبعد جمع المعمكمات دعا النبي تعمى عمـ 
 الدكر  فيغفمك كلـ يككنكا  ،(3)"كبار قادة جيش المسمميف إلى اجتماع لبحث المكقؼ الخطير

: اؿ اهلل ػػػػػػقف، الذيف طالما حٌذر القرآف منيـ، ػػػاألسكد الذم يمعبو خفافيش الظبلـ مف المنافقي
ىثيثىفنثمثزثرثىتيتنتمتزترتيبىبنبمبُّٱ

ننزنمنرنمماميلىلمليكىكلكمكاكيقيفىق
جبحبهئمئخئحئجئىييينيميزيريٰىينىن
مخجخمحجححجمجمثهتمتختحتجتهبمبخب

                                                           

 (.2/742تاريخ المدينة البف شبة ) البصرم، النميرم شبة بف عمر زيد أبك(1) 
 (.107-106السيرة النبكية دركس كعبر )صمصطفى السباعي:  :انظر (2)
 (.2/259) السيرة النبكيةالصبلبي:  (3)
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 َّجغمعجعحطمظمضخضمصجضحضخصحصمسخسحسجس
 .[20-18]األحزاب:

يدىد أف يذىب بالكتاب مر الإجراء أمني احترازم، إذ أى  برز كفي قصة سميماف       
، [28]النمؿ:  َّننمنزنرنمماميلىلمليكىكُّٱكيراقب 

، كراقب تحركاتيـ انظر ماذا ييخطط لؾ اآلخركف لتحسف التصرؼ كفييا دركس أمنية ميمة،
كمحاكالت  كالتيٌقظ الدائـ لمكرىـ ، كالحذر مف المنافقيففي الخندؽ ، كفعؿ حذيفة كأفعاليـ

ىلُّٱٱ: قاؿ اهلل  ار مف يشؾ القائد في بعض تصرفاتو،كاختب ،انقضاضيـ كغدرىـ

 :اؿ ػػػػػ، كق[71]النساء:  َّينىنننمنزنرنمماميل
رئٌٍَُِّّّّّّٰٰرٰىٰذييُّٱ

 [102]النساء:  َّيئىئنئمئزئ
 .اإلدارةُالعسكرية -5

، كالتأىُّػػب الػػدائـ لممكاجيػػة كلرصػػد أم مػػف خػػبلؿ الحػػـز كالقػػكة مػػع العػػدككالتػػي ظيػػرت    
ممىمخمحمجميلىلملخلُّٱ: ، قاؿ اهلل ـ مباغت لمعدكتحرؾ أك ىجك 
 .[23]األحزاب:  َّيهىهمهينجهىنمنخنحنجنيم
األعػػداء بقيػػادة عمػػرك بػػف كد  فرسػػافبعػػض  حصػػار األحػػزاب لممدينػػة خػػرجكفػػي أحػػداث    

بػػػف كد عمػػػرك فجػػػاءت فرسػػػاف المسػػػمميف كحػػػدث نػػػزاؿه بػػػيف ، فػػػاقتحمكا منػػػو بخػػػيميـ تيمَّمػػػكا ثغػػػرناك 
تبػرز اإلدارة ك كخرجػت خػيميـ منيزمػة،  ، فقتمػو عمػي ف عمى بف أبي طالب كفارس المسممي

كفػػي حفػػر المسػػمميف ، الحصػػار كمتابعتػػو لمميػػدافأثنػػاء النبكيػػة مػػف خػػبلؿ كجػػكد القيػػادة العسػػكرية 
ألف" ييطىػػٌكر المسػػممكف أسػػاليبيـ فػػي مكاجيػػة عػػدكىـ، بحيػػث تكػػكف مكافئػػة ليػػا بػػؿ  لمخنػػدؽ تكجيػػوه 

ف يعييا المسممكف تماـ الكعي، كاالسػتفادة مػف الخبػرات، أقضية خطيرة يجب سابقة عمييا، كىي 
 .(1)كالطاقات الكامنة ىي السبيؿ المناسب لذلؾ"

كرأينا كيؼ استطاعت المقاكمػة أف تمػٌرغ أنػؼ العػدك الصػييكني كأف تيزمػو ػػػ بفضػؿ اهلل 
 النصػػر، كحفػػركا األنفػػاؽ  ػػػػ عنػػدما أداركا المعركػػة العسػػكرية بصػػكرة رائعػػة لٌمػػا أخػػذكا بأسػػباب

، كخرجػػػكا لمعػػػدك فػػػي قكاعػػػده العسػػػكرية كخمػػػؼ خطكطػػػو، ممػػػا أربػػػؾ إدارة العػػػدك ا بػػػالنبي تأٌسػػػين 
، [26]األحػػػػػػػػػػػػػػػػزاب: َّرنمماميلىلمليكىكُّٱكقيادتػػػػػػػػػػػػػػػػو 

                                                           

 .(321:فقو السيرة النبكية )ص :منير الغضباف(1) 
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ككانػػت صػػكاريخ المجاىػػديف تػػدٌب الرعػػب فػػي قمػػكب العػػدك، حتػػى صػػارت مػػدف الػػداخؿ المحتػػؿ 
 خالية الشكارع بسبب الخكؼ.

 .ةُالجتماعيةاإلداُر -6
" الرجؿ كحكائجيـ يدرؾ حاجة الصحابة كيقٌدر مصالحيـ كاف النبي     ، كدليؿي ذلؾ أفَّ

، كيستأذنو مف المسمميف إذا نابتو النائبة مف الحاجة التي ال بدَّ منيا، يذكري ذلؾ لرسكؿ اهلل 
، رغبة في الخير مف عمموفي المحكؽ بحاجتو فيأذفي لو، ف ذا قضى حاجتو رجع إلى ما كاف فيو 

جميلىلملخلُّٱ: (1)في أكلئؾ مف المؤمنيف" لو، فأنزؿ اهلل  كاحتسابنا
حيجييهىهمهينجهىنمنخنحنجنيمىمممخمحم
ٍَُِّّّّّٰٰىٌّٰرٰذىيييميخي
 استأذف النبي  كيشيد لذلؾ أف جابر ، [62]النكر:  َّربيئىئنئزئمئرئ

االلتفات أف تيتـ بتحصيف المجتمع ب ، كفي ىذا رسالة لمقيادة الفٌذةلحاجة لو فأذف لو النبي 
  ، كمراعاة ظركؼ المجاىديف.لمشاكؿ الشباب كالفقراء كالمقبميف عمى الزكاج

 .اإلدارةُالقتصادية -7
فػػي  فقػػد سػػاىـ جػػابر محاكلػػة التخفيػػؼ عػػف الصػػحابة كدفػػع الجػػكع عػػنيـ، مػػف خػػبلؿ    

فمما استعاف النبي  خارم،تخفيؼ الجكع عف الصحابة المجاىديف، كالقصة بطكليا في صحيح الب
ػػري ، أظيػػر لػػو معجػػزة البركػػة فػػي الطعػػاـ بربػػو  مّْ ييخى ، كى ـى مىٍيػػًو المٍَّحػػ يىٍجعىػػؿي عى ، كى ٍبػػزى عىػػؿى يىٍكًسػػري الخي فىجى

ٍبػزى  ٍؿ يىٍكًسػػري الخي ـٍ يىػػزى َـّ يىٍنػػًزعي، فىمىػ اًبًو ثيػػ ييقىػػرّْبي ًإلىػػى أىٍصػحى ػػذى ًمٍنػوي، كى ػةى كىالتَّنُّػػكرى ًإذىا أىخى تَّػػى البيٍرمى يىٍغػػًرؼي حى ، كى
 : بىًقػيى بىًقيَّػةه، قىػاؿى ػةه »شىػًبعيكا كى اعى ـٍ مىجى ػابىٍتيي قصػة يكسػػؼ كفػي ، (2)«كيًمػي ىىػذىا كىأىٍىػػًدم، فىػً فَّ النَّػاسى أىصى

 (3)، كسبؿ التغمٌػب عمييػاالتعامؿ مع األزمة االقتصادية كيفية منيجيات كاضحة المعالـ في، 
تركيػز ك  العمػؿ كعقػد كرشػات دَّ أف نػتعمـ فنػكف اإلدارة االقتصػاديةزماتنا المعاصرة ال بأكنحفي في 

كتقنػػػيف اسػػػتخداـ  كاالقتصػػػاد كعػػػدـ اإلسػػػراؼ فػػػي المػػػكارد، التػػػكفير فػػػي أىميػػػةدركس الػػػخطػػػب ك ال
 الكيرباء كالماء كالطعاـ كغيره.

 
 

                                                           

 .(172:)ص تيذيب سيرة ابف ىشاـ :كفر عبد السبلـ محمد ىا (1)
ٍندىًؽ كىًىيى األىٍحزىابي  :بىابي ، كتاب: المغازم، صحيح البخارمالبخارم:  (2)  .(5/108) ،(4101ح) غىٍزكىًة الخى
 .(217-213:اإلدارة في سكرة يكسؼ )ص :انظر: نايؼ قرمكط (3)
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 .اإلدارةُالعممية -8
ساعدتو مف خبلؿ م مف خبلؿ كجكد القائد في الميداف كما كاف يفعؿ النبي    

يبادر بالعمؿ كيساعد أصحابو كيضرب الصخكر  ، فقد كاف النبي كتكجيييـ لمصحابة 
نياية ليؿو طكيؿ كمحنةو قاسية، امتدَّت ما ينكؼ  "ككانت الخندؽ فعبلن ، (1)بالمعكؿ، كينقؿ التراب

عف سنتيف، كاف المسممكف فييا في محف متتابعة، كطمعت العرب بيـ بعد أحد، إلى أف آذف 
مة، حيث بمغت المحنة قمَّتيا بعشرة آالؼ مف اآلحزاب، لمبدء بمرحمة حبانتياء ىذه المر  هلل ا

ٍنوي:  جديدة حدَّدىا  كنىنىا، نىٍحفي نىًسيري ًإلىٍيًيـٍ »ًحيفى أىٍجمىى األىٍحزىابى عى ـٍ كىالى يىٍغزي كىي ، (2)«اآلفى نىٍغزي
اؿ مف ػػػػػادىـ، كاالنتقػػػػػػجسأؿ غزكىـ في ػػػػػػػػي عقائدىـ قبيف، فػػػزك المشركػػػػادرة لغػػػػػػػكأخذ زماـ المب

"ػػػػػػػػالدف زتمتيبرتىبنبمبزبربيئىئُّٱ(3)اع إلى اليجـك

لكاكيقىقيفىفيثىثنثمثزثىتيترثنت
ننمنزنرنمماميلىلمليكىكمك
 . [27 –25]األحزاب: َّخئحئجئييىينيزيميريٰىينىن

بػػرز منػػذ فػػٌج التػػاريخ، كمػػٌر المسػػممكف ديػػف اهلل كحصػػار أتباعػػو عمػػى إفَّ حػػرب األعػػداء 
فمقػػد عانػػت العػػراؽ كالشػػاـ  بسبلسػػؿ متكاصػػمة مػػف الحصػػار كالتضػػييؽ مػػف شػػتى الممػػؿ كالًنحػػؿ،

مف أحداثو تشبو ظػركؼ غػزة، كفمسطيف كغيرىا مف حصار الكفرة كأعكانيـ، كممَّا سجمو التاريخ 
ت جيػػكش التتػػار اليائمػػة المدينػػة كدخمػػ، ككانػػت مدينػػة حصػػينة حٌيػػرت ىكالكػػك ،(4)مدينػػة ميافػػارقيف

نمػا صػبركا كجاىػدكا ،بعد حصار بشع استمر عامػان كنصػؼ ، دكف أف تتحػرؾ لػـ يستسػمـ أىميػا كا 
 بمراقبػةالضػخمة كاكتفػت األسػماء كاأللقػاب  نخكة في قمب أمير مػف األمػراء أك ممػؾ مػف الممػكؾ،

ميف البطػػؿ الكامػػؿ محمػػد كلػػـ يتحركػػكا، حتػػى ألقػػى التتػػار القػػبض عمػػى قائػػد جنػػد المسػػمالمكقػػؼ 
عمػى  مقػببلن غيػر مػدبر، ثابتنػا ربػو  قطعة حتػى لقػيى  جسده قطعةن  اعك األيكبي كأذاقكه الكيؿ كقطَّ 

 .(5)قفية أرض المسمميفكى 

                                                           

 .(213:)ص الراشدة الخبلفة لتاريخ مكجز مع النبكية السيرة البكطي: فقو رىمضاف سىعيد مٌحمدانظر:  (1)
 (.172:تيذيب سيرة ابف ىشاـ )ص :كفر عبد السبلـ محمد ىاانظر: ك  

ٍندىًؽ كىًىيى األىٍحزىابي  :بىابي ، كتاب: المغازم، صحيح البخارمالبخارم:  (2)  (.5/110) ،(4110ح) غىٍزكىًة الخى
 ( بتصٌرؼ يسير.326 :)ص فقو السيرة النبكيةالبكطي:  (3)
اآلف فػي شػرؽ تركيػا إلػى الغػرب مػف بحيػرة "كاف"، أم بػيف سمسػمة جبػاؿ البحػر تقع ميافارقيف: مدينة قديمة،  (4)

 (.174لتتار )ص:ا :السرجاني . انظر:كالفرات دجمة ، بيفديار بكر في شماؿ شرؽ األسكد

 (.174ص:التتار )السرجاني: انظر:  (5)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AC%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AC%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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ُالمبحثُالثاني
ُالتعاملُمعُالعدوُفيُالحصارُكيفيةُ

التعامػػؿ مػػع العػػدك حسػػب الظػػركؼ اختيػػار األسػػمكب المناسػػب فػػي قتضػػي تإفَّ الحكمػػة 
فأحياننػػا ال بػػٌد مػػف أسػػمكب الحػػكار كعػػدـ االنػػدفاع، كأحياننػػا ال بػػدَّ مػػف الحػػـز كالحسػػـ، كاألحػػداث، 

كأحياننا قد يضطر المسممكف لمتعامؿ مع العدك عبر كسطاء لمكصكؿ إلػى مصػمحة المحاصػريف، 
 كيٌتضح ىذا أكثر في المطالب التالية:

 ُ.معُالعدوُأسموبُالحوار:ُالمطمبُاألول
ػػف تػػكٌلى تكجيػػو األمػػة سياسػػينا  فػػي نفػػكس الػػبعضا كبيػػرن  اشػػغمت اليزيمػػة النفسػػية حٌيػػزن  ممَّ

، فعمد إلى االستدالؿ بصمح الحديبية كػدليؿو شػرعي ييسػمّْـ بػو أرض فمسػطيف لمييػكد، كبػذؿ كفكرينا
 ،ىذا الغزك الفكرم كالثقػافي لضػراكة خطػره ماؿ المسمميف لتقكية شككتيـ فييا، كال بدَّ مف مكافحة

األمػػة كمجابيتيػػا لعػػدكىا حتػػى يػػأذف المػػكلى بػػالفرج، كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ تكضػػيح بعػػض قػػكة كلبقػػاء 
 المفاىيـ الميمة:

ال بدَّ مف فيـ الظػركؼ التػي أحاطػت بالمسػمميف قبػؿ صػمح الحديبيػة، مػف حيػثي بيػاف مكانػة  .1
كأصػػػػحابو لػػػػدكرىا الريػػػػادم فػػػػي قمػػػػكب  بػػػػي مكػػػػة فػػػػي قمػػػػكب المسػػػػمميف كفػػػػي محػػػػط أنظػػػػار الن

آؿ ]َّٰىينىنننمنزنرنمماميلُّٱ: ، قػػػػػػػػاؿ اهلل المسػػػػػػػػمميف
 .[96عمراف: 

فػي تقمقؿ المكانة العسػكرية لقػريش بعػد غػزكة األحػزاب، كبالػذات بعػد تفكػؾ التكاجػد الييػكدم  .2
ٱَّىمممخمُّٱفصاركا  ال يمكف أف يغفمو األعداء المدينة، ففرض المسممكف كاقعنا جديدنا

 .[29]الفتح: 
لمعمػػرة فػػرض عمػػى العػػدك أف يعتػػرؼ بشػػرعية اإلسػػبلـ كمكانتػػو، كأفَّ لػػو  فػػي خػػركج النبػػي  .3

الحػػؽ كبقيػػة القبائػػؿ فػػي زيػػارة مكػػة، كىػػذا سػػاعد عمػػى انتشػػار اإلسػػبلـ، كبالتػػالي إضػػعاؼ قػػريش 
ًضػػػػعت أمػػػػاـ خيػػػػاريف: إمػػػػا أف تػػػػرد النبػػػػي  ة كأصػػػػحابو فتخسػػػػر مكانتيػػػػا األدبيػػػػ أكثػػػػر ألنيػػػػا كي

مػػػا أف يقبمػػػكا دخػػػكليـ فتيتػػػٌز مكػػػانتيـ  ؛كاالجتماعيػػػة بسػػػبب صػػػدىـ ىػػػؤالء عػػػف البيػػػت الحػػػراـ، كا 
 .العسكرية ألنيـ سييعٌيركف بعدـ قدرتيـ عمى رٌد جحافؿ التكحيد

فرؽ كبير بيف ىدنة صمح الحديبية كصمح بعػض الػدكؿ اليػـك مػع الييػكد المغتصػبيف،  ىناؾ .4
قرا ر لممغتصػب باغتصػابو، كتمكػيف لػو، كتطبيػع سياسػي كامػؿ فصمح ىؤالء اليكـ ىك استسبلـ كا 

بيػكت الالمعتقميف في سجكف العدك، كاستمرار المداىمات كالقتؿ كنسػؼ  آالؼبقاء ب ، كرضىمعو
حػؽ  استسػبلـ كخيانػة كتفػريط فػي وصػمحان كلكنػ كىػذا كمػو لػيس، ، كمصػادرة األمػبلؾفمسػطيف فػي
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ٌّٰىٰرٰذييىيميخيحيجيُّٱيقػكؿ:  ، كربنػا (1)األمة
، كببلد المسمميف كحقكقيـ جزء مف ىذه األمانة، كىي اليػـك فػي أعنػاؽ [27]األنفاؿ:  ٍَّّ

 الحكاـ كالساسة، كعمييـ أف يحفظكىا كيعيدكىا إلى مكانتيا الحقيقية.
لفيـ التشريع اإلسبلمي  اا ميمن مصدرن  السيرة النبكية كالسنة القكلية كالفعمية لمرسكؿ  تمثؿ"  .5

، (2)"كبخاصة عند تحديد كيفية التعامؿ مع األعداء قات االجتماعية كالسياسية،عمى مستكل العبل
 .[4 – 3]النجـ: َّيهىهمهجهينىنمنخنحنجنُّٱ ألنَّو مف عند اهلل 

 التركيػػز عمػػى الغايػػة كاليػػدؼ القريػػب كالبعيػػد مػػف اليدنػػة، كعػػدـ إعطػػاءمػػف األىميػػة بمكػػاف "  .6
: اؿ ػػػػػ، ق(3)"رؼ المسػمـػػػػة لمطػػػػػػػػػػػػػحة الجكىريأىمية قصكل لؤلمكر الشػكمية عمػى حسػاب المصػم

 .[61]األنفاؿ:  َّمنخنحنجنخمممحمجمهلملخلحلجلُّ
كقػػريش ترشػػد إلػػى أمػػكر  الدراسػػة المتأنيػػة فػػي شػػركط الصػػمح الػػذم تػػـ بػػيف رسػػكؿ اهلل " إفَّ  .7

 ،(4)"ألمػةعقد صمح أك معاىدات مع أعػداء ا ينبغي األخذ بيا عندما يكاجو المسممكف حاالت مف
فَّ  ػػػةن "كا  ٍرمى ػػػكفى ًفيػػػًو حي ػػػًة ًإذىا طىمىبيػػػكا أىٍمػػػرنا ييعىظّْمي ػػػكًر كىاٍلبيغىػػػاًة كىالظَّمىمى ٍشػػػًرًكيفى كىأىٍىػػػؿى اٍلبًػػػدىًع كىاٍلفيجي ًمػػػٍف اٍلمي

ٍيػػرىهي فىيي  نىعيػػكا غى ٍف مى مىٍيػػًو، كىاً  ػػاًت المَّػػًو تىعىػػالىى، أيًجيبيػػكا ًإلىٍيػػًو كىأيٍعطيػػكهي كىأيًعينيػػكا عى ريمى ػػا ًفيػػًو حي مىػػى مى نيكفى عى عىػػاكى
ييٍمنىعيكفى ًممَّا ًسكىل ذىًلؾى  ، كى ـٍ بىٍغًيًي ـٍ كى مىى كيٍفًرًى ريمىاًت المًَّو تىعىالىى، الى عى ـي حي  .(5)"تىٍعًظي

يجػػكز لشػػعبنا أف يحػػاكر العقػػبلء مػػف الغػػرب إلثبػػات عدالػػة قضػػية الشػػعب الفمسػػطيني، كقػػد  .8
كىػػػذا األسػػػمكب أثبػػػت نجاحػػػو فػػػي كثيػػػر مػػػف معارضػػػيو إلثبػػػات صػػػدؽ دعكتػػػو،  حػػػاكر النبػػػي 

ٌٍَُّّّّٰىٰرٰذييُّٱٱ:القضػػػػػػػػػػػايا اإلسػػػػػػػػػػػػبلمية، قػػػػػػػػػػػػاؿ اهلل 
فػػػػػػػػ فَّ الحػػػػػػػػكار معيػػػػػػػػـ  ، [64]آؿ عمػػػػػػػػراف:  َّربيئىئنئمئزئرئِّّٰ

                                                           

(، كانظر: البخارم: كتاب الشركط، بػاب الشػركط فػي الجيػاد 87/8) مجمة البيافالمنتدل اإلسبلمي: انظر:  (1)
 .(2732، 2731ح/)كالمصالحة مع أىؿ الحرب 

 فػتحالع وقالني:   ح ور بوه علي به أحمد الفضل لأبل مرجع سبؽ ذكره، نفس الصفحة.المنتدل اإلسبلمي:  (2)
، كسييشار إلى ىذا المرجع حيف كركده الحقا ىكذا: ابف حجر العسقبلني: (5/396) البخارم صحيح شرح البارم

 فتح البارم.
 (.87/14) المنتدل اإلسبلمي: مرجع سبؽ ذكره (3)
 (.88/14) لمرجع السابؽا (4)
 (.3/269زاد المعاد )ابف قٌيـ الجكزية:  (5)
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، كبالتػػالي يسػػتجمب الػػدعـ السياسػػي لكسػػر الحصػػار كالظمػػـ عػػف شػػعبنا تعػػاطفيـ كتأييػػدىـيسػػتنفر 
 . (1)باب الذم أيًمرنا بوكتعتبر ىذه الخطكة  مف األخذ باألس

فيػو تطمػع إلػى كضػع أفضػؿ لمػدعكة أك  كليذا: ال يجكز الصمح مع األعداء إذا لػـ يكػف"   
ف مػػف أىػػـ األمػػكر التػػي ينبغػػي االنتبػػاه إلييػػا عنػػد الرغبػػة فػػي تحقيػػؽ... ك األمػػة ىدنػػة أك صػػمح  ا 

حيطػػة بقصػػد إضػػعاؼ كال لخدمػػة األىػػداؼ االسػػتراتيجية لؤلمػػة: إشػػعار الخصػػـ بػػالقكة كاالسػػتعداد
]األنفػػاؿ: َّخصحصمسخسحسُّٱكىػػذا مػػف مقاصػػد  الجانػػب النفسػػي لػػدل العػػدك،

إف ..عمػى تممػؾ زمػاـ األمػكر يجعػؿ الصػمح يخػدـ مصػمحتو. فشعكر العدك بالتفكؽ كالقدرة  ،[60
كالبعيػدة ف نػو صػمح  الصمح مع العدك إف لـ يقترف بالقكة الحاميػة لػو كيخػدـ مصػالح األمػة القريبػة

ٍف قيػػػًدر كصػػػار تفػػػاكض مػػػع أٌم عػػػدكو غيػػػر مغتصػػػب ألرض (2)"، كلػػػيس لػػػو إلػػػزاـارعن محػػػـر شػػػ ، كا 
ا معتػػػزِّاكحقػػكؽ، فػػبل بػػدَّ أف يكػػػكف المفػػ كال ييفػػاكض مػػػف مكقػػؼو ضػػعيؼ، بػػػؿ بدينػػو،  اكض شػػامخن

يمسػػػؾي ب حػػػدل يديػػػو قممػػػو لييشػػػٌرط عمػػػى العػػػدك، كباليػػػد األخػػػرل سػػػبلحو المشػػػرع خػػػكؼ غػػػدرو أك 
فطالمػػػا غػػػدر األعػػػداء ، [71]النسػػػاء: َّرنممُّٱميػػػة منيجيػػػة كىنػػػا تبػػػرز أى ،خديعػػػة

بالمسمميف بعد أف أظيركا ليـ المسكنة كالكد، كمف ذلؾ ما فعمو التتار بقيػادة ىكالكػك مػع الخميفػة 
كتمٌخضت بتنازؿ المعتصـ كبقائو  االعٌباسي المعتصـ، فبعد المفاكضات السرية التي دارت بينيم

قتمػػكه قتمػػة و رغػػـ إعطػػاء التتػػار كػػؿ مػػا أرادكا لكػػنيـ غػػدركا بػػو ك فػػي منصػػبو فػػي الظػػاىر، إال أنَّػػ
 .(3)شنيعة بعد أف ذبحكا أكالده كخٌربكا ببلده

 .[61]األنفاؿ: َّهلملخلحلجلُّٱ: كقفة مع قكلو 
ال مانع مف ميادنة الكفار عند الحاجة، إذا احتاج المسممكف لميادنتيـ لككف المسػمميف "

ى عمػػػى المسػػػمميف مػػػف شػػػرىـ، ال بػػػأس بالميادنػػػة إلػػػى أف يقػػػكل ال يقػػػدركف عمػػػى قتػػػاليـ كيخشػػػ
 [61]األنفػاؿ: َّهلملخلحلجلُّٱالمسممكف عمى قتاليـ أك إذا طمبكا ىػـ الميادنػة 

فييػادنكف، لكػف لػيس ىدنػة دائمػػة، إنمػا ىدنػة مؤقتػة مؤجمػة إلػػى أجػؿ حسػب رأم إمػاـ المسػػمميف، 
 .(4)"لما فيو مف المصمحة

                                                           

-517األسػػاليب النبكيػػة كالعصػػرية فػػي فػػؾ الحصػػار عػػف الػػدعكة اإلسػػبلمية )ص:رمضػػاف الزيػػاف: ظػػر: ان (1)
518.) 
 ( بتصرؼ يسير.87/8مجمة البياف )المنتدل اإلسبلمي:  (2)
 (.157-154التتار )السرجاني: انظر:  (3)
 (.1/67( )الكىاب عبد بف محمد لئلماـشرح األصكؿ الثبلثة )البراؾ:  ناصر بف الرحمف عبد :لفكزافا (4)
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هلملخلحلجلُّٱالقػػػػػكؿ فػػػػػي تأكيػػػػػؿ قكلػػػػػو: "كجػػػػػاء فػػػػػي تفسػػػػػير الطبػػػػػرم: 

قاؿ أبك جعفر: يقكؿ تعػالى ذكػره  ، [61]األنفاؿ: َّمنخنحنجنخمممحمجم
ما تخػافٌف مػف قػكـ خيانػة كغػدرنا، فانبػذ إلػييـ عمػى سػكاء كآذنيػـ بػالحربلنبيو محمد  جلُّٱٱ: كا 

، إما بالدخكؿ في اإلسبلَّهلملخلحل ف مالكا إلى مسالمتؾ كمتاركتؾ الحربى ـ، ، كا 
ما بمكادعة، ما ب عطاء الجزية، كا  ، يقكؿ:  َّهلملُّٱكنحك ذلؾ مف أسباب السمـ كالصمح  كا 

 .(1)"فمؿ إلييا، كابذؿ ليـ ما مالكا إليو مف ذلؾ كسألككو
 
ُ.أسموبُالرسائلُوالسفراءُ:الثانيُالمطمب

المحاصريف يحتاجكف إلػى مة الحصار العصيبة، حيث أٌف ىذا األسمكب لو مكانتو في مرح   
كػػؿ جيػػد، كلػػف تصػػؿ التفاصػػيؿ الدقيقػػة لمعػػالـ عػػف أحػػكاليـ إال مػػف خػػبلؿ السػػفراء كالرسػػؿ الػػذيف 
يػػػذىبكف إلػػػى كػػػؿ الػػػببلد كيتكاصػػػمكف مػػػع أصػػػحاب القػػػرار فػػػي كػػػؿ بمػػػد، كييمٌخػػػص الباحػػػث ىػػػذا 

 المكضكع في المنيجيات التالية:
ُ.تنظيرُالخارجيمنيجيةُالأوًل:ُ
العمػػؿ الخػػارجي  أف يسػػمؾ العػػاممكف لنصػػرة قضػػاياىـ كػػؿ السػػبؿ، كأال يغفمػػكا دكرال بػػدَّ   

رساؿ سفراء أذكيػاء عمػى الػدكاـ؛ ليقنعػكا العػالـ بأىميػة  كالتنظير لقضايا المحاصريف كمشاكميـ، كا 
كحككمػاتو كبعػدىا اإلنسػاني، كنسػج جسػكر مػف التكاصػؿ مػع أنػاسو كمؤسسػات  كصدقيا قضايانا
كسػػبيـ لصػػالح ديننػػا مػػف خػػبلؿ التحػػٌرؾ الجػػاد كالعمػػؿ ري الشػػعكب المحاصػػرة كالمظمكمػػة، ك تيناصػػ
 .[2]المدثر: َّخبحبُّٱالقائؿ:  ، كأف يستفيد السفراء مف دكرىـ في الدعكة إلى اهلل الميرٌكز

كػػاف يضػػػرب عمػػى األكتػػػار  نبلحػػػظ أف رسػػكؿ اهلل كخػػبلؿ مرحمػػة التنظيػػػر الخػػارجي "
حفظ ة التي يخشاىا الحاكمكف، فكانت رسمو تطمػئف ىػؤالء الحػاكميف عمػى ممكيػـ، كأنػو سػيي النفسي

ليػػـ إذا دخمػػكا فػػي اإلسػػبلـ، حتػػى أكلئػػؾ الػػذيف عػػادكا اإلسػػبلـ كحػػاربكه، لػػـ يكػػف الغػػيظ أك الحقػػد 
غيػػر ىػػذه السياسػػة بػػؿ كػػاف إكػػراميـ ىػػك األسػػاس بعػػد دخػػكليـ باإلسػػبلـ أك حتػػى بعػػد انقطػػاعيـ يي ل

كسػمة عظيمػة مػػف  ،ا فػي تػاريخ اإلسػػبلـا كخطيػرن ا كبيػػرن لقػد كانػػت ىػذه الرسػائؿ منعطفنػ، وعػف حربػ
 .(2)"حيث ربطت المسمميف بالعالـ كمو، بيف تأييد أك بيعة أك مكاجية ،سماتو

 كىناؾ أخبلؽ يحسف بالسفير المسمـ أف يتحٌمى بيا، مف ذلؾ:
                                                           

 (.14/40): جامع البياف الطبرم (1)
 (، بتصرؼ يسير.3/57المنيج الحركي لمسيرة النبكية )منير الغضباف:  (2)
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 .الستماعُإلىُاآلخرينُحسف -1
عػػدـ مقاطعػػة المتحػػدث حتػػى ينتيػػي، كىػػذا أدب اهلل اره أـ مخػػالفيف، ك سػػكاءن كػػانكا متفقػػيف مػػع أفكػػ

مهجهينمنىنخنحنجنيمىمممخمحمُّٱ: تعػػػػػػػػػػػػػػالى لنبيػػػػػػػػػػػػػػو 

 .[114]طو:  َّىه
 .أدبُالخطاب" -2

كخصكصػا فػي مجػاؿ الػدعكة إلػى اهلل تعػالى فػػي مكاتبػات الممػكؾ كرؤسػاء الػدكؿ مطمػكب شػػرعا، 
لمػا تضػمف مػف لػيف القػكؿ كالمكعظػة فػي بأنػو كتػاب كػريـ،  لذا كصفت بمقيس كتاب سػميماف 

الػدعكة إلػػى عبػػادة اهلل عػز كجػػؿ، كحسػػف االسػتعطاؼ كاالسػػتمطاؼ مػػف غيػر أف يتضػػمف سػػٌبا كال 
هئمئخئحئجئييُّٱ: لعنػػػػا، كيؤيػػػػده قػػػػكؿ اهلل عػػػػز كجػػػػؿ إلػػػػى نبيػػػػو 

خبحبجبهئمئخئحئُّٱكقكلػػػػػػػػػو لمكسػػػػػػػػػى كىػػػػػػػػػاركف:  ، [125]النحػػػػػػػػػؿ:  َّجب

ملخلُّٱٱ:فػػي الكتػػاب غايػػة الكصػػؼ بػػدليؿ قكلػػو كالكصػػؼ بػػالكريـ ، [44]طػػو:  َّمب

 .(1)"[77]الكاقعة:  َّىل
 .مدحُالرؤساءُوالقادةُوالثناءُعمييم  -3

خضُّٱ: قػاؿ اهلل  كالحديث معيػـ بمطػؼ كأخػبلؽ، كأىمية التخٌمؽ بمنيج إنزاؿ الناس منازليـ،
يمػػدح سػػييؿ بػف عمػػرك يػػـك أف كػاف مػػف قػػادة  النبػػي ىػػا ىػك، ك [83]البقػرة:  َّحطمض

ػػػا عػػػف قػػػريش فػػػي الحديبيػػػة، فقػػػاؿ لممسػػػمميفا ـٍ ًمػػػٍف »: لمشػػػركيف حينمػػػا جػػػاء مفاكضن ػػػييؿى لىكيػػػ لىقىػػػٍد سى
ـٍ   .(2)«أىٍمًركي

 .حسنُالضيافةُوتحميلُاليدايا -4
قاؿ  "، [35]النمؿ:  َّجههنمنخنحنجنممخمُّٱفقد قالت بمقيس 

، (3)"مكقعػا مػف النػاسقتادة رحمو اهلل: ما كاف أعقميا في إسبلميا كشركيا، عممت أف اليدية تقػع 
زالة الخصكماتكمحفي كسب المكدة كالمحبة،  سحره مميدية ف  .(4)ك األحقاد كالضغائف، كا 
 

                                                           

 (.296-19/295التفسير المنير )الزحيمي:  (1)
ػػعى  :بىػػابي ، كتػػاب: الشػػركط، صػػحيح البخػػارمالبخػػارم:  (2) ًة مى ػػالىحى كًط ًفػػي الًجيىػػاًد كىالميصى ًكتىابىػػًة الشُّػػري ػػٍرًب كى أىٍىػػًؿ الحى

كطً   .(3/193) ،(2731ح) الشُّري
 (.19/294) مرجع سبؽ ذكرهالزحيمي:  (3)
 (.19/297) المرجع السابؽانظر:  (4)
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ُ.المدُاإلسالميفيُوالرسائلُالسفراءُُ:ُأىميةثانًيا
: رسػػكؿ بعػػض القػػكـ إلػػى قػػكـ: "(1)قػػاؿ الخميػػؿ بػػف أحمػػد   الرَّسيػػكؿي : السَّػػًفيري ك  ،(2)"كالسَّػػفيري

ٍمعي سيفىرىاءي  اٍلميٍصًمحي بىٍيفى  ، كىك مف (4)"غ خبر مف أٍرسموي كيتابعومٌ بى الرَّسيكؿ ىيكى الًَّذم يي ك" ،(3)اٍلقىٍكـً كىاٍلجى
أك يتكٌسػػط فػػي  ، أك لقضػػاء ميمػػة،يػػذىب بتكميػػؼو مػػف الدكلػػة أك القائػػد ليبمٌػػغ أمػػران أك يتػػابع قضػػيةن 

  مشكمة أك يينٌظر لطرحو أك كجية نظر.
مػػػف ىػػػذه المنيجيػػػة عنػػػدما أرسػػػؿ اليدىػػػد  اهلل سػػػميماف كلنتأٌمػػػؿ كيػػػؼ اسػػػتفاد نبػػػي  

ة عػف ػػػػسبقـ يكػف عنػدىـ فكػرة مي ػػػػػف لـ تبمغيـ الدعكة كلػػػػػػػكسفيرو لينقؿ دعكتو إلى قكـ بمقيس؛ الذي
  ،[28]النمػػػػػػػػػػػػؿ: َّننمنزنرنمماميلىلمليكىكُّٱو، ػػػػػػػػػػػػػػػػدين

عػدـ قىبػكؿ ك  لة كىػك اليدىػد،إرساؿ رسكؿ كرسػا كأظيرى براىيف قكية عمى صدؽ رسالتو مف خبلؿ
الكتػػب كالسػػفراء إلػػى ممػػكؾ الػػدكؿ  اليػػدايا، كنقػػؿ العػػرش، كغيػػر ذلػػؾ ، ككػػذلؾ إرسػػاؿ النبػػي 

حتػى بمػغ  فاسػتفاد المػدُّ اإلسػبلمي بػذلؾ، (5)" ليػـ معرفػة كخبػرةكاختار مف أصػحابو رسػبلن "كاآلفاؽ 
 اآلفاؽ. ديف اهلل 

حصمسخسحسجسُّٱكفػػػػػػي قصػػػػػػة أصػػػػػػحاب الكيػػػػػػؼ قػػػػػػاؿ الفتيػػػػػػة:   

ىبُّٱعػػػف السػػػػاعي فػػػي الخيػػػػر فػػػي القضػػػػايا الخبلفيػػػػة:  ، كقػػػػاؿ [19]الكيػػػؼ:  َّخص

 .[35]النساء:  َّمثزثرثيتىتنتمتزترتيب
مػؿ كفي قصػة مكسػى   إلػى قصػر فرعػكف، ككػاف فرعػكف قػد رضػيعنا ، بعػد أف حي

خبحبُّٱ: عمػػى النسػػًؿ كالذًُّرٌيػػة، فخرجػػت أختػػو بػػأمر أميػػا، قػػاؿ اهلل  فػػرض حصػػارنا
، فخركجيػػا كػػاف فػػي ميمػػة [11القصػػص:  ]ٱَّحجمثهتمتختحتجتمبهب

تخدـي الرسالة، كمتابعة لقضية خطيرة، كمضػت كسػفيرو كعرضػت خػدمات اسػتطاعت مػف خبلليػا 
                                                           

ف أئمػة المغػة كاألدب، األزدم اليحمػدم، مػ أبك عبد الرحمف الخميػؿ بػف أحمػد بػف عمػرك بػف تمػيـ الفراىيػدم  -(1)
مغمػكرا فػي النػاس ، كلد كمات في البصػرة، كعػاش فقيػرا صػابرا، ككاضع عمـ العركض، كىك أستاذ سيبكيو النحكمٌ 

فكػر فػي ابتكػار ك )جممػة آالت العػرب( ، ك)معػاني الحػركؼ( ك)تفسػير حػركؼ المغػة(كلو كتػاب )العػيف( ، اليعرؼ
سجد كىك يعمؿ فكػره، فصػدمتو سػارية كىػك غافػؿ، فكانػت سػبب طريقة في الحساب تسيمو عمى العامة، فدخؿ الم

 (.2/314انظر: األعبلـ لمزركمي) .ق(170سنة) مكتو
 (.7/247العيف )كتاب  الفراىيدم: أحمد بف الخميؿ الرحمف عبد أبك(2) 
 (.1/148مختار الصحاح ) الرازم: الديف زيف(3) 
 (.1/52ر ألفاظ التنبيو )تحريالنككم:  شرؼ بف يحيى الديف محيي زكريا أبك(4) 
 (.3/48المنيج الحركي لمسيرة النبكية )منير الغضباف:  (5)
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َـّ شػػمؿ األسػػرة، كاسػػتطاعت إقنػػاع  الحقنػػاالتقػػٌرب لمحاشػػية الممكيػػة، كالػػدخكؿ إلػػى قصػػر الممػػؾ، ك  لػػ
 األسرة الحاكمة بذكائيا كىدكئيا.

عمى لقب أكؿ سفيرو في اإلسػبلـ، ألنػو سػافر مػف مكػة إلػى  مصعب بف عمير  كحاز
 ا، كأبػػمعػػاذ بػػف جبػػؿ  كأرسػػؿ النبػػي ، (1)ينقػػؿى دعكتػػو، ك المدينػػة لػػييعٌمـ النػػاس كتػػاب اهلل 

مف أتباع الديانات األخرل في مختمؼ كأرسؿ الرسؿ إلى الممكؾ إلى اليمف،  مكسى األشعرم 
إرسػاؿ الرسػؿ بعػد صػمح  أكعمػى كػؿو فقػد ابتػدجرة، كقيػؿ بعػد غػزكة مؤتػة، سنة ست مف اليالببلد 

ككػػػاف اليػػػدؼ مػػػف ذلػػػؾ فػػػتح آفػػػاؽ جديػػػدة لمػػػدعكة، كالبحػػػث عػػػف مناصػػػريف جػػػدد لػػػديف الحديبيػػػة، 
 .(2)يوكالدعكة إل اإلسبلـ

ُ.دورُالسفيرُالدائمُلمدعوةُوىمومُالمسممين:ُثالثًا
ة الػػذم نػػذر حياتػػو ليػػدافع عػػف ديػػف اهلل كلينصػػر كييقصػػد بالسػػفير الػػدائـ العػػالـ أك الداعيػػ  

يط األضػكاء مسػإبراز قضػايا كىمػكـ المحاصػريف، كتالمستضعفيف في كؿ مكاف، كذلؾ مف خبلؿ 
اجتيػػاده فػػي التنظيػػر لصػػالح دعكتػػو داخميػػان كخارجيػػان مػػف خػػبلؿ  ، ككػػذلؾعمػػى مشػػاكميـ باسػػتمرار

كمحاكلة الكصكؿ إلػى غيػر المسػمميف مػف  حثَّ المسمميف عمى اإلنفاؽ عمى إخكانيـ المحتاجيف،
، كفػي قصػة اليدىػد خيػري دليػؿو عمػى أىميػة اسػتغبلؿ أتباع الديانات األخرل كتبميغيـ ديف اهلل 

كأال يسػػتييف القائػػد بأصػغر جنػػدمو فمربمػػا كػاف الفػػتح كالظفػػري  ،كػؿ جنػػكد المممكػة فػػي نشػػر الػدعكة
فراء كالرسػؿ الػذيف أرسػميـ لمممػكؾ كالقبائػؿ كيػؼ كػاف السػ عمى يديو، كقد رأينا في سػيرة النبػي 

، حتى ال تككف ىناؾ حجة ألحػد، كجو ؼيستبسمكف كيتمٌيزكف في إتماـ مياميـ عمى أكمؿ كأشر 
ٱَّمثزثرثيتىتنتمتزترتيبىبُّٱٱ: اهلل قػػػػػػػػػاؿ

 .[165]النساء: 
ُ.:ُفوائدُالسفراءُوالرسائلًعاراب

 منيا: كخارجيان عمى المحاصريفداخميان  ىناؾ الكثير مف الفكائد التي يعكد نفعيا
المساىمة في صمكد كثبات المحاصريف ماديان مف خبلؿ المعكنػات كاإلمػدادات التػي تػأتييـ   -1

مف الخارج، كمعنكيان مف خبلؿ شعكر المحاصريف بركابط العقيدة كاألخػكة ككقػكؼ إخػكانيـ معيػـ 

                                                           

 (.1/27رجاؿ حكؿ الرسكؿ )خالد محمد خالد: انظر:  (1)
.  (3/1031)خػػاتـ النبيػػيف محمػػد المعػػركؼ:  أحمػػد بػػف مصػػطفى بػػف أحمػػد بػػف زىػػرة محمػػد أبػػكانظػػر:  (2)

 .(11/346اليدل كالرشاد في سيرة خير العباد) الشامي: سبؿ الصالحي يكسؼ بف محمد كانظر:
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ـٍ اٍلميٍسًمميكفى تىتىكىافىأي ًدمىاؤيىي » : ، قاؿ النبي في المحنة اىي ـٍ أىٍقصى مىٍيًي يىريدُّ عى ـٍ كى ـٍ أىٍدنىاىي ًتًي يىٍسعىى ًبًذمَّ ـٍ كى
ـٍ  مىى مىٍف ًسكىاىي ـٍ يىده عى  .(1)«كىىي

مػػف خػػبلؿ السػػػفراء كالرسػػاالت تنتقػػػؿ قضػػية المحاصػػريف مػػػف المحػػيط المحمػػػي إلػػى الفضػػػاء  -2
ـ فػػػػي تخفيػػػػؼ ، كىػػػػذه قنػػػػكاته جديػػػػدة تسػػػػاىالعػػػػالمي، كتكٌجػػػػو األنظػػػػار إلػػػػى مشػػػػكبلتيـ كأزمػػػػاتيـ

 عندما أرسؿ الكتب كالسفراء إلى الممكؾ كالدكؿ. ، كىذا منيج النبي (2)الحصار
إف التحػػرؾ السياسػػي الػػذم تقػػكـ بػػو الحركػػة اإلسػػبلمية يجػػب أف ييػػدؼ أكؿ مػػا ييػػدؼ إلػػى "  -3

كلػػػك كمفػػػت ىػػػذه الػػػدعكة الحركػػػة اإلسػػػبلمية عنتػػػا  ،تبميػػػغ دعػػػكة اهلل إلػػػى حكػػػاـ األرض كممػػػككيـ
لكاكيقىقيفىفيثىثنثمثزثُّٱ:  اهلل قػػػػػػػػػاؿ، (3)"كحرجػػػػػػػػػا
 ، كىذا ما تشيد بو الرسؿ عمى أقكاميـ يـك القيامة. [41]النساء:  ٱَّمك

جمػػع األمػػكاؿ كالتبرعػػات، كحػػض المسػػمميف عمػػى اإلنفػػاؽ لصػػالح الػػدعكة، كلػػدعـ المجاىػػديف  -4
ٌّٰىٰرٰذييىيميخيحيجيُّٱ: ، قػػػاؿ اهلل بالمػػػاؿ كالعتػػػاد

 .[39]النساء:  َّرئٍَُِّّّّّٰ
نياء الخبلفات، كتكطيد  -5 العمؿ عمى إزالة العقبات بيف الدكؿ، كالتقريب بيف كجيات النظر، كا 

يلىلملخلُّٱ: ، قػػػػاؿ العبلقػػػػات الدبمكماسػػػػية كالتعػػػػاكف السياسػػػػي بػػػػيف الػػػػببلد
 .[46]األنفاؿ:  ٱٱٱَّممخمحمجم

ف ياآلخػػر  االسػػتفادة مػػف أسػػاليب الػػدكؿ فػػي طريقػػة التعامػػؿ مػػع الغيػػر، كاالنتبػػاه لطريقػػة تفكيػػر -6
، فمػف ذلػؾ مكقػؼ النجاشػي عنػدما جػاء كفػد ككيؼ ينظركف إلينا كأصحاب حؽ كقضػايا مسػمكبة

مػػا قػاؿ ككػػاف لػػـ  ، كقػاؿ ممثػػؿ كفػد قػػريش عمػرك بػػف العػاص قػريش ليؤٌلبػػو عمػى الصػػحابو 
ككاف الناطؽ باسـ المسمميف التفت النجاشي إلػى المسػمميف قػائبل:  ييسمـ بعد، فمما تكٌمـ جعفر 

ـٍ  -كىالشُّػييكـي: اآٍلًمنيػكفى  -اٍذىىبيػكا فىػأىٍنتيـٍ شيػييكـه ًبأىٍرًضػي»  ػٍف سىػبَّكي : مى َـّ قىػاؿى ، ثيػ ػًرـى ـٍ غى ػػبَّكي ػٍف سى َـّ  مى ، ثيػػ ػًرـى غى
ػػًرـى  ـٍ غى ػػبَّكي ػػٍف سى : مى ـٍ  ، قىػػاؿى ػػبلن ًمػػٍنكي ٍيػػتي رىجي ، كىأىنّْػػي آذى ػػا أيًحػػبُّ أىفَّ ًلػػي دىبىػػرنا ًمػػٍف ذىىىػػبو مىيٍ ...مى ػػا ريدُّكا عى ًيمى

                                                           

 .(2/1033) (3475)ح مشكاة المصابيحاأللباني:  الديف ناصر محمد(1) 
 (.3/55المنيج الحركي لمسيرة النبكية )منير الغضباف: انظر:  (2)
 (.3/56)منير الغضباف: المرجع السابؽ  (3)
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ػذى الرّْ  ٍمًكػي، فىآخي مىػيَّ مي ٍشػكىةى ًحػيفى رىدَّ عى ػذى المَّػوي ًمنّْػي الرّْ ػا أىخى ةى لي بيىػا، فػك اهلل مى اجى ٍشػكىةى ىىدىايىاىيمىا، فىبلى حى
ـٍ ًفيوً  ا أىطىاعى النَّاسى ًفيَّ فىأيًطيعىيي مى  .(1)«ًفيًو، كى

 
 ُ.معُاألعداءُأسموبُالقوةُوالحسم:ُلثالمطمبُالثاُ

، اس مبادئو، ف فَّ القكة ميمة جدناعند التعامؿ مع عدك ال يؤمف إال بالقكة كيجعميا أس
ال يدعي العدك يمتقط أنفاسو كلك لحظة إال كيكٌجو لو الضربة المكجعة، فمف  كلذلؾ كاف النبي 

كىذا منيجي القرآف  ،(2)انية مقاكمة الزحؼ اإلسبلميسرية إلى غزكة، إلى فتح حتى يئسكا مف إمك
ممخمحمجميلىلملخلُّٱفي مقارعة قكل الكفر كالعناد 

ٱ: كقاؿ ، [123]التكبة:  َّجهينىنمنخنجنحنيمىم
 َّيفىثيثنثزثمثرثيتىتنتمتزتُّٱ

ٱَّمماميلىلمليكىكمكلكاكُّٱ: كقاؿ ، [9]التحريـ: 
 ذا فيرضت المعركة فبل ترٌدد كال ف ،رىماكالخندؽ كغيحدث في بدر  ىذا ما، ك [57]األنفاؿ: 

نما الحسـ كالتحدم.  تراجع، كا 
كفػػي اآليػػات الكريمػػة حزمػػة نكرانيػػة مػػف اليػػدايات فػػي كيفيػػة التعامػػؿ مػػع العػػدك إذا بمغػػت   

 المعركة مرحمة التبلحـ، مف ذلؾ:
تصػػػكرات كاقعيػػػة كاممػػػة عػػػف الحيػػػاة، كمػػػف ذلػػػؾ مػػػا يعػػػرؼ عطػػػي المسػػػمميف القػػػرآف الكػػػريـ يي  -1
كىذه القكاعد ، (3)كتيؾالتبكىي تبيف ناحية مف الخطة التنفيذية أك ما يسمى ، استراتيجية المعركةب

، كمػػػف كػػػاف يقاتػػػؿ ضػػػمف خطػػػة العسػػػكرية تيػػػدٌرس اليػػػكـ فػػػي الكميػػػات الحربيػػػة كالخطػػػط اليجكميػػػة
ينبغػػي أال يجعػػؿ أكبػػر ميامػػو الػػدفاع فقػػط، بػػؿ ال بػػد مػػف المباغتػػة كاليجػػـك كالحسػػـ فػػي المحظػػة 

حجمثهتُّٱ :، قػػػػاؿ اهلل الكػػػػريـ الحربيػػػػة فػػػػي القػػػػرآف ، كانتبػػػػو إلػػػػى المنيجيػػػػاتلمناسػػػػبةا

متزتُّٱ، [45]األنفػػػػػاؿ: َّمغجغمعجعُّٱ، [60]األنفػػػػػاؿ: َّمحجحمج

                                                           

-1/337السػيرة النبكيػة البػف ىشػاـ، تحقيػؽ السػقا )رم: المعػاف ىشػاـ بػف الممػؾ محمد عبػد الديف، أبك جماؿ (1)
338.) 
 .(526-1/525التربية الجماعية منير الغضباف) منير الغضباف: انظر: (2)
 (، 2/704في ظبلؿ القرآف)سيد قطب: انظر:  (3)
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رنممُّٱ، [4]محمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد: َّيثىثنثمثزثرثيتىتنت

 .[71]النساء:  َّينىنننمنزن
كسػػمعنا السػػميبة،  الغػػدة السػػرطانية الصػػييكنية عمػػى أرض فمسػػطيف انتشػػارعشػػنا بكػػؿ أسػػؼ  -2

فظائع ييكد الكحشية في دير ياسيف، كحيفا، كقبية، كيافا، كعكا، كرغـ ذلؾ يٌدعكف اإلنسانية  عف
فسػػػػػادىـ ميسػػػػػٌطر فػػػػػي آم الػػػػػذكر متزترتُّٱ: قػػػػػاؿ اهلل  ،لكػػػػػنيـ يعممػػػػػكف عكسػػػػػيا، كا 

كمػػػػا زاؿ ، [4]اإلسػػػػراء: ٱَّىفيثىثنثمثزثرثيتىتنت
المتتاليػػػة كالػػػدمار اليائػػػؿ كاإلعاقػػػات كالتشػػػٌكىات،  إجػػػراميـ شػػػاىدان فػػػي غػػػزة مػػػف خػػػبلؿ الحػػػركب

كاليكيػػة العربيػػة اإلسػػبلمية لممدينػػة القديمػػة  كاألسػػرل، كتيكيػػد المقٌدسػػات، كتغييػػر معػػالـ الحضػػارة
مػػػع بنػػػي قريظػػػة  ، كىػػػذا مػػػا فعمػػػو النبػػػي ، كلػػػذلؾ ال بػػػدَّ مػػػف سياسػػػة الحػػػـز معيػػػـ(1)فػػػي القػػػدس
نػكع كاالستسػبلـ بمػا ييسػمى بالسػبلـ، فمػف يكػكف سػبلـه مػع تػرؾ الخك عدـ تمييع العقيدة، ك كغيرىـ، 

  قتمة األنبياء كشذاذ اآلفاؽ.
ًميظنػػػػػا مىعىييػػػػػـٍ : َّخمحمُّٱ -3 ٍعنىاىىػػػػػا ًعٍنػػػػػدى قىٍكًلػػػػػًو: ،أىٍمػػػػػره بًػػػػػأىٍف يىكيػػػػػكفى غى  كىاٍلًغٍمظىػػػػػةي يىػػػػػٍأًتي مى
ػػوى ىىػػذىا اأٍلىٍمػػري ًإلىػػى الرَّسيػػكؿً ... َّجنيمىمُّٱ ػػا كيجّْ نَّمى مىٍيػػًو ال -كىاً  ـي عى ةي كىالسَّػػبلى ػػبلى  -صَّ

ػػةً  مىػػى الرٍَّحمى بًػػؿى عى نىػػاًفًقيفى كىأىٍف الى ييٍغًضػػي  أًلىنَّػػوي جي ػػؽّْ اٍلكيفَّػػاًر كىاٍلمي ػػٍف ًجًبمَّتًػػًو ًفػػي حى مَّػػى عى فىػػأيًمرى بًػػأىٍف يىتىخى
ـٍ كىمىا كىافى شىٍأنيوي ًمٍف قىٍبؿي  ٍنيي ٍقًصدي ًمٍف ذىًلؾى ًإٍلقىػاءي الرٍُّعػًب ًفػ، "(2)"عى تَّػى يىٍخشىػٍكا كىاٍلمى ي قيميػكًب اأٍلىٍعػدىاًء حى

دّْم ًلًقتىاًؿ اٍلميٍسًمًميفى  اًقبىةى التَّصى  .(3)"عى
كسياسػػػػة الحسػػػػـ مػػػػع األقػػػػرب فػػػػاألقرب تفػػػػرض األمػػػػف حػػػػكؿ حصػػػػف المسػػػػمميف، كتػػػػردعي   

فػػي  اكعنفنػػ دةًشػػ العػػدك فػػي عصػػرنا، ليجػػدلمحركػػة الجياديػػة ا تكجيػػو ميػػـ جػػدن الكىػػذا المترٌبصػػيف، 
 .(4)حتى ال يخدعنا أحد تحت شعارم: اإلنسانية أك مراعاة الرأم العاـالقتاؿ، المقاؿ ك 

ـه أىنَّوي  " -4 ميٍسًم اًرمُّ كى كىل اٍلبيخى :  رى طىبى النَّاسى ًفي بىٍعًض أىيَّاًمًو الَّتًػي لىًقػيى ًفييىػا اٍلعىػديكَّ فىقىػاؿى يىػا »خى
ػ سى نٍَّكا ًلقىاءى اٍلعىديكّْ كى نَّػةى تىٍحػتى أىيُّيىا النَّاسي الى تىمى كا كىاٍعمىميػكا أىفَّ اٍلجى ـٍ فىاٍصػًبري ميكا اهللى اٍلعىاًفيىػةى، فىػً ذىا لىًقيتيميػكىي

ًؿ السُّييكؼً  ػٍرنىا  ،ًظبلى ـٍ كىاٍنصي اًب، كىىىػاًزـى اأٍلىٍحػزىاًب، اٍىػًزٍميي ميٍجًرم السَّحى : المييَـّ مينىزّْؿى اٍلًكتىاًب، كى ثيَـّ قىاؿى

                                                           

(، كمجمػػػػػة مجمػػػػػػع الفقػػػػػػو اإلسػػػػػػبلمي 111السػػػػػيرة النبكيػػػػػػة دركس كعبػػػػػػر)ص:مصػػػػػػطفى السػػػػػػباعي: انظػػػػػر:  (1)
(13/103-104.) 

 (.10/267التحرير كالتنكير )ابف عاشكر:  (2)
 (.3/62) المرجع السابؽابف عاشكر:  (3)
 (.4/2377األساس في التفسير )حٌكل:  سعيدانظر:  (4)
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ـٍ  مىٍيًي ٍربى لىٍيسىٍت مىٍحبيكبىػةن ًعٍنػدى اهلًل، كىالى ًعٍنػدى رىسيػكًلًو  كىىىذىا ،(1)«عى مىٍيًو اآٍليىةي ًمٍف أىفَّ اٍلحى ا دىلٍَّت عى يّْدي مى ييؤى
ٍنػعي اٍلبىٍغػ ػدي ًبيىػا مى اًعيَّػةه ييٍقصى كرىةه اٍجًتمى ػري ا ًىػيى ضى نَّمى ٍجًد الدٍُّنيىا، كىاً  ا ًفييىا ًمٍف مى ٍدكىاًف، ًي كىاٍلعيػًلذىاًتيىا، كىالى ًلمى
مىػى سيػنًَّة  ًمػًو، ًبنىػاءن عى دىٍحػضي اٍلبىاًطػًؿ، كىاٍكًتفىػاءي شىػرّْ عىمى اًف، كى يمى ؽّْ كىاإٍلً ًة اٍلحى ءي كىًممى ٍعبلى حفجفُّٱكىاً 

]الرعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد: ٱَّجمهلملخلجلحلمكلكخكحكجكمقمفحقخف
17] ،. اًب الطًَّبيًعيّْ تيسىمَّى ًفي عيٍرًؼ عىٍصًرنىا سينَّةى ااًلٍنًتخى  كى
ٍرًب، كىالنَّاًقًضػػيفى ًفييىػػا ًلعيييػػكًد كىىىػػذىا اإٍلً    ػػعى اٍلبىػػاًدًئيفى بًػػاٍلحى اًؿ اٍلقىٍسػػكىًة مى ٍربًػػيُّ ًفػػي اٍسػػًتٍعمى ػػادي اٍلحى ٍرشى

ػػػرٍ  مىٍيػػػًو بىػػػٍيفى قيػػػكَّاًد اٍلحى ، ميتَّفىػػػؽه عى ـٍ ػػػٍف كىرىاءىىيػػػ ، ًلتىٍشػػػًريًد مى ، كىالتٍَّنًكيػػػًؿ ًباٍلبىػػػاًدًئيفى ًبالشَّػػػرّْ ػػػٍمـً ًب ًفػػػي ىىػػػذىا السَّ
 .(2)"اٍلعىٍصرً 

ُ.أىميةُأسرُاألعداءُفيُمواجيةُالحصار
ىقيفىفيثىثنثمثزثرثيتىتنتمتزتُّٱ: قػػػػػػاؿ   
فػػػبل تأخػػػذكـ إذا كاجيػػػتـ الكفػػػار فػػػي القتػػػاؿ،  أم:ُ،[4]محمػػػد:  َّيكملىكمكلكاكيق

بػبل شػفقة كال  ب عمػاؿ السػبلح فػييـ ،رقػابيـاحصػدكىـ بالسػيكؼ، كاضػربكا بيػـ رأفػة أك تػرٌدد؛ بػؿ 
مف لـ يكػف ليػـ عيػد مػع المسػمميف، مػف المشػركيف  بجياد كىذا أمره سب طبيعة الحرب، ىكادة ح

نمػػػا يجػػػب إعمػػػاؿ السػػػبلح فػػػييـ، إذا تػػػكٌفر العػػػدكاف كمسػػػكغات القتػػػاؿ كأىػػػؿ الكتػػػاب،  حتػػػى إذا كا 
أحكمكا القيػد عمػييـ فػأكثرتـ فييـ القتؿ، فضػعفكا كاسػتكانكا كصػاركا أسػرل فػي أيػديكـ، غمبتمكىـ ك 

 أكأنتـ مخيركف بيف المٌف عمييـ ب طبلؽ سراحيـ ببل مقابؿ أك بغير عكض، ، كعندئد كا لئبل يفمت
ىػػػػذه اآليػػػػة محكمػػػػة غيػػػػر ك  ،أك بػػػػدفع الفػػػػداءالػػػػذيف عنػػػػدىـ الفػػػػداء بمبػػػػادلتيـ باألسػػػػرل المسػػػػمميف 

 .(3)منسكخة
الحػػػرب المشػػػركعة " كيكػػػكف تبػػػادؿ األسػػػرل مػػػف بػػػاب العقكبػػػة أك المعاممػػػة بالمثػػػؿ، ألفَّ   

أف يأخذ الخصكـ مف أبنائي كأنا آخذ مػف أبنػائيـ، فػبل أطمػؽ أبنػاءىـ إف جػاءكا فػي يػدم  عرضة

                                                           

: كىافى النًَّبيُّ ، كتاب: الجياد كالسير، صحيح البخارم (1) ػرى الًقتىػاؿى   بىابه ؿى النَّيىاًر أىخَّ ـٍ ييقىاًتٍؿ أىكَّ كؿى  ًإذىا لى تَّػى تىػزي حى
، كىاأٍلىٍمػػػًر  :بىػػابي ، كتػػاب: الجيػػاد كالسػػػير، (، كصػػحيح مسػػمـ4/51)، (2965حالشَّػػٍمسي ) نّْػػي ًلقىػػاًء اٍلعىػػديكّْ كىرىاىىػػًة تىمى

ٍبًر ًعٍندى المّْقىاًء )  ،.(3/1362) ،(1742حًبالصَّ
 (.10/44تفسير المنار )محمد رشيد رضا:  (2)
 المنػػػػاف كػػػػبلـ تفسػػػػير فػػػػي الػػػػرحمف الكػػػػريـ السػػػػعدم: تيسػػػػير(، ك 26/85) يػػػػرالتفسػػػػير المنالزحيمػػػػي: انظػػػػر:  (3)
 (.3/156) : جامع البيافالطبرمك (، 1/784)
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حتى يطمقكا أبنائي الذيف في أيدييـ، كيصير األمر إلى المعاممة بالمثؿ، التػي انتيػى إلييػا العػالـ 
 .(1)"الحديث كىي تبادؿ األسرل

أك  بلؽ سػػراحيـ عمػػى عػػكضالمفػػاداة: كىػػك تبػػادؿ األسػػرل أك إطػػك الفػػداء قػػاؿ الزحيمػػي:   
 .(2)َّاكيقىقيفىفٱٱُّ: لقكلو ، مقابؿ
ًنيفىػػةى، كىىيػػكى ًإٍحػػدىل ك"   ػػاًحبىا أىبًػػي حى نىاًبمىػػًة، كىصى اًلًكيَّػػًة، كىالشَّػػاًفًعيًَّة، كىاٍلحى ٍمييػػكري ًمػػفى اٍلمى ذىىىػػبى اٍلجي

ػػكىاًز تىبىػػاديؿ اأٍلٍسػػرىل، ًنيفىػػةى ًإلىػػى جى ػػٍف أىبًػػي حى كىايىتىٍيًف عى ػػٍف أىبًػػي ميكسىػػى األىٍشػػعىًرمّْ مي  الػػرّْ ٍسػػتىًدلّْيفى بحػػديث عى
 ًّْف النًَّبي :  ، عى ػًريضى »قىاؿى ، كىعيكديكا المى ، كىأىًجيبيكا الدَّاًعيى :" كىالعىػاًني:  «فيكُّكا العىاًنيى قىػاؿى سيػٍفيىافي

"  .(3)األىًسيري
العػػػدك كأف فييشػػػرعي لممجاىػػػديف فػػػي أثنػػػاء الحػػػركب كعمميػػػات الكػػػر كالفػػػر أف يأسػػػركا مػػػف 

يخطفكا مف جنكده كمػا يفعػؿ بأبنائنػا كمجاىػدينا مػف بػاب العقكبػة بالمثػؿ، كيجػكز مسػاكمة العػدك 
 عمى جنكده األسرل حتى ييخرج أبناءنا كيرفع الحصار الخانؽ عف المحاصريف.
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 (.1104)ص مختصر الفقو اإلسبلميالتكيجرم: (، كانظر: 4/2221تفسير الشعراكم)الشعراكم:  (1)
 (.8/5917) الفقو اإلسبلمي كأدلتوالزحيمي: انظر:  (2)
، كتػػػاب: (، كالحػػػديث فػػػي صػػػحيح البخػػػارم1/26الخبلصػػػة فػػػي أحكػػػاـ األسػػػرل ) :حكدعمػػػي بػػػف نػػػايؼ الشػػػ (3)

نىٍحكىهي  :بىابي النكاح،  ٍف أىٍكلىـى سىٍبعىةى أىيَّاـو كى مى ًة كىالدٍَّعكىًة، كى ًليمى ابىًة الكى ؽّْ ًإجى  (.7/24( )5174ح) حى
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ُالمبحثُاألول
ُمنيجُالقرآنُفيُبشارةُالصابرينُ

 .فيُفيمُالواقعُ،ُوأىميتومعنىُمنيجُالقرآنُلغًةُواصطالًحا:ُالمطمبُاألول
 .القرآنُلغةًُ

رأ: تأتي بمعنى الجمع كالضـ، كالقراءة: ضـ الحركؼ كالكممات بعضيا إلى بعض "قمف ُُ
خمحمجمُّٱقاؿ تعػالى:  ،في الترتيؿ، كالقرآف في األصؿ كالقراءة: مصدر قرأ قراءة كقرآننا

أم قراءتػػػػو، فيػػػػك مصػػػػدر عمػػػػػى كزف ، [18 – 17]القيامػػػػة:  َّهنمنخنحنجنمم
 .(1)"اءة كقرآننا، بمعنى كاحدتقكؿ: قرأتو قرءنا كقر  ..."فيعبلف" بالضـ
 .والقرآنُشرًعا

ٌزؿ عمػى خػاتـ األنبيػاء كالمرسػميف نى المي  ،بمفظو كنظمو كمعناه زعجً ىك كبلـ اهلل تعالى المي "  
المنقكؿ إلينا بػالتكاتر، المتعبػد بتبلكتػو، المبػدكء  ،بكاسطة أميف الكحي جبريؿ  سيدنا محمد 
 .(2)"ة كالمختتـ بسكرة الناس، كالمتحدل بأقصر سكرة منوبسكرة الفاتح

ُمنيجُالقرآنُلغة.
": السًَّبيؿي  "ُُ "ػػػػػػػػؽي الكاضػػػػػػػػػالطىريك  ، كالسُّنَّة،"الًمٍنياجي " "يىػٍنيىجي ح مف "نىيىجى

ٱٱ:و ػػػػػػػاؿ المػػػػػػػػػ، ق(3)
ركف طريقػػا كاضػػحا فػػي الػػديف تجػػ، أم:" [48]المائػػدة:  َّىنننمنزنرنُّ

ُ.(4)"عميو 
ُ.يجُالقرآنُاصطالًحانم

ىك طريقة القرآف الكريـ كسينَّتو في التعامؿ مع قضيةو أك مشكمةو ما، كتقديـ تصكر كامػؿ   
خػػدـ المسػػمـ فػػي دينػػو كدنيػػاه ت حمػػكؿ عمميػػة ككاقعيػػة، لمكصػػكؿ إلػػى عػػف ىػػذه القضػػية أك المشػػكمة

ُ.رشده إلى ما يسعده في أخراهتك 
ُ

                                                           

 (.1/16مباحث في عمـك القرآف )مناع بف خميؿ القطاف:  (1)
 ( بتصٌرؼ.1/11نفحات مف عمـك القرآف )معبد:  حمدم أحمد محمد (2)
إعػػراب القػػرآف  دركيػػش: مصػػطفى أحمػػد بػػف الػػديف محيػػي (، ك5/361مقػػاييس المغػػة: )ابػػف فػػارس: انظػػر:  (3)

 لؤلخفػػػػش معػػػػاني القػػػػرآف البصػػػػرم األخفػػػػش: البمخػػػي بػػػػالكالء المجاشػػػػعي الحسػػػػف أبػػػػك انظػػػػر:ك  .(2/493كبيانػػػو )
(1/283). 
 (.385 /10) : جامع البيافالطبرمك ( 1/310ر مجاىد )تفسيانظر: مجاىد: ك  

 (.1/640) : الكشاؼالزمخشرم (4)
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 .فيمُالواقعُأىميةُمنيجُالقرآنُفي
حمكػة كفػي كيفعمكف كؿ منكر، يستبيحكف كؿ حراـ،  قبؿ اإلسبلـ كاف العرب في جاىمية  

لػـ يتػرؾ جانبنػا "مؤٌيدنا لو بيذا الكتاب المنير، باليدل كالنكر،  انبٌيو محمدن  ىذا الظبلـ بعث اهلل 
ح؛ ليسير عمػى ىديػو، مف جكانب الحياة المتعمقة باإلنساف إال أتى عميو، كرسـ لو المنيج الصحي

مضخضحضجضمصخصحصمسخسُّٱ: قػػػػاؿ اهلل  ،كيستضػػػػيء بنػػػػكره

زئرئٍَُُِّّّّّّٰٱ: ، كقػػػػػػػاؿ [174]النسػػػػػػػاء: َّمظحط
لقػػػد رسػػػـ القػػػرآف الكػػػريـ لبنػػػي آدـ مػػػا يصػػػمحيـ فػػػي  ،[89]النحػػػؿ: ٱَّىئنئمئ

ـى كالقرآف الكريـ مػنيج متكامػؿ، متفػرع ال، يجمب ليـ المثكبة في اآلخرةك الحياة الدنيا،  جكانػب، رىسىػ
كقػد لٌخػص القػرآف ىػذا  ،(1)"كمػف العسػير التطػكاؼي عمييػا جميعنػا ،محاكرى كثيػرةن إلصػبلح المجتمػع

، عبلقة اإلنساف بربو، ك اليدؼ العاـ مف إنزاؿ القرآف الكريـالمنيج في ثبلثة محاكر رئيسة كىي: 
لمعايشػػػػة النػػػػاس مػػػػف الضػػػػركرم كالميػػػػـ قبػػػػؿ أف ينطمػػػػؽ الداعيػػػػة ف، عبلقػػػػة اإلنسػػػػاف بمجتمعػػػػوك 

ػػا كتػػدبرنا،  كسياسػػتيـ، أف يعػػيشى زمننػػا طػػكيبلن مػػع كتػػاب اهلل  ُِّّٱ: قػػاؿ اهلل حفظنػػا كفيمن
ألنػػػػو لػػػػف يسػػػػتطيع أف ، [29]ص:  َّربيئىئنئمئزئرئّٰ

، كفيػػـ مػػنيج القػػرآف كطريقتػػو فػػي الخطػػاب يفيػػـ كاقػػع النػػاس كمتطمَّبػػاتيـ إال إذا فيػػـ مػػراد اهلل 
األمػػػػر بػػػػالمعركؼ كالنيػػػػي عػػػػف المنكػػػػر، كمنيجػػػػو فػػػػي خطػػػػاب رىيػػػػب، ك اإليمػػػػاني، كالترغيػػػػب كالت

المخػػػالفيف كمعالجػػػة األخطػػػاء، كمنيجػػػو فػػػي تصػػػحيح العقيػػػدة كفضػػػح أىػػػؿ الشػػػبيات كاألىػػػكاء، 
مخاطبة كؿ الطبقات مػف العممػاء كالجيمػة، كمنيجػو فػي فقػو الحيػاة كتقريػر األخػبلؽ كمنيجو في 

كبيػػػاف ضػػػبلليـ كغػػػٌييـ، كمنيجػػػو فػػػي التعامػػػؿ مػػػع  كالقػػػيـ، كمنيجػػػو فػػػي اإلنكػػػار عمػػػى المعانػػػديف
الضػػعفاء، كمنيجػػو فػػي تكجيػػو الطاقػػات كاسػػػتغبلؿ اليمػػـ لصػػالح الػػدعكة كالػػديف كالػػدنيا، ككػػػذلؾ 

مة الضخمة، كبياف أىمية كحرمة البناء اإلنسػاني صيانة النعـ كالحفاظ عمى مكارد األمنيجو في 
يػػػب مػػػنيج القػػػرآف فػػػي تشػػػخيص المشػػػكبلت ، كال يخفػػػى عمػػػى الحصػػػيؼ المبكقيمتػػػو عنػػػد اهلل 

كمنيج القرآف في الدعكة إلى العمـ كالتفٌكر كحٌميا،  كتكصيفيا كطريقتو في عبلج كبرل المشكبلت
، فػػػالقرآف الكػػريـ مػػػنيجه متكامػػػؿ مػػػف كالتعٌقػػؿ قبػػػؿ االنػػػدفاع فػػي قيػػػادة النػػػاس بغيػػػر رصػػيدو أك فيػػػـ

 األخبلؽ كالعقيدة كالشريعة.

                                                           

 ( بتصٌرؼ يسير.1/1القرآف الكريـ منيج متكامؿ )فجاؿ:  يكسؼ بف محمكد(1) 
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رثيتىتنتمتزترتيبىبنبمبزبُّٱ: قاؿ اهلل 

نئمئزئرئَُُِّّّّّٰ: ، كقاؿ [82]النساء:  َّمثزث

زبربيئىئ يلىلملخلُّٱٱ:، كقاؿ [89]اإلسراء:  َّنبمب

جنىميمممخمحمجم ، كقاؿ [54]الكيؼ:  َّىنمنخنحن
 :كقاؿ [2]طو:  َّزبربيئىئنئُّٱ ، :محجحمجحجُّٱ
مترتزتيبىبُّٱ: ، كقاؿ [30]الفرقاف:  َّخسحسجسمخجخ
يتىتنت ، كقاؿ [92]النمؿ:  َّىقيفىفيثىثنثمثرثزث
:كقاؿ ٱٱ،[27]الزمر:  َّمسخسحسجسمخجخمحجحمجحجمثُّٱٱ
 :ٰىٰرٰذييىيميخيحيجيُّٱ ٌٍَُِّّّّّ
مضخضحضجضمصُّٱ: ، كقاؿ [30]األحقاؼ:  َّنئمئزئرئّٰ
]محمد:  َّىلمليكىكمكلكاكُّٱ: ، كقاؿ [22]القمر:  َّمظحط
يكملىكمكلكىقيقاكيفىفيثىثنثُّٱٱ:، كقاؿ [24

كغيرىا مف اآليات التي ، [21]الحشر:  َّزنرنمماميلىل
 عمى ىدل كبصيرة. لتككف الدعكة إلى اهلل تدعك إلى تدٌبر القرآف كفيـ منيجو 

، كمػػا جػػاءت فػػػي كبعػػد ىػػذا كمػػو ال بػػدَّ مػػف فيػػـ طريقػػة األنبيػػاء فػػي الػػدعكة إلػػى اهلل 
هبمبخبجبحبهئمئخئحئجئييُّٱالقػػػػػػػػػػػرآف الكػػػػػػػػػػػريـ: 
، [125]النحػػػػػػػػػػػػػػػػؿ:  َّجسمخجخمحجحمجحجمثهتمتختجتحت

مػػف أىػػـ الػػدعائـ كالمقكمػػات التػػي يقػػكـ عمييػػا المػػنيج الصػػحيح فػػي الػػدعكة إلػػى اهلل تعػػالى:  إفَّ ك"
، كترتيػػػب األكلكيػػػات، كالحكمػػػة، كالرفػػػؽ العمػػػـ النػػػافع، كاإلخػػػبلص هلل كحػػػده، كالمتابعػػػة لمنبػػػي 

كالصػػدؽ فػػي القػػكؿ كالعمػػؿ، كالعػػدؿ،  كالحمػػـ، كالصػػبر كاالحتسػػاب، كالتحمػػي بػػاألخبلؽ الفاضػػمة،
، كالتأني كالتثبت كعدـ الطيش كالعجمة  . (1)"كالتكاضع، كالجكد كالكـر

 
 

                                                           

 (.1/193المنيج الصحيح كأثره في الدعكة إلى اهلل ) الرحيمي: فرج بف أحمد بف حمكد(1) 
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ُ.منيجيةُالقرآنُفيُتيدئةُالنفوسُوبعثُاألمل:ُالمطمبُالثاني
التعػٌرض لػؤلذل، كحتػى ال رد أك جماعة مرحمة مف األلػـ ك مرُّ بأم فيأنو  فيو ال شؾَّ ممَّا 

إلػى أفَّ فقد أرشدنا القرآف الكػريـ  ،النفكس كيدٌب في القمكب فييسرم يتحكؿ ىذا األلـ إلى يأسو ف
ػػزف عمػػى المنجػػرفيف مػػع التيػػار إلػػى ػ ػػػىػػذا اليػػـ الجبمػػٌي  بسػػبب الخػػكؼ عمػػى مصػػير الػػدعكة كالحي

كأال يكػكف مصػدر تػأثيرو القائػد كبػيف مكاصػمة الطريػؽ،  كأالداعيػة  ينبغي أال يحػكؿى بػيف ػػ الياكية
ابػػؿ المطمػػكب أف سػػمبي عمػػى أتبػػاع الػػدعكة كأنصػػارىا؛  البحػػر، كأف  لمسػػفينة إذا ىػػاج يكػػكف شػػراعن

اإذا كثير الخصكـ،  يككف ضرغامنا مناصرنا فػي الظػبلـ، كأف  كطبيبنا عند الحاجة، كنبراسنػا كناصحن
ىمممُّٱ:تبصػػػػير المػػػػؤمنيف بصػػػػكابية كحقيقػػػػة الطريػػػػؽ، قػػػػاؿ يعمػػػػؿ عمػػػػى رفػػػػع اليمػػػػـ ك 

ٰذييىيميحيخيجييهىهجهمهينمنىنخنحنجنيم

مغجغمعجعمظحطمضخضُّٱٱ:المػػػػػػػػو ، كقػػػاؿ [216]البقػػػرة: َّٰر

 .[19]النساء: ٱٱَّجف
يكفػػي أف أكؿ آيػػة فػػي القػػرآف فكمنيجيػػة القػػرآف فػػي بعػػث األمػػؿ كتخفيػػؼ األلػػـ كاضػػحة، 

 َّخمحمُّٱ، كأكؿ كممة في سكرة الفاتحة ىػي [1]الفاتحة: َّيلىلملخلُّٱىي 
 لتشػػػعرؾ بالسػػػكينة كالرضػػػا كجمػػػاؿ الحيػػػاة، كتأٌمػػػؿ فػػػي كصػػػية رسػػػكلنا الكػػػريـ  ؛[2]الفاتحػػػة: 

حجمجُّٱ ككيػػؼ كانػػت النتيجػػة!:كأشػػٌدىا،  كىمػػا فػػي أصػػعب المحظػػات لصػػاحبو أبػػي بكػػر 

خضحضجضمصخصحصمسخسحسجسمخجخمحجح
: ]التكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةَّٱحقمفخفجفحفمغجغمعمظجعحطمض

نىٍحػػفي ًفػػػي  ، كفػػي الحػػديث أف أبػػا بكػػػر [40 مىػػػى ريءيكًسػػنىا كى : نىظىػػٍرتي ًإلىػػػى أىٍقػػدىاـً اٍلميٍشػػًرًكيفى عى قىػػاؿى
 : ٍيًو، فىقىاؿى نىا تىٍحتى قىدىمى رى ٍيًو أىٍبصى ـٍ نىظىرى ًإلىى قىدىمى دىىي : يىا رىسيكؿى اهلًل لىٍك أىفَّ أىحى يىػا أىبىػا بىٍكػرو »اٍلغىاًر، فىقيٍمتي

 .(1)«نُّؾى ًباٍثنىٍيًف اهللي ثىاًلثيييمىامىا ظى 
جسمخجخمحجحمجحجمثهتُّٱ: قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اهلل ك     
ككانػػػػت رحمػػػػة  ،[110]يكسػػػػؼ:  َّحطمضخضحضجضمصحصخصمسخسحس

ػزف  اإلسراء كالمعراج بالنسبة لمنبي  كالشػٌدة كقطرة نػدل عمػى الزىػرة الظمػأل، بعػد عػاـو مػف الحي
، كبعػػػد مشػػػكارو مػػػف طالػػػب اديجػػػة كعمػػػو أبػػػزكجتػػػو خ فقػػػد فيػػػو عضػػػدم نصػػػرتو فػػػي كجػػػو الباطػػػؿ

                                                           

ػػاًئطو أىٍك ًفػػي نىٍخػػؿو  :بىػػابي تػػاب: المسػػاقاة، ، كصػػحيح البخػػارمالبخػػارم:  (1) ػػرّّ أىٍك ًشػػٍربه ًفػػي حى ػػًؿ يىكيػػكفي لىػػوي مىمى   الرَّجي
 .(4/1854)، (2381ح)
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كفػػي غػػزكة أحػػد رغػػـ  ،كػػاف ىػػذا التكػػريـ الرٌبػػاني لرسػػكلو الكػػريـ  مكاجيػػة أعبػػاء كأعػػداء الػػدعكة
 مػا أصػابيـدماء المسمميف التي سالت كجراحاتيـ التي لـ تندمؿ بعد إال أفَّ منيجية القرآف عٌدت 

، زيػادة نتصػار كأمػؿااليزيمة، كىذا بحٌد ذاتػو  نيـ تعٌرفكا عمى مكاطف الخمؿ كأسبابإحيث  نصرنا
 إلى استعبلئيـ ب يمانيـ كعدـ انكسارىـ، فيذا نصر إضافي.

مصخصحصمسخسحسجسمخُّٱ: كفي سكرة الشرح قػاؿ اهلل 
يهىهمهجهينىنمنخنحنجنيمىمممخمحمجميلىلملخلجض
ػػػ"، [8 – 1]الشػػػرح: َّىيميخيحيجي ػػػا أعػػػاد العيٍسػػػرى الثػػػاني أعػػػادىه بػػػأؿ، كلىمَّ ا كػػػاف لىمَّ

لتقريػػػًر معناىػػػا فػػػي النفػػػكًس "ككػػػٌرر اليسػػػر مػػػرتيف ، (1)"أؿػ الييٍسػػػري الثػػػاني غيػػػرى األكًؿ لػػػـ ييًعػػػٍده بػػػ
خمحمجميلىلملخلُّٱ كفػي قصػة مكسػى  ،(2)"كتمكيًنيا في القمػكب

ىنمنخنجنحنُّٱو، المتفائػػػػؿ بالنجػػػػاة: الكاثػػػػؽ بنصػػػػر رٌبػػػػ، فقػػػػاؿ [61الشػػػػعراء: ]َّمم

 .[62الشعراء: ]ٱَّين
عمى مبلمح األمؿ  ال بد أف نيرٌكز دكمنا ىذا السجف الكبير،صبرنا في  ثغرفي كنحفي 

، كبعث األمؿ كالتركيز عمى اإليجابيات مف خبلؿ ذكر األمثمة الفٌذة في تيدئة نفكس المسمميف
كرت في ة التي ذي عند التأمُّؿ في كؿ القصص الرئيسف في تاريخ أمتنا الحافؿ بالصبلح كالرشاد،

كقصة ذم القرنيف  ،الحؽ كالباطؿ مثؿ قصة طالكت كجالكت، كقصة الصاحبيفالصراع بيف 
كثير، نجد أفَّ ، كقصة أصحاب األخدكد كغيرىا السكرة الكيؼ، كقصص األنبياء جميعنافي 

ا مضى، لكنو إف أخذ بأسباب النصر الحؽ يبدأي ضعيفنا مييٌددنا تذكير  قكيِّا ميسٌددنا، كأيضن
سبقيـ مف أىؿ االبتبلء كاألنبياء، كنشر منيج التفاؤؿ كاالنسجاـ المحاصريف كالفقراء بمف 

كأاٌل نطيؿ الكقكؼ أماـ المآسي التي تبعث كالتفاعؿ مع الحياة، كالرضى عمى قضاء اهلل كقدره، 
 ،(3)كخاصة في أياـ الخطكب كشدة الحصار ، كالحزف الذم يؤدم إلى مرضو قاتؿ،اليأس كالممؿ

، كيؼ أنو رغـ بعد المسافات كطكؿ السنكات لـ يفقد  صة يعقكبنتأٌمؿ مثبلن في قعندما ك 
، كلـ ييأس رغـ حزنو كأبو يجتمع بكلديو، ككٌكؿ أمره هلل قريبان س ونأاألمؿ لحظة كاحدة في 

جميلىلملخلُّٱمميكؼ، ككاف تعاممو مع أكالده الذيف حاكلكا إحباطو 

                                                           

 (.11/46الدر المصكف في عمـك الكتاب المكنكف ) الحمبي(: يكسؼ )السميف بف أحمد العباس أبك(1) 
 (.4/771) : الكشاؼالزمخشرم (2)
 (.42-37رة الكيؼ منيجيات اإلصبلح كالتغيير )ص:سك  صبلح سمطاف: انظر: (3)
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يهىهمهجهينىنمنخنجنحنيمىمممخمحم

َـّ ، [87]يكسؼ: ٱَّجي ألفَّ األركاح رغـ المسافات الشاسعة؛  رائحة يكسؼ  كاشت
صبرى حتى ك ، ألنو عرؼ الطريؽ ؛جابةقمبه قريبه مف اإل القمب المٌتصؿ باهلل جنكده مجٌندة، ك 

 بذكر ربو كشكر محبكبو يكسؼ  ، كليج لسافارتد إليو بصره، كامتؤل قمبو بالفرح كالتفاؤؿ
جضمصخصحصمسخسحسُّ ػػاؿ:عمى إنعامو كتفٌضمو عمييـ، فقػػػػػػ

مقمفحقحفخفمغجفجغمظجعمعحطحضخضمض

كعد المؤمنيف كالصابريف بالبشرل كالجزاء  ، كال ننسى أف الحؽ [101]يكسؼ: َّجك
ٌٍَُِّّّّّٰىٰرُّٱ: في الكثير مف اآليات، مف ذلؾ قكلو 

ىبنبمبزبربيئىئنئمئزئرئّٰ
َُُِّّّّٱ: اؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػ، كق[55]النكر: َّيتىتنتمتزترتيب
 . [141]النساء: ٱَّمئزئرئّٰ
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ُالمبحثُالثاني
 والوسائلُالقرآنيةُلمواجيةُالحصارالحمولُالعمميةُُ

إفَّ االىتمػػاـ بػػالحمكؿ العمميػػة كالكسػػائؿ التػػي ذكرىػػا القػػرآف ميػػـ لممسػػمميف لػػيس فقػػط فػػي   
يادة كعي المسمميف باألخطار المحدقة الحياة؛ ألنيا تساىـ في ز الحصار بؿ في كؿ مناحي أزمة 

ػػػا ك بيػػػـ، ككيػػػؼ يتعػػػاممكف معيػػػا،  كفػػػي المطالػػػب التاليػػػة األخػػػذ باألسػػػباب، ك  التكٌكػػػؿيعػػػدُّ مػػػف أيضن
 يكٌضح الباحث عدة أمكر ميٌمة، كىي كالتالي:

ُ.وأىميتياُالعمميةُلغةُواصطالًحاُمعنىُالحمول:ُالمطمبُاألول
ُ.الحمولُالعمميةُلغة

ػػػؿُّ العيٍقػػػدىًة: فتحيػػػاُُ ػػػٌؿ: حى ػػػبلِّ  كالتغمٌػػػب عمييػػػا ب نيائيػػػا، حى ػػػؿَّ ًإزاره حى : " ،(1)"كحى ًمػػػؿى مػػػارس كعى
 .(2)نشاطنا كقاـ بجيد لمكصكؿ إلى نتيجة نافعة"

ُ.الحمولُالعمميةُاصطالحا
يػػػتـ ف قرآنيػػػة سيػػػنى ك س سيػػػأي  االعتمػػػاد عمػػػىبلؿ ، مػػػف خػػػ(3)"مػػػا طريػػػؽ التغمٌػػػب عمػػػى مشػػػكمة"ُُ

 ،كالكصػكؿ إلػى نتيجػة نافعػة المشػكمة بشػكؿ جزئػي أك كمػي معالجػةبدٌقة، مما يعمؿ عمػى تنفيذىا 
تقاف استخداميا  ، كمناسبتيا لمكاقع.حسب اإلمكانيات المتكٌفرة كا 

ُ.أىميةُالحمولُالعمميةُفيُحلُمشكالتُاألمة
َـّ االسػتعانة بػالطرؽ تككف بفيـ طريقة القرآف لعبل   ج المشكبلت كاألخذ باألسػباب، كمػف ثػ

مػػػف أىػػػـ "، ألفَّ المسػػػتحدثة كالكاقعيػػػة مػػػف خػػػبلؿ مشػػػاكرة ذكم اإلدارة الناجحػػػة، كأصػػػحاب الخبػػػرة
ميػػاديف النصػػرة التػػي يغفػػؿ عنيػػا بعضػػيـ: النصػػرة بػػالرأم كالمشػػكرة كالتسػػديد، كالٌنػػاسي أحػػكج مػػا 

يس: ػػػػػػػػػة عػف بمقػػػػػػػػػحكاي ، قػاؿ اهلل (4)تف"ػػػػعنػد النػكازؿ كظيػكر الف كف لمرأم الراشد، خاٌصةػػػػيككن
 .[32]النمؿ:  َّخصحصمسخسحسجسمخجخمحجحمجحجُّٱ

 اكطالما بقيت األفكار حبرنا عمى كرؽ كانت كالماء عمى الصػخرة الصػماء، فمػـ ينتفػع بيػ
كالمػػؤمف يقػػكؿ كيعمػػؿ، حػػد، تػػذىب مػػع الػػزمف كال ينتفػػع بيػػا أ أحػػد، كتبقػػى مجػػٌرد أحػػبلـ كأمػػاني

، قػػػاؿ اهلل  محػػػٌذرنا المػػػؤمنيف مػػػف القػػػكؿ الػػػذم ال يتبعػػػو ٱكالمنػػػافؽ يقػػػكؿ كثيػػػرنا كال يفعػػػؿ إال قمػػػيبلن
جئييىينيميزيريٰىينىنننمنزنرنُّٱعمػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ:

                                                           

 (.3/1287) الكمـك مف العرب كبلـ كدكاء العمـك اليمني: شمس الحميرل سعيد بف نشكافانظر:  (1)
 (.2/1554معجـ المغة العربية المعاصرة )أحمد عمر:  (2)
 ( بتصٌرؼ يسير.1/550) أحمد عمر: المرجع السابؽ (3)
 (56مسمميف )ص:جراحات الالصكياف:  (4)
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بكؿ  اعتنت العقيدة التياإلسبلـ اتصؼ بشمكلية ك ، [3 –2]الصؼ:  َّهئمئخئحئ
ذا نظر   كجػػػدنا أف العمػػػؿ يمثػػػؿ المحػػػكر الػػػدائـ ليػػػا، اإلسػػػبلمية الػػػدعكة إلػػػى نػػػاجكانػػػب الحيػػػاة، كا 
فالعبػػادة عمػػؿ دائػػب حػػثَّ عميػػو القػػرآف كجعمػػو مػػف أرفػػع بػػؿ ىػػك جكىرىػػا،  كالمحػػرؾ لكػػؿ جكانبيػػا،
كمػػا كػػاف قائمػػا عمػػى الحػػؽ كالخيػػر، مغركسػػا فػػى مغػػارس اليػػدل كالنػػكر، "درجػػات ميػػزاف المسػػمـ، 

قػػاؿ اهلل ، (1)"ء، تػػؤتى أكميػػا كػػٌؿ حػػيف بػػ ذف رٌبيػػافيػػك شػػجرة طيبػػة أصػػميا ثابػػت كفرعيػػا فػػى السػػما
 :هلملخلجلحلمكلكخكحكجكمقمفحقخفحفجفُّٱ

كال بػػػػالطبكؿ لػػػػيس بكثػػػػرة المػػػػاؿ، كال بكثػػػػرة الكػػػػبلـ، كالغمبػػػػة فػػػػالتفٌكؽ ، [17]الرعػػػػد:  َّجم
نمػػا بقػػدر النفػػع الػػذم يعػػكد عمػػى اآلخػػريف كيثمػػر فػػي األرضالجكفػاء كالكممػػات الناريػػة،  كالزبػػد ، كا 

ىك أكسػاخه تبقػى عمػى السػطح ظػاىرة ىشػة سػرعاف مػا تتبلشػى كتػذكب بػبل نفػع، بينمػا العمػـ  إنما
حبجبهئُّٱ: كلػػػذلؾ نجػػػد أفَّ قكلػػػو النػػػافع يتجػػػٌذر فػػػي األرض كيثمػػػر كينفػػػع، 

عمػػؿ يبقػػى مجػػٌرد اٌدعػػاء، كلػػف  إف لػػـ يتبعػػويؤٌكػػد لنػػا أفَّ اإليمػػاف ، [82]البقػػرة:  َّخب
  . إذا أيتًبعى بالعمؿ كالحيكيةيككف إيمانان كامبلن صادقنا إال

مرحمة التنفيذ بٌددت المشػاكؿ، كمحػت مف مرحمة الخيطط إلى فالحمكؿ العممية إذا انتقمت 
مػػػكؿ الكامنػػػة فػػػي كتػػػاب اهلل تعػػػالى، كتبػػػدأ بتطبيقيػػػا تسػػػتخرج الحآثارىػػػا، كينبغػػػي عمػػػى أمتنػػػا أف 
في قصة ذم القرنيف عندما بدأ  عممينا، كيظير أثر ىذه الحمكؿ كتنفيذىا لترل أثرىا عمى األرض

فشارككا ب حضار قطع الحديد، ككاف ىك بالعمؿ كساعده أكلئؾ المتضٌرركف مف يأجكج كمأجكج، 
يعالجيا، ثـ يأتكف بالقطر كيضعو حسب المػكازيف العمميػة، فكانػت النتيجػة أف حػؿَّ ليػـ مشػكمتيـ 

حضجضُّٱ: قػاؿ اهلل  ،(2)كػـالمتمٌثمة في كقؼ شر يأجكج كمأجكج مف خػبلؿ بنػاء السػٌد الميح

حكجكمقحقمفخفحفجفمغجغمعجعمظحطمضخض

ٰهجهمهمنهنخنحنجنممخمحمجمهلملخلحلجلمكلكخك

ملمكلكهشمشهسمسهثمثهتمتهبمبمئهئهيميخيحيجي

 .[97 –94]الكيؼ:  ََّّـهيميهنمن
طػػػكيبلن فػػػي كػػػؿ العمػػػكـ الككنيػػػة، فكجػػػدكا حمػػػكالن لػػػبعض المشػػػكبلت، العممػػػاء كلقػػػد بحػػػث   

كأدركػػػكا الميمػػػة  أمػػػاـ آيػػػات القػػػرآف،طػػػكيبلن  اد حمػػػكؿ لمشػػػكبلت كبػػػرل فكقفػػػكاكعجػػػزكا عػػػف إيجػػػ
                                                           

 (.4/427التفسير القرآني لمقرآف )الخطيب: (1) 
 ( بتصٌرؼ يسير.69سكرة الكيؼ منيجيات اإلصبلح كالتغيير)ص:صبلح سمطاف: انظر:  (2)
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 األساسػػية لمقػػرآف، كتصػػٌكركا مقاصػػده كأىدافػػو العمميػػة التػػي يريػػدي أف ييحٌققيػػا فػػي حيػػاة المسػػمميف،
كأٌنو كتاب ىداية في كؿ المجاالت مف ، كتيٌقنكا أف الحقائؽ العممية ال تتعارض مع كتاب اهلل 

صمكا إلى حمكؿ عممية لمشكبلت كبرل منيػا: مشػكمة فك كـو كتربية كعمـ كمعرفة كغيره، تشريعو كح
كمشػكمة االخػتبلؼ بػيف الفقر كعبلجيا في القرآف، كمشكمة ضعؼ المسمميف في أقطػار األرض، 

، كلكػػفَّ المشػػكمة تكمػػف فػػي تقػػاعس األمػػة عػػف (1)القمػػكب، كالمشػػكبلت كالقضػػايا الكبيػػرة المعاصػػرة
ٱٱَّٰرٰذييىيميخيحيجييهىهمهُّ البحػػػػػػػػػػػػػػػػػػث كالعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ

 .[66]النساء: 
 

ُ.وأىميتياُلقرآنيةُلغًةُواصطالًحامعنىُالوسائلُا:ُالمطمبُالثاني
ؿ يبٌيف الباحث معنى كأىمية الكسائؿ القرآنية، ككيؼ تساىـ في الحمكؿ العمميػة مػف خػبل   

 ما يأتي:
ُ.الوسائلُالقرآنيةُلغة

، كىػػػي " ُُ ػػػؿى سى أك ...كػػػٌؿ مػػػا يتحقَّػػػؽ بػػػو غػػػرض معػػػٌيف، يقابميػػػا غايػػػةالكسػػػيمة: مػػػف الفعػػػؿ كى
ُ،(2)لمخركج مف المأزؽ"أك كاسطة إليجاد مخرج مناسب مف صعكبة "

ُ.الوسائلُالقرآنيةُاصطالًحا
ػامػف القػرآ ٌدةمىي أف يٌتخذ اإلنسافي كاسػطة أك طريقػة مسػتُُُ ا ميعٌيننػ ف الكػريـ، لييحقٌػؽ غرضن

ػػا الػػنص لغػػرضو ال يخػػرج عػػف اليػػدؼ القرآنػػي، كال يسػػتخدـ أ، بشػػٌرط مػػف مػػأزؽو مػػا أك يجػػد مخرجن
 .شخصي
ُ.وعالقتياُبالحمولُالعمميةُالوسائلُالقرآنيةأىميةُ
، ة المجػردة عػف التكجييػات القرآنيػةأثبت التاريخ مع مركر األياـ قصكر الحمػكؿ اإلنسػانيُُُ
مع كاقع كحياة الناس ألنيا جسـ غريب دخؿ ليحؿَّ كبديؿو  كثيرناالقكانيف الكضعية اصطدمت د كق

 ، كىذا لف ينجح ألنو مف عمؿ اإلنسػاف، كعمػؿ اإلنسػاف ال يرتقػي إلػى الكمػاؿأىدافوعف القرآف ك 
، فكيػػؼ ميمػػا بمػغ مػػدل صػبلحو ، كال يسػػتطيعي أف ييغٌيػر كاقػػع األمػة كالشػػعكب لؤلفضػؿميمػا عػبل

ًضع أصػبلن إلفسػاد إ إنػو إذان لشػره كلػيس حيػاة البشػرية فػي ظػبلؿ القػرآف!، ذا كاف ىذا القانكف قد كي
 ،[154راف: ػػػػػػػػػػػمػ]آؿ ع َّحيخيجييهىهمهجهُّٱ: اؿ اهلل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، قبلجػػػػػػػػػػػبع

                                                           

 (.10التفسير المكضكعي بيف النظرية كالتطبيؽ )ص: صبلح عبد الفتاح الخالدم: انظر:  (1)
 (.2441/ 3رة )معجـ المغة العربية المعاصأحمد عمر:  (2)
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 َّجههنمنخنحنجنممحمخمجمهلُّٱ :قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اهلل  ك

حصمسخسحسجسمخجخمحجحُّٱ :قػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اهلل  ك ،[50]المائػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة: 

جكمقحقمفخفحفجفمغجغجعمعمظحطمضخضحضجضمصخص

فَّ مػػػػػف يريػػػػػدي أف ييقػػػػػٌدـ حمػػػػػكالن ك  ،[49]المائػػػػػدة:  َّخلحلجلمكلكحكخك عمميَّػػػػػة  ا 
لمخػبلص كالنجػاة ال بػدَّ أف ينطمػؽ مػف نػكر القػرآف، كينيػؿى مػف معػيف القػرآف  ألمتو كطرقناإبداعية 

ففػي ضػي مػع القػرآف كيبقػى معػو لحظػةن بمحظػة، كيمكيمحػك دخػاف الجاىميػة، ، ليركم ظمػأ الحيػاة
فَّ مػػػف أىػػػػداؼ القػػػرآف الكبػػػرل أنػػػػو أي  لييصػػػػمح حيػػػاة البشػػػػرية،  ؿى زً ٍنػػػالقػػػرآف مػػػا ييغنػػػػي عػػػف غيػػػػره، كا 

كىػػػك كػػػبلـ رٌب العػػػالميف الػػػذم خمػػػؽى اإلنسػػػافى كىػػػك عمػػػيـه بتككينػػػو كمػػػا كليسترشػػػد بػػػو الحيػػػارل، 
حيػػاة، كدسػػتكر عمػػؿ لكػػؿ مػػف سػػعى لسػػعادة  ييصػػمحو، كييعػػالج أخطػػاءه، فكػػاف ىػػذا القػػرآف مػػنيج

 .األرض كأىميا
فالكسائؿ القرآنية جاءت كبػديؿو عػف فكضػى الجاىميػة كأحكاميػا الجػائرة التػي كانػت تٌتسػـ    

، كيعيبيػػا السػػمبية كالػػنقص فػػي كثيػػر مػػف بػػالظمـ كالقيػػر كالٌتسػػمط، كامتيػػاف المػػرأة، كاحتػػراـ القػػكم
 األمكر.

ػػالقػػرآف الكػػريـ عٌممنػػا فقػػك    ا تبػػدأ بعػػالـ األفكػػار، و العمػػؿ كاألخػػذ باألسػػباب كأف الحمػػكؿ دائمن
محمػكؿ المناسػبة، كالخطػط التػي تينقػذي األمػة كالجمػاىير يصػؿ لفي التفكير الذم  اإلبداع مف خبلؿ

مػػف كيػػد أعػػدائيا، كتيخٌمصػػيا مػػف مشػػكبلتيا، ككميػػا منيجيػػات عمميػػة، كأفعػػاؿه تبعػػثي عمػػى العمػػؿ 
جمُّٱحكايػة عػف ذم القػرنيف:  قػاؿ اهلل اقة، كترؾ الدعة كالكسؿ، كالنشاط كالعنفكاف كالط

ػػػػٍز » : قػػػػاؿ ك  ، [95]الكيػػػػؼ:  َّحم ، كىاٍسػػػػتىًعٍف بًػػػػاهلًل كىالى تىٍعجى ػػػػا يىٍنفىعيػػػػؾى مىػػػػى مى ، (1)«اٍحػػػػًرٍص عى
كالعنايػة بيػذا تمنحنػا التركيػز عمػى الميمػة العمميػة لمقػرآف، كدكره فػي اسػتنياض األمػة لمعمػؿ بعػػد 

معػاف النظػر، كمػف خػبلؿ االعتنػاء بالمفػاىيـ الطكؿ التدبٌ   قرآنيػة التػي عاشػيا الصػحابة عممينػار كا 
، كىػذا الػذم جعػؿ بعػض الصػحابة يأخػذ العشػر آيػات ال يجػاكزىف إلػى العشػر في صدر اإلسبلـ

ييرٌكػػزكف عمػػى الفيػػـ ، ككػػانكا (2)ااألخػػر حتػػى يتعمميػػا كيعمػػؿ بمػػا فييػػا، فتعممػػكا العمػػـ كالعمػػؿ معنػػ
 ا. صحيحن  عمبلن ليعممكا 

                                                           

قىػاًديًر ًلمَّػًو  ، كتاب: القدر،صحيح مسمـمسمـ:  (1) تىٍفػًكيًض اٍلمى تىٍرًؾ اٍلعىٍجًز كىااًلٍسًتعىانىًة بًػاهلًل كى بىابه ًفي اأٍلىٍمًر ًباٍلقيكًَّة كى
 .(4/2052) ،(2664ح)

 (.1/490سير أعبلـ النببلء )الذىبي: انظر:  (2)
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 َّحفجفُّٱ :ىذا المنيج في حياتو لٌما كقؼ يكمان عند قكلو  كلقد طٌبؽ عمر 
إلػى  عرفناىػا فمػا األبن! ثػـ عػاد سػريعناىػذه الفاكيػة قػد »، فسػأؿ نفسػو أكؿ األمػر: [31]عبس: 

ا منيج البحث الصػحيح فقػاؿ: كيمػؾ!، إفَّ ىػذا ليػك التكمٌػؼ يػا ابػف أـ عمػر، مػاذا لػك لػـ تعػرؼ مػ
 .(1)«األبن، فصرؼ البحث إلى العمؿ، حتى ال ينشغؿ بالجدؿ

كالحػػػظ العمػػػؽ كالدقٌػػػة فػػػي الخطػػػاب القرآنػػػي كيػػػؼ يػػػدفعنا إلػػػى العمػػػؿ كال يكتفػػػي بسياسػػػة 
حبيسػػة فػػي العقػػؿ كلػػـ تخػػرج لحيػػز  ، كاألمنيػػات إف بقيػػت أفكػػارناتشػػفي مػػف سػػقـالتنظيػػر التػػي ال 

مػػػة لمتخمٌػػػؼ كاالٌتكػػػاؿ، كلػػػذلؾ ف ننػػػا بحاجػػػة إلػػػى التنفيػػػذ، أك ظمٌػػػت حبػػػران عمػػػى كرؽ أصػػػبحت مقدٌ 
الككادر البٌناءىة التي تعمؿ كتحب العمؿ، كبحاجةو إلى مف يحتضف ىذه الكفػاءات كييشػٌجعيا عمػى 
العمؿ كيساعدىا كييقٌدـ ليا الدعـ كالنصيحة، كيكٌفر ليا البيئة المناسبة كاإلمكانيات، بؿ كيتقٌدميا 

 إذ استغٌؿ طاقة القكـ كأحسف تكجيييا. كييباًدر كما فعؿ ذك القرنيف
 

 .الحمولُالعمميةُلمواجيةُالحصار:ُالمطمبُالثالث
فّْر كقػػػػػت    " االسػػػػػتقامة عمػػػػػى منيػػػػػاج اهلل تختصػػػػػري المسػػػػػافات، كتطػػػػػكم المراحػػػػػؿ، كتيػػػػػكى إفَّ

اع المكاجيػات كالصػراعات التػي يخكضػكنيا؛ فػالتخبط التجارب أماـ المؤمنيف في أم نكعو مف أنػك 
، كػػػؿ ذلػػػؾ يػػػؤخر النصػػػر كييعقٌػػػد .المنيجػػػي، كالػػػدخف العقػػػدم، كاالضػػػطراب القيمػػػي كالسػػػمككي..

فمػيسى أكثػر مػف القضايا كييطيؿ مف عمر األزمات، كلنا في قضية فمسطيف أعظـ العظة كالعبرة، 
ا عػاطفيف كاألنصػار ظيػكرا، كلػيس أعظػـ مػف المت ء فييا، كليسى أشد مف األعداالحؽّْ فييا كضكحن

ػػا ...، األمػػة فػػي حاجػػة إلػػى اسػػتحقاؽ العػػكف اإلليػػي لطبلئػػع الطائفػػة المنصػػكرة اكعػػددن  ليػػا حماسن
]الحػػػػج:  َّمتزترتيبنبىبمبزبربُّٱعمػػػػى أرض بيػػػػت المقػػػػدس 

40]"(2). 
سػػمة مػػف كينبغػػي عمػػى المسػػمميف إذا أرادكا تحطػػيـ ىػػذا الحصػػار الظػػالـ أف يتمٌسػػككا بسم  ُ

، كعمػػى مسػػتكل الحٌكػػاـ كالقػػادة، كعمػػى ػػػػ األمػػة ككػػؿػػػػ  العمميػػات الميرٌكػػزة عمػػى المسػػتكل الجمػػاعي
 .المستكل الفردم لؤلمة

 معالـ ىذه السمسمة في السبؿ التالية:أىـ كتبرز     
 

                                                           

سػكرة الكيػؼ منيجيػات فػي اإلصػبلح صػبلح سػمطاف: انظػر: ك (، 19/223) : الجامع ألحكػاـ القػرآفالقرطبي(1)
 (. 52-47:كالتغيير )ص

 (، بتصٌرؼ. 161-160ص:)، العممانيكف كفمسطيف، ستكف عاما مف الفشؿ" كماذا بعدن :( عبد العزيز كامؿ(2
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ُ.سبلُمواجيةُالحصارُالعسكريأوًل:ُ
 كتتمثَّؿ في األمكر التالية:ُُ

 .صدقُاللتجاءُإلىُاهللُُ -1

ـً الطُّػػريًؽ كىأىٍعػػدىًليىا، فىبىػػيَّفى أىفَّ ًعػػبلى "    ػػؿّْ ىىػػًذًه اٍلميٍشػػًكمىًة بًػػأىٍقكى ـي ًإلىػػى حى قىػػٍد ىىػػدىل اٍلقيػػٍرآفي اٍلعىًظػػي جى كى
يمىاًف  قيكًَّة اإٍلً ًو ًإلىى المًَّو تىعىالىى، كى ًة اٍلكيفَّاًر ًإنَّمىا ىيكى ًبًصٍدًؽ التَّكىجُّ مى ٍعًؼ عىٍف ميقىاكى مىٍيًو  ًبوً الضَّ كًُّؿ عى كىالتَّكى

ًقيقىػػًة الى ييٍمًكػػفي أىٍف يىغٍ  ، مىػػى اٍلحى ػػٍف كىػػافى ًمػػٍف ًحٍزبًػػًو عى ، فىمى ، قىػػاًىره ًلكيػػؿّْ شىػػٍيءو ًزيػػزه ًمبىػػوي أًلىفَّ المَّػػوى قىػػًكمّّ عى
ا بىمىغيكا لىٍك بىمىغيكا ًمفى اٍلقيكًَّة مى نصركف دكمان بصدؽ يي  ، كفي كؿ المكاقؼ يثبت أف المؤمنيف(1)"اٍلكيفَّاري كى

، فكلػكا االلتجاء كليس بالقكة، كلما اغتركا بقكتيـ يكـ حنػيف كركنػكا إلييػا لػـ تغػًف عػنيـ قػكتيـ شػيئان 
 مدبريف حتى تداركتيـ رحمة اهلل كنصره.

ار اٍلعىٍسكىًرمٌ فى "  مً  اٍنظيٍر ًشدَّةى ىىذىا اٍلًحصى ، مىعى أىفَّ جى قيكَّةى أىثىًرًه ًفي اٍلميٍسًمًميفى يعى أىٍىًؿ اأٍلىٍرًض كى
جى الًَّذم قىابى  ـٍ أىفَّ اٍلًعبلى ٍفتى ذىًلؾى فىاٍعمى ادنا، فىً ذىا عىرى ـٍ ًسيىاسىةن كىاٍقًتصى ٍقًت ميقىاًطعيكىي ميكا ًبًو ىىذىا ًفي ذىًلؾى اٍلكى

ؿَّ  مُّكا ًبًو ىىًذًه اٍلميٍشًكمىةى اٍلعيٍظمىى، ىيكى مىا بىيَّنىوي جى ، كىحى ـى  بلى ًفي سيكرىًة اأٍلىٍحزىاًب ًبقىٍكًلًو:ػػػػكىعى  اأٍلىٍمرى اٍلعىًظي
مئهيخيميحيجيٰهمهجههنمنخنحنممجنخمُّ
، ، [22]األحزاب: َّهبمبهئ ؿَّ كىعىبلى ـي ًلمًَّو جى ـي اٍلعىًظي ، كىىىذىا التٍَّسًمي يمىافي اٍلكىاًمؿي ىىذىا اإٍلً

ؿّْ ىىًذًه اٍلميشٍ  مىٍيًو، ىيكى سىبىبي حى كُّبلن عى تىكى  .(2)"ًكمىًة اٍلعيٍظمىىًثقىةن ًبًو، كى
 .اإلعدادُالعسكريُوالستعدادُالمستمر -2

 ،مف خبلؿ بناء الببلد كتحصينيا كبناء قكة لممسمميف تعمؿ عمى تكازف الرعب مع العػدك  
جخمحجحمجحجمثهتٱُّٱ: حتػػػػى ال يتجػػػػرأ عمػػػػى بيضػػػػة اإلسػػػػبلـ، قػػػػاؿ اهلل 

، كيكػػكف اإلعػػداد مػػف خػػبلؿ [60]األنفػػاؿ:  َّخصحصمسخسحسجسمخ
 حقيؽ عدة أمكر ىي:ت
ليػػؤالء الػػذيف كفػػركا بػػربيـ، الػػذيف بيػػنكـ كبيػػنيـ عيػػد، إذا خفػػتـ " ماديِّػػا كمعنكينػػا َّهتٱُّٱ - أ

، كمػػػف بػػػاب أكلػػػى أف ييًعػػػدَّ المسػػػممكف لمكفػػػار (3)"خيػػػانتيـ كغػػػدرىـ، أييػػػا المؤمنػػػكف بػػػاهلل كرسػػػكلو
 رىب العدك.كالمشركيف لتحرير الببلد المسمكبة كفمسطيف، كتشكيؿ قكة تي 

                                                           

 .(51-3/50أضكاء البياف )الشنقيطي: ( 1)
 المرجع السابؽ، نفس الصفحة.الشنقيطي:  (2)
 (.14/31) : جامع البيافالطبرم (3)
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مجحجمثهتٱُّٱ، كلكنو قػاؿ: ( أعدكا ليـ ما تغمبكنيـ بو) لـ يقؿ:   إف الحؽ - ب

باإلعػػػداد لمقاتمػػػة األعػػػداء حسػػػب الطاقػػػة كاإلمكػػػاف، فػػػالمطمكب ىػػػك  ، فأمرنػػػا اهلل َّمحجح
اإلعػػػػداد لمقػػػػكة كالعػػػػدة المتاحػػػػة كلػػػػيس القػػػػكة المكافئػػػػة، فاإلعػػػػداد كالتييئػػػػة كاإلحضػػػػار دخػػػػؿ فػػػػي 

خؿ تحػػػت قػػػدرة النػػػاس ممػػػا يمكػػػف اتخػػػاذه مػػػف اإلعػػػداد، كالخطػػػابي االسػػػتطاعة ىػػػك ككػػػؿ مػػػا يػػػد
ػػالمم ؛ إذ ىػػـ الػػككبلء عمػػى مصػػالحيا،  كنحػػف ميمػػا أعػػددنا سػػمميف عمكمػػان كلػػكالة األمػػر خصكصن

فقػط، فػ ف كانػت  ناليػـ مػا اسػتطع عػدَّ ني أف لنصؿ لمقكة المكافئػة ربمػا ال نسػتطيع، فػنحف مػأمكركف 
نحػفي عمينػػا أف ة ليػـ، فػاهلل سػػبحانو كتعػالى يتػكلى تػػرميـ الػنقص، ال تبمػغ القػكة المكافئػػ نااسػتطاعت

ا ب الجػػيش عمػى فنػػكف الحػػرب تػػدريبن رّْ دي ، فػػ ف "(1) نػدفع ثمػػف النصػػر باإلعػداد بعػػد اإليمػػاف بػاهلل
ف أىمػػؿ اإلعػػداد كالتٌػػدريب، أدركتػػو اليزيمػػةا عالينػػصػػحيحن  كمػػف سػػار ، ا، تحقػػؽ النصػػر كالغمبػػة، كا 

ؿ األمـ، كتدٌبر التاريخ كعرؼ األخبار، يجد مصداؽ تمؾ الٌسنة اإللييػة في األرض، كتعقب أحكا
 .(2)"الثابتة كىي الفكز لمف أحسف، كالخيبة لمف أساء

مىػى اٍلًقتىػاًؿ كىاٍلعىػاالقكة: " - ت ًمػفى اٍلقيػكًَّة كىثٍػرىةي اٍلقىػاًدًريفى عى مىػى اٍلًقتىػاًؿ كىاٍلغىمىبىػًة، كى سىػاًئًؿ اٍلقيػٍدرىًة عى  ًرًفيفى أىٍم كى
نكرة لتشمؿى كؿُّ أنكاع القكة مف السػبلح كالرمػي كغيػره مػف آلػة الحػرب "القكة" ، كجاءت (3)"ًبأىسىاًليًبوً 

ػػا فػػي  كمػػا يتقػػٌكل بػػو المجاىػػدكف عمػػى جيػػاد عػػدٌكىـ، كالرمػػي ىػػك أحػػد معػػاني القػػكَّة ، كيػػدخؿ أيضن
نيؽ، كالخيػػػكؿ، كمػػػا الرمايػػػة بالنبػػػؿ كالػػػرمح، كالضػػػرب بالسػػػيؼ كالمنجػػػاك القػػػكة مػػػا اسػػػتيخدـ قػػػديمنا

الطػػائرات كالػػدبابات كالصػػكاريخ بأنكاعيػػا، كالمػػدافع، كالعبػػكات، اليػػـك فػػي الحػػركب مثػػؿ اسػػتحدث 
: ، قػػػػاؿ اهلل كمػػػػا أبػػػػدع المجاىػػػػدكف بتطػػػػكيره مثػػػػؿ األنفػػػػاؽ، كالعمميػػػػات االستشػػػػيادية، كغيػػػػره

 .[111]التكبة: َّخضحضجضمصخصحصُّٱ
ل الماديػة كالمعنكيػة المناسػبة لكػؿ زمػاف كمكػاف، أنػكاع القػك المطمكب ىك تحقيؽ األىداؼ بػػ"  - ث

ف  ...كمف مرابطة الخيكؿ في الثغكر كالحدكد ألنيا منفذ األعداء كمكاطف اليجـك عمى الببلد،  كا 
كػػاف الػػدكر الحاسػػـ اليػػـك ىػػك سػػبلح الطيػػراف، كالمػػدافع، كالػػدبابات، كالغكاصػػات البحريػػة، فصػػار 

ألف الميـ تحقيؽ األىػداؼ، كأمػا الكسػائؿ كاآلالت فيػي   مف الخيكؿذلؾ ىك المتعيف إعداده بدالن 
التػػي يجػػب إعػػدادىا بحسػػب متطمبػػات العصػػر، كيكػػكف المقصػػكد ىػػك إعػػداد جػػيش دائػػـ مسػػتعد 
لمػدفاع عػػف الػببلد، كيػػتـ ذلػؾ بالمػػاؿ المخصػػص ليػذه الميمػػة، كدعمػو بالسػػبلح الػذم ينفػػؽ عميػػو 

                                                           

ابػػف عاشػػكر: (، ك 4/80) : تفسػػير القػػرآف العظػػيـ(، كابػػف كثيػػر3/1412تفسػػير الشػػعراكم )الشػػعراكم: ( انظػػر: 1)
 (. 10/54تفسير التحرير كالتنكير)

 (. 4/98التفسير المنير )الزحيمي:  (2)
 (. 34-14/31) مع البياف: جا(، كانظر: الطبرم19/264التحرير كالتنكير )ابف عاشكر: ( 3)
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ف كانػػت داخمػػة فػػي القػػكة، تشػػريفا كقػػد خػػص اهلل الخيػػؿ بالػػذ ،مػػف المسػػمميف بحسػػب الطاقػػة كر، كا 
 .(1)"ليا، كتكريما، كاعتدادا بأىميتيا

، قىػػاؿى " - ج مىػػى اٍلعىػػديكّْ : الشّْػػدَّةي عى  َّيبىبنبمبزبربُّٱ: اهلل كىاٍلبىػػٍأسي
قىػاؿى  ، [177]البقرة:  ،  [14]الحشػر:  َّمتهتختحتُّٱ:  أىٍم ًفػي مىكىاًقػًع اٍلًقتىػاًؿ، كى

كىابي تىٍصرً  ـٍ يىًميميكفى ًإلىػى الػدٍَّفعً كىىىذىا اٍلجى تىٍعًريضه ًبأىنَّيي ـٍ كى ٍمًكًي ٍرًب ًلمدّْفىاًع عىٍف مي ـٍ ميٍستىًعدُّكفى ًلٍمحى  يحه ًبأىنَّيي
 .(2)بالقكة"

كأنػػػؾ لػػػف تتػػػرؾ العػػػدة ، كلػػػـ تتػػػرؾ ثغػػػرؾ، ؾ لػػػـ تغفػػػؿ عػػػف عػػػدكؾـ أنَّػػػمىػػػفائػػػدة الربػػػاط أف ييعٍ " - ح
ليػا فػي كػؿ كقػت قبػؿ كقػكع اليجػكـ،  اف أنػت مسػتعدِّ تكػك ك كاالستعداد لو إلى أف يأتي بالمداىمػة، 

ا بأنػؾ مػرابط لػو كمسػتعد عالمنػحيف يككف عدكؾ ، فنطمؽ لمكاجيتياتكساعة تأتي األمكر الداىمة 
لمحركػػة فػػي أم كقػػت يرىبػػؾ كيخافػػؾ، أمػػا إذا كنػػت فػػي اسػػترخاء كغفمػػة؛ ف نػػو يػػدىمؾ، فػػ لى أف 

ىلُّٱ:خػػذؾ عمػػى غػػرة، كفػػي ىػػذا قػػاؿ اهلل ، كأ(3)"تسػتعد يكػػكف قػػد أخػػذ منػػؾ الجكلػػة األكلػى

، "كىػذا يعنػي [71]النساء:  َّينىنننمنزنرنمماميل
ا(4)أفَّ األمة عمى استعداد دائـ لمجياد" ىذا يعني: إياؾ أف تنتظػر حتػى يترجمػكا عػداءىـ " ، كأيضن

فػػبل بػػد لكػػـ أييػػا  ،لػػؾ إلػػى عػػدكاف؛ ألنيػػـ سػػيعجمكنؾ فػػبل تكجػػد عنػػدؾ فرصػػة زمنيػػة كػػي تػػكاجييـ
المؤمنكف مف أخذ الحذر ألف لكػـ أعػداء، كىػؤالء األعػداء ىػـ الػذيف ال يحبػكف لمػنيج السػماء أف 

أم لتكف النفرة منكـ عمى مقدار ما لديكـ مػف الحػذر، " ، كالمطمكب كذلؾ(5)"يسيطر عمى األرض
كػـ لمكاجيػة أم اخرجػكا كم(: اجميعنػ)ة كىي الطائفة أم انفركا سىًرٌية بعػد سىػًريَّة كجمع ثيبَّ  (ثبات)ك

ف ف ىاجمتنا فصيمة أك سرية،  ،العدك، كعمى ذلؾ يجب أف نككف عمى مستكل ما يييج مف الشر
ف كاف نفعؿ كما كاف يفعؿ رسكؿ اهلل  ؛ فقد كاف يرسؿ سرية عمى قدر المسألة التي تيددنا، كا 

 .(6)"األمر أكبر مف ذلؾ كيحتاج لتعبئة عامة فنحف ننفر جميعا
، كطمػػب الٌنصػػر بخػػكارؽ  ال عمػػبلن اؿ عمػػى مجػػرد االٌتصػػاؼ باإلسػػبلـ قػػكالن االٌتكػػمجػػٌرد "  إفَّ  - خ

العادات، كاألدعية فقط، دكف إعػداد كال تحقيػؽ الصػفة اإلسػبلمية الحقٌػة التػي اٌتصػؼ بيػا الٌسػمؼ 
                                                           

 (.10/48التفسير المنير )الزحيمي:  (1)
 (265-19/264) مرجع سبؽ ذكرهابف عاشكر: ( 2)
 (، بتصٌرؼ. 1976-4/1975تفسير الشعراكم )الشعراكم: ( 3)
 (. 5/152) مرجع سبؽ ذكرهالزحيمي: ( 4)
 (. 4/2396) مرجع سبؽ ذكرهالشعراكم:  (5)
 . ، نفس الصفحةبؽالمرجع الساالشعراكم: ( 6)
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ا مػػف الٌنصػر المرتجػػى عمػػى العػػدك فػػي فمسػطيف كغيرىػػا مػػف بػػبلد اإلسػػبلـ الصػالح، ال يحقػػؽ شػػيئن 
نما نحتػاج لمتككػؿ قػريف األخػذ باألسػباب، قػاؿ (1)"محتٌمةالمعتدل عمييا، أك ال ينُّٱٱ:، كا 

 .[79]النمؿ: ٱٱَّخيحيجييهمهىهجه
 .ُالجيادُفيُسبيلُاهلل -3

ػريف، قػاؿ  كعدَّ    العمماء كجكد الحصار مف الحاالت التي يجب فييا القتاؿ لنصرة المحاصى
ٌؾ الحصار عف البمد؛ كألنػو يشػبو ف نو يتعيف القتاؿ مف أجؿ فبمدة إذا حصر العدك ابف عثيميف: "

ف كاف الغزك كالحصار(2)"مف حضر صؼ القتاؿ عسكريان كبالسبلح كجب رٌده بػالقكة الممكنػة  ، "كا 
 .(3)كالسبلح"

لقػػد دأب عممػػاء الفقػػو كاالجتيػػاد عمػػى شػػرح كبيػػاف آيػػات الجيػػاد كاليػػدؼ الػػذم يرمػػي ك"   
فػػػي سػػػبيؿ العقيػػػدة لحمايتيػػػا مػػػف الحصػػػار فقػػػالكا: الجيػػػاد  ،ليػػػو ىػػػذا الحكػػػـ مػػػف أحكػػػاـ اإلسػػػبلـإ

قرار رايتيا في األرض بحيث يرىبيػا  ،كحمايتيا مف الفتنة، كحماية منيجيا كشريعتيا في الحياة كا 
ىذا ىك  ،مف ييـ باالعتداء عمييا، كبحيث يمجأ إلييا كؿ راغب فييا ال يخشى قكة كال تمنعو فتنة

 .(4)"ابر مف يقتؿ في سبيمو شييدن الجياد الذم يأمر بو اإلسبلـ كيثيب عميو كيعت
بقمػػب الحصػػار عمػػى  فػػبل بػػدَّ لؤلمػػة أف تأخػػذى دكرىػػا الريػػادم فػػي جمػػع كممتيػػا كقػػكة قرارىػػا  

عبلف أقصى درجات االستنفار لنصرة المحاصريف مف المسمميف المضطيديف  األعداء عسكريِّا كا 
 .[14]الصؼ: ٱٱَّخمحمجمهلملخلُّٱ: ، قاؿ في شٌتى أصقاع المعمكرة

ىلملخلُّٱ:قػػػػػاؿ اهلل كلنتأمػػػػػؿ ىػػػػػذا الػػػػػربط الرائػػػػػع بػػػػػيف اآليتػػػػػيف التػػػػػاليتيف: 
ىلملخلُّٱٱ:، كقػػػػػػػػاؿ اهلل [73التكبػػػػػػػػة:] َّخمممحمجميل
 َّجهينىنمنخنجنحنيمىمممخمحمجميل

أمػرت بجيػػاد  األكلػىغيػر أنػو يكجػد بػيف ىػاتيف اآليتػػيف فػرؽ فيػـ، ذلػؾ أف اآليػة "، [123التكبػة:]
ار مػف الكفَّػ خػاصو  ترشػد المػؤمنيف إلػى نػكعو  الثانيةنيـ كالبعيد، بينما اآلية ا القريب مالكفار عمكمن 

تتكجػو إلػييـ األنظػار ىػـ الػذيف تكجػد  الذيف يجب البدء بقتاليـ بالخصكص، كىػؤالء الكفػار الػذيف

                                                           

 (، بتصرؼ يسير. 9/323التفسير المنير )الزحيمي:  (1)
 ( بتصٌرؼ يسير.2/380تفسير العثيميف الفاتحة كالبقرة ) العثيميف: محمد بف صالح بف محمد (2)

 (، بتصرؼ يسير. 15:ص)"كلك شاء ربؾ ما فعمكه"، عبد العزيز الجميؿ:  (3)
 (.2/398لمحمكد صافي ) الكريـ كؿ في إعراب القرآفالجد صافي: الرحيـ عبد بف محمكد (4)



044 

 

، (1)"مراكػػػػػز نفػػػػػكذىـ السياسػػػػػي كقكاعػػػػػدىـ العسػػػػػكرية قريبػػػػػة كػػػػػؿ القػػػػػرب مػػػػػف عاصػػػػػمة اإلسػػػػػبلـ
كجػكدىـ بػالقرب مػف عاصػمة اإلسػبلـ خطػر مباشػر ال يمكػف تجاىمػو  فػيك" كانقضاضيـ كشػيؾ،

حتػػػى ال يتسػػػرب إلػػػى خػػػارج الجزيػػػرة  ؛بحػػػاؿ، كفيػػػو نػػػكع مػػػف الحصػػػار المضػػػركب عمػػػى اإلسػػػبلـ
كبمػػا أف رسػػالة اإلسػػبلـ رسػػالة عامػػة إلػػى كافػػة البشػػر، كػػاف مػػف  ،العربيػػة، كينتشػػر فيمػػا كراءىػػا

ا ترؽ الحػدكد، ليشػؽ طريقػو إلػى الشػعكب كاألمػـ، آمننػأكجب الكاجبات عميو أف ييدـ السدكد، كيخ
 عمػى دؾ حصػكف الظمػـ ا إلى إقامػة دعػائـ الصػبلح كالرشػاد، عػامبلن مف الفتنة كاالضطياد، داعين 

بنفسػو فػي غػزكة تبػكؾ آخػر حياتػو قبػؿ انتقالػو إلػى الرفيػؽ  اد، كذلؾ ما دشػنو رسػكؿ اهلل كالفس
ر لممػػؤمنيف الػػذيف يشػػتبككف مػػع أمػػ َّجنيمىمُّٱكقكلػػو تعػػالى ىنػػا:  ،األعمػػى

أعدائيـ بأف يكاجيكا المعركة بما يمـز ليا مف قكة القمب، كضبط النفس، كتقدير المصمحة العميا، 
كأف يقكمػكا بكاجػب الجيػػاد كػامبل غيػػر منقػكص، حتػى يمكنػػكا بجيػادىـ لئلسػػبلـ، كيفرضػكا ىيبتػػو 

 .(2)"لو طريؽ العيش في سبلـ..عمى األناـ، كيرفعكا عنو الحصار المضركب مف حكلو، كيشقكا 

كالجياد في سبيؿ اهلل ال يقتًصػري عمػى المكاجيػة العسػكرية فحسػب، بػؿ يتعػٌدل إلػى أكثػر 
ػا ىيػكى ًباٍلقىٍمػًب كىالػدٍَّعكىًة مف ذلؾ، يقكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية: "  ًمٍنػوي مى ػا ىيػكى ًباٍليىػًد كى كىاٍلًجيىػادي ًمٍنػوي مى

ػػاًف كى  ػػًة كىالمّْسى جَّ ػػا ييٍمًكنيػػوي كىاٍلحي ًة فىيىًجػػبي ًبغىايىػػًة مى ػػنىاعى مىػػى اٍلقىعىػػدىًة ًلعيػػٍذرو أىٍف  الػػرٍَّأًم كىالتَّػػٍدًبيًر كىالصّْ يىًجػػبي عى كى
اًلًيـٍ  مى ـٍ كى  .(3)" يىٍخميفيكا اٍلغيزىاةى ًفي أىٍىًميًي

 .خطرُتعطيلُالجيادُوالتخّمفُعنو
ىذه المدافعات مف ضركب  "إفَّ التقاعس أك التشاغؿ أك التخذيؿ مف القادريف عمى  

 خشى أف يككف مف جنس التكٌلي يكـ الزحؼ، كتقديمان لمدنيا الفانية عمى محبة اهلل الجياد يي 
نبمبزبُّٱ: د أف يككف مف المعنييف بقكلو بعي ، كال يى كرسكلو كالجياد في سبيؿ اهلل 

يتىتنتمتزترتيبىب
لكاكيقىقيفىفيثىثنثمثزثرث
 .(4)"[24لتكبة: ]ا َّمنزنرنممامىليلمليكىكمك

                                                           

 ( بتصرؼ يسير.38-3/36التيسير في أحاديث التفسير) الناصرم: المكي محمد (1)
  المرجع السابؽ، نفس الصفحة. (2)
 (.5/538)ابف تيمية: الفتاكل الكبرل ( 3)
 (.16"كلك شاء ربؾ ما فعمكه" ص)عبد العزيز الجميؿ: ( 4)
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ف كانت ىذه اآلية فػي جيػاد الكفػار فػي سػاحات القتػا   ؿ؛ فػ ف ذلػؾ ال يمنػع أف تشػمؿ " كا 
ا بالبيػاف كالمدافعػة ألفكػارىـ الخبيثػة كأخبلقيػـ الرديئػة،  القاعديف عف جياد الكفار كالمنػافقيف أيضن

 آمػرنا فقد قػاؿ اهلل كالكقكؼ أماـ كسائميـ كمخططاتيـ المختمفة كتحصيف األمة كتحذيرىا منو، 
فػػي سػػكرة مكٌيػػة بمجاىػػدة الكفػػار بػػالقرآف قبػػؿ فػػرض الجيػػاد عمػػييـ بالقتػػاؿ؛ كذلػػؾ   انبيػػو محمػػدن 

 َّحجمثهتمتختحتجتُّٱٱ:فػػػػي سػػػػكرة الفرقػػػػاف، حيػػػػث يقػػػػكؿ اهلل 
 .(1)"[52]الفرقاف: 

ُ.الستعانةُبغيرُالمسممينُفيُالحرب
جهينُّٱ: ، لقكلػػو (2)الحػػرب اسػػتثناءناكالصػػحيح أنػػو يجػػكز االسػػتعانة بالمشػػركيف فػػي ُُ

، كلكػػػف بشػػػركط معٌينػػػة كىػػػي: تحقُّػػػؽ المصػػػمحة كالحاجػػػة أك [119]األنعػػػاـ:  َّىهمه
رجحانيػػا، كأال تكػػكف عمػػى حسػػاب الػػدعكة، كالتكثٌػػؽ مػػف عػػدـ الخيانػػة أك الغػػدر، كأف يكػػكف تابعنػػا 

ال لـ تجز، كذلؾ بيدؼ قمب لقيادة المسمميف ال متبكعنا، ف ف تحٌققت جاز عمى كجو االستثناء، ك  ا 
الجبيػػػة الداخميػػػة فػػػي معسػػػكر العػػػدك، كعمػػػؿ رأم مخػػػالؼ فػػػي مجتمػػػع األعػػػداء ممػػػا ييغػػػٌذم ركح 
الخبلؼ بيف األعػداء كمػا حػدث فػي قضػية الصػحيفة، فمقػد أٌدل الخػبلؼ بػيف األعػداء إلػى كسػر 

تيا كمػػا فعػػؿ الحصػػار الظػػالـ كتمزيػػؽ الصػػحيفة، ككػػذلؾ يجػػكز شػػراء األسػػمحة مػػف العػػدك كاسػػتعار 
بعبد اهلل بف  في غزكة حنيف إذ استعار السبلح مف صفكاف بف أمية، كاستعاف النبي  النبي 

عمى كجو االستثناء، كمػا قىبًػؿ جػكار كمو ذلؾ ك أريقط كدليؿو في رحمة اليجرة ككاف يكمذاؾ كافرنا، 
 .(3)المطعـ بف عدم لو عند رجكعو مف الطائؼ، ككذلؾ حماية عٌمو أبي طالب لو

ُ.سبلُمواجيةُالحصارُالقتصاديثانيًا:ُ
 مف خبلؿ ما يأتي: تطكيؽ الحصار االقتصادملأىـ السبؿ  نستطيع أف نقؼ عمى  
 .الستعانةُباهللُوكثرةُالتوبةُوالستغفار -1

، كيستعيف بربو كمكاله فيك فَّ الرازؽ ىك اهلل أييأس، كليثؽ ب كأ يجزع فعمى المسمـ أالَّ   
مى التكبة ككثرة االستغفار كسيجعؿ اهلل لو مف كؿ ضيؽ مخرجا، كمف كؿ ىـو كافيو، كليداكـ ع

                                                           

 (، بتصٌرؼ يسير.17، ص)الجميؿ: مرجع سبؽ ذكره عبد العزيز (1)
المحرر في الفقو عمى مذىب  :انظر: مجد الديف أبك البركات، عبد السبلـ بف عبد اهلل ابف تيمية الحراني (2)

 .(2/171اإلماـ أحمد بف حنبؿ )
 (.2/471سبؿ السبلـ لمصنعاني) الصنعاني: إسماعيؿ بف إبراىيـ، محمد الديف أبك انظر: عزك  

الصبلبي: (، ك 1/162( )كالمغازم السير كتاب) إسحاؽ ابف يسار المدني: سيرة بف إسحاؽ بف محمدانظر:  (3)
 (.2/75السيرة النبكية )
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حكجكمقُّٱُ:قاؿ اهلل كمف يتؽ ربو كيصبر يرزقو مف حيث ال يحتسب، فرجا، 
جلمكلكخك ىمممخمحمجميلىلملخل جنيم
خمحمجميلىلملخلُّٱ: ، كقاؿ اهلل [12–10]نكح: َّمنخنحن
 ،[96]األعراؼ: َّجهينىنمنخنحنجنيمىممم
خنمنحنجنيمىمممخمحمجميلىلملُّٱ: كقاؿ 
 .[6]ىكد: ٱٱَّمهجهينىن
 .اقتصادياًُ التيّقظُألساليبُاألعداءُفيُضغطُالمسممين -2

 :لحصػػػار االقتصػػػادم كذلػػػؾ فػػػي قكلػػػوالػػػى عػػػبلج إشػػػار تعػػػالى فػػػي سػػػكرة المنػػػافقكف أك  "  
راد أالػػػػػػػػذم  ذاكىػػػػػػػػ َّيبىبنبمبزبربيئىئنئمئزئرئُّٱ

لػى أف عبلجػػو إكقػػد أشػار تعػػالى  ،ىػك عػػيف الحصػار االقتصػادمف يفعمػكه بالمسػػمميف أالمنػافقكف 
يتىتنتمتزتُّ :ليػػػو جػػػؿ كعػػػبل بقكلػػػوإقػػكة اإليمػػػاف بػػػو كصػػػدؽ التكجػػو 

ليػػو مطيعػػان إيضػػيع ممتجئػػان  رض الف مػػف بيػػده خػػزائف السػػمكات كاألأل، َّمثزثرث
هئمئخئحئجئىييينيميزيريٰىينىنننمنزنرنٱُّٱلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

ٌٍَُِّّّّّٰىُّٱيضػػػان أكبػػػيف ذلػػػؾ ، [3 – 2]الطػػػبلؽ:  َّجبحب

 .(1)" [28]التكبة:  َّرئّٰ
يظنػػكف أف المػػؤمنيف يمكػػف أف يبيعػػكا إيمػػانيـ بمقمػػة ككػػأنيـ نسػػكا أف  فالكفػػار كالمنػػافقكف"  

الذم يبيػع إيمانػو بالمقمػة ىػك مػف ييحمػؿ عمػى مبػدأ باطػؿ، لكػف مػف يعتنػؽ كيعتقػد مبػدأ حػؽ يجػد 
 .(2)"حبلكتو في النفس، كأجره مدخر عند ربو

  .صبرُفيُالبأساءُوالضراءال -3
مسػػمؾ التجكيػػع لصػػرؼ النػػاس عػػف األديػػاف، كمسػػمؾ رفػػع األسػػعار لصػػرؼ النػػاس عػػف  "  

كأكثػر ... فػي شػعب أبػي طالػب األدياف مسمؾ قػديـ، فعمػو المشػرككف لمػا حاصػركا رسػكؿ اهلل 
ػمسالؾ الكفار ليا أصػكليا مػف عيػد المرسػميف فػي معػركؼ  ا، فيػي مسػالؾ قديمػة، كعبلجيػا أيضن

كتاب اهلل كمعركؼ في سنة رسكؿ اهلل، كلػذلؾ جػاء الحػث عمػى الصػبر فػي البأسػاء كالصػبر فػي 

                                                           

 ( بتصرؼ يسير. 26)ص اإلسبلـ ديف كامؿ :محمد األميف الشنقيطي (1) 
 (. 4/2227تفسير الشعراكم )الشعراكم: ( 2)
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 ٌٍَّّّٰىٰرٰذييٱُّٱ: ، قػػػػػػػػاؿ اهلل (1)"الضػػػػػػػػراء فػػػػػػػػي عػػػػػػػػدة آيػػػػػػػػات
فػػػبل بػػػٌد مػػػف أم: أصػػػابنا الجػػػكع كالعػػػرم كسػػػكء الحػػػاؿ مػػػف قمػػػة المػػػاؿ كالمئكنػػػة،  ، [88]يكسػػػؼ: 

محجخمخجحمجحجهتمثمتختُّٱ:قػػػػػػػاؿ اهلل التربيػػػػػػػة عمػػػػػػػى الصػػػػػػػبر، 

معجعمظحطمضخضحضجضمصخصحصمسجسحسخس
نبمبزبربٱُّٱ:، كقػػػػػػػػػػػػػاؿ [214]البقػػػػػػػػػػػػػرة:  َّحقمفخفحفجفجغمغ

ػػػػػػرَّاءي: مٌسػػػػػػتيـ البأسػػػػػػاء كالضػػػػػػراء "  ،[177]البقػػػػػػرة: َّيبىب ، كىالضَّ ػػػػػػاءي: اٍلًقتىػػػػػػاؿي : اٍلبىٍأسى ًقيػػػػػػؿى
ٍرًدمُّ  ، ذىكىرىهي اٍلمىاكى اري  .(2)"اٍلًحصى

حصػػار شػػرس فيػػرض عمػػى شػػعب بأكممػػو كعمػػى أرضػػو كمػػا فيػػرض عمػػى قطػػاع غػػزة ىػػك"   
لمعػابر كسػجف أىػؿ غػزة ا ألف االحػتبلؿ قػرر إغػبلؽ ؛ليستجدم الكيمك مف الطحيف ككيس الخبػز

كالضفة في جدار أسمنتي كأسبلؾ شائكة!! رافقو تحػالؼ عػالمي مسػتمر لقطػع جميػع التحػكيبلت 
غاثة مسكيف ال  يجد ًكسرة خبز!! حتى كلك كانت لمسح دمعة أرممة ككسكة يتيـ كا 

% مػف مسػاحة فمسػطيف 1.3نسػمة يعيشػكف عمػى مميكف اثني ككصؿ الحاؿ في غزة أف   
% يعيشكف تحت خط الفقر، كمػع ذلػؾ تمنػع التحػكيبلت عػنيـ، كتعطػؿ 80التاريخية، كأكثر مف 

مكظفػػكف بػبل ركاتػػب، كاقتحامػات كاعتقػػاالت كخطػؼ كقتػػؿ كصػار العمػؿ الجمعيػات الخيريػػة ... 
 .(3)"منو األطفاؿ النصيب األكبر في الفترة األخيرة يكمي ناؿ

 .القتصادُوتركُاإلسرافُوالتبذير -4
زاء ىذا التغٌير ال بد مف كجكد إطار    إفَّ الحياة ال تمضي عمى كتيرة كاحدة، بؿ تتغير، كا 

ـٌ بػو ليحػافظ المحاصػركف  ،معتدؿ يسير عميو اإلنساف، كخاصػةن فػي الظػركؼ القاسػية التػي قػد تمػ
حزمػة نكرايػة كاممػة مػف كالمتأٌمػؿ فػي القػرآف يجػد  ،استمرار الحياة ألطكؿ فترة ممكنةالبقاء ك عمى 

نظرية كاممة فػي ك التي تريد استخدامان مثاليان لممكارد دكف إسراؼو أك تبذير، اليدايات االقتصادية، 
حمجمهلملخلحلجلمكلكُّٱ: اؿ اهلل ، ق(4)االقتصاد كأىميتو

 َّخسحسجسمخمحجخجحُّٱ: قػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اهلل ، ك [67الفرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف: ]َّممخم

                                                           

 (. 64/12سمسمة التفسير لمصطفى العدكم )المصرم: العدكل  بف مصطفى اهلل عبد أبك (1)
، كسييشػػار إلػػى ىػػذا (2/140البحػػر المحػػيط فػػي التفسػػير )عمػػي األندلسػػي:  بػػف يكسػػؼ بػػف محمػػد حيػػاف أبػػك (2)

  المرجع حيف كركده الحقا ىكذا: أبك حياف: البحر المحيط في التفسير.
 (، بتصٌرؼ يسير.50/282ي")( أرشيؼ ممتقى أىؿ الحديث "التنصير في العالـ اإلسبلم3)

 (.5:)ص منيج القرآف في االقتصاد :انظر: زيداف عبد الفتاح (4)
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األعػػػػػراؼ: ]َّجهينىنمنحنخنجنيمىمُّٱ :، كقػػػػػاؿ [141األنعػػػػػاـ: ]
اإلسػػػراء: ]َّخكحكجكمقحقمفخفحفجفمغُّٱ :، كقػػػاؿ [31
ىيميخيحيجييهىهمهجهينىنمنُّٱ :، كقػػػػػػػػػػاؿ [26
جمهلملخلحلجلمكلكُّٱ:، كقػػػػػػػاؿ [29اإلسػػػػػػراء: ] َّيي
 .[67]الفرقاف:  َّممخمحم

 .دُالوطنيتنميةُالقتصا -5
كدعـ المنتج المحمي، كالعمؿ عمى تطكيره، كزيادة اإلنتاج الزراعي كالحيػكاني، كاسػتثمار   

، كالمشػػػاريع الشخصػػػية كالصػػػغيرة ماديَّػػػا كمعنكينػػػا الثػػػركة السػػػمكية، كتشػػػجيع الصػػػناعات الكطنيػػػة
ة عجمػػػػ يػػػػدفعبمػػػػا كالتعػػػػاكف التجػػػػارم مػػػػع الػػػػدكؿ كالشػػػػركات كتنكيػػػػع مصػػػػادر التجػػػػارة الخارجيػػػػة 

ٰذييىيميُّٱ: ، ككذلؾ التشجيع عمى العمؿ كالعطػاء، قػاؿ اهلل االقتصاد

، كالمسػػمـ يستشػػػعري األجػػر كالثػػػكاب إذا (1)[10]الجمعػػة:  ٌٍََُّّّّّٰىٰر
لمػػػف بػػػذؿ جيػػػدنا أك  الثػػػكابنػػػكل إعفػػػاؼ المسػػػمميف حتػػػى لػػػك كػػػاف يأخػػػذ األجػػػر، كيتػػػذٌكر عظػػػيـ 

ػػا، » :لغيػػره كلػػـ ينتظػػر األجػػر، قػػاؿ النبػػي  معركفنػػا ٍرعن ػػا، أىٍك يىػػٍزرىعي زى ٍسػػًمـو يىٍغػػًرسي غىٍرسن ػػا ًمػػٍف مي مى
دىقىةه   .(2)«فىيىٍأكيؿي ًمٍنوي طىٍيره أىٍك ًإٍنسىافه أىٍك بىًييمىةه، ًإالَّ كىافى لىوي ًبًو صى

 .فيمُفقوُاإلنجابُوالىتمامُبصالحُالذُّريَّة -6
طريقػػة ـي أف يػنٌظـ اإلنسػاف فػبل يحػػر كبػيف تنظػػيـ النسػؿ،  ،(3)فػرؽه بػيف تحديػػد النسػؿً ىنػاؾ   

اإلنجػػاب كخاصػػة فػػي الظػػركؼ االسػػتثنائية حتػػى يسػػتطيع أف يقػػـك بتربيػػة أبنائػػو تربيػػة صػػحيحة 
، فقػد جػاء أفَّ الصػحابة كػانكا يعزلػكف فػي يسػاىـ فػي تخفيػؼ الحصػاركيكٌفر ليػـ مػا يحتػاجكف، ك 

ػػٍدًرمَّ  فعػػف أبػػي، زمػػف رسػػكؿ اهلل  ػػًعيدو الخي ػػاسى اًلسنػػ كػػافى  ، أىنَّػػوي بىٍينىمى : يىػػا  ًعٍنػػدى النَّبًػػيّْ  اجى قىػػاؿى

                                                           

األسػػػػاليب النبكيػػػػة كالعصػػػػرية فػػػػي فػػػػؾ الحصػػػػار عػػػػف الػػػػدعكة اإلسػػػػبلمية  :انظػػػػر: رمضػػػػاف إسػػػػحؽ الزيػػػػاف (1)
 (.521-519)ص:
ٍرًع كىال :بىابي ، كتاب: المزارعة، صحيح البخارمالبخارم:  (2)  (.3/103) ،(2320حغىٍرًس ًإذىا أيًكؿى ًمٍنوي )فىٍضًؿ الزَّ
)حكػػـ تحديػػد النسػػؿ(: ال يجػػكز تحديػػد النسػػؿ مطمقػػان، كال يجػػكز منػػع الحمػػؿ إذا كػػاف القصػػد مػػف ذلػػؾ خشػػية  (3)

مختصػػر التػػكيجرم: اإلمػػبلؽ، يحػػـر استئصػػاؿ القػػدرة عمػػى اإلنجػػاب فػػي الرجػػؿ كالمػػرأة إال لضػػرر محقػػؽ. انظػػر: 
 (.810-809الفقو اإلسبلمي )
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، فىكىٍيػؼى تىػرىل ًفػي العىػٍزًؿن فىقىػاؿى  ػافى ن »رىسيكؿى المًَّو، ًإنَّا نيًصيبي سىٍبينا، فىنيًحبُّ األىٍثمى ـٍ تىٍفعىميػكفى ذىًلػؾى نَّكيػ أىكىاً 
، فىً نَّيىا لىٍيسىٍت نىسىمىةه  ـٍ ـٍ أىٍف الى تىٍفعىميكا ذىًلكي مىٍيكي ةه الى عى اًرجى  .(1)«كىتىبى المَّوي أىٍف تىٍخريجى ًإالَّ ًىيى خى

 1الككيػت: المنعقدة  الدَّكرىة الخامسىة لمجمس مٍجمىع الفقو اإلسبلميكقد نقؿ الزحيمي عف 
تنظيـ  بشأف (1قرار رقـ ) ما يمي: ـ 1988ديسمبر  15 - 10ىػ/ 1409جمادل األكلى  6 -

مؤقت في اإلنجاب بقصد المباعدة بػيف فتػرات الحمػؿ، أك يجكز التحكـ ال" ، كمما جاء فيو:النسؿ
بحسػػب تقػػدير الػػزكجيف عػػف  ارة شػػرعن إيقافػػو لمػػدة معينػػة مػػف الزمػػاف، إذا دعػػت إليػػو حاجػػة معتبػػ
، كأف تككف الكسػيمة مشػركعة، كأف ال اتشاكر بينيما كتراض، بشرط أف ال يترتب عمى ذلؾ ضررن 

ؿ جػػػائز بشػػػركطو كلعػػػؿ مػػػف أىميػػػا أف ال يكػػػكف كالعػػػز "،ُ(2)"يكػػػكف فييػػػا عػػػدكاف عمػػػى حمػػػؿ قػػػائـ
ألف ىػذا يتعػارض مػع ركح الػديف  ؛الباعث عميو الفرار مف المسؤكلية كعناء التربية كخكؼ النفقػة

، [31]اإلسػػػػػراء:  َّمتزترتىبيبنبمبزبربُّٱ:  (3)"اإلسػػػػػبلمي القائػػػػػؿ
حاجتيػا  أشػٌد مػف يـإلى الناجحيف كالنػافعيف لػدينيـ كأكطػانكضركرة التركيز عمى أفَّ حاجة األمة 

بكثرة العدد  طمـ المتكاثرة، كما انتصرت أمتنا في معركةو ق، لصد عدكاف األاألعداد الضخمة إلى
نما باإليماف ثـ باألخذ بأسباب النصر كالتمكيف.  كالعٌدة كا 

 .محاربةُالحتكارُوالستغالل -7
اصريف كزيػادة حتى ال يككف الحصار فرصة لبعض التجار لمصّْ دماء المقيكريف كالمح   

جخُّٱ:معانػػػاتيـ؛ باحتكػػػار السػػػمع األساسػػػية كاسػػػتغبلؿ السػػػكؽ نظػػػران لنػػػدرة المئكنػػػة، قػػػاؿ اهلل 
ػاًطئه » :قىاؿى رىسيكؿي اهلًل ك ، [10]الحجرات:  َّجسمخ ػًف اٍحتىكىػرى فىييػكى خى ، قػاؿ محمػد «مى

في المصباح االحتكار مف الحكر كىك الجمع كاإلمساؾ قاؿ عبد الباقي في شرح صحيح مسمـ: "
 :قػػاؿ النػػككم ،احتكػػر زيػػد الطعػػاـ إذا حبسػػو إرادة الغػػبلء كاالسػػـ الحكػػرة مثػػؿ الفرقػػة مػػف اإلفتػػراؽ

بػأف يشػترم الطعػاـ فػي كقػت الغػبلء لمتجػارة كال يبيعػو  ،االحتكار المحـر ىػك فػي األقػكات خاصػة
ئ ىػػك العاصػػي كالخػػاط ،حتكػػارأمػػا غيػػر األقػػكات فػػبل يحػػـر فيػػو االبػػؿ يػػدخره ليغمػػك ك  ،فػػي الحػػاؿ

 .(4)"اآلثـ

                                                           

ًقيًؽ ) :بىابي ، كتاب: البيكع، صحيح البخارمالبخارم:  (1)  .(3/83) ،(2229حبىٍيًع الرَّ
 (5156-7/5155الفقو اإلسبلمي كأدلتو )الزحيمي:  (2)
ًقيؽً  :بىابي ، كتاب: البيكع، صحيح البخارم تعميؽ مصطفى البغاالبخارم:  (3)  (.3/83) (،2229 )ح بىٍيًع الرَّ
 (.3/1227) ،(1605حتىٍحًريـً ااًلٍحًتكىاًر ًفي اأٍلىٍقكىاًت ) :بىابي ، كتاب: المساقاة، سمـصحيح ممسمـ:  (4)
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االحتكار: ىك حبس مػاؿ، أك منفعػة، أك عمػؿ، كاالمتنػاع "عرفو بعض الباحثيف بقكلو: ك    
عػػف بيعػػو، كبذلػػو، حتػػى يغمػػك سػػعره غػػبلء فاحشػػان غيػػر معتػػاد، بسػػبب قمتػػو، أك انعػػداـ كجػػكده فػػي 

 .(1)"مظانو، مع شدة حاجة الناس أك الدكلة أك الحيكاف إليو
تعػػاريؼ الفقيػػاء لبلحتكػػار: أنيػػـ اتفقػػكا عمػػى أف االحتكػػار يكػػكف فػػي حػػاؿ يظيػػر مػػف ك"    

الضيؽ كالضركرة ال في كقت السعة، كفي البمد الصغير عادة، كمف طريؽ الشراء كاالمتناع عػف 
، كال بػدَّ لمػدعاة كالخطبػاء أف ييبٌينػكا (2)"البيع ممػا يضػر بالنػاس؛ ألف فػي الحػبس ضػرران بالمسػمميف

كمػػكاعظيـ أحكػػاـ االسػػتغبلؿ كاالحتكػػار، كضػػركرة مراعػػاة األكقػػات العصػػيبة  لمنػػاس فػػي خطػػبيـ
ة، كتحذير التجار مف العقكبة في الدنيا كاآلخرة، مػع التأكيػد عمػى التي تمرُّ بيا الشعكب المظمكم

 كمحاسبتيـ. أىمية مبلحقة التجار الميحتكريف
خراجُواإلنفاقُحثُالموسرينُعمىُالصدقةضرورةُ -8  .الزكاةُوا 
ـي بتجميع أمكاؿ الزكاة كتركيز استخداميا كتكزيعيا أفضؿ مف العمؿ     فمك قاـ اإلما

، كلفت انتباه المسمميف إلى أفَّ الصدقة أبكابيا العشكائي، كفي ذلؾ مصمحة كبيرة لممسمميف
كاسعة، مثؿ: الزكاة التي ىي كاجبة أصبلن، كالكقؼ كمجالو كاسع كال يقتصر عمى بناء المساجد 

ؾ مشاريع كبيرة ال بد مف ترسيخيا في أذىاف المسمميف كبناء المستشفيات كالمدارس فقط، فينا
كعمى  مادينا كمعنكينا ػكالمعاىد كمساعدة العزاب في الزكاج ككفالة األيتاـ، "فيذا العمؿ الخيرم ػ

ػ يحمي الفرد كالمجتمع مف اآلفات كالجرائـ كاالنحرافات كالظمـ ػمستكل الفقراء كاألغنياء 
، قاؿ (3)الحتكار، كييؤىمّْف لو الضركريات التي تحفظ حقكقو ككرامتو، كتعينو عمى نكائب الدىر"كا
رنمماميلىلمليكىكمكلكاكيقىقيفىفُّٱ:  اهلل

منزن يكىكُّٱ: ، كقاؿ [254]البقرة:  َّريٰىينننىن

منزنرنمماميلىلمل زيريينٰىىننن

 َّجتهبمبخبحبهئجبمئخئحئجئييىينيمي
َّٱهشمشهسمسهثمثهتمتهبمبهئمئُّٱ: اؿ ، كق[267]البقرة: 
مىٍيؾى » : ، كقاؿ النبي [11]الحديد:  ـى أىٍنًفٍؽ أيٍنًفٍؽ عى تىعىالىى: يىا اٍبفى آدى قىاؿى ، «قىاؿى اهللي تىبىارىؾى كى  :كى

                                                           

 (.90الفقو اإلسبلمي المقارف مع المذاىب )ص:  :فتحي الدريني(1) 
 (4/2692اإلسبلمي كأدلتو ) :كىبة الزحيمي الفقو (2)

 .(51:)ص مى اإلرىابضحايا بريئة لمحرب العالمية ع :محمد بف عبد اهلل السمكمي(3) 
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اءي المٍَّيؿى كىالنَّيىارى » يىا سىحَّ دَّؽى بً »: كقاؿ ، (1)«يىًميفي اهلًل مىؤٍلىل الى يىًغيضي عىٍدًؿ تىٍمرىةو ًمٍف مىٍف تىصى
ا بّْييىا ًلصى فَّ المَّوى يىتىقىبَّمييىا ًبيىًميًنًو، ثيَـّ ييرى ، كىاً  ، كىالى يىٍقبىؿي المَّوي ًإالَّ الطَّيّْبى ا ييرىبّْي كىٍسبو طىيّْبو ًحًبًو، كىمى

بىؿً  تَّى تىكيكفى ًمٍثؿى الجى ـٍ فىميكَّهي، حى ديكي  تيحصى. كثر مف أفأفي الصدقة ، كالشكاىد (2)«أىحى
إذا كػػاف أىػػػؿ الباطػػػؿ يبػػػذلكف الكثيػػػر مػػػف المػػاؿ مػػػف أجػػػؿ بػػػاطميـ كفجػػػكرىـ فمػػػا بػػػاؿ ك" ُ

عف اإلنفاؽ في سبيؿ اهلل لنشر الحؽ، كدعكة  ػػإال ما شاء اهلل  ػػالمكسريف مف المسمميف يمسككف 
ال حػؽ فينػ ػػ أييا المسممكف ػػالحؽ كمكاساة المعكزيف مف المسمميفن فالبذؿى البذؿى   ػػػا قػكؿ الحػؽ كا 

معجعمظمضحطخضحضجضمصخصحصمسخسحسُّٱػػػػ:  جػػػؿ ثنػػػاؤه
خلحلجلمكلكخكحكمقجكحقمفخفجفحفمغجغ
 .(3)"[38]محمد:  َّهلمل

 .تأخيرُالزكاةُوتركُالصدقاتُمنُأسبابُالتيمكة
، ةإفَّ األغنيػػػاء كأصػػػحاب األمػػػكاؿ بكػػػؿ أنكاعيػػػا؛ إذا تػػػأٌخركا أك تخمَّفػػػكا عػػػف إخػػػراج الزكػػػاُُ

فػػػاؽ فػػػي سػػػبيؿ اهلل لمسػػػاعدة إخػػػكانيـ المسػػػمميف كتقكيػػػة عصػػػب المجتمػػػع كتماسػػػكو كتجػػػاىمكا اإلن
قامػػة المشػػاريع الخيريػػة التػػي تيغػػذم صػػمكد المحاصػػريف؛ فػػ نيـ يسػػاىمكف فػػي  ب عطػػاء الفقػػراء كا 

 زيادة الحصار.
نقاذنػػا مػف الضػػيؽ  كالقػرآف الكػريـ يكٌجينػػا إلػى اإلنفػػاؽ فػي سػبيؿ اهلل  لحػػؿ مشػكبلتنا كا 

زيريٰىُّٱُ:ىػك التيمكػة بعينيػا. قػاؿ اهلل  كأف ترؾ اإلنفاؽ في سبيؿ اهلل  كالتيمكة،

 .[195البقرة:  ] َّخبحبجبهئمئخئحئجئييىينيمي
 كىنا ال بد مف التىٍرًكٌيز عمى عقكبة منع الزكاة كضرر تأخيرىا: 

نثمثزثرثيتىتنتمتُّٱ: قػػػػػػاؿ اهلل   
يلىلمليكىكمكلكاكيقىقيفىفيثىث
]التكبػػػػػػػػػة: َّزيريٰىينىنننمنزنممرنام

كمعمػػكـه أفَّ سػػكرة التكبػػة قػػد نزلػػت إثػػر غػػزكة تبػػكؾ، ككػػاف النػػاسي بحاجػػة ماٌسػػة لمػػزاد ، [35 – 34

                                                           

مىًؼ ) :بىابي ، كتاب الزكاة، صحيح مسمـمسمـ:  (1) ٍنًفًؽ ًباٍلخى تىٍبًشيًر اٍلمي مىى النَّفىقىًة كى  .(2/691) ،(993حاٍلحىثّْ عى
ػػػدىقىًة ًمػػػٍف كىٍسػػػبو طىيّْػػػبو ًلقىٍكًلػػػًو: ، كتػػػاب: الزكػػػاة، صػػػحيح البخػػػارمالبخػػػارم:  (2) ػػػدىقىاتً  ُّٱبىػػػابي الصَّ ييٍربًػػػي الصَّ ... كى
 (.2/108) ،(1410ح)  َّاآلية
 (.148/76مجمة البياف )المنتدل اإلسبلمي:  (3)
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ٍعنىػػى " ،(1)لتجييػػز جػػيش العسػػرة ألػػؼ دينػػار ذىبنػػا كالعتػػاد، كأنفػػؽ عثمػػاف  مى زثرثُّٱكى
ػػدىقىاتي اٍلكىاًجبىػػةي َّىثٱنثمث ٍنفىػػاًؽ اٍلكىاًجػػًب، كىىيػػكى الصَّ كبنػػا  اٍنًتفىػػاءي اإٍلً ػػا كيجي كىالنَّفىقىػػاتي اٍلكىاًجبىػػةي: ًإمَّ

ػجّْ اٍلكىاًجػًب، كىالنَّفىقىػًة ًفػي نىكىائًػًب اٍلمي  ػا كىالنَّفىقىػًة ًفػي اٍلحى كبنػا عىاًرضن مَّػا كيجي ٍسػًمًميفى ًممَّػا ميٍستىًمرِّا كىالزَّكىػاًة، كىاً 
ةي اٍلعىٍدؿً  ًديًث ، (2)"يىٍدعيك النَّاسى ًإلىٍيًو كيالى ًفي اٍلحى ٍف أىبً كى ًحيًح عى ٍيػرىةى ػػػػػػػػالصَّ : ػػػػػػػػػػػقى  أىفَّ النَّبًػي   ي ىيرى اؿى

ًبيبىتىػ»  ا أىٍقػرىعى لىػوي زى اعن ػًة شيػجى اليػوي يىػٍكـى الًقيىامى كىاتىػوي ميثّْػؿى لىػوي مى ـٍ ييؤىدّْ زى ، فىمى ٍف آتىاهي المَّوي مىاالن قيػوي يىػٍكـى مى اًف ييطىكَّ
ذي بً  ًة، ثيَـّ يىٍأخي تىٍيًو الًقيىامى َـّ تىػبلى:  -يىٍعًني ًبًشٍدقىٍيًو  -ًمٍيًزمى ، ثيػ اليػؾى أىنىػا كىٍنػزيؾى مقحقُّٱثيَـّ يىقيػكؿي أىنىػا مى

 .(3) [180]آؿ عمراف: ٱَّاآليىةى  ...حكجك
 ُ.سبلُمواجيةُالحصارُالسياسي:ُثالثًا
 :ما يأتيىناؾ العديد مف السبؿ لمكاجية الحصار السياسي، مف أىميا   
قناعيػػػػا عمػػػػى االعتػػػػراؼ بشػػػػرعية الػػػػدكؿ  ،ار مػػػػع الػػػػدكؿ التػػػػي ليػػػػا تػػػػأثيرفػػػػتح خطػػػػكط حػػػػك  -1 كا 

كاالسػتفادة مػف فػ فَّ ىػذا بدايػة الطريػؽ لكسػر الحصػار، المحاصرة بقيادتيا المنتخبة مف شػعكبيا، 
، أك الكقػػكع فػػي شػػراؾ ىػػؤالء، قػػكانيف الكفػػر فيمػػا يعػػكد عمػػى األمػػة بخيػػر دكف التنػػازؿ عػػف العقيػػدة

ف الدكليػة التػي تسػاعد عمػى كسػر الحصػار، كتجميػع جيػكد مػف يكػره السياسػػة كأف نسػتثمر القػكاني
ككممػػا كػػاف عػػدد المعارضػػيف لمحصػػار أكثػػر، كاسػػتطعنا عمػػؿ  (4)الغربيػػة تجػػاه شػػعكب المسػػمميف،

ب رغػاـ الكثنيػة  كلقد رأينػا كيػؼ نجػح النبػي  ،تحالفات سياسية كاف أنجع في إجياض الحصار
إلسػبلـ مػػف خػػبلؿ تكقيػع صػػمح الحديبيػة، الػػذم كػاف يظػػف بعػػض بدكلػػة االرسػمي عمػى االعتػػراؼ 

لطبلئػع  الصحابة أنو ليس فػي صػالح اإلسػبلـ، لكنػو كػاف بمثابػة حجػر األسػاس النطبلقػة جديػدة
قريش قبؿ عاـ كاحد  ،عظـ مف قبكؿ قريش المصالحة كبعثو كفد بذلؾكىؿ مف ىزيمة أ"التكحيد، 

أتييـ مػػف فػػكقيـ كمػػف أسػػفؿ مػػنيـ كىػػي اليػػـك كتػػ ،تحاصػػر المسػػمميف مػػع مػػف جيشػػت مػػف العػػرب
كالنصر اآلخر  ،إنو نصر ساحؽ كال شؾ، تبعث كفدا لممصالحة مع المسمميف عمى مشارؼ مكة

ىػػك أف تقػػؼ مكػػة عمػػى الحيػػاد كتقػػؼ الحػػرب فػػي جزيػػرة العػػرب كتفػػتح أبػػكاب الجزيػػرة أمػػاـ المػػد 

                                                           

 (. 10/176التحرير كالتنكير )ابف عاشكر: (، ك 3/1645في ظبلؿ القرآف )سيد قطب: ( انظر: 1)
 (. 10/177) ابف عاشكر: مرجع سبؽ ذكره( 2)
 (. 2/106) (،1403كاة )ح، كتاب: الزكاة، باب: إثـ مانع الز صحيح البخارمالبخارم: ( 3)

األسػػػػاليب النبكيػػػػة كالعصػػػػرية فػػػػي فػػػػؾ الحصػػػػار عػػػػف الػػػػدعكة اإلسػػػػبلمية  :انظػػػػر: رمضػػػػاف إسػػػػحؽ الزيػػػػاف (4)
 (516-514)ص:
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ـ القػادـ كيػدخمكا مكػة بػاعتراؼ كأف يعكد المسممكف في العػا، إنو نصر ساحؽ كال شؾ ،اإلسبلمي
 .(1)"إنو نصر ماحؽ كال شؾ ،رسمي كحماية رسمية دكف أف يتعرض ليـ أحد بسكء

مف خبلؿ العمؿ عمى إقناع الدكؿ الصديقة كالشخصػيات المقٌربػة بالتػأثير فػي إلغػاء القػرارات  -2
 مػب عػدـكط، كعػدـ غمطيػـ حقػكقيـ حؽ المحاصػريف بالحيػاة تذكيرىـ بضركرة إظيارك الظالمة، 
فػػي محاصػػرة المستضػػعفيف، كىػػذا لػػو أثػػر كبيػػر كمػػا حػػدث فػػي أثنػػاء المقاطعػػة العامػػة  ـمشػػاركتي

ممخمحمجميلىلملخلُّٱ: ، قػػػػاؿ اهلل التػػػػي أعمنتيػػػػا قػػػػريش

مفخفحفجفمغجغُّٱ: ، كقػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اهلل [71]آؿ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػراف:  َّيمىم

]آؿ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػراف:  َّحمجمهلملخلجلحلمكلكخكحكجكمقحق

ٰىٰرٰذييىيميخيحيجييهىهمهجهينىنُّٱ: ، كقػػػػاؿ [99

 .[59]المائدة:  ٌٍََُِّّّّّّ
، إفَّ الناظر إلى معركة السياسة اليكـ؛ ليدرؾ أف القػكم ىػك الػذم يػتكمـ عمػى طاكلػة السياسػة -3

 ميمَّشػػة منزكيػػة، ال تسػػمع ليػا حسنػػا كال تػػرل ليػػا مكاننػػاا تبقػى كاقتصػػاديِّ  كالػدكؿ الضػػعيفة عسػػكرينا
قكة المسمميف، كحدة شككتيـ، لييرغمكا أعداءىـ عمى احتراميـ  بيف الدكؿ، كلذلؾ ال بد مف تعاظـ

مضخضحضجضمصخصحصمسخسحسجسُّٱ: ، قػػػػػػػػػػاؿ اهلل كالسػػػػػػػػػػماع ليػػػػػػػػػػـ
 َّخكحكجكمقمفحقخفجفحفمغجغمعجعمظحط

 .[42 – 41]الشكرل: 
مػػع القبائػػؿ التػػي تسػػكف فػػي مسػػرح عمميػػات المسػػمميف  التحالفػػاتأف يعقػػد  اسػػتطاع النبػػي  -4

عاكنيػا أك حيادىػا عمػى األقػؿ فػي الصػراع الػدامي، كىػي خطػكة نجػح ضد الكفار؛ حتػى يضػمف ت
بينيػػا كبػػيف قػػريش مصػػالح دينيػػة ألف ىػػذه القبائػػؿ  ؛فييػػا المسػػممكف فػػي الحصػػار السياسػػي لقػػريش

اىا القػرآف الكػريـ اإليػبلؼ فػي قكلػو تعػالى: سػمَّ  تجاريػةأخرل في قصدىـ لمبيت الحراـ، كمصالح 
مػػػع إشػػػػتراؾ ك  ، [2 – 1]قػػػريش:  َّخمحمجميلىلملخلُّٱ

 ف مكادعة ىذه القبائؿ كتحييدىا نجاح كبير في الكقكؼ لقريش فػي فالجميع في معاداة اإلسبلـ، 
، كىذا درسه ميـ فػي محاكلػة تحييػد الػدكؿ الغربيػة، أك اسػتخداميا فػي (2)تمؾ المرحمة مف الصراع

 الضغط عمى العدك لتخفيؼ الحصار عمى المسمميف.

                                                           

 (.3/34التربية الجماعية ) :منير الغضباف(1) 
 .(1/445السيرة النبكية بيف اآلثار المركية كاآليات القرآنية) الدبيسي: مصطفى بف محمدانظر:  (2)
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  .الحصارُالجتماعيمواجيةُسبلُرابعًا:ُ 
نػػػػو ال إكااللتقػػػػاء بيػػػػـ، إذ  جعمػػػػو ينػػػػزع إلػػػػى الحيػػػػاة مػػػػع اآلخػػػػريفك اإلنسػػػػاف  خمػػػػؽ اهلل    

فػػػي ذلػػػؾ األفػػراد كالجماعػػػات كاألمػػػـ  يسػػتطيع أف يعػػػيش منعػػزالن بمفػػػرده عػػػف بنػػي جنسػػػو، يسػػتكم
 ي:، كمف أىـ اإلضاءات التي يمكف أف تساىـ في مكاجية الحصار االجتماعي ما يمكالدكؿ

 .سننُالزيارةُوصمةُاألرحامإحياءُ -1

حضػػػػػكر جػػػػػاممتيـ بمك زيػػػػػارة المسػػػػػمميف إلخػػػػػكانيـ كمكاسػػػػػاتيـ كيكػػػػػكف ىػػػػػذا مػػػػػف خػػػػػبلؿ     
 قطيعػة األرحػاـ إذ أفَّ فيذا سػبيؿه لمكاجيػة الحصػار االجتمػاعي، بالتكاصػؿ المسػتمر، ، مناسباتيـ

فسػػػػاده فػػػػي األرض كىجػػػره بػػػػيف المسػػػػمميف، ك  إضػػػعاؼ لمنسػػػػيج االجتمػػػػاعي، كىػػػػذا ييعطػػػػي ذريعػػػػة ا 
ىتنتمتزترتيبىبنبُّٱ: لؤلعػػػػػػػػػػداء بزيػػػػػػػػػػادة التضػػػػػػػػػػييؽ، قػػػػػػػػػػاؿ اهلل 

خيحيجييهىهُّٱ: كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اهلل ، [22محمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد: ] َّرثيت
، كالعطػػاء كالمسػػاندة كغيرىػػامكاسػػاة بالمػػاؿ كيكػػكف التكافػػؿ االجتمػػاعي بال، [1]النسػػاء: َّمي

، فػي المدينػة النبكيػةقػاـ بيػا  التػي عمػؿو مػف أىػـ األكلكيػاتإلػى تحقيقػو ك كىذا ما سػعى النبػي 
ليذىب عنيـ كحشة الغربة كيؤنسيـ ، "كالذم عيًرؼ في السيرة بالمؤاخاة بيف المياجريف كاألنصار

 .(1)"مف مفارقة األىؿ كالعشيرة، كيشد أزر بعضيـ ببعض

 .تنميةُالروابطُاألسريةُوالجتماعية"ُ -2

، كتكسػػيع دائرتيػػا، ألف المصػػاىرة كمػػف حكمػػة الػػزكاج تنميػػة الػػركابط األسػػرية، كتعزيزىػػا    
تنشػػػئ عبلقػػػات جديػػػدة بػػػيف الػػػزكجيف، كأىمييمػػػا، كىػػػذه سػػػنة مػػػف سػػػنف اهلل تعػػػالى فػػػي العػػػائبلت 

جػكف بنػاتيـ لمقبائػؿ التػي يعرفكنيػا كيقػؼ زكٌ مػف عػادة العػرب قػديما أنيػـ يي كاف "، ك (2)"كالمجتمعات
نػا ىػذا، كمكجػكده حتػى يكمً  (3)"اسفػي النػ كىػذا بػاؽو  ،بعضيـ عف تزكيج مف ليس مف قبيمة يعرفيا

نبمبزبربيئىئنئمئزئُّٱ: نسيري عميو فقاؿ  القرآف أساسنا عى فكضى 
، كقػػػػػػاؿ اهلل [13]الحجػػػػػػرات: َّىثنثمثزثيترثىتنتمتزتيبرتىب
 :الفرقػػػػػػػػػػػػاف:  َّخكحكجكحقمقمفخفحفجفمغجغمعجعُّٱ[

                                                           

السػيرة النبكيػة البػف ىشػاـ ، طػو عبػد الػرؤكؼ سػعد المعػافرم:  ىشػاـ بػف الممػؾ محمػد عبػد جماؿ الديف، أبػك(1) 
(2/108.) 

 (. 33/302مجمة البحكث اإلسبلمية ) كاإلرشاد: كالدعكة كاإلفتاء العممية البحكث إلدارات العامة الرئاسة(2) 
 (.32/115) المرجع السابؽ: (3)
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ف المػػدف كفػػي ىػػذا ، كتكسػػيع اآلصػػرة االجتماعيػػة يفػػرض عمػػى العػػدك كثػػرة التنٌقػػؿ كالحركػػة بػػي[54
 .، كتحٌدم لمعدك بأحقٌية المحاصريف في ببلدىـكسره لمحصار االجتماعي

 .اإلصالحُونشرُاأللفةُبينُاألفرادُوالجماعات -3

كال يخفػػػػى عمػػػػى ذم لػػػػبو خطػػػػر الخصػػػػكمات كالنزاعػػػػات فػػػػي ىػػػػدـ حصػػػػكف المجتمػػػػع،     
يش بيف العكائؿ كاألفراد، كضعفيا في مكاجية التحديات كاألزمات، فبل بدَّ مف القضاء عمى التحر 

ُّٱٱ:األعػػػداء، قػػػاؿ اهلل  مكاجيػػػةفػػػي  زاب كالجماعػػػات لنكػػػكف جسػػػدنا كاحػػػدناكالتقريػػػب بػػػيف األحػػػ

 َّمهجهُّٱ: ، كقػػػػػػػػػػػاؿ اهلل [1]األنفػػػػػػػػػػػاؿ:  َّمنخنحنجنيم
لحمػػػة الفرقػػػاء كتقريػػػب كجيػػػات النظػػػر، التئػػػاـ ، فعمػػػى الػػػدعاة أف يحرصػػػكا عمػػػى [128]النسػػػاء: 

 .(1)فة كالكد عناية فائقةكاالعتناء بنشر األل
ُ.سبلُمواجيةُالحصارُالفكري:ُخامًسا

 مف أىـ سبؿ مكاجية الحصار الفكرم كأخطاره، األمكر التالية:    
 .غرسُالعقيدةُاإلسالميةُالصحيحة -1

قاؿ  قدر اإلمكاف في كؿ المستكيات التعميمية، دراسة العقيدة اإلسبلمية تبسيطال بدَّ مف    
كالعمؿ عمى التعبئة الفكرية السميمة، مع  ، [19]محمد: َّهيميخيحيجيٰهُّٱٱ:اهلل 

ضركرة التركيز عمى دكر المساجد كالبيكت كالقدكة في عممية التربية؛ لتحصيف األجياؿ مف 
، كنشر الكعي بيف األىالي بعدـ تسجيؿ أبنائيـ في مرحمة الطفكلة في أخطار االنحراؼ الفكرم

، كبياف ضبلليـ خطران عمى عقيدتيـ رل ألنيا تيشٌكؿالمؤسسات التعميمية التابعة لمنصا
ريٰىينىنننمنزنُّٱ: ، كىذا ما يدٌؿ عميو قكلو كانحرافيـ

حئخئجئييىينيميزي خبحبجبهئمئ

جتمبهب مجحجمثهتمتحتخت جخمحجح

مظحطخضمضحضجضمصخصحصمسخسحسجسمخ

، ثـ تكجيو المسمـ إلى العقيدة [31 – 30]التكبة: َّحفجفمغمعجغجع

زيريٰىىنينننمنزنرنمماميلُّٱ : ، قاؿ اهللالصحيحة

                                                           

 .(1/1071فقو الدعكة في صحيح اإلماـ البخارم ) القحطاني: كىب بف عمي فب سعيدانظر:  (1)
 (. 523األساليب النبكية كالعصرية في فؾ الحصار عف الدعكة اإلسبلمية )ص: :رمضاف إسحؽ الزيافانظر: ك  
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نيمي خبحبهئجبمئخئحئجئييىي مبهب

، فمف تحٌصف بالعقيدة الصافية ال ييخشى عميو [285]البقرة:  َّمتختحتجت
 .الفكرم االنحراؼالتمكث الذىني ك مف 
 .تجديدُالصحوةُبالمنيجُاإلسالميُاألصيل -2

ة اإلسػػػبلمية إلػػػى تأسػػػيس سػػػيؿ التحػػػديات الػػػذم يكاجػػػو األمػػػة ال بػػػد أف يػػػدفع الصػػػحك إفَّ    
كأف تػدعك فػي قػكة كأصػالة إلػى تحريػر فكرىا عمػى مصػادر اإلسػبلـ الصػحيحة مػف كتػاب كسػنة، 

نتمتزترتيبُّٱٱالفكػػر اإلسػػبلمي كالعقػػؿ اإلسػػبلمي مػػف التبعيػػة فػػي كافػػة المجػػاالت
د ذلػؾ ال كبعػ ،القمب اإلسبلمي مػف الػكالء لغيػر اهلل انعتاؽ ، ك [89]النساء:  َّيترثىت

صػيؿ فػي كضػع الحمػكؿ لمقضػايا اليكميػة، كمقاكمػة خطػة ف االستعانة بػالمنيج اإلسػبلمي األمبد 
 .(1)اليأس كانتقاص اإلسبلـ كلغتو كتاريخو كقيمو

 .تنقيةُالتاريخُوالفكرُاإلسالميُمنُالتشّوىاتُوالشوائب -3
غضػػاء الطػػرؼ عػػف إبعػػد أف عمػػد المستشػػرقكف إلػػى السػػخرية مػػف اإلسػػبلـ كنشػػر فكػػرة    
كامتػٌدت الحممػة إلػى  ػػػ كأسػمكب مػف أسػاليب االنتقػاص كالتشػكيؾ لحيػاة السػمؼ ػػػ، ضي الباليالما

، فتناكلتػػػػو بػػػػالتزييؼ كالمغالطػػػػة كالقػػػػدح فػػػػي شػػػػخص النبػػػػي ، القػػػػرآف الكػػػػريـ كسػػػػيرة النبػػػػي 
كأخضعكا البحث العممي لؤلىكاء كالظنػكف، كالمقصػد مػف ىػذا كمػو إفسػاد الصػكرة المشػرقة كالحيػة 

خنحنجنممُّٱ: ، قػػػاؿ اهلل (2)كأتباعػػػو وكبطكالتػػػو كأمجػػػاده فػػػي نفػػػكس أىمػػػلئلسػػػبلـ 

ملخلمئهيميخيحيجيٰهمهجههنمن

جهينىنمنخنحنجنىميمممخمحمجميلىل

جميلىلملخلُّٱ: ، كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ [101–100]آؿ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراف:  َّمه
]آؿ عمػػػػػػػػػػػػػػػػراف:  َّحنجنيمىمممخمحم

ىفيثىثنثمثزثرثيتىتُّٱ: اؿ اهلل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، كق[149
 .[2]الممتحنة:  َّاكيقىقيف

 

                                                           

 (.97كيؼ ييحٌطـ المسممكف قيد التبعية كالحصار )ص: أنكر الجندم: انظر:  (1)
 (.76-75)ص:  ، المرجع السابؽأنكر الجندمانظر:  (2)
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 .العملُعمىُتنميةُانتماءُاألفرادُلموطن -4
كالفئػػكم مػػف خػػبلؿ النػػدكات، كالبػػرامج التربكيػػة كاإلرشػػادية، كالبعػػد عػػف التطعػػيـ الحزبػػي    

، مٌمػا يػؤدم إلػى زيػادة كأسػرتو نػوطالذم يجعؿ كالء الفرد لمحزب كالتنظيـ أكثر مف كالئو لدينو كك 
مهجهينىنمنخنُّٱ: ، قػػػػػػػػػػػاؿ اهلل ؽمسػػػػػػػػػػػاحة الخػػػػػػػػػػػبلؼ كاالفتػػػػػػػػػػػرا

ػػٍؤًمًف كىاٍلبيٍنيىػػاًف يىشيػػدُّ »: ، كقػػاؿ النبػػي  [92]األنبيػػاء:  َّيهىه ػػٍؤًمفى ًلٍممي ًإفَّ المي
ا وي بىٍعضن اًبعىوي « بىٍعضي شىبَّؾى أىصى  .(1)كى

 .ضرورةُتوفيرُفرصُعملُلمخريجينُوالعاطمين -5
ؿ عمؿ مشػاريع متنكعػة تحتػكييـ، مف خبلكاحتكاء الكفاءات كعدـ تركيا ضحية لميجرة،    

الخاسػر  كتضمف ليـ حيػاة كريمػة، كضػركرة إبػراز مخػاطر اليجػرة كتحصػيف عقػكؿ الشػباب؛ ألفَّ 
تتفٌشػػػى فػػػي  حتػػى المعالجػػة االنحرافػػػات الفكريػػػة كلػػػذلؾ ينبغػػػي عػػدـ إغفػػػاؿ ، األكبػػر ىػػػك الػػكطف

كصػػبر اإلمػػاـ  ،(2)ارج، كيظيػػر ىػػذا فػػي الحػػكار الػػذم دار بػػيف عبػػد اهلل بػػف عبػػاس كالخػػك المجتمػػع
عقيػدة المسػمميف فػػي عمػى  القػرآف ألنػػو كػاف ييعػالج انحرافنػا فكرينػا سػػيؤثر سػمبنا أحمػد فػي فتنػة خمػؽ

 .(3)طمبة العمـ إف لـ يتداركوالقرآف كعمى 
 .سبلُمواجيةُالحصارُاألخالقي:ُسادًسا

اـ أمػافو و صػمٌ نػإكؼ كالنيػي عػف المنكػر؛ إذ األمر بػالمعر  :أكؿ السبيؿ كأىميا عمى اإلطبلؽ -1
خضحضجضمصخصُّٱ: لممسػػػمـ مػػػف االنحػػػراؼ، كلممجتمػػػع مػػػف التفكػػػؾ، قػػػاؿ اهلل 

]ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد:  َّمقحقمفخفحفجفمغجغمعجعمظحطمض
116]. 

ال بػػدَّ أف ينبػػرم المصػػمحكف كالػػدعاة كالمرٌبػػكف؛ لفضػػح المفسػػديف كأسػػاليبيـ الخبيثػػة، ككشػػفيا  -2
مبخبجبحبهئمئخئحئجئييىينيُّٱ: لمنػػاس، قػػاؿ اهلل 

جسجخمخمحجحمجحجمثهتمتختحتجتهب

فَّ األمػػة بحاجػػة إلػػى ، ك [63 ، 62]المائػػدة:  َّمسخسحس عقػػد مػػؤتمرات كبيػػرة لمكضػػكعو ا 
                                                           

ٍيًرهً ، كتاب: الصبلة، صحيح البخارمالبخارم:  (1) اًبًع ًفي المىٍسًجًد كىغى  .(1/103) ،(481ح) بىابي تىٍشًبيًؾ األىصى
ػًعؽى  ُّقىٍكًلػًو:  :بىابي ، كتاب: تفسير القرآف، المرجع السابؽالبخارم:  انظر: (2) ػكًر فىصى نيًفػخى ًفػي الصُّ  َّٱ... اآليػةكى
 (.558-8/557) كابف حجر العسقبلني: فتح البارم(، 6/127)

( اإلسػبلـ قبػؿ مػا تػاريخ) السػبلـ عميػو آدـ عيػد منػذ اإلسػبلمي التػاريخ العسػيرم: مػكجز معمػكر أحمػدانظر:  (3)
 (.191-1/190) الحاضر عصرنا إلى
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يػات فساد، ييستدعى فييا كػؿ شػرائح كتكجٌ كاإلً  خطير كيذا؛ لمكاجية ىذا السيؿ الجارؼ مف الغيّْ 
 المجتمع؛ إذ ال يكفي جيكد طائفة معٌينة.

يػػا مقػػػاطع قيػػة يرافك ككيات الباليػػة، كتجديػػدىا كعمػػؿ لقػػػاءات تكعالخػػركج بخطػػة صػػيانة لمسػػػم -3
خػػبلؿ المسػػاجد كالبيػػكت  مػػف انطبلقنػػاتربكيػػة ىادفػػة كنشػػرات تطكيريػػة، كالتكاصػػؿ مػػع الجمػػاىير 

، مع التركيز عمى المساجد لدكرىا الريػادم فػي رفعػة األمػة كقكتيػا، قػاؿ اهلل كالمؤسسات التعميمية
 :[36]النكر:  َّٰهمهجههنمنخنحنجنممُّٱ 
مػػف اتٌبػػاع ىػػؤالء الكفػػار كمجػػاراتيـ فػػي انحبلليػػـ كسػػقكطيـ، كتقميػػدىـ فػػي  حػػٌذرنا النبػػي  -4

،  »سػػفكرىـ،  فقػػاؿ فػػي الحػػديث الشػػريؼ:  ػػا بًػػًذرىاعو ًذرىاعن ، ًشػػٍبرنا ًشػػٍبرنا كى ـٍ ػػٍف كىػػافى قىػػٍبمىكي ػػنىفى مى لىتىتٍػػبىعيفَّ سى
ٍحرى ضىبٍّ تىًبٍعتيميكىي  ميكا جي تَّى لىٍك دىخى : فىمىفٍ «ـٍ حى ارىلن قىاؿى  .(1)«، قيٍمنىا: يىا رىسيكؿى المًَّو، اليىييكدي كىالنَّصى

ف ، ال سػيما بػيف األطفػاؿ كالمػراىقيالرذيمػةضركرة تشفير القنكات الفضائية التي تسػعى لنشػر  -5
مف االنحرافػات  االتشٌيع كغيرى كأأك التنصير كالحذر مف القنكات التي تنشر اإللحاد كاالنحراؼ، 

سػف ميعينػة لؤلطفػاؿ السػتخداـ كسػائؿ  تحديػدكرية كاألخبلقية الخطيرة، كفمترة مكاقػع اإلنترنػت ك الف
ميحػػٌذران المػػؤمنيف مػػف  ، قػػاؿ اهلل بالتعػػاكف مػػع المرشػػديف التربػػكييف التكاصػػؿ كاالتصػػاؿ الحديثػػة

خمحمُّٱتركيػػػػز الكفػػػػار عمػػػػػى الشػػػػيكات كمحاكلػػػػػة سػػػػحب المسػػػػػمميف إلػػػػى مسػػػػػتنقعيا: 
 .[27]النساء:  َّخنحنجنيمىممم

خػبلؿ حسػف تعامػؿ  مػف كقػد تحقػؽ ىػذا عممينػاالكسػيمة الكبػرل النتشػاره،  ياإلسبلـ ى أخبلؽ -6
مثهتُّ: قاؿ اهلل المسمميف مع أعدائيـ في الحركب، مما فتح اآلفاؽ النتشار اإلسبلـ، 

مصخصحصمسخسحسجسجخمخمحجحمجحج

 َّىنننمنزنُّٱ: مخاطبػػػان نبيػػػو  ، كقػػػاؿ اهلل [151]البقػػػرة:  َّحضجض
ػػػاًلحى »: ، كقػػػاؿ النبػػػي [4]القمػػػـ:  ـى صى ػػػ ػػػا بيًعثٍػػػتي أًليتىمّْ كمػػػف أىػػػـ ىػػػذه الجكانػػػب: ، (2)«األخػػػبلؽ ًإنَّمى

، ، كتقديـ العقيدة عمى الذات،العفك عند المقدرة، كالكفاء بالعيكد كالمكاثيؽ  كصدؽ الحديث كالكـر
التػػػي بمغيػػػا  اآلفػػػاؽكىػػػذه األخػػػبلؽ ىػػػي التػػػي سػػػارعت ب سػػػبلـ النػػػاس فػػػي فػػػتح مكػػػة، كفػػػي كػػػؿ 

 .(3)اإلسبلـ

                                                           

ػػٍف كىػػافى : »بًػػيّْ بىػػابي قىػػٍكًؿ النَّ ، كتػػاب: االعتصػػاـ بالكتػػاب كالسػػنة، صػػحيح البخػػارمالبخػػارم:  (1) ػػنىفى مى لىتىتٍػػبىعيفَّ سى
ـٍ   (.9/103)(، 7320)ح« قىٍبمىكي
ميؽً ، األدب المفرد: محمد بف إسماعيؿ البخارم (2) ٍسًف اٍلخي  (.1/104) (،273)ح بىابي حي
 .(529-1/527التربية الجماعية ) :انظر: منير الغضباف (3)
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 .سبلُمواجيةُالحصارُاإلعالمي:ُبًعاسا
 رؾ، ألنَّػػو كفيػػؿي بتكجيػػو الػػرأم العػػاـ،افػػي المعػػ األسػػمحة الحاسػػمةتبػػر اإلعػػبلـ مػػف أىػػـ عيي   

بعػػض الثقافػػات كالقناعػػات، كتكمػػف  كتكثيػػؽ كافػػة األحػػداث، كالعمػػؿ عمػػى تغييػػر كقمػػب الحقػػائؽ،
 لذم يستخدمو األعداء في المبلمح التالية:سبؿي مكاجية ىذا النكع ا

ف يمارسػػيما إعػػبلـ الكفػػار كالمنػػافقيف، يف الػػذيالتحػػذير مػػف" التمبػػيس كالتضػػميؿ الشػػديد يجػػب -1
مستغميف ضغط ىذه األحداث في إضبلؿ الناس كحػرفيـ عػف الصػراط المسػتقيـ، مسػتخدميف فػي 

ية، كسػػعييـ فػػي زعزعػػة الثكابػػت ثػػارة الشػػبيات كالحػػرب النفسػػإذلػػؾ كسػػائؿ اإلعػػبلـ المختمفػػة فػػي 
ختحتجتهبمبخبُّٱ: قػػػػػػػػاؿ اهلل  كأصػػػػػػػكؿ االعتقػػػػػػػػاد فػػػػػػػػي نفػػػػػػػكس النػػػػػػػػاس،

، بيػػػػدؼ خمػػػػط المفػػػػاىيـ، كتشػػػػكيو الفطػػػػرة، [26]فصػػػػمت: َّمجحجمثهتمت
حتػى أصػبحنا كنسؼ أصكؿ العقيدة الصافية، كأيضا لتضػميؿ الجمػاىير التػي تبحػث عػف الحػؽ، 

ميحػػٌذرنا مػػف خطػػرىـ:  ، قػػاؿ اهلل (1)ؼ عنػػد كثيػػر مػػف النػػاس"نيفاجػػأ بتغٌيػػرات فػػي المفػػاىيـ كالمكاقػػ
مضحضخضجضمصخصحصمسخسحسجسمخجخمحجحمجحجمثُّٱ
خطػػػػب النػػػػاس  كذلػػػػؾ أف النبػػػػٌي ، "[16]محمػػػػد:  َّجفمغجغمعجعمظحط

يكـ الجمعة، كعاب في خطبتو المنافقيف، فمما خرجكا مف عنده، قاؿ بعض المنافقيف لعبد اهلل بف 
 .(2)"ماذا قاؿ آنفانن يعني: الساعة، عمى جية االستيزاء :تي العمـمسعكد، كىك الذم أك 

النجاح في كسب اإلعبلـ الخارجي كتعاطؼ العالـ مع االنتفاضػة مػف خػبلؿ اإلصرار عمى " -2
اسػػػتخداـ الكسػػػائؿ السػػػممية كاالرتقػػػاء بيػػػا، كاإلبػػػداع بيػػػا كنقػػػؿ صػػػكرة مػػػايجرم عمػػػى الػػػرغـ مػػػف 

مبخبحبجبهئمئخئحئُّٱ: ؿ اهلل قػا ،(3)"الحصار اإلعبلمي البلمسبكؽ
عنػػػدما أرسػػػؿ  ككػػػاف ىػػػذا ىػػػدم النبػػػي ، [31–30]النمػػػؿ: َّهتمتختحتجتهب

الرسػػػؿ كالكتػػػب لمممػػػكؾ، فػػػدعاىـ إلػػػى اإلسػػػبلـ كاسػػػتفاد مػػػف تعػػػاطفيـ مػػػع الػػػدعكة كمػػػا حػػػدث مػػػع 
 .(4)النجاشي ممؾ الحبشة

الخبيثػػػة بأنكاعيػػػا "إذا كػػػاف الحصػػػار بسػػػبلح الكممػػػة كالكتػػػاب كالمجمػػػة كالكسػػػائؿ اإلعبلميػػػة  -3
التػي ييباشػر الكفػار بعضػيا كينيبػكف إخػكانيـ مػف المنػافقيف ػػػ المقركءة كالمسمكعة كالمشاىدة منيا 

                                                           

 (. 23، ص)"كلك شاء ربؾ ما فعمكه"عبد العزيز الجميؿ:  (1)
 (.3/301) : بحر العمـكالسمرقندم (2)

 .( بتصٌرؼ1/395نصائح كتكجييات عمى الطريؽ ) :عمي بف نايؼ الشحكد(3) 
 (.1/359السيرة النبكية عمى ضكء القرآف كالسنة ) شييبة: أبك سكيمـ بف محمد بف محمدانظر:  (4)
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يصبح  ف فَّ الجياد بالبياف كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر كالمدافعة كالتحصيف ػػفي بعضيا
جهينىنمنُّ:  ، قاؿ اهلل(1)مف المسمميف كؿه بحسبو" كاجبنا عينينا عمى كؿ قادر

ٌّٰىٰرٰذىيييميخيحيجييهىهمه
 .[110]آؿ عمراف:  َّمئزئرئٍَُِّّّّّٰ

" إفَّ الحػؽ يسػػتنير كيىتَّضػح، إذا قػػاـ الباطػػؿ ييصػارعو كييقاكمػػو بكػػؿ مػا يممػػؾ، ف نػػو ػػػ حينئػػذو ػػػػ  -4
يتبٌيف مف أدلة الحػؽ، كشػكاىده الدَّالػة عمػى صػدقو كحقيقتػو، كمػف فسػاد الباطػؿ كبطبلنػو، مػا ىػك 

ىلمليكىكمكُّٱٱ:قػػػػاؿ اهلل  ،(2)ر المطالػػػػب التػػػػي يتنػػػػافس فييػػػػا المتنافسػػػػكف"أكبػػػػ
كىنػػػػا " كػػػػاف لزامػػػػان عمػػػػى كػػػػؿ ، [18]األنبيػػػػاء:  َّينىنننمنرنزنمماميل

ييف مقتػػدرو مػػف أىػػؿ العمػػـ كطبلبػػو مكاجيػػة ىػػذا التمبػػيس ككشػػفو عػػف النػػاس، كرٌد شػػبيات المشػػبّْ 
 .(3)يف"ضمّْ كضبلالت المي 

إلعبلميػػة بجميػػع أنكاعيػػا، كعػػدـ إغفػػاؿ دكر البيػػاف كالخطابػػة، كاألناشػػيد االىتمػػاـ بالتعبئػػة ا -5
الجياديػػة كالحربيػػة، التػػي تبعػػث عمػػى اليمػػـ، كتحػػضُّ عمػػى النشػػاط كالجيػػاد كالػػدعكة، ففػػي حػػديث 

، رأيتػو ينقػؿ مػف تػراب  لما كاف يػكـ األحػزاب، كخنػدؽ رسػكؿ اهلل  »قاؿ:  البراء بف عازب 
و يرتجػػز بكممػػات ابػػف تفسػػمع ػػػػككػػاف كثيػػر الشعرػػػػ لتػػراب جمػػدة بطنػػو الخنػػدؽ، حتػػى كارل عنػػي ا

 ركاحة، كىك ينقؿ مف التراب يقكؿ:
ا اٍىتىدىٍينىا دٍَّقنى  المَّييَـّ لىٍكالى أىٍنتى مى مٍَّينىاػػػػكىالى تىصى  ا كىالى صى

مىيػػػػػػػػػى ٍف سىًكينػػػػػػفىأىٍنًزلى  ـى ًإٍف الى  نىاػػػػٍ ةن عى ثىبًّْت األىٍقدىا  قىٍينىاكى
مىٍين ٍف أىرىاديكا ًفتٍ  اػػػػى ًإفَّ األيلىى قىٍد بىغىٍكا عى  اػػػػػى نىةن أىبىٍينػػػػػػكىاً 

ٍكتىوي ًبآًخًرىىا : ثيَـّ يىميدُّ صى  .(4)«قىاؿى
ٍف أىنىسو ك" يىٍنقيميػ  عى ًدينىػًة، كى ٍكؿى المى ٍندىؽى حى كفى الخى اري يىٍحًفري كفى كىاألىٍنصى عىؿى المييىاًجري : جى كفى التُّػرىابى قىاؿى

: يىقيكليكفى ، كى ـٍ مىى ميتيكًنًي  عى
مَّدىا ا بىًقينىا أىبىدىا نىٍحفي الًَّذيفى بىايىعيكا ميحى مىى اإًلٍسبلىـً مى  ،عى

                                                           

 صٌرؼ يسير.(، بت15ص:"كلك شاء ربؾ ما فعمكه" )عبد العزيز الجميؿ:  (1)
 (.29ص:) المرجع السابؽ (2)
 ( بتصٌرؼ يسير. 23ص:)المرجع السابؽ  (3)
ٍندىًؽ كىًىيى األىٍحزىابي  :بىابي ، كتاب: المغازم، صحيح البخارمالبخارم:  (4) (، 5/110)(، 4106)ح غىٍزكىًة الخى

 (.1/266) صحيح السيرة النبكية العمي: محمد بف إبراىيـكانظر: 
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: كىالنًَّبيُّ  يىقيكؿي ـٍ كى ٍيري اآلًخرىهٍ » ييًجيبييي ٍيرى ًإالَّ خى اًر كىالمييىا ،المَّييَـّ ًإنَّوي الى خى  .(1)«ًجرىهٍ فىبىاًرٍؾ ًفي األىٍنصى
ػػًمٍعتي رىسيػػكؿى اهلًل ك  : سى ، قىػػاؿى ػػاًزبو ػػًمٍعتي اٍلبىػػرىاءى ٍبػػفى عى : سى ، قىػػاؿى ػػًدمٍّ كىىيػػكى اٍبػػفي ثىابًػػتو ػػٍف عى ، يىقيػػكؿي عى

 : سَّافى ٍبًف ثىاًبتو ، كىًجٍبًريؿي مىعىؾى »ًلحى ـٍ ، أىٍك ىىاًجًي ـٍ يي  .(2)«اٍىجي
 ء، كييشعرىـ بقكة المسمميف.ثٌبتي المؤمنيف، كيبثُّ الرعب في قمكب األعدايك يي ف
 

ُ.المسممينُمىالحصارُعُلمواجيةلقرآنيةُالوسائلُاُ:الرابعالمطمبُ
سػػٌيؿ عمػػى البػػاحثيف كالمتػػأمميف اسػػتنباط مػػا القػػرآف الكػػريـ حافػػؿه بالكسػػائؿ كالطػػرؽ التػػي تي   

، كفي ىذا المطمب تظير بعػض الكسػائؿ القرآنيػة التػي تسػاىـ فػي مكاجيػة تيـيصمح لحؿ مشكبل
 الحصار، كذلؾ في األمكر التالية:

  .حصارُالمسممينُلألعداء"ُأىميةُالحصارُالعكسي"أوًل:ُ
ننمنزنرنمماميلُّٱ :قػػاؿ اهلل  قمػػب السػػحر عمػػى السػػاحر،كىدفػػو 
حبجبهئمئخئجئحئييىينيزيميريٰىينىن
حسجسمخجخجحمحمجحجمثمتهتختحتجتهبمبخب
جغمغمعجعمظحطمضخضحضجضمصخصحصمسخس

، كلػػـ يكػػف ىػػذا الجػػبلء كىػػذا اإلخػػراج لمييػػكد [3 – 2]الحشػػر:  َّحقمفخفحفجف
قُّكا اٍلًعقىابى " إال بعد حصارىـ،  ـٍ ًباٍلقىٍتًؿ كىاأٍلىٍسًر أًلىنَّييـي اٍستىحى ًء لىعىاقىبىيي بلى ـٍ ييعىاًقٍبييـي المَّوي ًباٍلجى لىٍك لى فىمىٍك  ،كى

ٍنػكىةن فى  ـٍ عى فىػتىحى ًديىػارىىي ػاًر كى ػكًع اٍلًحصى ـٍ ًبجي تَّى اٍستىٍسمىميكا لىعىػاقىبىيي ـي الرٍُّعبى حى ـٍ يىٍقًذٍؼ ًفي قيميكًبًي عيػذّْبيكا قىػٍتبلن لى
 .(3)"كىأىٍسرنا

ككانت غزكة بدر بسبب نية المسمميف فرض حصار اقتصادم عمى كفار قػريش بعػدما كمنػكا 
التػػي كانػػػت تحمػػؿ أمػػػكاليـ كتجػػارتيـ، كلييعٌكضػػكا بعػػػض مػػا فقػػػدكه مػػف أمػػػكاليـ قػػػريش ة لمياجمػػة قافمػػ

 كبيكتيـ. كتجارتيـ في مكة بعد أف ىاجركا كترككا أمكاليـ كمبلعب صباىـ

بقطػػػػع نخميػػػػـ  أمػػػػر النبػػػػي كعنػػػدما فػػػػرض المسػػػػممكف الحصػػػػار عمػػػػى بنػػػي النضػػػػير " 
حراقو، حتى ال يبقى ليـ تعمؽ بأمكاليـ، كنادكا  يا محمد: قد كنت تنيى عف الفساد، كتعيب مف كا 

                                                           

ٍندىؽً  :بىابي ، كتاب: الجياد كالسير، يح البخارمصحالبخارم:  (1) ٍفًر الخى  (.4/25)، (2835ح) حى
سَّػػافى ٍبػػًف ثىابًػػتو ، كتػػاب: فضػػائؿ الصػػحابة رضػػي اهلل تعػػالى عػػنيـ، صػػحيح مسػػمـمسػػمـ:  (2) ػػاًئًؿ حى     بىػػابي فىضى
 (.4/1933) ،(2486ح)
 (.28/73التحرير كالتنكير)ابف عاشكر: ( 3)
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ىهمهجهينىنُّٱيصػنعو، فمػػا بػػاؿ قطػػع النخػػؿ كتحريقيػان! فنػػزؿ قكلػػو تعػػالى كمػػا تقػػدـ: 
كالنخيػػؿ الػػذم  ، [5]الحشػػر:  َّٰذييىيميخيحيجييه

رىابنػلمَّ  قطع كأحرؽ ىك البكيرة، ألف رسكؿ اهلل  ا ا حاصػرىـ، أمػر بقطػع نخػيميـ، إىانػة ليػـ، كا 
رعابن  ـٌ قطع النخؿ بأمر اهلل كا  يف كفركا بػاهلل تعػالى كمشيئتو، كإلذالؿ الييكد الذ ا لقمكبيـ. كقد ت

كلك أفَّ المسمميف في زماننا عمى كثرتيـ قامكا بيذا الحصار عمػى األعػداء ، (1)"ككتبو كرسكلو 
لممجاىػػديف  كأنفقػػكا أمػػكاليـ نصػػرة لممستضػػعفيف، كتسػػميحان عسػػكريان كسياسػػيان كقػػاطعكىـ اقتصػػاديان، 

السػػتطاعكا أف ييخٌمصػػكا المسػػمميف كمسػػجدىـ األقصػػى مػػف بػػراثف األعػػداء، كلكػػنيـ لؤلسػػؼ غثػػاءه 
خلحلجلمكلكخكحكُّٱ: ، ككػػػأَّنيـ لػػػـ يسػػػمعكا قػػػػكؿ اهلل كغثػػػاء السػػػيؿ
 .[38]محمد:  َّهلمل

 .أىميةُاإلنفاقُفيُمواجيةُالحصار:ُثانًيا
، كعػدـ إغفػػاؿ الميحصػريف الػػذيف يتعٌرضػكف لظػػركؼ ال بػدَّ مػف فيػػـ فقػو اإلنفػػاؽ فػي سػػبيؿ اهلل  

غنػاء حتػى تتماسػؾ الجبيػة الداخميػة لممجتمػع، كتظيػر ىػذه  اقتصادية صعبة، فيحتػاجكف إلػى عنايػة كا 
 المعاني في اإلضاءتيف التاليتيف:

  .فيُسبيلُاهللُالُمحَصرينضرورةُإغناءُ -1
زيريٰىينىنننمنزنُّٱ: قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اهلل   
حبجبهئمئخئحئجئييىينيمي
، [273]البقػػػػػػػػػػػػػػػػػرة:  َّجحمجحجمثهتمتختحتهبجتمبخب
كىـ أربعمائة مف المياجريف، أرصدكا لتعمـ القرآف كالخركج مػع ، نزلت في أىؿ الٌصٌفةكىذه اآلية 

 .السرايا
ثىة أىٍقكىاؿ: َّٰىينىنننُّكىأما قىٍكلو: "     ًفيًو ثىبلى
ػػػػأحػػػػدىا - بسػػػػيـ اٍلعىػػػػدك كالفقػػػػر عى بَّػػػػاس: يىٍعنًػػػػي: حى ػػػػًبيؿ اهلل كىاٍلجيىػػػػاد، فصػػػػاركا : قىػػػػاؿى اٍبػػػػف عى ف سى

كريف عىنوي   .مىٍحصي
ػػػابىٍتييـٍ جراحػػػات، فصػػػاركا  - ػػػٍرب، فىأىصى ػػػكا ًإلىػػػى اٍلحى رجي قىػػػاؿى سػػػعيد بػػػف اٍلمسػػػيب: أىرىادى بًػػػًو: أىنيػػػـ خى كى

ات  .محصريف عىف اٍلًجيىاد ًبسىبىب اٍلًجرىاحى

                                                           

 ( بتصٌرؼ يسير.72-28/71ير المنير )التفسالزحيمي:  (1)
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قىاؿى قىتىادىة  - ٍعنىاهي: أىنيػ-كىىيكى أحسف اأٍلىٍقكىاؿ  -كى ـ حبسػكا أنفسػيـ عمػى اٍلًجيىػاد ًفػي سىػًبيؿ اهلل، : مى
ػػٍرب ػػارىة كالمعػػاش، ككقفػػكا أنفسػػيـ عمػى اٍلحى كج لمتّْجى ػػري تركيػكا اٍلخي قصػػركىا عمػػى طاعػػة اهلل مػػف ك  ،(1)"كى

 .كغيرهكطمب عمـو جياد 
إذ لػػػك اشػػػتغمكا ، كىػػػؤالء مػػػف أحػػػؽّْ النػػػاس بالصػػػدقة؛ فيػػػـ مسػػػتعدكف لػػػذلؾ محبكسػػػكف لػػػو   

المجيكلػكف ، فيػـ فػداء األمػة كحماتيػا كقادتيػا المصػالح العامػةغيػرىـ لتعطمػت ة ككالتجػار بالكسب 
خلُّٱ: ، قػػػاؿ اهلل يػػػكف ليػػػا فػػػي كقػػػت الٌسػػػمـ كالحػػػرب، كفػػػي الشػػػٌدة كاألزمػػػة أك المحنػػػةجّْ كى المي 

ىهمهينجهىنخنمنحنجنيمممىمخمحمجميلىلمل
 .[23]األحزاب: َّيه
فَّ المسمـ ليغبط طائفة مف المؤمنيف قائمةن    في الثغكر، حبسكا أنفسيـ لمجياد فػي سػبيؿ كا 

اهلل في اإلعداد المتكاصؿ لمجاىدة الكفار، كمعظـ ىؤالء مف الفقراء الذيف ينبغي أف تيكٌجو أنظار 
كال يعػػرفيـ إال المسػػمميف مػػف إخػػكانيـ إلػػى ضػػركرة كفػػايتيـ كأىميػػـ ألنيػػـ أيحصػػركا فػػي سػػبيؿ اهلل، 

يعممػػكف بصػػمتو  ،كصػػدؽ صػػبرىـ مػػف شػػدة تعفُّفيػػـمػػف بحػػث عػػنيـ ألنيػػـ يترٌفعػػكف عػػف السػػؤاؿ 
كيحتػػػاجكف لمنفقػػػة حتػػػى يعفػػػكا  فػػػي ثغػػػكرىـ كأنفػػػاؽ إعػػػدادىـ، عمػػػى ظػػػاىر األرض كفػػػي باطنيػػػا،

 .(2)أنفسيـ كأكالدىـ، كيكفي األمة أنيـ ينكبكف عنيا في الجبيات كالنزاؿ
ػػػػٍربن ال يىٍسػػػػتىًطيعيكفى كمثػػػػؿي ىػػػػؤالء فػػػػي األحقيػػػػة بالصػػػػدقة: الػػػػذيف " ي اأٍلىٍرًض أم ال ًفػػػػػ اضى

كالضػػػرب فػػػي األرض: ىػػػك  ،يتمكنػػػكف مػػػف القيػػػاـ بالسػػػفر أك الٌسػػػير فػػػي الػػػببلد لمتجػػػارة كالكسػػػب
الكبػػػر كالشػػػيخكخة، كمنيػػػا المػػػرض، كمنيػػػا الخػػػكؼ مػػػف  :الٌسػػػفر، كعجػػػزىـ ألسػػػباب عديػػػدة منيػػػا

 ، كالمسكيف ىك ضعيؼ الكسب.(3)"العدك، كنحك ذلؾ مف الضركرات
فكف مف عامة المسمميف، كىؤالء حقكقيـ تقع عمى كلػي األمػر الػذم ا: المتعفٌ كمثميـ أيضن 

يجب عميػو أف يتفقٌػد أحػكاليـ كال يغفػؿ عػنيـ ميمػا كانػت الظػركؼ، كخاصػةن إغنػاءىـ فػي أكقػات 

                                                           

 (.277-1/276تفسير القرآف )السمعاني:   محمد بف منصكر(1) 
بػػراىيـ(، 1/434ركح البيػػاف )إسػػماعيؿ حقػػي: انظػػر:  (2) فػػي تناسػػب اآليػػات  نظػػـ الػػدرر البقػػاعي: عمػػر بػػف كا 

 الكػػريـ سػػعدم: تيسػػيرال(، ك 2/314(، كالػػدر المصػػكف )25-5/24) : جػػامع البيػػافالطبػػرمك (، 4/104) كالسػػكر
 (.3/74التفسير المنير )الزحيمي: (، ك 1/116)المناف  كبلـ تفسير في الرحمف

 (.3/77) مرجع سبؽ ذكرهالزحيمي:  (3)
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ػٍف رىًعيَّتًػًو،  »: الحصار كاألزمػات كعػدـ تمييػز غيػرىـ عػنيـ، لقػكؿ النبػي  ٍسػئيكؿه عى ـٍ رىاعو فىمى كيمُّكيػ
ٍنييـٍ فىاألىًميري ا مىى النَّاًس رىاعو كىىيكى مىٍسئيكؿه عى  .(1)«لًَّذم عى

ف  ف تعجػػب فعجػػبه ممػػف كاٌله المسػػممكف أمػػرىـ ثػػـ ىػػك يتخمٌػػى عػػف أمػػكًر نفقػػاتيـ رغػػـ غنػػاه، كا  كا 
أعطػػى انتقػػى كفػػٌرؽ كلػػـ يعػػدؿ، كاألعجػػب ممػػف ييشػػٌدد عمػػى رعيتػػو كيمنػػعي عػػنيـ المئكنػػة كالمػػدد 

ككػػػأفَّ ىػػػؤالء لػػػـ  األمػػػة كالػػػديف فػػػي حبسػػػيـ كالتحػػػريض عمػػػييـ،حصػػػاران كتضػػػييقان، كييسػػػاعدي عػػػدك 
 .[13]الممتحنة: َّزترتيبىبنبمبزبربيئُّٱ: يتدٌبركا قكلو 

ػػػٍف  كقػػػد جػػػاء فػػػي الحػػػديث  ػػػةى أىٍسػػػأىلييىا عى اًئشى : أىتىٍيػػػتي عى ػػػةى، قىػػػاؿى ًف ٍبػػػًف ًشمىاسى ٍبػػػًد الػػػرٍَّحمى ػػػٍف عى عى
 : ن فىقيٍمػػتي ػػٍف أىٍنػػتى ، فىقىالىػػٍت: ًممَّ ـٍ ًفػػي شىػػٍيءو ـٍ لىكيػػ ػػاًحبيكي ٍيػػؼى كىػػافى صى ، فىقىالىػػٍت: كى ػػؿه ًمػػٍف أىٍىػػًؿ ًمٍصػػرى رىجي

ػًؿ ًمنَّػا اٍلبىًعيػري فىييٍعًطيػًو اٍلبى  ػا نىقىٍمنىػا ًمٍنػوي شىػٍيئنا، ًإٍف كىػافى لىيىميػكتي ًلمرَّجي : مى ـٍ ىىًذًهن فىقىاؿى ، كىاٍلعىٍبػدي غىزىاًتكي ًعيػرى
يىٍحتىاجي إً  ػًد فىييٍعًطيًو اٍلعىٍبدى، كى مَّ ا ًإنَّوي الى يىٍمنىعيًني الَّػًذم فىعىػؿى ًفػي ميحى لىى النَّفىقىًة، فىييٍعًطيًو النَّفىقىةى، فىقىالىٍت: أىمى

ًلػيى »، يىقيكؿي ًفي بىٍيًتي ىىذىا: ٍبًف أىًبي بىٍكرو أىًخي أىٍف أيٍخًبرىؾى مىا سىًمٍعتي ًمٍف رىسيكًؿ اهلًل ا المييَـّ، مىٍف كى
، فىػاٍرفيٍؽ ًمٍف أىٍمًر أيمَّتً  ـٍ فىػؽى ًبًيػ ًلػيى ًمػٍف أىٍمػًر أيمَّتًػي شىػٍيئنا فىرى ػٍف كى مى مىٍيػًو، كى ، فىاٍشػقيٍؽ عى ـٍ مىػٍيًي ي شىػٍيئنا فىشىػؽَّ عى

ـى »: ، كقاؿ (2)«ًبوً  ػرَّ ػاشّّ ًلرىًعيَّتًػًو، ًإالَّ حى ٍبدو يىٍستىٍرًعيًو اهللي رىًعيَّةن، يىميكتي يىٍكـى يىميكتي كىىيػكى غى ا ًمٍف عى مى
نَّةى اهللي  مىٍيًو اٍلجى ـٍ »: ، كقاؿ (3)« عى ، ًإالَّ لىػ ػحي يىٍنصى ـٍ كى ، ثيَـّ الى يىٍجيىدي لىييػ ا ًمٍف أىًميرو يىًمي أىٍمرى اٍلميٍسًمًميفى مى

نَّةى  ٍؿ مىعىييـي اٍلجى  .(4)«يىٍدخي
 .ُفيمُفقوُاإلنفاقُفيُسبيلُاهلل -2

تمرُّ في حياة الفرد كالجماعة ف فَّ الحكمة تقتضي فيـ الظركؼ االستثنائية الصعبة التي   
مقحقُّٱٱ:ػ، قػػػػاؿ اهلل ػػػػػ ػ مػػػػع التأكيػػػػد عمػػػػى أىميػػػػة كفضػػػػؿ اإلنفػػػػاؽ فػػػػي سػػػػبيؿ اهللػػػػػ

: ىػػك مػػا ينفقػػو المػػرء دكف أف يجيػػد نفسػػو كمالػػو، "[219]البقػػرة:  َّلكخكجكحك  ،كاٍلعىٍفػػكى
مػػا فضػػؿ  كنحػػك ىػػذا ىػػي عبػػارة المفسػػريف، كىػػك مػػأخكذ مػػف عفػػا الشػػيء إذا كثػػر، فػػالمعنى أنفقػػكا

                                                           

تًػػػي، كتػػػاب: العتػػػؽ، صػػػحيح البخػػػارمالبخػػػارم:  (1) ٍبػػػًدم أىٍك أىمى قىٍكًلػػػًو: عى ًقيػػػًؽ، كى مىػػػى الرَّ ًؿ عى  بىػػػابي كىرىاًىيىػػػًة التَّطىػػػاكي
 .(3/150) (،2554)ح
ٍفػػػًؽ  :بىػػػابي  ، كتػػػاب: اإلمػػػارة،صػػػحيح مسػػػمـمسػػػمـ:  (2) مىػػػى الرّْ ػػػثّْ عى ػػػاًئًر، كىاٍلحى ػػػاـً اٍلعىػػػاًدًؿ، كىعيقيكبىػػػًة اٍلجى مى فىًضػػػيمىًة اإٍلً

ـٍ ) مىٍيًي اًؿ اٍلمىشىقًَّة عى ٍف ًإٍدخى  (.3/1458) ،(1828حًبالرًَّعيًَّة، كىالنٍَّيًي عى
ػػػده رىسيػػػكؿي اهلًل  :ابي بىػػػالمرجػػػع السػػػابؽ، كتػػػاب: اإليمػػػاف،  (3) مَّ تَّػػػى يىقيكليػػػكا: الى ًإلىػػػوى ًإالَّ اهللي ميحى اأٍلىٍمػػػًر ًبًقتىػػػاًؿ النَّػػػاًس حى
 .(3/1460)(، 21)ح

ػده رىسيػكؿي  :بىػابي ، كتػاب: اإليمػاف، مسمـ: مرجع سػبؽ ذكػره(4)  مَّ تَّػى يىقيكليػكا: الى ًإلىػوى ًإالَّ اهللي ميحى اأٍلىٍمػًر ًبًقتىػاًؿ النَّػاًس حى
 .(3/1460) ،(22ح )اهللً 
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أمرىـ أف ينفقػكا العفػك، كىػك المتيسػر مػف فػ"، (1)"عف حكائجكـ كلـ تػؤذكا فيػو أنفسػكـ فتككنػكا عالػة
أمكاليـ، الذم ال تتعمؽ بو حاجتيـ كضركرتيـ، كىذا يرجع إلى كؿ أحد بحسبو، مف غنػي كفقيػر 

أف  سػكلو كليػذا أمػر اهلل ر  ،كمتكسط، كؿ لو قدرة عمػى إنفػاؽ مػا عفػا مػف مالػو، كلػك شػؽ تمػرة
ـي "أفَّ  ،(2)"يأخػػذ العفػػك مػػف أخػػبلؽ النػػاس كصػػدقاتيـ، كال يكمفيػػـ مػػا يشػػؽ عمػػييـ ػػٍرءى لىػػٍيسى كنفيػػ اٍلمى

ػمىوي ًمػٍف مى  ػا اٍستىٍفضى ـٍ ًممَّ مىٍيًي ا ييٍنًفؽي عى نَّمى اًكيًج، كىاً  مىى اٍلمىحى آًثـً ًلييٍنًفؽى عى اًلػًو كىىىػذىا أىٍمػره ميطىالىبنا ًباٍرًتكىاًب اٍلمى
اًب ً  ٍنفىاًؽ ًإقىامىةي مىصى ٍقًصدى الشًَّريعىًة ًمفى اإٍلً ٍنفىاًؽ، أًلىفَّ مى ؿي اإٍلً ـٍ كىىىذىا أىٍفضى مىٍيًي عىفىاًء ٍنفىاؽو الى يىشيؽُّ عى ًلًح ضي

مىػى أىنَّػوي الى يىًجػبي عى ك  ...اٍلميٍسًمًميفى  ػاًء عى ػاعي اٍلعيمىمى افىرىٍت أىًدلَّةي الشًَّريعىًة كىاٍنعىقىدى ًإٍجمى مىػى اٍلميٍسػًمـً ًإٍنفىػاؽه تىضى
الَّ الزَّكىػػكىاتً  كىػػذا مػػف الفقػػو الحسػػف لمحػػاكـ فػػي كقػػت الضػػيؽ كالحصػػار  ،(3)"ًإالَّ النَّفىقىػػاًت اٍلكىاًجبىػػةى كىاً 

بػػػأال يثقػػػؿ عمػػػى الرعيػػػة فػػػي الضػػػرائب كااللتزامػػػات الماليػػػة حتػػػى يضػػػمف ليػػػـ التقػػػٌكم عمػػػى أيػػػاـ 
ػػٍف خى »: قػػاؿ: كركم أف النبػػي  الحصػػار كشػػدَّتو، ػػٍف ظىٍيػػًر ًغننػػى، كىاٍبػػدىٍأ ًبمى ػػا كىػػافى عى ػػدىقىًة مى ٍيػػري الصَّ

كا ًإلىػى  فىً فَّ ، (4)«تىعيكؿي  ػةو اٍحتىػاجي اصى ـٍ ًفػي خىصى ٍنفىػاًؽ، أًلىنَّػوي ًإٍف تىػرىكىيي ٍربه ًمػًف اإٍلً ٍف يىعيكؿي ضى اٍلبىدىاءىةى ًبمى
ػػًديًث:  اأٍلىٍخػػًذ ًمػػٍف أىٍمػػكىاًؿ اٍلفيقىػػرىاًء، ًفػػي اٍلحى الىػػةن إً »كى ـٍ عى ٍيػػره ًمػػٍف أىٍف تىػػدىعىيي ثىتىػػؾى أىٍغًنيىػػاءى خى نَّػػؾى أىٍف تىػػدىعى كىرى

 .(5)«يىتىكىفَّفيكفى النَّاسى 
يلىلمليكىكمكلكاكيقىقيفىفُّٱ: كقػػػػػػػػػػػػػػاؿ اهلل 

 ًميػػػزىاف ال بػػػدَّ مػػػفكى ، [254]البقػػػرة:  َّريٰىينننىنمنزنرنممام

ػا بىيَّنىػػوي تى  ػًة النَّػػاًس، كىمى سُّػًط ًلعىامَّ جييهىهمهجهينىنمنُّٱعىػالىى ًبقىٍكًلػػًو: التَّكى
ػا ًبااًلٍعتًػدىاًؿ ًفػي  ،[29]اإلسراء:  َّييىيميخيحي ا اٍمتىدىحى المَّوي تىعىػالىى قىٍكمن كىمى كى

 .[67]الفرقاف:  َّممخمحمجمهلملخلحلجلمكلكُّٱقىٍكًلًو: 
تعػالى:  لذلؾ أمر سبحانو كتعالى المؤمنيف بأف يستعدكا لمقتاؿ باإلنفػاؽ فػي سػبيؿ اهلل"ك 

فاإلنفػػاؽ فػػي سػػبيؿ اهلل  ،أم أنفقػػكا فػػي سػػبيؿ اهلل َّلكاكيقىقيفىفُّٱ
ىك اإلنفاؽ في سػبيؿ الحػؽ، كسػبيؿ كػؿ خيػر فػي ىػذا الكجػكد، فكػؿ مػا ينفػؽ فػي سػبيؿ الفضػيمة 

                                                           

 ( 1/295) العزيز الكتاب تفسير في الكجيز ابف عطية: المحرر (1)
 (. 1/98) المناف كبلـ تفسير في الرحمف الكريـ السعدم: تيسير( 2)

 (352-2/351التحرير كالتنكير )ابف عاشكر:  (3)
دىقىةى ًإالَّ عى ، كتاب: الزكاة، صحيح البخارمالبخارم: ( 4)  .(2/112)(، 1426)حٍف ظىٍيًر ًغننى بىابي الى صى

ٍيره ًمٍف أىٍف يىتىكىفَّفيكا النَّاسى  :بىابي المرجع السابؽ، كتاب: الكصايا،  (5) ثىتىوي أىٍغًنيىاءى خى (، 2742)حأىٍف يىٍتريؾى كىرى
(4/3). 
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قامػػة دعػػائـ االقتصػػاد الفاضػػؿ، كالعمػػراف الشػػامؿ  مػػف إعطػػاء لميتػػامى كالمسػػاكيف كابػػف السػػبيؿ، كا 
 ؿ اهلل، كأقكاىا مما ينفؽ في سبيؿ حماية الحكزة، كالدفاع عند االعتداء.ىك مما ينفؽ في سبي

كلػػف تسػػتطيع األمػػة أف تػػدافع عػػف نفسػػيا، كتػػرد كيػػد أعػػدائيا إال مػػف خػػبلؿ عنصػػر القػػكة 
 المتمٌثؿ في الماؿ لثبلثة أسباب:

 .أكليا: أف الماؿ عدة التسميح، كال قتاؿ مف غير سبلح -
كىػػؿ الحػػرب إقامػػة العمػػراف رفػػع لمسػػتكل األمػػة االقتصػػادم، كثانييػػا: أف اإلنفػػاؽ فػػي سػػبيؿ  -

 اليـك إال عمى االقتصاد كالتضييؽ التجارم!.
ػػف الػػدياركثالثيػػا: أف اإلنفػػاؽ عمػػى ضػػعفاء األمػػة يجعػػؿ مػػنيـ سػػكاعد قكيػػة تحمػػي  - ، كتيحصّْ

  .الجبية الداخمية
اؿ كثيػػر مػػف كلػػذا قػػ ،كاإلنفػػاؽ فػػي ىػػذه اآليػػة كاجػػب، بػػدليؿ الكعيػػد الػػذم تضػػمنو الطمػػب

منيػػػا فػػػي الجيػػػاد كلمفقػػػراء  إذ يينفػػػؽالمفسػػػريف إف اإلنفػػػاؽ المطمػػػكب فػػػي ىػػػذه اآليػػػة ىػػػك الزكػػػاة، 
 مف كؿ نكاحييا.تتحقؽ بيا قكة األمة فكالمساكيف كابف السبيؿ كالغارميف، 

اإلنفػػاؽ المطمػػػكب فػػي ىػػػذه اآليػػػة إنفػػاؽ كاجػػػب؛ كلكنػػو أعػػػـ مػػػف الزكػػاة، فمػػػيس اإلنفػػػاؽ ف
، كال يكػكف فػي بيػت المػاؿ الخطػكبعنػدما تشػتد  في الحرب إنوبؿ ، عمى الزكاةا الكاجب مقصكرن 

كاإلنفاؽ عمى الفقراء إذا لػـ تكػؼ الزكػاة يكػكف كاجبنػا؛ فالقصػر عمػى الزكػاة  ،اما يكفي يككف كاجبن 
  .(1)ليس بصحيح
يتىتمتنتزترتيبىبنبمبزبيئربىئنئمئزئُّٱ: كقػػػػػػػاؿ اهلل 
كفػػػػي اآليػػػػة دليػػػػؿه عمػػػػى أف ، [7: ]الطػػػػبلؽ َّاكيقىقيفىفىثيثنثمثزثرث

ػػػٌيؽ عميػػػو رزقػػػو فكػػػاف دكف الكفايػػػة ، فاا كعسػػػرن تختمػػػؼ بػػػاختبلؼ أحػػػكاؿ النػػػاس يسػػػرن  النفقػػػة مػػػف ضي
ًإال قدر طاقتو كاسػتطاعتو،  ابل يكمؼ اهلل أحدن ف ،ما آتاه اهلل مف الماؿك فمينفؽ عمى مقدار طاقتو، 

 .(2)الغنيمثؿ يكمؼ  اللفقير فا

 .والحذرُمنُالخطرُالداخميالخونةُُتجفيفُمنابع:ُثالثًا

المكضكع الرئيسي الذم تعالجو سكرة التكبة ىك بياف ما يجب أف تككف عميو عبلقات "
براز ما كانت تنطكم عميو نفكس  المسمميف بغيرىـ مف المشركيف كالمنافقيف كأىؿ الكتاب، كا 

بكؾ في السنة التاسعة مف المثبطيف كالمتخمفيف كالمتثاقميف، حيف استنفر رسكؿ اهلل إلى غزكة ت

                                                           

 (.928-2/926زىرة التفاسير ) مصطفى: بف أحمد بف أبك زىرة محمد( انظر: 1)
 (.3/378صفكة التفاسير )لصابكني: محمد عمي ا :انظر (2)
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اليجرة، بغية فؾ الحصار الذم كاف يضربو الركـ إذ ذاؾ عمى الدعكة اإلسبلمية ناحية الشاـ، 
 .(1)"كتمييدا لخركج ىذه الدعكة السماكية مف جزيرة العرب، كانتشارىا في بقية أرجاء العالـ

جسمخجخمحجحمجحجمثهتُّ:قاؿ اهلل  خسحس
حفجفمغجغمعمظجعحطمضخضحضجضمصخصحصمس

 .[60األنفاؿ: ] َّخكحكجكمقحقمفخف

ـٍ مىفٍ " ٍجمىاًؿ، كىىي ـٍ أىٍعدىاءه الى يىٍعًرفيييـي اٍلميٍسًمميكفى ًبالتٍَّعًييًف كىالى ًباإٍلً  كىاٍلمرىاد باآلخريف ًمٍف ديكًنًي
، ًمثٍ  ـي الدَّكىاًئرى يىتىرىبَّصي ًبًي كىٍيدنا، كى فىقىٍكليوي: الى تىٍعمىميكنىييـي ، ؿى بىٍعًض اٍلقىبىاًئؿً كىافى ييٍضًمري ًلٍمميٍسًمًميفى عىدىاكىةن كى

، أىٍك أيًريدى: الى تى  ـي اآٍلفى ًإٍجمىاالن ًمٍمتيميكىي قىٍد عى ، كى ـً ٍعبلى ـٍ قىٍبؿى ىىذىا اإٍلً ـٍ تىكيكنيكا تىٍعمىميكنىيي ٍعمىميكنىييـٍ أىٍم لى
ـٍ ًإٍجمى  كدىىي ـٍ تىٍعمىميكفى كىجي لىًكنَّكي  .(2)"االن ًمٍثؿى اٍلمينىاًفًقيفى ًبالتٍَّفًصيًؿ، كى

مَّػٍكا  َّزترتيبُّٱ" ، تىخى ػاري كىاٍلًقتىػاؿي ـي اٍلًحصى دَّ ًبًي قىاًئؽي كجى قًَّت اٍلحى ثيَـّ لىمَّا حى
ثىًؿ الشَّػٍيطىاًف ًإذٍ  ـٍ ًفي ىىذىا كىمى ـٍ ًلٍميىمىكىًة، ًمثىالييي ـٍ كىأىٍسمىميكىي ٍنيي ؿى ًلئٍلًٍنسىػاًف  عى ،  -المَّػوً كىاٍلًعيىػاذي بً  -سىػكَّ  اٍلكيٍفػرى

 : قىاؿى ، كى ؿى تىنىصَّ لىوي تىبىرَّأى ًمٍنوي كى ؿى ًفيمىا سىكَّ اؼي المَّوى رىبَّ اٍلعىالىًميفى )فىً ذىا دىخى  .(3)("ًإنّْي أىخى
كمػػف خفايػػا المنػػافقيف التػػي ينبغػػي التػػيٌقظ ليػػا: محاكلػػة إغتيػػاؿ القيػػادات، ك"العمػػؿ عمػػى   

المسمـ، كسمؽ المسمميف باأللسنة الحداد فيما بينيـ حػيف  تثبيط اليمـ كبث اإلشاعات في الصؼ
ك تػػآمر أء صػػالحي األمػػة، كيٌتيمػػكنيـ بالكػػذب كالجػػبف، كاليقظػػة إلػػى كػػؿ ميخطػػط آكف بػػالقر يسػػتخفُّ 

يمكػػف أف يقػػع مػػنيـ، كمتابعػػة أبعػػاده كمبلحقتيػػا بعػػيفو سػػاىرة... كفضػػح كػػؿ كممػػة أك تصػػٌرؼ أك 
حيجييهىهمهجهٱُّٱ: ، قػػاؿ (4)محاكلػػة يمكػػف أف تمػػس الصػػؼ المسػػمـ"

 . [47]األنفاؿ: ٍََُِّّّّّٰىٌّٰرٰذييىيميخي

 ُ.تعاونُالمسممينُووحدةُالكممة:ُرابًعا
تكحيػد فػي زماننػا إف مػف أصػعب األمػكر الجسػاـ " األمة المتفرقة ال يمكف أف تنتصػر، ك  

ف أىػـ القضػايا ، ككانت ىذه المشكمة مػلغياب كثير مف المفاىيـ األمة كتكجيييا نحك ىدؼ كاحد
كحكمػة كتكفيػؽ أف  في بدء الدعكة اإلسبلمية، كاستطاع ب ليػاـ مػف اهلل  التي كاجييا النبي 

                                                           

 (.2/355التيسير في أحاديث التفسير ) :محمد الناصرم (1)
 (، بتصرؼ يسير. 10/54التحرير كالتنكير )ابف عاشكر: ( 2)
 (.8/75): تفسير القرآف العظيـ ابف كثير (3)

 .(2/533التربية الجماعية ) :منير الغضباف (4)
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يتغمب عمى ىذه المعضمة، كأف يجعؿ مف القبائؿ العربية أمة مكحدة الصؼ، قكية البنياف، تتجػو 
قػاؿ اهلل ، (1)"صؼ اهلل تعالى طريؽ الكصكؿ إلى كحػدة األمػةك لقد نحك ىدؼ كاحد كعدك كاحد، ك 

:خنحنيمجنممىمخمحمجميلىلملخلُّٱٱٱ
يػػدب بػػيف كػػؿ نػػرل اآلف الخػػبلؼ كالشػػقاؽ كبكػػؿ أسػػى فػػنحف "، [46األنفػػاؿ: ]َّىنمن

متجػػاكريف إال ككجػػدت بينيمػػا صػػراعا عمػػى ، كقممػػا تجػػد قطػػريف إسػػبلمييف ابػػبلد المسػػمميف تقريبنػػ
، كترككا الجيػكش المحتمػة تعربػد فػي بأنفسيـقضية، فقد انشغؿ المسممكف  عمى حدكد، أك اختبلفا

بالحجػػارة كالسػػبلح مػػع  لتراشػػؽ باأللفػػاظ كالخطػػب، كأحيانػػاربػػكع العػػالـ اإلسػػبلمي، كجعمػػكا ىميػػـ ا
إخكانيـ المسػمميف، كال شػؾ أف التنػازع بػيف المسػمميف قػريف الفشػؿ، كمػا ذكػر ربنػا ذلػؾ فػي كتابػو 

ممىمخمحمجميلىلملخلُّٱ:  بكضػػػػػػػػػػػػػػػػػكح فقػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ

]آؿ َّمئزئرئُُِّّّّٰٱٱ ،[46نفاؿ: ]األَّىنمنخنحنيمجن
ف فيػػػذا مػػػرض مػػػف األمػػراض الخطيػػػرة التػػػي نراىػػػا بأعيننػػا، كىػػػي تفسػػػر لنػػػا تمكُّػػػ ،[103عمػػراف: 

مفخفجفحفمغجغمعُّٱ: كقػػاؿ  ،(2)"األمريكػػاف كغيػػرىـ مػػف بػػبلد المسػػمميف

هتمتختحتجتمبهبخبحبُّٱ ،[78]الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػج: َّمقحق

خبحبجبهئمئخئحئجئييُّٱٱ:، كقاؿ [4]الصؼ: َّحجمث

 .[105]آؿ عمراف: ٱَّمب

 .ُةُاألخذُباألسبابنَُّسُُ:ُخامًسا
ـى  افي سكرة الكيؼ يبدك جمين  في قصة مكسى كالخضر عمييما السػبلـ، أفَّ اهلل تعػالى أليػ

الخضػػر أف يخػػرؽ السػػفينة، كأف يقتػػؿ الغػػبلـ، كأف يبنػػي الجػػدار، أراد المػػكلى سػػبحانو أف ييرسػػي 
ػة سينَّة األخذ باألسباب، ، ك ة أك قاعدة "الكقاية قبؿ العبلج"منيجي في ثبلثة مشػاىد فػي ذات القصَّ

 :مف السكرة
فمػػػػـ ينتظػػػػر ، [71]الكيػػػػؼ:  َّخضحضجضمصخصحصمسُّٱالمشػػػػيد األكؿ:  -

أف تمػػػرَّ السػػػفينة عمػػػى الممػػػؾ الغاصػػػب كيسػػػتكلي عمييػػػا، ثػػػـ تبػػػدأ المفاكضػػػات لمبحػػػث عػػػف حػػػؿٍّ 
 .ذلؾألزمتيـ مع الممؾ، فكانت المبادرة الكقائية سبيبلن لتدارؾ 

                                                           

 ( بتصٌرؼ.1/816التفسير المنير )الزحيمي:  (1)
 (.378)ص:  التتار السرجاني: (2)
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لػػـ يتػػرؾ الغػػبلـ ، [74]الكيػػؼ:  َّجيٰهمهجههنمنُّٱفػػي المشػػيد الثػػاني: ك  -
حتى يترعرع كيكبر كيفسؽ كيفجػر ثػـ يسػتغيث األبػكاف مػف سػكئو كانحرافػو، كىػذا المشػيد لتقريػب 

، كىػك درس لؤلمػة لتسػتميـ منيجيػة بػأمرو إليػي لعبػرة كػاف األفياـ كلػيس لمعمػؿ ألفَّ فعػؿ الخضػر
 اب.كسنة األخذ باألسب

ىػػػػؿ ، [77]الكيػػػػؼ:  َّمبزبربيئىئنئمئُّٱكفػػػػي المشػػػػيد الثالػػػػث:  -
يػػػأتي الػػػبخبلء كالمصػػػكص مػػػف أبنػػػاء القريػػػة ينيبػػػكف مػػػاؿى  الجػػػدار حتػػػى يسػػػقط ثػػػـسػػػيبقى ييشػػػاىد 
 .ال!الحقكؽ بػيف األنػاـ!! كيبػدأ رحمػة العػبلج عالمسألة لمقضاء كاألحكاـ، كتضي ىباأليتاـ، ثـ تذ

 .(1)درة إلى الكقاية قبؿ العبلج، كاالحتياط قبؿ الكقكعفكاف التصٌرؼ الرشيد ىك المبا
فَّ األخػذ باألسػباب تكجيػوه رٌبػاني  حئجئُّال يكفي التنظيػر بػؿ ال بػدَّ مػف العمػؿ، كا 

، (اعًقؿ كتكٌكػؿ) تتمٌخص في كممتيف :عممٌية كسنة نبكية  ، [3]الطبلؽ:  َّجبهئمئخئ
باالحتياط ؿ"كرة، لييعٌممنػا ىػذا المػنيج األصػيالبراؽ في الحمقة مع أنيا دابػة مػأم كقد ربط النبي 

فػػػػي األمػػػػكر كتعػػػػاطى األسػػػػباب، كأف ذلػػػػؾ ال يقػػػػدح فػػػػي التككػػػػؿ، إذا كػػػػاف االعتمػػػػاد عمػػػػى المَّػػػػو 
 .(2)"تعالى

يجػالمشػدة بعمػؿ الخطػط ك  أف يحتػاط كينبغي عمػى كلػي أمػر المسػمميف كسػائؿ التخػزيف د ا 
المكاد األساسية، كاالستفادة مف دركس القحػط  كالمحافظة عمى زيادة مدركسة في ،لممكاد الغذائية

ـى أفَّ المػػاء سػػييغرؽ كػػؿ شػػيء أخػػذى  ، كمػػف قصػػة نػػكح كالجػػدب فػػي سػػكرة يكسػػؼ  لمػػا عمػػ
 باألسباب كجٌيز السفينةى كأخذى معو ما يحفظي استمرار الحياة بعد الطكفاف.

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.73سكرة الكيؼ منيجيات في اإلصبلح كالتغيير )ص:صبلح سمطاف: انظر:  (1)
، كسييشػار (2/211) الحجػاج بػف مسػمـ صحيح شرح المنياج النككم: شرؼ بف يحيى الديف محيي زكريا أبك(2) 

 صحيح مسمـ.إلى ىذا المرجع حيف كركده الحقا ىكذا: النككم: شرح 
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ُ:المبحثُالثالث
 الحصارُمواجيةاألمةُفيُُمسئولية

قكتيا، كالمسػمـ الحقيقػي ىػك الػذم ييمػو أمػر ة تعتمد عمى نفسيا في تحصيف األمة القكي  
إخكانو مف المسمميف، كيستشعر أنػو مكمٌػؼ بنصػرتيـ، فيتعػاكف الحػاكـ مػع المحكػكميف فػي سػبيؿ 

 عزة األمة، كقد بٌيف الباحث ىذه المعاني في المطالب التالية:
ُُ.إلخوانيمُنصرةُالمسممينّبانيُلالتكميفُالُرُ:المطمبُاألول

ـي لمصاب إخكانػوفإفَّ نصرة المسمميف إلخكانيـ كاجب شرعي كتكميؼه رٌباني،     المسمـ يتأٌل
ُـّ لحػػاؿ المستضػػعفيف كالمحاصػػريف كينشػػغؿي مػػف بػػاب الشػػعكر بػػاألخكة اإليمانيػػة بيمػػكميـ،  ، كيغػػت

ػػػاكيػػػدعك ليػػػـ كيعمػػػؿي عمػػػى نيصػػػرتيـ، فيحػػػرٌ  ، كيبػػػرم قممػػػو كسػػػر حصػػػارىـعمػػػى  ؾ لسػػػانو ميحٌرضن
ممُّٱ: ، قػاؿ اهلل عف بيضة دينػو سنانو دفاعنا كييشيرمساندةن ليـ، كينفؽ مالو مؤازة لفقيرىـ، 

كنحػفي ننظػري إلػى مآسػي المسػمميف فػي ، [72]األنفاؿ: ٱَّىنننمنزنرن
ريا كغيرىػػػا، كمػػػا يتعرَّضػػػكف لػػػو مػػػف كيػػػبلت الحػػػركب كالحصػػػار كالتجكيػػػع فمسػػػطيف كالعػػػراؽ كسػػػك 

، كلذلؾ كجبى كمحاكالت التشكيو لقضاياىـ المسمكبة، فنجدي أفَّ معظـ أىؿ األرض قد تخٌمى عنيـ
عمى كٌؿ مسػمـو أف يكػكف لػو ثغػره ال يفارقػو، كيعمػؿ كػؿ جيػده كطاقتػو لرفػع الظمػـ كالحصػار عػف 

 مكر اآلتية:كيككف ذلؾ باألإخكانو، 
خوانيمُالمحاصرينأولًُ  .:ُمراعاةُالوشائجُاإليمانيةُبينُالمسممينُوا 

رغػػـ أنيػػـ  ،البيئػػة العربيػػة كانػػت بيئػػة نخػػكة تثػػكر لصػػاحب الحػػؽ الػػذم يقػػع عميػػو األذل "  
فَّ ك كانكا فػي جاىميػة،  احتمػاؿ المسػمميف لػؤلذل كصػبرىـ عمػى عقيػدتيـ، كػاف أقػرب إلػى اسػتثارة ا 

عب كحصػر بنػي كىذا ما حدث بالقياس إلى حادث الشّْ  ،صؼ اإلسبلـ كالمسمميف ىذه النخكة في
فقد ثارت النخكة ضد ىذا الحصار، كمزقت العيد الذم حكتو الصحيفة، كنقضت ىذا  ،ىاشـ فيو

، فيػػػذه النخػػػكة كانػػػت قبػػػؿ مجػػػيء اإلسػػػبلـ، كتمٌيػػػزت فػػػي صػػػدر اإلسػػػبلـ عنػػػدما (1)"العيػػػد الجػػػائر
مػػع مبػػادئ اإلسػػبلـ، كينبغػػي أف تسػػتمٌر ىػػذه النخػػكة كفػػاءن ليػػذا الػػديف،  تعانقػػت ىػػذه القػػيـ الحسػػنة

، كقػاؿ النبػي [10]الحجػرات:  َّجسمخجخٱُّٱ: كتمسُّكان بيذه األخكة الفٌذة، قػاؿ اهلل 
 :« ػًة أىًخيػًو كىػافى المَّػوي اجى ػٍف كىػافى ًفػي حى مى ػك الميٍسػًمـً الى يىٍظًمميػوي كىالى ييٍسػًمميوي، كى ـي أىخي تًػًو،  الميٍسػًم اجى ًفػي حى

مىٍف سىتىرى ميٍسػمً  ًة، كى بىاًت يىٍكـً الًقيىامى ٍنوي كيٍربىةن ًمٍف كيري ٍف فىرَّجى عىٍف ميٍسًمـو كيٍربىةن، فىرَّجى المَّوي عى مى منا سىػتىرىهي المَّػوي كى

                                                           

 (.5/3166في ظبلؿ القرآف ) :سيد قطب (1)
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ػػةً  ـ ، كاألخػػكة ىنػػا أخػػكة اإلسػػبلـ ال أخػػكة النسػػب، كأخػػكة اإلسػػبلـ تكجػػبي عمػػى المسػػم(1)«يىػػٍكـى الًقيىامى
كالخػذالف يكػكف إذا اسػتعاف بػو فػي دفػع ظمػـ فتػرؾ حماية أخيػو كالػدفع عنػو كنصػرتو فػي محنتػو، 

عانتو رغـ قدرتو كلـ يكف لو عذر شرعي  .(2)نصرتو كا 
ػػػرٍّ أف يسػػػتثير ىػػػذه النخػػػكة األصػػػيمة فػػػي نفػػػكس الشػػػعكب  كىػػػذا يتطمٌػػػبي مػػػف كػػػؿ مسػػػمـ حي

ىػذا الحصػار الظػالـ الػذم ييشػارؾ فيػو جمػعه كالحٌكاـ، كأف يستنفر ىمميـ كيكٌجو طاقاتيـ لتحطيـ 
أك  لمعػػدك، ك بالمسػػاعدةأ إمػػا بالفعػػؿ ،كبيػػره مػػف األحػػزاب التػػي تيحػػاٌد اهلل كدينػػو عمػػى كجػػو األرض

 .لممسمميف نصرةالقعكد كالتخاذؿ مع القدرة عمى الب
قمػػػكب أنػػػاسو ال يعرفػػػكف اهلل  بدايػػػة مشػػػكار الػػػدعكة فػػػي لقػػػد تحٌركػػػت النخػػػكة كالحمٌيػػػة فػػػي

ىشػػػاـ بػػػف عمػػػرك الكػػػافر كالكفػػػار الػػػذيف معػػػو لػػػـ يػػػأتيـ نػػػكـ؛ ألف المسػػػمميف  فقػػػد جػػػاء أفَّ الى، تعػػػ
نخػػكة لػػـ نرىػػا فػػي كتحٌركػػت النخػػكة فػػي قمػػكبيـ، كعػػادكا قػػريش دكف مصػػمحة شخصػػية، يعػػذبكفن 

، كمػػف عنػػده المضػػطيديف المسػػمميف يػػركف المشػػاىد المفزعػػة لمبليػػيف الػػذيف كثيػػرو مػػف المسػػمميف
ػػػا حتػػػى لػػػك كػػػاف كػػػافرنا رضػػػى أف ييعػػػٌذب إم إنسػػػاف تجكيعنػػػاي إنسػػػانية ال ، فيػػػذا يسػػػتدعي أف كظممن

ممخمحمجمىليلملخلُّٱ: تتحرؾ ضمائر المسمميف تجاه إخكانيـ، قػاؿ اهلل 

 .[29]الفتح: َّجنيمىم
ُ.:ُقيامُالعمماءُوأىلُالرأيُبواجباتيمُتجاهُمآسيُالمسممينثانًيا

كَّاـ كىـ مسمميف، كىـ الذيف العمماءي ىـ أىؿ الحٌؿ كالعقد في ديار ال يثٌبتكف عركش الحي
الذيف يخمعكنيـ، كبكممةو حؽو منيـ تقكـ الجماىير التي تتطٌمع إلى عممائيا كحٌكاميا لتسير حيث 

فَّ التكميؼ المكٌكؿ إلى العمماء كالقادة ثقيؿه أماـ الشعكب كاألمةيكجيكنيا لئلصبلح كالبناء  ،، كا 
ًمنكا عمييا، كتيكسَّمت فييـ الجماىير المسممة الصبلح ليأخذكا ستيؤ كأمانة الديف كالببلد التي ا

قامة دينو ًمفكا فييا بعبادة اهلل كا  كأنيـ  ،بأيدييـ إلى التغيير كالنيكض، كسيادة األرض التي استخي
ممخمحمجميلىلملٱُّٱ: قبؿى ذلؾ بيف يدم اهلل مكقكفكف كمسئكلكف 

يمىم ٰىُّٱ: هلل كقاؿ ا، [111]النحؿ:  َّينىنمنخنحنجن
مبخبحبجبهئمئخئحئجئييىينيميزيري

                                                           

ـى كىالى ييٍسًمميوي ، كتاب: المظالـ كالغصب، صحيح البخارمالبخارم: ( 1) ـي الميٍسًم ـي الميٍسًم : الى يىٍظًم (، 2442)حبىابه
(3/128). 
(، 8/308)شػرح صػحيح البخػارم البػف بطػاؿ  الممػؾ: عبػد بػف خمػؼ بػف عمػي الحسػف أبػك بطػاؿ ابػف( انظر: 2)
 (.16/120) النككم: شرح صحيح مسمـك 
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حمجميلىلملخلُّٱ: ، كقاؿ [159]البقرة:  َّختحتجتهب
مهىهجهينىنمنخنحنجنيمىمممخم
، أمانة االعبلـ الديني كنفيـ مف اآليات أىمية ك" ،[187]آؿ عمراف:  َّحيجييه
ممكف مف الكتب اإلليية، مف أقدس كاجبات العمماء في الديف أف يككنكا أمناء عمى ما يع ف فَّ 

ا منيا، ألنيا أحكاـ اهلل كشرائعو التي أنزليا إلببلغيا لمناس كالعمؿ بيا، فبل يكتمكف شيئن 
ا كىذا يعد عيدن  ،لئلصبلح كاإلسعاد، كتحقيؽ األمف كالسبلـ كصكف الحقكؽ العامة كالخاصة

بينيـ، كالعيد كاجب االحتراـ  ا عمى أىؿ العمـ مثؿ العيكد كالمكاثيؽ التي يعقدىا الناس فيمامؤكدن 
كىك دليؿ عمى أنو يجب عمى العمماء أف يبينكا الحؽ لمناس كما عممكه، كأال يكتمكا  ،(1)"كالتنفيذ
 ، أك لجرّْ كاستجبلب لمسارىـ ا لغرض فاسد مف تسييؿ عمى الظممة، كتطييب لنفكسيـمنو شيئن 
 .(2)، أك دفع أذية، أك لبخؿ في العمـمف حطاـ الدنيا منفعة

كؿ بحسػػػب مكانتػػػو عػػػف كػػػؿ نفػػػسو مسػػػممةو تيزىىػػػؽ إذا لػػػـ يعمػػػؿ عمػػػػى ؤ ككػػػؿُّ مسػػػمـ مسػػػ 
 تخميصيا، كال يجكز التمييع كالمداىنة في حقكؽ الناس كال االكتفاء بالشكميات كالكممات.

ف كارثة حصار غزةك  ىي محطُّ اختبارو إلدارة األمة  ، إنماكغيرىا مف الببلد التي تيعاني ا 
رادتكقيادتيػػػػا  حتػػػػى يقكمػػػػكا بجميػػػػع الكسػػػػائؿ كعمػػػػى كػػػػؿ  ؛لقػػػػدرتيا ككجكدىػػػػا ككرامتيػػػػاك يػػػػا، بػػػػؿ كا 

المسػػػتكيات فػػػي ىيئػػػات اإلفتػػػاء، كالمجػػػامع العمميػػػة الفقييػػػة، كعممػػػاء األزىػػػر الشػػػريؼ، كاالتحػػػاد 
العػػػػالمي لعممػػػػاء المسػػػػمميف، كمنظمػػػػة التعػػػػاكف اإلسػػػػبلمي، كغيرىػػػػا، لكسػػػػر ىػػػػذا الطػػػػكؽ الظػػػػالـ، 

ي تيكٌبػؿ المستضػعفيف كتعمػؿ عمػى تػركيعيـ كتجػكيعيـ، ككػذلؾ إبطػاؿ كتحطيـ كػؿ المػؤامرات التػ
ػػزٌكرة تجػػاه المقٌدسػػات كاألراضػػي المنيكبػػة ، ككػػؿ ىػػذا يحتػػاج الخطػػط الصػػييكنية، كالمخٌططػػات المي

ال باء مف كتميا باإلثـ  ٰىٰرييٰذىيميُّٱلبيافو كقكلةو لمحؽ كاضحة كا 

 .[283]البقرة:  ٌٍََُّّّّّ
ُ.بقضيةُفمسطينُوخطرُحصارىاُتعريفُالمسممين:ُالثًُثا

كليف كالمعٌمميف كاآلباء، ككؿ مسمـو في مكانو، ألفَّ ؤ كىذا يقعي عمى العمماء كالحٌكاـ كالمس
قضػػية فمسػػطيف ىػػي القضػػية األكلػػى بالنسػػبة لممسػػمميف، فيػػي قضػػية إيمػػاف، كقدسػػيا كجيػػة القبمػػة 

لييػػ ػػاؿي » : قػػاؿ النبػػي ة، مزيػػة مضػػاعفة أجػػر العبػػاد اتيشػػدُّ الرّْحػػاؿ، كليػػ ااألكلػى، كا  الى تيشىػػدُّ الرّْحى

                                                           

 ( بتصرؼ يسير.1/270التفسير الكسيط )الزحيمي:  (1)
(، 1/319) التأكيػػػػؿ كحقػػػػائؽ التنزيػػػػؿ النسػػػػفي: مػػػدارؾ الػػػػديف حػػػافظ محمػػػػكد بػػػػف أحمػػػد بػػػػف اهلل عبػػػػدانظػػػر:  (2)

سماعيؿ حقي: ك   (.1/953األساس في التفسير )حٌكل:  سعيد(، ك 2/142ركح البياف )ا 



073 

 

ٍسػػًجًد الرَّسيػػكًؿ  مى ، كى ػػرىاـً ٍسػػًجًد الحى ػػاًجدى: المى ػػى ًإالَّ ًإلىػػى ثىبلىثىػػًة مىسى ٍسػػًجًد األىٍقصى مى بدايػػة ، كمنيػػا (1)«، كى
، كميػداف تمٌثؿ بؤرة الصػراع العقػدم بػيف الحػؽ كالباطػؿفمسطيف التاريخية المعراج نحك السماء، ك 

التضػػػػحية كالعمػػػؿ السػػػػتعادة أمجػػػاد األمػػػػة الحضػػػرم بػػػػيف األمػػػـ، فيػػػػي قضػػػية تسػػػتحؽ  التنػػػافس
  المسركقة.

 كيكفػي أفَّ رحمػة اإلسػراء بػالنبي كلقد جػاء فػي عػدة آيػات إشػارةن إلػى فضػميا كبركتيػا، 
مػػف ذلػػؾ قكلػػو كانػػت مػػف مكػػة أرض الرسػػالة إلػػى القػػدس أرض اإلسػػراء، كأرض الحشػػر كالنشػػر، 

 :خنحنجنيمىمممخمحمجميلىلملخلُّٱ
جضُّٱ :لهووال هللا ، [1]اإلسػػراء:  َّحيجييهىهجهمهينىنمن
ىػػػػػػي األرض المباركػػػػػػة  أفَّ ، إذ [71]األنبيػػػػػػاء:  َّمعجعمظحطمضخضحض

 .(2)ىي جزء مف ببلد الشاـفمسطيف ك ببلد الشاـ 
ه فينبغي عمى العمماء  نقؿ ىذا الشعكر لممسمميف في أصقاع األرض؛ بأىميَّة كقداسة كتػاريخ ىػذ

 كتجاه أىميا. كاجبنا تجاىيااألرض المباركة، كبياف 
 .:ُالميامُالعمميةُلممسممينُتجاهُإخوانيمُالمحاصرينرابًعا

إفَّ المستضػػػعفيف منزكعػػػي الحقػػػكؽ كاإلرادة بسػػػبب الظمػػػـ المحػػػيط بيػػػـ، كلػػػذلؾ ييعٌمقػػػكف 
 يأتي:، كيتشٌكفكف إلى نصرتيـ مف خبلؿ ما اآلماؿ عمى إخكانيـ المسمميف بعد اهلل 

المسممكف أٌمة كاحدة كالكالية كالتٌناصر بينيـ كاجب، كالكافركف " تطبيقُمنيجُالولءُوالبراء: -1
يكىكمكلكُّٱ: (3)"أٌمػػػػػة كاحػػػػػدة، كال كاليػػػػػة بػػػػػيف المػػػػػؤمنيف كالكػػػػػافريف

ىمممخمحمجميلىلملخلُّٱ: ، كقػػػػػػاؿ اهلل [71]التكبػػػػػة:  َّمل

]المجادلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة:  َّجييهىهمهجهينىنمنخنحنجنيم
22]. 

نيجية ميمة تشدُّ االنتباه في سير الدعكة كأىؿ الحؽ كىي منيجية تخذيؿ األعداء كىنا م
ظيػارىـ ىػؿ الباطػؿ مسػاعدة أعف المسمميف كعػدـ  حكايػة عػف  عمػى المستضػعفيف، قػاؿ اهلل كا 

مماميلىلُّٱ الػػذم حػػدث معػػو فػػي نصػػرتو لئلسػػرائيمي عمػػى القبطػػي:بعػػد  مكسػػى 
                                                           

فضؿ الصبلة في مسجد  :كتاب، كتاب: فضؿ الصبلة في مسجد مكة كالمدينة، صحيح البخارمالبخارم: ( 1)
ًدينىةً  :بىابي ، مكة كالمدينة   .(2/60) (،1189)ح فىٍضًؿ الصَّبلىًة ًفي مىٍسًجًد مىكَّةى كىالمى

 (.17/56لمراغي )تفسير ا المراغي: مصطفى بف أحمد(، ك 7/205) القاسمي: محاسف التأكيؿانظر:  (2)
 (.9/239التفسير المنير )الزحيمي:  (3)
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، ىك المعػيف الػذم يسػند ظيػر فالظيير"، [17القصص: ] َّىنننمنزنرن
غيػػره.. كالكػػافر بكفػػره، كبانتظامػػو فػػى صػػفكؼ الكػػافريف المحػػاربيف هلل، ىػػك يظػػاىر عمػػى اهلل، كال 

قػػاؿ عطػػاء: فػػبل يحػػؿ  ،ال يجػػكز معاكنػة الظممػػة كالفسػػقة فقػػد دلٌػػت اآليػػة عمػػى أنػػو" ،(1)"يظػاىر هلل
شػػيئا مػػف ذلػػؾ فقػػد صػػار معينػػا  ألحػػد أف يعػػيف ظالمػػا، كال يكتػػب لػػو، كال يصػػحبو، كأنػػو إف فعػػؿ

 .[113]ىكد:  َّزنرنمماميلُّٱ: ، كمثميا قكلو (2)"لمظالميف
 كتظير أىـ معالـ الكالء كالبراء في الصكر التالية:

، بالمػػاؿ كالػػنفس كالسػػبلح كالغػػذاء، كمشػػاركتيـ األفػػراح كاألحػػزافكمعػػاكنتيـ نصػػرة المسػػمميف  - أ
ىتنتمتزترتيبىبنبمبزبربُّٱ: قػػاؿ اهلل 
 [72األنفاؿ: ] َّىثنثمثزثرثيت

سػػدا - ب ىنُّٱ: السػػمـ كالحػػرب، قػػاؿ اهلل فػػي حػػاؿ ليػػـ المشػػكرة  ءالحػػرص عمػػى محبػػتيـ كا 
 .[38]الشكرل:  َّٰىين

صػبلح كعدـ عدـ التجسس عمييـ،  - ت نقؿ أىخبارىـ كأىسرارىـ ًإلى عدكىـ، ككػؼ األىذل عػنيـ، كا 
ٍسػػًمـً »: ، لحػػديث النبػػي ذات بيػػنيـ ػػك المي ـي أىخي ٍسػػًم ػػًة  المي اجى ػػٍف كىػػافى ًفػػي حى مى ػػوي كىالى ييٍسػػًمميوي، كى الى يىٍظًممي

ًتوً  اجى  .(3)«أىًخيًو كىافى المَّوي ًفي حى
: ، قػػاؿ اهلل نصػػرتيـ بالػػدعاء كالعمػػؿ عمػػى تخميصػػيـ كالتحػػريض عمػػى أعػػدائيـ لينكسػػركا - ث
 .[72]األنفاؿ:  َّٱىنننمنزنرنممُّ
ـ مكاٌدتيـ، كمفاصمتيـ مفاصمة كاممػة؛ أىكلياء كعدىـ عدـ اتخاذك بغض الشرؾ كالكفر كأىىمو،  - ج

خمحمجميلىلملخلُّٱ: ، قػػػاؿ اهلل حتػػػى لػػػك كػػػانكا مػػػف ذكم القربػػػى
 .[1]الممتحنة:  َّجهينىنمنخنحنجنيمىممم

عػدـ التحػاكـ ًإلػييـ، ، ك عمى حساب الديف مكفار كالمشركيفعدـ المداىنة كالمجاممة كالمداراة ل - ح
، كعػػدـ مشػػاركتيـ مناسػػباتيـ أك مناصػػرتيـ أك مػػدحيـ، بػػاع أىىػػكائيـأىك الرضػػى بحكميػػـ، كتػػرؾ اتّْ 

، قػػاؿ اهلل عنػػي تػػرؾ حكػػـ اهلل كرسػػكلوتمػػف أمػػكرىـ؛ أًلىفَّ متػػابعتيـ  أىمػػرو  كمتػػابعتيـ فػػي أىمّْ  يـكتػػرك

                                                           

 (.10/47التفسير القرآني لمقرآف )الخطيب: (1) 
 (.20/78) : مرجع سبؽ ذكرهلزحيميا (2)
ـى كىالى ييٍسػػًمميوي ، كتػػاب: المظػػالـ كالغصػػب، صػػحيح البخػػارمالبخػػارم:  (3) ٍسػػًم ـي المي ٍسػػًم ـي المي : الى يىٍظًمػػ (، 2442)حبىػػابه
(3/128). 
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 :ننمنزنرنمماميلىلمليكىكمكلكاكُّٱ
 .(1)[9]الممتحنة:  َّىينيميزيريينٰىىن
 ُ.مقاطعةُاألعداء -2

كتعػػػكد سػػػطكة العػػػدك كتيخمػػػد نػػػاره،  ة التػػػي تفػػػؿٌ حح األسػػػمكىػػػذا السػػػبلح مػػػف أنجػػػع كأنجػػػ
يكىكمكلكاكيقىقُّٱ: قػػػػػاؿ اهلل بالخسػػػػارة كاليزيمػػػػة عمػػػػى العػػػػدك 

ميزيريٰىينىنننمنزنرنمماميلىلمل

كفػػػػػػػي ، [120]التكبػػػػػػػة:  َّهبمبخبحبجبهئخئمئحئجئييىيني
 ،ـ مف اليمامػةحيف أسمـ فقطع تجارة الحنطة عف قريش التي كانت تأتيي خبر ثمامة بف أثاؿ 

تَّػى يىػٍأذىفى ًفييىػا النَّبًػيُّ » أنػو قػاؿ:  بَّػػةي ًحٍنطىػةو، حى ػًة حى امى ـٍ ًمػفى اليىمى فينبغػػي  ، »(2)كىالى كىالمَّػًو، الى يىػٍأًتيكي
كعػػدـ السػػػماح لمصػػػياينة ، دكؿ تػػػدعـ األعػػػداءتكجيػػو المسػػػمميف إلػػػى عػػدـ اسػػػتثمار أمػػػكاليـ لػػدل 

لعربيػة كاإلسػبلمية؛ ألنيػـ بػذلؾ يمتٌصػكف خيػرات بػبلد العػرب كأعكانيـ مف االستثمار فػي الػدكؿ ا
 دُّ عمػى االقتصػاد الػكطني، كييعػ كىذا االستثمار يؤثّْر سػمبناكالمسمميف، كيقتمكف إخكاننا بيذا الماؿ، 

خبحبجبهئُّٱ: قػاؿ اهلل ، (3)مف التطبيع االقتصادم الغير جػائز شػرعنا
ركرة إقنػػػػػػػػػاع كضػػػػػػػػػ، [73]األنفػػػػػػػػػاؿ:  َّمجحجمثهتمتختحتجتمبهب

رجػػاؿ األعمػػاؿ كالشػػركات العربيػػة كاإلسػػبلمية بضػػركرة االسػػتثمار فػػي الػػببلد العربيػػة كاإلسػػبلمية 
كبػرل منيػا: العمػؿ عمػى كسػر  اكخاصةن الفقيرة منيا كالمحاصرة؛ ألفَّ ىذا االستثمار ييحقٌػؽ أىػدافن 

كتكفير  المحمي،الحصار، كتكفير فرص عمؿ لعدد كبير مف المحتاجيف، كرفع مستكل االقتصاد 
كاالسػػػتغناء كاالنفصػػػاؿ عػػػف العبلقػػػات التجاريػػػة  منتجػػػات كطنيػػػة منافسػػػة كبديمػػػة عػػػف المسػػػتكردة،

ضعافيا.كاالقتصادية مع التجار األعداء  ، كاإلضرار بالمصالح االقتصادية لمعدك كا 
ىذا عمى المستكل االقتصادم، فكيؼ إذا ىٌبت األمػة ىبػة رجػؿو كاحػد كأعمنػت مقاطعتيػا 

 إذا تػػرؾ المحاصػػركف يعيشػػكف ة إالَّ لبتَّػػفػػي شػػتى المجػػاالت، كعمػػـ أنيػػا لػػف تتعامػػؿ معػػو أى  لمعػػدك

                                                           

-138) ) أىػؿ السػنة كالجماعػة( الػكجيز فػي عقيػدة السػمؼ الصػالحاألثػرم:  الحميػد عبػد بف اهلل عبدانظر:  (1)
 (.1/475مفيـك الكالء كالبراء في القرآف كالسنة ) الشحكد: نايؼ بف عمي(، ك 140
ػػػًديثً  :بىػػػابي ، كتػػػاب: المغػػػازم، صػػػحيح البخػػػارمالبخػػػارم:  (2) ًنيفىػػػةى، كىحى ٍفػػػًد بىنًػػػي حى ػػػةى ٍبػػػفً  كى امى  (،4372)ح أيثىػػػاؿو  ثيمى
مىٍيػػػػًو  :بىػػػػابي ، كتػػػػاب: الجيػػػػاد كالسػػػػير، صػػػػحيح مسػػػػمـ مسػػػػمـ:(، ك 5/170) ػػػػفّْ عى ػػػػكىاًز اٍلمى ٍبًسػػػػًو، كىجى ٍبػػػػًط اأٍلىًسػػػػيًر كىحى رى
 .(3/1386) ،(1764ح)

 (.4-3المقاطعة االقتصادية كذلؾ أضعؼ اإليماف )ص: :انظر: حسيف شحاتو (3)
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فػػبل بػػدَّ مػػف إقنػػاع قػػادة الػػدكؿ العربيػػة كاإلسػػبلمية بضػػركرة مقاطعػػة كيمارسػػكف حيػػاتيـ الطبيعيػػة!، 
قناع الشعكب بمقاطعة المنتجات التي ييصٌدرىا األعداء كيشػتركف  األعداء نصرة لممستضعفيف، كا 

 بيا سبلحان إلبادة المسمميف كالتضييؽ عمييـ.
بيع السبلح أك ما ييقٌكم العدك، كنقمو إلييـ، كمساعدتيـ عمػى حػرب المسػمميف، كػؿ  عدُّ كي

ٌٍَُِّّّّّّٰٰىٰرُّٱ: ىػػػػػذا جريمػػػػػة فػػػػػي حػػػػػؽ فاعمػػػػػو، قػػػػػاؿ اهلل 
أعػػػػداء األمػػػػة يمتمسػػػػكف  ، فتػػػػرل المنػػػػافقيف يييركلػػػػكف إلػػػػى[52]المائػػػػدة:  َّنئمئزئرئ
ييُّٱ: كقػػػػاؿ اهلل   ،(1)ىـ، فيتػػػػكٌددكف إلػػػػييـ بمعػػػػاكنتيـ عمػػػػى المسػػػػمميف كنقػػػػؿ أخبػػػػارىـرضػػػػا
جتهبمبخبحبجبهئمئخئحئجئ
يؽ عمػييـ، ، فيك أمػره بمعالجػة جميػع أنػكاع القتػاؿ مػع العػدك كالتضػي[5]التكبة:  َّختحت

لجػػػػػائيـ إلػػػػػى ك ، كيتصػػػػػٌرفكا فييػػػػػا باغتيػػػػػاؿ قػػػػػادتيـ، كحبسػػػػػيـ لػػػػػئبل يتبٌسػػػػػطكا كيتقٌمبػػػػػكا فػػػػػي الػػػػػببلد ا 
عػف العػدك، كمػا فعػؿ عمػر بػف عبػد العزيػز المػدد بشػتى أنكاعػو ينبغػي حجػز ىػذا ك  ،(2)االستسبلـ

 (3)لممشركيف الخيؿ إلى اليند باعتبارىا بمدنا إذ منع حمؿ. 
 .القيادةُالخارجية -3

تكػػكيف نػػكاة صػػمبة كقيػػادة حػػرَّة طميقػػة قػػادرة عمػػى مراقبػػة العػػدك، كمتابعػػة أحػػكاؿ كىػػدفيا 
كتغييػػر السياسػػػة صػػريف، كتػػكفير مسػػتمزمات الصػػػمكد كالنصػػر، كمراسػػمة الػػػدكؿ كالقيػػادات، المحا

دارتػو مػف الخػارجلتعامؿ الدكؿ مع المحاصريف،  الخارجية كأف  ،كالعمؿ عمى مكاجيػة الحصػار كا 
رثيتىتُّٱ: كاسػػػػتغاثاتيـ، قػػػػاؿ اهلل يسػػػػتمعكا بػػػػآذاف قمػػػػكبيـ صػػػػرخات المعػػػػٌذبيف 

يلامىلمليكىكمكلكاكيقىقيفىفىثيثنثمثزث

                                                           

 (.1/323) العزيز الكتاب تفسير في الكجيز محررابف عطية: الانظر:  (1)
 محمػد بػف عمػر بػف اهلل عبػد(، 2/8لطػائؼ اإلشػارات ) القشيرم: الممؾ عبد بف ىكازف بف الكريـ عبدانظر:  (2)

 .(3/71) التأكيؿ كأسرار التنزيؿ البيضاكم: أنكار
 الكػػػريـ الكتػػػاب مزايػػػا إلػػػى ـالسػػػمي العقػػػؿ مصػػػطفى: إرشػػػاد بػػػف محمػػػد بػػػف محمػػػد العمػػػادم السػػػعكد كانظػػػر: أبػػػك 
(4/43). 
 (.2/337) التنزيؿ معاني في التأكيؿ لباب:  بالخازف الشيحي، المعركؼ محمد بف عمي الديف كانظر: عبلء 

مي محمد محمد الصَّبلَّبي (3)  (.306-305عمر بف عبد العزيز )ص: : انظر: عى



077 

 

أم: إف كقػػع بيػنيـ كبػػيف الكفػػار ، "[72]األنفػاؿ:  َّىنننمنزنرنمم
 .(1)"تنصركىـ عمى الكافريف قتاؿ، كطمبكا معكنة، فكاجب عميكـ أف

 ُُ.سالحُالدعاء -4
حسجسمخجخمحجحمجحجُّٱُ:قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اهلل   

، ىػػػذه القاعػػػدة اإللييػػػة [62]النمػػػؿ:  َّحطمضخضجضحضمصخصمسحصخس
، كالتي تتمٌثؿ فػي التكجػو الخػالص إذا زاد الخطب كعزَّ النصير ية لممؤمفتكشؼ لنا القبمة الحقيق

األخذ باألسباب ال يكفي كحده، لفت االنتباه إلى أفَّ ك ،  لمف يقدر عمى اإلعانة كصبلح الحاؿ
: ىيػكى "، لتكتمؿ حمقػات التكٌكػؿ عمػى اهلل  بؿ البٌد مف الدعاء الصادؽ الخالص بَّػاسو قىػاؿى اٍبػفي عى

كرىًة اٍلمىٍجييػػكدي ذيك ال ػػري ػػٍكؿى لىػػوي كىالى قيػػكَّةى  ،ضَّ : الَّػػًذم الى حى قىػػاؿى السُّػػدّْمُّ قىػػاؿى ذيك النُّػػكًف: ىيػػكى الَّػػًذم قىطىػػعى  ،كى كى
ًئؽى عىمَّا ديكفى المَّوً  اإلمػاـ، كالقائػد، كالشػيخ العجػكز، كالمػرأة  ،فالكؿ مطمكبه منو أف يػدعك، (2)"اٍلعىبلى

ٍيػػكالصػػبي،  ػػٍف أىبًػػي ىيرى : ، أىفَّ رىسيػػكؿى اهلًل  رىةى عى ـى »، قىػػاؿى ػػ ػػٍدفيكعو بًػػاأٍلىٍبكىاًب لىػػٍك أىٍقسى ، مى ريبَّ أىٍشػػعىثى
ىبىػػرَّهي  مىػػى اهلًل ألى كالػػدعاء يكػػكف فػػي الرخػػاء كيزيػػد فػػي الشػػدة مػػع استشػػعار ركحانيتػػو كأىميتػػو،  ،(3)«عى

: الشدائد كالمحف، فعف " توفي جياده كمكاجي كاالقتداء في ذلؾ بالنبي  طَّاًب، قىػاؿى عيمىر ٍبف اٍلخى
ًتٍسعىةى عىشىػرى  لىمَّا كىافى يىٍكـي بىٍدرو نىظىرى رىسيكؿي اهلًل  ثي ًمائىةو كى ابيوي ثىبلى ، كىأىٍصحى ـٍ أىٍلؼه ًإلىى اٍلميٍشًرًكيفى كىىي

، فىاٍستىٍقبىؿى نىًبيُّ اهلًل  عىػؿى يىٍيتًػؼي  رىجيبلن ٍيػًو، فىجى بّْػًو: اٍلًقٍبمىةى، ثيَـّ مىدَّ يىدى ػٍدتىًني، »ًبرى ػا كىعى َـّ أىٍنًجػٍز ًلػي مى المييػ
ـً الى تيٍعبىػٍد ًفػي اأٍلىٍرضً  ٍسػبلى ػابىةى ًمػٍف أىٍىػًؿ اإٍلً َـّ ًإٍف تيٍيًمػٍؾ ىىػًذًه اٍلًعصى ػٍدتىًني، المييػ ػا كىعى ػا «المييَـّ آًت مى ، فىمى

تَّػػ ٍسػػػتىٍقًبؿى اٍلًقٍبمىػػًة، حى ٍيػػًو مي ػػادِّا يىدى بّْػػًو، مى ػػػذى زىاؿى يىٍيتًػػؼي ًبرى ٍنًكبىٍيػػػًو، فىأىتىػػاهي أىبيػػك بىٍكػػرو فىأىخى ػػٍف مى ى سىػػقىطى ًردىاؤيهي عى
: يىػػا نىبًػػيَّ اهلًل، كىفىػػاؾى مينىاشىػػدىتيؾى  قىػػاؿى ػػوي ًمػػٍف كىرىائًػػًو، كى مى َـّ اٍلتىزى ٍنًكبىٍيػػًو، ثيػػ مىػػى مى ، فىً نَّػػوي ًردىاءىهي، فىأىٍلقىػػاهي عى بَّػػؾى  رى

، فىػػػػػأىٍنزى  ػػػػػدىؾى ػػػػػا كىعى ػػػػػييٍنًجزي لىػػػػػؾى مى : سى ػػػػػؿَّ ػػػػػزَّ كىجى حمجميلىلملخلُّٱؿى اهللي عى
كيكػػكف الػػدعاء فػػي قيػػاـ الميػػؿ، كفػػي  ،(4)"[9]األنفػػاؿ:  َّجنيمىمممخم

التحػػاـ الجيػػكش، كفػػي سػػائر الصػػمكات، كفػػي األكقػػات التػػي ىػػي  نػػدى القنػػكت عقػػب الصػػمكات، كع
 ة االستجابة.مظنَّ 

                                                           

 (.2205-4/2204األساس في التفسير )حٌكل:  سعيد(1) 
 (.13/223) : الجامع ألحكاـ القرآفطبيالقر (2) 
ػػػػػػاًمًميفى  :بىػػػػػػابي ، كتػػػػػػاب: البػػػػػػر كالصػػػػػػمة كاآلداب، صػػػػػػحيح مسػػػػػػمـمسػػػػػػمـ:  (3) ػػػػػػعىفىاًء كىاٍلخى  (،2622)حفىٍضػػػػػػًؿ الضُّ
(4/2024). 

بىا :بىػػػابي ، كتػػػاب: الجيػػػاد كالسػػػير، المرجػػػع السػػػابؽمسػػػمـ:  (4) ، كىاً  ػػػٍزكىًة بىػػػٍدرو ػػػًة ًفػػػي غى ًئكى ٍمػػػدىاًد ًباٍلمىبلى ػػػًة اٍلغىنىػػػاًئـً اإٍلً  حى
 .(3/1383) (،1763)ح
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ُ.الحصارُمواجيةوليةُالحاكمُفيُُؤمسُ:المطمبُالثاني
ُُكىي: مياـكلية الحاكـ في كسر الحصار بعدة ؤ كتمرُّ مس  
 .تشكيلُلجنةُطوارئُدائمةُميمة -1

ال تيحؿ إال بكسر الحصار، كتككف فٌعالة كقكية لتحريض المجتمع الدكلي كاالستفادة مف   
رسػاؿ الكفػػكد كالسػفراء إلػػى كػؿ العػػالـ  ، تمزيػؽ كرقػػة الحصػار ككسػػره فػي عيػػد النبػي حادثػة  كا 

البعػػػد  إلفػػػادة مػػػفكا، لقضػػػيتنا أنظػػػارهكشػػػحف العػػػالـ كلفػػػت  ،األرضأىػػػؿ كبكػػػؿ لغػػػات  ،باسػػػتمرار
كيحسيػػفي أف تعمػػف  ،حػػب النػػاس لمقػػدس كفمسػػطيف مػػف كػػؿ الػػدياناتالػػديني كالعقػػدم المتمثٌػػؿ فػػي 

ىػػػدار المػػػاؿ العػػػاـ، كاإلنفػػػاؽ عمػػػى الحككمػػػة سياسػػػة التقٌشػػػؼ الطارئػػػة فػػػي كافػػػة أجزائيػػػا، كعػػػدـ إ
األمػػكر الطارئػػة فقػػط، ألفَّ إىػػدار األمػػكاؿ فػػي غيػػر محمػػو مػػف شػػأنو أف ييعطٌػػؿ الخػػدمات، كيؤلٌػػب 

، كمػػا أحكجنػػا فػػي كػػؿ مػػا سػػبؽ إلػػى اليػػدم القرآنػػي الرشػػيد، قػػاؿ اهلل الرعيػػة المينيكػػة عمػػى الحػػاكـ
 :ٌٍَّّّٰىٰرٰذييىيخيميحيجييهىهمهُّٱ

 .[68 –66ساء: الن]ٱَّنئمئزئرئُِّّّٰ
  .لممشردينُبفعلُالحصارُواإلبعادُالمأوىإطعامُالجائعينُوتوفيرُُميمَّة -2

، كاحتكاء كؿ الشعب كالبعد عف الفئكية كالحزبية في تكزيع المساعدات كالمشاريع الخيرية  
حتجتمبهبخبحبجبهئمئخئحئُّٱ: قػػػػػاؿ اهلل 

مصخصحصخسمسحسمخجسجخمحجححجمجمثهتمتخت

ة حتى لك كاف غير مسمـ كيعيش في كنؼ اإلسبلـ كتحت مظمَّػ ،[8]المائدة:  َّحضجض
، كتعػػديؿ بعػػض القػػكانيف التػػي إلعػػادة ثقػػة الشػػعب فػػي حاكمػػو كجمػػع كممتػػو قػػدر اإلمكػػاف الدكلػػة،

كأصػػحاب البيػػكت التػػي تييػػدـ فػػي  ،فيتكٌبػػؿ المػػكاطف المقيػػكر السػػيما فيمػػا يخػػص الباعػػة المتجػػكل
األمػػػػكاؿ عمػػػػى الميرجانػػػػػات  إىػػػػػدارككػػػػذلؾ عػػػػدـ  ،مشػػػػاريع تكسػػػػعة الطػػػػػرؽ كلػػػػيس لػػػػدييـ بػػػػػديؿ

أال يػرل المسػئكلكف  أك المبالغة في تشػييد المسػاجد عمػى حسػاب الفقػراء كالمحتػاجيف،كالمناسبات 
نزاؼ كف العػػالـ كيمكتػػكف جكعػػان بسػػػبب سػػكء اإلدارة فػػي ببلدنػػا كاإلنفػػاؽ كاالسػػػتدي جٍ تى ٍسػػأف الفقػػراء يى 

لتفات لمف ليس ليـ ركاتب كمعاشات منتظمة، كتػكفير الغير مبٌرر كفي غير محمو!!، كينبغي اال
 .(1)الرعاية الصحية كاالجتماعية ليـ

 
                                                           

مػػي(، ك 83السياسػػة الماليػػة كاالقتصػػادية لعمػػر )ص: :انظػػر: بشػػير كمػػاؿ عابػػديف (1) ػػبلَّبي:  محمػػد محمػػد عى الصَّ
 (.283عمر بف عبد العزيز )ص: 
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 .األمنُفرضُميمة -3
صػػدار قػػكانيف تي    نشػػر لممػػكاطنيف تػػتبلءـ مػػع طبيعػػة الكضػػع لػػردع كنشػػر الػػكعي األمنػػي كا 

شعار المكاطف باألمف  ـ الجسػيـلخطػرى، ك في ىذه المرحمةقمع المنافقيف  ، كعدـ إغفاؿالعابثيف كا 
ىلمليكمكىكلكاكيقىقيفىفيثىثُّٱمنيـ فقاؿ:  فقد حٌذر المكلى 

، كىذا األمف [83]النساء:  َّينىنننمنزنرنمماميل
، كتأميف بيكت النػازحيف (1)ييعتبر مف االجتياد في حماية األركاح كتجنيب المدنييف مناطؽ القتاؿ

يترٌبصكف بمكػامف قػكة المسػمميف كنقميػا مف المصكص كالمعتديف، كاالنتباه لمخكنة كالعمبلء الذيف 
، كما ينبغي اإلشارة إلى خطر برامج التكاصؿ االجتماعي كشبكة اإلنترنت في العبث بأمف لمعدك

المقاكمة كالمجتمع، إما بسبب السبؽ اإلعبلمػي لنشػر أعمػاؿ المقاكمػة، أك اسػتيدافات العػدك، أك 
بنشر معمكمات مٌجانية تخدـ العدك كتضر   بغير قصد، ككبلىما مٌر يكشؼ المقاكمة لمعدكجيبلن 

رشػادات تكجػو لممػػكاطنيف مػف خػبلؿ حممػة إعبلميػػة  بالمقاكمػة كأمػف الػببلد، فػبل بػػٌد مػف ضػكابط كا 
لبيػػػػاف كيفيػػػػة التعامػػػػؿ مػػػػع ىػػػػذه  ،مرٌكػػػػزة بالتعػػػػاكف مػػػػع كزارة األكقػػػػاؼ كالداخميػػػػة كالتربيػػػػة كالتعمػػػػيـ

 الظركؼ كاألحداث.
 .شامللّمُالشملُوالحوارُالُميمَّة -4

مع كؿ األفكػار العاممػة مػف فصػائؿ كجمعيػات كمؤسسػات كتقاسػـ األدكار كاالتفػاؽ عمػى  
منيجيػػة سػػميمة لبػػذؿ األمػػكاؿ الطائمػػة التػػي تنفػػؽ أحيانػػان كثيػػرة عمػػى أمػػكر ىامشػػية كاالحتفػػاالت 

جغُّٱ: ، قػاؿ اهلل كالميرجانات كغيرىا كليتحٌمؿ الجميع مسئكليتو في خدمػة كطنػو كشػعبو
رثُّٱ: ، كقػػػػػػػػػػػػاؿ اهلل [2]المائػػػػػػػػػػػػدة:  َّحكجكمقحقمفحفخفجفمغ

ُُِّّّّٰٱ: كقاؿ ، [130]البقرة:  َّىقيفىفيثىثنثمثزث

البعػػػد عػػػف الحػػػؽ كأىمػػػو، كفييػػػا تحػػػذير مػػػف التفرقػػػة، ك  ، [103]آؿ عمػػػراف:  َّمئنئزئرئ
كنحػػػف بحاجػػػة إلػػػى االجتمػػػاع عمػػػى الحػػػؽ كاالنطػػػبلؽ مػػػف خبللػػػو، كالتػػػآزر كالتناصػػػر كالتناصػػػح 

ات ات كىنَّػػسػػتككف بعػدم ىنَّػػ»: رفعػة اإلسػػبلـ كنصػرة المستضػػعفيف، قػػاؿ النبػي لمكصػكؿ إلػػى 
يػد اهلل مػع  ف فَّ  ،ا مف كاف فاقتمكهؽ أمر أمة محمد كائنن الجماعة أك يريد أف يفرّْ  مكه فارؽى تي فمف رأيٌ 

فَّ   .(2)«ضالشيطاف مع مف فارؽ الجماعة يركي  الجماعة كا 

                                                           

 (.118)ص: أخبلؽ الحركب في السيٌنة النبكية :انظر: راغب السرجاني (1)
 .(1/677)(، 3618ح)صحيح الجامع األلباني:  (2)
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 .عالجيماُُوالمنحرفينُفكريُُِّمتابعةُُميمَّة -5
كتفنيػػػد حججيػػػـ  ،قكمػػػوالنمػػػركد كمػػػع مػػػع  االسػػػتفادة مػػػف حػػػكار إبػػػراىيـ مػػػف خػػػبلؿ   

ٱ: ، قػػػاؿ اهلل بػػػالبراىيف القكيػػػة كاألدلػػػة العقميػػػة التػػػي يؤمنػػػكف بيػػػا أكثػػػر مػػػف إيمػػػانيـ بػػػاهلل تعػػػالى
مبزبربيئىئنئمئزئرئٌٍَُِّّّّّّٰٰىُّٱ

ىفيثىثنثمثزثرثيتنتىتمتزترتيبىبنب

]البقػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة:  َّمماميلىلملىكيكمكلكاكيقىقيف

ينىنننمنزنرنمماميلُّٱ، كقاؿ عف حػكاره مػع قكمػو: [258
 66]األنبياء:  َّجبهئخئمئحئجئييىينيميزيريٰى
لمكسػػػى كىػػػاركف كقػػػد أمرىمػػػا ب نػػػذار فرعػػػكف كدعكتػػػو لئليمػػػاف بػػػاهلل كحػػػده:  ، كقػػػاؿ اهلل [67 –
، [44 – 43]طػػػػػػػػو:  َّمبخبحبجبهئمئخئحئجئييىينيميزيُّ

 ، فكيؼ بخطاب المكٌحديف!.بربو ىذا كىك كافر 
بطػػاؿ معتقػػداتيـ الفاسػػدةالقػػرآف حافػػؿ بك    كعػػبلج ظػػاىرة الغمػػك  ،حػػكار األنبيػػاء ألقػػكاميـ كا 

كعبػػػادة بنػػػي إسػػػرائيؿ  كقصػػػة ىػػػاركف  ،كتأليػػػو النصػػػارل لػػػو ،مػػػف خػػػبلؿ قصػػػة عيسػػػى 
، لقائػػدعػػبلج أزمػػة غيػػاب اك  ،، كخاصػػةن بعػػد غيػػاب القائػػد المتمثٌػػؿ فػػي شػػخص مكسػػى لمعجػػؿ

بػػالرفيؽ  الزكػػاة كالمرتػػديف بعػػد أف التحػػؽ النبػػي  انعيمػػع مػػ كىػػذا مػػا حػػدث مػػع أبػػي بكػػر 
 .األعمى
كتجٌنػػب الجمػػكد كينبغػػي التحمٌػػي بػػالحكار اليػػادئ كاألسػػمكب المقنػػع مػػع المنحػػرفيف فكرينػػا،   

رنمماميلىلمليكىكمكلكاكُّٱ: قػػػػػػػاؿ اهلل كالتشػػػػػػػٌدد، 

حتػػى لػػك كانػػت  كخمفائػػو فػػي حػػكار المخػػالفيف، ي كىػػذا مػػنيج النبػػ ، [34]فصػػمت:  َّزن
عبػد اهلل الصػحابة كالتػابعكف ك ، كسػار عمػى مػنيج النبػي عركضيـ غير مقبكلة عقبلن أك شػرعنا

في محاكرة الخكارج بالمجادلة بالتي ىي أحسف، طالمػا  ،السمؼبف عباس كعمر بف عبد العزيز ك 
 .(1)يفلـ يفسدكا عمى األئمة كلـ يقطعكا سبيبلن لممسمم

 
 

                                                           

مػػي(، ك 264)ص:  أخػػبلؽ الحػػركب فػػي السيػػٌنة النبكيػػة :انظػػر: راغػػب السػػرجاني (1) ػػبلَّبي:  محمػػد محمػػد عى الصَّ
 (.128،331عمر بف عبد العزيز )ص: 
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 .الوقايةُمنُالفسادُاإلداريُوالمالي -6
، كعمػر بػف عبػد العزيػز  كتبرز ىػذه الػدركس الميمػة فػي حيػاة عمػر بػف الخطػاب   

كغيرىما مف قادة المسػمميف األفػذاذ، لتحقيػؽ السػبلمة مػف الفسػاد اإلدارم كالمػالي، بتحقيػؽ قاعػدة 
اإلداريػػة كالماليػػة مثػػؿ: الكػػذب كالخيانػػة كمنيجيػػة الكقايػػة قبػػؿ العػػبلج، كسػػد المنافػػذ عمػػى السػػمـك 

ىدارىاكليف، كالظمـ كالجكر لمرعية، كاإلسراؼ في ممتمكات الدكلة ؤ كالرشكة كاليدايا لممس كمنػع  ،كا 
 كىذه بعض أىـ جرعات الكقاية مف منزلقات الفساد كالترىُّؿ:الكالة كالعماؿ مف ممارسة التجارة، 

 .بالضرائبوالشعبُعدمُإرىاقُالقتصادُ - أ
جبُّٱ: ، كتحمػػػػػيميـ فػػػػػكؽ طػػػػػاقتيـ، قػػػػػاؿ اهلل بحجػػػػػة التقػػػػػكم عمػػػػػى قتػػػػػاؿ األعػػػػػداء  

حجمثهتمتختحتجتهبمبخبحب

قػػد رفػػض اإلمػػاـ النػػككم أف يعطػػي فتػػكل لمظػػاىر بيبػػرس ، ك [128]التكبػػة:  َّجحمج
في األخذ مف ماؿ الرعية حتى يبيػع ممتمكػات الدكلػة مػف مماليػؾ كذىػب، كقػاؿ لػو إذا نفػذت كلػـ 

 .(1)بأخذ الماؿ مف الرعٌية تكفي أفتيتؾ
أرىػػػػؽ  كقػػػػد حػػػػدث أفَّ بعػػػػض الخمفػػػػاء األمػػػػكييف قبػػػػؿ خبلفػػػػة عمػػػػر بػػػػف عبػػػػد العزيػػػػز   

ربػػػت كأضػػرَّ ذلػػؾ بماليػػة الدكلػػػة، فػػألغى كػػؿ الضػػػرائب خالمػػزارعيف بالضػػرائب، فيجػػركا األرض ف
اش كقػػػد سػػػاىمت إصػػػبلحاتو فػػػي إنعػػػبػػػالكـ بػػػؿ بػػػالكيؼ،  كػػػف اىتمامػػػويالمخالفػػػة لمشػػػريعة، كلػػػـ 

، كعمؿ صبلح الديف األيكبي عمى إلغاء المكػكس كالضػرائب غيػر (2)االقتصاد كخزينة بيت الماؿ
الشرعية في جميػع الػببلد التػي فيتحػت، كاكتفػى بػالمكارد الشػرعية مػف زكػاة كخػراج كغنػائـ كعشػكر 

   .(3)التجارة
 .ترشيدُاإلنفاقُالحربيُواإلداري - ب

كال يطغػػػى مػػػى جانػػػب فػػػي إدارة الػػػببلد، بحيػػػث يكػػػكف ىنػػػاؾ تػػػكازف فػػػبل يطغػػػى جانػػػبه ع  
الجانب الحربي أك اإلدارم عمػى الجانػب االقتصػادم كاالجتمػاعي كغيػره، حتػى تسػتقر األكضػاع 
الداخمية، كينمك االقتصاد الكطني، كتتحٌسف أكضاع الطبقػة الفقيػرة كالمحتاجػة، كىػذا يكػكف بحػٌث 

كيػػدىـ عمػػى صػػيانة ممتمكػػات الدكلػػة االقتصػػاد فػػي أمػػكاؿ المسػػمميف، كتع الػػكالة كالمػػكظفيف عمػػى

                                                           

 (.156-155ص:مكاقؼ إيمانية )أحمد فريد: انظر:  (1)
(، كعمر بػف عبػد العزيػز، لمصػبلبي 52 السياسة االقتصادية المالية لعمر )ص: :انظر: بشير كماؿ عابديف (2)

 (.273-271)ص: 
 (.340-339صبلح الديف األيكبي )ص: عمي محمد محمد الصبلبي: انظر:  (3)
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ميخيحيجيُّٱ: ، قػػػاؿ اهلل (1)كعػػػدـ اسػػػغبلليا فػػػي المصػػػالح كالمناسػػػبات الشخصػػػية
، اآليػػػػػػػة عاٌمػػػػػػػة، فمػػػػػػػاؿ [27]األنفػػػػػػػاؿ:  ٌٍَّّّٰىٰرٰذييىي

ؿ إلػى شػخص فيػك مػؤتمف عميػو، كنقػض ككٌ كؿ عمؿ مي أسرارىا أمانة، كالمنصب أمانة، ك الدكلة ك 
 .(2)تحقاؽ لمعذاب الكبيؿكاس أم منيا يعتبر خيانة

مكانياتياُفيُتثبيتُالحزبُوالتنظيرُألفكاره - ت  .عدمُإستغاللُالسمطةُوا 
نما يك   ف كؿ ىٌمػو، التمكػيفي لئلسػبلـ، كخدمػة الشػعب، كأف يضػع كػؿ إمكانيػات الدكلػة ك كا 

ػػػ ػػػريف، كيتمثٌػػػؿ دكمن مكخكلكحكجكمقحقمفُّٱا قكلػػػو تعػػػالى: فػػػي خدمػػػة المحاصى

، كىػػػي رسػػػالة إلػػػى كػػػؿ ممػػػؾ أك أميػػػر أف  [88]ىػػػكد:  َّخمحمجمهلخلملحلجل
مػػػؾ الغاصػػػب لكػػػؿ  ًمػػػؾ أصػػػحاب الكيػػؼ، كالمى يتػػرؾ طريػػػؽ فرعػػػكف كقػػػاركف كىامػػاف كالنمػػػركد، كمى

، كالخمفػػاء الراشػػديف فػػي إدارة كالرسػػكؿ محمػػد  القػػرنيف كسػػميماف  مسػػفينة، كليكػػكف قدكتػػو ذ
 .(3)الدكلة اإلسبلمية

 .المصارحةالتقييمُُوُميمَّة -7
شػػراؾ ا   ، يػػادمر بعػػض القػػرارات كعػػدـ تغييػػب دكر العممػػاء الميػػـ كال اتخػػاذلجمػػاىير فػػي كا 

مػػف الكضػػكح كعػػدـ تحميػػؿ  الكبػػر فػػي ىػػذه المرحمػػة، بػػؿ ال بػػدَّ كلػػيس ىنػػاؾ أخطػػر مػػف الغػػركر ك 
المحاصػػريف فػػكؽ طػػاقتيـ، أك السػػير بيػػـ إلػػى الخطػػر، كالحػػذر مػػف االسػػتبداد السياسػػي كالفسػػاد 

، كلقػػػػػػد [7 – 6]العمػػػػػػؽ:  َّهتمتختحتجتهبمبخبُّٱ: المػػػػػػالي، قػػػػػػاؿ 
ينىنُّٱ: لنػػا المشػػكرل كمبػػدأ مػػف مبػػادئ ثبػػات الدكلػػة اإلسػػبلمية فقػػاؿ  شػػرع اهلل 
، فاالعتمػػػػاد [43]النحػػػػؿ:  َّينىنمنخنحنجنيمُّٱ، [38]الشػػػػكرل:  َّٰى

عمػػػػػى تقيػػػػػيـ أىػػػػػؿ االختصػػػػػاص كمشػػػػػاكرتيـ فػػػػػي األمػػػػػكر الكبيػػػػػرة ميػػػػػـ؛ لقػػػػػدرتيـ عمػػػػػى التحميػػػػػؿ 
ىذا ىك التفكيػر المنيجػي السػميـ الػذم يكافػؽ مػراد القػرآف الكػريـ، الػذم يقكدنػا لمحػؿ كاالستنباط، ك 

 كالخركج مف نفؽ األزمات المظمـ.
 
 

                                                           

ميانظر: ك  (1) بلَّبي: مرجع سبؽ ذكره  محمد محمد عى  (.288-287)ص: الصَّ
 المنػػاف كػػبلـ تفسػػير فػػي فالػػرحم الكػػريـ : تيسػػيرالسػػعدمك (، 4/41) : تفسػػير القػػرآف العظػػيـانظػػر: ابػػف كثيػػر (2)
 (.و1/319)

 (.87-86منيجيات اإلسبلح كالتغيير )ص: سكرة الكيؼصبلح سمطاف: انظر:  (3)
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 .ميمَّةُمعالجةُاألخطاء -8
كالجػػرأة فػػي ذلػػؾ كعػػدـ الخػػكؼ مػػف لػػكـ البلئمػػيف، فػػنحفي بشػػر نصػػيبي كنخطػػئ، نمشػػي   

كنكفؿي حؽ النقد لمجماىير في حػدكد األدب  ا أف نتقٌبؿ النقد كالنصح بصدر كاسع،نكنتعٌثر، كعمي
كالنصح لمحاكـ، كاالستفادة في ذلؾ مف السػيرة، كتكػكف ىػذه الميٌمػة لممػككَّميف بالرقابػة كالمتابعػة، 

كتعيػػػيف  ، كرد الحقػػػكؽ ألصػػػحابيا، كعػػػزؿ الػػػكالة كالمػػػكٌظفيف الظػػػالميفكتكثيػػػؽ األخطػػػاء كتحميميػػػا
مػػػع ضػػػركرة التثٌبػػػت كحسػػػف الظػػػف، كالرفػػػؽ فػػػي مػػػكطف الصػػػالحيف، كانتقػػػاد المعػػػكٌجيف كتقػػػكيميـ، 

ٍفػػؽى الى يىكيػػكفي ًفػػي شىػػٍيءو ًإالَّ زىانىػػوي، كىالى ييٍنػػزىعي ًمػػٍف »: الرفػػؽ كالشػػٌدة فػػي مػػكطف الشػػدة، قػػاؿ  ًإفَّ الرّْ
 المتعٌمد كالعفكم،مف التفريؽ بيف الخطأ الكبير كالصغير، كبيف الخطأ  كال بدَّ  ،(1)«شىٍيءو ًإالَّ شىانىوي 

خئحئجئييُّٱٱكاعتمػػاد نظػػاـ المعالجػػة كمػػنيجكالمشػػكمة التػػي تتكػػرر كالمشػػكمة الطارئػػة، 
كا»، كمػػػنيج [125]النحػػؿ:  َّجبحبهئمئ قىػػػاًربيكا كىأىٍبًشػػري ، كعػػػدـ (2)« سىػػدّْديكا كى

، إضػػافةن إلػػى أىميػػة التفتػػيش المفػػاجئ لرصػػد الحكمػػة فػػي العػػبلج؛ بػػؿ البػػد مػػف التسػػٌرع بالتخطئػػة
يتابع الكالة كيراجػع الشػكاكل كيحاسػبيـ، كقػد  ، فقد كاف عمر بف الخطاب األخطاء كمعالجتيا

ىػػػػا لمحمػػػػد بػػػػف مسػػػػممة ؤ اسػػػػتحدث مسػػػػ لمقابمػػػػة النػػػػاس كالتحقٌػػػػؽ مػػػػف  كلية المفػػػػتش العػػػػاـ كأكالى
الشكايات، كنقؿ آراء الناس عف الكالة ألميػر المػؤمنيف، ككػاف مكسػـ الحػج فرصػة ليسػتقي أخبػار 

: كقاؿ عمػر يأتي العماؿ بأنفسيـ لتقديـ كشؼ حساب عف أعماليـ، رعيتو كيستطمع اآلراء، ك 
، فػػ ني أعمػػـ أفَّ  حػػكائج تقطػػع دكنػػي..،  منػػاسللػػئف عشػػتي إف شػػاء اهلل ألسػػيرف فػػي الرعيػػة حػػكالن
قكبات فيمف يسػتحقيا، كيعػزؿ ككانت تصمو الشكاكل بحؽ الكالة كينظر فييا كيراجعيـ، كينزؿ الع

و مػف كاؿو إلػى راعػي غػنـ، كأحياننػا يػكٌبخ بعػض الػكالة يخفػض رتبتػ ل أنو يسػتحؽ العػزؿ أكمف ير 
 .(3)أك كتابة، كؿ ىذا لمتابعة كمعالجة األخطاء شفكينا

 
 
 
 
 

                                                           

ٍفًؽ  :بىابي ، كتاب: البر كالصمة كاآلداب، صحيح مسمـمسمـ:  (1)  (.4/2004)(، 2594)حفىٍضًؿ الرّْ
بًّْيػـٍ  ُّٱبىابه ًفي قىٍكًلػًو تىعىػالىى: المرجع السابؽ، كتاب: التفسير،  (2) ػميكا ًفػي رى اًف اٍختىصى ٍصػمى (، 6467)ح َّٱىىػذىاًف خى
(8/98). 

 (391-377شخصيتو كعصره )ص:  عمر بف الخطابعمي محمد محمد الصبلبي: انظر:  (3)
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ُُُ.دورُالمحاصرينُفيُكسرُالحصارُ:المطمبُالثالث
 :كىي ـٌ مياكيمرُّ دكر الرعية في كسر الحصار بعدة   
 .النسيجُالجتماعيبناءُالتكافلُُوُميمَّة -1

طػػبلؽ المشػػاريع الصػػغيرة    كحػػض ذكم األمػػكاؿ عمػػى إنشػػاء مشػػاريع تحتضػػف العػػاطميف كا 
 ،الحصػار فعػؿبتضػٌخمت كالتػي  ،لتقميؿ جرائـ السرقة كاالعتداء كالطػبلؽ كالقتػؿ كغيرىػا ؛المؤقتو

حكجكحقمقمفخفحفجفجغمغمعجعمظحطمضُّٱ: قػػػػاؿ اهلل 

بصمة المسػاكيف، كذكم إلحساف إلى خمؽ اهلل اب، كيككف ىذا [77]القصص:  َّمكلكخك
نتمتزترتيبىبنبُّٱ: قػػػػاؿ اهلل  ،(1)الحاجػػػة، كاإلنفػػػػاؽ فػػػػي كجػػػكه البػػػػر

مكىكلكاكيقيفىقىفيثىثنثمثزثرثيتىت
ًمًيـٍ » : ، كقػػػاؿ النبػػػي [261]البقػػػرة:  َّىلمليك تىػػػرىاحي ، كى ـٍ ػػػٍؤًمًنيفى ًفػػػي تىػػػكىادًّْى ثىػػػؿي اٍلمي ، مى

مَّى سىًد ًبالسَّيىًر كىاٍلحي سىًد ًإذىا اٍشتىكىى ًمٍنوي عيٍضكه تىدىاعىى لىوي سىاًئري اٍلجى ثىؿي اٍلجى ـٍ مى تىعىاطيًفًي  .(2)«كى
 .مساعدةُالحاكمُفيُكسرُالحصارُميمَّة -2

كيكػػػكف ذلػػػؾ بالنصػػػيحة كالتعػػػاكف كالطاعػػػة كعػػػدـ الشػػػذكذ عػػػف الجماعػػػة، كعػػػدـ مخالفػػػة   
حلجلمكلكخكحكجكُّٱ: قػاؿ اهلل  ،المخالفة الرأم، كعدـ إظيار عصا

كتقػػػديـ الػػػرأم كالمشػػػكرة، كالػػػدعاء لمحػػػاكـ بػػػالتكفيؽ فػػػي حمػػػؿ  ،[59]النسػػػاء:  َّهلملخل
 ، كمساعدتو في التجييز الحربي كقت الشدة كالحاجة بالماؿ كالمستمزمات.األمانة

 .بذلُاألغنياءُوسدُالخملُبأمواليمُميمَّة -3
ركمػة الػذم لبئر  شراء عثماف ك  لمدعكة يـك اليجرة كغيرىا، كقد رأينا بذؿ الصٌديؽ   

، ككانػػت لييػػكدم يبيػػعي ماءىػػا لسػػد حاجػػة المسػػمميف ييعتبػػر أكؿ مشػػركع كقػػؼ خيػػرم فػػي اإلسػػبلـ
ػػةى، : »قىػػاؿى النَّبًػػيُّ ألىػػؿ المدينػػة ليشػػربكا منيػػا، فمٌمػػا ىػػاجركا إلػػى المدينػػة،  كمى ػػٍف يىٍشػػتىًرم ًبٍئػػرى ري مى

                                                           

 (.4112 /7األساس في التفسير )حٌكل:  سعيد(، ك 1938 /3التفسير الكسيط )الزحيمي: انظر:  (1)
ًدًىـٍ  :بىابي كالصمة كاآلداب،  ، كتاب: البرصحيح مسمـمسمـ:  (2) تىعىاضي ـٍ كى تىعىاطيًفًي ـً اٍلميٍؤًمًنيفى كى (، 2586)ح  تىرىاحي
(4/1999). 
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ػافي « هي ًفييىا كىًدالىًء الميٍسػًمًميفى فىيىكيكفي دىٍلكي  ٍثمى فىاٍشػتىرىاىىا عي
 «دلػكه فييػا كػدالء المسػمميف »، كقكلػو: (1)

 .(2)"يكقفيا كيككف نصيبو منيا كنصيب غيره مف المسمميف دكف مزيةأم: "
 .فيُاإلنفاقُالقتصادُميمَّة -4

نفاقػػو كسػػطناعػػفػػبل ييسػػرؼ المسػػمـ كال يقتػػر بػػؿ يج   فتػػرة أطػػكؿ ليسػػتمر  ؿ طريقػػة عيشػػو كا 
اؿ ػػػػػػػػ، قةػػػر قػدر االستطاعػػػػػػػػكىػذا مػف سػنة األخػذ باألسػباب، كالتكفي ،معػيش بػدكف مشػاكؿل ميتاحػة
 َّييىيميخيحيجييهىهمهجهينىنمنُّٱ: اهلل 

خمحمجمهلملخلحلجلمكلكُّٱ: ، كقػػػػػػػاؿ [29]اإلسػػػػػػراء: 
 .[67]الفرقاف:  َّمم

 لى أصميف اثنيف ىما:كقد أكضح القرآف أصكؿ االقتصاد كأرجعيا إ
 "األكؿ: حسف النظر في اكتساب الماؿ. -
 .(3)الثاني: حسف النظر في صرفو في مصارفو" -
 

ُُُ.اتُالعمميةُالمستفادةُخاللُالبحثاليداياتُالتربويةُوالمنيجي
ُ.مميةُوالتربويةأوًل:ُنتائجُالعملُبالمنيجياتُالع

يتكٌكف عقؿ سميـ، كتفكير ميرٌكز يدفعي إلى اإليمػاف بػاهلل، ككثيػر مػف اآليػات ترشػد إلػى أىميػة  -1
 َّهلملخلحلجلُّٱ: العقػػػؿ كاسػػػتخدامو فػػػي التفكيػػػر النػػػافع، منيػػػا قكلػػػػو 

، فتفكيػػػر يصػػػحبو [3]الرعػػػد:  َّمنزنرنمماميلُّٱ: ، كقكلػػػو [24]يػػػكنس: 
 نية صالحة كعمؿ مدركس يثمر أمة ناجحة قكية.

نحصػػؿي عمػػى دراسػػة دقيقػػة لحالػػة المجتمػػع المسػػمـ، كعنػػدىا نضػػع الخطػػط المناسػػبة ب شػػراؼ  -2
ذكم الخبرة كاالختصاص، يتبعو عمؿ دءكب، ككضكحه لؤلىداؼ، فيتحسَّف كضػع األمػة عمػى كػؿ 

 َّمهجهينىنمنُّ: المشػػيد، قػػاؿ اهلل  األصػػعدة، فتعػػكد األمػػة إلػػى صػػدارة
 .[110]آؿ عمراف: 

                                                           

ػاًئزىةن،  :بىابه ، كتاب: المساقاة، صحيح البخارمالبخارم:  (1) ًصػيَّتىوي جى ػاًء كىًىبىتىػوي كىكى دىقىةى المى مىٍف رىأىل صى ًفي الشٍُّرًب، كى
 (.3/109ٍيرى مىٍقسيكـو )مىٍقسيكمنا كىافى أىٍك غى 

 (.3/109) تعميؽ مصطفى البغا عمى صحيح البخارم (2)
 (.18اإلسبلـ ديف كامؿ، )ص: :محمد األميف الشنقيطي (3)
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ُُِّّّٱ: العمػػؿ بػػركح الجماعػػة كالفريػػؽ الكاحػػد، كالتعػػاكف كالمشػػكرة، قػػاؿ اهلل  -3

مسخسحسجسٱُّٱٱ:، كقػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اهلل [103]آؿ عمػػػػػػػػػػػػػػػػراف:  َّمئزئرئّٰ
، كبػػػػػػػػػػػػػذلؾ [146]النسػػػػػػػػػػػػػاء:  َّحطمضحضخضجضمصخصحص

تيا.نيبًطؿ مخطَّطات العدك المترٌبص باألمة كمصاد  ر قكَّ
مقحقمفخفحفجفٱُّٱ:القػػدكة الصػػالحة تسػػتغٌؿ الكػػكادر كالعقػػكؿ المنتجػػة، قػػاؿ اهلل  -4
، كقػػػاؿ [21]األحػػػزاب:  َّجمهلملخلحلجلمكلكخكحكجك
، فػػػ ذا اتٌبعنػػا القػػػدكة الحسػػػنة [90]األنعػػاـ:  َّمفخفجفحفمغجغمعُّٱٱ:اهلل 

عمػػى معػػيف القػػرآف كالسػػنة  نسػػتمر فػػي البنػػاء، كنبنػػي حضػػارة قكيػػة، كتنشػػأ أجيػػاؿ صػػالحة تترٌبػػى
 كىدم سمؼ األمة.

 
 .ثانًيا:ُنتائجُاإلعراضُعنُالمنيجياتُالعمميةُوالتربوية

يصػػبح لػػدينا مجمكعػػة كبيػػرة مػػف المسػػمميف عالػػة عمػػى اإلسػػبلـ، أجسػػاد بػػبل أركاح ، تسػػكقيـ  -1
خمممحمجميلىلملخلٱُّٱ:اليػػػكل كالشػػػيطاف، قػػػاؿ اهلل الشػػػيكات، كيعبػػػثي بيػػػـ 

ىيخيميحيجييهىهمهجهينىنمنخنحنجنيمىم

، كعنػػػػػدىا تظػػػػػؿ األمػػػػػةن ضػػػػػعيفةن [179]األعػػػػػراؼ:  ٍََُّّّّٰىٌّٰرٰذيي
 متخٌمفة، كيبقى الجيؿ يحبك خمؼ الشيكة كالضياع.

العمػػؿ عشػػكائي متخػػٌبط كغيػػر مػػدركس؛ بسػػبب سػػكء التخطػػيط، كعػػدـ كضػػكح الرؤيػػة  يظوول -2
جفمغجغمعجعمظحطمضخضحضجضٱُّٱ: األىػػػػػػػداؼ، قػػػػػػػاؿ اهلل ك 

]الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج:  َّخلحلجلمكلكخكحكجكمقحقخفمفحف
 ، كالحصاد الخاسر ترٌدم األمة كتيييا كسط سراب األماني، كعدـ كصكليا لمبتغاىا.[46
يلىلملخلُّٱ:تنتشػػػر القػػػدكة السػػػيئة التػػػي تنشػػػر الرذيمػػػة كاالنحطػػػاط، قػػػاؿ اهلل  -3

، كعميو [27النساء: ] َّخنحنجنيمىمممخمحمجم
يتخٌرج جيؿ أسيره لممنحرفيف، مشٌكه األفكار، قدكتو الفاشميف كالساقطيف، ليس لديو رؤل لئلصبلح 

 كالبناء.
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  .ثالثًا:ُالمنيجياتُالَعَمميةُوالتدبُِّريَّة
ُمنيجيةُمراعاةُالظروفُالقتصادية. -1

إلزاـ الناس بالزكاة في عاـ الرمادة كأٌخر جمعيا، لشدة ما القى الناس،  مر أكقؼ ع 
كلٌما انتيت المجاعة كخصبت األرض جمع الزكاة عف عاـ الرمادة كالعاـ الػذم بعػده، حتػى يسػد 

 .(1)العجز لدل المحتاجيف، كيبقى رصيد في بيت الماؿ
حػو بمقػاء عػدكه ممػا يزيػد القائػد "إفَّ شدة عزائـ الجيش كاندفاعو في خكض المعركػة، كفر 

 .(2)إقدامان في تنفيذ خطتو كثقتو بالنجاح كالنصر كما حدث في غزك بدر"
نياءُاإلنقسام. -2  منيجيةُالوحدةُوا 

كسػػر الحصػػار بشػػكؿ كامػػؿ ال يمكػػفي أف يػػتـ إال بعػػد إنيػػاء االنقسػػاـ كالتكحػػد فػػي خنػػدؽو 
ؽ كأفَّ نتيجتػو الطبيعيػة الفشػؿى كاليزيمػة، قػاؿ كاحد، كقد بٌيف لنا القرآف الكريـ خطر التفػٌرؽ كالشػقا

حنخنيمجنممىمخمحمجمملىليلخلُّٱٱ:و ػالمػػػػػػػػػػػػػػػ

 .[46]األنفاؿ:  َّمنىن
ُمنيجيةُفقوُاإلنفاق. -3

أف يفقو المسػمـ أفَّ اسػتدانة المػاؿ لنفقتػو عمػى أمػكر ىامشػية كتافيػة فػي حياتػو، إنمػا ىػك ُُ
عمػػى أمػػػكر محٌرمػػة كػػػالحفبلت  مجػػاراة لمسػػػفياء، كتبػػذير غيػػػر محمػػكد، كخاصػػػة إذا كػػاف سػػػينفقو

متختُّٱ: ا، قػػػاؿ كػػػاف أك كبيػػػرن  و ىػػػك الػػػذم ال يحسػػػف التصػػػٌرؼ صػػػغيرناكالمنكػػػرات، كالسػػػفي
 َّٱخصحصمسخسحسجسمخجخمحجحمجحجمثهت

 .[5النساء: ]
ُمنيجيةُاستثمارُاختالفُاألعداء. -4

لتػكفير تناقضات القكل المضادة بشكؿ مباشػر أك غيػر مباشػر كاسػتثمارىا  مفاالستفادة 
 .(3)بعض الحماية لمدعكة كقيادتيا كأف يخفؼ مف حدة التحديات ليا

الحركػػة اإلسػػبلمية تحتػػاج فػػي مسػػارىا الطكيػػؿ إلػػى فػػف "يقػػكؿ األسػػتاذ منيػػر الغضػػباف: 
مع الجاىمية، بحيث تنتزع منيػا كػؿ مػف يمكػف أف يسػاندىا كتسػتفيد مػف كػؿ مػف يػدعميا  التعامؿ

                                                           

: سػالـ البينسػاكم ك (، 260عمػر بػف الخطػاب شخصػيتو كعصػره )ص عمػي محمػد محمػد الصػبلبي: ( انظر: 1)
 (.166:اطية )صالخبلفة كالخمفاء الراشدكف بيف الشكرل كالديمقر 

 (.101السيرة النبكية دركس كعبر )ص :مصطفى السباعي(2) 
 .(358:ص)في حماية الدعكة  منيج النبي  :لطيب برغكثا :انظر (3)
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ه الجاىميػػة، كال يتعػػارض ىػػذا اصػػر الخػػبلؼ فػػي صػػفكؼ ىػػذكيحفػظ ليػػا حريتيػػا، كتسػػتغؿ كػػؿ عن
 .(1)"ا لمصمحة الدعكة كالحركةإذف دائمن  ؿمع تميزىا كمع المفاصمة، فميس التفاص أبدنا

 

ُمنيجيةُاألمنُوالتمّطفُفيُاإلعالم. -5
نشري األفكار الكليدة  كثيرنا مف األخطاء التي يقع فييا قادة العمؿ اإلسبلمي كتتكرري   

أكالن بأكؿ قبؿ أف تصبح لبنات، فييجيز عمييا األعداء قبؿ أف ترل النكر، كيضعكف كالناشئة 
ممُّٱ: الخيطط إلفشاليا، كفي ىذا تعطيؿ مف المسمميف لمنيجية األمف، قاؿ اهلل 

كاألفضؿ ترؾ التصريح عمى اإلعبلـ إال بكبلـ ميحٌدد ييعرض عمى  ،[71]النساء:  َّرن
لخطط كاألفكار مكشكفة لؤلعداء، كلقد عٌممنا القرآف الكريـ ذكم االختصاص حتى ال تكف كؿ ا

منيجان أمنيا مييما، كىك الحفاظ المشترؾ بيف الراعي كالرعية عمى مصمحة كسمعة األمة، قاؿ 
رنمماميلىلمليكمكىكلكاكيقىقيفىفيثىثُّٱ: اهلل

 حكاية عف يعقكب  كقاؿ اهلل  ،[83]النساء:  َّينىنننمنزن
ممخمحمجميلىلملخلُّٱيقص عميو رؤياه: كىك  البنو يكسؼ 

عف نصيحة أصحاب  ، كقاؿ [5]يكسؼ:  َّينىنمنخنحنيمجنىم
جغمعجعُّٱالكيؼ ألحدىـ لٌما ذىب لجمب الطعاـ، فقالكا:   َّجفمغ

أنظارنا إلى أىمية الحفاظ عمى الكتماف في األمكر الميمة، كىك  كلفت النبي  ، [19]الكيؼ: 
معناه: "استعينكا عمى قضاء حكائجكـ بالسر كالكتماف"،  منيج إسبلمي قرآني كنبكم أصيؿ،

كحتى ال يستغؿ العدك تصريحاتنا في حصارنا إعبلميان مف خبلؿ تحريض الرأم العاـ عمينا مف 
خبلؿ كمماتنا التي يأخذكنيا كيكٌجيكنيا لمعالـ عمى أننا قتمة كنصنعي الفكضى فنككف ساعدناىـ 

 ضرَّ بمصمحة كسمعة الدكلة، أال نرل كيؼ نجح النبي ا تفي حصار أنفسنا، ككشفنا أسرارن 
في فتح مكة عنكة، إذ دخميا عمى غرة ألنو سار إلييا بيذه المنيجيات، كلـ ينكشؼ الجيش رغـ 

ُ.(2)أعداده الضخمة التي مضت في ظبلؿ تعتيـ إعبلمي ناجح
ف كييقػػدمكنيا قربانػػان كلقػػد ابتميػػت األمػػة بالمنػػافقيف كالثرثػػاريف الػػذيف ييفشػػكف أسػػرار المسػػممي  

لؤلعداء أكالن بأكؿ، كيتعٌمدكف ذلؾ لكشػؼ كىزيمػة المسػمميف، فكجػب العمػؿ عمػى تحصػيف كغمػر 

                                                           

الصػبر كالثبػات فػي  :، كانظػر: نعػيـ الصػفدم(87:ص)المنيج الحركي لمسيرة النبكية  :منير محمد الغضباف(1) 
 (.473مكاجية الحصار )ص:

 (.2/477السيرة النبكية الصحيحة ) :أكـر العمرم انظر: (2)
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األسػػرار التػػي تضػػرُّ بالدكلػػة، كتنبيػػو الصػػحافييف كاإلعبلميػػيف عمػػى عػػدـ نشػػر المعمكمػػات إال مػػف 
 كلة، كعدـ مبلحقة السبؽ اإلعبلمي لمخاطره كأضراره. ؤ المصادر المس

ُ.اإلعالمُالدعويُيةمنيج -6
يعكػس حقيقػة األكضػاع فيػك الػذم ، اكخارجيِّػ اعبلـ مف أىػـ أدكات األمػة داخميِّػاإليعتبر   

ٱ: قػػػػاؿ اهلل العػػػػاـ فػػػػي الػػػػداخؿ نحػػػػك التماسػػػػؾ االجتمػػػػاعي،  الػػػػرأم يكٌجػػػػوالسياسػػػػية كالفكريػػػػة، ك 
يتطمػػػػػػػب كىػػػػػػػذا ، [83]البقػػػػػػػرة:  َّجغمعجعمظحطمضخضُّٱ

مػػة الفكػػر فييػػاعػػا ضػػركرة الكصػػكؿ إلػػى برنػػامج مى ، كخاصػػة ـ متميػػز يحقػػؽ إبػػراز رمػػكز األمػػة كحى
ألمة تحمؿ فكران كعقيدة كرسالةن تسعى لنشػرىا كتبميغيػا رغبػةن فػي إيصػاؿ األصػمح لحيػاة البشػرية، 

هبمبخبجبحبهئمئخئحئجئييُّٱ: قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اهلل 
، [125]النحػػػػػػػػػػػػػػػػؿ:  َّجسمخجخمحجحمجحجمثهتمتختجتحت

 .[4]إبراىيـ:  َّىنينننمنزنرنمماميلىلُّٱ: كقاؿ 
لتحمػػػؿ  المجػػبلت كالصػػحؼ ثػػػـ التمفػػاز بعػػػد ذلػػؾ فػػػي إسػػػبلمية تمثَّمػػتىنػػاؾ محػػاكالت ك 

ػػ تكجيييػػة كبػػرامج تتعمػػؽ بالػػدعكة اإلسػػبلمية، غيػػر أنيػػا اتسػػمت بقمػػة اإلمكانػػات الماديػػة نػػتج  ارن كى صي
فػي  ضػعيفةممػا جعميػا  حتكيػو بعضػيا مػف معمكمػات طيبػة،يضعؼ فػي اإلخػراج، رغػـ مػا  عنيا

ؿ ، كىنػا تظيػر حاجػة األمػة إلػى إعػبلـ ممتػـز يحمػالحديثػة مػع الكسػائؿالشرسة كاجية المنافسة م
 .(1)عف التقميد كالتكرار الميًمؿٌ  شمكلية الدعكة كحيكيتيا، بعيدنا

ُمنيجيةُالسفيرُالدائم. -7
كػػؿُّ مسػػمـو يمكػػفي أف يعمػػؿ كسػػفيرو لدينػػو كينصػػر قضػػيتو حسػػب طاقتػػو كعممػػو، بالحجػػة   

ػػاالسػػماحكالبيػػاف، ك  ييػػدافع عػػف دينػػو كىمػػكـ أمتػػو، مثػػؿ اليدىػػد  ة كاألخػػبلؽ، ليكػػكف محامينػػا ناجحن
، كغيػػرىـ ممػػف طػػار برسػػالة دينػػو مبٌمغػػان ، كمصػػعب بػػف عميػػر كالنممػػة فػػي قصػػة سػػميماف 

كمنػػذرنا، كمػػا انتشػػر اإلسػػبلـ فػػي بػػبلد الصػػيف كالينػػد كالسػػند كغيرىػػا إال بػػأخبلؽ كسػػمت التجػػار 
متزترتيبىبنبمبُّٱ: نكا خيػػر سػػفراء لػػدينيـ، قػػاؿ اهلل المسػػمميف الػػذيف كػػا

ىٍف » : ، كقػػػػػاؿ النبػػػػػي [33]فصػػػػػمت: ٱَّمثزثرثيتىتنت فىكىالمَّػػػػػًو ألى
ٍمًر النَّعىـً  ٍيره لىؾى ًمٍف حي ؿه كىاًحده خى  .(2)«ييٍيدىل ًبؾى رىجي

                                                           

 (.109/38مجمة البياف )المنتدل اإلسبلمي:  :انظر (1)
ػاًء النَّبًػيّْ  :بىػابي ، كتػاب: الجيػاد كالسػير، صحيح البخػارمالبخارم:  (2) النَّػاسى ًإلىػى اإًلٍسػبلىـً كىالنُّبيػكًَّة، كىأىٍف الى   ديعى

ا أى  ـٍ بىٍعضن يي  .(4/47)(، 2942)حٍربىابنا ًمٍف ديكًف المًَّو يىتًَّخذى بىٍعضي
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ُ.فقوُاألولوياتمنيجيةُ -8
كييقػٌدـ األىػػـ األكلكيػات،  اإلسػبلمي مػف عمػؿو مرتػػب كمػنٌظـ، تقػٌدـ فيػو العمػؿال بػد فػي  

، مػػف خػػبلؿ إعػػداد جيػػؿ إعبلمػػي حسػػب الخبػػرة كالطاقػػة العمميػػة كتػػكٌزع فيػػو األدكارعمػػى المييػػـ، 
فػي  ، كأال يككف العمؿ اإلعبلمػي سػببناشرعي متمٌيز، بعيد عف االنيزامية كالرضكخ ألىكاء الناس

 .(1)انشغالنا عف أنفسنا كتربيتيا بتربية غيرنا
ُاءُوالحتواء.منيجيةُالكتف -9

لمكاجية أمكاج التجييؿ كالحصار يقتػرح الباحػث عمػى حككمػة قطػاع غػزة إنشػاء مدينػة  
تعميميػػة صػػناعية لمتربيػػة كالتػػدريب العممػػي لمطمبػػة كالخػػريجيف، كتكػػكف قػػادرة عمػػى االنتػػاج بحيػػث 

كاطف تخػػدـ القطػػاع العممػػي كالقطػػاع االقتصػػادم كاالنتػػاجي، فيسػػتفيد المتػػدرب خبػػرة، كيسػػتفيد المػػ
 منتج محمي كبسعرو جيد.

ُأىميةُالصالةُفيُحلُالمشكالت. -10
إذا كيسػػػػػفت  ، كػػػػػاف النبػػػػي [45]البقػػػػرة: ٱَّحتجتهبُّٱ: قػػػػاؿ اهلل  

ذا انشػػػؽَّ القمػػػر يصػػػمي، ككػػػاف إذا حزبػػػو أمػػػر يصػػػمي ، كعنػػػد النػػػكازؿ ييشػػػرع (2)الشػػػمس يصػػػمي، كا 
ف منيػػا، ف نيػا حػؿه عممػػي القنػكت فػي الصػبلة، فػػ ذا كانػت الصػبلة تحػػؿ مشػكبلت عالميػة كتيحٌصػ

 لكؿ مشكبلتنا الشخصية كالجماعية.
ُمنيجيةُالقضاءُعمىُاإلشاعات. -11

ىقيفىفيثىثُّٱ :قػػاؿ  :األخبػػار الكاذبػػةك  اتشػػاعمكافحػػة اإلال بػػٌد مػػف  

ىنننمنزنرنمماميلىلمليكمكىكلكاكيق

ا األمػػػة كاعيػػػة، كأمػػػك األمػػػة المتماسػػػكة فػػػي جبيتيػػػا الداخميػػػة أمػػػة قكيػػػة ، ف[83]النسػػػاء: ٱَّٱين
األخبػػار الكاذبػػة ك شػػاعة بسػػبب اإلتمػػزؽ الالقػػرآف مػػف  ناكقػػد حػػذر  ،ضػػعيفة ميزكمػػة تبقػػىالمفككػػة 

كالدعايات المغرضة التي تفرؽ كال تجمع، كتخدـ العدك كتحقؽ أىدافػو الخبيثػة، كال بػد حينئػذ مػف 
ـ عمػػػى تجػػاكز مرحمػػػة الضػػعؼ كاالنيػػػزاـ الػػداخمي، كذلػػػؾ باإلقػػدالنتكعػػي شػػػامؿ، كقيػػادة حازمػػػة، 

، فأرشدنا القرآف إلى أنشطة المتخاذليف الذيف ينافقكف ألمتيـ في السر كالخفاءكتجفيؼ ستئصاؿ ا

                                                           

 (.288"كلك شاء ربؾ ما فعمكه"، ص)عبد العزيز الجميؿ: انظر:  (1)
 (.3/172) ابف حجر العسقبلني: فتح البارمانظر:  (2)
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تػػرؾ الحػػديث فػػي أمػػكر الخػػكؼ كاألمػػف إلػػى القائػػد أك الػػرئيس، أك ألىػػؿ الحػػؿ كالعقػػد، فيػػـ أدرل 
دّْثى ًبكيؿّْ مىا »: ، كقاؿ النبي (1)بذلؾ  .(2)«سىًمعى كىفىى ًباٍلمىٍرًء كىًذبنا أىٍف ييحى
ُمنيجيةُالستنارةُبأفكارُالجماىير. -12

رة أف تيخٌصص صػفحة إلكتركنيػة لمشػاكرة كأخػذ   يقترح الباحث عمى الحككمات المحاصى
رأم الشػػػعب بكػػػؿ مسػػػتكياتو باسػػػتمرار كاالسػػػتفادة منيػػػا، مػػػف خػػػبلؿ تعبئػػػة اسػػػتبانة تىطػػػرح قضػػػايا 

لمنتقػػديف حتػػى ييسػػٌددكا كيقػػاربكا، كيعممػػكا شػػائكة كميٌمػػة كاالسػػتنارة كاالسترشػػاد بػػآراء الناصػػحيف كا
زيريٰىينىنننمنزنرنممُّٱ: بمبػػدأ الشػػكرل، قػػاؿ 

 .[38]الشكرل: ٱٱَّمي
ُمنيجيةُالتركيزُعمىُاإلدارةُوالخبرة. -13

مف أعظـ أسباب التأخر في الكقت المعاصر سكء القيػادة كضػعؼ التنسػيؽ كقمػة الخبػرة 
ع الفئكم في الكظائؼ كالقرارات، كعدـ االنفتاح عمى لدل الككادر الحككمية العربية، كتدٌخؿ الطاب

األفكػػار اآلخػػرل التػػي قػػد تسػػاىـ فػػي حػػٌؿ المشػػكبلت الكبػػرل، كربمػػا تيمػػيش اآلراء األخػػرل أحػػد 
أسباب تبمكر التكػتبلت المخالفػة فكريػا، كلحػؿ ىػذه اإلشػكاليات ال بػد مػف التعػاكف فػي إيجػاد ذكم 

 َّمبزبربىئيئنئمئزئرئُّٱ: حكايػػة عػػف يكسػػؼ  الكفػػاءة، قػػاؿ 
حتجتهبمبخبُّٱ: حكايػػػػػة عػػػػػف ابنػػػػػة شػػػػػعيب  ، كقػػػػػاؿ [55]يكسػػػػػؼ: 

 ، كبمثؿ ىذه المنيجيات كالقكاعد تصمح إدارة الببلد.[26]القصص:  َّخت
ُمنيجيةُالمسئوليةُالجماعيةُفيُحّلُاألزمات. -14

يقتػػرح الباحػػث عمػػى حككمػػة غػػزة كقيػػادات الشػػعكب المحاصػػرة، أف يقكمػػكا بعمػػؿ مػػؤتمر 
كلية الجميػػػع فػػػي حػػػؿ األزمػػػة(، يجمػػػع بػػػيف الػػػذكاء السياسػػػي، ؤ يػػػر يكػػػكف بعنػػػكاف: )مسػػػشػػػعبي كب

كالخبػػػرة اإلداريػػػة، كالمرجعيػػػة الشػػػرعية، كالحصػػػافة األمنيػػػة، كالقػػػكة المتاحػػػة، كال يخػػػتص المػػػؤتمر 
َـّ أف ييبػدع كييفكػر، بشػرط أف  بشريحة أك حزبو أك فئة ميعٌينة، بؿ ييترؾ العناف لكػؿ مػف يحمػؿ اليػ

كلية ؤ نتائج المؤتمر ػػ التي تيمٌثؿ خبلصة مشاكرات مطٌكلة ػػ إلى العمف، كيتحٌمؿ الحاكـ مسػتخرج 
تنفيذىا بصدؽ كشفافية، ف فَّ مشكمة أمتنا اليكـ انفراد فئػة باٌتخػاذ القػرارات المصػيرية دكف مشػاكرة 

يئىئنئزئمئرئٌٍَُِّّّّّّٰٰىُّٱ: بقيػػػػػػػػػػػػة األطػػػػػػػػػػػػراؼ، كقػػػػػػػػػػػػد قػػػػػػػػػػػػاؿ اهلل 
 .[159ف: ]آؿ عمراٱٱَّرب

                                                           

 (.352-1/351التفسير الكسيط )الزحيمي: انظر:  (1)
ًديثً  :بىابي ، صحيح مسمـمسمـ:  (2) ًف اٍلحى  (.1/10ًبكيؿّْ مىا سىًمعى ) النٍَّيًي عى
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ُ.رابًعا:ُاليداياتُالتربوية
ُتييئةُشكلُاإلنسانُومفاصمو. -1
ًمػػؽ مػػف أجمػػو مػػف كثػػرة خمػػؽ اهلل اإلنسػػاف عمػػى ىػػذا الشػػكؿ،     لتتناسػػب صػػكرتو مػػع مػػا خي

ًمػ قػو فػي أحسػف تقػكيـ، كيظػؿي متيٌقظنػا، الذم خمالرككع كالسجكد هلل  ؽ لعبػادة عمػى الػدكاـ أنػو خي
ػػا، كىػػذا يقتػػؿ الغػػركر الػػذم يصػػيب بعػػض النفػػكس الاهلل  تحػػت  بشػػرية، كيظػػؿُّ العبػػدي ينظػػري دكمن

لػػى ىػػذا التػػراب الػػذم يدكسػػو بقدميػػو إذ ىػػك أصػػؿ تركيبػػو، كأنػػو إليػػو عائػػد، فيترٌبػػى بػػذلؾ  قدميػػو كا 
كاإليػػذاء  ، ككممػػا ىٌمػػت نفسػػو بػػأف ترتفػػع كتعمػػك عمػػى اآلخػػريف بػػالظمـعمػػى دكاـ االنكسػػار هلل 

مكلكاكٱُّٱ:أقػػػكل كأكبػػػر كأقػػػدر منػػػو عميػػػو فيرتػػػدع كينزجػػػر، قػػػاؿ اهلل  يتػػػذٌكر أفَّ اهلل 
نيميزيريٰىينىنننمنزنرنمماميلىلمليكىك
 .[22–17عبس:  ] َّهئمئخئحئجئييىي

ُتفضيُلُاإلنسانُعمىُغيره. -2
ه فػي الصػكرة ٌممػا يػدعك اإلنسػافى إلػى التأميػؿ طػكيبلن لمػاذا ىػك الميفٌضػؿ بالػذات عمػى غيػر   ُ

، إفَّ ىػػػػػػػذه [4]التػػػػػػيف: ٱَّربيئىئنئمئزئُّٱ: كالعقػػػػػػؿ كالتكميػػػػػػؼ!، قػػػػػػػاؿ اهلل 
اآليات كغيرىا لتيػزُّ بنيػاف اإلنسػاف ليصػحك مػف رقػاده كيتىنٌبػو مػف غفمتػو ليأخػذ دكره الطميعػي فػي 

يادة كينتقػؿي مػف مرحمػة التنظيػر كالقػكؿ إلػى مرحمػة العمػؿ البٌنػاء كالجػاد؛ لتخمػيص البشػر  ية مػف الرّْ
الجيػػؿ كالضػػػياع، كصػػيانة األرض ممػػػف يريػػد أف يحرفيػػػا عػػف مسػػػارىا بعػػد أف انحرفػػػت فطرتػػػو، 

ٍيًر، كى "ك  كاسَّوي ًفي الخى ٍقمىوي كىحى مىٍيًو، كىأىٍف يىٍستىٍعًمؿى عى ًميقان ًبًو أىٍف ييقىدّْرى ًنٍعمىةى اهلًل عى ا ًلذىًلؾى كىافى خى ًفي ًفٍعًؿ مى
 .(1)"أىمىرىهي اهللي ًبوً 

ُ.العقلُوشكرُالمنعمُُنعمة -3
مػػف أراد أف يستشػػعر عظػػيـ نعمػػةى العقػػًؿ كآثػػار ىػػذه الًمنَّػػة فمينظػػر إلػػى المجػػانيف أك مػػف   ُُ

ييػػردكف إلػػى أرذؿ العمػػر فتضػػيعي عقػػكليـ؛ بسػػبب اليػػـر كفقػػداف الػػذاكرة فػػبل يعممػػكف مػػف بعػػد عمػػـو 
ػػػاء كالمخمكقػػػات الخرسػػػاءشػػػيئن  ذا عمػػػت  ا، أك لينظػػػر إلػػػى غيػػػره مػػػف البيػػػائـ البيمى ، كا  التػػػي ال تعقػػػؿي

جبهئمئُّٱٱاهػػػػػض عطايػػػكمف في اـ اهلل ػػػػػػػـ أف كؿَّ ذلؾ مف إنعى ػػػػأصكاتيا ال تيفًيـ؛ ليعم
 .[13الرحمف:  ] َّحب

 
 

                                                           

 (.1/5714أيسر التفاسير ) :أسعد حكمد (1)
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ُقيمةُولدةُاإلنسانُعمىُالفطرة. -4
ـ كىااًلٍسػػػػًتقىامىةالفطػػػرة ىػػػػي ُُ ٍسػػػبلى  اهللي  طػػػػرى التػػػػي فى  القكيمػػػةً  الفطػػػػرةً  حقيقػػػةي ، كىينىػػػا تتأكػػػػدي "(1)اإٍلً

طبيعتيػػا مػػع طبيعػػة اإليمػػاف، كالكصػػكؿ بيػػا معػػو إلػػى كماليػػا المقػػدكر  تسػػتقاماعمييػػا، ك  اإلنسػافى 
مسخسجسحسمخجخمحجحمجمثحجهتمتختُّٱ :، قػػػاؿ (2)"ليػػػا
، [30]الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركـ:  َّمعجعمظحطمضخضحضجضخصمصحص

كيـ، كحسػػػف اإلنسػػػاف ىنػػػا كفػػػي مكاضػػػع قرآنيػػػة أخػػػرل بحسػػػف التركيػػػب، كحسػػػف التقػػػ تخصػػػيصي ك "
ػا ،(3)"التعديؿ.. فيو فضؿ عناية بيذا المخمكؽ ال يعرفػو  كقػدرنا عنػد الخػالؽ  كأفَّ لو شػأننا عظيمن

 األلباب.  كاإال ذك 
ُتسخيرُالعقلُلخدمةُاإلسالمُوالبشرية. -5

فعمػػى اإلنسػػػاف أف يسػػػعى لتطبيػػػؽ معادلػػػة النجػػػاح فػػػي الحيػػػاة، كىػػػي التركيػػػز عمػػػى قيمػػػة   
فراغ، كاستغبلؿ ىذه الطاقة العقمية الضخمة فيما يعكد عمػى الػنفس كعمػى  العقؿ كأنيا لـ تأًت مف

جكمقحقمفحفخفجفمغجغُّٱاألمػػػػػة ككػػػػػؿ بػػػػػالقيـ كالتخطػػػػػيط مػػػػػف بػػػػػاب 
ضػعافو بالمحٌرمػات كالميسػكرات، أك حرفػو عػف مسػاره [2] المائػدة:  َّحك ، كعػدـ إتبلفػو كا 

 الصحيح في التفكير.
ُتحقيقُمبدأُالشورى. -6

ا ألنيػػا تحقػػؽ نفعػػا مػػا لػػـ يكػػف سػػرن  ،فػػي كػػؿ شػػيء عػػاـ أك خػػاص رشػػدالمشػػاكرة أمػػر "ُ
كمػا لتكصؿ إلػى أصػكب اآلراء ، كخصكصػا فػي الحػركب كالمصػالحات كقضػايا األمػة العامػة، با

أكثػػػػر النػػػػاس مشػػػػاكرة، قػػػػاؿ اهلل لػػػػو:  دكا ألرشػػػػد أمػػػػكرىـ ككػػػػاف رسػػػػكؿ اهلل تشػػػػاكر قػػػػكـ إال ىيػػػػ
ينىنُّٱلى الفضػػػبلء بقكلػػػو: كمػػػدح اهلل تعػػػا ، [159]آؿ عمػػػراف:  َّٱٌٍّّٰىُّٱ
: اػػػػػػبمقػيس لقكمي رب، قالىػتٍ ػػػػػػػػػػـ، كبخاصػة فػي الحػػػػػػػاكرة نيج قديػػػػكالمش ، [38]الشكرل:  َّٰى
قالػػػػت  ،[32]النمػػػػؿ:  َّخصحصمسخسحسجسمخجخمحجحمجحجُّٱ

ذلػػؾ لتختبػػر عػػزميـ عمػػى مقاكمػػة عػػدكىـ، كحػػزميـ فػػي أمػػرىـ، كربمػػا كػػاف فػػي اسػػتبدادىا مكمػػف 
 .(4)"طر كالضعؼ كالسقكط في النيايةالخ

                                                           

 (.2/212انظر: النككم: شرح صحيح مسمـ ) (1)
 (.6/3933في ظبلؿ القرآف )سيد قطب:  (2)

 (.6/3933) المرجع السابؽسيد قطب:  (3)
 ( بتصرؼ.19/297التفسير المنير )الزحيمي:  (4)
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ُمعيةُاهللُمعُالمؤمنين. -7
لػف يتخمٌػى  فَّ اهلل إُ،[38]الحج:  َّجنممخمحمجمهلُّٱُ:قاؿ اهلل ُ

ف حاصػر األعػداءي أجسػادىـ فمػف  ف أغمقػكا دكنيػـ  يسػتطيعكاعف أىؿ الحػؽ، كا  حصػار قمػكبيـ، كا 
معجعمظحطمضُّٱ: أبكاب األرض فأبكاب السماء مفتكحة ال تيغمػؽ، قػاؿ اهلل 

، كالقمػػكب عمػػى اٌتصػػاؿ دائػػـ مػػع خالقيػػا [186]البقػػرة:  َّحقمقمفخفحفجفجغمغ
مػػا يصػػنع أعػػدائي بػػين أنػػا جنتػػي كبسػػتاني فػػي ، قػػاؿ ابػػف تيميػػة لتمميػػذه ابػػف القػػٌيـ: "كمكالىػػا 

خراجػػي مػػف بمػػدم  صػػدرم، إف رحػػت فيػػي معػػي ال تفػػارقني، إفَّ  حبسػػي خمػػكة، كقتمػػي شػػيادة، كا 
 سياحة.

مػا عػدؿ عنػدم شػكر  ات مؿء ىذه القاعة ذىبنػيقكؿ في محبسو في القمعة: لك بذلككاف 
 ما جزيتيـ عمى ما تسببكا لي فيو مف الخير، كنحك ىذا. :أك قاؿ، ىذه النعمة

الميـ أعني عمى ذكرؾ كشكرؾ كحسف عبادتؾ ما  :ككاف يقكؿ في سجكده كىك محبكس
 .(1)"كالمأسكر مف أسره ىكاه، عف ربو تعالىكقاؿ لي مرة: المحبكس مف حبس قمبو ، شاء اهلل 

ُاستشعارُالضعفُالبشري. -8
مئخئحئجئييىينيميزيريُّٱكقكلػػػػو تعػػػػالى: " 
، إشػػػػػػػػػػارة إلػػػػػػػػػػى الحصػػػػػػػػػػار اإلليػػػػػػػػػػي  [33]الػػػػػػػػػػرحمف:  َّجتهبمبخبجبحبهئ

كضػػعفاء، أغنيػػاء كفقػػراء، مرؤكسػػيف كرؤسػػاء، فػػبل سػػبيؿ ليػػـ  المضػػركب مػػف حػػكؿ خمقػػو، أقكيػػاءن 
ذا   ،ة اهلل، كال مفر مف الكقكع بيف يديو، كاالنتياء في نياية المطاؼ إليوإلى اإلفبلت مف قبض كا 

، كداخميػػا فػػ ف  َّهئمئخئُّٱأصػػبح فػػي إمكػػاف اإلنسػػاف أف يجػػكؿ بػػيف بعػػض 
، كذلػػؾ ىػػك" كميَّػػةذلػػؾ ال ينفػػي أنػػو عػػاجز كػػؿ العجػػز عػػف أف يتجاكزىػػا كيفارقيػػا كيخػػرج منيػػا بال

 .(2)النفاذ منيا "
ُخطرُحصارُالذنوب. -9

مكاجيػة حقيقيػة: حصػار الػػذنكب كأحكجيػا إلػى عمػى الػػنفس، أخطػر أنػكاع الحصػار مػف 
 ]المطففػيف: َّمثزثرثىتيتمتنتُّٱٱ: كالبػدف، قػاؿ  بلمقمكب، إذ أنيا تتػراكـ فتضػعيؼ القمػ

كحبُّ الػدنيا رأس كػؿ خطيئػة، كسػبب كركد المػكارد سببو الخمكد لمدنيا، ، كىذا الحصار لمقمب [14
ذا لـ كالميالؾ،  ربما يفقده في أم لحظة. العبد قمبويتدارؾ  كا 

                                                           

 (.1/48) الصيبابف قٌيـ الجكزية: الكابؿ (1) 
 (.4/141) أبك حياف: البحر المحيط في التفسير (2)
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ُالخاتمـــــــة
عانػػة كالتَّمػػاـ، كالصػػبلة كالسػػبلـ عمػػى مػػف أكذم عمػػى اإلً هلل كحػػده الفضػػؿ كالًمنَّػػة ك الحمػػد   

 كىـز أعداءه، كبعد: في اهلل فصبر، كجاىد رغـ الكيد كالعنت، فنصره مكاله 
 يات مػػف خػػبلؿ دراسػػتو لمكضػػكع الحصػػارتكٌصػػؿ الباحػػث إلػػى أىػػـ النتػػائج كأبػػرز التكصػػ  

 ، كىي عمى النحك التالي:في القرآف

ُأوًل:ُأىمُالنتائج:
أسػػباب فسػػاد األرض كأىميػػا تػػرؾ األمػػر بػػالمعركؼ كالنيػػي عػػف المنكػػر،  ظيػػرمػػف أ -1

ط الظممػػػة، كانعػػػداـ األمػػػف، كظيػػػكر الجيػػػؿ، كاسػػػتحقاؽ المعػػػف اإلليػػػي بػػػٌرر لتسػػػمُّ كىػػػك مي 
 كحرماف استجابة الدعاء.

البػػتبلء سػػنة إلييػػة، كمقارعػػة الباطػػؿ ال تنتيػػي مػػا دامػػت السػػمكات كاألرض، كمػػف ا -2
ف تغٌيػػر شػػكؿ  عػػرؼ ىػػذا لػػـ يتفاجػػأ مػػف صػػكلة الباطػػؿ كجػػكالت الصػػراع مػػع األعػػداء كا 

 ا، فبل بدَّ مف التربية عمى الصبر كاالحتساب.كزمانن  اكانن مالمعركة 
عػدادو الحصار نكعه مف أنكاع القتاؿ، يحتاج إلػى قػكة مقابً  -3 سػتمر، كيػأتي بمعنػى مي  مػة كا 

الحبس كاإلمساؾ كاإلحاطة كالسجف كالمنع كالتضييؽ كالحظر، ككميا مصطمحات حربية 
ريف. اصى  تمتحـ لتشٌكؿ سمسمة مف األذل كاأللـ لمميحى

ا إال إذا ىتحػٌرر مػف حصػار تلف تنجح أمة تعطي التبعيػة كالػكالء لغيػر ديػف اهلل، كلػف  -4
 ا.يا مف رأسىا، ككاف قرار يا بخبرتيسبلح ت، كصنعأبنائيا ا بأيدميأرض تزرع
عمػػػى الػػدكاـ مػػػف خػػبلؿ الحػػػرب كالًقػػيىـ يسػػعى أعػػػداؤنا إلػػى نسػػػؼ منظكمػػة األخػػػبلؽ  -5

ا مػػػف القنػػػكات كالصػػػفحات  كتنفػػػثي  الجيػػػؿى  اإلعبلميػػػة كالبلأخبلقيػػػة، التػػػي تسػػػتيدؼي  سػػػمكمن
دكاـ كتػػكفير تجيػػيش كػػؿ الطاقػػات كصػػناعة قػػكة مضػػادة عمػػى الػػ اليابطػػة، كىػػذا يتطمٌػػبي 

 البدائؿ حتى ال يتصٌدع بنياف المسمـ كأخبلقو.
أىمية عممية تحصيف المفٌكريف كالميثٌقفيف المسمميف حتػى ال يتػأٌثركا عنػد قػراءتيـ فػي  -6

 كتب غير المسمميف، أك احتكاكيـ بالعمماء أثناء الدراسة كالمؤتمرات العممية.
ح كالحسػـ فػػي كػؿ ميػداف، بػػؿ لمتعامػؿ مػع العػدك عػػبلج لكػؿ مرحمػة، فػػبل ينفػع السػبل -7

بعػػض الميػػاديف بحاجػػة لمسياسػػة كالػػدىاء، كبعضػػيا ال دكاء لػػو إال السػػيؼ كالقػػكة، كعمػػى 
 األمة تجييز األفذاذ لكؿ مكقؼ لتيحسف التصٌرؼ كالمناكرة.
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النظريػة التػي العمميػة ك ينبغي عمى الػدعاة كالمصػمحيف عػدـ إغفػاؿ الكسػائؿ العمميػة ك  -8
ف فَّ ليػا كييحسنكا ربطيا بالكاقع كاالستفادة مف العمكـ المادٌية يـ، نستنبطيا مف القرآف الكر 

 أثرنا في تنمية قكة األمة كتجديد الصحكة كتنقية الفكر اإلسبلمي مف التشٌكىات كالشكائب.
الكصػػػكؿ لحػػػؿّْ أم مشػػػكمة يبػػػدأ بخطػػػكات ميمػػػة: األكلػػػى االعتػػػراؼ بكجػػػكد المشػػػكمة،  -9

عرضػػيا عمػػى القػػرآف كالبحػػث عػػف حمكليػػا مػػف  كالثانيػػة: تشػػخيص المشػػكمة، كالثالثػػة:
خػبلؿ الفيػـ الصػافي لقكاعػػد القػرآف فػي التعامػؿ مػػع المشػكبلت، كاالسػتفادة مػف السػػيرة 

 النبكية، كحياة السمؼ كال نغفؿ الحمكؿ الكاقعية.

ُثانًيا:ُأبرزُالتوصيات:
كة اتٌبػػاع أسػػمكب الحكمػػة كالمكعظػػة الحسػػنة فػػي دعػػبالػػدعاة كالعممػػاء  يكصػػي الباحػػثُ -1

نسػػػػكا بػػػػديننا أحتػػػػى يمػػػػع المػػػػدعككيف المسػػػػمميف كغيػػػػرىـ، كالبعػػػػد عػػػػف التنفيػػػػر كالشػػػػدة 
 بالفيـ كالمحبة. كيستسممكا لشريعة ربنا 

حتى يكصي الباحثي كليى األمر كالحككمة بأىمية اتباع منيجية السفير المسمـ الدائـ،  -2
 قضيتو، كيبحث عف حمكؿ لمحصار. يينٌظر لدينو، كينصر

قػكم كىػادؼ لنقػؿ عصػرٌم ف عمػى اإلعػبلـ بضػركرة تػكفير إعػبلـ ك القػائم ثيينٌبو الباحػ -3
صػػكرة مشػػٌرفة عػػف ديننػػا، كفػػي نفػػس الكقػػت نيصػػرة قضػػايا المحاصػػريف كالمستضػػعفيف 

كشػػػؼ زيػػػؼ األعػػػداء الػػػذيف يػػػزٌكركف يػػػنجح فػػػي ك  ،المحافػػػؿ الدكليػػػةالعػػػالـ كفػػػي أمػػػاـ 
 الحقائؽ.

كػؿ مشػكبلتيـ فػي كتػاب لحمػكؿ ال البحػث عػفبيكصػي الباحػث طمبػة العمػـ كالمسػمميف  -4
رشػػاد لكػػػؿ أزماتنػػا، ككممػػػا أبحرنػػا أكثػػػر فػػي معانيػػػو اسػػػتطعنا أف  اهلل  ففيػػو ىدايػػػة كا 

 .بذلؾ نسؿُّ سمكمو كنأمفي شركرهنتكٌحد في كجو عدكنا، كنكتشؼ خططو كأفكاره ك 
يكصي الباحث بضركرة تقديـ الكفاءات حتى لك كاف مف غير المسمميف ػػػ بشػرط أمػف  -5

كالكاسػػػػطة  ةػػػػػػ ككضػػػػع الرجػػػػؿ المناسػػػػب فػػػػي المكػػػػاف المناسػػػػب، كمحاربػػػػة الرشػػػػك  مكػػػػره
أىمػػو لػػدكافع حزبيػػة كاعتبػػارات القرابػػة كالصػػداقة المحسػػكبية كتكسػػيد األمػػر إلػػى غيػػر ك 

 كغيره؛ ألنيا مف أسباب الفساد التي تيضعؼ األمة كالشعكب.
 قامة مشاريع يتعٌدل نفعيا انتباه كالة األمر في كؿ المياديف أف ييبادركا ب يمفت الباحث -6

إلػػى أكبػػر قػػدر ممكػػف، فتغيػػث المميػػكؼ، كتغنػػي الفقيػػر، كيتكافػػؿ المجتمػػع، كيتطػػٌكر 
 الجيؿ، فنبني في كؿ المجاالت كنحٌصف مجتمعنا فنٌفشؿ الحصار.
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كأكصػػي كػػؿ المسػػمميف بضػػركرة العمػػؿ بسػػنة األخػػذ باألسػػباب مػػف خػػبلؿ فيػػـ قصػػص  -7
رفة الػدكر الٌريػادم لكػؿ مسػمـو فػي ثغػره لنصػرة ديػف القرآف كالكقكؼ عمى ىداياتيا، كمع

 ككسر الحصار عف المستضعفيف، كتخفيؼ مآسي المسمميف. ،اهلل 
االسػػػػتفادة مػػػػف اليػػػػدايات كالمنيجيػػػػات العمميػػػػة فػػػػي آخػػػػر البحػػػػث إذ فييػػػػا الكثيػػػػر مػػػػف  -8

 التكجييات كالعبلجات النافعة ب ذف اهلل تعالى.

لكماؿ، كعذرم أنني بذلت قصارل جيدم كمداد قممي كأخيرنا فيذا جيد المقؿ، كال اٌدعي ا
ا غائرنا، سائبلن ربي  جٌميألي  أف يغفر الزلؿ كأف يجبر  قضية شائكة مف قضايا أمتنا، كجرحن

ولسانكأف ييثيبني عمى شرؼ المحاكلة كطمب العمـ النافع لعٌمي أيحشري مع أىمو، النقص كالخمؿ، 

:حاليكقولالقائل

  كجف عى مً  ما ال قيتي   كشؼى بلن ؤمّْ مي   جرى ذا عى  جبً النَّ  كابً رً  خمؼى  أسيري 
  رجً مف فى  الكرل في ذاؾى  فكـ لربّْ   كاػػػا سبقمى  بيـ مف بعدً  ف ف لحقتي 
ف بقيتي   جً رى مف حى  في ذاؾى  رجو فما عمى عى   امنقطعن  األرضً  رً ػػبظي كا 

خبلص كالقىبكؿ، الميـ اجعؿ عممي ىذا في رضاؾ، الميـ إني أسألؾ التكفيؽ كالسداد كاإل
يتقٌبؿ اهلل مف المتٌقيف أحسف ما عممكا كيتجاكز عف  ألقاؾ، يكـ ثـ حسف الخاتمة كالرضا يكـ

 سيئاتيـ.

كختاـه أيعٌطري فيو أنفاسي بالصمكات الزكٌيات المباركات عمى أشرؼ كأسعد البريات قرة 
 كالحمد هلل رب العالميف. ، عيني محمد 
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ُالمصادرُوالمراجع

ُ ُالبيانُفيُإيضاحُالقرآنُبالقرآن"، ُأضواء لمشيخ محمد األميف بف محمد المختار بف عبد "
ىػ(، دار الفكر لمطباعة ك النشر ك التكزيع بيركت، لبناف، 1393القادر الجكني الشنقيطي )ت: 

 ـ.  1995ىػ،  1415عاـ النشر 

ىػ(، دار الغرب اإلسبلمي، 1414محمد المكي الناصرم )ت:  أحاديثُالتفسير"،ُ"ُالتيسيرُفي
 ـ. 1985 -ىػ  1405لبناف، الطبعة األكلى،  –بيركت 

المستشار سالـ البينساكم، دار اقرأ  "ُالخالفةُوالخمفاءُالراشدونُبينُالشورىُوالديمقراطيةُ"،
 ـ.1900لمنشر كالتكزيع، 

لمنمرم، الحافظ يكسؼ بف البر، المحقؽ: الدكتكر شكقي  والسير"،"ُالدررُفيُاختصارُالمغازيُ
 ىػ.1403ضيؼ، دار المعارؼ، القاىرة، الطبعة الثانية، 

ُوالحماية"، " ُلجوانبُالحذر ُقراءة ُالنبوية، لمدكتكر إبراىيـ عمي أحمد، سمسمة دكرية  السيرة
 ـ.1996ىػ/1417تصدر عف كزارة األكقاؼ قطر، الطبعة األكلى 

ُالم ، ألبي القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب األصفيانى فرداتُفيُغريبُالقرآن""
 ىػ.  1412ىػ(، دار القمـ، الدار الشامية، دمشؽ بيركت، الطبعة: األكلى، 502: ت)

ُ ُالنبوية، ُالمنيجُالتربويُلمسيرة ُالتربيةُالجيادية" –، دار الكفاء منير الغضبافلمدكتكر ُ"،
 ـ.2005-ق1426سادسة األردف، الطبعة ال

عبلء الديف عمي بف محمد بف إبراىيـ بف  "ُتفسيرُالخازن،ُلبابُالتأويلُفيُمعانيُالتنزيل"،
ىػ(، تصحيح: محمد عمي شاىيف، دار 741عمر الشيحي أبك الحسف، المعركؼ بالخازف )ت: 

 ىػ. 1415بيركت، الطبعة األكلى،  –الكتب العممية 

منصكر بف محمد بف عبد الجبار ابف أحمد المركزل السمعاني  أبك المظفر، "ُتفسيرُالقرآن"،
ىػ(، المحقؽ: ياسر بف إبراىيـ كغنيـ بف عباس بف غنيـ، 489التميمي الحنفي ثـ الشافعي )ت: 

 ـ. 1997 -ىػ1418السعكدية، الطبعة األكلى،  –دار الكطف، الرياض 

ىػ(، 573: تالحميرل اليمني )شكاف بف سعيد "ُشمسُالعمومُودواءُكالمُالعربُمنُالكموم"،ُ
د يكسؼ محمد عبد اهلل،  -مطير بف عمي اإلرياني  -المحقؽ: د حسيف بف عبد اهلل العمرم 
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 1420سكرية(، الطبعة: األكلى،  -لبناف(، دار الفكر )دمشؽ  -دار الفكر المعاصر )بيركت 
 ـ. 1999 -ىػ 

ُمجازُالقرآن"،ُ ىػ(، المحقؽ: محمد 209رم )ت: ألبي عبيدة معمر بف المثنى التيمى البص"
 ىػ . 1381القاىرة، الطبعة –فكاد سزگيف، الناشر: مكتبة الخانجى 

ُمجمةُالمنار" ، لمحمد رشيد بف عمي رضا، كمجمكعة مف المؤلفيف، مجمكعة مف المؤلفيف، "
 ىػ( . 1354: تمحمد رشيد بف عمي رضا )

ُمجموعُرسائلُالحافظُابنُرجبُالحنبمي"، بد الرحمف بف أحمد بف رجب بف لزيف الديف ع "
ىػ(، الفاركؽ الحديثة لمطباعة 795الحسف، السىبلمي، البغدادم، ثـ الدمشقي، الحنبمي )ت: 

 2003 -ىػ  1424/ األكلى، 3ـ، جػ  2003 -ىػ  1424/ الثانية، 2، 1كالنشر، الطبعة جػ 
 .2004 -ىػ  1425/ األكلى، 4ـ، جػ 

 -ىػ 1433عمي بف نايؼ الشحكد، الطبعة األكلى،  والسنة"،ُ"ُمفيومُالولءُوالبراءُفيُالقرآن
 ـ.  2012

إبراىيـ بف عمر بف حسف الرباط بف عمي بف أبي بكر  "ُنظمُالدررُفيُتناسبُاآلياتُوالسور"،
 ىػ(، دار الكتاب اإلسبلمي، القاىرة.885البقاعي )ت: 

ُالنبوية"" ؤسسة اقرأ، الطبعة األكلى، راغب السرجاني، ملمدكتكر ، أخالقُالحروبُفيُالُسّنة
 ـ.2010 - ىػ1431

ألبي السُّعكد،  المسمىُبـ:ُتفسيرُأبيُالسُّعود، إرشادُالعقلُالسميمُإلىُمزاياُالكتابُالكريم"،"
 بيركت.  –ىػ(، دار إحياء التُّراث العربي 982محمد بف محمد بف مصطفى )ت: 

"ُ ُوبيانو"، ُالقرآن ىػ(، دار 1403ش )المتكفى : محيي الديف بف أحمد مصطفى دركيإعراب
 -بيركت، دار ابف كثير  -دمشؽ  -سكرية، دار اليمامة  -حمص  -اإلرشاد لمشئكف الجامعية 

 ىػ. 1415بيركت، الطبعة الرابعة،  –دمشؽ 

ناصر بف سميماف العمر، سمسمة تصدر عف مجمة البياف، الطبعة  "إلُتنصروهُفقدُنصرهُاهلل"،
 ـ.2008ىػ، 1429األكلى 

ُيوسفُ"اإل ُفيُسورة ُدارة لمباحث نايؼ شعباف قرمكط، إشراؼ الدكتكر: عصاـ العبد "،
 ـ. 2009-ق1430زىد، الجامعة اإلسبلمية، 
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ىػ(، 256محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم، أبك عبد اهلل )ت: "األدبُالمفرد"،ُ
 –ق 1409ركت، الطبعة الثالثة، بي –المحقؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، دار البشائر اإلسبلمية 

 ـ.1989

القاىرة ، الطبعة الثالثة  -سعيد حكل ، دار السبلـ لمطباعة كالنشرل "األساسُفيُالتفسير"،
 ـ .1991

ُ ُاإلسالمية" ُفيُفكُالحصارُعنُالدعوة ُوالعصرية رمضاف إسحؽ الزياف، "األساليبُالنبوية
المنعقد بكمية أصكؿ الديف في الجامعة  بحث مقدـ إلى مؤتمر"اإلسبلـ كالتحديات المعاصرة"،

 ـ.3/4/2007-2اإلسبلمية في الفترة: 

ُكامل"، ُدين لمعبلمة الشيخ محمد األميف بف محمد المختار الشنقيطي، )ت:  "اإلسالم
 ق(، مف إصدارات الرئاسة العامة لمبحكث العممية كاإلفتاء، السعكدية. 1393
ىػ(، دار العمـ لممبلييف، الطَّبعة الخامسة 1396د )ت: "، لمزركمي، خير الدّْيف بف محمك "األعالم
 ـ.2002أيار / مايك  -عشر 

ُ ُبالمعروفُوالنييُعنُالمنكرُفيُضوءُكتابُاهلل"، سميماف بف عبد الرحمف الحقيؿ، "األمر
 ـ. 1996 -ىػ 1417الطبعة الرابعة، 

بف حياف أثير ألبي حياف محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ  "البحرُالمحيطُفيُالتفسير"،
بيركت، الطبعة: –ىػ(، المحقؽ: صدقي محمد جميؿ، دار الفكر745الديف األندلسي )ت: 

 ىػ. 1420

ألبي حياف محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف حياف أثير  البحرُالمحيطُفيُالتفسير"،"
بيركت، الطبعة:  –ىػ(، المحقؽ: صدقي محمد جميؿ، دار الفكر 745الديف األندلسي )ت: 

 ىػ. 1420
ُالعربية"، ُالبالد ُفي ُوالستعمار )عرض لجيكد المبشريف التي ترمي إلى اخضاع  "التبشير

الشرؽ لبلستعمار الغربي(، لمدكتكر مصطفى خالدم، كالدكتكر عمر فركخ، المكتبة العصرية، 
 ـ.1973صيدا، بيركت، الطبعة الخامسة، 

البف  رُالعقلُالجديدُمنُتفسيرُالكتابُالمجيد"،التَّحريرُوالتَّنوير"ُ"تحريرُالمعنىُالسَّديدُوتنوي"
 ىػ.1984تكنس،  -ىػ(، الدار التُّكنسية لمنشر 1393عاشكر، محمد الطَّاىر بف محمد )ت : 
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ُ ُالبسيط"، ألبي الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي الكاحدم، النيسابكرم، "التفسير
محمد بف سعكد اإلسبلمية،  ىػ(، عمادة البحث العممي، جامعة اإلماـ468الشافعي )ت: 
 ىػ. 1430الطبعة: األكلى، 

ىػ(، دار الفكر العربي 1390لمخطيب، عبد الكريـ بف يكنس )ت: بعد التَّفسيرُالقرآنيُلمقرآن"،"
 . م1391هـ / 1931الطبع  األلل  ، القاىرة –

 –نيؿ ، دار المجماؿ أبك حساف كآخركف"،ُُ،ُسمسمةُتفسيرُالقرآنُالكريم"التفسيرُالمنيجي
 ـ.2006عماف، األردف، الطبعة األكلى 

ُوالمنيج"، ُوالشَّريعة ُالعقيدة ُفي ُالمنير د: كىبة بف مصطفى الزُّحيمي، دار الفكر  "التَّفسير
 ىػ.1418دمشؽ، الطَّبعة الثَّانية ،  –المعاصر 

ُوالتطبيق"، ُالنظرية ُبين ُالموضوعي الدكتكر صبلح عبد الفتاح الخالدم، دار  "التفسير
 ـ.2012ىػ، 1433ائس، عماف، األردف، الطبعة الثالثة، النف

ُ ُالواضح"، الحجازم، محمد محمكد، الناشر: دار الجيؿ الجديد، بيركت، الطبعة "التفسير
 ىػ. 1413العاشرة، 

ُلمزحيمي"، ُالوسيط دمشؽ، الطَّبعة  –د: كىبة بف مصطفى الزُّحيمي، دار الفكر  "التفسير
 ىػ.1422األكلى، 

ُا" ُالكريم"،التَّفسير ُلمقرآن لمحمد سيد طنطاكم، دار نيضة مصر لمطباعة كالنَّشر  لوسيط
 ـ.1998 -1997القاىرة، الطَّبعة األكلى، تاريخ النَّشر لؤلجزاء ما بيف  –كالتَّكزيع، الفجالة 

األستاذ الدكتكر سعد المرصفي، مكتبة ابف كثير، الككيت،  "الجامعُالصحيحُلمسيرةُالنبوية"،
 ـ. 2009 -ىػ  1430لى، الطبعة األك 

"ُ ُاهلل ُرسول ُأمور ُمن ُالمختصر ُالصحيح ُالمسند ُبـ:ُُالجامع ُالمسمى ُوأيامو"، وسننو
 ىػ.1422لمبخارم، محمد بف إسماعيؿ، دار طكؽ النَّجاة، الطَّبعة األكلى،  "صحيحُالبخاري"،

ُالقرآن" كر بف فرح ، تفسير القرطبي، أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي ب"الجامعُألحكام
براىيـ 671األنصارم الخزرجي شمس الديف القرطبي )ت:  ىػ(، تحقيؽ: أحمد البردكني كا 

 ـ.1964 -ىػ 1384أطفيش، دار الكتب المصرية ، القاىرة، الطبعة الثانية، 
ُصافي"، ُلمحمود ُالكريم ُالقرآن ُإعراب ُفي محمكد بف عبد الرحيـ صافي  "الجدول

 ىػ. 1418ؤسسة اإليماف، بيركت، الطبعة الرابعةم -ىػ(، دار الرشيد، دمشؽ1376)ت:
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ُ ُاإلسالم"، ُضد ُالنفسية عبد الكىاب كحيؿ، عالـ الكتب لمطباعة كالنشر كالتكزيع، "الحرب
 ُـ.1998

خكلة "الحصارُاإلسرائيميُالمفروضُعمىُقطاعُغزةُفيُضوءُأحكامُالقانونُالدوليُالعام"،ُ
مجمة جامعة دمشؽ لمعمـك االقتصادية محي الديف يكسؼ، إشراؼ الدكتكرة أمؿ يازجي، 

 (.2011العدد الرابع27-كالقانكنية )المجمد 

الدكتكر حنا "الحصارُعمىُغزةُبحسبُقواعدُالقانونُالدوليُاإلنسانيُجريمةُإبادةُجماعية"ُ
 عيسى، 

لمدكتكر محسف محمد صالح، مف إصدارات دائرة  الحقائقُاألربعونُفيُالقضيةُالفمسطينية"،"
 ـ.  2016 - ق 1437كزارة األكقاؼ بفمسطيف، طالقدس في 

ىػ  1433عمي بف نايؼ الشحكد، الطبعة الثانية معدلة كمزيدة، "الخالصةُفيُأحكامُاألسرى"،ُ
 ـ. 2012 -

أبك العباس، شياب الديف، أحمد بف يكسؼ بف عبد "الدرُالمصونُفيُعمومُالكتابُالمكنون"،ُ
ػ(، المحقؽ: الدكتكر أحمد محمد الخراط، دار القمـ، ى756الدائـ المعركؼ بالسميف الحمبي )ت: 

 دمشؽ.

: تلعبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي، )"الدرُالمنثورُفيُالتفسيرُبالمأثور،ُ
القاىرة، الطبعة األكلى  –مركز ىجر لمبحكث كالدراسات العربية كاإلسبلمية ىػ(، 911

 ـ.2003-ق1424

ُالمختوم"، ىػ(، دار اليبلؿ،  بيركت )نفس 1427ف المباركفكرم )ت: صفي الرحم "الرحيق
 طبعة كترقيـ دار الكفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع(، الطبعة األكلى.

ُلعمر"، ُوالقتصادية ُالمالية ، دار المأمكف  2006تأليؼ: بشير كماؿ عابديف،ط "السياسة
 لمنشر كالتكزيع 

ُال ُواآليات ُالمروية ُاآلثار ُبين ُالنبوية محمد بف مصطفى بف عبد السبلـ  قرآنية"،"السيرة
جامعة عيف شمس، القاىرة، إشراؼ األستاذ الدكتكر  -الدبيسي، رسالة دكتكراة، كمية اآلداب 

 ـ. 2010 -ىػ  1431عفت الشرقاكم، عاـ
ىػ(  دار التكزيع كالنشر 1384الدكتكر مصطفى السباعي، )ت:  "السيرةُالنبويةُدروسُوعبر"،

 ـ. 1988اإلسبلمية، مصر،
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الدكتكر عمي محمد محمد الصبٌلبي، دار النشر  "السِّيرُةُالّنبويةُعرُضُوقائعَُوتحميلُأحَداث"،
 ـ. 2007ىػ، 1428لمجامعات، مصر، 

ُوالسنة"، ُالقرآن ُضوء ُعمى ُالنبوية محمد بف محمد بف سكيمـ أبك شييبة )ت:  "السيرة
 ىػ. 1427 -دمشؽ، الطبعة الثامنة  –ىػ(، دار القمـ 1403

ُلبنُىشام"، ُالنبوية طو عبد الرؤكؼ سعد عبد الممؾ بف ىشاـ بف أيكب الحميرم  "السيرة
ىػ(، المحقؽ: طو عبد الرءكؼ سعد، شركة 213المعافرم، أبك محمد، جماؿ الديف )ت: 

 الطباعة الفنية المتحدة.
ُىشام"، ُلبن ُالنبوية حمد، عبد الممؾ بف ىشاـ بف أيكب الحميرم المعافرم، أبك م "السيرة

براىيـ األبيارم كعبد الحفيظ الشمبي، شركة 213جماؿ الديف )ت:  ىػ(، تحقيؽ: مصطفى السقا كا 
 ـ.1955 -ىػ 1375مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده بمصر، الطبعة الثانية، 

ُواستعراضُأحداثيا" ُدراستيا ُمنيجية ُالنبوية  ابف ، دار، عبد الرحمف عمي الحجي"السيرة
 . ىػ 1420-األكلى مشؽ، الطبعةد –كثير

نعيـ الصفدم، بحث مقدـ إلى مؤتمر"اإلسبلـ كالتحديات  "الصبرُوالثباتُفيُمواجيةُالحصار"،
 ـ.3/4/2007-2المعاصرة"، المنعقد بكمية أصكؿ الديف في الجامعة اإلسبلمية في الفترة: 

ُ ُالقدس"، ُإلى لقدس في كزارة الدكتكر محسف محمد صالح، مف إصدارات دائرة ا"الطريق
ُـ.  2016ق، 1437األكقاؼ بفمسطيف، ط

د.عبد العزيز كامؿ، سمسمة تصدر "العممانيونُوفمسطين،ُستونُعامًاُمنُالفشل"ُوماذاُبعد؟،ُ
 ، مطابع األىراـ.2008عف مجمة البياف بالسعكدية" ط 

، حققو ىػ(395لمعسكرم، أبك ىبلؿ الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ )ت: نحك  "الفروقُالمغوية"،
 مصر. –كعمؽ عميو: محمد إبراىيـ سميـ، دار العمـ كالثَّقافة لمنشر كالتَّكزيع، القاىرة 

ىػ(، حققو 395لمعسكرم، أبك ىبلؿ الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ )ت: نحك  "الفروقُالمغوية"،
 مصر. –كعمؽ عميو: محمد إبراىيـ سميـ، دار العمـ كالثَّقافة لمنشر كالتَّكزيع، القاىرة 

لمدكتكر محمد فتحي الدريني، منشكرات جامعة دمشؽ، "الفقوُاإلسالميُالمقارنُمعُالمذاىب"،ُ
 ـ. 1992 -ق1412الطبعة الثالثة، 
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،"ُ ُوأدلَُّتُو ُاإلسالميُّ الشَّامؿ لؤلدٌلة الشَّرعيَّة كاآلراء المذىبيَّة كأىـٌ النَّظريَّات الفقييَّة  "الِفْقُو
ٍيًمٌي، دار الفكر ، سكريَّة، كتحقيؽ األحاديث النَّبكيَّة  كتخريجيا، أ. د. كىٍىبىة بف مصطفى الزُّحى

 دمشؽ، الطبعة الرَّابعة .

ُالغربي" ُبالستعمار ُالحديثُوصمتو ُاإلسالمي ىػ(، مكتبة 1402، محمد البيي، )ت: "الفكر
 كىبو، الطبعة العاشرة. 

ىػ(، دار 751الجكزية )ت:  محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ "الفوائد"،
 ـ.1973ىػ،  1393الكتب العممية، بيركت، الطبعة الثانية، 

ُمنيجُمتكامل"، ، مجيكؿ مكاف كزماف الطباعة كدار محمكد بف يكسؼ فجاؿ "القرآنُالكريم
   النشر.

ألبي الحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد  "الكاملُفيُالتاريخ"،
ىػ(، تحقيؽ: عمر عبد السبلـ تدمرم، 630الشيباني الجزرم، عز الديف ابف األثير )ت:  الكاحد

 ـ. 1997ىػ ، 1417دار الكتاب العربي، بيركت، لبناف، الطبعة األكلى، 
ُالزَّمخشري" ُ"تفسير ُبـ: ُالمسمى ُالتَّنزيل"، ُغوامض ُحقائق ُعن "، لمزمخشرم، أبك الكشاف

 ىػ.1407بيركت، الطَّبعة الثَّالثة،  -دار الكتاب العربي  ىػ(،538القاسـ محمكد بف عمرك )ت: 

، لمكفكم، أيكب بف مكسى أبك البقاء الحنفي "الكمياتُمعجمُفيُالمصطمحاتُوالفروقُالمغوية"
 بيركت. -ىػ(، تحقيؽ: عدناف دركيش، محمد المصرم، مؤسسة الرّْسالة 1094)ت: 

ُالكتاب"، مر بف عمي بف عادؿ الحنبمي الدمشقي أبك حفص سراج الديف ع "المبابُفيُعموم
-ىػ  1419ىػ(، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، الطبعة األكلى، 775النعماني )ت: 

 ـ1998
البف عطية،  أبك محمد عبد الحؽ بف غالب )ت:  "المحررُالوجيزُفيُتفسيرُالكتابُالعزيز"،

بيركت، الطَّبعة األكلى،  –لعممية ىػ(، تحقيؽ: عبد السبلـ عبد الشَّافي محمد، دار الكتب ا542
 ىػ.1422

عبد السبلـ بف عبد اهلل بف الخضر بف  "المحررُفيُالفقوُعمىُمذىبُاإلمامُأحمدُبنُحنبل"،
الرياض،  -ىػ(، مكتبة المعارؼ652محمد، ابف تيمية الحراني، أبك البركات، مجد الديف )ت: 

 ـ.1984-ىػ 1404الطبعة الثانية 
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لجماعة مف عمماء التفسير، إشراؼ مركز تفسير لمدراسات  لقرآنُالكريم"،"المختصرُفيُتفسيرُا
 ىػ.  1436القرآنية، الطبعة: الثالثة، 

ُالصَّحيحُالمختصرُبنقلُالعدلُعنُالعدلُإلىُرسولُاهللُ ُالمسمىُبـ:ُ"صحيحُ"المسند ،"
محمد فؤاد ىػ(، تحقيؽ، 261لمسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النَّيسابكرم )ت:  مسمم"،

 عبد الباقي، دار إحياء التُّراث العربي، بيركت.
محمد بف عمر بف كاقد السيمي األسممي بالكالء، المدني، أبك عبد اهلل، الكاقدم  "المغـــــازي"،

-ق1409ىػ(، تحقيؽ: مارسدف جكنس، دار األعممي، بيركت، الطبعة الثالثة  207)ت: 
 ـ. 1989

ىػ(، 502مراغب األصفاني، أبك القاسـ الحسيف بف محمد )ت: ل المفرداتُفيُغريبُالقرآن"،"
بيركت، الطَّبعة األكلى، -تحقيؽ: صفكاف عدناف الدَّاكدم، دار القمـ، الدَّار الشَّامية ، دمشؽ 

 ىػ.1412
" لمنككم، يحيى بف شرؼ المنياجُشرحُصحيحُمسممُبنُالحجاج"،ُ"شرحُالنَّوويُعمىُمسمم"

 ق.1392تُّراث العربي، بيركت، الطَّبعة الثَّانية، ىػ(، دار إحياء ال676)ت: 
منير الغضباف، دار الكفاء لمطباعة كالنشر  التربيةُالجماعية"،"المنيجُالتربويُلمسيرةُالنبوية،ُ

 ـ.2002-ق1422المنصكرة، الطبعة األكلى  –كالتكزيع 

المنار، األردف،  ىػ(، مكتبة1435منير محمد الغضباف )ت:  "المنيجُالحركيُلمسيرةُالنبوية"،
 ـ. 1990 -ىػ  1411الزرقاء، الطبعة: السادسة، 

ُ ُاهلل"، ُإلى ُالدعوة ُفي ُوأثره ُالصحيح د. حمكد بف أحمد بف فرج الرحيمي، الجامعة "المنيج
 ـ.2003ىػ/ 1423 - 35السنة  - 119اإلسبلمية بالمدينة المنكرة، الطبعة: العدد 

ىػ(، 790لمخمي الغرناطي الشيير بالشاطبي )ت: إلبراىيـ بف مكسى بف محمد ا "الموافقات"،
 ـ.1997ىػ، 1417دار ابف عفاف، الطبعة الطبعة األكلى 

 -مكجز مرتب مؤرخ ألحداث التاريخ اإلسبلمي منذ مكلد النبي الكريـ  "الموسوعةُالتاريخية"،
حتى عصرنا الحالي، إعداد: مجمكعة مف الباحثيف ب شراؼ الشيخ  -صمى اهلل عميو كسمـ 

مكم بف عبد القادر السقاؼ، مكقع الدرر السنية عمى اإلنترنت    . dorar.netعى

محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ  "الوابلُالصّيبُمنُالكممُالطيب"،
 ـ.1999ىػ(، دار الحديث، القاىرة، الطبعة الثالثة، 751الجكزية )ت: 
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عبد اهلل بف عبد الحميد األثرم، نةُوالجماعة"،ُأىلُالسُ-"الوجيزُفيُعقيدةُالسمفُالصالحُ
مراجعة كتقديـ: صالح بف عبد العزيز آؿ الشيخ، الناشر: كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ 

 ىػ.1422المممكة العربية السعكدية، الطبعة األكلى،  -كالدعكة كاإلرشاد 

ُالتَّأويل"،" ُوأسرار ُالتَّنزيل ك سعيد عبد اهلل بف عمر )ت: لمبيضاكم، ناصر الديف أب أنوار
بيركت، الطَّبعة  –ىػ(، تحقيؽ: محمد عبد الرَّحمف المرعشمي، دار إحياء التُّراث العربي 685

 ىػ.1418 -األكلى 
، لقاسـ بف عبد اهلل الركمي الحنفي، "أنيسُالفقياءُفيُتعريفاتُاأللفاظُالمتداولةُبينُالفقياء"

 ىػ. 1424ـ،2004عة ىػ(، دار الكتب العممية، الطب978)ت: 

ُ ُ ُالوىاب"، ُعبد ُبن ُمحمد ُالشيخ ُدعوة إبراىيـ بف عثماف الفارس، دار العاصمة "أىداف
 ىػ. 1410الرياض، الطبعة النشرة األكلى 

أ. كائنات محمكد عدكاف، كرقة عمؿ مقدمة ليكـ دراسي بعنكاف: دكر المرأة  "إيجابياتُالحصار"،
النسائي بجمعية القدس لمبحكث كالدراسات اإلسبلمية، في مكاجية الحصار، برعاية لجنة العمؿ 

 ـ، غزة، فمسطيف.2006كانكف أكؿ  16ىػ، 1427ذك القعدة  25

، أبي بكر جابر الجزائرم ، مكتبة العمكـ كالحكـ ، المدينة  "أيسرُالتفاسيرُلكالمُالعميُالكبير"
 ـ . 1997 –ق 1418المنكرة، السعكدية ، الطبعة الثالثة 

تفسير السمرقندم، ألبي الميث نصر بف محمد بف أحمد بف إبراىيـ السمرقندم   م"،"بحرُالعمُو
 ىػ(.373)ت: 

 ـ. 1966لمصطفى مراد الدباغ، دار الطميعة، بيركت، الطبعة األكلى،  "بالدناُفمسطين"،

ُخمدون"، ُابن ديكاف المبتدأ كالخبر في تاريخ العرب كالبربر كمف عاصرىـ مف ذكم  "تاريخ
كبر، لعبد الرحمف بف محمد بف محمد، ابف خمدكف أبك زيد، كلي الديف الحضرمي الشأف األ

 ـ. 1988ىػ،  1408ىػ(، دار الفكر، بيركت، الطبعة الثانية، 808اإلشبيمي )ت: 
ُالطبري" ُتاريخ ُوصمة ُوالمموك ُالرسل  غالب بف كثير بف يزيد بف جرير بف محمد، "تاريخ

: )ت القرطبي، سعد بف لعريب الطبرم تاريخ صمة) ،(ىػ310: ت) الطبرم جعفر أبك اآلممي،
ُ.ىػ 1387 - الثانية بيركت، الطبعة – التراث ، دار(ىػ369

: تلعمر بف شبة )كاسمو زيد( بف عبيدة بف ريطة النميرم البصرم، أبك زيد ) "تاريخُالمدينة"،
 ىػ.  1399ىػ(، حققو: فييـ محمد شمتكت، جدة، عاـ النشر262
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ىػ(، دار 333لمحمد بف محمد بف محمكد، أبك منصكر الماتريدم )ت:  نة"،"تأويالتُأىلُالس
 ـ. 2005ىػ،  1426بيركت، لبناف، الطبعة األكلى،  -الكتب العممية 

ىػ(، المحقؽ: 676ألبي زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم، )ت: "تحريرُألفاظُالتنبيو"،ُ
 عبد الغني الدقر، دار القمـ ، دمشؽ. 

"، لشياب الديف أٍحمىد بف ييكسيؼ بف عمى بف مجدُالصريحُفيُشرحُالكتابُالفصيح"تحفةُال
ٍعفىر الفيرل المقرل المغكل المالكى )ت:   -ىػ 1418ىػ(، سنة النشر 691ييكسيؼ المٍَّبًميُّ أىبيك جى

 ـ.1997
سمماف بف عمر السنيدم، سمسمة تصدر عف مجمة البياف، الرياض، السعكدية، "تدبرُالقرآن"،ُ
 ـ.2002ىػ، 1423الطبعة الثانية، 

.1418محمد متكلي الشَّعراكم )ت:  الخواطر"،ُ-"تفسيرُالشَّعراويُ  ىػ(، مطابع أخبار اليـك

ىػ(، دار 1421محمد بف صالح بف محمد العثيميف، )ت:  "تفسيرُالعثيمينُالفاتحةُوالبقرة"،
 ػ. ى 1423ابف الجكزم، المممكة العربية السعكدية، الطبعة األكلى، 

ىػ(، 1354لمحمد رشيد بف عمي رضا )ت:  تفسيرُالقرآنُالحكيم"ُالمسمىُبـ:ُ"تفسيرُالمنار"،"
 ـ. 1990الييئة المصرية العامة لمكتاب، 

ىػ(، تحقيؽ: سامي 774البف كثير، أبي الفداء إسماعيؿ بف عمر )ت:  تفسيرُالقرآنُالعظيم"،"
 ـ.1999 -ىػ 1420بعة الثَّانية، بف محمد سبلمة، دار طيبة لمنشر كالتَّكزيع، الطَّ 

لمحمد أحمد إسماعيؿ المقدـ، دركس صكتية قاـ بتفريغيا مكقع الشبكة "تفسيرُالقرآنُالكريم"،ُ
 . http://www.islamweb.netاإلسبلمية، 

: ت، لمحمد المنتصر باهلل بف محمد الزمزمي الكتاني اإلدريسي الحسني )"تفسيرُالقرآنُالكريم"
، صكتية قاـ بتفريغيا مكقع الشبكة اإلسبلميةىػ(، دركس 1419

http://www.islamweb.net  . 

ُوالعيون"، ُ"النُّكت ُالماوردي" لمماكردم، أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد )ت:  "تفسير
 بيركت، لبناف. –ىػ(، تحقيؽ: السَّيد ابف عبد المقصكد بف عبد الرَّحيـ، دار الكتب العممية 450

ىػ(، النَّاشر: شركة مكتبة كمطبعة 1371أحمد بف مصطفى المراغي )ت:  "تفسيرُالمراغي"،
 ـ.1946 -ىػ 1365مصطفى البابى الحمبي كأكالده بمصر، الطَّبعة األكلى، 
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لمنسفي،  أبك البركات عبد اهلل بف أحمد بف  تفسيرُالنَّسفي"ُ"مداركُالتَّنزيلُوحقائقُالتَّأويل"،"
يثو: يكسؼ عمي بديكم، راجعو كقدـ لو: محيي الدّْيف ىػ(، حققو كخرج أحاد710محمكد )ت: 

 ـ.1998 -ىػ 1419بيركت، الطَّبعة األكلى،  -ديب مستك، دار الكمـ الطَّيب 

ألبي البركات عبد اهلل بف أحمد بف محمكد  "تفسيرُالنسفي،ُمداركُالتنزيلُوحقائقُالتأويل"،
ؼ عمي بديكم، راجعو كقدـ لو: ىػ(، حققو كخرج أحاديثو: يكس710حافظ الديف النسفي )ت: 

 ـ. 1998 -ىػ 1419محيي الديف ديب مستك، دار الكمـ الطيب، بيركت، الطبعة األكلى، 
، ألبي بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الحميرم اليماني الصنعاني )ت: ""تفسيرُعبدُالرزاق

 ىػ . 1419ى، سنة ىػ(، دار الكتب العممية، دار الكتب العممية ، بيركت، الطبعة األكل211

ىػ(، 104: تألبي الحجاج مجاىد بف جبر التابعي المكي القرشي المخزكمي ) "تفسيرُمجاىد"،
 ـ. 1989ىػ،  1410دار الفكر اإلسبلمي الحديثة، مصر، الطبعة: األكلى، 

، ليحيى بف سبلـ بف أبي ثعمبة، التيمي بالكالء، مف تيـ ربيعة، البصرم "تفسيرُيحيىُبنُسالم"
 ىػ(، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف.200: تإلفريقي القيركاني )ثـ ا

ىػ(، نقمو إلى العربية كعمؽ 1300لرينيارت بيتر آف ديكًزم، )المتكفى: "تكممةُالمعاجمُالعربية"،ُ
ميـ النعىيمي، جػ 8 - 1عميو: جػ  : جماؿ الخياط، كزارة الثقافة كاإلعبلـ، 10، 9: محمَّد سى

 ـ.  2000، 1979ية، الطبعة: األكلى، مف الجميكرية العراق
ألبك الميث نصر بف محمد بف "تنبيوُالغافمينُبأحاديثُسيدُاألنبياءُوالمرسمينُلمسمرقندي"،ُ

ُىػ(، دار ابف كثير، دمشؽ، بيركت373: تأحمد بف إبراىيـ السمرقندم ) الطبعة الثالثة، ،
ُـ.  2000ىػ ،  1421

ُ ُىشام"، ُابن ُسيرة المحٌققيف عبد السبلـ محمد ىاركف، تنقيح كضبط تيذيب شيخ "تيذيب
 ـ. 2009الدكتكر نبيؿ عبد السبلـ ىاركف، دار الطبلئع، القاىرة، ط

ُالمنان"،" ُكالم ُتفسير ُفي ُالرَّحمن ُالكريم لمسعدم، عبد الرَّحمف بف ناصر )ت:  تيسير
، الطَّبعة األكلى ىػ(، تحقيؽ: عبد الرَّحمف بف معبل المكيحؽ، النَّاشر: مؤسسة الرّْسالة1376
 ـ.2000-ىػ 1420

ىػ(، تحقيؽ: أحمد محمد 310"، لمطبرم، محمد بف جرير)ت: جامعُالبيانُفيُتأويلُالقرآن"
 ـ.2000 -ىػ 1420شاكر، مؤسسة الرّْسالة، الطَّبعة األكلى، 
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ُالنصرة"، ُوواجب ُالمسممين أحمد بف عبد الرحمف الصكياف، مركز البياف لمبحكث  "جراحات
 ىػ. 1435ت، الرياض، السعكدية، الطبعة األكلى، كالدراسا

 "، أبك عبد الرحمف سمماف بف نصر الداية، بحث منشكر. "جريمةُالحصارُفيُميزانُالشريعة

لمدكتكر صالح حسيف الرقب، مكتبة األمؿ التجارية،  "حاضرُالعالمُاإلسالميُوالغزوُالفكري"،
 ـ.  2000ىػ، 1421غزة، الطبعة الثالثة، 

ُا ُ"خاتم لمحمد بف أحمد بف مصطفى بف أحمد المعركؼ بأبي زىرة )ت:  "،لنبيينُمحمد
 ىػ. 1425القاىرة، عاـ النشر:  –ىػ(، دار الفكر العربي 1394

االسكندرية، كالتكزيع، الطبعة السابعة، -، دار الدعكة لمطبع كالنشرمحمد الغزالي "خمقُالمسمم"،
  ـ.2008-ق1429

 ـ. 2002صالح دياب ىندم دار الفكر لمنشر كالتكزيع، ط ية"،"دراساتُفيُالثقافةُاإلسالم

ُوالغزوُ ُالباطني ُالتغمغل ُلمقاومة ُإسالمى ُمشروع ُوبروز ُالسالجقة ُدولة ُالسالجقة "دولة
مي محمد محمد الصَّبلَّبي، مؤسسة اقرأ لمنشر كالتكزيع كالترجمة، القاىرة،  الصميبي"، لمدكتكر عى

 ـ. 2006ىػ ، 1427الطبعة األكلى، 

ُ ُالرسول"، ُحول ىػ(، دار الفكر لمطباعة كالنشر 1416خالد محمد خالد ثابت )ت: "رجال
 ـ. 2000 -ىػ  1421كالتكزيع، بيركت، لبناف، الطبعة األكلى،

محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ "رسالةُابنُالقيمُإلىُأحدُإخوانو"،ُ
محمد المديفر، مطابع الشرؽ األكسط، الرياض،  ىػ(، المحقؽ: عبد اهلل بف751الجكزية )ت: 

 ىػ.1420الطبعة األكلى، 

 محمد بف إبراىيـ بف أحمد الحمد "رسائلُالشيخُالحمدُفيُالعقيدة"،ُ

زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد بف  "روائعُالتفسير،الجامعُلتفسيرُاإلمامُابنُرجبُالحنبمي"،
ىػ(، دار العاصمة، 795شقي، الحنبمي )ت: رجب بف الحسف، السىبلمي، البغدادم، ثـ الدم

 ـ. 2001 - 1422المممكة العربية السعكدية، الطبعة األكلى 
إلسماعيؿ حقي بف مصطفى اإلستانبكلي الحنفي الخمكتي ، المكلى أبك الفداء  "روحُالبيان"،

 ىػ(، دار الفكر، بيركت. 1127)ت: 
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ُالمثا ُوالسبع ُالعظيم ُالقرآن لشياب الديف محمكد بف عبد اهلل  ني"،"روحُالمعانيُفيُتفسير
ىػ(، دار الكتب 1270األلكسي، شياب الديف محمكد بف عبد اهلل الحسيني األلكسي )ت: 

 ىػ. 1415العممية، بيركت، الطبعة األكلى، 

ىػ(، 751البف قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر بف أيكب )ت: "زادُالمعادُفيُىديُخيرُالعباد"،ُ
الككيت، الطَّبعة السَّابعة كالعشركف ،  -بيركت، مكتبة المنار اإلسبلمية  -مؤسسة الرّْسالة 

 ـ.1994 -ىػ  1415
 ىػ(، دار الفكر العربي.1394"، ألبي زىرة، محمد بف أحمد بف مصطفى )ت: زىرةُالتَّفاسير"

ُلمصنعاني"، ُالسالم محمد بف إسماعيؿ بف صبلح بف محمد الحسني، الكحبلني ثـ  "سبل
ىػ(، الناشر: دار 1182بك إبراىيـ، عز الديف، المعركؼ كأسبلفو باألمير )ت: الصنعاني، أ

 الحديث.
ىػ(، 942محمد بف يكسؼ الصالحي الشامي )ت: "سبلُاليدىُوالرشادُفيُسيرةُخيرُالعباد"،ُ

تحقيؽ كتعميؽ: الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد، الشيخ عمي محمد معكض، دار الكتب العممية 
 ـ 1993 -ىػ  1414الطبعة األكلى، لبناف،  –بيركت 

ُوفوائدىا ُفقييا ُمن ُوشيء ُالصَّحيحة ُاألحاديث "، لؤللباني، أبك عبد الرَّحمف محمد "سمسمة
ُالرّْياض، الطَّبعة األكلى، -ىػ(، مكتبة المعارؼ لمنشر كالتَّكزيع 1420ناصر الدّْيف )ت: 

 م.2002ُ-ىـ1422ُ

ُ ُالعدوي"، ُلمصطفى ُالتفسير اهلل مصطفى بف العدكل شمباية المصرم،  ألبي عبد"سمسمة
مصدر الكتاب : دركس صكتية قاـ بتفريغيا مكقع الشبكة اإلسبلمية، كرقـ الجزء ىك رقـ 

 http://www.islamweb.netالدرس، 
ُتطبيقية"، ُتأصيمية ُوالتَّغيير"دراسة ُاإلصالح ُفي ُمنيجيات ُالكيف لصبلح سمطاف،  "سورة

 ـ.2008 –ق 1429ة األمريكية، الطَّبعة األكلى، الكاليات المتحد -سمطاف لمنَّشر
، لشمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي "سيرُأعالمُالنبالء"

 ـ  1985ىػ /  1405ىػ(، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 748)ت: 

 سفر بف عبد الرحمف الحكالي "شرحُالطحاوية"

، تحقيؽ محمد فرج، مكتبة عباد ابف أبي العز الحنفي كآخركفلئلماـ ُ"شرحُالعقيدةُالطحاوية"،
  ـ.2008-ق1429مصر، الطبعة األكلى  –الرحمف 
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، عبد العزيز بف عبد اهلل الراجحي، دركس صكتية قاـ بتفريغيا مكقع "شرحُتفسيرُبنُكثير"
 http://www.islamweb.netالشبكة اإلسبلمية، 

، عبد الرحيـ بف صمايؿ العمياني السممي، مصدر الكتاب، مية""شرحُرسالةُالعبوديةُلبنُتي
 دركس صكتية قاـ بتفريغيا مكقع الشبكة اإلسبلمية.

ىػ(، 449البف بطاؿ، أبك الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ )ت:  "شرحُصحيحُالبخاري"
 -ىػ 1423ة الثَّانية، تحقيؽ: أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ، مكتبة الرُّشد، السُّعكدية، الرّْياض، الطَّبع

 ـ.2003
ُ ُوزيادتو"، ُالصغير ُالجامع أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف، بف الحاج نكح بف "صحيح

 ىػ(، المكتب اإلسبلمي.1420نجاتي بف آدـ، األشقكدرم األلباني )ت: 

ابكني لمطباعة كالنَّشر كالتَّكزيع "صفوةُالتَّفاسير قاىرة، ال –"، لمصابكني، محمد عمي، دار الصَّ
 ـ.1997 -ىػ 1417الطَّبعة األكلى، 

ُاأليوبي"، ُالدين لمدكتكر عمي محمد الصبلبي، دار التكزيع كالنشر، الطبعة األكلى  "صالح
 ـ.2008 –ق 1429

محمد بف عبد اهلل السمكمي، سمسمة تصدر عف "ضحاياُبريئةُلمحربُالعالميةُعمىُاإلرىاب"،ُ
ية عمى اإلرىاب، د.محمد بف عبد اهلل السمكمي، مجمة البياف، ضحايا بريئة لمحرب العالم

 ـ، السعكدية.2005ط
ُاإلسالم" ُشيوخ ُحياة ُمن ُاألنسام –، دار العفاني سيد بف حسيف العفانيلمدكتكر  "،عاطر

 ـ. 2012-ق1433القاىرة، الطبعة العاشرة 

رة، القاى-دار التكزيع كالنشر ،عمي محمد محمد الصبلبي "عمرُبنُالخطابُشخصيتوُوعصره"،
  ـ. 2002-ق1423الطبعة األكلى 

ُالعزيز"، ُعبد ُبن مي محمد محمد الصَّبلَّبيلمدكتكر  "عمر القاىرة، -دار التكزيع كالنشر ،عى
 ـ.2006-ق1427الطبعة األكلى 

لنظاـ الديف الحسف بف محمد بف حسيف القمي النيسابكرم  "غرائبُالقرآنُورغائبُالفرقان"،
 -يا عميرات، دار الكتب العمميو، بيركت، الطبعة األكلى ىػ(، المحقؽ: الشيخ زكر 850: ت)

 ىػ. 1416
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"، لئلماـ الحافظ أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني، )ت: فتحُالباريُشرحُصحيحُالبخاري"
 ق.1379بيركت،  -ق(، ، دار المعرفة 852

 -يب ىػ(، دار ابف كثير، دار الكمـ الطَّ 1250لمشككاني، محمد بف عمي )ت:  "فتحُالقدير"،
 ىػ.1414دمشؽ، بيركت، الَّطبعة األكلى، 

سعيد بف عمي بف كىب القحطاني، الناشر: الرئاسة "فقوُالدعوةُفيُصحيحُاإلمامُالبخاري"،ُُ
 ىػ. 1421العامة إلدارات البحكث العممية كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد، الطبعة األكلى، 

لمدكتكر مٌحمد سىعيد رىمضاف البكطي،  ة"،"فقوُالسيرةُالنبويةُمعُموجزُلتاريخُالخالفةُالراشد
 ـ. 1999-ق1419دار السبلـ، مصر، الطبعة السادسة 

ىػ(، الناشر جامعة أـ القرل، الطبعة 1435منير محمد الغضباف، )ت:  "فقوُالسيرةُالنبوية"،
 ـ. 1992ىػ ، 1413الثانية، 

مـ، دمشؽ، الطبعة األكلى، ىػ(، دار الق1416محمد الغزالي السقا )ت:  "فقوُالسيرةُلمغزالي"،
 ىػ.  1427

بيركت،  القاىرة،  –ىػ(، دار الشُّركؽ 1385لسيد قطب إبراىيـ حسيف )ت:  فيُظاللُالقرآن"،"
 ىػ.1412الطَّبعة السَّابعة عشر، 

َُأْىَمُو"، َُأِبيُدوا ُاإِلْساَلَم َُدمُِّروا ُالغربُيقولون: جبلؿ العالـ، عبد الكدكد يكسؼ الدمشقي  "قادة
 ـ.  1974ىػ ، 1395ىػ(، 1403)ت: 

ُجالوت"، ُعين ُإلى ُالبداية ُمن ُالتتار لمدكتكر راغب السرجاني، مؤسسة اقرأ لمنشر   "قصة
 ـ. 2006ىػ ، 1427كالتكزيع كالترجمة، القاىرة، الطبعة األكلى، 

ىاركف ىاشـ رشيد، سمسمة المدف الفمسطينية، تصدر عف المنظمة العربية  "قصةُمدينةُغزةُ"،
 ة كالثقافة كالعمكـ.  لمتربي

ىػ(، دار الكتب 816، عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني )ت: "كتابُالتعريفات"
 ـ1983-ىػ 1403العممية بيركت، لبناف، الطبعة األكلى 

ألبي عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ الفراىيدم البصرم )ت:  "كتابُالعين"،
 م المخزكمي، د إبراىيـ السامرائي، دار كمكتبة اليبلؿ.ىػ(، المحقؽ: د ميد170
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محمد بف عمي ابف القاضي محمد حامد بف محٌمد صابر  "كشافُاصطالحاتُالفنونُوالعموم"،
ىػ(، مكتبة لبناف ناشركف، بيركت، الطبعة 1158الفاركقي الحنفي التيانكم )المتكفى: بعد 

 ـ.1996 -األكلى 

ُمختمفة" ُبمعان ُقرآنية عمي فيمي النزىي، دار القمة، االسكندرية، الطبعة األكلى،  ،"كممات
 ـ. 2014ىػ، 1435

أبك بكر بف عبد اهلل بف أيبؾ الدكادارم، حٌقؽ الجزء السابع: د سعيد  "كنزُالدررُوجامعُالغرر"،
كبرت ركيمر،1972ىػ،  1391عبد الفتاح عاشكر، ـ، 1960ـ، كحٌقؽ الجزء التاسع: ىانس ري

 ابي الحمبي. الناشر عيسى الب

ُالتبعيةُوالحصار"، ُالمسممونُقيد أنكر الجندم، مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة  "كيفُُيحّطم
 ـ.1985 -ىػ1405األكلى، 

ُالعرب ىػ(، دار صادر، بيركت، 711"، البف منظكر، محمد بف مكـر بف عمى )ت: "لسان
 ىػ. 1414الطَّبعة الثَّالثة، 

"، لمقشيرم، عبد الكريـ بف ىكازف بف عبد الممؾ القشيريُسيرلطائفُاإلشارات،ُالمسمىُبـ:ُ"تف"
مصر،  –ىػ(، تحقيؽ: إبراىيـ البسيكني، النَّاشر: الييئة المصرية العامة لمكتاب 465)ت: 

 الطَّبعة الثَّالثة.
ُ ُالقرآن"، ُعموم ُفي ىػ(، مكتبة المعارؼ لمنشر 1420مناع بف خميؿ القطاف )ت: "مباحث

 ـ.2000 -ىػ1421بعة الثالثة كالتكزيع، الطبعة الط

ُاإلسالمية"، ُالبحوث مجمة دكرية تصدر عف الرئاسة العامة إلدارات البحكث العممية  "مجمة
كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد، المؤلؼ: الرئاسة العامة إلدارات البحكث العممية كاإلفتاء كالدعكة 

 كاإلرشاد. 
 ،ُم12/2/2016"مجمةُالبشير:ُموقعُاإلسالمُاليوم"

ىػ 1406سنة مف  22تصدر عف المنتدل اإلسبلمي، أعداد مجمة البياف عبر "مجمةُالبيان"،ُ
 ىػ.  1428إلى 

ُالمؤتمرُاإلسالميُبجدة"، المؤلؼ: تصدر عف  "مجمةُمجمعُالفقوُاإلسالميُالتابعُلمنظمة
عددا، ككؿ عدد يتككف مف مجمكعة مف  13منظمة المؤتمر االسبلمي بجدة، كقد صدرت في

 ات. المجمد
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ىػ(، تحقيؽ: عبد 728البف تيمية، أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ )ت:  مجموعُالفتاوى"،"
الرَّحمف بف محمد بف قاسـ، النَّاشر: مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشَّريؼ ، المدينة 

 ـ.1995 -ىػ 1416النَّبكية، المممكة العربية السعكدية، 

ىػ(، تحقيؽ: 1332القاسمي، محمد جماؿ الديف بف محمد )ت:  لجماؿ الدّْيف محاسنُالتَّأويل"،"
 ىػ.1418بيركت، الطَّبعة األكلى،  –محمد باسؿ عيكف السكد، دار الكتب العمميو 

حاح"،" ُالصِّ ىػ(، 666ألبي عبد اهلل الرَّازم، محمد بف أبي بكر بف عبد القادر )ت:  مختار
صيدا،  –الدَّار النمكذجية، بيركت  -عصرية تحقيؽ: يكسؼ الشيخ محمد، النَّاشر: المكتبة ال

 ـ.1999 -ىػ 1420الطَّبعة الخامسة، 

ُ ُاإلسالمي"، ُالفقو محمد بف إبراىيـ بف عبد اهلل التكيجرم، دار أصداء المجتمع، "مختصر
 ـ.2010ىػ ،  143المممكة العربية السعكدية، الطبعة الحادية عشرة، 

ُ ُالمعاد"، ُزاد ىػ(، 1206اب بف سميماف التميمي النجدم )ت: لمحمد بف عبد الكى"مختصر
 ـ.1987 -ىػ 1407الناشر: دار الرياف لمتراث، القاىرة، الطبعة: الثانية، 

ىػ(، تحقيؽ: محمد 741لمتَّبريزم، محمد بف عبد اهلل الخطيب العمرم )ت:  "مشكاةُالمصابيح"،
 ـ.1985بعة الثَّالثة، ناصر الدّْيف األلباني، النَّاشر: المكتب اإلسبلمي، بيركت، الطَّ 

ُ أبك الحسف المجاشعي بالكالء البمخي البصرم األخفش، أبك الحسف "معانيُالقرآنُلألخفش"،
ىػ(، تحقيؽ: 215: تالمجاشعي بالكالء، البمخي ثـ البصرم، المعركؼ باألخفش األكسط )

 ـ. 1990 -ىػ 1411الدكتكرة ىدل محمكد قراعة، مكتبة الخانجي، القاىرة، الطبعة األكلى، 

ىػ(، 207ألبي زكريا يحيى بف زياد بف عبد اهلل بف منظكر الديممي الفراء )ت: "معانيُالقرآن"،ُ
 دار المصرية لمتأليؼ كالترجمة، مصر، الطبعة األكلى.

ىػ(، 626لشياب الديف أبك عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل الركمي الحمكم )ت:  "معجمُالبمدان"،
 ـ. 1995الثانية، دار صادر، بيركت، الطبعة 

ُالمعاصرة"،" ُالعربية ُالمغة ىػ( بمساعدة 1424د. أحمد مختار عبد الحميد عمر )ت:  معجم
 ـ. 2008 -ىػ  1429فريؽ عمؿ، عالـ الكتب، الطَّبعة األكلى، 

ىػ(، تحقيؽ: عبد السَّبلـ محمد 395البف فارس، أحمد بف فارس )ت:  معجمُمقاييسُالمغة"،"
 ـ.1979 -ىػ 1399ىاركف، دار الفكر، 
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لمدكتكر صبلح عبد الفتاح الخالدم، دار القمـ، دمشؽ، الطبعة  "مفاتيحُالتعاملُمعُالقرآن"،
 ـ.1994ىػ، 1415الثانية، 

ُالكبير"، لفخر الديف الرَّازم، أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف  "مفاتيحُالغيب""التفسير
 ىػ.1420الطَّبعة الثَّالثة،  بيركت، –ىػ(، دار إحياء التُّراث العربي 606)ت: 

ُالكريم"، ُالقرآن ُمن ُالستنباط فيد بف مبارؾ بف عبد اهلل الكىبي، مركز الدراسات  "منيج
 ـ. 2007ىػ، 1428كالمعمكمات القرآنية، جدة، الطبعة األكلى، 

ـ، منشكرات جمعية الدعكة  1990زيداف عبد الفتاح قعداف، ط "منيجُالقرآنُفيُالقتصاد"،
 ية .اإلسبلم

 الطيب برغكث فيُحمايةُالدعوة"،ُُ"منيجُالنبيُ

ُ ُإيمانية"، الرياض، الطبعة الرابعة  –دار طيبة لمنشر كالتكزيع الشيخ أحمد فريد، "مواقف
  ـ.2003-ق1424

ُعصرناُ ُإلى ُاإلسالم( ُقبل ُما ُ)تاريخ ُالسالم ُعميو ُآدم ُعيد ُمنذ ُاإلسالمي ُالتاريخ "موجز
حمد معمكر العسيرم، )فيرسة مكتبة الممؾ فيد الكطنية أ مُ"،97ُُُ-96ُىـ/1417ُالحاضر

 ـ. 1996 -ىػ  1417الرياض(، الطبعة األكلى،  -
ُ ُوتعريف"، ُاصطالح ُاأللفيات األستاذ سميح ناطكر، مكتبة الطميعة دالية الكرمؿ "موسوعة

 ـ.1980القدس، سنة 
ُ ُاإلسالمي"، ُالفقو بيت األفكار الدكلية، لمحمد بف إبراىيـ بف عبد اهلل التكيجرم، "موسوعة

 ـ.  2009ىػ،  1430الطبعة األكلى، 

لمدكتكر محمد ركاس  قمعجي، دار النفائس، الطبعة الرابعة "موسوعةُفقوُعمرُبنُالخطاب"،ُُ
 ـ. 1989

ُالمختصر"، حصار غزة كيطالب مصر  عمماء المسمميف"يفتي بحرمةاإلتحاد العالمي ل "موقع
 http://www.almokhtsar.com/node/184796"، بفتح معبر رفح

عمي بف نايؼ الشحكد، بحكث كمقاالت حكؿ الثكرة السكرية "نصائحُوتوجيياتُعمىُالطريق"،ُ
 ـ2012لى ـ، الطبعة األك 1/2012/ 14ـ حتى  3/2011/ 15مف 1

http://www.almokhtsar.com/node/184796
http://www.almokhtsar.com/node/184796
http://www.almokhtsar.com/node/184796
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: تشياب الديف أحمد بف محمد المقرم التممساني )"نفحُالطيبُمنُغصنُاألندلسُالرطيب"،ُ
 ـ.1997ىػ(، المحقؽ: إحساف عباس، دار صادر، بيركت، لبناف، الطبعة األكلى، 1041

ُ ُالقرآن"، القاىرة،  –ىػ(، دار السبلـ 1430محمد أحمد محمد معبد )ت: "نفحاتُمنُعموم
 ـ.  2005 -ىػ  1426ة،الطبعة الثاني

ُ ُالصييوني"، ُالعربي ُالصراع ُفي ُالحروف ُعمى إبراىيـ يحيى الشيابي ، دار األدىـ "نقاط
 ـ.1986لمترجمة كالنشر بدمشؽ، ط 

أبك العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف إبراىيـ بف أبي بكر ابف خمكاف   "وفياتُاألعيان"،
 .1994-1900در، بيركت، الطبعة ىػ(، الناشر دار صا681البرمكي اإلربمي )ت: 

ُفعموه"، ُما ُربك ُشاء عبد العزيز الجميؿ، مكتبة العبيكاف، الرياض، السعكدية، الطبعة  "ولو
 ـ.2014ىػ، 1435األكلى 

-ق1431مصر،  –، دار الراية لمنشر كالتكزيع خالد أبك شادملمدكتكر  "ياُصاحبُالرسالة"،
  ـ.2010

2016http://www.islamtoday.net/albasheer/artshow-12-226474.htm  

http://www.miftah.org/arabic/Display.cfm?DocId=14317&CategoryId=2 

ُعشر"، ُالرابع ُالقرن ُفي ُالتفسير أ. د. فيد بف عبد الرحمف بف سميماف الركمي،  اتجاىات
ة السعكدية، الناشر: رئاسة إدارات البحكث العممية كاالفتاء كالدعكة كاالرشاد في المممكة العربي

 ـ.1986 -ىػ1407الطبعة األكلى 

جامعة األزىر،  –بحث منشكر  "،المقاطعةُالقتصاديةُوذلكُأضعفُاإليمان"، حسيف شحاتو
 سمسمة بحكث كمقاالت فى الفكر االقتصادم اإلسبلمي

محمد بف إسحاؽ بف يسار المطمبي بالكالء، المدني  والمغازي(،ُسيرةُابنُإسحاقُ)كتابُالسير
 ـ .1978ىػ /1398بيركت، الطبعة األكلى  –ىػ(، تحقيؽ: سييؿ زكار، دار الفكر151)ت: 

حْيَحُةُُمَحاَوَلٌةُِلَتطِبْيِقَُقَواِعِدُالُمَحدِّثْيَنُِفْيَُنْقِدُرَواَياِتُالسِّْيَرِةُالنَُّ د. َبويَِّة"،ُالسِّيرُةُالنََّبويَُّةُالصَّ
 -ىػ1415نة المنكرة، الطبعة السادسة، أكـر ضياء العمرم، مكتبة العمـك كالحكـ، المدي

 ـ.1994
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عبد الرحمف بف ناصر  شرحُاألصولُالثالثةُ)لإلمامُالمجددُمحمدُبنُعبدُالوىابُرحموُاهلل(،
البراؾ، أعد أصمو: المجنة العممية بشبكة نكر اإلسبلـ، راجعو كقرأه عمى المؤلؼ: عبد الرحمف 

 ة شبكة نكر اإلسبلـ. بف صالح السديس، الناشر: سمسمة منشكرات مؤسس
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ُفيرسُاآلياتُالقرآنيةُأوًل:ُ

رقمُُاآليـــةُم.
ُرقمُالصفحةُاآلية

ُالفاتحةسورةُ
 132 1 َّيلىلملخلُّٱ  .1
 132 2 َّخمحمُّٱ  .2

ُسورةُالبقرةُ
 102 8 َّٱٱ...مئزئرئُّٱ  .3
 103 9 َّٱٱ...زبربيئىئُّٱٱٱ  .4
 49 11 َّٱٱ...ٱمليكىكمكلكُّٱ  .5
 102 11ٱَّٱٱ...ٱمليكىكمكلكُّ  .6
 102 12 َّٱريٰىينىنننُّ  .7
 103 13 َّٱمئخئحئجئييىيُّٱٱٱ  .8
-21ٱَّٱ...ىنننمنُّٱ  .9

22 
5 

 2 30ٱَّىمممخمحمجمُّٱ  .10
 24 44ٱَّٱٱ...جئييىينيُّ  .11
 190، 29 45 َّحتجتهبُّٱ  .12
 136 82ٱَّحبجبهئُّٱ  .13
 189، 120 83 َّحطمضخضُّٱ  .14
 74، 55 109 َّٱٱ...يكىكمكلكاكيقىقُّٱ  .15
 78 114 َّٱٱ...ىئنئمئزئرئّٰٱُّٱ  .16
 51 120 َّٱٱ...جميلىلملخلُّٱ  .17
 179 130 َّٱٱ...ىثنثمثزثرثُّٱ  .18
 158 151 َّٱٱ...محجحمجحجمثهتُّ  .19
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 26 155ٱَّٱٱ...ىهمهجهينٱُّٱ  .20
 172 159 َّٱٱ...ىينيميزيريٰىُّٱ  .21
 16 165ٱَّٱٱ...نتمتزترتيبىبنبٱُّٱ  .22
 11 173ٱَّريٰىينىنننمنزنرنممُّٱ  .23
 72، 30، 26 177 َّٱٱ...ىبنبمبزبربٱُّٱ  .24
 194 186 َّٱٱ...جعمظحطمضُّٱ  .25
 13 191ٱَّىيميخيُّٱ  .26
 151، 9 195 َّٱٱ...ىينيميزيريٰىٱ  .27
 77 196 َّمثهتُّٱ  .28
 103 205 َّٱٱ...رثيتىتنتمتزتُّٱ  .29
 102 206 َّٱٱ...ىلمليكىكمكلكُّٱٱٱ  .30
 147، 28 214 َّٱٱ...حجهتمثمتختُّٱ  .31
 132، 72، 30 216 َّٱٱ...جنيمىمممُّٱ  .32
 55، 27 217 َّٱٱ...لكاكيقىقُّٱ  .33
 164 219 َّٱٱ...لكخكجكحكمقحقُّٱ  .34
 98 251 َّٱٱ...متختحتجتهبُّٱ  .35
 165، 64 254 َّٱٱ...اكيقىقيفىفُّٱ  .36
 13 256ٱَّٱٱ...ٰرٰذييىيميخيُّٱ  .37
 180 258 َّٱٱ...ٌٍَُِّّّّّّٰٰىُّٱ  .38
 184 261 َّٱٱ...رتيبىبنبُّٱ  .39
 150 267 َّٱٱ...يلىلمليكىكُّٱ  .40
 6 269ٱَّجكمقحقمفخفُّٱ  .41
 162 273 َّٱٱ...ننمنزنُّٱ  .42
 172 283 َّٱٱ...ٰرييٰذىيميُّٱ  .43
 156 285 َّٱٱ...ننمنزنرنمماميلُّٱ  .44
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ُسورةُالُعمران
-18ٱَّٱٱ...زترتيبىبنبمبُّٱ  .45

20 
110 

 117 64ٱَّٱٱ...ٰىٰرٰذييُّٱ  .46
 153 71ٱَّٱٱ...يلىلملخلُّٱ  .47

 116 96ٱَّٱٱ...ىنننمنزنرنمماميلُّٱ  .48

 99 153ٱَّٱٱ...خفحفجفمغجغُّٱ  .49

 186، 179 103ٱَّٱٌٍّّٰىُّٱ  .50

 20 104 َّٱٱ...مماميلىلُّٱ  .51

 168 105ٱَّٱٱ...خئحئجئييُّٱ  .52

 23، 20 110 َّٱٱ...ينىنمنُّٱ  .53

 83 118ٱَّٱٱ...ىفيثىثُّٱ  .54
 109 133ٱَّٱٱ...حمجميلىلملُّٱ  .55
 65 134ٱَّٱٱ...جهينىنمنُّٱ  .56
 28 141 َّٱٱ...يلىلملخلُّٱ  .57

 105 152ٱَّٱٱ...مثزثرثيتىتُّٱ  .58
 191 159ٱَّٱٱ...مئخئحئجئييُّٱ  .59

 94 159ٱَّٱٱ...نئمئزئرئُُِّّّّٰ  .60

 110 159ٱَّٱٱ...ٌٍَّّّٰىُّٱ  .61

 102 167ٱَّٱٱ...ٰرٰذييىيٱٱٱُّٱ  .62

 103 167ٱَّٱزبربيئىئنئمئُّ  .63

 104 173ٱَّٱٱ...مكلكخكحكُّٱ  .64
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 152 180ٱَّٱ...حكجكمقحقُّٱ  .65
 26 186 َّٱٱ...مخجخمحُّٱ  .66
 172 187ٱَّٱٱ...جميلىلملخلُّٱ  .67
 16 190 َّٱٱ...يفىفيثىثنثٱُّٱ  .68
 97 195ٱَّٱٱ...حمجميلىلملخلُّٱ  .69

ُسورةُالنساء
 123 39ٱَّٱٱ...ييىيميخيحيجيُّٱ  .70
 122 165ٱَّٱٱ...زترتيبىبُّٱ  .71
 113 102ٱَّٱٱ...ٌّٰرٰىٰذييُّٱ  .72

 89 59ٱَّٱٱ...خنحنجنممخمحمُّٱ  .73

 90 145ٱَّٱٱ...متختحتجتُّٱ  .74
 9 29 َّٱٱ...ىبنبزبمبربيئٱُّ  .75
 11 93 َّٱٱ...ىلمليكىكُّٱ  .76

 21 59ٱَّٱٱ...لكخكحكجكُّٱ  .77

 31 142ٱَّىثنثمثزثرثُّٱ  .78
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ُرافُاألحاديثُالنبويةُثانًيا:ُفيرسُأط

الحكمُُمصدرُالحديثُطرفُالحديثُم
ُالصفحةُعمىيو

، كىاٍسػػتىًعٍف بًػػاهلًل كىالى » ُ .1 ػػا يىٍنفىعيػػؾى مىػػى مى اٍحػػًرٍص عى
ٍز   «تىٍعجى

 138 صحيح صحيح مسمـ

ـٍ » ُ .2 : ىىمىؾى النَّاسي فىييكى أىٍىمىكييي ؿي  56 صحيح صحيح مسمـ «ًإذىا قىاؿى الرَّجي

ػػػاؤيىي » ُ .3 ٍسػػػًمميكفى تىتىكىافىػػػأي ًدمى ـٍ اٍلمي ًتًي يىٍسػػػعىى بًػػػًذمَّ ـٍ كى
ـٍ   أىٍدنىاىي

مشكاة 
 المصابيح

 123 صحيح

ػػػمُّكفى  ًإفَّ الشَّػػػٍيطىافى  »ُ .4 قىػػػٍد أىيًػػػسى أىٍف يىٍعبيػػػدىهي اٍلميصى
ًزيرىًة اٍلعىرىبً   ًفي جى

 105 صحيح صحيح مسمـ

لىٍك آيىةن »ُ .5  17 صحيح صحيح البخارم «...بىمّْغيكا عىنّْي كى

ـٍ  »ُ .6 تىػػػػػػػكىادًّْى ـٍ كى ًمًي ػػػػػػػٍؤًمًنيفى ًفػػػػػػػي تىػػػػػػػرىاحي تىػػػػػػػرىل المي
تىعىاطيًفًيـٍ   « ...كى

 62 صحيح صحيح البخارم

ٍيػػره لىػػؾى » ُ .7 ػػؿه كىاًحػػده خى ىٍف ييٍيػػدىل بًػػؾى رىجي فىكىالمَّػػًو ألى
ٍمًر النَّعىـً   «ًمٍف حي

 189 صحيح صحيح البخارم

ـى أىٍنًفػػػٍؽ » ُ .8 تىعىػػػالىى: يىػػػا اٍبػػػفى آدى قىػػػاؿى اهللي تىبىػػػارىؾى كى
مىٍيؾى   «أيٍنًفٍؽ عى

 150 صحيح صحيح مسمـ

نى  »ُ .9 ػػػٍيؿى ٍبػػػفى حي سى ، كى ػػػٍعدو ، كىانىػػػا قىػػػٍيسى ٍبػػػفى سى ٍيػػػؼو
 « ...ًباٍلقىاًدًسيَّةً 

 12 صحيح صحيح البخارم

ػػػػػافى النَّػػػػػاسي يىٍسػػػػػأىليكفى رىسيػػػػػكؿى اهللً  ُ» .10 ػػػػػًف   كى عى
ٍيرً   « ...اٍلخى

 105 صحيح صحيح مسمـ

ـٍ رىاعو فىمىٍسئيكؿه عىٍف رىًعيًَّتوً  ُ» .11  164 صحيح صحيح البخارم « ...كيمُّكي

اؿي ًإالَّ ًإلىى ثىبلىثىًة مىسىاًجدى »ُ  .12  172 صحيح ح البخارمصحي « ...الى تيشىدُّ الرّْحى

ـي اٍمػػػًرئو مي »ُ  .13 ، يىٍشػػػيىدي أىٍف الى ًإلىػػػوى الى يىًحػػػؿُّ دى ٍسػػػًمـو
 « ...ًإالَّ المَّوي 

 9 صحيح صحيح البخارم

مىػػى  ُ» .14 ػػبلن يىٍفػػتىحي المَّػػوي عى ػػدنا رىجي يٍعًطػػيىفَّ الرَّايىػػةى غى ألى
 «يىدىٍيوً 

 13 صحيح صحيح البخارم
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، ًشػٍبرنا ًشػٍبرنا ُ» .15 ـٍ ػٍف كىػافى قىػٍبمىكي  ...لىتىٍتبىعيفَّ سىػنىفى مى
» 

 158 صحيح صحيح البخارم

لػػزكاؿ الػػدنيا أىػػكف عمػػى اهلل مػػف قتػػؿ رجػػؿ  ُ» .16
 « مسمـ

 8 صحيح صحيح الجامع

ـٍ  ُ» .17 ا لى ةو ًمٍف ًديًنًو، مى لىٍف يىزىاؿى الميٍؤًمفي ًفي فيٍسحى
ا رىامن  « ييًصٍب دىمنا حى

 12 صحيح صحيح البخارم

ػديكًد المَّػًو كىالكىاًقػًع ًفييىػا»ُ  .18 مىػى حي ثىؿي القىاًئـً عى  ...مى
» 

 25 صحيح صحيح البخارم

ًمًيـٍ »ُ  .19 تىرىاحي ، كى ـٍ ٍؤًمًنيفى ًفي تىكىادًّْى ثىؿي اٍلمي  184 صحيح صحيح مسمـ « ...مى

كىاتىوي »ُ  .20 ـٍ ييؤىدّْ زى ، فىمى ٍف آتىاهي المَّوي مىاالن  152 صحيح صحيح البخارم « ...مى

 20 صحيح صحيح مسمـ « ...ـٍ ميٍنكىرنا فىٍمييغىيٍّْرهي ًبيىًدهً مىٍف رىأىل ًمٍنكي  ُ» .21

ػػػػػػتَّى  ُ» .22 ـٍ شى ، أيمَّيىػػػػػػاتييي تو كىاأٍلىٍنًبيىػػػػػػاءي ًإٍخػػػػػػكىةه ًلعىػػػػػػبلَّ
ـٍ كىاًحده  ًدينييي  «كى

 18 صحيح صحيح البخارم

بَّػػػػػػػةي »ُ  .23 ػػػػػػػًة حى امى ـٍ ًمػػػػػػػفى اليىمى كىالى كىالمَّػػػػػػػًو، الى يىػػػػػػػٍأًتيكي
 « ...ًحٍنطىةو 

 175 صحيح صحيح البخارم

لىٍك ًبًشؽّْ تىٍمرىةو  ُ» .24 ـٍ تىًجٍد فىًبكىًممىةو طىيّْبىةو ، كى  67 صحيح صحيح البخارم «فىً ٍف لى

ٍيػػػػػًر أىىٍ ُ» .25 ػػػػػدى األىٍمػػػػػري ًإلىػػػػػى غى سّْ ًمػػػػػًو فىػػػػػاٍنتىًظًر ًإذىا كي
 «السَّاعىةى 

 107 صحيح صحيح البخارم

ثػػػػػػػـ األمثػػػػػػػؿ  ،أشػػػػػػػد النػػػػػػػاس بػػػػػػػبلء األنبيػػػػػػػاءُ» .26
 « ...فاألمثؿ

 السمسمة
 الصحيحة

 27 صحيح

كنىنىا، نىٍحفي نىًسيري ًإلىٍيًيـٍ ُ» .27 ـٍ كىالى يىٍغزي كىي  115 صحيح صحيح البخارم «اآلفى نىٍغزي

ٍدتىًنيُ» .28  177 صحيح صحيح مسمـ « ...المييَـّ أىٍنًجٍز ًلي مىا كىعى

ٍيري اآلًخرىهٍ ُ» .29 ٍيرى ًإالَّ خى  161 صحيح صحيح البخارم « ...المَّييَـّ ًإنَّوي الى خى

زىفً ُ» .30  31 صحيح صحيح البخارم « ...المَّييَـّ ًإنّْي أىعيكذي ًبؾى ًمفى اليىْـّ كىالحى
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ا اٍىتىدىٍينىاُ» .31 دٍَّقنى  المَّييَـّ لىٍكالى أىٍنتى مى ا كىالى ػػػػكىالى تىصى
مٍَّينىا  صى

 

 160 صحيح صحيح البخارم

ٍنًزؿى الًكتىاًب، سىًريعى الًحسىابً ُ» .32  110 صحيح صحيح البخارم « ...المَّييَـّ مي

تًػػُ» .33 ًلػػيى ًمػػٍف أىٍمػػًر أيمَّ ػػٍف كى َـّ، مى ػػٍيئنا فىشىػػؽَّ المييػػ ي شى
مىٍيًيـٍ   « ...عى

 164 صحيح صحيح مسمـ

ك الميٍسًمـً الى يىٍظًمميوي كىالى ييٍسًمميوي ُ» .34 ـي أىخي  170،174 صحيح صحيح البخارم «...الميٍسًم

 183 صحيح صحيح مسمـ « ...ًإفَّ الرٍّْفؽى الى يىكيكفي ًفي شىٍيءو ًإالَّ زىانىوي ُ» .35

ٍيدي ُ» .36 دَّقىؾى يىا زى  48 صحيح صحيح البخارم «ًإفَّ المَّوى قىٍد صى

ػػُ» .37 ػػا يىٍنتىًزعي ـى اٍنًتزىاعن وي ًمػػفى ًإفَّ المَّػػوى الى يىٍقػػًبضي الًعٍمػػ
 « ...الًعبىادً 

 64 صحيح صحيح البخارم

 41 صحيح صحيح مسمـ «ييعىذّْبيكفى ًفي الدٍُّنيىا ًإفَّ اهللى ييعىذّْبي الًَّذيفى ُ» .38

ػػػػوي ُ» .39 ػػػػٍؤًمًف كىاٍلبيٍنيىػػػػاًف يىشيػػػػدُّ بىٍعضي ػػػػٍؤًمفى ًلٍممي ًإفَّ المي
ا  « بىٍعضن

 157 صحيح صحيح البخارم

ثىتىؾى أىٍغًنيىاءى إً ُ» .40  165 صحيح صحيح البخارم « ...نَّؾى أىٍف تىدىعى كىرى

41. «ُ : ن قىاؿى كفى اًلحي ًفينىا الصَّ ـٍ ًإذىا كىثيػرى »أىنىٍيًمؾي كى نىعى
بىثي   «الخى

 24 صحيح صحيح البخارم

، كىًجٍبًريؿي مىعىؾى ُ» .42 ـٍ ، أىٍك ىىاًجًي ـٍ يي  161 صحيح صحيح مسمـ «اٍىجي

ـٍ أىٍف الى تىٍفعىميػػكا ُ» .43 مىػػٍيكي ن الى عى ـٍ تىٍفعىميػػكفى ذىًلػػؾى نَّكيػػ أىكىاً 
ـٍ   « ...ذىًلكي

 149 صحيح صحيح البخارم

ًريبنػا، ُ» .44 ػا بىػدىأى غى سىػيىعيكدي كىمى ًريبنػا، كى ـي غى ٍسبلى بىدىأى اإٍلً
بىاءً   «فىطيكبىى ًلٍمغيرى

 24 صحيح صحيح مسمـ

دىقىًة مىا كىافى عىٍف ظىٍيًر ًغننى، كىاٍبػدىٍأ خى ُ» .45 ٍيري الصَّ
ٍف تىعيكؿي   «ًبمى

 165 صحيح صحيح البخارم

ٍدفيكعو ًباأٍلىٍبكىاًب ُ» .46 ، مى  177 صحيح صحيح مسمـ ريبَّ أىٍشعىثى
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 179 صحيح صحيح الجامع « ...ات ات كىنَّ ستككف بعدم ىنَّ ُ» .47

كاُ» .48 قىاًربيكا كىأىٍبًشري  183 صحيح صحيح مسمـ « سىدّْديكا كى

اتىػػػٍت ُ» .49 تَّػػػى مى ػػػٍتيىا حى بىسى ػػػذّْبىًت اٍمػػػرىأىةه ًفػػػي ًىػػػرَّةو حى عي
كعنا  « ...جي

 40 صحيح صحيح البخارم

ا ُ» .50 دّْثى ًبكيؿّْ مى  191 صحيح صحيح مسمـ «سىًمعى كىفىى ًباٍلمىٍرًء كىًذبنا أىٍف ييحى

ـٍ ُ» .51 ػػػػػابىٍتيي كيًمػػػػػي ىىػػػػػذىا كىأىٍىػػػػػًدم، فىػػػػػً فَّ النَّػػػػػاسى أىصى
اعىةه   «مىجى

 114 صحيح صحيح البخارم

ػػعى النَّبًػػيّْ ُ» .52 ػػى،  كينَّػػا مى ٍرحى نيػػدىاًكم الجى نىٍسػػًقي كى
نىريدُّ القىٍتمىى ًإلى  ًدينىةً كى  «ى المى

 68 صحيح صحيح البخارم

ًزيػػػػػػرىًة ُ» .53 ػػػػػػارىل ًمػػػػػػٍف جى فَّ اٍليىييػػػػػػكدى، كىالنَّصى يٍخػػػػػػًرجى ألى
 « ...اٍلعىرىبً 

 92 صحيح صحيح مسمـ

ػػا ُ» .54 ًذرىاعن ، كى ـٍ ًشػػٍبرنا ًبًشػػٍبرو ػػٍف قىػػٍبمىكي ػػنىفى مى لىتىتَّػػًبعيفَّ سى
 « ...ًبًذرىاعو 

 56 صحيح صحيح البخارم

ـٍ ُ» .55 ـٍ ًمٍف أىٍمًركي  120 صحيح صحيح البخارم «لىقىٍد سىييؿى لىكي

ا ًمٍف أىًميرو يىًمي أىٍمرى اٍلميٍسًمًميفى ُ» .56  164 صحيح صحيح مسمـ « ...مى

ٍبدو يىٍستىٍرًعيًو اهللي رىًعيَّةن ُ» .57 ا ًمٍف عى  164 صحيح صحيح مسمـ « ...مى

ػػػػػػا، أىٍك يىػػػػػػٍزرىعي ُ» .58 ٍسػػػػػػًمـو يىٍغػػػػػػًرسي غىٍرسن ػػػػػػا ًمػػػػػػٍف مي مى
ا ٍرعن  « ...زى

 148 صحيح صحيح البخارم

اًطئه ُ» .59 ًف اٍحتىكىرى فىييكى خى  149 صحيح صحيح مسمـ «مى

دَّؽى بً ُ» .60  151 صحيح صحيح البخارم «...عىٍدًؿ تىٍمرىةو ًمٍف كىٍسبو طىيّْبو مىٍف تىصى

ٍلػػػػكي ُ» .61 ػػػػةى، فىيىكيػػػكفي دى كمى ػػػٍف يىٍشػػػػتىًرم ًبٍئػػػرى ري هي ًفييىػػػػا مى
 «كىًدالىًء الميٍسًمًميفى 

 184 صحيح صحيح البخارم

كًؼ كىالَّػػػػػػػػًذم نىٍفًسػػػػػػػػي ًبيىػػػػػػػػًدًه لىتىػػػػػػػػُ» .62 ٍأميريفَّ بًػػػػػػػػاٍلمىٍعري
ًف اٍلميٍنكىرً  فَّ عى لىتىٍنيىكي  «  كى

 22 صحيح جامعصحيح ال
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الحكمُُمصدرُالحديثُطرفُالحديثُم
ُالصفحةُعمىيو

ايىا أىبىا بىٍكرو مىا ظى ُ» .63  132 صحيح صحيح البخارم «نُّؾى ًباٍثنىٍيًف اهللي ثىاًلثيييمى

انىةي ُ» .64 نَّيىا أىمى ، كىاً  ًعيؼه ، ًإنَّؾى ضى  107 صحيح صحيح مسمـ « ...يىا أىبىا ذىرٍّ

نٍَّكا ًلقىاءى اٍلعىديكّْ ُ» .65  125 صحيح صحيح البخارم « ...يىا أىيُّيىا النَّاسي الى تىمى

يِّػػػػػا ًحػػػػػيفى ُ» .66 ا، أىكيػػػػػكفي حى ػػػػػذىعن يىػػػػػا لىٍيتىنًػػػػػي ًفييىػػػػػا جى
 ييٍخًرجيؾى 

 101 صحيح صحيح البخارم

يػػػػػا معشػػػػػر الفقػػػػػراء! أال أبشػػػػػركـن إف فقػػػػػراء ُ» .67
 المؤمنيف 

 31 صحيح صحيح الجامع
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ُ
ُ
ُ
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ُرجمُليمثالثًا:ُفيرسُاألعالمُالمت
ُالصفحةُالَعَمـــــــــــــــــــــــــــــــــم ـ
94ُُأحمد بف محمد المقرم1ُ
79ُ إسماعيؿ بف حقي اإلسبلمبكلي5ُ
2ُُأيكب بف مكسى الحسيني القريمي الكفكم4ُ
3ُ الحسيف بف محمد األصفياني2ُ
121ُ الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ الفراىيدم3ُ
6ُُزيد بف أسمـ6ُ
15ُ عمي بف محمد الجرجاني7ُ
71ُ عمي بف محمد الماكردم8ُ
59ُ محمد بف عمر بف الحسف9ُ
48ُ الماتريدممحمد بف محمد بف محمكد 10ُ
37ُ محمد بف مكـر بف عمي ابف منظكر11ُُ
80ُ محمد رشيد بف عمي رضا12ُ
34ُ لديممي الفراءايحيى بف زياد بف 13ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ


