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  إىداء

  وتوجييي إلى روح والدتي الغالية رحميا اهلل التي لم تأُل جيدًا فـي تربيتي

  . أقـدم ىذا العمل

  الحبيب إلى سبب وجودي في الحياة .. والدي

 تحترق لتضيء لآلخرين إلى الشموع التي

 عزاءإلى زوجاتي الغاليات وأبنائي األ
 ى إخوتي وأخواتيإل

 وأخص بالذكر الشيداء منيم: إلى أىمي وأقاربي
 ةابن عمي الشييد المعمم/ خضر عبد الغفار الجدب
  ةوابن عمتي الشييد/ عبد العظيم عادل الجدب

 وأختيو الشييدتين أسماء وشيماء
 وابن عمتي الشييد عبد اهلل عودة شعبان
  إلى أساتذتي الكرام وأصدقائي األوفياء

 ل الشيداء والجرحى والمرابطينإلى ك
 إلى العيون الساىرة عمى أمن الوطن والمواطن

 إلى العاممين بوزارة الداخمية ممثمة باألخ الوزير/ فتحي حماد.
 إلى العاممين بإدارة شرطة الحراسات وعمى رأسيم 

 المقدم/عامر محمد عيسى
 إلى األخ الرائد/ محسن عمي العايدي 

 وساعدني في ىذا البحث ليخرج إلى النورإلى كل من عممني حرفًا 
  أىدي ىذا البحث المتواضع راجيًا من المولى

 عز وجل أن يجد القبول والنجاح



  خ 

 شكر وتقدير وعرفان

 .(ٕ)إبراىيـ  چ...ڦ  ڦ  ڦ  ڄ ڤ  ڦچ   انطبلقان مف قكؿ اهلل 

 (3)َ(ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس) :كقكؿ الرسكؿ 

الفضػؿ  ألىػؿ معترفنػا عػز كجػؿ  اهلل بعػد شػكر كالعرفػاف  الشػكر آيػات بأسػم  بحثػي بدايػة فػي أتقػدـ فإنني

 ىذا معي عاش الذم الزميمي  إبراىيـ بف زكريا /الدكتكر فضيمة األستاذ كمشرفي عم  فضميـ  ألستاذم

 إال مػرة بػو اتصػمت كمػا الصػعاب  مػف الكثيػر لػي كذلػؿ كقتػو الاػاص  مػف لػي كبػذؿ كممػة  كممػة البحػث

 كتكجيياتو  كأسأؿ اهلل أف يجزيو عني اير ما جزل بو شياان عف تمميذه.  بنصائحو نيكغمر 

 كما كأتقدـ بالشكر كالعرفاف ألستاذم الكريميف عضكم لجنة المناقشة صاحبي الفضيمة 

 األستاذ الدكتكر/ عبد السبلـ حمداف المكح   حفظو اهلل  

ف منحػاني شػرؼ المكافقػة عمػ  مناقشػة ىػذا البحػث كالدكتكر/ صبحي رشيد اليػازجي   حفظػو اهلل   الػذي

ثرا  حمػػةو بالتكجييػػات  كتنقيحػو كتصػػكيبو  حتػ  يػػؤتي أكمػو  كياػػرج إلػ  النػػكر بأفضػؿ صػػكرة كأبيػ  ئػكا 

 فجزاىما اهلل عني اير الجزاء.

بغػزة  اإلسػبلمية الجامعػة الشػام  العممػي الصػرح بػذلؾ إلػ  العػامميف الجزيػؿ بالشػكر أتكجػو كمػا

 .العمـ طمبة ادمة في كالجبارة جيكدىـ العظيمة  عم -فمسطيف

كمػا كأشػكر  ان الػديف جميعػ أصػكؿ كميػة فػي الفضػبلء ألسػاتذتي الجزيػؿ بالشػكر ككػذلؾ كأتكجػو

كشػػكره اػػاص لمكتبػػة الجامعػػة اإلسػػبلمية  الدراسػػات العميػػا عمػػ  مػػا تقدمػػو مػػف تسػػييبلت لطمبػػة العمػػـ 

كػػذلؾ الشػػكر  ة العمػػـ مػػف كفػػرة الكتػػب كالمراجػػ  األصػػيمة كالعػػامميف فييػػا عمػػ  مػػا تقدمػػو لمبػػاحثيف كطمبػػ

                                                 
( كأارجو اإلماـ الترمذم ُُْٖ( حديث رقـ  )ِٓٓ/ْ)  باب شكر المعركؼ -أارجو اإلماـ أبي داكد في سننو كتاب األدب -ُ

كأارجو اإلماـ أحمد  َ(ُْٓٗحديث رقـ  ) (ّّٗ/ْ  )باب ما جاء في الشكر لمف أحسف إليؾ –في سننو كتاب البر كالصمة 
إسناده صحيح كرجالو رجاؿ الصحيح أنظر مسند  اإلماـ أحمد بف  َ(ِٖٓ/ِرة رضي اهلل عنو  )ىري عف أبي - في مسنده

 َـ مؤسسة الرسالةُٕٗٗ - ىجُُْٕ-ُط - (ِِٕ/ُِ)  عادؿ مرشد - تحقيؽ شعيب األرنؤكط -حنبؿ



  ث 

محمػد بكػر الريػاحي / رمضػاف بػف يكسػؼ الصػيفي  كاألسػتاذ/ الكػراـ األسػتاذ مكصػكؿ لكػؿ مػف األاػكة

 اهلل فجػزاىـ كاألستاذ/ ماجد إبراىيـ حمداف  كاألستاذ/ نمر أبك عكف  عم  ما قامكا بو مف مساعدة لي؛

 اير الجزاء. عني

 لػي اهلل دعػا مػف النػكر  ككػؿ إلػ  كاركجػو بحثػي   إنجػاز فػي سػاىـ مػف كػؿ أشػكر فػإني  كأايػران 

 . كالنجاح بالتكفيؽ
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 المــقـدمـــة
كنعػػكذ بػػاهلل مػػف شػػركر أنفسػػنا كمػػف سػػيئات   كنسػػتغفره كنسػػتيديو نسػػتعينومػػده ك إف الحمػػد هلل نح

كأشػيد أف ال إلػو إال اهلل كحػده ال شػريؾ   مف يضمؿ فػبل ىػادم لػوك   مف ييده اهلل فبل مضؿ لو  أعمالنا
كصػمي الميػـ عمػ  محمػد   عبػده كرسػكلوان كأشػيد أف محمػد  المؤمف المييمف العزيز الجبػار المتكبػر  لو

  أما بعد اكآلو كصحبو كالتابعيف كمف تبعيـ بإحساف إل  يكـ الديف كسمـ تسميمنا كثيرن 
كشػر األمػػكر   كايػر اليػدم ىػػدم محمػد صػم  اهلل عميػػو كسػمـ  الحػديث كػػبلـ اهلل فػإف أصػدؽ 
 .ككؿ ضبللة في النار  ككؿ بدعة ضبللة  محدثة بدعة ككؿ  محدثاتيا

إف مكضػػػكع األمػػػف مػػػف المكاضػػػي  الميمػػػة لحيػػػاة األمػػػة اإلسػػػبلمية  كااصػػػة لنػػػا أىػػػؿ الربػػػاط 
ف إمػا لػو عبلقػة بالحيػاة  إذ كالجياد  لما نمػر فيػو مػف ىجمػة صػييكأمريكية صػميبية منظمػة طالػت كػؿ 

الاطػػر يحػػدؽ بنػػا مػػف كػػؿ جانػػب بػػران كبحػػران ك جػػكان  ممػػا يػػدعكنا ألاػػذ أقصػػ  درجػػات الحيطػػة كالحػػذر 
كالتدابير األمنية البلزمة لحماية األنفس كاألكطاف  كقرآننا الكريـ الذم ال يأتيو الباطؿ مف بيف يديػو كال 

ڇ  ڇ  ڍ   ...ٹ ٹ چ كأكصػػانا بػػو  شػػرية إال كأٌصػػؿ لػػومػػف امفػػو  مػػا تػػرؾ شػػيئان ممػػا يصػػمح لحيػػاة الب

كنحف اآلف ك بعد أف أعيتنا نظريات األرض نتكجو ألبكاب السماء   (ّٖاألنعاـ ) چ ...   ڍ  ڌ  ڌ
)األمـــن فـــي ضـــوء القصـــص  لنسػػػتقي مػػػف معػػػيف الػػػكحي لنؤصػػػؿ لمكضػػػكع ميػػػـ فػػػي حياتنػػػا أال كىػػػك 

 .  دراسةه مكضكعيةالقرآني(
فػي القػرآف الكػريـ لنكتػب عػف األمػف نجػد أف القػرآف الكػريـ راعػ  الحاجػات  كنحف عنػدما نبحػث 
اهلل لعبػاده  ىبػة مػف كىػك الابلئػؽ األمػاف مطمػب فطػرم لكػؿ األمػف ك  حبالنفسية لئلنساف منذ نشأتو  ف

ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   چ ٹ قال اهللفقد   عجب في ذلؾ كال  يابى ىً كنعمة يغبط عمييا كؿ مف كي 

ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ ڇ  ڇ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

 چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ   ڈ     ڈ  ژ  ژ ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ

  چٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿپ  ڀ  ڀ  ڀٹ چ  اهلل قػػػػػػػاؿك  ( ٓٓالنػػػػػػػكر )

)مـن  : فعف سممة بف عبيد اهلل بػف محصػف األنصػارم عػف أبيػو  قػاؿ  قػاؿ رسػكؿ اهلل, (ْ ّقريش )
  (3)ي جسده آمنًا في سربو عنده قوت يومو, فكأنما حيزت لو الدنيا(.أصبح منكم معافى ف

                                                 

 .لباني( حسنو األُُْْ(  حديث  )ُّٕٖ/ِىػ  )ِّٕسنف ابف ماجة أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني ت  -1



  ح 

أنػػػزؿ اهلل تشػػػريعات تػػػنظـ حيػػػاة البشػػػرية فػػػي جميػػػ   اسػػػتتباب األمػػػف فػػػي المجتمعػػػاتؿ كمػػػف أجػػػ
مف  التقميؿ أك  يراتز المفضية إل  التياكف بالحدكد كالتع ائ كما ذلؾ إال مف أجؿ سد باب الذر   المجاالت

ڭ  چ  ٹ ٹ    بأكمميػا ةفإف في قتػؿ مجػـر كاحػد حيػاة ىنيئػة ألمػ  في ذلؾ ككال غر كال عجب   شأنيا

أبي ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ رسكؿ  عف(  ك ُٕٗالبقرة ) چڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ
ــين صــباحاً  لحــدٌ  )  اهلل  ــر ألىــل األرض مــن أن يمطــروا ثبلث ــام فــي األرض خي ألف فػػي إقامػػة  (3).(يق

 .ف في قمكبيـ مرضالحدكد ردع ألكلئؾ الذي
 أواًل: أسباب اختيار الدراسة:

كتػب فيػو مػف تـ عرضو عمي مف قبؿ أحد اإلاكة األفاضؿ  كىك األخ/ رمضاف الصيفي  إذ إنو لػـ يي  -ُ
 قبؿ.
 ندرة األبحاث األمنية المحكمة في مجاؿ األمف مف ابلؿ القرآف الكريـ  كااصة القصص القرآني. -ِ
 ف لدل كزارة الداامية الفمسطينية.طبيعة عممي في مجاؿ األم -ّ
النظػػرة الماتمفػػة فػػي التعامػػؿ مػػ  مصػػطمحات األمػػف المتنكعػػة  كطبيعػػة عمػػؿ رجػػاؿ األمػػف المتغيػػر  -ْ

 حسب طبيعة المرحمة  مما دفعنا لتأصيؿ ىذه المفاىيـ مف ابلؿ القصص القرآني. 
 : أىمية الدارسة:ثانياً 
 . تب كأرفعيا كىك كتاب اهلل تعاليكػ تكمف أىمية الدراسة باتصاليا بأشرؼ الُ
 . اإلسبلـ بشكؿ ااص ىي نعمة األمف ػ إف مف أعظـ النعـ عمي البشرية كميا كعم  أمةِ

 لذا فمف األىمية بمكاف أف نتناكؿ ىذه النعمة بالدراسة المتاصصة.       

إلػػ  شػػرح  حاجػػة المسػػمميف  ااصػػة أىػػؿ الربػػاط مػػنيـ الػػذيف يعيشػػكف الاػػكؼ عمػػي يػػد أعػػداء األمػػة-ّ
  .المنيج القرآني السديد الذم يبصرىـ بالتعامؿ م  ىذا العدك مف ناحية أمنيةو شاممة

 أىداف الدراسة: ًا:لثثا 
 إثراء المكتبة اإلسبلمية بأبحاث أمنية قرآنية مكضكعية. -ُ

 إبراز أىمية األمف في حياة البشرية عامة كالمسمميف ااصة. -ِ

 الجانب األمني في الحياة.بياف عناية القصص القرآني ب -ّ

 البشرية. بياف منيج القصص القرآني في التأصيؿ لممفاىيـ األمنية األكثر صكابان مف المناىج -ْ

                                                 

( حديث رقـ  ُِٕ/ّ)  عبد العظيـ بف عبد القكم بف عبد اهلل  زكي الديف المنذرم - الترغيب كالترىيب مف الحديث الشريؼ -ُ
  .(َِّٓ)( حديث رقـ  ِٓٗ/ِ)  األلباني –صحيح الترغيب كالترىيب (. كانظر  ّّٗٓ)



  خ 

 االرتقاء بالحس األمني لدل مجاىدينا كأبناء أمتنا. -ٓ

 الكشؼ عف بعض األساليب األمنية في القصص القرآني. -ٔ
 ًا: دراسات سابقة:رابع

تحرم لمباحث تبيف أنو لـ يكتب الكثير في مكضكع األمف بأنكاعو المتعددة كدراسة مف ابلؿ البحث كال
كبعضيا تاصص فػي  قرآنية مكضكعية محكمة  كلكف ىناؾ بعض المقاالت المتناثرة في بطكف الكتب

نكع مف أنكاع األمف سكاء كاف في القػرآف أك السػنة أك فييمػا معػان  كلكػف القميػؿ منيػا مػف منظػكر قرآنػي 
فكجػدت أف   د قمت بالبحث فػي الرسػائؿ العمميػة بمركػز الممػؾ فيصػؿ لمبحػكث كالدراسػات اإلسػبلميةكلق

كقػػػد كثقتيػػػا مػػػف ضػػػمف  ىنػػػاؾ سػػػت رسػػػائؿ فقػػػط التػػػي تناكلػػػت األمػػػف فػػػي القػػػرآف أك فػػػي القػػػرآف كالسػػػنة
ف الدراسػػات السػػابقة  كرسػػالتيف فقػػط مػػف اػػبلؿ الدراسػػات العميػػا بغػػزة  ىػػذا كلػػـ أجػػد مػػا ىػػك مكتػػكب عػػ

 مكضكع  )األمف في ضكء القصص القرآني(.
  ه ىي أىـ الكتب التي تكصمت إليياكىذ
نيػػػاد يكسػػؼ الثبلثينػػي  ماجسػػػتير.  األمػػف العسػػكرم فػػػي السػػنة النبكيػػة دراسػػػة مكضػػكعية تحميميػػة/ -ُ

 غزة. -رسائؿ عممية مف الجامعة اإلسبلمية 
ز . مركػماجسػتير :ةاهلل القضػا االػد عبػد معػف/ االقتصػادم األمػفالقػرآف الكػريـ فػي تحقيػؽ  مػنيج -ِ

 الممؾ فيصؿ لمبحكث كالدراسات اإلسبلمية.
  آؿ عػائش عبػػد اهللامفػاف  عبػد اهلل/ النبكيػة كالسػػنةفػي القػرآف  األمػػفلمفيػـك  التربكيػػة الػدالالت -ّ   

 . مركز الممؾ فيصؿ لمبحكث كالدراسات اإلسبلمية.ماجستير
. مركػػز الممػػؾ فيصػػؿ لمبحػػكث كالدراسػػات عطيػػةحنفػػي  ـعبػػد الحمػػيحنفػػي  /فػػي القػػرآف الكػػريـ األمػػف -ْ    

 اإلسبلمية.
  ماجستير. رسػائؿ عمميػة مػف مكضكعية/ عمي محمد أحمد العجكرم األمف األابلقي دراسة قرآنية -ٓ

  .ََِٗ- غزة –الجامعة اإلسبلمية 
 ًا: منيجية البحث: خامس

اتب  الباحث المنيج الكصػفي التحميمػي االسػتنباطي  حسػب منيجيػة التفسػير المكضػكعي كذلػؾ 
 مف ابلؿ النقاط التالية 

 مف مف القصص القرآني.جم  اآليات القرآنية الااصة بمكضكع األ -ُ
 دراسة اآليات القرآنية الااصة بالمكضكع مف كتب التفسير كالكتب األمنية كالعسكرية. -ِ

http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/1276/D100/منهج+القرآن+الكريم+في+تحقيق+الامن+الاقتصادي?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/1276/D110/معن+خالد+عبدالله+القضاه?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/1276/D110/معن+خالد+عبدالله+القضاه?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/1276/D100/الدلالات+التربويه+لمفهوم+الامن+في+القرآن+والسنه+النبويه?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/1276/D110/عبدالله+خلفان+عبدالله+آل+عائش?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/1276/D110/عبدالله+خلفان+عبدالله+آل+عائش?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/1276/D100/الامن+في+القرآن+الكريم?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/1276/D110/حنفي+عبدالحليم+حنفي+عطيه?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/1276/D110/حنفي+عبدالحليم+حنفي+عطيه?KEYSEARCH
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 دراسة تطبيقية حية مف القصص القرآني كتطبيقيا عم  النكاحي األمنية. -ّ

مػػػف مظانيػػػا األصػػػمية  ةتاػػػريج األحاديػػػث النبكيػػػة كنقػػػؿ الحكػػػـ عمييػػػا كتكثيػػػؽ النصػػػكص المػػػأاكذ -ْ
 الترجمة لؤلعبلـ المغمكريف كالبمداف المجيكلة كاأللفاظ الغريبة.ك 

  عم  النحك التالي جاءت الاطة الدراسة كتحقيقان ألىداؼ

 سًا: خـطـة البـحـث ...ساد
عمى النحو  وخاتمة ومجموعة فيارس وذلك فصول فصل تمييدي وثبلثة تتكون خطة البحث من

 التالي:

 التمييديالفصل 
 لاألمـــن الشام

 ثبلثة مباحث: يتكون منو 
 :وأىميتو وأثره عمى األمة وأنواعو  واشتقاقاتو, تعريف األمن المبحث األول:

 :مطالب أربعة يشتمل عمىو 
 واشتقاقاتو. تعريف األمنالمطمب األول: 

 المطمب الثاني: أنواع األمن.
 أثر األمن عمي األمة.المطمب الثالث: 

 لبشريةالمطمب الرابع: أىمية األمن لحياة ا
 األمن وغاياتو ومخاطر تركو وحاجة األمة إليو: توفير المبحث الثاني: حكم

 مطالب: ةثبلث يشتمل عمىو 
 األمن وغاياتو. توفير المطمب األول: حكم

 المطمب الثاني: مخاطر ترك األمن.
 المطمب الثالث: حاجة األمة اليوم إلى األمن.

 ومن يستحقو: المبحث الثالث: وسائل استقرار األمن وأسبابو
 مطالب: ةثبلث يشتمل عمىو 

 المطمب األول: وسائل استقرار األمن.
 المطمب الثاني: أسباب استقرار األمن.
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 المطمب الثالث: من يستحق األمن.

 ألولالفصل ا
 األمن العسكري في ضوء القصص القرآني

 خمسة مباحث: يتكون منو 
 :المبحث األول: األمن العسكري تعريفو وأىميتو

 ن:يمطمب مل عمىيشتو 
 المطمب األول: تعريف األمن العسكري لغة واصطبلحًا.

 المطمب الثاني: أىمية األمن العسكري.
 المبحث الثاني: منيج القصص القرآني في إرساء أسس األمن العسكري:

 ة مطالب:تس يشتمل عمىو 
 المطمب األول: ترسيخ الثقة المتبادلة بين الجند والقادة.

 جندية في السمع والطاعة.المطمب الثاني: ال
 المطمب الثالث: متابعة وتفقد الجند.

 ., والمحافظة عمى األسرارالمطمب الرابع: األخذ بأسباب الحيطة والحذر
 : أمن القيادة, والجند, والمؤسسات.المطمب الخامس

 المطمب السادس: أمن المواصبلت واالتصاالت.
 المبحث الثالث: صفات عنصر األمن العسكري:

 خمسة مطالب: تمل عمىيشو 
 .والتقوى المطمب األول: الصدق واألمانة

 المطمب الثاني: اإليجابية والمبادرة.
 المطمب الثالث: الكفاءة العممية والقدرة البدنية.

 المطمب الرابع: اليدوء وضبط النفس.
 المطمب الخامس: القدرة عمى التخفي والتمويو.

 ي:المبحث الرابع: ميام عنصر األمن العسكر 
 ثبلثة مطالب: يشتمل عمىو 

 المطمب األول: الرصد واالستطبلع.
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 المطمب الثاني: التثبت والدقة في نقل المعمومات.
 المطمب الثالث: السرعة في توصيل المعمومات.

 المبحث الخامس: تحديد الموقف األمني العسكري والتعامل مع المعمومات الواردة:         
 ثبلثة مطالب: يشتمل عمىو 
 لمطمب األول: جمع المعمومات المتوفرة.ا

 المطمب الثاني: تحميل المعمومات وتصنيفيا.
 المطمب الثالث: رفع التوصيات.

 نيالفصل الثا
 األمن الغذائي في ضوء القصص القرآني 

 ثبلثة مباحث: ويتكون من
 :وأىميتو ومويمفالمبحث األول: األمن الغذائي 

 ن:يمطمب يشتمل عمىو 
 .مفيوم األمن الغذائيالمطمب األول: 

 المطمب الثاني: أىمية األمن الغذائي.
 المبحث الثاني: منيج القصص القرآني في إرساء أسس األمن الغذائي:

 ستة مطالب: يشتمل عمىو 
 المطمب األول: الدعوة إلى اإليمان والتقوى والحث عمى االستغفار.

 المطمب الثاني: الحث عمى العمل.
 الموارد الطبيعية واألرض بالزراعة. المطمب الثالث: استغبلل

 المطمب الرابع: ترشيد االستيبلك ومنع االحتكار.
يتاء الزكاة.  المطمب الخامس: األمر باإلنفاق وا 
 المطمب السادس: النشاط االقتصادي )التجارة(.

 المبحث الثالث: عقوبة المعتدين عمى األمن الغذائي:
 أربعة مطالب: يشتمل عمىو 

 .وثواب الصدقة وخطر الربا عقوبة آكل الرباالمطمب األول: 
 المطمب الثاني: عقوبة مانعي الصدقة والزكاة.
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 المطمب الثالث: عقوبة المطففين.
 .سبيلالمطمب الرابع: عقوبة قطع ال

 الثالثالفصل 
 األمن الفكري في ضوء القصص القرآني

 خمسة مباحث: يتكون منو 
 :توو وأىميمفيوماألمن الفكري  المبحث األول:

 ن:يمطمب يشتمل عمىو 
 .مفيوم األمن الفكريالمطمب األول: 

 المطمب الثاني: أىمية األمن الفكري.
 المبحث الثاني: منيج القصص القرآني في إرساء أسس األمن الفكري:

 تسعو مطالب: يشتمل عمىو 
 المطمب األول: الدعوة إلي التفكر في ممكوت اهلل.

ثبات  قدرة اهلل الباىرة. الطمب الثاني: توحيد الخالق وا 
 المطمب الثالث: التمييز بين الخير والشر.

 المطمب الرابع: الدعوة إلي الجدال بالتي ىي أحسن.
 المطمب الخامس: التحذير من التبعية الفكرية.

 المطمب السادس: إفحام المعاندين بالحجة الدامغة.
 المطمب السابع: أخذ العبرة والعظة مما حل باألمم السابقة.

 مطمب الثامن: تجنب وساوس الشيطان.ال
 المطمب التاسع: ىجر المعاصي والذنوب.

 الفكري: االنحرافالمبحث الثالث: مظاىر 
 ة مطالب:بعس يشتمل عمىو 

 المطمب األول: االبتداع والجيل والغمو في الدين.
 المطمب الثاني: اتخاذ الكافرين أولياء.

 ة.المطمب الثالث: االستيزاء بالتكاليف الشرعي
 المطمب الرابع: إتباع المشتبيات في القرآن.
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 المطمب الخامس: االحتجاج بالباطل وتعطيل العقل.
 المطمب السادس: التناقض بين األعمال واألقوال.

 المطمب السابع: حب الدنيا عمى اآلخرة.
 )الردة الفكرية(: المبحث الرابع: آثار وعقوبة االنحراف الفكري

 ن:يمطمب يشتمل عمىو 
 الفكري عمى األمة. االنحرافمب األول: آثار المط

 الفكري. االنحرافعقوبة  المطمب الثاني:
 :وطرق عبلجو الفكري االنحرافالمبحث الخامس: سبل الوقاية من 

 ن:يمطمب يشتمل عمىو 
 المطمب األول: الوقاية من االنحراف الفكري.

 المطمب الثاني: عبلج االنحراف الفكري.
 سادسًا ـ الخاتمة/

 ".التي توصل إلييا الباحث التوصياتو نتائج الفييا أىم "و 
 سابعًا: الفيارس:

 وتشتمل عمى:
 فيرس اآليات القرآنية.

 فيرس األحاديث النبوية.
 فيرس األعبلم المترجم ليم.
 فيرس المراجع والمصادر.

 فيرس الموضوعات.
 

 
 

 ,,,واهلل من وراء القصد,,,
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 التمييديالفصل   

 األمن الشامل

 ثبلثة مباحث: يتكون منو 

 .وأىميتو وأثره عمى األمة وأنواعو  واشتقاقاتو تعريف األمن المبحث األول:

 .األمن وغاياتو ومخاطر تركو وحاجة األمة إليو توفير المبحث الثاني: حكم

 .المبحث الثالث: وسائل استقرار األمن وأسبابو ومن يستحقو
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 المبحث األول

 وأىميتو وأثره عمى األمة وأنواعو  تقاقاتوواش تعريف األمن

 :ة مطالبأربع يشتمل عمىو 

 .واشتقاقاتو تعريف األمنالمطمب األول: 

 المطمب الثاني: أنواع األمن.

 أثر األمن عمي األمة.المطمب الثالث: 

 المطمب الرابع: أىمية األمن لحياة البشرية.
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 واشتقاقاتو: األمن تعريفالمطمب األول: 
 :واصطبلحاً  : األمن لغةً أوالً 
 األمن لغًة: -أ

ٍنػتي   آًمػفه  فأنا أىًمٍنتي  كقد  بمعن ن  كاألىمانىةي  األىمافي  "الجكىرم  قاؿ   كاألىمػافً  األىٍمػفً  مػف غيػرم  كآمى
 (ُْٓعمػراف  آؿ) چ...پ  پ   ...چ  كجػؿ عػز قكلػو كمنػو  األىٍمػفي   بالتحريػؾ كاألىمىنىػةي   الاػكؼ ضد    كاألىٍمفي 
نىةي  ككذلؾ أحد  بكؿ   يثؽ الذم  أيضان  نىةي كاألىمى  ٍنتيوي  كذا عم  كأىًمٍنتيوي   األيمى  أم إليو كاٍستىٍأمفى  ... بمعن ن  كاٍئتىمى
ػػافي  ... أمانًػػوً  فػػي داػػؿ ثَّقىػػةي  الناقػػة  كاألىمػػكفي   األمػػيفي   كالتشػػديد بالضػػـ كاأليمَّ ٍمػػًؽ  المكى  أف أيًمنىػػتٍ  التػػي الاى
 (3)."ضعيفة تككف

 (1)."كالمأمف مكض  األمف منظكر "كقاؿ ابف 
 الايانػة ضػدٌ  ىػي التي األمانة أحدىما  متقارباف أصبلف كالنكف كالميـ اليمزةفارس "  ابف كقاؿ     

 (1)".التصديؽ كاآلار القمب  سيككف كمعناىا
ٍكػػركهو  تىكقػػ ً  عػػدـي  األمػػف ىػػك "  الزبيػػدم قػػاؿ كاؿي  ٍفسً الػػنَّ  طمٍأًنينىػػةي  كأىٍصػػميو اآلتػػي  الػػزَّمفً  فػػي مى  كزى

ٍكؼً   (4)".الاى
نىةه  كرىجؿه  " مآباد الفيركز كقاؿ رَّؾي  كييمىزىةو  أيمى دو  كؿ   يىٍأمىنوي   كييحى نىوي  كقد شيءو  كؿ   في أحى  آمى

ٍأمكفه   كريمَّافو  كأيمَّافه  ...كأمَّنىوي  حابىةن  يىًجدى  أف أىًمفى  كما ...ًثقىةه  بو مى ًثؽى  ما  صى نَّا ... كادى  ما أك كى  ناعىرىضٍ  كا 
انىةى  ةى  الفىراًئضى   أم األمى مي  مف كييؤىد يوً  اإليماف مف بالمسافً  ييٍظًيريه فيما يىعتىًقديىا التي الن يَّةى  أك المىٍفركضى  جى
دو  ييٍظًيٍرىا كلـ عمييا اٍئتىمىنىوي  تعال  اهلل ألفَّ  الظاًىرً  في الفىراًئض ٍمًقو مف ألحى  التٍَّكحيدً  مف أٍضمىرى  فىمىفٍ   اى

 (5)".األمانىةى  أدَّل فقد أٍظيىرى  ما ًمٍثؿى 
  آمنتؾ قد أم األماف؛ يقاؿ ف فيك آم ياؼ كلـ اطمأف  ... كأمنةن  كأمانان   أمنان  أمف  قيؿ "ك 

 (6)." (ْٔيكسؼ ) چ  ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀچ  الكريـ القرآف كفي
 مػف كمػؤتمف  كأمػيف مػأمكف  كالمفعػكؿ انػةالًاي نقػيضي   كاألمانةي   األىمىنة إعطاء  األمافي  "كقيؿ 

 (7)."ائتمنو

                                                 

 .(َُِٕ/ٓالصحاح في المغة  ) - ُ
 (.ُِ/ُّلساف العرب  ) ِ-
 (.ُّّ/ُمعجـ مقاييس المغة  ) - ّ
 (.ُْٖ/ّْتاج العركس مف جكاىر القامكس  ) - ْ
 .(ُٕٗ/ْالقامكس المحيط  مجد الديف محمد ابف يعقكب الفيركز آبادم  ) - ٓ
حياء التراث  ) -مجم  المغة العربية –المعجـ الكسيط  - ٔ  (.ِٖ/ُاإلدارة العامة لممعجمات كا 
 (.ّٖٖ/ٖف الاميؿ بف أحمد الفراىيدم  )كتاب العيف  أبي عبد الرحم - ٕ
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 التػػي لمحالػػة اسػػمان  تػػارة األمػػاف كيجعػػؿ مصػػادر  األصػػؿ فػػي كاألمػػاف كاألمانػػة كاألمػػفكقيػػؿ " 
ڤ  ... چ    تعػػال  قكلػػو نحػػك اإلنسػػاف  عميػػو يػػؤمف لمػػا اسػػمان  كتػػارة األمػػف  فػػي اإلنسػػاف عمييػػا يكػػكف

 (3)".عميو ائتمنتـ ما  أم (ِٕاألنفاؿ )   چڤ  ڦ  ڦ   
 كػؿ إلػ  يطمػئف ...  بشػيء يكػذ ب كال  ميسػ مػا بكػؿ يصػد ؽ لمػذم بػالفتح  أىمىنة  رجؿ " كيقاؿ

 (1)."نيٍؤمنيؾ ال  أم     (ْٗالنساء )  چ ...ڭ ڭ  ...چ  المدني جعفر أبك كقرأ...  أحد
مىيَّ  أىعىز ه أم  مالي أىٍمفً  مف كأىٍعطىٍيتيوقاؿ ابف عباد "    مػف مػالي أىٍمفً  مف كأىٍعطىٍيتيو "كقيؿ  (1)."عى

 (4).و"كشريفً  وً االص

 :, ًْٔ كًا ٌهًاستُثاط عذج يعاًَ نأليٍ فً انهغحًٌكٍ ٔيًا سثق  

 السكينة كالطمأنينة كاالستقرار. -ُ
 إعطاء األماف كأداء األمانة. -ِ
 الثقة كالداكؿ في الجكار كما يفيد القكة. -ّ
 التصديؽ كاإليماف. -ْ
 اإلسػػبلـ.فيػػك ذركة سػػناـ  فػػي سػػبيؿ اهلل  شػػرفيا  كىػػذا مػػف معػػاني الجيػػادأاألشػػياء كأامصػػيا ك  أعػػز -ٓ

بىؿو  أىفَّ النًَّبيَّ  عىفٍ  كما كرد ْسبَلِم اْلِجَياُد ِفي َسِبيِل اهللِ ) قىاؿى  ميعىاًذ ٍبًف جى  (5).(ُذْرَوُة َسَناِم اإلِْ
 : األمن اصطبلحًا:ب

 ذلػؾ لتنػكع النظػرة كااػتبلؼ التصػكر  ك كالسياسػييفح المفسػريف ًعدَّة في اصطبل ؼلؤلمف تعاري
ف اتَّفقت عم  بعض كظائفو كأىدافو.  كتبايف المشارب  كا 

 األمن عند المفسرين: -ٔ
 (6)".يحذر ما زكاؿ "األمف ىك   األندلسي قاؿ أبك حياف

ٍأًنينىةي  ىيكى كقاؿ محمد رشيد رضا "  ـي  النٍَّفًس  طيمى ٍكؼً  كىعىدى   (7)".اٍلاى
" االطمئنػاف إلػ  قضػية ال كقيػؿ ىػك  (8)األمف كىك سككف النفس بتكق  الايػر". "كقاؿ البقاعي 

 (9)تثير مااكؼ كال متاعب".

                                                 

 (.ِٓ القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب األصفياني  )ص يبألمفردات غريب ألفاظ القراف الكريـ  -ُ
 (.َُٓ/ُٓ  )ألبي منصكر محمد بف احمد األزىرمتيذيب المغة  - ِ
 (.ُٕٗ/ْ) (. كانظر القامكس المحيط َُٓ/ُٓكانظر تيذيب المغة لؤلزىرم  )  (ُّْ/َُالمحيط في المغة  ) - ّ
 (.ُٕٗ/ْالقامكس المحيط  مجد الديف محمد ابف يعقكب الفيركز آبادم  ) -ْ
  .(َُِِٓ(  حديث رقـ  )ّٕٓ/ّٔمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ  ) -ٓ
 (.ٖٔ/ِتفسير البحر المحيط  ) - ٔ
 (.ُْ/ٓتفسير القرآف الحكيـ  )تفسير المنار(  ) - ٕ

 (.ٕٕٓ/ّفي تناسب اآليات كالسكر  ) نظـ الدررٖ- 
 (.ِٕٗ/ُ  )تفسير الشعراكمٗ- 
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اركيػػة كبػػدكف تكمفػػة منػػو شػػعكر اإلنسػػاف بالسػػكينة كالطمأنينػػة عمػػ  حاجاتػػو الدنيكيػػة كاألي  "كىػػك 
 (3)عند تكفر أسبابو".

 :السياسييناألمن عند  -ٕ
مجمكعة  ألمف كسبلمة كراحة كطمأنينة ةاتااذ اإلجراءات كاالحتياطات البلزم ىك األمف " 
 سكاء عم  مستكل التحصينات كاإلجراءات الكقائية التي تقمؿ مف تعرض تمؾ المجمكعة  مف الناس

عم  مستكل العمؿ عم  كشؼ ماططات كبرامج العدك ككض  الاطط  لماطر مف األعداء  أك
ف العمؿ اإلسبلمي يعني البرمجة لسبلمة ا  أك تقميص الضرر الناشئ عنيا  ك  كالبرامج الكفيمة بإحباط

العمؿ اإلسبلمي مف كؿ ما قد يسيء إليو أك يتسبب لو بأضرار سكاء عم  مستكل التحصف كاإلعداد 
أك عم  مستكل كشؼ اطة العدك حرصان عم  سبلمة قيادات كأفراد كمؤسسات كممتمكات كاطط 

 (1)عة لمعامميف في الحركة اإلسبلمية".كمستندات ... ال  التاب
" السبلمة كاالطمئناف النفسي  كانتفاء الاكؼ عم  حياة الناس  أك عم  ما تقـك بو حياتػو مػف 

 (1)مصالح كأىداؼ كأسباب ككسائؿ كىك ما يشتمؿ أمف اإلنساف الفرد  كأمف المجتم ".
بطة عم  الثغكر  كترسي  معاني تحقيؽ االستقرار  كالسير عم  راحة الناس  كالمراىك  كقيؿ "

السػػكينة كاليػػدكء كالراحػػة المطمقػػة لؤلفػػراد كلممجتمػػ   إضػػافةن إلػػ  حمايػػة الصػػؼ اإلسػػبلمي كالػػدعكة اإلسػػبلمية 
 (4)."كامؿكاألمة اإلسبلمية مف كؿ ما يعٌكر أمنيا كاستقرارىا كسبلمة سيرىا نحك تحقيؽ أىدافيا بنجاحو 

فتػػػػػػو مكسػػػػػػكعة السياسػػػػػػة بأك   تػػػػػػأميف سػػػػػػبلمة الدكلػػػػػػة ضػػػػػػد أاطػػػػػػار اارجيػػػػػػة كدااميػػػػػػة "و نػػػػػػعرَّ
 (5)نتيجة ضغكط اارجية أك انييار داامي". ةقد تؤدم بيا إل  الكقكع تحت سيطرة أجنبي

الحيػػاة ك  االسػػتقرارمترادفػػات تحقػػؽ كالطمأنينػػة إلػػ  أف األمػػف كالسػػكينة  السػػابقة التعريفػػاتتشػػير 
عػػرؼ األمػػف تعريفػػان  وبمصػػدريو الرئيسػػييف لكجػػدنا أنػػكلػػك نظرنػػا إلػػ  اإلسػػبلـ   لمفػػرد كالجماعػػة السػػعيدة
 إلػػػ  بعضػػػو كالكػػػكف كاارجيػػػان  دااميػػػان  كأاركيػػػان  دنيكيػػػان  الدكلػػػة كأمػػػف  كاألمػػػة الفػػػرد أمػػػف يتنػػػاكؿ  شػػامبلن 
 كالاػػارجي الػػداامي األمػػف محػػكر كىػػك األمنيػػة  العمميػػة أسػػاس ىػػك اإلسػػبلـ نظػػر فػػي فاإلنسػػاف  بعػػض
 .المامكقات سائر مف غيره دكف الدنيا الحياة ىذه في التكميؼ مناط ألنَّو

إليجػاد  " بذؿ الجيػد كالتعػاكف بػيف أفػراد األمػة بأنو اإلسبلـ مفيكـ في األمف تعريؼ يمكف كىنا
 كاالسػتعداد لػدف  أم عػدكاف برفػ  مسػتكل كالمعنكيػة  الًحس ػيَّة السػبلمة حالة مف االستقرار تضػمف تػكفير

 .  بأقص  درجة مف السرية كالكتمافكالحذر ليقظةكالميارة كا  اإلعداد كالتدريب

                                                 

 (.ِِّ   لكؿ مف أ.د/عبد السبلـ المكح  كد/ محمكد عنبر  )صة األمنية في ضكء القرآف الكريـبحث بعنكاف التربيُ- 
 (.ٖ/ُسمسمة الكعي األمني اإلسبلمي  إسبلـ ناصر  ) - ِ
 (.ُٕ/ُ  )عبد اهلل عبد المحسف التركي -إلسبلـ األمف في حياة الناس كأىميتو في ا - ّ
 حمقة اطيرة لغساف بف جدك " سيطرة المكساد عم  شبكة االتصاالت ...األمف كالقراف الكريـ عم  رابط   - ْ
 (. ُّّ/ُف  )مكسكعة السياسة د  عبد الكىاب الكيالي كآارك  - ٓ

http://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=644595
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 األساسػػية المبنػػة ألنَّػػو  تػػأميف الفػػرد دااػػؿ الجماعػػة عمػػ  يركػػز مبلحػػظ ىػػك كمػػا التعريػػؼ فيػػذا
  كألف األمػػة اإلسػػبلمية ال تعػػيش بأمػػاف كال الكاسػػ  بمفيكميػػا األمػػة منػػو تكػػكفت كالػػذم األكلػػ   كالاميػػة

وتــوادىم المــؤمنين فــي تــراحميم  تــرى)  لػػذا يقػػكؿ الرسػػكؿ  تشػػعر بالطمأنينػػة كفييػػا عضػػكه يشػػتكي 
فػاألمف ىػك   (3).(تـداعى لـو سـائر الجسـد بالسـير والحمـى مثـل الجسـد إذا اشـتكى عضـوٌ كوتعاطفيم 

ثمػػرة لئليمػػاف الاػػالص النقػػي  إنػػو أمػػف الػػنفس كأمػػف الصػػٌؼ اإلسػػبلمٌي كأمػػف األمػػة المسػػممة  النقػػي مػػف 
 .فس أك شكائب بنياف ىذا الصؼٌ شكائب الن الشكائب الماتمفة 

عمػػ  جانػػب معػػيف فقػط  بػػؿ ىػػك شػامؿ كمجاالتػػو كاسػػعة كمتعػػددة إال  يقتصػرفمفيػـك األمػػف لػػـ 
أنيػا تصػػب فػػي اتجػػاه كاحػػد كىػػك تحقيػػؽ األمػف بمفيكمػػو الشػػامؿ المتكامػػؿ فػػي الحفػػاظ عمػػ  الضػػركرات 

 مف اإلابلؿ باألمف. الامسة كصيانتيا  فإف أم امؿ يطرأ عم  الضركرات الامس يحدث نكعان 
  :القرآن الكريم في األمن اشتقاقات :ثانياً 

 :كىي صيغة عشريف عم  القرآني السياؽ في كمشتقاتو األمف مصطمح كرد

 –  آمنػةن   –آمننػا– يػأمنككـ  – يػأمنكا – يػأمف – تأمنو – تأمنَّا – آمنكـ – أمنكا – أمنتـ – أمنتكـ – أمف " 

 ".آمنيـ – مأمكف – مأمنو – أمنةن  – اأمنن  – األمف – آمنيف – آمنكف

اهلل  كتػاب مػف مكضػعنا كأربعػيف ثمػافو  فػي الصػي  ىػذه كردت سػكرة  كقػد كعشػريف أربػ  كذلػؾ فػي
 (1) مدنية. منيا آية عشرة كأرب  مكية  منيا آية كعشريف تس  آية  ثبلث كأربعيف عم  مكزعةن 

كمشػتقاتيا  األمػف لفظػة فييػا كردت تػيال كالمدنيػة المكيػة اآليػات كفيرسػة بحصػر قػاـ الباحػث كقػد
 :يمي فيما كذلؾ

 مكضػعنا  مػذككرة كثبلثػيف كاحػد فػي المكػي العيػد فػي كمشػتقاتو األمػف مصطمح كرد فقد المكية: اآليات :أ
 :يمي فيما كذلؾ سكرة  عشرة سب  في مكزعةن  آية  كعشريف تس  في

 
 

 رقم اآلية اسم السورة الشاهد من اآلية الترقيم

 يب األنعام ىب  يئ  جبحب  خب   مب  مئ  ىئ  3

 ڀ األنعام ڀ  ڀ  پ  پ  پ  1

 ڤ األعراف ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ 1

 ڃ األعراف ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ       ڄ 4

 ڍ األعراف ڃ  ڃ   چچ  چ  چ    ڇ    ڇ  ڇ 5

 ۉ يوسف ۅ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ 6

                                                 

 كالحديث متفؽ عم  صحتو. ( ّْٓٗ( رقـ  )ْٕ/ّ  )محمد بف عبد اهلل الاطيب التبريزمل مشكاة المصابيح - ُ
 (.ِِّ ِّٓد/عبد السبلـ المكح كد/ محمكد عنبر  )أ.أنظر  بحث بعنكاف التربية األمنية في ضكء القرآف الكريـ  لكؿ مف  - ِ
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 ٿ يوسف ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ     پ  پ  پ  پ 7

 ڈ يوسف ڎ  ڎ ڈڌ     ڌ ڍ 8

 ڇ يوسف ڄ  ڃ  ڃ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ 9

 ڦ إبراهيم ٿ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ 30

 ۋ الحجر ۈ  ۈ ٴۇ 33

 ڳ الحجر گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ 31

 ڇ النحل ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ 31

 چ النحل ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ 34

 ڄ اإلسراء ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ   ڤ    ڤ  ڦ 35

 ڑ اإلسراء ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ چ  چ  چ   ڇ 36

 گ الشعراء ک  ک  گ  گ گ 37

 ڀ النمل ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ 38

 ڳ القصص ڳ  ڳ ک  ک  گ  گگ  گ    39

 ﮸ القصص ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے 10

 ڑ العنكبوت چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 13

 ڳ سبأ ک  گ  گ گ  گ 11

 ې سبأ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې ۈ    ٴۇ  ۋ   ۋ  11

 ڎ فصلت ڃ  ڃ ڃ  چ   چ  چ  چ ڄ   ڄ  ڄ  ڃ 14

 ۓ الدخان ھ  ھ  ھ   ے  ے 15

 ڇ الملك ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ 16

 ڑ الملك ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ 17

 ھ جالمعار ہ  ہ   ھ  ھ    ھ 18

 (3) ٿ                      قريش ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ 19

 

                                                 

 .لحاسكبي مجم  الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼمصحؼ المدينة المنكرة لمنشر ا - ُ
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 التعميق عمى الجدول:
 مف ابلؿ ىذا التنكع في كركد مصػطمح األمػف كمشػتقاتو فػي العيػد المكػي أكثػر منػو فػي العيػد        

نما يرج  لعدة أمكر أىميا ما   يرل الباحث أف ىذا األمر لـ يكف عبثان   المدني يزيد عف الضعؼ  يمي كا 

عكة اإلسػبلمية  كشػدة بػأس الكفػار استضعاؼ المسمميف في مكة لقمة عددىـ فػي بدايػة أمػر الػد -ُ
  فمػػف كػػانكا يعرفكنػػو مػػنيـ يعذبكنػػو أشػػد التعػػذيب كأنكمػػو  لػػذا كػػاف عمػػ  المسػػمميف إافػػاء ـعمػػيي

 دينيـ ليتفادكا بذلؾ أذل قريش ككفار مكة.
اقتصر القرآف الكريـ في مكة عم  الدعكة سران كبالمساف  كلـ يكف ىناؾ أمر بالقتػاؿ  كمػا عمػ   -ِ

لصػػبر  كاكتفػػ  القػػرآف بتحػػذير الكفػػار مػػف بػػأس اهلل مػػف اػػبلؿ تػػذكيرىـ بمػػا حػػؿ المظمػػـك إال ا
 باألمـ السابقة مف عذاب شديد كاسؼ كمس   ليككف ذلؾ عبرة ليـ فبل يككنكا مثميـ.

فػػي   كرد ذكػر األمػػف فػي العيػػد المكػػي فػي معػػرض القصػػص المشػابو لحػػاؿ المسػػمميف فػي مكػػة -ّ
  كمػػف يسػػتحؽ األمػػف كمػػف ال يسػػتحقو  حتػػ  يكػػكف ليػػـ بيػػاف التفريػػؽ بػػيف المػػؤمنيف كالكػػافريف

أسكة في ذلؾ  يستقكا منيا الدركس كالعبر  لتككف ليـ زادان عم  الطريؽ  فتطمئف بذلؾ نفكسيـ 
 كييدأ ركعيـ.

كظمػػـ  ليعكضػػيـ مػػا تعرضػػكا إليػػو مػػف اضػػطياد  أف اهلل كعػػدىـ بػػاألمف كالتمكػػيف فػػي المسػػتقبؿ -ْ
  كقير في مكة.

 ية:: اآليات المدنب
قد كرد مصطمح األمف كمشتقاتو في اآليات المدنية في سبعة عشر مكضػعان  مكزعػة فػي سػب  ف

 سكر  مذككرة في أرب  عشرة آية  كذلؾ عم  النحك التالي 
 

 رقم اآلية اسم السورة الشاىد من اآلية الترقيم
 ۈئ البقرة ۋ ۋ ۅ  ۅ  ۉ ٴۇ 3

 حج البقرة ۈئ  ېئ  ېئ ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی 1

 حض البقرة ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئمئ ېئ  ىئ  ىئ  ېئ 1

 ڤ البقرة ٿٿ ٿ ٿ ٺ  ٺ   4

 ڃ البقرة ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ٿ  ٿ 5

 ۉ آل عمران ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ 6

 ۉ آل عمران ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ 7

 ۋ آل عمران ہ  ہ  ہ   ھھ  ھ ھ  ے   ے  ۓ 8

 ۀ آل عمران ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ پ 9
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 ھ النساء ژ  ڑ  ڑ   ک   ک  ک ک  گگژ   30

 ىب النساء ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ 33

 ڈ األنفال ڄ  ڄ    ڄ ڄ ڃ 31

 ىئ التوبة ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ 31

 گ النور ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ    ڈ 34

 (3)   وئ                             الفتح ۇ  ۆ ۆ  ۈ ۈ  ٴۇ  ۋ 35
 

 التعميق عمى الجدول:
يرل الباحث أف ىناؾ نقمة نكعية فػي اطػاب القػرآف لػذكر مصػطمح األمػف كمشػتقاتو فػي سػياؽ 
القراف المدني  يناسب حاؿ المسػمميف فػي المدينػة المنػكرة  لرسػـ العبلقػة مػ  أىػؿ الكتػاب كغيػرىـ  كىػذا 

 لـ يكف في مكة كىك مف عدة جكانب 
ذكر العبلقة المادية كتنظيميػا بػيف كرد مصطمح األمف كمشتقاتو في القرآف المدني في معرض  -ُ

كحفػظ  االسػتدانةالمسمميف كغيرىـ مف أىؿ الكتاب  كالمسمميف م  بعضيـ الػبعض  كمػا فػي حػاؿ 
 األمانات.

كرد في معرض القكة كالقتاؿ  كذكر المنافقيف الذيف ال يرقبكف في مؤمف إالن كال ذمة كيناصبكف  -ِ
 كفار كالمشركيف.المؤمنيف الكيد كالعداء لحساب األعداء مف ال

كرد في جانب تأميف البيت الحراـ لمطائفيف كالرك  السجكد  فكؿ ذلؾ يحتاج إل  قػكة تحميػو لػـ  -ّ
 تكف عندىـ في مكة.

كمف ابلؿ ما تقدـ ذكػره نجػد أف األمػة كممػا كانػت مستضػعفة تكػكف حاجتيػا لؤلمػف أكثػر منيػا 
قػػكة الدكلػػة مػػف ناحيػػة اإلعػػداد المػػادم  فػػي حػػاؿ القػػكة  كمػػا كتزيػػد نسػػبة األمػػف فػػي األمػػة كممػػا ازدادت
كمػػا ىػػػك الحػػاؿ عنػػػد المسػػمميف فػػػي  ف كالمعنػػكم  ألنيػػا فػػػي ىػػذه الحػػػاؿ تكػػكف أقػػػدر عمػػ  ردع المعتػػػدي

  كبناءن عميو  يجب عم  األمة أف تؤمف حدكدىا  كأف تكػكف فػي اسػتنفار المدينة المنكرة بعد بناء الدكلة
عػػداد كامػػؿ مػػف الناحيػػة الماديػػة ك  المعنكيػػة  كذلػػؾ حتػػ  تكػػكف ىػػذه األمػػة ميابػػة الجانػػب دائمػػة دائػػـ  كا 

 االستعداد. 
 
 
 
 

                                                 

 .مصحؼ المدينة المنكرة لمنشر الحاسكبي مجم  الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ - ُ
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 :أنواع األمن: ثانيالمطمب ال
 كآاركفعبد العاطي أحمد الصياد  كقد أكصميا األستاذ الدكتكر/  إف أنكاع األمف كثيرة كعديدة
 إل  ست كعشريف نكعان كىي كالتالي  

 األمف الكطني.  -ٓاألمف االجتماعي.  -ْمف األسرم. األ -ّاألمف الجنائي.  -ِاألمف السياسي.  -ُ
األمػػػف الػػػكظيفي.  -َُاألمػػػف الػػػدكلي.  -ٗاألمػػػف اإلسػػػبلمي.  -ٖاألمػػػف القػػػكمي.  -ٕاألمػػػف الاميجػػػي.  -ٔ

األمػف الغػذائي.  -ُٓاألمػف المػائي.  -ُْاألمػف الصػحي.  -ُّاألمػف الصػناعي.  -ُِاألمف البيئي.  -ُُ
 األمف الدكائي.  -ُٗالتارياي. األمف  -ُٖاألمف المعمكماتي.  -ُٕي. األمف األابلقي كالقيم -ُٔ
. االقتصػادماألمػف  -ِْاألمف النفسػي.  -ِّاألمف الديني  -ِِاألمف الفكرم.  -ُِاألمف السياحي.  -َِ
 (  3).األمف الثقافي" -ِٔاألمف العقدم.  -ِٓ

 كسيقتصر الباحث عم  تعريؼ أنكاع األمف المتصمة بالمكضكع 

 ألول: األمن الجماعي:ا
ىك نظاـ يعمؿ بو بيف الدكؿ األعضػاء فػي األمػـ المتحػدة بػكحي مػف ميثاقيػا بيػدؼ الحػرص  "

عم  األمػف كالسػبلـ كفػض النزاعػات بػالطرؽ السػممية  عمػ  أسػاس اعتبػار أف أمػف كػؿ دكلػة كسػبلمتيا 
 رؾ الػذم صػدر فػي )حزيػرافاإلقميمية مف األمكر التي تضمنيا كؿ الدكؿ  كميثاؽ الدفاع العربػي المشػت

( ينص عم  اعتبار كؿ اعتداء مسػمح يقػ  عمػ  أم دكلػة مػف الػدكؿ األعضػاء بمثابػة َُٓٗيكنيك سنة
  (1)اعتداء عمييا جميعان".
چ  ڇ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چچ  تعال   كفي ذلؾ قاؿ

 .(َُّف عمرا آؿ)   چ...ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ 

 الثاني: أمن الدولة:
كيقصػػد بػػو حمايػػة الدكلػػة مػػف األاطػػار التػػي تيػػددىا مػػف الػػدااؿ كمػػف الاػػارج كأاػػذ التػػدابير  "

ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی    ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  چ  قاؿ تعال   (1)لذلؾ". ةالبلزم

 (.٦٢6البقرة: )  چحبخب  مب  ىب   يب  جت  حت  خت  مت  ىت يت  جثمث  ىث   يث
 لثالث: األمن القومي:ا

ىك تأميف سبلمة الدكلة ضػد أاطػار دااميػة كاارجيػة قػد تػؤدم بيػا إلػ  الكقػكع تحػت سػيطرة  "
 (4)أجنبية نتيجة ضغكط اارجية أك انييار داامي".

 
                                                 

 (.ِٗ األمف السياحي  )ص -ُ
 .(َّّ/ُعبد الكىاب ألكيالي  ) -ة مكسكعة السياس - ِ
 (.َّّ/ُ  )المرج  السابؽ - ّ
 (.َّّ/ُ  )المرج  السابؽ - ْ
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 الرابع: األمن الفكري:
ىك  أف يعيش النػاس فػي بمػدانيـ كأكطػانيـ كبػيف مجتمعػاتيـ  آمنػيف مطمئنػيف عمػ  مككنػات  "

 (3)تيـ  كثقافتيـ النكعية كمنظكمتيـ الفكرية".أصال
 الخامس: األمن الثقافي:

"كجػػكد قػػيـ كتصػػكرات تفػػرز ضػػكابط سػػمككية مػػف شػػأنيا أف تشػػب  األمػػف فػػي النفػػكس كتجػػافي 
 (1)الجنكح في العنؼ".

 السادس: األمن الجنائي:
ي ككضػػػػعيتيـ ييػػػػتـ األمػػػػف الجنػػػػائي بػػػػالتحرم  بجمػػػػ  المعمكمػػػػات عػػػػف ذكم النشػػػػاط اإلجرامػػػػ "  

الجنائية كىؿ ىـ مطمقك السراح أك مقيدك الحرية  كييتـ بالمعمكمات المتصمة بكشػؼ مػا يقػ  مػف جػرائـ 
بيػػػدؼ إلقػػػاء الضػػػكء عمػػػ  تحديػػػد شاصػػػية أطرافيػػػا مػػػف مجنػػػي عمػػػييـ كمػػػف متيمػػػيف كشػػػيكد. ككافػػػة 

ڭ ڭ ڭ ۇ   چ        منػو قكلػو تعػال  ك . (1)المعمكمات التػي تشػكؿ أدلػة إلثبػات التيمػة عمػ  المػتيـ".

 .(ُٕٗالبقرة ) چۇ  ۆ ۆ  ۈ
 السابع: األمن السياسي:

تحقيػؽ أمػف اإلقمػيـ كالسػمطة كالشػعب لممحافظػة عمػ   يكييدؼ إل  تحقيؽ أمػف الدكلػة بمػا يعنػ
 (4)استقرار النظاـ السياسي العاـ.

 الثامن: األمن الوطني:
جػػػراءات األمػػػف الػػػداامي "   كمحاربػػػػة   ة العمميػػػات االسػػػتاباريةككفػػػاء  تعزيػػػز ميزانيػػػة الػػػدفاع كا 

سػػع  الحككمػػة مػػف ابلليػػا إلػػ  تكىػػك أيضػػا شػػعكر باالطمئنػػاف تػػكفره األىػػداؼ كالبػػرامج التػػي   اإلرىػػاب
  (5)مف الدكلة كبقاءىا في بيئة دكلية مف المحتمؿ أف تحتضف عناصر معادية".أضماف 

ي اغتصػػػاب المقدسػػػات كفػػػ  يػػػرل الباحػػػث أف اإلرىػػػاب يتمثػػػؿ فػػػي تركيػػػ  اآلمنػػػيف المطمئنػػػيف
كلػيس ىػك مػا يطمقػو أعػداء   كمبلحقة المجاىديف المرابطيف الذيف يذكدكف عف حيػاض األمػة  كتدنيسيا

ىا مػف الاػارج عمػ  الجماعػات ؤ أك ما يطمقو أعدا  األمة مف دااميا ممف ينتسبكف إلييا كىي منيـ براء
األسػػر كاألغػػبلؿ بالجيػػاد فػػي سػػبيؿ اإلسػػبلمية التػػي أاػػذت عمػػ  عاتقيػػا تحريػػر األكطػػاف كاإلنسػػاف مػػف 

 كحسبنا اهلل كنعـ الككيؿ.  إعبلء كممة اهلل في ربكع العالميف
 

                                                 

 . (ُٔ مف بف عبد العزيز السديس  )صاألمف الفكرم د  عبد الرح - ُ
 المرج  السابؽ نفس الصفحة. - ِ
 (.َٗ محمد فاركؽ عبد الحميد كامؿ  )ص لكاء د  -المعمكمة األمنية - ّ
 (.ُٗ )ص المرج  السابؽ  - ْ
 (.ُٓ د  فيد بف محمد الشقحا  )ص -األمف الكطني تصكر شامؿ - ٓ
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 التاسع: األمن الغذائي: 
كالتػي تمكػنيـ مػف العػيش   قدرة األمة عم  تكفير االحتياجات الغذائية المكضكعية )المحتممػة( ألفػراده "

مف الحصكؿ عميو  سكاء كاف ذلػؾ عػف طريػؽ اإلنتػاج  بصحة كنشاط  م  ضماف ذلؾ لمذيف ال تمكنيـ داكليـ
  ٻ  ٻ  پ  پ  ٱ  ٻچ  ٹ ٹ  (3)المحمي أك االستيراد اعتمادا عم  المكارد الذاتية".

 .(ْ ُ قريش) چٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ پ  ڀ  ڀ  ڀ 
 العاشر: األمن المائي:

عػادة إدارة كمكافحػة الجفػاؼ كالكػكارث األاػرل المصػاحبة لػو عػف طريػؽ تا " صػيص الميػاه  كا 
تكزيعيػػػػا  كنقميػػػػا  كتازينيػػػػا بطريقػػػػة فعالػػػػة  كاسػػػػتاداـ المػػػػكارد المائيػػػػة عمػػػػ  نحػػػػك فعػػػػاؿ  كجمػػػػ  ميػػػػاه 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  چ   ٹ ٹ     (1)األمطػػار  كتنميػػة مػػكارد مائيػػة غيػػر تقميديػػة".

  (ْٗ ْٖ الفرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف) چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں   ک    ک  ک  گ  گ  
 (.َّ)األنبياء  چ...ڻ  ڻ ں   ں  ڻ  ڻ ...چ

 الحادي عشر: األمن اإلعبلمي: 
ىػػك العمميػػة التػػي تراعػػي األبعػػاد األمنيػػة فػػي كػػؿ مارجػػات اإلعػػبلـ التثقيفيػػة منيػػا كالترفيييػػة  "

 (1)عم  حد سكاء".
 الثاني عشر: األمن القانوني:

كبمػا يكفػؿ تأديػة كاجباتػو فػي   عامةبصفة  كالكطنية لممكاطف اإلنسانيةحماية الحقكؽ  كيضمف
 كيشػمؿ ذلػؾ تػأميف قضػاء عػادؿ غيػر منظكمػة عادلػة ككاضػحة كمتكازنػة مػف الحقػكؽ كالكاجبػات  طارإ

 (4).الفرد ليياإيحمي الجمي  بغض النظر عف الحزب أك الطائفة أك القكمية التي ينتمي  متحيز 
 الثالث عشر: األمن النفسي والشخصي:

أك أمػف كػؿ فػرد عمػ   يك الطمأنينة النفسية كاالنفعالية. كىك األمػف الشاصػكاألمف النفسي ى "
كأف   مطالػػػػب نمػػػػكه محققػػػػة كالشػػػػاص اآلمػػػػف نفسػػػػيا ىػػػػك الػػػػذم يشػػػػعر أف حاجاتػػػػو مشػػػػبعة  كأف  حػػػػدة

حالػة تػكازف أك تكافػؽ  فػينفسػيان يكػكف  المقكمات األساسية لحياتو غير معرضة لماطر  كاإلنساف اآلمف
 ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ...چ  ٹ ٹ (5)."أمني

 (.ِّٖالبقرة ) چڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ
 

                                                 

 (. ُْ الكاق  كالتطمعات أ.د  اضراف بف حمداف الزىراني كد  صديؽ الطيب منير  )ص في المممكة ذائي كالمائياألمف الغ - ُ
 (.ّٖ المرج  السابؽ  )ص - ِ
 (.ُِٕ د  بركة بف زامؿ الحكشاف  )ص -اإلعبلـ األمني كاألمف اإلعبلمي - ّ
 المعايير اإلنسانية. كء بعضمفيـك األمف كتدىكره عم  ض : نظر الرابط التالي  العنكافا - ْ
 شمس. األمف النفسي كالتربية األمنية  محػاضػػرات الدكتكر حامد زىراف أستاذ الصحة النفسية كمية التربية جامعة عيف - ٓ
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 الرابع عشر: األمن اإلسبلمي:
فػػػاألمف اإلسػػػبلمي  منحػػػة ربانيػػػة ييبيػػػا الحػػػؽ سػػػبحانو لمجماعػػػة )األمػػػة المسػػػممة( إذا حققػػػت 

 چڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ںچاإليمػػػاف كانصػػػبغت حياتيػػػا بصػػػبغة إسػػػبلمية 

كمحػػت آثػػار الشػػرؾ مػػف الحيػػاة العامػػة كالااصػػة  ثػػـ أاػػذت باألسػػباب الماديػػة مػػف تنميػػة  (ُّٖالبقػػرة )
عداد عدة  كما إل  ذلؾ مف السياسات  (َٔ)األنفاؿ  چ ...ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇچاقتصادية كا 

سس عند فقياء ىذه األمػة  كمػ  الداامية كالاارجية التي تنظميا السياسة الشرعية المعركفة القكاعد كاأل
كؿ تمؾ اإلجراءات المادية كالمعنكية تظؿ نفكس األمة مشدكدة إل  تكفيؽ ربيػا  راجيػة أف ييبيػا األمػف 

   (3)كاألماف كالسبلمة كاإلسبلـ.
 الخامس عشر: األمن المعموماتي: 

 وينقسم إلى قسمين:
التزييػػػؼ  كذلػػػؾ بكضػػػ   يػػػا مػػػف التزكيػػػر أكتػػػأميف الكثيقػػػة يعنػػػي حمايت العاديػػػة أينننٍ انٕحنننا ق  " األول

بحيػػث يسػػيؿ كشػػؼ التزكيػػر فػػي  تزييفيػػا  أك عقكبػػات كصػػعكبات فػػي طريػػؽ كػػؿ مػػف يحػػاكؿ تزكيرىػػا
 في حالة التزييؼ. كاألارل المزيفة  ةالكثيقة المزكرة كظيكر فكارؽ كاضحة بيف الكثيقة الصحيح

ة اإلجراءات كالقكاعػد كالتشػريعات التػي تكضػ  مجمكع ىك أمف المعمكمات كالكثائؽ االلكتركنية   الثاني
التغييػػػػر  لمحفػػػاظ عمػػػ  سػػػػبلمة كتكامػػػؿ نظػػػػاـ المعمكمػػػات مػػػػف التاريػػػب كالعبػػػػث كالفقػػػداف  ككػػػػذلؾ مػػػف

 (1)."سكاء كاف ىذا التغيير أك التاريب مقصكد أـ غير مقصكد  كاالستعماؿ غير المسمكح بو

 السادس عشر: األمن العسكري الوقائي:
كرم الكقػػػائي يبػػػيف الترتيبػػػات األمنيػػػة فػػػي النػػػكاحي العسػػػكرية لمجػػػيش اإلسػػػبلمي األمػػػف العسػػػ "

كتحركاتػو مػف أف يكشػفيا   كالحفػاظ عمػ  اططػو كأسػراره  كنقػاء صػفكفو  اليادؼ إل  تحصينو كتدريبػو
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ٹ ٹ چ  (1)."أك يػػداؿ إليػو كيكجػػو ضػربات فػػي عمقيػػا  العػدك

ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې 

 (.َٔ)األنفاؿ  چۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ
 السابع عشر: األمن الحقوقي:

 كضػماف  كالحقػكؽ الغذائيػة كالماليػة كاألابلقيػة  كيعمؿ عم  تاميف الحقكؽ الكراثية البيكلكجيػة "       
  (4)فس العامة".كضماف حقكؽ الن  كحؽ السبلمة في األفكار كالقيـ  سبلمة البيئة

                                                 

 .د. محمد البر زنجي -ريـاألمف اإلسبلمي في القرآف الكمدلكالت  ليا أكف اليفانظر الرابط التالي   - ُ
 (.ُِِ   )صالمرج  سابؽ - ِ
 (.َٗ إسبلـ ناصر  )ص –سمسمة الكعي األمني اإلسبلمي عم  درب حذيفة بف اليماف  - ّ
 (.ْ )ص كياؿ الجبللي  د. -مركز األمف التربكم -انظر  األمف الحقكقي - ْ
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ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى  ى    ائ  ائ  ەئ   ەئوئ  وئ    ٹ ٹ چ

ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ٹ ٹ چ (  كٖٓالنسػػػػػػػػػاء ) چۆئ   ۆئ    ۇئ  ۇئ  

 .(ّٖالرـك ) چۀ   ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ
 الثامن عشر األمن األخبلقي:

 أك انتياكيا كعدـ  كالقيـ كاألابلؽ  كالنسؿ العرض بحفظ ؽيتحق الذم بالطمأنينة الشعكر فيك
ما في  تعزيران  أك حدنا عمييا يعاقب جرائـ صكرة في إما  بيا المساس  إل  يدعكا اطر نشاط صكرة كا 
 يمكننا كما ذلؾ  لتحقيؽ اإلسبلـ التي شرعيا كالزجرية الكقائية بالكسائؿ كاألاذ الكقاية تدابير اتااذ
 كاألابلؽ كالقيـ  كالنسؿ العرض عم  المحافظة ابلؿ مف يتحقؽ الذم بالطمأنينة لشعكرا بأنو تعريفو

 كالقم  الكقائي الدكر ممارسة ابلؿ مف  االجتماعي الضبط قكاعد عف بيا الاركج مف كحمايتيا
 (3) ذلؾ. بتحقيؽ الكفيؿ كالعبلج

 :: أثر األمن عمي األمةلثالمطمب الثا
تصبح الحياة  غيابياكب  ف الضركرية التي بكجكدىا يشعر بالسعادةاألمف أحد حاجات اإلنساإف 

يقػػكؿ تعػػال  فػػي   كحػػاؿ الػػذم يػػذكر ربػػو كالػػذم يعػػرض عػػف ذكػػر ربػػو  ضػػنؾ كعػػذابحيػػاة   معنػػ  بػػبل
 (ِٖالرعػػػػػد ) چمب  ىب  يب   جت  حت      ختمت  ىت  يت     جث  مث  ىثچ الػػػػػذم يػػػػػذكر ربػػػػػو 

ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی       ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ چ كيقكؿ في الذم يعرض عف ذكر ربو 

  .(ُِْطو ) چی
فاألمػة التػي تعػيش بػذكر اهلل أمػة آمنػة مطمئنػة   فأثر األمف عم  األمة كأثر الذكر عم  األمػة

  فاألمف مف أىـ مقكمات كالتي تعرض عف ذكر اهلل أمة شقية تعيسة ال تنعـ بالعيش كال تشعر باألماف
كاألمـ في  المجتمعاتاألفراد ك    كىك مطمب جمي ألمـ كازدىارىاتقدـ االسعادة كاالستقرار  كأىـ أسباب 

كتتعطػػؿ مصػػالح     ألنػو بفقػػد األمػػف تضػػطرب النفػكس كيسػػيطر عمييػػا الاػكؼ كالقمػػؽكػؿ زمػػاف كمكػػاف
كالبحػث عػف المػبلذ   ميف أنفسيـ كمف يعكلػكفأكيصبح ىـ الناس ت  يتكقفكا عف الكسب كالسعيفالناس 

جػػؿ أالظمػػـ كالعػػدكاف  فكػػـ ىػػـ النػػاس الػػذيف تركػػكا ديػػارىـ كأكطػػانيـ مػػف  اآلمػػف الػػذم يحتمػػكف فيػػو مػػف
 البحث عف المبلذ اآلمف؟!.

 :من خبلل عمى الجند في المعركةاألمن  أثرأواًل: 
 غزوة بدر: -أ

ردكا مػف   بػيف أصػحاب قضػية عادلػة شيػبيف الحؽ كالباطػؿ حقيقية تعتبر ىذه الغزكة أكؿ مكاجية 
مػػػ  ذلػػػؾ كا امفيػػػـ أمػػػكاليـ كممتمكػػػاتيـ  كال يممكػػػكف مػػػف السػػػبلح إال القميػػػؿ  ك ديػػػارىـ كأكطػػػانيـ  كتركػػػ

                                                 

 (.َٔ   )صالشافي االد  -األابلقي األمف تحقيؽ في الجنائية السياسية دكر - ُ
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ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٹ ٹ چ يممكػػػكف السػػػبلح كالمػػػاؿ ككثػػػرة الرجػػػاؿالػػػذيف كفػػػار مكػػػة نصػػػرىـ اهلل عمػػػ  

ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڤٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٿٺ   ٿ  ٿ   ٿ

 چڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ   ڇ  ڍ 

مػػ  مػػا مػػف اهلل عمػػييـ مػػف   كبػػذلؾ يكػػكف قػػد تحقػػؽ ليػػـ األمػػف العسػػكرم بكػػؿ جكانبػػو .(ُُ ٗ )األنفػػاؿ
 . النصر المؤزر عم  أعداء اهلل

كلما ذكر البشرل كالطمأنينة باإلمداد  ناسب أف يذكر ليـ أنو أتب  القكؿ الفعؿ  قاؿ البقاعي " 
طمأنينة كاألمف كالسكينة بدليؿ النعاس الذم غشييـ في مكض  ىك فألق  في قمكبيـ بعزتو كحكمتو ال

 (3)كالتيقظ لمااتمة أىؿ العناد  ككذا المطر كأثره".  كىك مكطف الجبلد كمصاكلة األنداد  أبعد األشياء عنو
ـي كيغمب عميكـ بمطفو سبحانو الن عاسى  النكـ ازالة لرعبكـ حيف كنتـ في سير مف  أم"ًإٍذ ييغىش يكي

نىةن نازلة ًمٍنوي لتستريحكا كتطمئف قمكبكـ".ا كؼ العدك لتككف أىمى
(1) 
إال  (1)األلؼ قيرابةكالكفار كاف عددىـ   رغـ أف عدد الصحابة لـ يتجاكز المائة كثبلثة عشر

ككانت منةي األمف كاضحة عمييـ  كقد جم  اهلل عمييـ  أف اهلل نصر القمة المؤمنة عم  الكثرة الكافرة 
   طمئناف في كقت كاحد  مما جعميـ ياكضكف المعركة كىـ كاثقكف بنصر اهلل. األمف كاال

 غزوة أحد: -ب
 ذلؾ مف ابلؿ النعاس الذم كاف أمنة لممؤمنيفتبيف   لقد حققت غزكة أحد األمف العسكرم

قاؿ  في ذلؾ المكطف الصعب الذم احتاجكا فيو لمراحة كالطمأنينةحيث كاف أثر األمف كاضحا عمييـ 
 (.ُْٓآؿ عمراف )  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀچ ل  تعا

عباده فيما أنزؿ عمييـ مف السكينة كاألمنة  كىك النعاس الذم  يقكؿ تعال  ممتنان عم  "ابف كثير  قاؿ       
 (4) ."غشييـ  كىـ ميٍستىمئمكف السبلح في حاؿ ىميـ كغميـ  كالنعاس في مثؿ تمؾ الحاؿ دليؿ عم  األماف

حسػػػاف كتثبيػػت لقمػػػكبيـ كزيػػادة طمأنينػػػة " ألٌف الاػػائؼ ال يأتيػػػو   كال شػػؾ أف ىػػذه رحمػػػة بيػػـ كا 
النعػػاس  لمػػا فػػي قمبػػو مػػف الاػػكؼ  فػػإذا زاؿ الاػػكؼ عػػف القمػػب أمكػػف أف يأتيػػو النعػػاس  كىػػذه الطائفػػة 

كرسػػػكلو  التػػػي أنعػػػـ اهلل عمييػػػا بالنعػػػاس  ىػػػـ المؤمنػػػكف الػػػذيف لػػػيس ليػػػـ إال إقامػػػة ديػػػف اهلل  كرضػػػا اهلل
 (5) ."كمصمحة إاكانيـ المسمميف

ليسػتريحكا مف ابلؿ ما تقػدـ أف اهلل امػتف عمػ  عبػاده المجاىػديف بالنعػاس فػي غػزكة أحػد تبيف 
ليسػتعيدكا قػػكتيـ التػي فقػدكىا فػي المعركػػة كيشػػعركا بالسػكينة كالطمأنينػة  ك   كتسػتريح عقػكليـ كأجسػادىـ

                                                 

 (.ِّْ/ٖ  )نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر - ُ
 (.ِِٖ/ُ  )نعمة اهلل بف محمكد الناجكاني - الفكاتح اإلليية كالمفاتح الغيبية المكضحة لمكمـ القرآنية كالحكـ الفرقانية - ِ
 (.ُُٔ/ّ  )لمثعالبي الجكاىر الحساف في تفسير القرآفانظر   - ّ
 (.ُْْ/ِتفسير القرآف العظيـ  ) - ْ
  (.ُّٓص تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف لمسعدم  ) - ٓ
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عػ  كذلؾ ألىمية األمػف كالطمأنينػة لمجنػكد عمػييـ  فػأثر األمػف كػاف كاضػحان   ادة النشػاط كالحيكيػة إلػييـكا 
 فإذا زاؿ الاكؼ مف القمب أمكف أف يأتيو النعاس.   كذلؾ ألف الاائؼ ال يأتيو النعاس بسبب الاكؼ

 المسكن:و  األمن ثانيًا: نعمة
و عمػييـ كىـ قـك صالح  فمػ  مػا أنعػـ اهلل بػ  ذكَّر اهلل األمـ بما مىفَّ مف نعمة عم  أىؿ الحجر

 كسػػار ليػػـ الجبػػاؿ يصػػنعكف فييػػا بيكتػػان آمنػػيف   كأعطػػاىـ القػػكة فػػي األبػػداف المسػػكفك  األمػػفمػػف نعمػػة 
ڑ  ک  ک  ک    ڎ  ڈ   ڈ   ژ  ژچ     ٹ ٹ   كمػػػػػػػ  ذلػػػػػػػؾ كػػػػػػػذبكا المرسػػػػػػػميف

  (.ِٖ َٖ )الحجر چڳگ  گ  گ   ڳ  ڳ   ک  

مػػػػف     چگ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  چ   مػػػػف كثػػػػرة إنعػػػػاـ اهلل عمػػػػييـ       چگ چ    يقػػػػكؿ السػػػػعدم "
   ألدرَّ اهلل عمػييـ األرزاؽمطمئنػيف فػي ديػارىـ  فمػك شػكركا النعمػة كصػدَّقكا نبػييـ صػالحان   المااكؼ

 (3)".كألكرميـ بأنكاع مف الثكاب العاجؿ كاآلجؿ
 لقػكة اػكؼ  غيػر مػف األعػداء  مػف آمنيف بيا كأصبحكا  الجباؿ في نحتكىا بيكت ليـ ككانت "
 (1)".إحكاميا

كىػـ ينحتػكف بيػكتيـ فػي الجبػاؿ   مػدل أثػر األمػف عمػييـ مف ابلؿ قصة قكـ صالح  يتضح
كلػػك كػػاف ىنػػاؾ مػػا يشػػغميـ عنيػػا أك   أك ياػػيفيـ  لػػيس ىنػػاؾ مػػا يشػػغميـ عنيػػا  آمنػػيف مػػف الماػػاكؼ

فكنػو بػدال بػدف  مػا ياا اكالنشػغمك   التي ما تزاؿ شاىدة عمييـ  يايفيـ لما استطاعكا أف يبنكا تمؾ البيكت
كيحتػاج إلػ  ىندسػة عمػارة  كىػذا الػذم   كمعمكـ أف النحت يحتاج إل  كقت أكثر مػف البنػاء  مف نحتيا

 ك االستقرار التي كانكا عمييا. فكاف عندىـ بالفعؿ يدؿ عم  حالة األم
 االطمئنان وذىاب الخوف: ثالثًا:

الاػكؼ لمػا أمػره بػأف يمقػي  كأذىب عنػو  باألمف يويبٌيف اهلل كيؼ مىفَّ عم   كفي قصة مكس 
ڍ  ڍ  ڌڌ  چ  فقػػاؿ تعػػال  مااطبػػان مكسػػ   عصػػاه  لػػيعمـ أنيػػا آيػػة  كليسػػتعد لتحػػدم سػػحرة فرعػػكف

 .(ُّالقصص ) چژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک  ک  گ  گگ  گ    ڳ  ڳڎ  ڎ  ڈ   ڈ    
 فالتػأمي فػي يكػكف مػا أبم  كىذا  "  چک  ک  گ  گگ  گ    ڳ  ڳ... چ يقكؿ السعدم 

 إقبالػو يكػكف قػد كلكػف االمتثػاؿ  عميػو كيجػب بإقبالػو  األمػر يقتضػي چک چ  قكلػو فإف  الاكؼ كعدـ
 قمبػػو فػػي يكػػكف ال كأف إقبالػػو  بشػػيئيف  لػػو أمػػر چگ  گ چ  فقػػاؿ الماػػكؼ  األمػػر فػػي يػػزؿ لػػـ كىػػك
 اائؼ غير  مكس  فأقبؿ الكجكه  جمي  مف المحذكر اندف  فحينئذ چگ  ڳ  ڳچ ...اكؼ

                                                 

 (.ّْْص تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف لمسعدم  ) - ُ
 (.ُٔ/ُْالتفسير المنير لمزحيمي  ) - ِ
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 ذىابو قبؿ إياىا الٌمو أراه آية  فيذه يقينو  كتـ إيمانو  ازداد قد ربو  بابر كاثقا مطمئنا  ؿب مرعكب  كال
 (3)."كأصمب كأقكل لو  أجرأ فيككف تاـ  يقيف عم  ليككف فرعكف  إل 

فمػػـ ياػػؼ أك يرتبػػؾ فػػي ىػػذا التػػدريب   الكاثػػؽ بربػػو أثر األمػػف يتجمػػ  كاضػػحان عمػػ  مكسػػ  فػػ
كىػػذا مػػا ظيػػر عميػػو أثنػػاء   ذىػػب لمبلقػػاة فرعػػكف كسػػحرتو سػػبحانو كتعػػال   ثػػـ بعػػد أف أمنػػو اهلل العممػػي

 المكاجية حيث كاف ثابتان مطمئنان ألنو تدرب عميو مف قبؿ.
 رابعًا: أثر األمن عمى االقتصاد:

كيػػأمنكف عمػػ    إذ بػػو تزدىػػر الػػببلد كيبيػػ  النػػاس كيشػػتركف  عظػػيـ عمػػ  االقتصػػاداألمػػف أثػػر  
 تعػال   قػاؿكرة قػريش أكبػر دليػؿ عمػ  ذلػؾ. سػكتظيػر فيػو منػة اهلل كاضػحة جميػة  ك  تجاراتيـ كأمكاليـ 

ٺ  ٺ   ٺ  ٺ   پ  ڀ  ڀ  ڀٻ  ٻ  پ  پٱ  ٻچ

 (.ْ ُ )قريش چٿ  ٿ  ٿ  
 حيػث مكػة أىػؿ قػريش عم  العظم  المَّو نعـ تعداد المكية السكرة ىذه تضمنت يقكؿ الزحيمي "

 إلػ  التجػارة كحريػة التنقػؿ مػف كمٌكػنيـ چٱ  ٻچ  بيػنيـ الشػمؿ تئػاـكال األلفػة كحقػؽ كممػتيـ  المَّو جم 
لػػ  شػػتاء  الػػيمف  البمػػد فػػي ليػػـ كىٌيػػأ .چپ  ٻ  ٻ  پچ  كالغنػػ  الثػػركة لتػػكفير صػػيفا  الشػػاـ كا 
  (1)."أحد مف نزاع دكف كاالستقرار كاالطمئناف األمف نعمة الحراـ اآلمف

َمــْن َأْصــَبَح ِمــْنُكْم ُمَعــاًفى ِفــي ) حيػػث يقػػكؿ  سػػكؿ فميعبػػدكا اهلل ألنػػو حقػػؽ ليػػـ كػػؿ شػػيء  كصػػدؽ الر 
اإلنسػػاف إنيػػا مػػف نعػػـ اهلل أف يشػػعر  (1).(َجَســِدِه, آِمًنــا ِفــي ِســْرِبِو, ِعْنــَدُه ُقــوُت َيْوِمــِو, َفَكَأَنَمــا ِحيــَزْت َلــُو الــد ْنَيا

 باألمف في كؿ شيء بما في ذلؾ األمف االقتصادم.
 الفيػؿ حػادث منػة ذكػرىـ كمػا البعثػة بعػد بيػا اهلل يػذكرىـ التػي المنػة ىػي ىػذه "يقكؿ سيد قطب 

 بيػػػاتيف عمػػػييـ أفاضػػػو الػػػذم الػػػرزؽ كمنػػػة كالصػػػيؼ  الشػػػتاء رحمتػػػي إيبلفيػػػـ منػػػة السػػػابقة  السػػػكرة فػػػي
 عقػر فػي سػكاء  الاػكؼ أمػنيـ كمنػة  اهلل فضػؿ مػف ىػانئكف طاعمكف كىـ جفرة قفرة كببلدىـ  الرحمتيف
 كؿ مف كحرسيا اهلل فرضيا التي البيت حرمة رعاية في كترحاليـ أسفارىـ في أـ اهلل  بيت بجكار دارىـ
 الػػذم البيػػت ىػػذا رب كىػػك معػػو؛ اهلل غيػػر عبػػادة مػػف فيػػو ىػػـ ممػػا ليسػػتحيكا المػػنف بيػػذه يػػذكرىـ  اعتػػداء
 (4)".سالميف كيعكدكف مرعييف باسمو كيسيركف طاعميف؛ آمنيف جكاره في يعيشكف

تقػػػـك بأعماليػػػا   منتجػػػة األمػػػة اآلمنػػػة أمػػػةه فمػػػف كمػػػردكده عمػػػ  األمػػػة  ىكػػػذا إذان يكػػػكف أثػػػر األ
كمػػػا ىػػػك حػػػاؿ قػػػريش فػػػي رحمػػػة الشػػػتاء   ككاجباتيػػػا أمػػػاـ أبنائيػػػا بحريػػػة كاسػػػتقرار  كتػػػذىب حيػػػث تشػػػاء

 .أسفار آمنة غرضيا تكفير المأكؿ كالممبس كالمسكف كالصيؼ
                                                 

 (.ُٓٔص الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف  )تيسير  - ُ
 (.ُّْ/َّالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج  ) - ِ
 كحسنو األلباني.  (ُُْْ(  حديث  )ُّٕٖ/ِسنف ابف ماجة  ) - ّ
 (.ِّٖٗ/ٔفي ظبلؿ القرآف  ) - ْ
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 :المطمب الرابع: أىمية األمن لحياة البشرية
   كمطمب فطرم ال تستقيـ الحياة بدكنو.نسانية ممحةاألمف حاجة إ -ُ

األمػػف مػػف مقكمػػات السػػعادة كاالسػػتقرار  كىػػك مطمػػب تتفػػؽ عمػػ  أىميتػػو جميػػ  األمػػـ كالشػػعكب  -ِ
 أفرادان كجماعات في كؿ زماف كمكاف.

ضركرة النػاس إلػ  األمػف ال تقػؿ إلػ  ضػركرتيـ إلػ  الطعػاـ كالشػراب إف لػـ تػزد عمييػا كال أدؿ  -ّ
  عم  ذلؾ مف

 .(ُِٔ)البقرة  چ ...ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی    ی  جئ  چ  -أ

أنو منذ المحظة األكل  أرادت المبلئكة أف تطمئف عم  سبلمة األرض مف الفسػاد  كصػيانة األمػف  -ب
 (.َّالبقرة ) چ ...ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ...چ فييا  

بعظػػـ نعمتػػو بػػاألمف كرغػػد العػػيش   كذكػػرىـ فػػي أكثػػر مػػف مكضػػ أف اهلل قػػد امػػتف بػػو عمػػ  قػػريش  -ج
 .(ٕٓالقصص ) چ...ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ  ﮲   ﮳    ...چ
ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  چكذكرىـ بيذه النعمة فػي سػكرة قػريش   -د

 (.ْ ّ)قريش  چٿ  ٿ  
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 :األمن وغاياتو توفير المطمب األول: حكم
 األمن:  توفير أواًل: حكم

  كجكد األمة اإلسبلمية كعم  شعكبيا كعم  أفرادىا حيثما يقكؿ سعيد حكل " إف المحافظة عم
كىػػذا األمػػف محكػػكـ بػػالفيـ   ... فػػأمف الػػدعكة مطمػكبكػػؿ فػرد مػػف حػػزب اهلل  كجػدكا كاجػػب مػػف كاجبػػات

فػػأمف اإلسػػبلـ   كأف يبطشػػكا بالػػدعاة  فينػػاؾ حالػػة يريػػد الكػػافركف بيػػا أف يستأصػػمكا المسػػمميف  القرآنػػي
ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ     چ  إال بالقتػػػاؿ كلػػػك مػػػف مقاتػػػؿ كاحػػػد قػػػاؿ تعػػػال  كالمسػػػمميف ىنػػػا ال يكػػػكف 

﮾ ﮿  ﯀  ﯁        ﮶  ﮷  ﮸   ﮹ ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  إف  .(ْٖالنساء ) چ﮲﮳ ﮴  ﮵ 
كىنػػاؾ أمػػف   كىػػذا يفػػرض عمينػػا أف نفكػػر فػػي ىػػذه القضػػية  مػػف العػػالـ اإلسػػبلمي مػػرتبط بػػأمف العػػالـأ

كىناؾ أمف اػاص بكػؿ قطػر إسػبلمي يجػب أف نفطػف   ف لوااص لمعالـ اإلسبلمي ككؿ يجب أف نفط
كىػذا يجػب أف نفطػف لػو كىنػاؾ األمػف التطبيقػي الػذم   كىناؾ أمف العامميف لئلسبلـ فػي ىػذا العػالـ  لو

كعمػػ  أبنػػاء حػػزب اهلل أف يفطنػػكا لمنظريػػات األمنيػػة   ىػػك األمػػف الحقيقػػي لكػػؿ إنسػػاف فػػي الػػدنيا كاآلاػػرة
 (3).عم  كؿ مستكل"

لكجب  كلك لـ يكجد إال فرد كاحد  أف األمف يجب عم  كؿ فرد مف أفراد األمةمما سبؽ  ييستنتج       
ألنو مف المسممات     فحكـ تكفير األمف ال يحتاج لمزيد بيافعميو تحقيؽ األمف المتمثؿ بقتاؿ الكفار

كيندرج حكـ الجياد   فيك يندرج تحت أفرعو  كألنو جزء مف الجياد كالرباط في سبيؿ اهلل  المفركغ منيا
 .ف كالسنة عم  فرضيتوآىذا كقد استفاضت األدلة مف القر   كالرباط عميو

﮵  ﮶  ﮷   ﮸ ﮹    چ قاؿ تعال    األدلة من القرآن ﮴   ﮳   ﮲   ے  ۓ  ۓ   

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  ٹ ٹ چ  و ( ّٓالمائػػدة ) چ﮺ ﮻ 

 .(ُْالتكبة )   چپ  پڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ
 نة:األدلة من الس

اَل ِىْجَرَة َبْعَد الَفْتِح َوَلِكْن ِجَيـاٌد )  قاؿ يـك الفػتح  عف ابف عباس رضي اهلل عنيما  أف النبي 

َذا اْسُتْنِفْرُتْم َفاْنِفُروا   (1).(َوِنَيٌة, َواِ 
؟ قىاؿى     أف رجبل سأؿ النبي عف ابف مسعكد ك  ؿي اًؿ أىٍفضى َوِبـر  , الَصـبَلُة ِلَوْقِتَيـا)أىم  األىٍعمى

 (1).(الَواِلَدْيِن, ُثَم الِجَياُد ِفي َسِبيِل الَموِ 
 

                                                 

 (.ٔٓص جند اهلل تاطيطان لمشي  سعيد حكل  ) - ُ
 (.ِّٖٕ( حديث رقـ  )ُٓ/ْباب فضؿ الجياد كالسير  ) -اب الجياد كالسيركت  صحيح الباارم - ِ
 (ُٔٓ/ٗ)ال صبلة لمف لـ يقرأ بفاتحة الكتاب(  ) الصبلة عمبل كقاؿ  باب كسم  النبي  -المرج  السابؽ  كتاب التكحيد - ّ

 .(ّْٕٓحديث رقـ  )
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 ثانيًا: غايات األمن:
  منيا  إف غايات األمف كثيرة

 السكينة كالطمأنينة كاالستقرار. تكفير -ُ

 إعطاء األماف كأداء األمانة.تحقيؽ  -ِ
 الثقة كالداكؿ في الجكار كما يفيد القكة.إعطاء  -ّ
 .األكطافحفظ األعراض ك  -ْ
 .كالمسئكليفحفظ القادة  -ٓ
 .إرىاب األعداء -ٔ

       چ ... ۀ    ۀہ  ہ  ہ  ہ   ھ... چ  ٹ ٹ    ف آيا كأكجبيا القر نى ككؿ ىذه المعاني بيَّ       

  چائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئچ  (.ٕٗعمراف  )آؿ
 چ ...ې  ې ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې   چ (.ََِ)آؿ عمراف 

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  چ (.ٖٓالنساء )

 (.َٔ األنفاؿ) چ ...ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ 
بطػػػػػػاؿ ىبلككػػػػػػـ فػػػػػػي السػػػػػػاعيف الكفػػػػػػار ألعػػػػػػدائكـ چۇچ  أمالسػػػػػػعدم "  قػػػػػػاؿ   ديػػػػػػنكـ كا 

 ذلػؾ ككنحػ األسػمحة كأنػكاع كالبدنيػة العقميػة القػكة مػف عميػو تقػدركف مػا كؿ  أم چۈ  ۈ  ٴۇۆچ
 بالمراكػب االسػتعداد  ذلػؾ كمػف (3)(الَرْمـيُ  القوة إن أال)   النبي قاؿ كليذا ... قتاليـ  عم  يعيف مما

 كىذه چۉ  ې  ېۋ  ۋ  ۅۅ  ۉچ   تعال  قاؿ كليذا القتاؿ  عند إلييا المحتاج
 مكجػكد شػيء كػاف عمتػو فػإذا م  يدكر كالحكـ األعداء  إرىاب كىي الزماف  ذلؾ في فييا مكجكدة العمة
 مػأمكرا كانػت أشػد  فييػا النكايػة تكػكف التػي لمقتػاؿ المعػدة كاليكائيػة  البريػة كالسػيارات منيػا  إرىابا أكثر

 يػػػتـ ال مػػػا ألف ذلػػػؾ  كجػػػب الصػػػناعة بػػػتعم ـ إال تكجػػػد لػػػـ إذا إنيػػػا حتػػػ  لتحصػػػيميا  كالسػػػعي بيػػػا  باالسػػػتعداد
 (1)." كاجب فيك بو  إال الكاجب

كاسػتاداـ أحػدث   أف اإلعػداد المػادم كالمعنػكم  ليػذه اآليػاتالسابؽ  العرضمف ابلؿ يتضح 
رىػابيـ  كأفتؾ األسمحة لقتاؿ األعداء  التقنيات كاآلالت ككاجػب أكجبػو   غايػة األمػف ىػك  كمف دكنيػـ كا 
كتحرير اإلنساف )األسرل(   كصيانة األعراض كالذكد عنيا فإذ كيؼ يتـ تحرير األكطا  اهلل عم  األمة

ې ې  ى   ى  چإعذاد يادي ٔيعُٕي, ٔال َُسنى  ككيؼ يتـ إرىاب األعداء بدكف  عدادبدكف إ

                                                 

 .باب المتفؽ عميو مف مسند عقبة بف عامر بف عبس الجيني , (ِْٗٗحديث  ) ( ّْٖ/ّالجم  بيف الصحيحيف الباارم كمسمـ  ) - ُ
 (.ِّٓتيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف  ) - ِ
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كىػػؿ ىػػذا إال غايػػة   إذ كيػػؼ يػػتـ ردع كػػؿ أكلئػػؾ بػػدكف إعػػداد مػػادم كمعنػػكم   چائ  ائ  ەئ
 .في القرآف الكريـ ودلت عميو معاني األمف كآيات  األمف بعينو

 المطمب الثاني: مخاطر ترك األمن:
 :واالعتداء عمى الحرمات الفساد, انتشار أواًل:

كىنػاؾ المنػافقكف   عمييػا لػـ يػكفركا لبلنقضػاضفما أف يػركا فرصػة   إف المتربصيف باألمة كثر 
ف نكػػكف يقظػػيف دائمػػان فػػي دااػػؿ الصػػؼ يظيػػركف الػػكالء كىػػـ عمػػ  النقػػيض مػػف ذلػػؾ  ىػػذا مػػا يػػدفعنا أل

ال ظير الفساد في البر ؿ الاطر ماططاتيـ قبؿ أف يستفحلنتصدل ليـ ك  نحسب حسابان لكؿ شيء   كا 
ۓ  ۓ  ﮲ ﮳  ﮴   ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺    ... چ    ٹ ٹكالبحػػػػػػػػػػػػػػر. 

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ...چ ٹ ٹ ك  (ُِٓالبقرة ) چ﮻ ﮼  ﮽ 

 .(َْالحج )  چ...ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ   ڃ
 ىػي كالصػبلح ايػركال الحػؽ كممػة كيجعػؿ  قػدره كينفػذ  أمره اهلل يمضي كىنا يقكؿ سيد قطب "

 أنبػؿ الصراع استجاش التي البانية  الايرة القكة يد في كالتداف  كالتنافس الصراع حصيمة كيجعؿ العميا 
 القميمػػػة الفئػػة كانػػت ىنػػا كمػػف  الحيػػاة فػػي ليػػا المقػػػدر الكمػػاؿ درجػػات أقصػػ  كأبمغيػػا  كأكرمػػو فييػػا مػػا

 عػػػف الفسػػػاد دفػػػ  فػػػي العميػػػا اهلل إرادة تمثػػػؿ اأنيػػػ ذلػػػؾ  كتنتصػػػر النيايػػػة فػػػي تغمػػػب بػػػاهلل الكاثقػػػة المؤمنػػة
 (3)."االنتصار تستحؽ عميا غاية تمثؿ ألنيا تنتصر إنيا  الحياة في الصبلح كتمكيف األرض 

كىػك مقدمػة لتػرؾ الجيػاد فػي سػبيؿ   أف ماػاطر تػرؾ األمػف عظيمػة ما سبؽمف ابلؿ  يتضح
كيصػبح أمػر   كتنتيػؾ األعػراض  كطػاففتضػي  األ  كيضػعؼ شػككة المسػمميف  مما يقكم األعداء  اهلل

كىذا كاهلل ىك ما   كؿ ذلؾ كأكثر منو يصير لؤلمة بسبب تكاسميا كتركيا لؤلمف  األمة مرىكف بأعدائيا
إال بػالعكدة إلػ    كلػف تتحػرر األمػة مػف ىػذا اإلذالؿ  يحدث لببلد المسمميف كمقػدراتيـ كأعراضػيـ اليػكـ

 كالدار اآلارة.   الدنيا  الحياة فلشؤك   الشامؿمنيج اإلعداد كاالستعداد  منيج األمف 
 اليداية: انتفاء ثانيًا:

كالاكؼ مف فكات الدنيا   الدعة كالكسؿ إل الرككف في  ضبلؿ البشرية كاراب األرضإف  
چ  ڇ  چ چچ ٹ ٹ .الفساد األرضكترؾ المجاؿ االيان لممفسديف يعيثكف في  ة كاستمراء الذل

ڈ ژ  ژ      ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڍ   ڍ ڇ ڇ ڇ

 (.ِْالتكبة )  چڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ ڱ ڱ
ف كنػػػتـ تفٌضػػػػمكف حظػػػكظ الػػػػدنيا كشػػػيكاتيا مػػػػف اآلبػػػاء كاألبنػػػػاء  قػػػاؿ المراغػػػػي " أم قػػػؿ ليػػػػـ كا 

سػػبيمو الػذم كعػػدتـ  فػيكالجيػاد   كاألمػػكاؿ كالتجػارة عمػ  حػػب المٌػو كرسػػكلو  كاإلاػكاف كاألزكاج كالعشػيرة

                                                 

 (.َِٕ/ُفي ظبلؿ القرآف  ) - ُ
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أمر المٌػو  أم عقكبتػو التػي تحػؿ بكػـ عػاجبل ي اآلارة  فانتظركا حت  يأت فيكاع السعادة األبدية عميو أن
 (3)أك آجبل.
 كػؿ محبػة عمػ  تقديميا كعم  كرسكلو  الٌمو محبة كجكب عم  دليؿ أعظـ الكريمة اآلية كىذه "
 المٌػو مػف إليػو أحػب المػذككرات ىػذه مػف شػيء كػاف مف عم  األكيد  كالمقت الشديد الكعيد كعم  شيء 

 كلػيس كرسػكلو المٌػو يحبػو أحػدىما أمػراف  عميػو عػرض إذا أنػو ذلػؾ  كعبلمػة  سبيمو في كجياد كرسكلو 
 إف فإنػو ينقصػو أك كرسكلو  لٌمو محبكبنا عميو ييفىك تي  كلكنو كتشتييو  نفسو تحبو كاآلار ىكل  فيو لنفسو
 (ِ)ظالـ  تارؾ لما يجب عميو". أنو عم  ذلؾ دؿ الٌمو  يحبو ما عم  نفسو  تيكاه ما قدـ

كذلؾ لتغميبػو شػيكاتو   اهلل كرسكلو تعرض لبغضترؾ األمف يي مف أف مف ابلؿ ما سبؽ بيفتي
كألف األمػػف كػػؿ األمػػف فيمػػا يسػػتكجب محبتيمػػا كرضػػاىما  ككمػػا أف اهلل ال يكفػػؽ   كىػػكاه عمػػ  طاعتيمػػا

 و بكابة الجياد في سبيمو.ألن  ال يكفؽ مف يترؾ األمف  مف يترؾ الجياد في سبيمو
 :بقوم آخريناالستبدال ًا: ثالث

تيػا كعزتيػا محتػ  تبقػ  قكيػة ميابػة تػداف  عػف كرا  فظ عمػ  مقكمػات بقائيػاالؤلمة أف تحال بد  
ال اسػتبدلت بقػكـ   بؿ تبتغي مف كراء ذلؾ رض  مكالىا  كتنشر ديف ربيا  كال تككف الدنيا أكبر ىميا كا 

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍڍ  ڌ   ڄ ڄ   ڃ  ڃ  ڃ چ  آاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريف

گ  گ  گ        ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  

 (.ّٗ ّٖ التكبة) چڻ ڻ   ڻ ڱ ڱں ں ڻ ڳ  ڳ  ڳ ڳ  ڱ ڱ
 اهلل أعػػػػداء جيػػػػاد فػػػػي ... غػػػػزاة ارجػػػػكاأي  لكػػػػـ قيػػػػؿ إذا المؤمنػػػػكف  أييػػػػا لكػػػػـ مػػػػا الطبػػػػرم " قػػػػاؿ

 أييػػػػا تنفػػػػركا  لػػػػـ إف ...فييػػػػا كالجمػػػػكس كمسػػػػاكنكـ أرضػػػػكـ لػػػػزكـ إلػػػػ  تثػػػػاقمتـ  چڇ   ڇ  ڍچ
 عػػػذابنا إلػػػييـ  النٍَّفػػػر بتػػػرككـ الػػػدنيا  فػػػي عػػػاجبل اهلل يعػػػٌذبكـ اهلل  رسػػػكؿ اسػػػتنفركـ مػػػف إلػػػ  المؤمنػػػكف 

ػػػػا نبيَّػػػػو بكػػػػـ اهلل يسػػػػتبدؿ  يقػػػػكؿ  چڳ ڳ   ڱچميكجعنػػػػا  اسػػػػتنفركا إذا ينفػػػػركف غيػػػػرىكـ  قكمن
 ال ألنو شيئنا  إياه كمعصيتكـ الٌنفير بترككـ اهلل  تضركا كال ...رسكلوك  اهلل كيطيعكف دعكا  إذا كيجيبكنو
ں ڻ ڻ  ڻ   چ الفقػػػراء كأنػػػتـ عػػػنكـ الغنػػػي كىػػػك إليػػػو  الحاجػػػة أىػػػؿ أنػػػتـ بػػػؿ إلػػػيكـ  بػػػو حاجػػػة

 (1)."قدير األشياء  مف يشاء ما كؿ كعم  بكـ  غيركـ قكـ كاستبداؿ إىبلككـ عم  كاهلل ... چڻ
ألنػػو ضػػعيؼ   اد كالنفيػػر كىػػك تػػأميف الجبيػػة الاارجيػػة ال يسػػتحؽ البقػػاءنعػػـ إف مػػف يتػػرؾ الجيػػ

 كشيكات الدنيا.   فيك مقيد بحباؿ األرض  كمغالبة الباطؿ  ال يقكل عم  الصراع  اليمة

                                                 

 (.ُٖ/َُتفسير المراغي  ) - ُ
 (.ِّّص تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف لمسعدم  ) - ِ
 .(ِِٓ/ُْرآف  )جام  البياف في تأكيؿ الق - ّ
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 ذكم لكػػؿ مدلكلػػو فػػي عػػاـ كلكنػػو  معػػيف مكقػػؼ فػػي معينػػيف لقػػكـ كالاطػػاب سػػيد قطػػب "يقػػكؿ 
 الذلػػة عػػذاب  الػػدنيا عػػذاب ذلػػؾ فيػػك كحػػده  اآلاػػرة عػػذاب لػػيس ـيتيػػددى الػػذم باكالعػػذ  اهلل فػػي عقيػػدة
 كاسػػتغبلليا الايػرات مػػف كالحرمػاف لؤلعػداء  عمػػييـ كالغمبػة كالكفػػاح  الجيػاد عػف القاعػػديف تصػيب التػي

 كالجيػػاد الكفػػاح فػػي ياسػػركف مػػا أضػػعاؼ كاألمػػكاؿ النفػػكس مػػف ياسػػركف كمػػو ذلػػؾ مػػ  كىػػـ لممعػػاديف؛
 تركػػت أمػػة مػػف كمػػا. الفػػداء ليػػا قػػدمكا لػػك الكرامػػة مػػنيـ تتطمبػػو مػػا ضػػعاؼأ الػػذؿ مػػذبح عمػػ  كيقػػدمكف
 كفػاح منيػا يتطمبػو كػاف مػا أضػعاؼ ألعػدائيا صػاغرة مرغمة فدفعت الذؿ  عمييا اهلل ضرب إال الجياد
  (3)."اهلل أعداء عم  كيستعمكف العزة  ثمف كيؤدكف العقيدة  عم  يقكمكف چڳ  ڳ   ڱچ   األعداء

ِإَذا َتَبــاَيْعُتْم ِباْلِعيَنــِة, َوَأَخــْذُتْم َأْذَنــاَب اْلَبَقــِر  )يقػػكؿ   اؿ  سػػمعت رسػػكؿ اهلل عػػف ابػػف عمػػر قػػك 
 (1).(يِنُكمْ َوَرِضيُتْم ِبالَزْرِع, َوَتَرْكُتُم اْلِجَياَد, َسَمَط الَمُو َعَمْيُكْم ُذالا اَل َيْنزُِعُو َحَتى َتْرِجُعوا ِإَلى دِ 

حتػ    تقدـ إل  أف اهلل سبحانو كتعػال  ال يحػابي أحػدان ميمػا كػاف مف ابلؿ ماالباحث يامص 
إذ إف مػف يتػرؾ النفيػر فػي سػبيؿ   فكيؼ بنا نحف  لك كانكا صحابة رسكؿ اهلل اير الامؽ بعد رسؿ اهلل

كالمحافظػػػػة عمػػػػ  أمنيػػػػا   كحمايػػػػة حػػػػدكدىا  كالػػػػدفاع عػػػػف األمػػػػة كمقػػػػدراتيا  اهلل كالربػػػػاط عمػػػػ  الثغػػػػكر
 ره كاستقرارىا فمصي

كلػػك أنيػػا قاتمػػت بكرامػػة لحافظػػت عمػػػ    ال يعصػػكف أكامػػر اهلل فػػي شػػيء  االسػػتبداؿ بقػػـك آاػػريف -ُ
 كمف عدة كعتاد حيف تركت النفير.   كلما اسرت معشار ما اسرتو مف أركاح  كرامتيا كلعزت عزتيا

األمة أداة طيعػة فتصبح   كالعذاب في الدنيا بضياع العزة كالكرامة بعد أف كانت نفسو عزيزة كريمة -ِ
غيػر آمنػة عمػ  شػيء   تسػم  بسػيؼ العبكديػة كاليػكاف ذليمػة ضػعيفة   مسػمكبة الايػرات  في يد أعدائيا

  .مف حياتيا
جميػا أكمػف   لتفريطيػا باألمانػة التػي أمػر اهلل بحفظيػا كعػدـ التفػريط فييػا  العذاب األليـ فػي اآلاػرة -ّ

 .  !ذا الضياع؟كأم ضياع بعد ى  أمر بالجياد كالرباط كالنفير
 إلى األمن: البشر المطمب الثالث: حاجة

 أواًل: حاجة األمة:
كىػي كػذلؾ مػف الحاجػات   إف نعمة األمػف مػف الػنعـ العظيمػة التػي يمػتف اهلل بيػا عمػ  عبػادة

ككاجػب مػف كاجباتيػا   فاألمف ضركرة مف ضركريات الحياة  كالمطالب الميمة لحياة الناس كاستقرارىـ
 التالية أف تسع  لتحقيقو  كما ال يتـ الكاجب إال بو فيك كاجب  ك يتضح ذلؾ في النقاط يجب عم  األمة 

الشػػاطبي حيػػث قػػاؿ " ىػػذه ت األساسػػية لمحيػػاة كىػػي كمػػا ذكرىػػا اسػػتقرار الحيػػاة كحفػػظ الضػػركريا -ُ
الشريعة المعصكمة ليست تكاليفيا مكضكعة حيثما اتفؽ  لمجػرد إداػاؿ النػاس تحػت سػمطة الػديف بػؿ 

ت لتحقيؽ مقاصد الشػارع فػي قيػاـ مصػالحيـ فػي الػديف كالػدنيا معػا  كركعػي فػي كػؿ حكػـ منيػا كضع
                                                 

 (.ُٓٓٔ/ّفي ظبلؿ القرآف  ) -ُ
 ( كحكـ عميو األلباني بالصحة.ِّْٔ( برقـ  )ِْٕ/ّ) كتاب البيكع  باب في النيي عف العينة سنف أبي داكد   - ِ
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( التػي ىػي أسػس العمػراف الـدين والـنفس والعقـل والنسـل والمـال)إما حفظ شيء مف الضركريات الامسة  
 (  3)رة".المرعية في كؿ ممة  كالتي لكالىا لـ تجر مصالح الدنيا عم  استقامة  كلفاتت النجاة في اآلا

آمنػػة مػػف الزلػػؿ بمػػا يضػػمف   ف ىػػذه الشػػريعة معصػػكمة يػػكحي بأنيػػا محميػػة الجنػػابأقكلػػو بػػ
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ   ٹ ٹتحقيؽ مقاصد الشارع في قياـ مصالح العباد في الػديف كالػدنيا معػان  

 .(ٗالحجر ) چڱ   ڱ

كبدكف  ,ًجتًعاخّ كم انشعٕب ٔانقاأليٍ يطهة فطشي غشٌضي فً اإلَساٌ تثحج عٍ سثم تحقٍ -1
كال بناء حضارة  مثؿ الػذم يبنػي كامفػو ألػؼ ىػادـ  إف أقػؿ   األمف ال يكجد ازدىار عم  ىذه األرض

مػػف اهلل  ضػػركرياتيا  كىػػي كػػذلؾ منػػةه مػػا تنشػػده األمػػة المسػػممة لنفسػػيا ىػػي الحصػػكؿ عمػػ  األمػػف فػػي 
ٺ  پ  ڀ  ڀ  ڀ چتعال  عمػ  عبػاده كمػا ىػك مكضػحان فػي سػكرة قػريش قػاؿ تعػال   

 .(ّ ْ )قريش چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ

 انفٍنم حنادث يُنح ركنشْى كًنا ,انثعخح تعذ تٓا هللا ٌزكشْى انتً انًُح ًْ ْزِ "ٌقٕل سٍذ قطة:

 بيػػاتيف عمػػييـ أفاضػػو الػػذم الػػرزؽ كمنػػة كالصػػيؼ  الشػػتاء رحمتػػي إيبلفيػػـ منػػة السػػابقة  السػػكرة فننً
 عقػر فػي سػكاء  الاػكؼ أمػنيـ تػوً كمن اهلل ضػؿف مف ىانئكف طاعمكف كىـ جفرة قفرة كببلدىـ الرحمتيف
 مػف كحرسػيا اهلل فرضػيا التػي البيػت حرمػة رعايػة فػي كترحػاليـ أسػفارىـ في أـ اهلل  بيت بجكار دارىـ
 البيػػت ىػػذا رب كىػػك  معػػو اهلل غيػػر عبػػادة مػػف فيػػو ىػػـ ممػػا ليسػػتحيكا المػػنف بيػػذه يػػذكرىـ  اعتػػداء كػػؿ
 (1)".سالميف كيعكدكف مرعييف باسمو يسيركفك   طاعميف آمنيف جكاره في يعيشكف الذم

االستقرار كاليدكء  ةلكي يظفركا بنعم  تحقيؽ األمف بيف الناس كجكب ما تقدـيتضح م
كبذلؾ   بينيـ التجارم كمف ثـ تحقيؽ الحركة الطبيعية لمنفس البشرية عف طريؽ التبادؿ  النفسي

يا الببلد  كمقياس نماء الدكؿ كرفاىية يتحقؽ التعاكف البشرم عم  أسس اقتصادية تنعـ بمردكدات
حيث ينمك معيا االقتصاد القكم كيزداد   الشعكب يككف في مدل استقرار األمف كتحقيؽ العدالة لدييا

كيتسن  لو حينئذ بأف يستمت  بممذات الحياة الطيبة في كؿ جانب  كذلؾ ألنو بدكف   داؿ الفرد
أكؿ ما يفكر فيو الفرد في ىذه المجتمعات ىك  كيصبح  تحقيؽ األمف تكثر الفتف في المجتمعات

 لينجك مف شرر الفتف التي تذىب ضحيتيا اآلالؼ مف الناس  البحث عف مكاف آمف لو كألسرتو
الممتمكات كاألمكاؿ بسبب الفكض  المصاحبة لتمؾ الفتف التي تعصؼ  مف كتتمؼ معيا كثير
 . بالمجتمعات المدنية

 
 

                                                 

 (. ْ/ُألبي إسحاؽ الشاطبي  ) -المكافقات في أصكؿ الشريعة - ُ
 (.ِّٖٗ/ٔفي ظبلؿ القرآف  ) - ِ
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 :ى األمنإل حاجة غير المسممين -ثانياً 
 الحاجات اإلنسانية إل  امس مجمكعات رئيسية كىي  (ُ)قسـ عالـ النفس الشيير ماسمك

ُ- .  الحاجات الفسيكلكجية  كالحاجة إل  الطعاـ كالماء كالنـك
كاسػتقرار الفػرد فػي عممػو   ككػذلؾ المػادم  حاجات األماف  مثؿ الشػعكر باألمػاف النفسػي كالمعنػكم -ِ

 تقبمة.كانتظاـ دامو كتأميف مس
 الحاجات االجتماعية  كحاجة الفرد لبلنتماء إل  جماعة كأصدقاء يبادلكنو الكد كالحب. -ّ
 أك التقدير الذاتي.  حاجات التقدير  شعكر الفرد بالتقدير كاالحتراـ مف قبؿ اآلاريف -ْ
لميػػػاـ حاجػػػات تحقيػػػؽ الػػػذات  انطػػػبلؽ الفػػػرد بقدراتػػػو كمكاىبػػػو كرغباتػػػو إلػػػ  أفػػػاؽ تتػػػيح لػػػو إنجػػػاز ا -ٓ

  (ِ).كبالتالي شعكره بذاتو كثقتو بنفسو(
إف المتأمػػػؿ فػػػي ىػػػذه المجمكعػػػات الامسػػػة يجػػػدىا كميػػػا تحتػػػكم عمػػػ  األمػػػف الػػػذم يحتػػػاج لػػػو 

 فيي بدكف األمف تصبح فارغة المضمكف كببل معن .  اإلنساف
 لاشػكعكا كالطمأنينػة السػكينة يجمػب فػاألمف إلػ  الػركح  الجسد كحاجة األمف إل  العباد " فحاجة

 (ّ)." عامة بصفة حياتو كفي ااصة اإلنساف عبادة في
 الخبلصة:

بينيػا فػي كثيػر مػف آياتػو  فقد  يامص الباحث إل  أف القرآف لـ يغفؿ حاجة اإلنساف إل  األمف
َمـْن َأْصـَبَح )  حيػث قػاؿ   لـ يغفؿ حاجة اإلنساف إل  األمف ككذلؾ الرسكؿ  ؛كما في سكرة قريش

أم أف القناعػة  (4).(ِفي َجَسِدِه, آِمًنا ِفي ِسْرِبِو, ِعْنَدُه قوُت َيْوِمِو, َفَكَأَنَمـا ِحيـَزْت َلـُو الـد ْنَيا ِمْنُكْم ُمَعاًفى
كارتضػ  ىػذا السػمكؾ منيجػا لمحيػاة   إذا كافقيا أمػف عمػ  الػنفس كالرضا بما قسمو اهلل مف رزؽ  الذاتية

ليجػد مػف   ؾ الػدنيا بأكمميػا كتػكفرت لػو كػؿ حاجاتػوكأنو مم  كطمأنينة قمبيو  فانو سيظفر بسككف نفسي
فإنيػا تكػؼ عػف النظػر فيمػا فػي  اهلل مػف رزؽ آتاىػاابلليػا األمػف الحقيقػي  فػإف الػنفس إذا اقتنعػت بمػا 

النػاس مػف حسػػده  كيسػػمـ  تعمػؽ نفسػو بمػا فػػي أيػدم النػاس فيسػمـ ىػػذا المسػمـ القػان  مػػف  أيػدم النػاس
 كفتنتو.

 

                                                 

تدرج . اشتير بنظريتو ركسيامف  ييكد  أبكيو مياجريف نيكيكرؾ  برككميف  كلد في أمريكي عالـ نفس ابراىاـ ماسمكىك  - ُ
. بدأ بدراسة القانكف بالجامعة تحت تأثير ضغط كالديو كلكنو سرعاف ما ترؾ مدينتو ليدرس في جامعة كسكنس حيث الحاجات

( كىك ُّْٗ( كدكتكراه الفمسفة عاـ)ُُّٗ( كحصؿ عم  الماجستير في اآلداب عاـ)َُّٗيكس في اآلداب )حصؿ عم  بكالكر 
 .(ُْٓٗكالشاصية )  الدافعية نحك سيككلكجية كينكنة -   يعتبر أحد مؤسسي معيد ايسالف في كاليفكرنيا مف ابرز مؤلفاتو

 .(ِٔ-ِٓمحمد احمد العطار  ص  )  كيؼ تكسب اآلاريف كتكجييـ لؤلفضؿ؟ سحر االتصاؿ  أنظر - ِ
 (.ِْٓد/ محمكد عنبر  ) د/عبد السبلـ المكح  ك أ.   لكؿ مفة األمنية في ضكء القرآف الكريـبعنكاف التربيبحث  - ّ
 كحسنو األلباني. - (ُُْْ(  حديث  )ُّٕٖ/ِ  )سنف ابف ماجة - ْ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA
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  المطمب األول: وسائل استقرار األمن
 الوسيمًة: مفيوم -*

ا يرضػػيو  كأف )التكسػػؿ( ىػػك التقػػرب إلػػ  اهلل جػػؿ كعػػبل بمػػا ىػػي القربػػة إلػػ  اهلل عػػز كجػػؿ بمػػ "
ے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳ ﮴   چ  ٹ ٹ (3)."يرضػػػاه  كذلػػػؾ بامتثػػػاؿ أكامػػػره  كاجتنػػػاب نكاىيػػػو

 .)ّٓالمائدة )  چ﮵  ﮶  ﮷   ﮸ ﮹   ﮺  ﮻ 
 تعال  اهلل إل  القربة ىك ىنا بالكسيمة المراد أف عم  العمماء جميكر أف اعمـالشنقيطي "  يقكؿ        
 ىػػذا ألف تعػػال  هلل ذلػػؾ فػػي بػػإابلص  محمػػد بػػو جػػاء مػػا كفػػؽ عمػػ  نكاىيػػو كاجتنػػاب أكامػػره  بامتثػػاؿ
 كأصػػػؿ  كاآلاػػػرة الػػػدنيا ايػػػر مػػػف عنػػػده مػػػا كنيػػػؿ تعػػػال   اهلل رضػػػ  إلػػػ  المكصػػػمة الطريػػػؽ ىػػػك كحػػػده

 ال ألنػػو ء العممػػا بإجمػػاع الصػػالح العمػػؿ كىػػي إليػػو كتكصػػؿ الشػػيء  إلػػ  تقػػرب التػػي الطريػػؽ  الكسػػيمة
 كقكلو جدان  كثيرة الكسيمة مف لممراد المبينة فاآليات ىذا كعم    رسكلو بإتباع إال تعال  اهلل إل  كسيمة
ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ   چ ككقكلو  (ٕالحشر ) چ ...ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ  ...چ: تعال 

 مػف ذلؾ غير إل   (ْٓالنكر ) چ... ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ چ  كقكلو  (ُّآؿ عمراف ) چ ...ڄ
 (1)."اآليات

بامتثاؿ أكامره كاجتناب نكاىيػو عمػ  كفػؽ   فالكسائؿ عم  ىذا المعن  ىي قربات إل  اهلل تعال 
كالتي   مف ربو عز كجؿ  كنحف نبحث عف استقرار األمف بيذه الكسائؿ المشركعة ما جاء بو محمد 

 ئؿ ما يمي كمف أىـ ىذه الكسا  سيتحقؽ مف ابلليا أمف الدنيا كاآلارة
 الوسيمة األولى: ذكر اهلل تعالى:

ال بػػػد لئلنسػػػاف مػػػف معػػػيف فػػػي ىػػػذه الحيػػػاة الػػػدنيا  كلػػػيس لػػػو إال اهلل تعػػػال   كال يػػػأنس اإلنسػػػاف  
مب  چ ٹ ٹ  تعال   مف تسبيحو  كاستغفارو  كدعاءو  كالصبلة عمػ  النبػي  بشيء كأنسو بذكر اهلل

 (.ِٖالرعد ) چىب يب   جت حت ختمت  ىت  يت جث  مث  ىث
   كقكلػو  اهلل بػذكر كتسػتأنس قمػكبيـ كتسػكف " يقػكؿ  چيب  جت حت ختچ   يقكؿ الطبػرم

 (1)".المؤمنيف قمكبي  كتستأنس تسكف اهلل بذكر أال  يقكؿ  چىت  يت  جث  مث  ىثچ 
 قمؽ مف تطمئف  حماه كفي جانبو في كاألمف بجكاره  كاألنس باهلل  بالصمة بإحساسيا تطمئف  "
 كػؿ مػف بالحمايػة بالشػعكر كتطمػئف  كالمصػير كالمبدأ الامؽ في الحكمة اؾبإدر   الطريؽ كحيرة الكحدة 
 كتطمػئف الػببلء عمػ  كالصػبر بػاالبتبلء الرضػ  مػ  يشػاء  بمػا إال شػر كػؿ كمػف ضػر كػؿ كمػف اعتداء

                                                 

 (.َِْ/ُ  )األفغاني  شمس الديفجيكد عمماء الحنفية في إبطاؿ عقائد القبكرية ألبي عبد اهلل - ُ
 (.َِْ/ُأضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف  ) - ِ
 (.ِّْ/ُٔجام  البياف في تأكيؿ القرآف  ) - ّ



 19 

 االطمئنػاف ذلػؾ چىت  يتجث  مث  ىثچ  كاآلارة الدنيا في كالستر كالرزؽ اليداية في برحمتو
 بػاهلل فاتصػمت قمػكبيـ اإليمػاف بشاشػة االطػت الػذيف يعرفيػا  عميقػة حقيقة المؤمنيف قمكب في اهلل بذكر

 إنمػا بالكممػات  تنقػؿ ال ألنيػا يعرفكىػا  لػـ الذيف اآلاريف إل  ينقمكىا أف بالكممات يممككف كال يعرفكنيا 
 كيحػس كالسػبلـ  الطمأنينػة كيستشػعر إلييػا كيسػتريح بيػا كينػدل ليػا كييػش فيسػتركحيا القمب في تسرم
 (3)."حماه في ىك الذم اهلل صن  مف حكلو ما كؿ إذ صديؽ  حكلو ما فكؿ  أنيس ببل مفردان  ليس الكجكد ىذا في أنو
 من القصص القرآني, كالتالي: نموذجينسيتم تناول  -*

 :السبلمو  الصبلةُ  ومحمد عمييما إبراىيم من قصةاألول: 
كػػؿ أحػػكاليـ  كفػػي الشػػدائد كالمحػػف التػػي يسػػتعيف بيػػا المؤمنػػكف فػػي  الػػذكر مػػف أقػػكل األسػػمحة 

ېئ  چ  فطالما تعرفكا عمػ  اهلل فػي الراػاء  فمػف ينسػاىـ كقػت الشػدة كايػر مثػاؿ عمػ  ذلػؾ قكلػو تعػال  

ٱ  ٻ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی      جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب

 .(ُْٕ ُّٕ عمراف آل)  چڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ڀپ  پ  پ   ڀ  ڀٻ  پ  ٻ  ٻ  
ػػًف اٍبػػورد   بَّػػاسو عى َحْســُبَنا الَمــُو َوِنْعــَم الَوِكيــُل, َقاَلَيــا ِإْبــرَاِىيُم َعَمْيــِو الَســبَلُم ِحــيَن أُْلِقــَي ِفــي   )ًف عى

ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی      جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب   چِحـــــــــيَن َقـــــــــاُلوا:  الَنـــــــــاِر, َوَقاَلَيـــــــــا 

كال أدؿ عمػػ  ذلػػؾ   مكػػركهكدفػػ  األذل كال  فػػذكر اهلل مػػف أقػػكل الكسػػائؿ لتحقيػػؽ األمػػف (1) .(چحب
كسػػػػيدنا . چڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ڀٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ چ  مػػػػف قكلػػػػو تعػػػػال 

        ۈ    ۈ     ۆ   ۇ  ۆ    ۇچ  :كجعميػػػػا بػػػػردان كسػػػػبلمان فقػػػػاؿ  إبػػػػراىيـ عنػػػػدما قاليػػػػا نجػػػػاه اهلل مػػػػف النػػػػار

 قػػراءة القػػرآف ؿ  كذكػػر اهلل تعػػال  يشػػم(َٕ ٗٔ)األنبيػاء چۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ    ٴۇ
 .  كالصبلة عم  النبيكالتسبيحكاالستغفار    الدعاءك 

 :يونس  من قصةثانيًا: 
 لحيف  كعبػادة المقػربيف كالمامصػيفذكر اهلل سيحانو كتعػال  كااللتجػاء إليػو دأب األنبيػاء كالصػا 

  الذيف إذا ما كقعكا في مأزؽ كاحتاجكا إل  المساعدة  لجأكا إل  اهلل فكجدكه عندىـ.
ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ       ٹ ٹ چ 

 .(ٖٖ ٕٖ )األنبياء چھ  ھ  ے  ھہ  ہ  ہ   ہ   ھ ڻ  ڻ  ۀ  
فنادل مف ابلؿ الظممات الثبلث الكثيفة  ظممة بطف الحكت  كظممة البحر  كظممة الميؿ  " 

أنزىؾ عف كؿ نقص كعيب  أنت اإللو كحدؾ  ... چڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀچ
ال شريؾ لؾ  تفعؿ ما تشاء  كتحكـ ما تريد  ال يعجزؾ شيء في األرض كال في السماء  إني كنت 

                                                 

 .(ّْٔٓحديث رقـ  ) (ّٗ/ٔ) باب إف الناس قد جمعكا لكـ فااشكىـ   صحيح الباارم  كتاب تفسير سكرة آؿ عمراف - ُ
 (.ََِٔ/ْ  )في ظبلؿ القرآف لسيد قطب - ِ
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فأجاب اهلل دعاءه الذم أظير بو الندـ كالتكبة كنجاه ...  مف الظالميف نفسي  بالاركج دكف إذف منؾ
و ػدة المطبقة  ينٌجي المػرب كالشػػو مف الكػما أنجاه المػػ  ككمؾ الظمماتػػكت كتػػالح اهلل كأارجو مف بطف

 (3) ."أيضا كؿ المؤمنيف الصادقيف إذا استغاثكا بربيـ  كطمبكا إنزاؿ الرحمة اإلليية عمييـ
 َدْعَوُة ِذي الن وِن ِإْذ َدَعا َوُىَو ِفي َبْطنِ )    قىاؿى  قىاؿى رىسيكؿي المًَّو بف أبي كقاص كعىٍف سىٍعدو  

ي َشْيٍء َقط  ِإاَل الُحوِت: اَل ِإَلَو ِإاَل َأْنَت ُسْبَحاَنَك ِإنِّي ُكْنُت ِمَن الَظاِلِميَن, َفِإَنُو َلْم َيْدُع ِبَيا َرُجٌل ُمْسِمٌم فِ 
 (1) (.اْسَتَجاَب الَمُو َلوُ 

معكنة مف اهلل كاإلنابة كالرجكع إل  اهلل م  طمب النجدة كال  إف االعتراؼ بالذنب كالتكبة منو 
 األمف في ذكر اهلل كالعكدة اليو في الدنيا كاآلارة  فاألمف كؿتعال  لمف أقكل دكاعي النجاة كالنجاح 
إن )األمصار   العزيز  أنو كتب إل  أىؿ ركم عف عمر بف عبدكلقد كرد ما يدؿ عم  ىذا المعني ما 

كذا  أن يخرجوا يوم بمد كذا وكذا شيء يعاتب اهلل بو العباد, وقد كنت كتبت إلى أىل ىذه الرجفة
, وقولوا كما )ُْ)األعم   چمئ حئ ی جئچ وكذا, فمن استطاع أن يتصدق فميفعل؛ فإن اهلل يقول:

, وقولوا )ِّ)األعراؼ  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀچ قال أبوكم آدم: 
ڎ  چقال موسى: وقولوا كما  ,(ْٕ)ىكد  چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ چ كما قال نوح:

ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ       چ , وقولوا كما قال ذو النون:(ُٔ)القصص  چڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ     ڑ

 (1) .(ٕٖ )األنبياء چڻ  ڻ  ۀ
 الوسيمة الثانية: االستغفار:

 كالتالي: ,نماذج من القصص القرآني ةتناول ثبلثيتم س -*
 قومو:ل نوح  دعوةاألول: 
كيحقػؽ ليػـ   كمػا يزيػد فػي أرزاقيػـ كأكالدىػـ  يػدليـ عمػ  أسػباب النجػاة  اريدعكا قكمػو لبلسػتغف 

  ٱ   ٻ  ٻ  ٻ     حئ   ی  ی   ی  ی     جئچ  ٹ ٹ الرفاه كالسعادة في الدنيا كاآلارة.

 (.ُِ َُنكح ) چپ   ڀ   ڀ  ڀ  ڀ ٺ     پ  پ  پ
كذلػؾ بػإابلص النيػة   قكمػو إلػ  مقكمػات األمػف المطمػؽ في ىذه اآليات البينات يدعكا نكح 

كبغيػػػر ىػػػذا   فػػػي عبػػػادة ربيػػػـ  كالتكبػػػة مػػػف الػػػذنكب كالمعاصػػػي بكثػػػرة االسػػػتغفار كالعػػػكدة الصػػػادقة إليػػػو
المسػػمؾ لػػف يكػػكف ىنػػاؾ رغػػد العػػيش كسػػيفقد النػػاس األمػػف كاألمػػاف كالسػػكينة كاالسػػتقرار  كيعيشػػكا حيػػاة الاػػكؼ 

   (.ُِْطو ) چۆئ ۈئ ۈئ ېئېئېئ ىئىئىئی  ی  یچ      ٹ ٹ كالذؿ كاليكاف  

                                                 

 (.ُُُٔ/ِ  )التفسير الكسيط لمزحيمي - ُ
 .( كقاؿ األلباني صحيحَّٓٓحديث رقـ  ) (ِٗٓ/ٓ  )سنف الترمذم - ِ
 (.ُِٓ/ٗفتح البارم شرح صحيح الباارم البف رجب الحنبمي  ) - ّ
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 (3)."إف السفينة ال تجرم عم  اليبس *** مسالكياكلـ تسمؾ  النجاةترجك  "يقكؿ الشاعر 
ػػػػ "الزحيمػػػػي  يقػػػػكؿ ٱ  چ  فقػػػػاؿ أشػػػػياء  بامسػػػػة كالمعاصػػػػي الكفػػػػر مػػػػف التكبػػػػة عمػػػػ  ىـدى كعى

 المطػر يرسػؿ ربكػـ استغفرتـ إف أم چٺ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ  ڀ   ٻٻ  ٻ  
 كاالسػتقرار كالسػعادة كاالطمئنػاف الراػاء كيعػـ كالثمػار  كالغػبلؿ كالاصب الاير رفيكث ...متتابعا عميكـ
 البسػػاتيف لكػػـ كيجعػؿ كالسػػعادة  باالسػػتقرار كالشػعكر كالرفػػاه األمػػف بسػبب كاألكالد الذريػػة لكػػـ كيكثػر ...

 يكثػر التػي ب العػذ بالمػاء جاريػة أنيػارا لكـ كيجعؿ كالفكاكو  كالثمار باألشجار العامرة الاضراء النضرة
 أنػػػكاع كحصػػػكؿ المطػػػر أسػػػباب أعظػػػـ مػػػف االسػػػتغفار أف عمػػػ  دليػػػؿ كىػػػذا  كالغمػػػة كالثمػػػر الػػػزرع بيػػػا

 (1)."االستسقاء صبلة في بو مأمكرا كاف لذا األرزاؽ 
كىػك كػذلؾ   لرفػ  الػببلء كالقحػط كالشػقاكة أف االسػتغفار كالتكبػة سػببه  مػا سػبؽمف اػبلؿ  تبيفي

ىذا في الدنيا أما فػي   كتكثير األكالد كاألمكاؿ كاألرزاؽ  ال  كنزكؿ البركةسبب لرض  اهلل سبحانو كتع
 اآلارة فيك النعيـ المقيـ.

 قومو:ل ىود  دعوةالثاني: 
  ٹ ٹ فػػدعكة األنبيػاء كاحػػدة. دعػػ  قكمػو لمػػا ينصػمح بػػو حػاليـ  كػػذلؾ ىػكد  ان كمػا أف نكحػ 

جئ       ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ      ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    ی  یچ

 .(ِٓىكد ) چحئ
 يستقبمكف عما كبالتكبة السالفة  الذنكب تكفير فيو الذم باالستغفار أمرىـ ثـ "يقكؿ ابف كثير 

 شأنو عميو كحفظ أمره عميو كسيؿ رزقو  عميو اهلل يسر الصفة بيذه اتصؼ كمف  السابقة األعماؿ مف
َجَعَل  َلِزَم ااِلْسِتْغَفارَ َمْن )  الحديث كفي جاء ككما  چېئ ېئ ىئ ىئچ  قاؿ كليذا كقكتو؛

 (4) ".(1) (الَمُو َلُو ِمْن ُكلِّ ِضيٍق َمْخَرًجا, َوِمْن ُكلِّ َىمٍّ َفَرًجا, َوَرَزَقُو ِمْن َحْيُث اَل َيْحَتِسبُ 
 كىي  القكة كمضاعفة المطر بإدرار يتعمؽ كىك  الكعد ىذا في كننظر" أما سيد قطب فيقكؿ 

 الحاؿ بطبيعة كمشيئتو اهلل صن  مف الكجكد  ىذا نظاـ في ثابتة قكانيف ؽكف اهلل سنة فييا تجرم أمكر
 كاق  بؿ ميسكر  قريب فييا فاألمر القكة زيادة فأما  التكبة؟ عبلقة كما بيا االستغفار عبلقة فما

 في صحة يزيدانيـ  قكة العامميف التائبيف يزيداف األرض في الصالح كالعمؿ القمب نظافة فإف مشيكد 

                                                 

نزم بالكالء العيني المعركؼ . كىك أبك إسحاؽ إسماعيؿ بف القاسـ بف سكيد بف كيساف الع(َِّديكاف أبك العتاىية  )ص/ - ُ
  كلد بعيف النمر كىي قرية بالحجاز قرب المدينة  شاعر مكثر سري  الااطر مكثر في شعره  ككاف قَُِ-َُّبابي العتاىية

 ينظـ المائة كامسيف بيتان في يـك كاحد. كيعد أبك العتاىية مف المكلديف الشعراء  مف طبقة بشار بف برد كأبك نكاس كأمثاليما.
 (.ُّْ/ِٗالتفسير المنير  ) - ِ
 (  كقاؿ األلباني  حديث ضعيؼ.ُُٖٓ( رقـ  )ٖٓ/ِباب في االستغفار  )كتاب الصبلة    سنف أبي داكد - 1
 (.ِّٗ/ْتفسير القرآف العظيـ  ) - ْ
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 إل  كاالطمئناف األعصاب كىدكء الضمير كراحة الرزؽ مف الطيبات عم  كاالقتصار باالعتداؿ ـالجس
 (3)".آف كؿ في برحمتو كالثقة اهلل

كقكة البدف دؿ عمييا معن  األمف   قكةن  البدفى مف ابلؿ تفسير اآليات أف االستغفار يزيد تضح ي 
  جانػػب األمػػيف قػػاؿ تعػػال  عمػػ  لسػػاف بنػػت كػػرت قػػكة البػػدف فػػي القصػػص القرآنػػي إلػػكقػػد ذي   فػػي المغػػة
 .(ِٔالقصص )   چھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳   ھ     ہچ     شعيب 

 قومو:ل محمد  دعوةالنموذج الثالث: 
ھ  ے  ے   ھ  ھ چ ٹ ٹ .عمػ  درب األنبيػاء مػف قبػؿ يػدعك قكمػو لبلسػتغفار محمػد 

 (.ّىكد )  چ...ۓ    ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷    ﮸   ﮹ ﮺  ﮻ 
" فيػذا معػػركؼ مػف تػػكاري  األمػـ مػػف أحكاليػا العامػػة فػي كػػؿ عصػر كأمػػا أقػػكاـ رشػيد رضػػا يقػكؿ محمػػد 

يفى الرسؿ عمػييـ السػبلـ فػي عصػكرىـ فقػد أىمػؾ اهلل   مػنيـ عمػ  الكفػر كالعنػاد  بعػد قيػاـ الحجػة  اٍلميًصػر 
ف عػػػػػػذاب ... كاآليػػػػػػة تتضػػػػػػمف نجػػػػػػاة ىػػػػػػذه األمػػػػػػة المحمديػػػػػػة مػػػػػػ عمػػػػػػييـ بعػػػػػػذاب الاػػػػػػزم كاالستئصػػػػػػاؿ

 (1)االستئصاؿ".
فكمػػا أف الػػذنكب تمحػػؽ الػػرزؽ فاالسػػتغفار يمحػػك الػػذنكب  كيجمػػب الػػرزؽ مػػف عنػػد اهلل  كأنػػو ال 

 سبيؿ لما عند اهلل بدكف العكدة إليو.
 سػبب الػذنكب مػف تعػال  اهلل إلػ  كالتكبػة االسػتغفار أف عمػ  تدؿ الكريمة اآلية ىذهالشنقيطي "  يقكؿ

 الجػزاء ترتيػب كالتكبػة االسػتغفار عمػ  ذلػؾ رتػب ألنػو  مسػم  أجػؿ إلػ  حسنان  متاعان  ؾذل فعؿ مف اهلل يمت  ألف
 (1)".الدنيا في كالعافية العيش  كرغد الرزؽ  سعة  الحسف بالمتاع المراد أف كالظاىر  شرطو عم 

أف ذكػر اهلل تعػال  مػف أىػـ الكسػائؿ التػي يشػعر صػاحبيا بػاألمف كاألمػػاف نسػتامص ممػا سػبؽ 
كبػػدكف ذكػػر اهلل تعػػال  تكػػكف الحيػػاة حيػػاة ضػػنؾ   حياتػػو كآارتػػو فة كاالسػػتقرار فػػي كػػؿ شػػؤك كالطمأنينػػ

 حياة معدمة ببل معن .  كعذاب كاكؼ كذلة كىكاف
 الوسيمة الثالثة: األمر بالمعروف والنيي عن المنكر:

  مدح القائمين بيذه الوسيمة:أواًل: 
    ٹ ٹحٍج عف المنكر كجعميا اير أمة أارجت لمناس  امتدح اهلل ىذه األمة بأمرىا بالمعركؼ كبنيييا -ُ

ففي ىذه  (َُُآؿ عمراف )    چ  ...ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹچ
 .اعم  اإليماف ألىميتي اتنتفي الايرية عف األمة كقدمي ا  إذ بدكنيىذه الكسيمةاآلية يتبيف مدل أىمية 

 كذلؾ لمناس اهلل أارجيا التي األمـ اير أنيا ابركي األمة ىذه تعال  يمدحالسعدم "  يقكؿ
 بالمعركؼ باألمر لغيرىـ كبتكميميـ بو  اهلل أمر ما بكؿ لمقياـ المستمـز باإليماف ألنفسيـ بتكميميـ

                                                 

 (.ُٕٖٗ/ْفي ظبلؿ القرآف  ) - ُ
 (.ٖ/ُِانظر تفسير القرآف الحكيـ )تفسير المنار(  ) - ِ
 (.ُٗٔ/ِفي إيضاح القرآف بالقرآف  ) أضكاء البياف - ّ
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 عف ردىـ في المستطاع كبذؿ ذلؾ عم  كجيادىـ  اهلل إل  الامؽ دعكة المتضمف المنكر عف كالنيي
 (3)".لمناس أارجت أمة اير كانكا افبيذ كعصيانيـ  كغييـ ضبلليـ

ک  گ  گ   گ  گڳ  ڳ  چ    ٹ ٹ  حيث القائميف بياكامتدح اهلل المؤمنيف  -ِ

ہہ ہ  ہ ۀ ڻ  ۀ ڻ     ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ

بعضيـ كىذه اآلية تكضح جانب األمف االجتماعي المتمثؿ في قكلو تعال  , (ُٕالتكبة ) چھ ھ
أم  چڳڳڳڱڱچ أنيـ يتصفكف بصفات أكليا أنيـأكلياء بعض  كسببو 
  كميا في إطار جماعي چڻ  ڻڻں  ڱ ڱچ يتناصحكف فيما بينيـ 

كىؿ األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر إال طاعة اهلل    چڻڻ  ڻچ منظـ كآارىا
يتاء   كفي إطارىا كمف أجميا كانكا يؤدكف ىذا الكاجب  كرسكلو كتأمؿ كيؼ جعؿ إقامة الصبلة كا 

 طاعة اهلل كرسكلو  لذلؾ استحقكا أف تشمميـ رحمة اهلل تعال . يا كبيفزكاة بينال
 أىػؿ ال جنتػو  كيػداميـ عذابػو  مػف فينقػذىـ اهلل  سػيرحميـ الػذيف صػفتيـ  ىذه الذيف ىؤالء "
 أداء عػػف أيػػدييـ القابضػػكف بػػالمنكر  اآلمػػركف المعػركؼ  عػػف النػػاىكف كرسػػكلو  بػػاهلل كالتكػػذيب النفػاؽ
فك  أمػػكاليـ  مػػف اهلل حػػؽٌ   ال بػػو  ككفػػره معصػػيتو عمػػ  امقػػو مػػف انػػتقـ ممػػف انتقامػػو فػػي عػػزة ذك اهلل ا 
 (1)."أفعالو جمي  كفي منيـ  انتقامو في حكيـ ناصر  منو ينصره كال مان   منو االنتقاـ مف يمنعو

 : اآلمرين بالمعروف والناىين عن المنكرًا: بشارة نيثا
ٻ  پ  پ پ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   چ    ٹ ٹ       -*

بكسػػػػػػػػائؿ منيػػػػػػػػا  األمػػػػػػػػر , (ُُِالتكبػػػػػػػػة ) چپ  ڀ  ڀڀڀ  ٺٺ   ٺ   ٺ
مػنيج الػذيف يمكػنيـ اهلل تعػال  فػي  يػاكبػيف أن  بالمعركؼ كالنيي عف المنكػر اسػتحقكا بشػارة اهلل تعػال 

ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ٹ ٹ چاألرض 

بق  مػنيج حيػاتيـ حتػ  تكسػ  فػي األرضسبب تمكينيـ فيي  (ُْالحج ) چکگ   گ  گ  گ
 .چگ گ  گچ   يرث اهلل األرض كمف عمييا

ې  ې ې  ې   ٹ ٹ چالبنػػػو كىػػػك يعظػػػو  مػػػف ضػػػمف نصػػػائح لقمػػػاف  تككانػػػ

 يػػاأن ألنػػو عمػػـ  .(ُٕلقمػػاف ) چى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ   ۆئ   ۆئ     ۈئ  ۈئ
كال يصػػبر عمػػ  ذلػػؾ كيقػػدر عميػػو إال مػػف   يـ كأمػػكاليـ كأعراضػػيـئضػػريبة يػػدفعيا المؤمنػػكف مػػف دمػػا

ىي إذف  چەئەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ   ۆئ   ۆئ   ۈئ  ۈئچ :كانت عنده العزيمة كاإليماف الصادؽ كلذلؾ قاؿ
 ىـ اآلمنكف في الدنيا كاآلارة. أىمياكأف   ككظيفة العمماء  ميمة األنبياء

                                                 

 (.ُّْ تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف  )ص - ُ
 (.ّْٕ/ُْجام  البياف في تأكيؿ القرآف لمطبرم  )- ِ
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 :األمر بالمعروف والنيي عن المنكر عمى حياة األمة ًا: أثرثالث
رب اهلل لنػػا مػػثبلن حيػػان فػػي قصػػة أصػػحاب السػػبت  حيػػث انقسػػـ بنػػك إسػػرائيؿ فػػي ىػػذه لقػػد ضػػ  

كانت ترتكب معصية أمر اهلل تعال  المتمثمػة باعتػدائيـ عمػ  يػـك السػبت    فرقةه ثبلث القصة إل  فرؽو 
الػذم نيػػكا أف يصػطادكا فيػػو  كفرقػة كانػػت تػػأمرىـ بػالمعركؼ كتنيػػاىـ عػف المنكػػر  كفرقػة ثالثػػة كانػػت 

  الكعظ   قاؿ اهلل تعال  في سػكرة األعػراؼ ـ الكاعظيف بحجة أف العاصيف ميئكس منيـ ال ينفعيـتمك 
ھ ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲ ﮳   ﮴ ﮵   ﮶ ﮷  ﮸  ﮹  ﮺   چ

               ﮿   ﯀ ﯁  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ     ﮻ ﮼   ﮽ ﮾ 

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ

ڎ    چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ      ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ         ڃ

  .(ُٕٔ ُّٔاألعراؼ )   چ...ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک

 كانػػػت التػػػي القريػػػة أمػػػر عػػػف مجػػػاكركؾ  كىػػػـ الييػػػكد  ىػػػؤالء محمػػػد  يػػػا كاسػػػأؿ " الطبػػػرم قػػػاؿ
 ككػػػاف.. . كالمدينػػػة مصػػػر بػػػيف (3)(أيمػػػة(ليػػػا يقػػػاؿ ... شػػػاطئو كعمػػػ  لبحػػػرا بقػػػرب أم البحػػػر  حاضػػػرة
﮼  ﮽  چ  كقكلو ... السمؾ فيو يصطادكف فكانكا السبت  عمييـ حرَّـ كاف اهلل أف  السبت في اعتداؤىـ

﯁ چ السػبت يكـ غير األياـ سائر كذلؾ السَّبت  تعظيميـ يعظمكنو ال كيكـأم  چ﮾  چ﯀ 

 الػػػذم كاالبػػػتبلء االاتبػػػار مػػػف لكػػػـ كصػػػفنا كمػػػا  يقػػػكؿ چ        چ الحيتػػػاف
افائػػو صػػيده  عمػػييـ المحػػـر اليػػكـ فػػي المػػاء ظيػػر عمػػ  ليػػـ السػػمؾ بإظيػػار ذكرنػػا   اليػػكـ فػػي عػػنيـ كا 
 اهلل طاعػػػػة عػػػػف بفسػػػػقيـ  أم  چ      چ كناتبػػػػرىـ  چ  چ صػػػػيده المحمػػػػؿ

 (1)."عنيا كاركجيـ
ر اعتػػداء عمػػ  حػػدكد اهلل كحرمػػات اهلل  يريػػدكف تػػأميف ىكػػذا إذف كػػاف دكر الطائفػػة األكلػػ   دك 

قكتيـ بانتياؾ حرمة يكـ السبت الذم حرمو اهلل عمييـ ااتبػاران ليػـ  لكػنيـ فشػمكا فػي االاتبػار كتجػاكزكا 
 الحد الذم حده اهلل عمييـ  كتمادكا في االعتداء حت  شمؿ معظميـ. 

 اكتفػػت كفرقػػة  عمػػييـ كاإلنكػػار بنيػػييـ منػتأع كفرقػػة  بػػذلؾ كأعمنػػكا كتجػػرؤكا  اعتػػدكا معظميػـ "
 ٺ ٻ  پپپ  پ  ڀ  ڀڀ ڀ ٺٺ ...چ    :ليػػػـ كقػػالكا ليػػـ  كنيػػييـ عمػػييـ  أكلئػػؾ بإنكػػار

 يصػػػ  كلػػػـ المٌػػػو  محػػػاـر اقػػػتحـ مػػػف كعػػػظ فػػػي فائػػػدة ال  يقكلػػػكف كػػػأنيـ ,چٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ
 شػديد فقػاؿ عػذاب أك بيبلؾ إما و المٌ  يعاقبيـ أف بد ال فإنو كطغيانو  اعتدائو عم  استمر بؿ لمنصيح 

                                                 

. كانت أكؿ مدينة األردفالمكجكدة في جنكب  العقبةأيمة  ىي مدينة قديمة إسبلمية التي أنشئت عم  المكق  الحالي لمدينة   -ُ
.انظر  مكق  كيكيبيديا المكسكعة العقبةلي لمدينة إسبلمية تأسست اارج الجزيرة العربية. كتق  أطبلليا شماؿ غرب المركز الحا

 . ََِٓفبراير  ٓىػ  ُِْٓذك الحجػة  ِٔالسبػت  ٔٔٓٗالحرة. كانظر  جريدة الشرؽ األكسط العدد 
 (.ُْٖ/ُّقرآف  )جام  البياف في تأكيؿ ال - ِ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9
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 ىـ ما يترككف  أم چٿ  ٿ چ  فييـ لنعذر  أم چٺ  ٿ  ٿچ  كننياىـ نعظيـ  الكاعظكف
 المقصػػكد كىػػذا  المػػكـ فػػييـ كأثػػر الػػكعظ  فػػييـ نجػػ  فربمػػا ىػػدايتيـ  مػػف نيػػأس فػػبل المعصػػية  مػػف فيػػو

قامة معذرة  ليككف المنكر إنكار مف األعظـ  فيعمػؿ ييديػو  أف الٌمو كلعؿ المنيي  المأمكر عم  حجة كا 
 (3)".كالنيي األمر  ذلؾ بمقتض 

 أف كلعميػػـ "كلقػػد أرجػػ  اإلمػػاـ الطبػػرم اليػػدؼ مػػف األمػػر بػػالمعركؼ كالنيػػي عػػف المنكػػر فقػػاؿ 
 مػػف عمػػييـ حػػٌرـ مػػا عمػػ  كتعػػد ييـ إيػػاه  معصػػيتيـ مػػف كيتكبػػكا طاعتػػو  إلػػ  فينيبػػكا فياػػافكه  اهلل يتقػػكا

 (1)".سبتال في اعتدائيـ
فكاف   كنسكا التذكرة  كلـ تنتيي عف ارتكاب المحرمات  كلكف ىذه الفرقة لـ تنتف  بالمكاعظ

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ ڦ ڦ  ڦ  چ :كاليبلؾ المبيف نتيجة ظمميـ  عقاب اهلل األليـ

 .(ُٓٔ األعراؼ)    چڦ  ڄ ڄ  ڄ  ڄ ڃ  ڃ  ڃ
 عػف كالنػاىكف بػالمعركؼ اآلمػركف منيػا نجػا لػتنز  إذا العقكبػة أف عبػاده  فػي المٌػو سنة كىكذا "  

ڃ  ڃ   چ شػػديد  أم چڄ  ڄ چ السػػبت فػػي اعتػػدكا الػػذيف كىػػـ     چڦ  ڄ  ڄچ     المنكػػر

 المفسػركف فػااتمؼ چٻ  پ  پپ  پ  ڀچ  لمنػاىيف قالػت التػي األاػرل الفرقة كأما      چڃ
 يػذكر لػـ كىػك بالظػالميف  اليػبلؾ اص الٌمو ألف الناجيف  مف كانكا أنيـ كالظاىر كىبلكيـ  نجاتيـ في
 عػػف كالنيػػي بػػالمعركؼ األمػػر كألف السػػبت  فػػي بالمعتػػديف ااصػػة العقكبػػة أف عمػػ  فػػدؿ  ظػػالمكف أنيػػـ

 عمػييـ أنكػركا كألنيػـ أكلئػؾ  بإنكػار فػاكتفكا اآلاػريف  عػف سػقط الػبعض بػو قاـ إذا كفاية  فرض المنكر
 أنيػػـ يقتضػػي مػػا عمػػييـ  غضػػبيـ مػػف افأبػػدك  چٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ ڀ   ڀ  ٺچ   بقػػكليـ
 (1)."العقكبة أشد سيعاقبيـ الٌمو كأف لفعميـ  الكراىة أشد كارىكف
  كذلػؾ ألمػريف اثنػيف  أف الفرقة التي كانت تمـك عم  النصح كالكعظ نجػت مػ  النػاجيف يبدك ليكالذم  
لكػػنيـ غيػػر راضػػيف عػػف ك   ىػػك أنيػػـ كػػانكا مقتنعػػيف بمػػنيج األمػػر بػػالمعركؼ كالنيػػي عػػف المنكػػر األول:

ككػانكا عمػ    كقد كصمكا إل  درجة اليػأس مػنيـ  كغمب عم  ظنيـ أف الكعظ ال ينفعيـ  أكلئؾ العصاة
ڀ        ٻ  پ  پپ  پ  ڀ چ كذلػؾ بقػكليـ   عمـ باف نياية أكلئػؾ المعتػديف نيايػة غيػر محمػكدة كأليمػة

 .چڀ   ڀ  ٺ
 .(ُٔٔ)األعراؼ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  چ  چ  چ چ  لقد اتـ اهلل القصة بقكلو  الثاني:

كىػـ لػـ يفعمػكا ذلػؾ كلػـ يككنػكا   كذلؾ فيو دليؿ عم  أف العذاب كقػ  عمػ  الػذيف عتػك عػف مػا نيػكا عنػو

                                                 

 (.َّٔص تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف لمسعدم  ) - ُ
 (.ُٖٓ/ُّاف في تأكيؿ القرآف لمطبرم  )جام  البي - ِ
 (.َّٔ َّٕص تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف  ) - ّ
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حت  كلك كانػت  ـعنو  كلكف لعؿ اهلل أىمؿ ذكر عاقبتي اكلـ يعتدكا عم  حرمة السبت حت  ينيك   منيـ
   كاهلل اعمـ.)الكعظ كاإلرشاد( كالنييالنجاة  ألنيـ أىممكا دكر األمر 

كلقػػد صػػكر لنػػا سػػيد قطػػب الصػػكرة الحقيقيػػة لحػػاؿ ىػػؤالء كسػػكء عػػاقبتيـ نتيجػػة اإلصػػرار عمػػ  
 إلػ  اآلدميػة الصػكرة عػف المس  ىك البئيس العذاب ذلؾ كاف ":المعصية كماالفتيـ ألمر اهلل حيث قاؿ

 التػػػي اإلرادة كىػػػك اصائصػػػيا أاػػػص عػػػف ازلكاتنػػػ حػػػيف آدميػػػتيـ  عػػػف ىػػػـ تنػػػازلكا لقػػػد! القرديػػػة الصػػػكرة
 يككنكا أف ليـ فقيؿ  اإلنساف اصائص عف تامكا حيف الحيكاف عالـ إل  كانتكسكا  الرغبة عم  تسيطر
 كال لػو؛ راد ال الذم القكؿ جرل كما  ميينيف قردة فكانكا ... !كاليكاف االنتكاس مف ألنفسيـ أرادكا حيث
 األمػي بػالنبي يؤمنػكف الػذيف إال  الجميػ  عمػ  األبديػة المعنػة كانػت ثػـ  !سػبحانو شيء عف قائمو يعجز

 بػالحكـ اإللييػة المشػيئة كصػدرت تنتيػي؛ ال التػي المعصػية مػف فتػرة بعػد أمرىـ إليو انتي  بما كيتبعكنو
  (3)".عميو معقب كال لو راد ال الذم

جػادة  المتمػردكف عمػ  ىذه اآلية بياف لمحالة التي صار عمييا العصاة الاارجكف عػف الفي ف إ
 ىػػك المسػػ   فػػالجزاء مػػف جػػنس العمػػؿ مػنيج اهلل تعػػال   المعانػػدكف لمرسػػؿ عمػػييـ السػػبلـ  فكػػاف جػػزاؤىـ

 هلل ظػػاىرىـ  ليككنػػكا عبػػرة لغيػػرىـفكمػػا أنيػػـ مسػػاكا عقػػكليـ مسػػ  اهلل صػػكرىـ  مسػػاكا بػػاطنيـ فمسػػ  ا
كىػي صػماـ األمػاف الػذم بػو صػمح أمػر  نو ال أماف ليػـ عمػ  حػدكد اهلل حيػث أنيػـ اعتػدكا عمييػاأككما 

الدنيا كاآلارة  سمبيـ اهلل نعمة األمف بمسايـ قردةن  فنبذتيـ األمة كلـ يعيشكا إال مدة يسػيرة بعػد المسػ  
كالانػػازير  أىػػف مػػف نسػػؿ  عػػف القػػردة سػػألنا رسػػكؿ اهلل   قػػاؿ  عػػف ابػػف مسػػعكدف كانقرضػػكا بعػػدىا 
َوَلِكْن َىَذا َخْمـٌق َكـاَن, َفَمَمـا  َل َلْم َيْمَعْن َقْوًما َقط  َفَمَسَخُيْم َفَكاَن َلُيْم َنْسلٌ إَن اهلَل َعَز َوجَ )الييكد؟ فقػاؿ  

  (1).(ةٌ َغِضَب اهلُل َعَمى اْلَيُيوِد َمَسَخُيْم, َفَجَعَمُيْم ِمْثمَ 
 الوسيمة الرابعة: إقامة الحدود:

 جػػػاءت مقترنػػػة مػػػ  لفػػػظ الجبللػػػةاثنتػػػي عشػػػرة مػػػرة فػػػي كتػػػاب اهلل حيػػػث  (حػػػدكد)كردت كممػػػة 
إحػػدل عشػػر مػػرة فػػي سػػت آيػػات  منيػػا سػػب  مػػرات فػػي سػػكرة البقػػرة كمػػرة فػػي سػػكرة النسػػاء  (حػػدكد اهلل)

ڎ   ...چ ٹ ٹ كمػػػػرة فػػػػي سػػػػكرة المجادلػػػػة كمػػػػرتيف فػػػػي سػػػػكرة الطػػػػبلؽ  كىػػػػي عمػػػػ  النحػػػػك اآلتػػػػي 

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ      گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   

 .(ُٕٖرة البق) چڳ

 فػػإف  تغشػػكىا فػػبل    چک  ک  ک  کچ ذكػػرت التػػي األحكػػاـ     چڑ چ قػػاؿ الزماشػػرم 
 مف  قمت (.ِِٗ البقرة)    چ      ڭ   ڭ  ڭ چ  قكلو م   چک  کچ  قيؿ كيؼ  قمت
 كقػ  تعػداه مػف ألف  يتعداه أف فني   الحؽ حيز في متصرؼ فيك بشرائعو كالعمؿ اهلل طاعة في كاف

                                                 

 (.ُّٖٓ/ّانظر  في ظبلؿ القرآف  ) - ُ
  .( كقاؿ شعيب األرنؤكط  حسف لغيره كىذا إسناد ضعيؼِِّٕ)  ( حديت رقـِِّ/ ٖىػ  )ُِّت -مطحاكملشرح مشكؿ اآلثار  - ِ
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 كالباطػػؿ الحػؽ حيػزم بػيف الحػاجز ىػك الػذم الحػدٌ  يقػرب أف فنيػ  ذلػؾ فػي بكلػ  ثػـ لباطػؿ ا حيػز فػي
 حول رتع فمن محارمو اهلل وحمى حمى, ممك لكل نّ إ)   اهلل رسكؿ قاؿ كما ... الباطؿ يداني لئبل

ــو يقــع أن يوشــك الحمــى (3)(في
 اهلل بحػػدكد يريػػد أف كيجػػكز  كاحػػد حيػػزه كقربػػاف الحمػػ  حػػكؿ فػػالرت  ,

 (1)."تقرب ال حدكد كىي      چڎ  ڎ چ  لقكلو اصكصان  كمناىيو حارموم
ف االقتػراب ف اهلل سبحانو كتعال  ني  في ىذه اآلية عف مجرد االقتراب مػف الحػدكد  ذلػؾ ألإ

إذ كيػؼ باإلنسػاف يباشػر زكجتػو فػي المسػجد كىػك معتكػؼ   مف الحدكد فػي ىػذه الحػاؿ يضػر بالعبػادة
كيتنػػاف  مػػ  الحالػػة التػػي يجػػب أف يكػػكف عمييػػا   يجػػكز كال يميػػؽ ببيػػت اهلل فػػي حػػاؿ العبػػادة  فيػػذا ال

 كىك في حاؿ اعتكافو في بيت اهلل سبحانو كتعال   كفي ىذا الجانب  )أمف العبادة(.  المؤمف
كثر النيي عف االعتداء عم  حدكد اهلل حت  يحافظ عم  تماسؾ  (أمف األسرة)أما في جانب 

ہ  ہہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھے  ے  ۓ  ٹ ٹ چ د أمنيػػػا فقػػػدفػػػبل تتفكػػػؾ كيتيػػػد  األسػػػرة

﮾ ﮿  ﯀  ﯁                  ﮵ ﮶  ﮷   ﮸﮹  ﮺  ﮻  ﮼   ﮽  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴ 

ىئ  ی  ی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  ىئ                     ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  

  چمح  جخ  حخ  يئ  جبحب  خب  مب  ىب   يب  جت  حت  خت   مت     ىت  يت   جث  مث  ىثيث  حج  مج  جح

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پڀ  ڀ  ڀ  ٹ ٹ چ  و. (َِّ ِِٗالبقػػػػػػػػػػػػػػػػرة)

ڦ   ڀٺ  ٺ ٺ  ٺ  ٿ   ٿ    ٿ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ   ڤڦ  ڦ  ڦ 

 (.ُالطبلؽ ) چڄ  ڄ ڄ ڄڃ ڃ  ڃ ڃ   چ  چ چ چ  ڇ
 كالامػػ  كالرجعػػة الطػػبلؽ أحكػػاـ مػػف ذكػػره تقػػدـ مػػا أف فػػالمعن  چ     چ   الػػرازم يقػػكؿ

  ڭ   ڭ  چ  فقػاؿ بالكعيػد  أتبعػو المؤكد النيي ىذا بعد ثـ عنيا  تتجاكزكا فبل أم  چ  چ

 (1)." المعف حصكؿ عم  تنبييان  ىينا الظمـ فذكر ... چڭ  ڭ   ۇ  ۇ
كزيػػادة عنايػػة باألسػػرة  جعػػؿ كفػػارة مغمظػػة لمظيػػار  كىػػك مػػف أيمػػاف الجاىميػػة  حتػػ  تتحػػرر 

لجاىمية مف عادات قبيحة  كتصبح األسرة مسػتقرة آمنػة  فػي األمػة النفس البشرية مف كؿ ما يتصؿ با

                                                 

كىأىٍىكىل  -يقكؿ  -  -قاؿ   سمعت رسكؿ المَّو  -  -لعؿ ىذا النص مف المتف مقمكب ىنا كىك جزء مف حديث  النعماًف بف بشير  - ُ
راـ بىي فه كبينيما مشتىًبيىات  ال يعمميف كثير مف الناس  فمف اتق  الشبيات  استبرأ لدينو النعماف ًبًإصبعيو إل  أذنيو  ) إفَّ الحبلؿ بىي فه  كالح

فَّ كعرضو  كمف كق  في الشبيات  كق  في الحراـ  كالراعي يرع  حكؿ الحم  يكشؾ أىف يرت  فيو   ف حم  المَّو أىال كا  لكؿ ممؾ حم   أىال كا 
ف في الجسد مضغة إذا صمحت  ذا فسدت فسد الجسد كمو. أال كىي القمب ( أارجو مسمـ  )محارمو  أىال كا  ( برقـ  ُُِٗ/ّصمح الجسد كمو كا 

 كتاب المساقاة باب أاذ الحبلؿ كترؾ الشبيات.  (ُٗٗٓ)
 (.ِٗٓ/ُالكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ  ) - ِ
 (.ٖٗ/ٔمفاتيح الغيب  ) - ّ
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ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ   ہہ  ٹ ٹ چ ,اإلسبلمية

﮴  ﮵   (.ْالمجادلة ) چھ  ھ  ھ ھے ے ۓ  ۓ﮲  ﮳ 

ف يف أفعرؼ كؿ إنساف حقو بى   كمف جانب آار  كبعد أف قسـ اهلل المكاريث في سكرة النساء
تطبيؽ حدكد اهلل طاعة هلل كرسكلو  كسبب لداكؿ الجنة  ليككف في ذلؾ حافزا لتقسيـ المكاريث كما 
قسميا اهلل  كبيف أف التعدم عم  حدكد اهلل معصية هلل كرسكلو  كسبب لداكؿ النار  كفي ذلؾ 

ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٹ ٹ چ  تاكيؼ كتحذير شديد ككعيد أكيد لمف يتعدل قسمة اهلل

ائ     ې  ېې ې ى ى ۉ  ۉ ۅ ۋ  ۅ ٴۇ   ۋ

 (.ُْ ُّ النساء) چەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ

 (3)".عنو المجاكزة مف الشرع من  ما  كىي كنكاىيو  أكامره  چۇ  ۇچ ك "عادؿ  قاؿ ابف     
ُدوِد المَـِو َمثَـُل الَقـاِئِم َعَمـى ُحـ)  قػاؿ  النبػي عف عنيما  اهلل رضي بشير بف النعمافعف كجاء      

َكاَن اَلِذيَن َوالَواِقِع ِفيَيا, َكَمَثِل َقْوٍم اْسَتَيُموا َعَمى َسِفيَنٍة, َفَأَصاَب َبْعُضُيْم َأْعبَلَىا َوَبْعُضُيْم َأْسَفَمَيا, فَ 
وا َعَمى َمـْن َفـْوَقُيْم, َفَقـاُلوا: َلـْو َأَنـا  َخَرْقَنـا ِفـي َنِصـيِبَنا َخْرًقـا َوَلـْم ِفي َأْسَفِمَيا ِإَذا اْسَتَقْوا ِمَن الَماِء َمر 

ْن َأَخُذوا َعَمى َأْيِديِيْم َنَجْوا, َونَ    (1)(.َجِميًعا َجْواُنْؤِذ َمْن َفْوَقَنا, َفِإْن َيْتُركوُىْم َوَما َأرَاُدوا َىَمُكوا َجِميًعا, َواِ 
 حتػػ  كصػػريح الداللػػة فػػي كجػػكب األاػػذ عمػػ  يػػد الكاقػػ  فػػي حػػدكد اهلل  الحػػديث كاضػػح فيػػذا

ال ىمككا جميعا.  ينجكا كيأمف الجمي  كا 
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ٹ ٹ چ نػػػزؿ اهلل(أكجػػػاءت فػػػي سػػػكرة التكبػػػة بمفػػػظ )حػػػدكد مػػػا 

 (.ٕٗالتكبة ) چڱ  ڱ   ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ
 (4)الضحاؾ عف (1)الشي  أبك أارج كما كىي    چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀچ  األلكسي  ذكر

 الفرائض تاص أنيا كالمشيكر الحدكد  في السنف بعضيـ كأدرج الجياد  فم بو أمركا كما الفرائض
ڑ  ک  ک  ک  چ ٔ  (ِِٗ البقرة) چ         چ  تعال  لقكلو كالنكاىي األكامر أك

                                                 

 (.ُِٖ/ْتفسير المباب  ) - ُ
ًة كىااًلٍسًتيىاـً ًفيًو  ) - كتاب الشركة  صحيح الباارم - ِ  (.ِّْٗ) ( رقـ ُّٗ/ّبىاب ىىٍؿ ييٍقرىعي ًفي الًقٍسمى
سً  - ّ ـً سىنىةى ًتٍس و كى ٍم ى اٍلميٍحرَّ ف يى سى مَّدو  تيكي يَّافى أىبيك ميحى ٍعفىًر ٍبًف حى ًد ٍبًف جى مَّ ًثمً ىك عىٍبدي المًَّو ٍبفي ميحى ثىبلى دي ت يفى كى ائىةو  ييٍعرىؼي ًبأىًبي الشٍَّيً   أىحى

مَّ  ميحى ـى ٍبًف سىٍعدىاًف كى دَّثى عىٍف ًإٍبرىاًىي ـى كىالتٍَّفًسيرى كىالش ييكخى  حى نَّؼى اأٍلىٍحكىا ـً صى لىوي ًست  الث قىاًت كىاأٍلىٍعبلى ف يى كى دى  تيكي اًحًب أىًبي دىاكي ًد ٍبًف أىسىدو صى
ًتٍسعيكفى سىنىةن  كىافى  ـٍ ًست يفى سىنىةن كى ن ؼي لىيي ييصى  . (ُٓ/ِ  )األصبياني أابار أصبياف -تاري  أصبياف  . انظر ييًفيدي عىًف الش ييكًخ كى

اؾي بفي عيٍثمىافى  ىك - ْ حَّ ٌي. كىأيم وي  الضى ٍبًد العيزَّل ٍبًف قيصى يمد ٍبًف أىسىًد ٍبًف عى كى اًلًد ٍبًف ًحزاـ ٍبًف اي ٍبًد المًَّو ٍبًف اى ٍبًد المًَّو  ابف عى آًمنىةي ًبٍنتي عى
كىل عىٍنوي الثٍَّكًرم   كىاٍبفي أىًبي فيدىيؾ كىافى ثىبىتنا( كىرى . ككاف الضحاؾ يكن  أبا عثماف )كى ًدينىًة ًمٍف بىًني لىٍيًث ٍبًف بىٍكرو مىاتى ًباٍلمى   كىغىٍيريىيمىا. )كى

عٍ  فىًة أىًبي جى ٍمًسيفى كمائة(  ًفي ًابلى ثو كىاى ًديًث(سىنىةى ثىبلى كىافى ًثقىةن كىًثيرى اٍلحى لىوي عىًقبه )كى الطبقات الكبرل  القسـ المتمـ . انظر  فىرو كى
 . (.ّٖٗ/ُ  )ابف سعد - لتابعي أىؿ المدينة كمف بعدىـ
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 ذلؾ كؿ يعممكا ال أف أجدر األعراب فإف  فيو بعد كال التغميب باب مف ذلؾ كلعؿ  (ُٕٖ البقرة)   چک
 (3).ومن يقتبس عمف لبعدىـ

ردع لؤلئؾ الذيف  تطبيقياإف في   إذ دكر تطبيؽ الشريعة في حفظ مقكمات الحياةكبذلؾ يتبيف 
ييددكف أمف األمة  كالذيف ال يرقبكف في مؤمف إالن كال ذمة  يقتمكف النفس التي حـر اهلل إال بالحؽ  كيعتدكف 

لشرع  لذلؾ جاءت الشريعة العصماء كال بحدكد ا  عم  األعراض كالممتمكات  غير مباليف بتكجييات الديف
كال تنضبط أمكر األمة إال   مقكمات ال تقـك الحياة إال بيابالعقكبات الصارمة  لمحفاظ عم  الكميات الامس  

  مف ىديو الكريـ كما قرره رسكلو   يمكف ذلؾ إال بما أحكـ اهلل عز كجؿ مف شرعو العظيـ كال  بحفظيا
  .عةمف إقامة الحدكد كتطبيؽ الشري

ىذه الشريعة المعصكمة ليست تكاليفيا مكضكعة حيثما اتفؽ  لمجرد إدااؿ الناس  "يقكؿ الشاطبي 
تحت سمطة الديف  بؿ كضعت لتحقيؽ مقاصد الشارع في قياـ مصالحيـ في الديف كالدنيا معا  كركعي في 

( التي ىي والمال الدين والنفس والعقل والنسلكؿ حكـ منيا  إما حفظ شيء مف الضركريات الامسة  )
أسس العمراف المرعية في كؿ ممة  كالتي لكالىا لـ تجر مصالح الدنيا عم  استقامة  كلفاتت النجاة في 

 (1)اآلارة".
ف قاؿ الشاطبي "  رضالعً  زاد عم  الامسة المذككرةك     في فمو العرض حفظ بالضركريات ألحؽ كا 

  لتتبعيا كال يتس  المقاـ  كأدلتيا كاضحة مف القرآف كالسنة (1)".كالقذؼ المعاف في السنة توحى رى شى  أصؿ الكتاب
  كصيانتيا عم  احتراميا  كأصحاب العقكؿ السميمة السماكية  األدياف عمييا كىذه الكميات ىي التي اتفقت

كليذا جاءت الشريعة   عم  كجكب حفظيا إل  محمد   كقد أجم  أنبياء اهلل تعال  كرسمو مف عيد آدـ
  .التشريعات تصكف ىذه الضركريات كتحمييا بمجمكعة مف اإلسبلمية

 المطمب الثاني: أسباب استقرار األمن:
ف ىناؾ عػدة أسػباب تسػيـ فػي تحقيػؽ   إف األمف ال يأتي ىبة بدكف أسباب أك مقكمات تدعك لكجكده  كا 

 األمف كاستقراره كمف ىذه األسباب ما يمي 
 السبب األول: اإليمان والتقوى:

 :والتقوى بلقة بين األمن واإليمانالعأواًل: 
 حركفػػو تتركػػب اإليمػػاف فػػإف العربيػػة  المغػػة فػػي الكممػػة مبنػػ  نفػػس مػػف حبينيمػػا تتضػػ العبلقػػة

 المػادة ىػذه  (أىًمػفى ) كالنكف كالميـ اليمزة كىي األمف  حركؼ منيا تتركب التي الكممة نفس مف األصمية
( األمانة) كىي أارل مادة عم  كتدؿ األمف  عم  ؿتد كما عميو كتدؿ اإليماف  منيا يشتؽ( أمف) مادة
 كفػػػي المعنػػػ  فػػػي متقاربػػػة فيػػػي المفػػػظ  فػػػي االشػػػتقاؽ فػػػي متقاربػػػة كاإليمػػػاف كاألمػػػف األمانػػػة أف فنجػػػد

 مـن والمـؤمن ويـده, لسـانو مـن المسممون سمم من المسمم)  لػذلؾ تأييدان   النبي كيقكؿ (4)الداللة 
                                                 

 . (ٔ/ٔ  )انظر  ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسب  المثاني - ُ
 (.ْ/ُاطبي  )المكافقات في أصكؿ الشريعة ألبي إسحاؽ الش - ِ
 (.ِٗ/ْالمرج  السابؽ  ) - ّ
 (.ِ انظر المعن  المغكم مف نفس البحث  )ص - ْ
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ــأً   كتعػػال  تبػػارؾ اهلل كتػػاب فػػي جػػاءت جكانبيػػا جميػػ  مػػف كىػػي (3).(وأمــواليم دمــائيم عمــى النــاس ومَن

ٱ ٻ ٻ چ  يقكؿ كتعال  تبارؾ فاهلل كلنعتبر  لنتعظ نحف حالنا كفي السابقة األمـ حاؿ في كأكضحيا

ىػذه اآليػة مػف اآليػات الدالػة  (ٔٗاألعراؼ ) چ...ٻ  ٻ  پپ پپ ڀ ڀ ڀ
معادلػػػة حتمػػػان تتحقػػػؽ عنػػػدما يتحقػػػؽ اإليمػػػاف ك  كمسػػػممة مػػػف مسػػػمماتيا  عمػػػ  قاعػػػدة مػػػف قكاعػػػد الحيػػػاة

 الصادؽ بالقكؿ كالعمؿ.

 :من أىم أسباب االستقرار ونزول البركة والتقوى اإليمان ثانيًا:
إف مػػف أىػػـ أسػػباب الطمأنينػػة كالسػػكينة النفسػػية كتكثيػػر الػػرزؽ كنػػزكؿ البركػػة ىػػك اإليمػػاف بػػاهلل  
التقػػكل كىػػي ماافػػة اهلل بالسػػر كالعمػػف حيػػث جعػػؿ اهلل ذلػػؾ المػػنعـ المتفضػػؿ عمػػ  عبػػاده بػػالاير كالػػنعـ ك الػػرازؽ 

ڀ ڀ   پ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ  پچ :شػػػػػػرطان لنػػػػػػزكؿ البركػػػػػػة مػػػػػػف السػػػػػػماء فقػػػػػػاؿ

    (.ٔٗاألعراؼ ) چ...ڀ
 االسػتقباؿ أجيػزة فػي كسػبلمة الفطػرة؛ فػي حيكيػة عمػ  دليػؿ بػاهلل اإليمػاف إفيقكؿ سيد قطػب " 

 بحقػائؽ اإلحسػاس مجػاؿ في كرحابة البشرية  البنية في حيكيةك  اإلنساني  اإلدراؾ في كصدؽ الفطرية؛
 الػدكاف  بػيف متناسػقة الحيػاة تسػير كحػيف...  الكاقعيػة الحياة في النجاح مؤىبلت مف كميا كىذه  الكجكد

 تسػير موػلػ ااشعة عابدة البشرم  كالطغياف اليكل مف متحررة السماء  إل  متطمعة األرض  في عاممة كالككابح 
  (1.)"الفبلح كيظميا الاير  مياػػػكيع البركة  اػػتحفي ـرػػج بلػػػػف رضاه  دػػػبع وػالم مدد تستحؽ منتجة الحةص سيرة

كبركػة كرغػد   كأمػف فػي كػؿ مجػاالت الحيػاة  فيي ايرات كثيرة غير محػدكدة ال يتصػكرىا عقػؿ
 .  أصميا اإليماف باهللفي العيش

 كال يحصػػ  ال كجػػو كعمػػ  يحػػس  ال حيػػث مػػف ريصػػد اإلليػػي الايػػر كػػاف كلمػػا " الراغػػب قػػاؿ
 (1)".بركة كفيو مبارؾ ىك محسكسة غير زيادة منو يشاىد ما لكؿ قيؿ يحصر 
 ضر األ مف كالنبات السماء مف بالمطر عمييـ تابعنا أم يء الش عم  المكاظبة البركة أصؿك  "
 (4)".كالجدب القحط عنيـ كرفعنا

أف أكثر الناس قمقان  كضيقان  كاضطرابان  كشعكران بالتفاىة يقكؿ القرضاكم " لقد عممتنا الحياة   
ف حفمت  كالضياع ىـ المحركمكف مف نعمة اإليماف  كبرد اليقيف  إف حياتيـ ال طعـ ليا كال مذاؽ  كا 

المرفياف إنيـ ال يدرككف ليا معن   كال يعرفكف ليا ىدفان  كال يفقيكف ليا سران  فكيؼ يظفركف ذائذ مبال

                                                 

يىًدًه  )  ركاه الترمذم في سننو - ُ ـى الميٍسًمميكفى ًمٍف ًلسىاًنًو كى ًم ـى مىٍف سى اءى ًفي أىفَّ الميٍسًم كقاؿ  حسف   (ِِٕٔ(  رقـ  )ُٕ/ٓبىابي مىا جى
 يح.صحيح  كقاؿ األلباني  حسف صح

 (. ُّّٗ/ّفي ظبلؿ القرآف لسيد قطب  ) - ِ
 (.ْٖ/ُ)  القاسـ الحسيف بف محمد بف المفضؿ المعركؼ بالراغب األصفياني أبك -مفردات ألفاظ القرآف - ّ
 (.َِٔ/ّمعالـ التنزيؿ لمبغكم  ) - ْ
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كشجرة التكحيد  اإليمافينة نفس  أك انشراح صدر؟ إف ىذه السكينة ثمرة مف ثمار دكحة م  ىذا بسك
 (3)الطيبة التي تؤتي أكميا كؿ حيف بإذف ربيا".

األمػف كالسػبلمة فػي كػؿ شػيء فيػي  قمػة كؿ ىذه المعاني التي جاء بيا المفسػركف  تػدؿ عمػ ف  
كىػذا قمػة مػا يحتاجػو اإلنسػاف مػف األمػػف  األرض  تامػك مػف األكػدار كالمنغصػات ك  السػماء بركػات مػف

 طمأنينػة كال سػعادة كال راػاء كال أمػف ال أنػو تبػيف ف الكريـآفي القر  كثيرةه  آياته في جمي  جكانبو  كىناؾ 
 لػف فإنػو أمتػو أك مجتمعػو  أك نفسػو  فػي األمف عف يبحث مف كؿ كأف كتعال   تبارؾ باهلل باإليماف إال

اضاع  بو يمافاإلك   تقكل اهلل في إال يجده  لمػا تابعػان  يكػكفك  كتعػال  تبارؾ هلل كىكاه كجكارحو أعمالو كا 
 األربػػاب بػػرب لئليمػػاف نتيجػػة األكطػػاف فػػي فػػاألمف  المبػػيف كالحػػؽ كالنػػكر اليػػدل مػػف  محمػػد بػػو جػػاء
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  چ   ٹ ٹ  كما إيمانان  اإليماف أىؿ يزيد كجؿ عز اهلل ككبلـ

 (.ِاألنفاؿ ) چڄ  ڃ   ڃ     ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ

 السبب الثاني: إتباع الكتاب والعمل بمحتواه:
إذ بدكنػػو ال يصػػبح لئليمػػاف   كال يقػػؿ أىميػػة عنػػو  كىػػك نتاجػػو  كىػػذا السػػبب يػػأتي بعػػد اإليمػػاف 
ٱ  ٻ  ٻ  چ    ٹ ٹ    فالكتػػػػاب دليػػػػؿ أىػػػػؿ اإليمػػػػاف  كفيػػػػو ىػػػػدايتيـ كمػػػػا أف فيػػػػو سػػػػبب أمػػػػنيـمعنػػػػ 

ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     پ  ڀ   ڀ  ڀ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   

 (.ٔٔ ٓٔ )المائدة  چٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ
النػػاظر كالمتأمػػؿ فػػي ىػػذه اآليػػات يجػػدىا قػػد احتػػكت عمػػ  مػػا يضػػمف تحقػػؽ األمػػف فػػي الػػدنيا 

اراجيػػػا مػػػف األرض  كاآلاػػػرة اآلاػػػرة بتكفيػػػر السػػػيئات  كفػػػي  فػػػي الػػػدنيا بػػػإنزاؿ البركػػػات مػػػف السػػػماء كا 
دااليـ الجنات   ؟!.كىؿ األمف في غير ذلؾ  كا 

 كأقػػامكا اهلل  أطػػاعكا لػػك الكتػػاب أىػػؿ أف الكريمػػة اآليػػة ىػػذه فػػي تعػػال  ذكػػر الشػػنقيطي " يقػػكؿ        
   (1)". األرض ثمرات ليـ كأارج المطر  عمييـ كأرسؿ األرزاؽ ليـ اهلل ليٌسر فيو  بما كالعمؿ  بإتباعو كتابيـ

 الحاؿ ليـ كسيَّمنا المعيشة أسباب عمييـ لكسَّعنا الطاعة سبيؿى  سمككا لك أمالقشيرم "  قاؿ
فٍ  الييٍمف  غيرى  لقكا ما بيميفو  ضربكا إف حت  (1)."الييٍسر إال كجدكا ما عٍسرةب ذىبكا كاً 

 

جيػػػػؿ أف الطريػػػػؽ إلػػػػ  اهلل كاحػػػػدة  كرسػػػػالة الرسػػػػؿ أصػػػػميا كاحػػػػد  فمػػػػف أقػػػػاـ التػػػػكراة كاإلن حيػػػػث
أقػػامكا القػػرآف  كػػؿ ذلػػؾ  كعممػػكا بمحتكاىمػػا ثػػـ لمػػا جػػاء محمػػد  الصػػحيحيف قبػػؿ بعثػػة نبينػػا محمػػد 

كلصػػػب اهلل   عمػػ  أسػػاس مػػف اإليمػػاف كالتقػػكل  اسػػتحقكا األمػػف الشػػامؿ فػػي الحيػػاة الػػدنيا كفػػي اآلاػػرة

                                                 

 (. ٕٖ اإليماف كالحياة  )ص - ُ
 (.ُْٔ/ُ (انظر أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف  ِ-
 (.ّْٕ/ُلطائؼ اإلشارات  ) ّ-
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ابكا لػربيـ لػداعي عمييـ الاير مف السماء صبان  كألارجت األرض بركتيا كما امتنعت  فكما أنيػـ اسػتج
  اإليماف  يأمر اهلل السماء بأف تنزؿ قطرىا كاألرض تارج بركتيا  فالجزاء مف جنس العمؿ.

  : الذين يستحقون األمن:المطمب الثالث
كذلػؾ فػي   لقد جاء ذكػر الػذيف يسػتحقكف األمػف فػي القصػص القرآنػي بكضػكح كبصػكرة مباشػرة

قــال   د المحاججػػة التػػي كانػػت بيػػنيـ كبػػيف إبػػراىيـ مػػ  قكمػػو فػػي سػػكرة األنعػػاـ بعػػ قصػػة إبػػراىيـ 
ۆئ ۆئ ۈئۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی  ی ی  ی  جئحئ مئ  چ  تعــــــــــالى

 (.ُٖاألنعاـ ) چىئ  يئ  جبحب  خب   مب   ىب
 ال كىػك دكنػو  مػف فعبػدتمكه ربَّكػـ عبػادتكـ فػي أشػركتمكه مػا كأرىب أااؼ ككيؼ " الطبرم قاؿ

 فػػػي كضػػػركـ نفعكػػػـ عمػػػ  القػػػادر كىػػػك كرزقكػػػـ  امقكػػػـ الػػػذم اهلل تاػػػافكف ال كأنػػػتـ ...ينفػػػ ؟ كال يضػػػر
 رٌبػي عبػادتي عاقبػة مػف بػاألمف أحؽ أنا  يقكؿ  چمئ  ىئ  يئ  جبچ ...إياه عبادتكـ في إشراككـ
ا  اهلل دكف مف تعبدكف الذيف أنتـ أـ كاألصناـ  األكثاف عبادة مف بريئنا ديني  لو حنيفنا العبادة  لو مامصن
 تعممػكف كنػتـ إف  يقػكؿ  چخب   مب  ىبچ  حجػة كال برىاننػا إياىػا ـبعبادتك لكـ اهلل يجعؿ لـ أصنامنا
                             (3)."باألمف؟ أحؽ الفريقيف أم    كأابركني فقكلكا عميكـ  بو أحتج   ما كحقيقة أقكؿ ما صدؽ

 فػي األمف أنفسكـ عم  تنكركف كال األمف  مكض  في األمف عمي تنكركف لكـ كما  قاؿ كأنو "
  قكلػو إلػ  عنػو فعػدؿ نفسػو  تزكيتػو مػف احتػرازان  أنتـ  أـ أنا باألمف أحؽ فأينا  يقؿ كلـ  الاكؼ مكض 

ٱ  ٻ  چ  بقكلو السؤاؿ عم  الجكاب استأنؼ ثـ  كالمكحديف المشركيف فريقي يعني چمئ  ىئچ

 (1)."تفسقيـ بمعصية إيمانيـ يامطكا لـ أم چٻٻ ٻ پ
 ابلؿ المحاججة كالمفاصػمة غرضػو إقامػة الحجػة عمػييـ عمييـ مف  سؤاؿ سألو إبراىيـ  ذاى

 ياػؼ كلػـ اهلل اػاؼ مػف أـ يافػو  كلػـ اهلل غيػر اػاؼ أمف  چمئ  ىئ  يئ  جبحب  خب   مب ىبچ
ىػػػذا إذف الجػػػكاب مػػػف اهلل سػػػبحانو  چٱ  ٻ  ٻٻ ٻ پچ  ذكػػػره تعػػػال  اهلل فقػػػاؿ غيػػػره؟

صػنؼ كاحػد فقػط ال غيػر  كمػا  كتعال  يكضح أف الصنؼ الذيف يستحقكف األمف في الػدنيا كاآلاػرة ىػـ
 كئًٌناٌ إتنشاٍْى  أنو ال يكجد إال إلو كاحد ال ند لو  إيماف كاحد ال إشراؾ فيو بػرب كاحػد ال شػريؾ لػو

 چٱ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ پ  پ   ڀ  ڀچ :تعػػػػال  يقػػػػكؿ ٔانننننزٌٍ أيُننننٕا يعننننّ,
كاليدايػػة اسػػتحقاؽ  مػػافىكػػذا ىػػي ثمػػرة اإليمػػاف الاػػالص بػػاهلل الكاحػػد األحػػد  األمػػف كاأل  (ِٖاألنعػػاـ )

 عادؿ مف رب رحيـ يميز اهلل بو المؤمنيف عف غيرىـ مف سائر البشر. 

                                                 

 (.ُْٗ/ُُجام  البياف في تأكيؿ القرآف  ) ُ-
 (.ُْ/ِالكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ لمزماشرم  ) -ِ
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 يجعػؿ لػـ مػا بػاهلل أشػرككا أنيػـ ىػـ ياػافكف كال العاجزة  الزائفة اآللية ىذه إبراىيـ يااؼ كيؼ" 
 أـ بالشػركاء؟ فػركيك بػو يػؤمف الذم باألمف؟ أحؽ الفريقيف كأم كاألحياء؟ األشياء مف قكة كال سمطانان  لو

 العمػػػـ مػػػف شػػػيء ليػػػـ كػػػاف لػػػك بػػػاألمف  أحػػػؽ الفػػػريقيف أم قػػػكة؟ كال لػػػو سػػػمطاف ال مػػػا بػػػاهلل يشػػػرؾ الػػػذم
ٱ  ٻ  ٻ  چ  القضػػية ىػػذه فػػي بحكمػػو اهلل كيقضػػي األعمػػ ؛ المػػؤل مػػف الجػػكاب يتنػػزؿ ىنػػا !كالفيػػـ؟

 بيػػػذا امطػػػكفي ال هلل  أنفسػػػيـ كأامصػػػكا آمنػػػكا الػػػذيف    چٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ
 (3)."الميتدكف ىـ كىؤالء األمف  ليـ ىؤالء  اتجاه كال طاعة كال عبادة في شركان  اإليماف

عند استقرائنا لكتاب اهلل نجد انو يذكر أصنافا معينة مف البشر  ليػـ أعمػاؿ يتميػزكف بيػا عػف ك 
 فػي كتابػو نفػ  عػنيـ اآلاريف  مف أجميا استحقكا األمف كالطمأنينة كاالسػتقرار  كذلػؾ عنػدما ذكػرىـ اهلل

م  قكمو  كقد ذكرىـ اهلل سبحانو كتعػال  فػي آيػات كثيػرة مػف  الاكؼ كما مر معنا في قصة إبراىيـ 
 كتابو العزيز كىي كاآلتي  

 ما اشتممت عميو اآليات: -*
ؿ اإليمػاف بػاهلل مػ  عشر صنفان يستحقكف األمف كميػا تػدكر حػك  امسةلقد اشتممت اآليات عم  

 كىـ كالتالي ح  العمؿ الصال
   (.ِٔ)يكنس  چپ پ  ڀ ٻ ٻ ٻ پ پ ٱ ٻچ   -1

 (.ّٔ)يكنس  چڀ  ڀ  ٺ ٺچ -2

 أم كلػػي بعػد تباعػد  يقػاؿ كالػدنك القػرب بمعنػ  الػػكلي مػف كلػي جمػ  كاألكليػاءيقػكؿ األلكسػي " 
 كيفسػر اآلتػي تفسػيرىـ عنػو يفصػح كمػا سبحانو منو الركحاني لقربيـ المؤمنيف امص بيـ كالمراد قرب 
 بعػد القيامػة يػكـ ذلػؾ مػف أمػنيـ كالحػزف الاػكؼ بانتفػاء المػراد... ك  تػبلـز المعنيػيف كبػيف بالمحب الكلي
ال كالسػعادة القرب مف ماليـ تحقؽ  دنيكيػان  سػببيما كػاف سػكاء ذلػؾ قبػؿ ليػـ يعرضػاف كالحػزف فػالاكؼ كا 
 مكر مف أمنان  ذلؾ في ألف آلارةكا يعميا فيما أك الدنيا في ذكر مما أمنيـ يراد أف يجكز كال أاركيان  أك
 كلػيس إلػييـ مسػند المنفػي الاػكؼ أف عمػ  مبنػي كىػذا الااسػركف القػكـ إال اهلل مكر يأمف كال تعال  اهلل

 (1)".بالمتعيف
 ىػذا فتػكفر الصػالح  كالعمػؿ اإليمػاف ىػك لممػؤمنيف كاآلاػرة الػدنيا فػي األمػف تحقػؽ أسػاس إف" 

ذا...  الضػعؼ بعػد كالػتمكف الاػكؼ  بعػد ياالػدن فػي لممػؤمنيف األمػف يحقػؽ األسػاس  بػاهلل اإليمػاف كػاف كا 

 الصػالحات كالعػامميف المػؤمنيف كتعػال  سػبحانو اهلل كعد فقد الدنيا  في األمف لتحقؽ سببنا الصالح كالعمؿ

  (1)."آمنكف الجنة غرفات في اآلارة في بأنيـ

                                                 

 (.ُُِْ/ِفي ظبلؿ القرآف لسيد قطب  ) -ُ
 (.ُْٕ/ُُركح المعاني لؤللكسي  )  -ِ
 (. َِْ ُِْد/عبد السبلـ المكح  كد/ محمكد عنبر  )أ. ضكء القرآف الكريـ  لكؿ مفبحث بعنكاف التربية األمنية في  -ّ
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 في الدنيا كاآلارة. باألمف كىذا الكبلـ ممكف تطبيقو عم  جمي  األصناؼ الذيف كعدىـ اهلل
ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   چ  -3

 .(ِٕٕالبقرة )چڻ  ڻ  ڻ

ې   ېې ى ى   ۈ  ٴۇ   ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېچ -4

 (.ِْٕالبقرة ) چائ ائ ەئ
ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  چ -5

 (.ِِٔلبقرة ا) چھ  ے  ے  ۓ 

 .(ُُِالبقرة )چی ی ی ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت  چ -6

 .( ّٖالبقرة )چٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ چ -ٚ

 .(ٗٔالمائدة )چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ    ...چ -8

 .(ِٖاألنعاـ )چٱ ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پپ پ  ڀ ڀچ -9
 .(ْٖاألنعاـ )چژڑ ڑ    ک   ک  ک  ک  گ  گ  ...چ -11
  (.ّٓاألعراؼ ) چۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ ۈ ٴۇ   ۋ ۋ  ... چ -11

 .(ٖٗالنمؿ ) چٱ  ٻ  ٻ   ٻ ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ ڀچ -12
    . (ٗٔ ٖٔ الزارؼ)چھ  ے  ے  ۓ  ۓۀ  ۀ   ہ   ہ  ہ  ہ  ھ ھچ    -13

 .(ُّاألحقاؼ )چىت  يت يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت   حت  ختمتچ -14
       ڻ   ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڱگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱچ  -ُٓ

 .(َُٕ ُٗٔ )آؿ عمراف چہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ    ۓ ﮲  ﮳    ﮴  ﮵ 
ف المتتب  ليذه اآليات يجد أنيا شممت صفات مف يأاذ الديف بكميتو  كتدكر فػي الغالػب حػكؿ إ

كال  ككاف مف ضػمف ىػؤالء الشػيداء فػي سػبيؿ اهلل تعػال   اف باهلل تعال  م  العمؿ الصالح محكر اإليم
يكجد صنؼ مف ىذه األصناؼ إال كىك مقترف بالتمسؾ بكامؿ الشريعة  كأف مف يريػد األمػف فػي جميػ  

 أنينػةكاالسػتقرار كالسػبلمة كالطم لينػاؿ األمػف  جكانب الحياة يجب عميو أف يككف متصػفان بيػذه الصػفات
  .حياتو كآارتو فشؤك ككؿ معاني األمف في كؿ 
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 خمسة مباحث: ويتكون من

 .المبحث األول: األمن العسكري تعريفو وأىميتو 

 المبحث الثاني: منيج القصص القرآني في إرساء أسس األمن العسكري.

 ن العسكري.المبحث الثالث: صفات عنصر األم

 المبحث الرابع: ميام عنصر األمن العسكري .

 تحديد الموقف األمني العسكري.التعامل مع المعمومات الواردة و المبحث الخامس: 

 
 
 
 
 
 
 
 



 46 

 
 

 المبحث األول 

 األمن العسكري تعريفو وأىميتو

 ن:يمطمبيشتمل عمى و 

 المطمب األول: تعريف األمن العسكري لغة واصطبلحًا.

 ثاني: أىمية األمن العسكري.المطمب ال

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 47 

 :المطمب األول: تعريف األمن العسكري لغة واصطبلحاً 
 :أواًل: األمن العسكري لغةً 

 لقد مر معنا تعريؼ األمف في المغة -ُ
(3) 

تعريؼ العسكر في المغة  يقكؿ ابف سيدة " قاؿ ثعمب  يقاؿ  العسكر مقبؿ كمقبمكف  فالتكحيد عم   -ِ
أنؾ قمت  ىذا الشاص مقبؿ كالجمػ  عمػ  جمػاعتيـ  كعنػدم أف اإلفػراد عمػ  المفػظ كالجمػ  الشاص ك

عم  المعن   كقاؿ ابف األعرابي  العسكر الكثير مف كؿ شيء. يقاؿ  عسكر مػف رجػاؿ كايػؿ ككػبلب 
. كالميعى ...  العىٍسػػكىري  الجػػيش"  (1)... كعسػػكر بالمكػػاف  تجمػػ ". ٍسػػكىرى الرجػػؿي فيػػك ميعىٍسػػًكره ٍسػػكىري بفػػتح كعى

 (1)".الكاؼ  المكض 
 ثانيًا: األمن العسكري اصطبلحًا:

األمف العسكرم مصطمح حديث لـ تتحدث كتػب التفسػير كغيرىػا مػف الكتػب اإلسػبلمية القديمػة  
 عنيا  كلكننا نجد ىذا المعن  في كتب المعاصريف  كمنيا 

 مباغتػة مػف مػأمف فػي كالقكات يادةالق التي تض  كالتدابير اإلجراءات مجمكعة ىك األيكبي " قاؿ  
 المنػاكرة إلجػراء المبلئمػة كالمنطقػة البلزمػة  الزمنيػة الفتػرة عمػ  بالحصػكؿ لمقائػد كتسػمح ليػا  العػدك

 (4) ".تنفيذىا عم  كالمصمـ ليا الماطط

كفػػي سمسػػمة الػػكعي األمنػػي اإلسػػبلمي " يبػػيف الترتيبػػات األمنيػػة فػػي النػػكاحي العسػػكرية لمجػػيش 
  كتحركاتػو مػف  كالحفػاظ عمػ  اططػو كأسػراره  كنقاء صفكفو  كتدريبو  ليادفة إل  تحصينوا  اإلسبلمي

 ( 5)."أك يداؿ إليو كيكجو ضربات في عمقيا  أف يكشفيا العدك
لكجيػػات النظػػر الرسػػمية لمدكلػػة فػػي كػػؿ مػػا يتعمػػؽ  األمنػػي)التعبيػػر   كىػػك يعنػػي بمفيكمػػو العػػاـ

دارتوك ىذا الصراع  كطرؽ التحضير لو   بأمكر  (6)كجني ثمار النصر(. ا 
 سبؽ مف تعريفات لؤلمف العسكرم في االصطبلح إل  أف األمف العسكرم  مف ابلؿ ما نامص

يجػاد  يكػكف قكيػان  كعمػ  أىبػة االسػتعداديدكر حػكؿ اإلعػداد كاالمػداد كالتجييػز لمتجمػ  العسػكرم ل -ُ كا 
  حالة مف الثقة بيف أفراده  مما يكفؿ حمايتو كاستقراره.

مػف مباغتػة األعػداء  كاألمػة  ىك مجمكعة اإلجراءات كالتدابير التي مف شأنيا حماية القيػادة كالجنػد -ِ
  ةمػف االحتياطػات البلزمػ كأاػذ أقصػ  درجػةو   كالعمؿ عمػ  رفػ  مسػتكل اإلعػداد المػادم كالمعنػكم  ليا

حػداث   كامتبلؾ أحدث األسمحة كالتقنيات لرد أم اعتداء  كالبقاء عم  أىبة االستعداد كردع المعتػديف كا 
                                                 

 (.ِ انظر المعن  المغكم لؤلمف في ىذا البحث  )ص  - ُ
 (. ُْٕ/ِالمحكـ كالمحيط األعظـ تأليؼ أبي الحسف عمي ابف إسماعيؿ ابف سيده  )  - ِ
 (. ْٕٔ/ِالصحاح في المغة لمجكىرم  )  - ّ
 .)ُُٔ/ُ) :األيكبي ىيثـ العسكرية  المكسكعة : انظر - ْ
 (.َٗ/ُإسبلـ ناصر  ) –سمسمة الكعي األمني اإلسبلمي  -ٓ
 .مفيـك األمف العسكرم/ مركز دراسات البينة/ الجزء األكؿ -جريدة البينة  -ٔ

http://www.google.ps/url?sa=t&source=web&cd=9&ved=0CB0QFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.al-bayyna.com%2Fmodules.php%3Fname%3DNews%26file%3Darticle%26sid%3D31061&ei=fHbYTLuSMomi4QaV1-ijBw&usg=AFQjCNGhkwxtoiT_gB6wqBCsUIki25iUcA
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عمػ  اطػط كالعمػؿ فػي الافػاء كالحفػاظ   كالمحافظة عم  نقاء الصػؼ مػف الػدااؿ  الرىبة في صفكفيـ
  .كأسرار الجيش مف أف تصؿ إل  العدك فيستغميا في ضربو

 ميام األمن العسكري: -*
 التالية  اـبالمي كاألمف العسكرم في القكات مناطفي مكق  األمف الكطني الفمسطيني "  جاء  
 العسكرية كالثكنات. المنشآتمف أالتاطيط كالتنسيؽ م  الشرطة العسكرية لضماف  -ُ
 مف الكثائؽ كاألفراد كاألسمحة كغيره.أالعسكرية كاألمف بما في ذلؾ  المنشآتاألمف في  لمراقبة مستك  -ِ
 .هلل أكالن ثـ لمكطف التأكد مف حسف انضباط ككالء الضباط كاألفراد -ّ
 نجاز الميمات مما يضمف تحقيؽ األمف. ا  تعاكف م  أجيزة األمف األارل لتبادؿ المعمكمات ك ال -ْ
 التثقيؼ األمني لمنسكبي األمف الكطني. -ٓ
 التنسيؽ م  الشرطة العسكرية كالعمؿ معا عمي مكافحة الجريمة في الكحدات العسكرية بما في -ٔ

 (3)."ذلؾ مكافحة المادرات
 األمن العسكري:المطمب الثاني: أىمية 

النعمػػة األمػف مػف أىػػـ أسػس كمقكمػات األمػػة اإلسػبلمي  كلػذا نجػد أف اهلل تعػػال  يػذكر ىػذه  ديعػ       
ٺ  ٺ پ ڀ ڀ ڀٹ ٹ چ   كيفٌرع عم  ذلؾ األمر بعبادتو  التي أكالىا لقريش

العسكرم فػي تػكفير الحمايػة لممجتمػ   ىذا كتكمف أىمية األمف (ْ ّ قريش)  چٺ ٺ ٿ ٿ ٿ
مػػف أسػػكاء كػػاف   كسػػيطرتو عمػػ  ضػػبط األمػػف العػػاـ  كفػػي مػػدل قكتػػو كتجييزاتػػو  فػػاظ عمػػ  أمنػػوكالح

  .الجبية الداامية أك الاارجية
 الجبية الداخمية: تأمينأواًل: 
  كمػػف أىػػـ الكاجبػػات التػػي كالمسػػؤكليف عػػف األمػػةكىػػذا مػػف أكلػػ  أكلكيػػات قيػػادات العمػػؿ األمنػػي  

ية بمكاف الكصكؿ إل  قمكب الناس كتممس حاجاتيـ كتأميف السكينة يجب أف يقكمكا بيا  فإف مف األىم
كالطمأنينػػػة كاالسػػػتقرار ليػػػـ  بمسػػػاعدتيـ كالقػػػرب مػػػنيـ  ىػػػذا كألف بتػػػأميف الجبيػػػة الدااميػػػة يتفػػػرغ الجنػػػد 
لتأميف الجبية الاارجية  كلصد أم اعتداء اارجي  كاير مثاؿ لذلؾ ما كرد مػف فعػؿ ذك القػرنيف عميػو 

ې  ې  ې  ې  ى   ى   ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   چ تعػػػػػال    قػػػػاؿالسػػػػبلـ  

  يتىب  يب  جت  حت  خت    مت  ىت  مبجب  حب     خبېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی   جئ  حئ   مئ  ىئ  ېئ

  (.ٕٗ ْٗ )الكيؼ چمخ  جس  حس  خس  مس  حص  مص  جض  جث  مث  ىث  يث  حج  مج  جح  مح  جخ
 دااميان بإقامة السد الذم حفظ عمييـ األمف مف  ىا ىك ذلؾ الممؾ الذم حافظ عم  أمف بمده   

 العدك الاارجي  كبذلؾ أمف القـك الضعفاء مف شرىـ.

                                                 

 -http://www.nsf.gov.ps/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=4:2010-02  انظر  ُ-
19-18-39 -47&catid=3:2010-02-10-11-02-08&Itemid=2      
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ٍمؼ السديف أك الجبميف  ينفذكف إلييـ مفيقكؿ الشعراكم "   الفجكة  ىذه كيأجكج كمأجكج قـك اى
يدفعكنو إليو أم  أجران كاراجان  چۇئچفيؤذكنيـ كيعتدكف عمييـ؛ لذلؾ عرضكا عميو أف يجعمكا لو 

 (3) ."عم  أٍف يسدَّ ليـ ىذه الفجكة  فبل ينفذ إلييـ أعداؤىـ
ما آتاني اهلل مف الماؿ كالقكة اير مف الاراج الذم عرضتمكه أك ايػر مػف  كيقكؿ بف عاشكر "  

السد الذم سألتمكه  أم ما مكنني فيو ربي يأتي باير مما سألتـ  فإنو الح لو أنو إف سد عمييـ المركر 
بيف الصدفيف تحيمكا فتسمقكا الجباؿ كدامكا ببلد الصيف  فأراد أف يبني سكرا ممتدا عم  الجبػاؿ فػي مف 

 (1)."طكؿ حدكد الببلد حت  يتعذر عمييـ تسمؽ تمؾ الجباؿ  كلذلؾ سماه ردما
ال حيمػة ليػـ  لدرجة أنيػـ عجػزكا عػف اعتبلئػو كأصػبحالتنفيذ كانظر إل  عظمة التاطيط كعظمة    

كقػد اسػتفاد مفكػرك العػالـ كقيػادات العمػؿ  (1)الرتفاعو كانمبلسو  كال نقب لصػبلبتو كثاانتػو. مف صعكده
األمنػػي فػػػي أعمػػػ  مسػػػتكيات أاػػػذ القػػػرار إلػػػ  مثػػػؿ ىػػذه الاطػػػط  مثػػػؿ مػػػا يحػػػدث فػػػي الكيػػػاف الغاصػػػب 
 لؤلراضػػػػػي الفمسػػػػػطينية مػػػػػف بنػػػػػاء الجػػػػػدر المرتفعػػػػػة كالسػػػػػميكة كالمجيػػػػػزة بػػػػػاألجيزة االلكتركنيػػػػػة المعقػػػػػدة
كالمتطػػكرة  ككػػذلؾ فػػي اعػػداد الحػػدكد التػػي بػػيف الػػدكؿ عمػػ  أعمػػ  مسػػتكل مػػف أدكات المراقبػػة  كأجيػػزة 

  كيمكف مما سبؽ إجماؿ عدة نقاط في تأميف الجبية الداامية  كىي كما يمي   اإلنذار المبكر
يجاد حالة مف السكين فتكفير األم -ُ  الشاممة.كالطمأنينة كالسبلمة األمنية العامة ك  ةلؤلمة  كا 
إيجػػػاد حالػػػة مػػػف التػػػرابط كالػػػتبلحـ كالثقػػػة كالتعػػػاكف بػػػيف أفػػػراد األمػػػة كالعػػػامميف فػػػي جانػػػب األمػػػف  -ِ

ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ        ...چ :لقكلػػو تعػػال العسػػكرم  ألنيػػـ أبنػػاء األمػػة كىػػـ حماتيػػا 

 .(ِالمائدة ) چېئېئ ېئ ىئىئ  ىئ ی  ی  ی

حػػػداث حالػػػة مػػػف الييبػػػة فػػػي نفػػػكس أبنائيػػػا معاقبػػػة مػػػف يجػػػرؤ عمػػػ  االعتػػػداء عمػػػ  أمػػػ -ّ ف األمػػػة  كا 
 لمحيمكلة دكف كجكد فمتاف أمني في الجبية الداامية.

 الجبية الخارجية: تأمينثانيًا: 
 كىزيمتيـ يدؿ عم  تماسؾ الدكلة كقكة الجند كثباتيـ إف تأميف الجبية الاارجية كقير المعتديف      

   ككيؼ استطاع أف ياتبر الجندقصة طالكت عميو السبلـ كعزيمتيـ كمثاؿ ذلؾ في القصص القرآني
كتأىيميـ لمقدرة عم  مكاجية العدك الاارجي  كالثبات في الميداف  كالعمؿ عم  ردع العدك كطرده بعد 

پ    پ       ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ    پ  ٹ ٹ چ   أف استكل  عم  الكطف كسمب ايراتو.

ڦ  ڦ  ڄ    ڦڤ  ڤ  ڤ    ڤ   ڦ  ٹٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  

ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    چڄ  ڄ  ڄ   ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ

                                                 

 .(ٖٖٗٗ/ُْالشعراكم  ) تفسير -ُ
 .(ّْ/ُٔالتحرير كالتنكير  ) -ِ
 .(ِٓٔ/َُ  ) إبراىيـ بف إسماعيؿ األبيارم -انظر المكسكعة القرآنية -ّ

http://www.google.ps/url?sa=t&source=web&cd=9&ved=0CB0QFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.al-bayyna.com%2Fmodules.php%3Fname%3DNews%26file%3Darticle%26sid%3D31061&ei=fHbYTLuSMomi4QaV1-ijBw&usg=AFQjCNGhkwxtoiT_gB6wqBCsUIki25iUcA
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گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ   ک  ک  ک  ڑڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ڻڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  

﮹     ےھ  ھ   ھ  ھ  ے ﮸   ﮷   ﮶   ﮵   ﮴    ﮳   ﮲   ۓ  ۓ 

 (.ِْٗ ُِٓ )البقرة چ﮻ ﮼  ﮽  ﮺  
ككاف ىذا النصر كمو ثمرة مباشرة النتفاضة العقيدة مف تحت الركاـ كثبات  يقكؿ سيد قطب " 

حفنة قميمة عمييا أماـ جحافؿ جالكت! كفي ابلؿ التجربة تبرز بض  عظات أارل جزئية كميا ذات 
عية قد تادع القادة لك أاذكا قيمة لمجماعة المسممة في كؿ حيف  مف ذلؾ .. أف الحماسة الجما

كم  أف ... بمظيرىا. فيجب أف يضعكىا عم  محؾ التجربة قبؿ أف ياكضكا بيا المعركة الحاسمة 
لبني إسرائيؿ طابعان ااصان في النككؿ عف العيد  كالنككص عف الكعد  كالتفرؽ في منتصؼ الطريؽ.. 

اعات التي لـ تبم  تربيتيا اإليمانية مبمغان إال أف ىذه الظاىرة ىي ظاىرة بشرية عم  كؿ حاؿ  في الجم
عاليان مف التدريب.. كىي اميقة بأف تصادؼ قيادة الجماعة المسممة في أم جيؿ.. فيحسف االنتفاع 

  (3)."فييا بتجربة بني إسرائيؿ
   يمي كيمكف مما سبؽ إجماؿ عدة نقاط في تأميف الجبية الاارجية  كىي كما 

ميف أأك غيرىػػا  كتػػ ان أمنيػػا مػػف الاػػارج  سػػكاء كانػػت حركبػػ در التػػي تتيػػدحمايػػة األمػػة مػػف األاطػػا -ُ
ائ  ائ ەئ ەئ  وئ وئ ۇئ ۇئ  ٹ ٹ چحػػػػػدكدىا بإعػػػػػداد المػػػػػرابطيف عمػػػػػ  ثغكرىػػػػػا 

 .(ََِآؿ عمراف ) چۆئ ۆئ
أاػػذ اإلجػػراءات كالتػػدابير كاالحتياطػػات البلزمػػة لتفػػادم حػػدكث األزمػػات  سػػكاء كانػػت اقتصػػادية أـ  -ِ

 )كفرة المازكف االستراتيجي(.سياسية أـ عسكرية  أم  
ػػػ -ّ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  چ: لقكلػػػو تعػػػال يعػػػاكنيـ  فٍ إحػػػداث الرىبػػػة فػػػي قمػػػكب أعػػػداء األمػػػة كمى

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ ۉۉ ې ې  ېې ى ى ائائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  

          (.َٔ األنفاؿ) چېئ  ىئ ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ
السػتغناء عػف أعػػداء األمػة فػػي كػؿ النػػكاحي العمػؿ عمػ  االكتفػػاء الػذاتي لقػػكات األمػف العسػػكرم  كا -ْ

 يا.ئالتي يترتب عمييا اإلضرار باألمف العاـ كالشامؿ  كمف ثـ تصبح رىينة في يد أعدا
 تطكير األسمحة باستمرار  لتكاكب التطكر العممي كالتكنكلكجي. -ٓ
 .رف  كفاءة القادة كالجند  عف طريؽ التدريب المتكاصؿ  عم  أحدث الطرؽ كالكسائؿ -ٔ

 
 

                                                 

 .(ِِٔ/ُفي ظبلؿ القرآف  ) -ُ
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 :المطمب األول: ترسيخ الثقة المتبادلة بين الجند والقادة
تصػبح  كبػدكنيا  كىي ضركرية لتكحيد الصؼ كتمتينػو  إف الثقة مف األمكر اليامة في العسكر 

ٹ  .لزعزعػػة أمنػػو كاسػػتقراره إليػػوتصػػير ثغػػرة كمػػدابلن لمعػػدك يصػػؿ   ش كقياداتػػو ىشػػةالعبلقػػة بػػيف الجػػي

ڈ    چ  ٹ ٹو (.ٕالمائدة ) چ ...ڳ  ڳ  ڳ   ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ   ...چ   ٹ 

 (.ْمحمد ) چڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    گ
ابلصػػػو  اطمئنانػػػان نػػػدم إلػػػ  القائػػػد فػػػي كفاءتػػػو ريػػػد بالثقػػػة اطمئنػػػاف الجنك         عميقػػػا ينػػػتج الحػػػب  كا 

ې   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې ې    ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ چ  ٹ ٹ  كالتقػػػػدير كاالحتػػػػراـ كالطاعػػػػة  

(  كالقائػػد جػػزء مػػف الػػدعكة  كال دعػػكة ٓٔالنسػػاء ) چەئ  وئ ائ  ائ   ەئ ې  ى ى
كف قػػكة نظػػاـ الجماعػػة  كأحكػػاـ اططيػػا بغيػػر قيػػادة  كعمػػ  قػػدر الثقػػة المتبادلػػة بػػيف القائػػد كالجنػػكد تكػػ

كالثقة بالقيػادة ىػي ... كنجاحيا في الكصكؿ إل  غايتيا  كتغمبيا عم  ما يعترضيا مف عقبات كصعاب
 )3)كؿ شيء في نجاح الدعكات".

  أف كػػؿ عنصػػر مػػف عناصػػر األمػػف العسػػكرم يجػػب أف نػػا مػػف اػػبلؿ مػػا سػػبؽل ضػػحىكػػذا يت 
ميف في نفسو مأمكف عند غيره  حريص عم  مصمحة إاكانو يحػب يككف ثقة في نفسو ثقة عند غيره  أ

أف يكػكف ىػذا  تنذليـ الاير  كيسدم ليـ النصح  كىػذا الكػبلـ يػدؿ عمػ  أف أصػؿ الثقػة ىػك األمػف  كال 
العنصػر متػػكفرا بػػيف الجنػد كالقػػادة  حتػػ  تسػكد بيػػنيـ المػػكدة كالمحبػة  كألنػػو بانعػػداـ الثقػة يتزعػػزع صػػؼ 

رة عميػو يسػيرة  كتكثػر البمبمػة كالمشػاكؿ كالشػككؾ كاالاتبلفػات فػي دااػؿ الكسػط الجيش  كتصبح السيط
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  الحالػػة فقػػاؿ العسػػكرم  كلقػػد نيانػػا اهلل سػػبحانو كتعػػال  عػػف ىػػذه 

ليػػذا كجػػب عمػػ  رجػػاؿ األمػػف العسػػكرم أف  .(ْٔاألنفػػاؿ ) چپ  پپ   ڀڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ 
 كجػكد الطاعػة التػي تػدؿ عمػ  الثقػة فػي حيػاتيـ  ألنػو ال بػد مػف مسػاران  يجعمكا ىذه اآلية نصب أعيػنيـ 

كبذلؾ يذىب التنازع  كينتفي الفشؿ فيتماسؾ الجند  كتبق  القكة التي أساسيا الكحػدة كالثقػة  كفػي نيايػة 
إال اآلية يأمرنا اهلل سبحانو كتعال  بالصبر ألنو عمـ أف الكاحد منا قػد يشػؽ عميػو أمػر القيػادة فمػا عميػو 

َفِإَنـُو َمـْن َفـاَرَق الَجَماَعـَة )  قاؿ  قاؿ رسكؿ  أف يصبر  كال يفارؽ الجماعة فييمؾ  فعف أبي ذر 
  (1).(ِقيَد ِشْبٍر َفَقْد َخَمَع ِرْبَقَة اإِلْسبَلِم ِمْن ُعُنِقِو ِإاَل َأْن َيْرِجعَ 

يـاكم والفرقـة..عمـيكم بالجماعـة, و ...) حديث صحيح ركاه الترمػذم عػف عمػر  كمف        أراد  مـن .ا 
  (1).(بحبوحة الجنة فميمزم الجماعة

                                                 

 .ُِٗٗالطبعة األكل    (ّْٔمجمكعة الرسائؿ لئلماـ الشييد األستاذ حسف البنا  )ص/ -ُ
 (  كقاؿ األلباني  صحيح.ِّٖٔ( برقـ  )ُْٖ/ٓباب ما جاء في مثؿ الصبلة كالصياـ كالصدقة  )  نف الترمزمس - ِ
(. كقاؿ ىذا حديث حسف صحيح غريب مف ىذا ُِٓٔ( برقـ  )ْٓٔ/ْ  )  باب ما جاء في لزـك الجماعةالمرج  السابؽ - ّ

 الكجو  كقاؿ األلباني  صحيح. 
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 ( 3)كلقد مر معنا مف ابلؿ تعريؼ األمف في ىذا البحث أف الثقة معن  مف معاني األمف.       
 أواًل: الثقة بالقائد:

 إذا كنـتم  )مف تػأمر عمػ  مجمكعػة كلػك كانػت مػف ثبلثػة ىػك أحػدىـ لقكلػو  ؿكأعني بالقائد ك       
 ككما أنيـ اتفقكا عم  تأميره فيجب أال ياتمفكا في حكمو. (1) (.عميكم واحدًا منكمثبلثة فأمروا 

ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ائ  ائ   ٹ ٹ چ

 (.ٓٔالنساء ) چەئ  ەئ  وئ
 إلػػػ  يتحػػػاكمكف كىػػػـ إليػػػؾ  أنػػػزؿ بمػػػا يؤمنػػػكف أنيػػػـ  يزعمػػػكف كمػػػا األمػػػر فمػػػيس" قػػػاؿ الطبػػػرم  

 محمػد يػا  چٴۇچ  فقػاؿ ذكػره جػؿ القسػـ كاسػتأنؼ محمػد يػا إليػؾ دعػكا إذا عنػؾ كيصٌدكف الطاغكت 
  يقػكؿ   چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېچ إليؾ أنزؿ كبما كبؾ بي يصدقكف ال  أم   چۋ   ۋچ

ې  ې  ې      ى  چ ... حكمػو عمػييـ فػالتبس أمػكرىـ  مػف بيػنيـ ااػتمط فيمػا بينيـ حكمنا يجعمكؾ حت 

نمػػا  قضػػيت ممػػا ضػػيقنا أنفسػػيـ فػػي يجػػدكا ال  يقػػكؿ  چەئ  ى  ائ  ائ   تحػػرىج ال ثػػـ  معنػػاه كا 
 بيػػنيـ بػػو قضػػيت الػػذم كأف طاعتػػؾ  فػػي كشػػٌكيا قضػػيتى  مػػا بإنكارىػػا تػػأثـ ال  أم قضػػيت ممػػا أنفسػػيـ
 (1)".ابلفو ليـ يجكز ال حؽ  

 فػالتحكيـ كالبػاطف بالظػاىر كانقيػاد نفػس  كطمأنينػة صدر  بانشراح تسميمنا لحكمو يسممكا حت  "       
ػػػف  اإلحسػػػاف مقػػػاـ فػػػي كالتسػػػميـ اإليمػػػاف  مقػػػاـ فػػػي الحػػػرج كانتفػػػاء اإلسػػػبلـ  مقػػػاـ فػػػي  ىػػػذه اسػػػتكمؿ فمى

ػػف  كميػػا الػػديف مراتػػب اسػػتكمؿ فقػػد ككمميػػا  المراتػػب  فيػػك لػػو ممتػػـز غيػػر المػػذككر التحكػػيـ ىػػذا تػػرؾ فمى
 (4)."صيفالعا مف أمثالو حكـ فمو التزامو م  تركو  كمىف كافر 
نكارىػا مسػالة إيمػاف أك كفػر  كذلػؾ فػي مقػاـ طاعػة اهلل  مما سبؽ نستامص        أف مسالة الطاعػة كا 

كرسػػكلو  فمػػف أطاعيمػػا داػػؿ الجنػػة  كمػػف عصػػاىما داػػؿ النػػار  فعنػػدما يكػػكف األمػػر صػػادران عػػف اهلل 
ألف فػػي طاعتيمػػا ايػػرم كاالنتيػػاء عمػػا نييػػا عنػػو    كرسػػكلو كجػػب التسػػميـ كاالنقيػػاد ألمػػر اهلل كرسػػكلو

ذا ايػػر اإلنسػػاف  الػػدنيا كاآلاػػرة  كفػػي جانػػب التحكػػيـ فػػبل يجػػكز لئلنسػػاف أف يحػػتكـ لغيػػر اهلل كرسػػكلو  كا 
إال إذا أجبػر   بيف تحكيـ الشرع كتحكيـ القػكانيف الكضػعية كجػب عميػو أف يحػتكـ لمشػرع كيتػرؾ مػا سػكاه

كااتيػار مػا سػكاه رغبػة منػو تنتفػي عنػو صػفة عميو مف غير ااتيػار منػو كرضػ ن بػو  كألنػو بتػرؾ الشػرع 
 حت  يتكب كيرج  إل  التحكيـ هلل كرسكلو المتمثؿ بيننا بالقرآف كالسنة.   اإليماف

                                                 

 ( مف ىذا البحث.ّ )ص  اصطبلحاانظر تعريؼ األمف لغة ك  - ُ
 (. مف حديث عمر بف الاطاب ُٖٓ/ٖإركاء الغميؿ في تاريج أحاديث منار السبيؿ  لمحمد ناصر الديف األلباني  ) - ِ

ذا مررتـ  ف لـ يجبكـ فأتكىا فحمكىا  كاشربكا  ثـ  براعيكتكممة الحديث  كا  اإلبؿ فنادكا يا راع  اإلبؿ  فإف أجابكـ فاستسقكه  كا 
 صحيح بإسناديو جميعا". كقاؿ األلباني  صحيح. صركىا". ثـ قاؿ  " ىذا عف عمر 

 (. ُٖٓ/ٓجام  البياف في تأكيؿ القرآف  ) - ّ
 (.ُْٖص تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف لمسعدم  ) - ْ
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 :تزيد الثقة مشاركة القائد لجنده -*
ىػي المشػاركة الفاعمػة كالتػي   فػي نفػكس الجنػد كتزيػدىا الثقػة المشاركة التػي نعنييػا كالتػي تػزرع        

ىئ  ىئ   وئ  ۇئ ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ    ېئٹ ٹ چ  الجنػػدم بقػػرب القيػػادة منػػو يشػػعر فييػػا

 (.ُِاألحزاب ) چی  ی  ی  ىئ  ی
 مثابػة المجيػد كالضػيؽ المرعػب اليػكؿ مػف الػرغـ عمػ   اهلل رسػكؿ كػاف كقػد قاؿ سيد قطب "        
ف  كاالطمئناف كالرجاء الثقة كمصدر لممسمميف  األماف  لمما الضاـ الحادث ذاى في  مكقفو دراسة كا 
 كتطمػػب اآلاػػر كاليػػكـ اهلل يرجػػك كػػاف لمػػف حسػػنة أسػػكة كفيػػو طػػريقيـ؛ كالحركػػات الجماعػػات لقػػادة يرسػػـ
 ... المثاؿ سبيؿ عم  المكقؼ ىذا مف بممحات نمـ أف كيحسف ينساه كال اهلل كيذكر الطيبة؛ القدكة نفسو
 كيحمػؿ بالمسػحاة  التػراب كيجػرؼ لفػأس با يضرب  المسمميف م  الاندؽ في يعمؿ  اهلل رسكؿ ارج
 فيشاركيـ العمؿ أثناء في بالرجز أصكاتيـ يرفعكف كىـ المرتجزيف  م  صكتو كيرف   المكتؿ في التراب
 المسػمميف مػف رجػؿ ىنػاؾ كػاف )  الجاريػة الحػكادث كحػي مػف سػاذجة بأغاف يتغنكف كانكا كقد! الترجي 
 بيػػذا جماعػػة يغنػػكف الانػػدؽ فػػي العػػاممكف فػػراح  عمػػران  كسػػماه اسػػمو   اهلل رسػػكؿ فكػػره جعيػػؿ  اسػػمو
 بكممػة تػرجيعيـ فػي مػركا فػإذا ظيػران  يكمػان  لمبػائس ككػاف *** عمػران  جعيػؿ بعد مف سماه  الساذج الرجز

ذا ( عمران )   اهلل رسكؿ قاؿ  (عمرك)  نتصػكر أف كلنػا ( ظيػران )   رسػكؿ قػاؿ (ظيػر) بكممػة مركا كا 
 أف كلنػػا بالمسػػحاة  كيجػػرؼ بالفػػأس يضػػرب بيػػنيـ   كالرسػػكؿ لمسػػممكف ا فيػػو يعمػػؿ الػػذم الجػػك ىػػذا

 كالثقػة كالحماسػة بالرضػ  كيػانيـ فػي يتفجر ينبكع كأم أركاحيـ؛ في الجك ىذا يطمقيا طاقة أية نتصكر
 الصػػاكر كمضػػات فػػي العػػيف رأم كتػػراه بعيػػد  مػػف النصػػر تستشػػرؼ  ركحػػو كانػػت ثػػـ ...كاالعتػػزاز

 (3)."كاليقيف الثقة فييـ كيبث المسمميف  بيا دثفيح المعاكؿ؛ ضرب عم 
لمػا رأكا مػف حسػف   الثقة في القيادة تنب  مػف صػميـ قمػكب الجنػكد الػذيف كػانكا يحفػركف الانػدؽ        

صني  النبي معيـ  كمشاركتو ليـ  بؿ كاف أكثرىـ مشػاركة كحمػبلن لؤلثقػاؿ كأعبػاء العمػؿ  كانظػر كيػؼ 
كال   ليضفي عمييـ مشػاعر الحػب كالمػرح كالحيكيػة  لتتجػدد بػذلؾ طاقػاتيـ  كاف يشاركيـ الرجز كالنشيد

   كيبشػرىـ بالنصػر مػف كسػط المحنػةيفرح لفرحيـ كيحزف لحزنيـيك يشعركا بالمتاعب كمشاؽ العمؿ  ف
فتتحػػكؿ المحنػػة إلػػ  منحػػة كتفػػاؤؿ بالنصػػر األكيػػد كالكعػػد القريػػب  كال يمكػػف   كيبػػث فػػييـ الثقػػة كاليقػػيف

 .القائد كالقدكة بالرسكؿ محمد  يثقكا بقياداتيـ إال إذا اقتدل قادتيـلمجند أف 
 :من خبلل قصة يوسف  أخذ العيدب الموثق ثانيًا: 
إلثبات صدؽ ما  كثيران ما يستادـ الناس القسـ  سكاء لتبرئة أنفسيـ  أك لتأكيد شيادة  أك        

 ككما أف عنصر الثقة ميـ أجميايى القسـ مف إليو  كذلؾ إلقناع األطراؼ األارل التي تيمً  اتكجيك 
 األنصار كاألعكاف  كيمكف إجماؿ ذلؾ في مشيديف  لتجمي 

                                                 

 (. ُِْٖ/ٓفي ظبلؿ القرآف  )  - ُ
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ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک  کگ  گ  گ  چ :تعػػػػػػػػال  ولػػػػػػػػك ق األول:

 .(ٔٔيكسؼ ) چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ 
 مػ  ةماػاطر  نسػبو فيػو لكػف أمػر لفعػؿ محتاج أنو رأل إذا اإلنساف فقاؿ محمد صالح المنجد " إ       
 تفعػؿ كال كػذا تفعػؿ أف العظػيـ بػاهلل عاىػدني لػو يقػكؿ أف... الثقػة عػدـ مػف يءشػ فيػو ألف أاػرشاص 

 المكثػؽ چڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ چ قػاؿ يعقػكب لػذلؾ الماػاطرة نسػبو يقمؿ مما...  كذا
 (3).چڑ  ڑ  چ كيرجعكنو أااىـ يردكف أنيـ العظيـ باهلل لو يحمفكا أف مثؿ الميثاؽ

كػاف بمثابػة األيمػاف المغمظػة كتأكيػد  ئػوعم  أبنا يرل الباحث أف المكثؽ الذم أاذه يعقكب          
لعممو بأنيـ   يط بيـحً كأي   بكا عميوصً العيد عمييـ بأف ال يفرطكا بأاييـ  كأف يعيدكه إليو سالمان إال إف غي 

كفػػي ذلػػؾ دليػػؿ عمػػ  جػػكاز كمشػػركعية أاػػذ يمػػيف القسػػـ الاػػاص  لػػف يافػػركا بالعيػػد إذا أاػػذه عمػػييـ 
أاػػػذ العيػػد عمػػػييـ لممحافظػػة عمػػػ  أاػػييـ كىػػػك ركح  بالمينػػة كالتنصػػػيب فػػي الكظػػػائؼ  ألف يعقػػكب 

فكيؼ بالجندم أك القائد الذم يتقمد منصبان فيو أركاح آالؼ البشر  كاصكصان الذيف يعممكف في   كاحدة
   ىذا كاهلل أعمـ.المجاالت األمنية العسكرية

ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی      ی  ی  یجئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  چ الثاني: قولو تعالى:

 (.ّٖ ّٕ يكسؼ) چ ...ٱ  ٻ  ٻ  خب    مب  ىب  يب   جت  حت  خت  مت  ىت  يت
 بػػػو يثقػػػكف يجعميػػػـ فإنػػػو الحػػػؽ أناسػػػان  ييمىًقػػػفى  أف أراد إذا الداعيػػػة فيقػػػكؿ محمػػػد صػػػالح المنجػػػد " إ       

 فالػػداعي الثقػػة  لكسػػب الجػػكاب قبػػؿ  چ ...ېئ   ېئ  ېئ چ  قػػاؿ ابيػػر  عمػػ  كقعػػكا قػػد بػػأنيـ يطمئػػنيـك 
 أف فبلبػػد داعيػػة إلػ  يمجػػأ قػد المػػدعكيف فػػبعض ميمػة  قضػػيو كىػي  المػػدعك ثقػػة كسػب إلػػ  أكالن  يحتػاج
یجئ    ی      ی  ی     ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئچ  فيو كيثؽ يعطيو ما كعنده  ابير الداعية يككف

 قضػػػػػػػػػػية كبػػػػػػػػػدأ (ّٖ ّٕيكسػػػػػػػػػؼ) چحئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب    مب  ىب  يب   جت  حت  خت  مت  ىت  يت
 (1)".لمتكحيد الدعكة
مػػا سػػبؽ أف عنصػػر الثقػػة ميػػـ لتجميػػ  األنصػػار كاألعػػكاف كحشػػد الطاقػػات  لػػذلؾ كػػاف  يتضػػح       
مػػ  النصػػح كحرصػػو ع  يجمػػ  حكلػػو األنصػػار بمػػا رأكا فيػػو مػػف صػػدؽ كأمانػػة ككفػػاء بالعيػػد الرسػػكؿ 

 فيػػو مػػف تكاضػػ  فػػي تحمػػؿ أعبػػاء الحفػػر فػػي الانػػدؽ معيػػـ  ككػػذلؾ نبػػي اهلل يكسػػؼ  ارأك ليػػـ  كمػػا 
كسب المؤيديف لو الكاثقيف بو بما رأكا منو مف صدؽ في التعبير عػف رؤيػاىـ  كمػا يسػتقبؿ مػف أحػكاليـ 

بػدأ الثقػة مػف أركػاف البيعػة ككيؼ جعؿ م  (1)بإلياـ ككحي مف اهلل  كلقد مر معنا كبلـ اإلماـ حسف البنا

                                                 

 .فائدة مف قصة سيدنا يكسؼ  ََُأنظر  الرابط التالي   - ُ
 .  المرج  السابؽأنظر - ِ
 بحث.( مف ىذا الِٓ أنظر  )ص - ّ

http://www.google.ps/url?sa=t&source=web&cd=4&ved=0CCoQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.ansabcom.com%2Fvb%2Ft25581.html&ei=O9YlTdWZCcOW8QPn1KH1Ag&usg=AFQjCNHOMMTreSRTrEqH-76-JHBwWgxbFA
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التفػػاؼ النػػاس حػػكؿ دعكتػػو  لػػذلؾ فػػبل بػػد لمقيػػادة األمنيػػة فػػي عنػػد جماعػػة اإلاػػكاف المسػػمميف ألىميتػػو 
 العسكرية أف تككف مصدران تجميعيان بكسب ثقة الجنكد بيـ.

 المطمب الثاني: الجندية في السمع والطاعة:
السم   قضيَّةف ... في األصؿ مفيكـه تنظيمي  عسكرمٌ المفيكـ  ىذا  "(3) مفيوم السمع والطاعةأواًل: 

ماالفة الرماة ألمر الرسكؿ  كالطاعة ألكلي األمر في اإلسبلـ أمره ميـ  كضركرٌم  كلؾ أف تدرؾ نتيجة
   أنيطت بو التكاليؼ كأسندت   كأثقميـ كاجبان أكثر الناس حمبلن  في اإلسبلـ كالمسئكؿفي غزكة أحد  

 لزامان عم  أتباعو أف يعاممكه بما ىك أىمو مف اإلعانة كالتكقير كاالحتراـ كالسم  كافإليو الميمَّات  ف
ف كانت فرديَّةن مف  كالطاعة بداء النصيحة  إذ المسؤكليَّة في اإلسبلـ كا  جية  فيي جماعيَّةه مف جيةو  كا 
ُكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعَيِتِو, اإِلَماُم َراٍع ُكم ُكْم َراٍع, َوُكم  ) ركاه الباارٌم  في الحديث الذم لقكؿ الرسكؿ   أارل

ْيِت َزْوِجَيا َوَمْسُئوَلٌة َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعَيِتِو, َوالَرُجُل َراٍع ِفي َأْىِمِو َوُىَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعَيِتِو, َوالَمْرَأُة َراِعَيٌة ِفي بَ 
 (1)."(ِه َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعَيِتوِ َعْن َرِعَيِتَيا َوالَخاِدُم َراٍع ِفي َماِل َسيِّدِ 

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  چ   كيؤكد ذلؾ قكلو تعال   

 (.ٗٔ)النساء  چڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ   ژ  ژ

ابلص ألمرىما  بالتسميـ      چڃ  چ  چ  چچ  " الطبرم قاؿ  كاالنتياء بحكميما الرض  كا 
 كالتكفيػؽ  بيدايتػو عمػييـ اهلل أنعػـ الػذيف مػ  فيك اهلل  يةمعص مف عنو نييا عما كاالنزجار أمرىما  إل 

(1)".الجنة داؿ إذا اآلارة كفي أنبيائو  مف الدنيا في لطاعتو
 

أف الجنديػػػة فػػػي السػػػم  كالطاعػػػة هلل كرسػػػكلو تعنػػػي التسػػػميـ كالرضػػػ  بكػػػؿ مػػػا يصػػػدر  نػػػاىكػػػذا يتضػػػح ل
ة فػػي الػػدنيا  كبالجنػػاف فػػي اآلاػػرة  ككػػذلؾ بػػالتكفيؽ كاليدايػػعنيمػػا كاالنزجػػار عمػػا ينييػػاف عنػػو حتػػ  يفػػكز 

تقػكد الػدنيا بمػنيج اهلل سػبحانو  يجب أف تككف طاعة القيادة الحكيمة التػي تسػير عمػ  مػنيج الرسػكؿ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چجاءت في معرض التحذير مف األعػداء كذلػؾ بقكلػو تعػال   كتعال   فيذه اآلية 

ائ  ائ  ەئ       ى  ىچتعال   اؿ بقكلو كآيات القت ( ُٕ)النساء    چڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں

 (ْٕ)النسػػػػػػػػػػػػاء  چەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی
لمقيػػادة األمنيػػة فػػي السػػمـ كالحػػرب  فػػي السػػمـ  كذلػػؾ فيػػو داللػػة عمػػ  أىميػػة الجنديػػة فػػي السػػم  كالطاعػػة

ة مف الػدااؿ  كتػأميف حػدكدىا مػف نيا حماية الجماعأالتي مف ش ةبأاذ الحيطة كالحذر كالتدابير البلزم
 الاارج  كفي الحرب بردع كقتاؿ المعتديف عم  أمف كسبلمة الجماعة.

 
                                                 

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?cid=1120711348029&pagename=IslamOnlineArabُD
aawa_Counsel/DaawaA/DaawaCounselingA#ixzz16TpebNxu 

ميعىًة ًفي القيرىل كىالميديًف  )  صحيح الباارم - ِ  (.ّٖٗ( رقـ  )ٓ/ِكتاب الجمعة  بىابي الجي
 (.َّٓ/ٖجام  البياف في تأكيؿ القرآف  ) - ّ

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?cid=1120711348029&pagename=IslamOnlineArabDaawa_Counsel/DaawaA/DaawaCounselingA#ixzz16TpebNxu
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?cid=1120711348029&pagename=IslamOnlineArabDaawa_Counsel/DaawaA/DaawaCounselingA#ixzz16TpebNxu
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 : وجوب طاعة أولي األمر:اً نيثا
  ۈئ  ېئ  چ    ىذا كقد تعػدل األمػر مػف طاعػة اهلل كالرسػكؿ إلػ  طاعػة أكلػي األمػر فقػاؿ تعػال  

حب  خب  مب  ىب     يب  جت  حت  ختمت   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب      

 (.ٗٓ)النساء  چىت  يت  جث  مث
 رسػػكلو كأطيعػػكا عنػػو  نيػػاكـ كفيمػػا بػػو أمػػركـ فيمػػا ربكػػـ اهلل أطيعػػكا آمنػػكا الػػذيف أييػػا يػػا " قػػاؿ الطبػػرم

  قػاؿ ىريػرة أبػي عػفف بطاعتػو إيػاكـ اهلل ألمػر تطيعكنو أنكـ كذلؾ طاعة  لربكـ إياه طاعتكـ في فإف   محمدنا
 اهلل عصـى فقـد عصـاني ومـن أطـاعني فقـد أميـري أطـاع ومن اهلل, أطاع فقد أطاعني من )  اهلل كؿرس قاؿ
 (1)".(3)(عصاني فقد أميري عصى ومن

 مػف طاعػة اهلل ىػي تػيىػذا الحػديث عمػ  كجػكب طاعػة األميػر  ألف طاعتػو مػف طاعػة الرسػكؿ اليدؿ  
كمػف يعصػي األميػر الػذم ىػك عمػ    كة يطػ  اهللكالابلصة ىػك أنػو مػف يطػ  األميػر الػذم ىػك عمػ  منيػاج النبػ

 منياج النبكة فقد عص  اهلل.
كأكلي األمر  ىـ األئمة كالسبلطيف كالقضاة ككؿ مػف لػو كاليػة شػرعية ال كاليػة  قاؿ الشككاني "

 (1)اهلل".طاغكتية  كالمراد طاعتيـ فيما يأمركف بو كينيكف عنو ما لـ تكف معصية  فبل طاعة لمامكؽ في معصية 
لممػؤمنيف مػف عػدـ طاعػة اهلل كرسػكلو  ان كتحػذير  ان كمف ابلؿ تدبرنا ليذه اآلية نجد أف فييا تاكيف  

كأكلػي األمػػر مػػف المػػؤمنيف  كمػػف عػػدـ االحتكػػاـ هلل كالرسػكؿ فػػي المتنػػازع عميػػو  كذلػػؾ ألف الػػذم ياػػرج 
 فػي عنػو صػفة اإليمػاف كرسػكلو تنتعف طاعة اهلل كرسػكلو كأكلػي األمػر مػف المػؤمنيف كال يحػتكـ إلػ  اهلل

كمػا كصػمكا إليػو   كيتػأممكا فػي كاقعيػـ المريػر  فاألمر جد اطير يدعكا المسمميف إل  مراجعػة حسػاباتيـ
 كمجػكس مػف ييػكد كنصػارل  كالتبعية ألعدائيـ المتسمطيف عمييـ مػف الكفػار  مف االنحطاط كاالنحدار

 و.ف كالسنة أمر اهلل كرسكلآكؿ ذلؾ بسبب ماالفة القر   كغيرىـ
 لنصر:اسبب  الطاعة -*

 (4)".فإف طاعة الجيش لمقائد كثقتو بو مف شركط الظفرقاؿ محمد رشيد رضا " 
 القائػد طاعػة يسػتتب  كىػذا عنػو نيػ  أك بػو أمػر مػا كػؿ فػي كالرسكؿ الٌمو طاعة كقاؿ الزحيمي "

 كقمػ  النظػاـ  كتػكفير االنضػباط  كسػيمة فيػي كغيػره  القتػاؿ فػي النصػر انتػزاع أسػباب مػف الطاعة ألف
ف يناسػػبيا مػػا بحسػػب األحػػداث كتكقيػػت الفكضػػ   طاعػػة الحاضػػر العصػػر فػػي الحػػرب قكاعػػد أىػػـ مػػف كا 

 (5)."(اعترض ثـ نٌفذ  )العسكرييف لدل كالمعركؼ القائد

                                                 

 .(ِٕٓٗحديث رقـ  ) (َٓ/ْ  )انظر  صحيح الباارم  كتاب الجياد كالسير  باب يقاتؿ كراء االماـ كيتقي بو - ُ
 (.ْٓٗ/ٖجام  البياف في تأكيؿ القرآف  ) - ِ
 (.ٖٕٔ/ُفتح القدير  ) - ّ
 (.ّٖٔ/ِتفسير المنار  ) -ْ
 (.َٖٖ/ُالتفسير الكسيط  ) -ٓ
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كلنػا فػي  أسػباب اليزيمػة ىػـفػالتمرد كماالفػة أمػر القيػادة أ  إذا كانت الطاعة مف أسباب انتػزاع النصػرف
االؼ الرماة أمر  عندماحيث كاف النصر في بداية المعركة حميؼ المسمميف ك   كعظةمعركة أحد عبرة 

 اليزيمة. كقعتبعدـ النزكؿ عف الجبؿ كنزلكا عنو  الرسكؿ 
 األمور التي يجب فييا طاعة والة األمور: -*

قاؿ محمد صديؽ ااف " كمف جممة ما يجب فيو طاعة أكلي األمػر تػدبير الحػركب التػي تػدىـ 
كدفػػػ  المفاسػػػد   كجمػػػب المصػػػالح  كاالنتفػػػاع بػػػآرائيـ فييػػػا كفػػػي غيرىػػػا مػػػف تػػػدبير أمػػػر المعػػػاش  النػػػاس

الدنيكيػػة كال يبعػػد أف تكػػكف ىػػذه الطاعػػة فػػي ىػػذه األمػػكر التػػي ليسػػت مػػف الشػػريعة ىػػي المػػرادة بػػاألمر 
تحػػت  لكػػاف ذلػػؾ دااػػبلن   ألنػػو لػػك كػػاف المػػراد طػػاعتيـ فػػي األمػػكر التػػي شػػرعيا اهلل كرسػػكلو  بطػػاعتيـ

فػػػي مثػػػؿ     كال يبعػػػد أيضػػػان أف تكػػػكف الطاعػػػة ليػػػـ فػػػي األمػػػكر الشػػػرعيةطاعػػػة اهلل كطاعػػػة رسػػػكلو 
أك ألزمكا بعض األشااص   الكاجبات المايرة ككاجبات الكفاية  فإذا أمركا بكاجب مف الكاجبات المايرة
.الداكؿ في كاجبات الكفاية لـز ذلؾ  فيذا أمر شرعي كجب فيو الطاعة"

(
3

 ) 
 لعطؼ عمػػ  المطػػاع دكف أمػػر بالطاعػػةأمػػا األمػػر بطاعػػة أكلػػي األمػػر فقػػد جػػاءت بػػا ؿ الشػػعراكم "كقػػا

ف كانػػت مػػف بػػاطف طاعػػة اهلل كطاعػػة رسػػكلو كفػػي ذلػػؾ عصػػمة إممػػا يػػدؿ عمػػ  أف طاعػػة كلػػي األمػػر ممزمػػة 
كيػدعكف أف  چی   یچ النػاس بقػكؿ اهلل  االذيف يحػاكلكف أف يسػتذلك   لممجتم  اإليماني مف الحكاـ المتسمطيف

كلكنػػؾ معطػػكؼ عمػػ    طػػاعتيـ كاجبػػة  يقػػكؿ الكاحػػد مػػنيـ  السػػت كلػػي أمػػر؟ فيػػرد العممػػاء  نعػػـ أنػػت كلػػي أمػػر
  فػدؿ ذلػؾ أف طاعتػػؾ كاجبػة إف كانػت مػػف بػاطف الطػاعتيف  فػػاف لػـ تكػػف كلػـ يتكػػرر لػؾ أمػر الطاعػػة  المطػاع

ىكػذا قػاؿ أبػك  (1) (موق فـي معصـية الخـالقال طاعة لمخ)  ف القاعدة ىيمف باطف الطاعتيف فبل طاعة لؾ  أل
قػاؿ  كيجػب أف نفطػف  چی   یچلسنا كالة األمر كقد قاؿ اهلل  أحينما قاؿ لو  (1)حاـز لمسممة ابف عبد الممؾ

إذف فالحػاكـ المسػمـ مطالػب  چحب  خب جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جبچ  أيضا إل  إنيا نزعػت فػي قكلػو سػبحانو 
  كمطالب أيضا أف تككف طاعتو مف باطف طاعػة اهلل كطاعػة رسػكلو  فػاف لػـ بأداء األمانة كمطالب بالعدؿ أكالن 

 (4)تكف فيو ىذه الشركط  فيك حاكـ متسمط".

الػذم ال يػأمر   كحذرت مف ماالفة كلي األمر العادؿ  كىناؾ أحاديث كثيرة حثت عم  الطاعة
 يـؤمر لـم مـا وكـره, أحـب فيمـا المسـمم المـرء عمـى والطاعـة السـمع) قػاؿ  اهلل رسػكؿ عفف  بمعصية
 (5).(طاعة وال سمع فبل بمعصية أمر فإذا بمعصية,

                                                 

  (.ُٕٓ/ّفتح البياف في مقاصد القراف  )  -ُ
 كقاؿ األلباني صحيح. ( ُّْٕٕ  )( حديث رقـْٗ/ِٖصحيح كضعيؼ الجام  الصغير لمحمد ناصر الديف األلباني  ) -ِ
مسممة ابف عبد الممؾ ابف مركاف ابف الحكـ األمكم األمير ]ككاف يمقب الجرادة الصفراء[ مقبكؿ مف السادسة مات سنة ىك  -ّ

 (. ُّٓ/ِ)  بف حجر العسقبلنيال   تقريب التيذيب. انظرعشريف أك بعدىا
 .(َِّٔ/ْتفسير الشعراكم  )  -ْ
 (. ِٕٓٔ(. برقـ  )ُِِٔ/ٔباب السم  كالطاعة لئلماـ  )   كتاب الجياد كالسير صحيح الباارم  -ٓ
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 ,قمنـا أصـمحك اهلل ,دخمنا عمى عبادة بن الصامت وىو مـريضقػاؿ   (3)عف جنادة بف أبي أمية       
فقـال فيمـا أخـذ عمينـا  ,فبايعنـاه قال دعانا النبي  ,حدث بحديث ينفعك اهلل بو سمعتو من النبي 

وأن ال ننازع األمر  ,وأثرة عمينا ,وعسرنا ويسرنا ,السمع والطاعة في منشطنا ومكرىنا أن بايعنا عمى
 (1).(عندكم من اهلل فيو برىان أىمو إال أن تروا كفرا بواحاً 

 فكرىــو شــيًئا أميــره مــن رأى مــن )  اهلل رسػػكؿ قػػاؿ  قػػاؿ عنيمػػا اهلل رضػػي عبػػاس ابػػف كعػػف
 (1).(جاىمية ميتة مات إال فيموت اشبر  الجماعة يفارق أحد ليس فإنو فميصبر؛
ال يريػدنا أف نطيػ  أمراءنػا طاعػة عميػاء ال   األحاديػث أف الرسػكؿ مف اػبلؿمباحث ل تضحي

 إف  ف كػاف كػذلؾ فػبل طاعػة لمامػكؽ فػي معصػية الاػالؽإفػ  أك تككف فػي معصػية اهلل  تستند إل  حؽ
 حتػػ  يتماسػػؾ  منازعػػة األمػػر أىمػػوكعػػدـ   ىػػذه األحاديػػث لترسػػ  مفيػػكـ الجنديػػة فػػي السػػم  كالطاعػػة

   العظػػيـ إذ يقػػكؿ كصػػدؽ اهلل   الصػػؼ كيقػػكل عمػػ  مكاجيػػة األعػػداء كالاصػػكـ المتربصػػيف بيػػذه األمػػة

    (.ْٔاألنفاؿ ) چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ   ڀڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺچ
 :قصة سميمان  دروس مستفادة منثالثًا: 

 النمل: سموك منالدرس األول: 
ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں           ک  کٹ ٹ چ

 .(ُٖالنمؿ ) چڻ
 قالػػػت مػػػا بػػػإدراؾ صػػػدره كانشػػػرح لػػػو كىػػػش النممػػػة قالػػػت مػػػا سػػػميماف فػػػأدرؾ قػػػاؿ سػػػيد قطػػػب "

 ال كىػػك أذاه مػػف النجػػاة يحػػاكؿ الػػذم لمصػػغير الكبيػػر ييػػش كمػػا قالػػت لمػػا ىػػش  قالػػت مػػا كبمضػػمكف
 عػػف المعزكلػػة المحجكبػػة العػػكالـ بيػػذه تصػػمو عميػػو اهلل نعمػػة فيػػي  إلدراكػػو صػػدره حكانشػػر   أذاه يضػػمر
 يكػػكف أف العجائػػب مػػف عجيبػػة ألنػػو لػػو صػػدره كانشػػرح  الحػػكاجز كقيػػاـ بينيػػا التفػػاىـ السػػتغبلؽ النػػاس
 (4)".!فيطي  النمؿ عنيا يفيـ كأف اإلدراؾ  ىذا لمنممة

بمجػػرد ك ة لػػدل الجنػػد  كمػػدل اسػػتجابة النمػػؿ ليػػا كىػػذا الكػػبلـ يرشػػدنا إلػػ  أىميػػة السػػم  كالطاعػػ
كتصكر لك   كلـ يجادلكىا كيعممكا الرأم كاالجتياد في أمر محسـك النتيجة  إلقاء األمر لـ يعصكا أمرىا

ـ المحػتَّ  تحطػيـكال  التشػريد كالػدمار كاليػبلؾ ؟!أنيـ لـ يسمعكا كبلميا كلـ يطيعكا أمرىا ماذا يحصؿ ليـ
كذلؾ لصعكبة التحرز كعدـ االنتباه ليذا المامكؽ الصغير  ىذا فػي   ال يشعركف تحت أقداـ الجند كىـ

                                                 

ـي أىًبي أيمىيَّةى كىبً   -ُ ؿى ًمٍصرى  كىاٍس ٍحبىةه نىزى يَّةى اأٍلىٍزًدم  أىبيك عيبىٍيًد اهلًل لىوي صي نىادىةي ٍبفي أىًبي أيمى ف يى سىنىةى سىٍب و كى ىك جي تيكي اًرم   كى ًست يفى يره قىالىوي اٍلبياى
نىادىةى  أنظر  معرفة الصحابة ألبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل بف أ ًقًبًو ًباٍلكيكفىًة ميٍصعىبي ٍبفي عيبىٍيًد اهلًل ٍبًف جي ًمٍف عى حمد بف إسحاؽ بف كى

 (. َِّٔ/ْىػ  )َّْمكس  بف ميراف األصبياني ت
 (.ْٕٔٔ)  (. برقـِٖٖٓ/ٔ) باب السم  كالطاعة لئلماـ    كتاب الجياد كالسير صحيح الباارم -ِ
 (.ِْٕٔ)  (. برقـُِِٔ/ٔباب السم  كالطاعة لئلماـ  )   كتاب الجياد كالسير المرج  السابؽ -ّ
 (.ِّٔٔ/ٓفي ظبلؿ القرآف  ) - ْ
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عالـ السم  كالطاعة كما بينت اآليات  فكيؼ بنا نحف   عالـ النظاـ كالتعاكف  مكمؼالعالـ النمؿ غير 
 كيمضػي بيػا نحػػك النجػاة سػيككف آكػػد ف فكجػكب السػم  كالطاعػػة فػي أمػر ييػـ الجماعػػة المسػممةيالمكمفػ
 ذا مثاؿ يجب عم  عناصر األمف العسكرم كغيرىـ أف يتعممكه.كى

 يدىد:الالدرس الثاني: في حياة 
كليس فقط النمؿ يسم  كيطي   بؿ ىنػاؾ اليدىػد يضػرب لنػا أركع النمػاذج فػي السػم  كالطاعػة 

 أف يذىب بالكتاب إل  سبا مممكة بمقيس عمييا  كذلؾ عندما أمره سميماف  حيث كاف جنديا ال يبارل
 الطريػؽ أك كعثػاء السػفرالسبلـ  فمـ يتقاعس أك يتذمر كيقكؿ بأف ىناؾ مف ىك أجمد مني عمػ  مشػاؽ 

ک  گ    گ     گ  گ      ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ      بؿ لب  عم  الفػكر قػاؿ تعػال  عمػ  لسػاف سػميماف 

 .(ِٖالنمؿ )     چڱ  ڱ
لميدىػػد بإلقػػاء  مػػر سػػميماف كلسػػرعة تنفيػػذ األمػػر لػػـ يػػذكر فاصػػؿ بػػيف أ  فػػألق  الكتػػاب إلػػييـ

الكتػػاب إلػػييـ ككػػبلـ بمقػػيس  كىػػذا يػػدؿ عمػػ  عػػدـ تمكػػؤ اليدىػػد فػػي تكصػػيؿ الرسػػالة  فقػػاؿ تعػػال  مابػػرا 
ے  ۓ  ۓ ﮲     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ   ھ    ڱ  ں       ں  ڻ      ڻ  ڻ    ڻ          ۀ        چ    عنيا 

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى    ائ    ۋ  ۅ  ۅ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ     ﮳  

 (.ّّ ِٖ النمؿ) چائ     ەئ  ەئ  وئ
 كػػػـ فيػػػو مػػػف الداللػػػة عمػػػ  مبػػػدأ الجنديػػػة فػػػي  چائ  ائ  ەئەئ وئچ   إلػػػ  قػػػكليـ نظػػػراك   

كمػا ذلػؾ إال لعمميػـ   كقكميػا كفػار  السم  كالطاعة  يعطكنيا الكالء كىػي امػرأة لػـ تكػف قػد أسػممت بعػد
كيزيد في عزيمتيـ  إذا كاف ىذا حاؿ أىػؿ   كيشد مف أزرىـ  قكم مف ترابطيـأف مبدأ السم  كالطاعة ي

فباألكل  أف يكػكف ىػذا حػاؿ أىػؿ التكحيػد مػف   حاؿ مف كاف يعبد الشمس مف دكف اهلل!  الشرؾ كالكفر
   كبكجو ااص حاؿ عناصر األمف العسكرم.أمة محمد 

  :المطمب الثالث: متابعة وتفقد الجند
لبدييية عند القيادة األمنية ىي تفقػد الجنػد كمتػابعتيـ فػي جميػ  أحػكاليـ  كذلػؾ إف مف األمكر ا

ينبغي عم  كػؿ ممػؾ أك قائػد  لممحافظة عم  متانة الصؼ كنظامو  يقكؿ الدكتكر محمد رفعت زنجير "
أك طبيعػة أك بيئػة   مػف إنسػاف أك حيػكاف كىك مسئكؿ عف كؿ مػا اسػترعاه اهلل تعػال   تفقد أحكاؿ رعيتو

 (3)ة".كميا التشريعية كالتنفيذية كالقضائية كاإلعبلمي حك ذلؾ  فالسمطاف ىك المسئكؿ األعم  لمسمطاتكن
كيقصد بالمتابعة " أم متابعة اإلجراء التصحيحي كالرقابػة عميػو  كاالسػتمرار فػي الرقابػة كالمعتػاد سػكاء 

  (1)في الجكانب التي اكتشفت فييا األاطاء أك لـ تكتشؼ".
  

                                                 

 ./www.alukah.net/Culture/0/22031عم  ىذا الرابط   مبادئ العممية اإلعبلمية في اطاب اليدىد -ُ
 (.ُٖٔ ف  عمياف  )صطمحمكد أحمد فياض كد. عيس  يكسؼ قدادة كد. ربحي مص -ئؼ المدير( دمبادئ اإلدارة  )كظا -ِ
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 (3) أىمية المتابعة مما يمي  ىذا كتنب 
 التأكد مف حسف سير العمؿ كأنو يسير حسبما ىك مقرر لو. -ُ

الكشؼ عف المشكبلت التي تعترض تنفيذ عمؿ مػا  أك االنحرافػات عػف مسػار التنفيػذ  كمعرفػة  -ِ
 أسػػػبابيا كمعالجتيػػػا قبػػػؿ أف يسػػػتفحؿ األمػػػر. كمػػػا تسػػػاعدىا فػػػي التنبػػػؤ باألاطػػػاء كاالنحرافػػػات

 يا كاتااذ ما يمـز مف اجراءات لمن  حدكثيا.المحتمؿ حدكث

 كمتابعة تنفيذىا كتحقيؽ األىداؼ. الجيش كالعسكرشمكليتيا لكؿ نشاطات  -ّ
 كقد ذكر اهلل لنا ذلؾ في القصص القرآني         

 بنفسو: وتفقد النبي أواًل: غزوة أحد 
 (.ُُِ آؿ عمراف)  چېئ  ىئ  ىئ    ىئ  ی  ی  یی  جئ  حئ  مئ ېئٹ ٹ چ

 (1).(المؤمنين يبوئ رجميو عمى يومئذ  النبي مشى ) قاؿ (1)مجاىد عفبرم بسنده ركل الط
كىنا تظير عظمة القائد الذم يباشر المياـ بنفسو  ليطمئف عم  سير األمكر  كؿ فػي مكقعػو المناسػب 

 .استعدادان لمقاء
 بػػو البلئػػؽ مقعػػده فػػي كػػؿ كتػػرتبيـ تنػػزليـ  أم چىئ  ی  ی  یچقػػاؿ السػػعدم " 

قامتيـ تدبيرىـ يباشر الذم ىك حيث  لمنبي مدح عظـأ كفييا  لكمػاؿ إال ذاؾ كمػا القتاؿ  مقاعد في كا 
 اهلل صػػمكات الكاممػػة كشػػجاعتو بنفسػػو األمػػكر ىػػذه يباشػػر حيػػث ىمتػػو  كعمػػك نظػػره كسػػداد كرأيػػو  عممػػو

معركػة  ثػـ مػف بيتػو إلػ  أرض ال محمد  قائدناكلنا أف نتصكر المسافة التي قطعيا  (4)".عميو كسبلمو
 .يكزع الجنكد كؿ في مكقعوبعدىا 

 مػػف يػػكـ سػػاب  السػػبت يػػكـ غػػدكة بيتػػؾ مػػف اركجػػؾ كقػػت محمػػد يػػا ليػػـ اذكػػر الزحيمػػي " يقػػكؿ
 الرمػاة جبػؿ عمػ  جماعػة فتضػ  الجػيش  كتعبػئ القتػاؿ  أمكنػة المػؤمنيف تنػزؿ لميجػرة ثػبلث سػنة شكاؿ

 (5)."لمفرساف معينة مكاض  كتاصص الميسرة  في كأكلئؾ الميمنة  في كآاريف
ف ذلؾ يزيد الترابط كالثقة  كيقكم الجند كيجعميـ أل  ف مف كاجبات القائد متابعة الجند كتفقدىـإ

م  مػا ىػك عميػو مػف األعبػاء   فيذا النبي  أقدر عم  مكاجية األعداء  ألف القائد معيـ كفي مقدمتيـ
كيقػػـك   مػػ  رجميػػو إلػػ  أرض المعركػػةكال الشػػـ الركاسػػي يسػػير ع  مػػا ال تسػػتطي  حممػػو األرض جميعػػا

 فيض  كؿ جندم في المكاف المناسب لو استعدادان لممعركة.  بتفقد الجند كمتابعة شؤكف القتاؿ بنفسو

                                                 

 (.ُّٖ محمكد أحمد فياض كد. عيس  يكسؼ قدادة كد. ربحي عمياف  )ص -مبادئ اإلدارة  )كظائؼ المدير( د انظر  -ُ
اخ سُح حالث ٔيا ح, ٔقَاَل أَتُٕ َعٍى سُح ي, يٕنى عثذ هللا اتٍ انسا ة, انقاسا انًكًيجاْذ ْتٍ جثش أتٕ انحجاد ْٕ  -1

 (.ٕ ُُْ)  محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة الباارمل   التاري  الكبير, اَظشحُتٍٍ ٔيا ح سًع اتٍ عثاط
 (.ٕ َُٔجام  البياف في تأكيؿ القرآف  ) -ّ
 (.ُْٓص تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف  ) -ْ
 (.َٕ/ْير  )التفسير المن - ٓ
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 ثانيًا: متابعة وتفقد الجند حتى الطير: 
حيػػث أنػػو لػػـ يغفػػؿ دكر أم جنػػدم فػػي المعركػػة حتػػ    كلنػػا فػػي سػػيرة سػػيدنا سػػميماف ايػػر مثػػاؿ 
ى  ائ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  چ عـــالى: قـــال ت. اليدىػػد

 .(َِ ُِ النمؿ) چائ  ەئ   ەئ     وئ   وئ  ۇئ  ۇئ
 كأامػػت عمييػػا كانػػت التػػي لمنكبػػة إمػػا الطيػػر  تفقػػد أنػػو سػػميماف عػػف أابػػر اهلل إف "قػػاؿ الطبػػرم 

ما بيا    چې   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېچ   كقكلو  الماء بيعد عف إلييا كانت لحاجة كا 

 مػػف غػاب فيمػا غائػب ىػك أـ حضػر كقػػد أراه فػبل بصػرم أاطػأه    چۉ  ۉ  ۋ  ۅ  ۅچ     بقكلػو يعنػي
 (3)".يحضر؟ فمـ الامؽ أجناس سائر

فكجػدىا كميػا حاضػرة إال اليدىػد ككأنػو   إذان ىك يتفقد الجند مف كؿ األجناس حت  أنكاع الطير
د عػف جنسػو  فاليدىػد كػاف جنػديا مػف جنػكد حضر مندكبا عف كؿ نكع مف األجناس كلػـ يحضػر اليدىػ

 عميو نكبة مثؿ غيره مف الجند كذلؾ فيما تكضحو اآليات.  سميماف 
 رعيتػو أحػكاؿ اإلمػاـ تفقد عم  دليؿ اآلية هىذ في. ك .. شيء مف عنؾ غاب ما تطمب كالتفقد" 
 الممػؾ بعظػاـ فكيػؼ حالػو سػميماف عمػ  ياػؼ لػـ كيػؼ صػغره مػ  اليدىػد إلػ  فػانظر عمييـ كالمحافظة

 عنيػا ليسػأؿ الػذئب أاػذىا الفػرات شػاطئ عمػ  سػامة أف لك  قاؿ سيرتو عم  كاف فإنو عمر اهلل كيرحـ
 أحػػكاؿ يتفقػػد ككػػاف ... الرعيػػاف كيضػػي  الرعيػػة كتضػػي  البمػػداف يديػػو عمػػ  تػػذىب بػػكاؿ ظنػػؾ فمػػا  عمػػر
 رعيتػػو أحػػكاؿ تفقػػد مػػف مػػاـاإل عمػػ  يجػػب مػػا كبينػػا كالسػػنة القػػرآف دؿ فقػػد بنفسػػو أمرائػػو كأحػػكاؿ رعيتػػو
ف ذلؾ إل  كالسفر بنفسو ذلؾ كمباشرة  (1)." طاؿ كا 

 لجنػػػكده تنظيمػػػو كحسػػػف كحزمػػػو عزمػػػو كمػػػاؿ عمػػػ  ىػػػذا دؿ چۈ  ٴۇچ   "السػػػعدم كقػػػاؿ
 ىػي ىػؿ  كالنظػر الطيكر تفقد كىك األمر ىذا ييمؿ لـ إنو حت  كالكبار  الصغار لؤلمكر بنفسو كتدبيره
 كفقػده لمطيػر  سػميماف تفقػد أف كالشػاىد... لآليػة المعنػ  ىػك كىػذا شػيء؟ امني مفقكد أـ كميا مكجكدة
 الصػػػغير الطػػػائر ىػػػذا فقػػػد حتػػػ  فطنتػػػو ككمػػػاؿ بنفسػػػو لمممػػػؾ كتػػػدبيره حزمػػػو كمػػػاؿ عمػػػ  يػػػدؿ اليدىػػػد

 لككنػػو بػػو فطنتػػي لقمػػة إيػػاه رؤيتػػي عػػدـ ىػػؿ  أم چۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېچ
 (1)."أمرم؟ كال إذني غير مف غائبا كاف بأف بابيا  عم أـ الكثيرة؟ األمـ ىذه بيف افيا

نمػا  لميدىد لػيس مػف أجػؿ إابػاره عػف المػاء أف تفقد سميماف  مما سبؽيتضح   الطيػر تفقػد كا 
كىػػذا التفقػػد تفقػػد عسػػكرم   ليػػا عينيػػا التػػي كالمكاضػػ  لممراكػػز كلزكميػػا  كالغائػػب منيػػا الحاضػػر لينظػػر

  .متابعة القادة لمجند ؿ عم كفي ذلؾ دلي  ألنو كاف يتفقد الجيكش

                                                 

 .(ِْْ/ُٗجام  البياف في تأكيؿ القرآف  ) - ُ
 (.ُٖٕ ُٕٕ/ُّالجام  ألحكاـ القرآف لمقرطبي  ) - ِ
 (.َْٔ تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف  )ص - ّ
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 ومعاممة اليدىد: شخصية سميمان  -*
 الطيػر يتفقد ذا ىك ىا الضاـ الفاـ مككبو في سميماف النبي الممؾ ذا ىك فياقطب "  سيد قاؿ

 مف ما ىدىدان  كليس  العرض ىذا في نكبتو في معيف ااص  ىدىد أنو ىذا مف كنفيـ  اليدىد يجد فبل
 اليدىػد ليػذا سػميماف افتقػاد مػف ندرؾ كما اليداىد أمة مف األرض تحكييا التي يفالمبلي أك األلكؼ تمؾ
 الحشػر ىػذا مػف جنػدم غيبتػو عػف يغفػؿ لػـ فيك  كالحـز كالدقة اليقظة سمة  شاصيتو سمات مف سمة

 عنػو يسػأؿ كىػك  كينتكػث يتفػرؽ كػي ال أكلػو عمػ  آاػره يجمػ  الػذم كالطيػر  كاإلنػس الجف مف الضاـ
 غائػػػب أنػػو كيتضػػح  چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېچ   جامعػػة مرنػػة فعػػةمتر  صػػيغة فػػي

 ال كػي بػالحـز  األمػر يؤاػذ أف يتعػيف كحينئػذ! إذف بغيػر غائػب أنػو عنػو الممؾ سؤاؿ مف الجمي  كيعمـ
ذا سػػران  يعػػد لػػـ السػػؤاؿ ىػػذا الممػػؾ سػػؤاؿ بعػػد فػػاألمر  فكضػػ  تكػػكف  سػػيئة سػػابقة كػػاف بػػالحـز يؤاػػذ لػػـ كا 
ى  ائ  ائ  چ   الماالؼ الغائب الجندم يتيدد الحاـز الممؾ سميماف نجد ثـ كمف  الجند لبقية

 لػـ كىػك نبػي ىػك إنمػا األرض  فػي جبػاران  ممكػان  لػيس سػميماف كلكف چەئ   ەئ     وئ   وئ  ۇئ  ۇئ
 كيتبػيف منػو  يسم  أف قبؿ نيائيان  قضاء شأنو في يقضي أف ينبغي فبل الغائب  اليدىد حجة بعد يسم 
 كتنفي عذره  تكضح قكية حجة أم  چوئ   وئ  ۇئ  ۇئچ  العادؿ النبي سمة تبرز ثـ كمف عذره

 (3)."عنو المؤااذة
عنو ىدىد صػغير حػيف  نو لـ ياؼى إإذ   كانت بارزة كقائد أمني عظيـ ف شاصية سميماف إ

 يػياليدىػد فنظػر إليػو فمػـ يجػده فسػأؿ عنػو فمكػاف ف يػفمعن  ىذا الكبلـ أنػو كػاف يعػرؼ أ  تفقده لمطير
 كيتعػرؼ عمػ  أحػكاليـ  يستفسػر كيتحػرل عػنيـ  المحيط بكؿ شيء عػف جنػكده  اصية القائد األمنيش

 ليعرؼ الجمي  أنو لف يستطي  أحد أف يغيب دكف معرفتو.
 :والمحافظة عمى األسرار المطمب الرابع: األخذ بأسباب الحيطة والحذر

 في كل حال: أواًل: أىمية الحيطة والحذر 
 قاة األعداء: في التأىب لمبل -ٔ

سػكاء كػاف عمػ  المسػتكل الفػردم   إف األاذ بأسباب الحيطة كالحذر مػف األسػس اليامػة لؤلمػف
أـ الجماعي  إذ بدكنو يصبح اإلنساف معرضا لؤلاطار  كىك كذلؾ كاجب عم  األمة أف تأاذ بأسباب 

ڳ  چ كلػو تعػال  قأكثػر مػف مػكطف  كمػف ذلػؾ  الحيطة كالحذر  كأمره إليي أمر اهلل بػو المػؤمنيف فػي

 (.ُٕالنساء  )  چڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں 

 ليػػـ التأىػػب يسػػتمـز كىػػذا عػػدكىـ  مػػف الحػػذر بأاػػذ المػػؤمنيف عبػػاده اهلل يػػأمر قػػاؿ ابػػف كثيػػر "
 (1)."سبيمو في بالنفير العدد كتكثير كالعدد األسمحة بإعداد

                                                 

 (.ِّٖٔ/ٓفي ظبلؿ القرآف  ) - ُ
 (.ّٕٓ/ِتفسير القرآف العظيـ  ) - ِ
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 كالفػػػكز النصػػػر إلػػػ  المؤديػػػة القتػػػاؿ قكاعػػػد كيضػػػ  الحػػػرب سياسػػػة تعػػػال  الٌمػػػو كيرسػػػـالزحيمػػػي "  كقػػػاؿ
 لشػػفٌ  معٌرضػػكف فػػإنكـ العػػدكاف  لػػردٌ  كاسػػتعدكا األعػػداء  مػػف كاحترسػػكا الحػػذر  التزمػػكا المؤمنػػكف أييػػا يػػا  السػػاحؽ
 (  3)".العصكر مر عم  القتاؿ كقكاعد الحرب كسائؿ تطكر بحسب يتكٌيؼ دائـ أمر كىذا طاحنة  كثيرة معارؾ

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ...چعدـ االستيانة بالعدك  قاؿ تعال    كالحذر كاليقظة مف مظاىر" 

كقاؿ  )ِٗ)المائدة  چ ...ڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ   كقاؿ تعال    (ُِِ)التكبة  چیی 
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ...چكقاؿ تعال    (ُٕ)النساء  چ ...ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱچ تعال  

ار  كما أصدؽ المثؿ العربي إف االستيانة بالعدك تؤدم حتما إل  االندح  (َُِ)النساء  چ...ڤ
 (1).(إذا كاف عدكؾ نممة  فبل تنـ لو)  القائؿ 

أك لمنفير   أف األمر بأاذ الحيطة كالحذر يستمـز االستعداد دائمان لصد العدك مما سبؽيتضح 
 . ميما كانت قكتو كأال يأمف اإلنساف جانب العدك

 باألخذ بجميع األسباب:  -ٕ
 يشػػمؿ كىػػذا  الكػػافريف أعػػدائيـ مػػف حػػذرىـ بأاػػذ المػػؤمنيف دهعبػػا تعػػال  يػػأمر قػػاؿ السػػعدم "

 الحصػكف اسػتعماؿ مػف كقػكتيـ  مكػرىـ كيسػتدف  قتػاليـ عمػ  يسػتعاف بيػا التػي األسػباب  بجميػ  األاذ
 مػػػدااميـ يعػػػرؼ بػػػو كمػػػا ذلػػػؾ  عمػػػ  تعػػػيف التػػػي الصػػػناعات كتعمػػػـ كالركػػػكب  الرمػػػي كتعمػػػـ كالانػػػادؽ

 (1)."اهلل يؿسب في كالنفير كمكرىـ كماارجيـ 
سكاء كاف في إعداد العدة أك   الدائـ في كؿ شيءك  التاـ اذ الحيطة كالحذر ىي االستعدادأف إ

 لحماية الجند كالناس. ةكالتحصينات البلزم  أك التدريب  العتاد
 بعدم خروج المجاىدين فرادى: -ٖ

 الميػاـ أك لمسػرايا فػرادل  المؤمنكف المجاىدكف يارج فبل بالحذر  األمر نرل يقكؿ سيد قطب "
 ألف متكامػػػػؿ جػػػػيش فػػػػي جميعػػػػان  يارجػػػػكف أك فصػػػػائؿ أك سػػػػرايا أم چڱچ يارجػػػػكف بػػػػؿ  الجياديػػػػة
 ممػػف أك  المنػػافقيف مػػف بيػػنيـ كامنػػان  يكػػكف قػػد كالكمػػيف  شػػت  حػػكليـ كالعػػداكات ممغمػػة حػػكليـ األرض
 (4)".المتربصيف األعداء عيكف مف كالييكد المنافقكف يؤكييـ

كفػػي تكثيػػر   أاػػذ الحيطػػة كالحػػذر يكمػػف فػػي عػػدـ اػػركج المجاىػػديف فػػرادل أف كابلصػػة األمػػر
 الجيش. لؤلعداء فيضعفكا  كالذيف ىـ عيكفه   كتنقية صؼ الجيش مف المنافقيف  الجيش كاركجو المتكامؿ دعد
 

                                                 

  (.ُِٓ/ٓالتفسير المنير  ) - ُ
معيا  -مجمة دكرية تصدر عف الرئاسة العامة إلدارات البحكث العممية كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد  -مجمة البحكث اإلسبلمية - ِ

 (.ُٔٔ/ٓ  )  الرئاسة العامة إلدارات البحكث العممية كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشادالمؤلؼ ممحؽ بتراجـ األعبلـ كاألمكنة
 (.ُٖٔص كبلـ المناف  ) تيسير الكريـ الرحمف في تفسير - ّ
 (.َّٕ/ِفي ظبلؿ القرآف  ) - ْ
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  األعداء: جيادعند  -ٗ
 فػػارالك بجيػػاد ليػػـ كأمػػر  محمػػد أمػػة مػػف المامصػػيف لممػػؤمنيف اطػػاب ىػػذا القرطبػػي " قػػاؿ

 كطاعػة اهلل طاعػة ذكػر لمػا أنػو  قبػؿ بمػا كاالتصاؿ النظـ ككجو  الشرع كحماية  اهلل سبيؿ في كالاركج
عبلء دينو بإحياء بالقياـ الطاعة أىؿ أمر رسكلو  جيالػة عم  عدكىـ عم  يقتحمكا أال كأمرىـ  دعكتو كا 
 چڱڳ  چ  قػػاؿف ليػػـ أثبػػت فػػذلؾ عمػػييـ يػػردكف كيػػؼ كيعممػػكا  عنػػدىـ مػػا إلػػ  يتحسسػػكا حتػػ 

 (3)."عمراف آؿ في تقدـ كما التككؿ عيف مقاـ ىك بؿ  التككؿ ىذا ينافي كال الحركب مباشرة فعمميـ
كال يعني أاذ الحيطة كالحذر فػي حػاؿ   ف مفيكـ الحيطة كالحذر قد يككف عند مقاتمة األعداءإ

ممككنػػو مػػف العػػدة كالعتػػاد كىػػذا يككنػػكا عػػالميف باطػػط األعػػداء كبمػػا ي كيجػػب أف  الضػػعؼ فقػػط كال ينفػػي التككػػؿ
 األعداء.أكس  كأشمؿ مف المفيـك الشائ  بيف الناس بأف الحيطة كالحذر تككف عند الضعؼ كقكة  ـالمفيك 

 ثانيًا: األخذ بأسباب الحيطة والحذر ال ينفي التوكل:
 سػاعة يتػأار ال اإلنسػاف أجػؿ ألف المعػارؾ اقتحػاـ ياشػ  أف لممػؤمف يصػح كالقاؿ الزحيمي " 

 حدكث مف يائسيف كال بقدر  محتٌجيف غير القكة  أسباب مف يمكنيـ ما اٌتااذ المؤمنيف كعم  يتقدـ  كال
 ألف الحػذر أاػذ مػ  يتنػاقض فػبل (1)(قـدر مـن حذر يغني ال)  عائشة عف الحاكـ ركل ما أما ما  نكسة
 عمػ  عػادة تأتي سبباتالم أف أم الٌسببية كفؽ عم  األمكر جرياف ىك  القدر إذ القدر في دااؿ الحذر
 (1)."بالقدر عمؿ فيك األسباب  جممة مف كالحذر األسباب  قدر

يامص الباحث مف ابلؿ ما سبؽ إل  أف أاذ الحيطػة كالحػذر تكػكف فػي جميػ  األحػكاؿ سػكاء 
ذا كجػػػب عمػػػ  األمػػػة اإلسػػػبلمية أف تأاػػػذ بمبػػػدأ أك  كانػػػت األمػػػة اإلسػػػبلمية فػػػي حػػػاؿ القػػػكة الضػػػعؼ  كا 

الحيطػة  ذفأاذىا لمحيطػة كالحػذر فػي حػاؿ الضػعؼ أدعػ  كأكجػب  فأاػ  في حاؿ القكةالحيطة كالحذر 
لمػا لػو مػف دكر كبيػر فػي المحافظػة عمػ  أمػف الجنػد كتماسػكو   كالحذر مف ضركريات األمػف العسػكرم

كػاف قكيػان  إذاحتػ  كلػك كػاف العػدك ضػعيفان  فكيػؼ  مبدأ ضػركرمه يذا الكعدـ تعرضو لؤلاطار  فاألاذ ب
ڻ  ڻ  ڻ  چ اهلل فيػػػو بكػػػؿ قػػػكل الطػػػاغكت فػػػي األرض مثػػػؿ العػػػدك الصػػػييكني كالػػػذم قػػػاؿ  مػػػدعكمان 

(  لػػػذلؾ فالحيطػػػة كالحػػػذر قػػػد ٔاإلسػػػراء ) چۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ
 تشمؿ األمكر التالية 

 الحيطة كالحذر فيما ياص القيادة. -ُ
 فيما ياص الجند. -ِ

 فيما ياص المؤسسة كالمأكل. -ّ

  .فيما ياص األمة كالمجتم -ْ
                                                 

 (.ِّٕ/ٓالجام  ألحكاـ القرآف  ) - ُ
 .(  كقاؿ  ضعيؼ جدان َُُْرقـ  ) (ِْٓ/ُ  )كتاب الدعاء ضعيؼ الترغيب كالترىيب لؤللباني  - ِ
 (.ُِٓ/ٓالتفسير المنير  ) - ّ
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 ثالثًا: األخذ بأسباب الحيطة والحذر في القصص القرآني:
 الحيطة والحذر ال تنفع الظالمين من بأس اهلل: -ٔ

 لػػػي االعتبػػػارك كذلػػػؾ ألنيػػػـ يعػػػادكف مػػػنيج السػػػماء  كيقػػػاتمكف أكليػػػاء اهلل  كفػػػي ذلػػػؾ تبصػػػرةن ألي  
الحػذر كمػ  ذلػؾ فشػؿ   كاآليات تكضح أف فرعكف أاذ أقص  درجػات الحيطػة ك كتطميف لعباده األايار

ې  ې  ې  ې  ى  ى      ائ  ٹ ٹ چفػػي حفاظػػو عمػػ  عرشػػو كممكػػو أمػػاـ ثبػػات المػػؤمنيف. 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ     ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  

 (.ٓ ٔ القصص) چڀ  ڀ

 مػف رجػؿ يػد عمػ  ىبلكيػـ أف أابػركا أنيػـ كذلػؾ الضػرر  مف التكقي ىك كالحذر قاؿ البغكم "
ؿو  عم  كانكاف إسرائيؿ بني  (3)".يحذركف كانكا ما اهلل فأراىـ منو  كىجى

 كػػذلؾ چوچ مشػػيئتو بيػػا كجػػرت المٌػػو  إرادة بيػػا تعمقػػت قػػد كميػػا  األمػػكر فيػػذه السػػعدم " قػػاؿك 
ــِريَ چ أف نريػػد  چپچكبغػػكا كعمػػكا كجػػالكا  صػػالكا بيػػا التػػي چپچ كزيػػره چپ  پ     ُن

 كػػػػانكا كلػػػػذلؾ ديػػػػارىـ  مػػػػف راجيـإاػػػػ مػػػػف چڀ  ڀ  ڀچ المستضػػػػعفة الطائفػػػػة ىػػػػذه مػػػػف  أم
ذا المٌػو  أراده قػد ىذا فكؿ ذلؾ  محؿ ىـ الذيف أبنائيـ  كتقتيؿ شككتيـ  ككسر قمعيـ في يسعكف  أراد كا 
 ال بيػا يشػعر لػـ التػي األسػباب مػف كأجػرل قػدر فإنػو كػذلؾ  األمػر كىػذا طرقػو  كنيػج أسػبابو سيؿ أمران 

 (1)."المقصكد اىذ إل  مكصؿ سبب ىك ما أعداؤه كال أكلياؤه
 فيػذبح النكيػر البشػ  ىػكاه لو يريد كما شأنيـ في الطاغية يتصرؼ الذيف المستضعفكف فيؤالء "
 نفسػػو عمػ  كياػػافيـ يحػذرىـ ذلػػؾ مػ  كىػػك  كالنكػاؿ العػػذاب سػكء كيسػػكميـ  نسػاءىـ كيسػػتحيي أبنػاءىـ
الشػفار كػالجزار! ىػؤالء  الػذككر فيسػمميـ إلػ  مػف نسػميـ كيتعقب  كاألرصاد العيكف عمييـ فيبث كممكو؛

 كال عبيػػػدان  ال كقػػػادة أئمػػػة يجعميػػػـ كأف تحديػػػد؛ غيػػػر مػػػف بيباتػػػو عمػػػييـ يمػػػف أف اهلل يريػػػد المستضػػػعفكف
( كالصػبلح باإليمػاف ذلػؾ بعػد اسػتحقكىا عنػدما إياىػا أعطاىـ التي) المباركة األرض يكرثيـ كأف تابعيف
 كىامػػػاف فرعػػػكف يحػػػذره مػػػا يحقػػػؽ كأف  مئنػػػيفمط األقػػػداـ راسػػػاي أقكيػػػاء فػػػيجعميـ فييػػػا ليػػػـ يمكػػػف كأف

 (1)".يشعركف ال كىـ  دكنو الحيطة يتاذكف كما  كجنكدىما
جػؿ بقػاء ممكػو أإذ فعؿ فرعكف كؿ ذلػؾ مػف   لكؿ متكبر عنيد كعظةن  في قصة فرعكف عبرةن  إف  

رعرع في بيتو كت  عم  يد مف ترب  في حجره وفجعؿ اهلل ىبلك  كلكف قدرة اهلل الغالبة الينف  معيا حذر
الغالػب الػذم ال يعجػزه شػيء  هقػدر بآيػات اهلل ك ألنػو جػاء   كما استطاع أف يفعؿ معو شيء  كأماـ عينيو

ذا كػاف ىػذا حػاؿ  في األرض كال في السماء  كلك كاف الحذر يغني مف القػدر ألغنػ  فرعػكف كجنػكده  كا 

                                                 

 (.َُٗ/ٔمعالـ التنزيؿ  ) -ُ
 (.ُُٔ/ٔ(. كانظر  نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر  )ُِٔتفسير كبلـ المناف  ) تيسير الكريـ الرحمف في - ِ
 (.ِٖٕٔ/ٓفي ظبلؿ القرآف لسيد قطب  ) - ّ
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الػػذيف يريػػدكف عمػػارة مػػنيج أف يكػػكف مػػف يكفػػر بػػاهلل يتاػػذ التػػدابير التػػي يرتئييػػا لبقػػاء ممكػػو  فبػػاألكل  
 .  شرط أال يفسدكا فييااألرض بمنيج االؽ األرض كالسماء

 اقتران األخذ بأسباب الحيطة والحذر بالتوجو إلى اهلل تعالى: -ٕ
ٹ  .األاػػذ باألسػػباب كحػػدىا ال يكفػػي كال ينفػػ  إف لػػـ يكػػف تكفيػػؽ مػػف اهلل تعػػال  كااللتجػػاء اليػػو 

   حبی  ی  ی     ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ ٹ چ

 (.ُِ َِ )القصص چمب  ىب  يب  جتحت  خت  مت  ىت  يت  جث    مث
 كالتمفػػت التػػكفز  االنفعاليػػة الشاصػػية فػػي الكاضػػحة السػػمة نممػػح أاػػرل كمػػرة قػػاؿ سػػيد قطػػب "

 فػػي هحمػػا إلػػ  كااللتجػػاء كرعايتػػو  حمايتػػو إلػػ  كالتطمػػ  اهلل  إلػػ  بالطمػػب المباشػػر التكجػػو معيػػا  كنممػػح
 المدينػػة مػػف اارجػػان  السػػياؽ يتبعػػو ثػػـ چمت  ىت  يت  جث    مثچ    كالنجػػاة عنػػده األمػػف كترقػػب الماافػػة
 (3)".كىداه عكنو طالبان  إليو كالتكجو مكاله؛ عم  باالعتماد إال مزكد غير فريدان  كحيدان  يترقب اائفان 

يحػذر قػـك فرعػكف اػرج  كىػك ألنػو اػرج   أف الترقب أساس الحيطة كالحذر كيسبقو يتبيف مما سبؽ
بػأف الحيطػة كالحػذر ال تكػف إذا لػـ يكػف ىنػاؾ عػكف مػف اهلل  كلكػف يعممنػا مكسػ    منيا اائفان يترقب
يترقب قاؿ مستعينان باهلل تعال  طالبان النجدة لذلؾ بعد كقكع الاكؼ عميو كاركجو اائفان   تعال  كمساندة

 . چمت  ىتيت  جث مثچ  منو في ىذا المكقؼ العصيب فقاؿ اهلل عم  لسانو 
 :الحيطة والحذر في متابعة أخت موسى  -ٖ

﮷ ٹ چ ٹ ﮵   ﮶   (.ُُ)القصص       چھ   ے  ےۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴ 
 أثػػػػره مكسػػػػ  أاػػػػت فقصػػػػت  ذكػػػػره تعػػػػال  يقػػػػكؿ چ﮳ ﮴   ۓ ﮲  چ  كقكلػػػػو قػػػػاؿ الطبػػػػرم "

نيػػب عػػف بػػو فبصػػرت  منػػو اأنيػػ يعمػػـ لػػئبل تقػػرب  كلػػـ منػػو تػػدف لػػـ بيعػػد عػػف بمكسػػ  فبصػػرت يقػػكؿ  جي
  (1)".بسبيؿ

 كىذا الكبلـ الذم ذكره الطبرم يدؿ عم  قمة الحيطة كالحذر. 
﮶    ﮵چ تنظػره ال أنيػا تػرم ااتبلسػا كتنظر جانبا تمشي كانت أنيا القصة كفي     البغكم "كقاؿ 

 (1)".ترقبو كأنيا أاتو أنيا چ﮷
 لػػك فإنيػػا كالحػػذر الحػػـز تمػػاـ مػػف كىػػذا فيػػو ليػػا قصػػد ال مػػارة كأنيػػا كجػػو  عمػػ  أبصػػرتو قػاؿ السػػعدم "

 (4)."ألىمو عقكبة ذبحو عم  عزمكا فربما ألقتو  التي ىي أنيا بيا لظنكا قاصدة  إلييـ كجاءت أبصرتو 

                                                 

 (.َّٕٗ/ٔفي ظبلؿ القرآف  ) - ُ
 (.ّّٓ/ُٗجام  البياف في تأكيؿ القرآف  ) -ِ
 (.ُٓٗ/ٔمعالـ التنزيؿ  ) - ّ
 (.ُِٔ مناف  )صتيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ ال - ْ
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 كاألسػكاؽ الطػرؽ فػي ابػره كتػتممس  كافيػة حذر في أثره تقص أاتو كذىبت كقاؿ سيد قطب "
 عػف لػو يبحثػكف فرعػكف اػدـ أيػدم فػي بعػد عف بو كتبصر ترعاه؛ التي القدرة ساقتو أيف تعرؼ بيا فإذا
 (3)".لمرضاع ثدم

 عمػ  ابلليػا مػف يتربػ  المؤمنػكف كالتػي القرآنيػة  األمنيػة كالتكجييػات النمػاذج بعػض لنػا تظيػر " كبيػذا

  (1)".القرآنية كؿ ذلؾ مف كحي النصكص   بأنكاعيا المتعددة األمنية التربية إل  بيـ يرتقي أمني  ككعي حس
كاف  أف الحيطة كالحذر كالنباىة التي كانت تتمت  بيا أات مكس   بؽ يتبيفمف ابلؿ ما س

إذ أنيػػا   كذلػػؾ بمعيػػة اهلل سػػبحانو كتعػػال   لمكانػػو تيػػاكفػػي معرف  ليػػا الػػدكر األكبػػر فػػي نجػػاة مكسػػ  
حتػ  إنيػا اسػتطاعت أف تتمالػؾ أعصػابيا ككأنػو لػيس   كانت تنظر إليو امسة كترم أنيا ال تنظػر إليػو

كىػػي فػػي قمػػة اليػػدكء ككأنيػػا ال تعرفػػو  فيػػذا ىػػك   عنػػدما قالػػت ليػػـ ىػػؿ أدلكػػـ عمػػ  مػػف يرضػػعو أاييػػا
ينتمػػػي إلػػػ  المؤسسػػػة  فكمػػػ  كأصػػػحاب القػػػرار  المػػػنيج السػػػديد الػػػذم يجػػػب أف يسػػػير عميػػػو العسػػػكريكف

حتػ  ال يتنبػو أصػحابيا فتنكشػؼ   كعناصر األمف كىـ يتػابعكف بعػض القضػايا األمنيػة اليامػة  األمنية
 الاطة كتفسد األمكر.

 منيجية أخذ الحيطة والحذر: -ٗ
ک  ک    ک  ک  گ  گ  ٹ ٹ چ المنيجية يجب أف تككف كفؽ اطط مدركسة كليس عشكائية. 

 (.ُٖالنمؿ ) چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ

ڳ  ڳ چ  جنسػػيا كبنػػي لرفقتيػػا منبيػػة چک  ک      ک  ک  گ  گ  گ  گچ قػػاؿ السػػعدم "

 بنفسػػػػػيا إمػػػػػا النمػػػػػؿ كأسػػػػمعت النممػػػػػة ىػػػػػذه فنصػػػػحت چڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻڳ    
 نممػة بصػكت الػكادم مػؤل قػد الػذم لمنمػؿ التنبيػو ألف لمعػادة  اارقػة أسػماعا النمػؿ أعطػ  قػد اهلل كيككف
ما  العجائب أعجب مف كاحدة  لػبعض بعضػيف مػف الابػر سرل ثـ النمؿ مف حكليا مف أابرت بأنيا كا 
 سػػػميماف حالػػػة كعرفػػػت  مسػػػاكنيف داػػػكؿ كىػػػك ذلػػػؾ فػػػي كالطريػػػؽ بالحػػػذر  كأمػػػرتيف الجميػػػ  بمػػػ  حتػػػ 

 فسػػػم  شػػػعكر  كال مػػػنيـ قصػػػد عػػػف فمػػػيس حطمػػػككـ إف أنيػػػـ عػػػنيـ كاعتػػػذرت سػػػمطانو كعظمػػػة كجنػػػكده
 (1)."كفيمو قكليا  سميماف

ير عميػو كػػؿ يػرل الباحػث أف أاػذ الحيطػػة كالحػذر يجػب أف يكػػكف مػنيج عممػي فػي حياتنػػا  يسػ
جندم ككؿ مسئكؿ كقائد  فالنجاة ال تتحقؽ بدكف أاذ الحيطة كالحذر  فنحف في ىػذا الػدرس نػتعمـ مػف 

 النمؿ الشعكر بالمسئكلية تجاه الكطف كاألمة سكاء  فالحيطة كالحذر في ىذا الدرس تعني 
 اإلحساس بالمسئكلية تجاه األمة. -ُ

                                                 

 (.َِٖٔ/ٓفي ظبلؿ القرآف  ) - ُ
 (.َِْ)  د/عبد السبلـ المكح  كد/ محمكد عنبر أ. بحث بعنكاف التربية األمنية في ضكء القرآف الكريـ  لكؿ مف - ِ
 (.َُٕٖ/ِ(. كانظر  التفسير الكسيط لمزحيمي  )َِٔص تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف  ) - ّ
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 الجدية في التعامؿ م  الاطر القادـ. -ِ
 تكق  المكركه لمحذر منو في المستقبؿ. -ّ
 المتكقعة.   راالستعداد كتجييز التحصينات البلزمة لمكقاية مف األاطا -ْ

 ممحافظة عمى الدين والنفس:ل بالسرية والكتمان رابعًا: الحيطة والحذر
 مؤمن آل فرعون:  -أ

مثػػاؿ  كأمتػػو  قيادتػػو الػػذم يافػػي إيمانػػو ليفيػػد كينفػػ   ىػػذا نمػػكذج ضػػربو اهلل لممػػؤمف المامػػص 
المػػؤمف اليػػادم المتػػزف  فيػػك غيػػر متيػػكر  مػػ  أنػػو لػػيس مػػف قػػـك مكسػػ   لكنػػو يػػداف  عػػف الحػػؽ الػػذم 

ياترؽ صفكؼ األعداء  كيأتي بالابر اليقيف  مػ  أنػو لػيس مػف قػـك مكسػ   بػؿ   أينما كاف ينتمي إليو
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ ٹ ٹ  لقػد ضػرب لنػا أركع الػدركس فػي السػرية كالكتمػاف.ك  ىك مػف قػـك فرعػكف

ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ڃ   ڃڃ  چچ چچ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ

 (.ِٖغافر ) چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ       گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ
 (3)."" قيؿ كاف قبطيان ابف عـ فرعكف آمف بمكس  سران قاؿ النسفي في الرجؿ مف آؿ فرعكف        

ف  كالعبػرة مػف ىػذا الػدرس لجنػكد األمػف أف يقتػدكا بيػذا الرجػؿ  فػي كاآلية كاضحة فػي أنػو مػف آؿ فرعػك 
عػف معػاذ بػف جبػؿ رضػي اهلل  كرد  األاذ بمبدأ السرية كالكتمػاف  لممحافظػة عمػ  القيػادة  كأسػرار األمػة

قػاؿ المصػنؼ  (ِ) (استعينوا عمى نجاح الحوائج بالكتمان, فإن كل ذي نعمـة محسـود) عنو رفعو فقاؿ 
رفعتمكىا إلػييـ ربمػا كز أف يككف معناه اكتمكا حكائجكـ  كال ترفعكىا إل  الناس  فإنكـ إف رحمو اهلل  يج

يككف المرفكع إليو بعض حسادكـ  فبل يحب قضػاء الحاجػة لكػـ  فيحسػدكـ عمػ  نعمػة القضػاء  فيمتنػ  
 ا الفػرجحاجتكـ شػمت بكػـ  كانتظػرك  عنو  أك يحسدكـ عم  النعمة بأف ال تككنكا محتاجيف  فإذا أظيرتـ

كنجاح الحاجة مف اهلل تعال ؛ فإنو يحب قضاءىا لكـ إذا كنتـ إليو منقطعيف  كبقضػائو راضػيف  كعمػ  
  (1)". كتماف حكائجكـ كضركراتكـ صابريف

المعنػ  الشػامؿ فػي الكتمػاف فػي كػؿ الحػكائج الداامػة تحػت المفيػـك الػدارج كىذا الحديث يحمػؿ 
  .ال يستييف بشيءو ميما صغرفي كؿ شؤكف حياتو  ك  فيجب عم  اإلنساف أف يحتاط عند البشر 

 أصحاب الكيف: -ب
كىذا يتطمب منو العمؿ بسرية ككتماف   كيجب عميو أال يأمف جانب األعداء نبيو  المؤمف فطفه  
 كلقد ذكر اهلل لنا مف القصص القرآني ما يكضح ذلؾ   كال يبكح بالسر لمف ال ييمو األمر شديديف
﮷ ﮸  ﮹   ہ  ہ    ہ  چ فقاؿ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ ﮲   ﮳  ﮴  ﮵  ﮶ 

                                                 

 .(ُٗ/ْالنسفي  ) تفسير - ُ
 (.ّْٔ/ّ) سمسمة األحاديث الصحيحة لؤللباني  - ِ
 (.ٖٗ/ُ)  الكبلباذم الباارم الحنفيبكر محمد بف أبي إسحاؽ  يبألبحر الفكائد المشيكر بمعاني األابار   -ّ



 70 

      ﯁   ﯀   ﮿   ﮾   ﮽     ﮼   ﮻              ﮺ 

ىئ  ىئ ىئ  ی   ۈئ   ېئ ېئ  ېئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ         

  (.َِ ُٗ لكيؼا) چی
 ذىابػػو فػػي يتمطػػؼ كأف كألػػذه  أطيبػػو  أم أزكػػاه  الطعػػاـ مػػف يتايػػر أف كأمػػركه قػػاؿ السػػعدم "

يا كشػػرائو  مػػف المحػػذكر كذكػػركا. أحػػدا بيػػـ يشػػعرف كال إاكانػػو  حػػاؿ كيافػػي ذلػػؾ  فػػي ياتفػػي كأف بػػو كا 
 قتمػػػة أشػػػن  فيقتمػػػكنيـ بالحجػػػارة  الػػػرجـ إمػػػا أمػػػريف  بػػػيف أنيػػػـ عمػػػييـ  كظيػػػكرىـ عمػػػييـ  غيػػػرىـ اطػػػبلع
ما دينيـ  كعم  عمييـ لحنقيـ  محػكفيف ال الحػاؿ  ىػذه كفػي ممػتـ  فػي كيردكىـ دينيـ  عف يفتنكىـ أف كا 
الحػث ... كقػد دلػت ىاتػاف اآليتػاف عمػ  عػدة فكائػد منيػا   كأاػراىـ كدنيػاىـ دينيـ في يحشركف بؿ أبدا 

عم  التحرز  كاالستافاء  كالبعد عف مكاق  الفتف في الػديف  كاسػتعماؿ الكتمػاف فػي ذلػؾ عمػ  اإلنسػاف 
 (3)".كعم  إاكانو في الديف

 (1)الطعاـ كيعكد في لطؼ كافاء"." كالتمطؼ ىنا تعني أف يذىب المكمؼ ليشترم 
أاػذ الحيطػة كالحػذر  السػرية كالكتمػاف فػي أف المنيج الذم سار عميو الفتية مفيتبيف مما سبؽ 

مػا أف يعيػدكىـ فػي ممػتيـ  عم  إيمانيـ كنفكسػيـ ةفظاحمكاف ضركريا لم كىػذا   ألنيػـ إمػا أف يقتمػكىـ كا 
كالتاطػيط لممسػتقبؿ   فطنة تمكنيـ مػف دراسػة الكاقػ يدؿ عم  أنيـ كانكا عم  درجة كبيرة مف الذكاء كال

 فيـ بذلؾ رسمكا لنا منيجا في ااذ الحيطة كالحذر كىك كالتالي    لمحفاظ عم  ىذا الديف
﮾ چ قكلو  -ُ  يدؿ عم  أنيـ ااتاركا كاحدان يحسف الدكر الذم كمفكه بو كاهلل أعمـ.  چ﮽   
أمػػره  فػػت األنظػػار إليػػو حتػػ  ال يشػػؾ فػػيفيػػو إشػػارة إلػػ  تكصػػيتو بعػػدـ ل چچكفػػي قكلػػو  -ِ

 كحينيا يق  المحذكر.
الحيطػػة  ميمػػا كػػاف كىػػذه ىػػي قمػػة األمػػف فػػي جانػػب أاػػذ     چ       چ كفػػي قكلػػو  -ّ

 كالحذر كفيو إشارة لمسرية كالكتماف.
بيػػػػػػاف  چىئ  ىئ  ىئ  ی  ی ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئچكفػػػػػػي قكلػػػػػػو   -ْ

كفيو درس لنا بأننا   كعظـ األمانة التي كمفكه بيا ةاس بالمسؤكليلئلحس  الاطر في حاؿ شعر بيـ أحد
بيػػاف الاطػر المتكقػػ  فػػي حػاؿ شػػعر بػػو   لميمػة مػػا النا أحػػد مػػف عناصػر األمػػف العسػػكرمفػي حػػاؿ إرسػ

كىػذا  حتػ  يكػكف أدعػ  كأحػرص عمػ  تنفيػذ الميػاـ المكمػؼ بيػا.  أك أحػدث مػا يمفػت لػو األنظػار  أحػد
  كاألمف العسكرم في كؿ زماف كمكاف. ألمة عممو قيادات كجنكد اكيت  درس يجب أف نتعممو

سػػكاء عمػػ    ألىميتػػو فػػي حفػػظ أسػػرار األمػػة  التقيػػد بمبػػدأ السػػرية كالكتمػػاف   يجػػبكابلصػػة األمػػر -ٓ
 الصعيد الفردم أـ الجماعي.

                                                 

 (.ِْٕص تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف  ) -ُ
 (.ِْٔ/ّبي بكر الجزائرم  )أيسر التفاسير في كبلـ العمي الكبير أل -ِ



 73 

 :: أمن القيادة, والجند, والمؤسساتخامسالالمطمب 
 : أمن القيادة: أوالً 
 وضرورة تأمينو وحراستو: أىمية القائد -ٔ

فػػإف امػػص إليػػو   كىػػك أعمػػ  رتبػػة فػػي الجػػيش  القائػػد ىػػك الػػذم يسػػكس الجنػػد كيػػدير المعػػارؾ
لذلؾ كجب إحاطتو برجاؿ أمف مكثػكؽ بيػـ كمكػاف   كربما كاف سبب ىزيمتيـ في المعارؾ  انيار الجند

بؿ ىػك   ىذا ال ينفي التككؿحت  ال يامص إليو أذل األعداء ك   آمف يأكم إليو في حيف كقكع األاطار
كىػك   فػي غػار ثػكر ثبلثػة أيػاـ اياتبئػ كصػاحبو أبػك بكػر الصػديؽ  فيذا رسػكؿ اهلل   التككؿ بعينو

ۀ  ہ  ہ  چ  قػػاؿ تعػػال   إلػػ  المدينػػة المنػػكرة حفظيػػا اهلل تعػػال  كرعاىػػا. مػػافػػي طريػػؽ ىجرتي

﮲ ﮳   ﮴     ﮵  ﮶    ﮷ ﮸  ﮹    ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  

﮼ ﮽   ﮾  ﮿  ﯀  ﯁                   ﮺ ﮻ 

 (.َْ)التكبة  چ                
 كالقػكـ    چۓ  ۓ ﮲  ﮳  چ  كصػاحبو  الرسػكؿ مشػيد يرسػـ كالسػياؽ قػاؿ سػيد قطػب "

 فيامصػكا ايطمعػكا عمييػ أف صػاحبو عمػ  كلكػف نفسػو عم  ال يجزع  كالصديؽ يتعقبكف  إثرىما عم 
 وقـد  والرسـول قدميـو تحـت ألبصـرنا قدميـو إلـى نظـر أحـدىم أن لو  لو يقكؿ الحبيب  صاحبو إل 
َيا َأَبا َبْكٍر َما َظن َك ِباْثَنْيِن ) :لو فيقول قمبو من ويطمئن روعو من ييدئ قمبو, عمى سكينتو اهلل أنزل

 (1)."(3)(؟اهلُل ثَاِلُثُيَما
معو فمف يغمب كمف ال يغمب فيحػؽ لػو أف ال يحػزف  مف كاف اهلل كقاؿ أبك الطيب صديؽ ااف "       

ال  كذلؾ أف أبا بكر ااؼ مف الطمب أف يعممكا بمكانيـ  فجزع مف ذلؾ ككاف حزنو عمػ  رسػكؿ اهلل 
ذا مت أنت ىمكت األمة كالديف".  عم  نفسو  (1)كقاؿ  إذا أنا مت فأنا رجؿ كاحد كا 
كذلػؾ بعػد   اذ التػدابير البلزمػة لتػأميف حيػاتيـلمقػادة كالمجاىػديف باتاػ تنبييػان في قصة الغار  إف

يحرصػكف عمػ  أمػف   كالتي مػف ضػمنيا االعتمػاد عمػ  أشػااص مكثػكؽ بيػـ  االعتماد عم  اهلل تعال 
 .  ااتيار المكاف المناسبكاتااذ مأكل آمف كالغار  القيادة أكثر مف حرصيـ عم  أنفسيـ

ـــا الغـــار فـــي فأقامـــا  )األثيػػػر ابػػػف قػػػاؿ  الزمػػػاف ظػػػركؼ اقتضػػػتو أمنػػػي تصػػػرؼ كىػػػذا   (4)(ثبلًث
 الزمنيػة المػدة أف كما العدك  قبضة في لمكقكع عرضة يجعميما األكل  األياـ في مكاف أم إل  فالاركج
 إلػ  تشػير التػي بكػر  أبػي بػف اهلل عبػد مػف المقدمػة بالمعمكمػات كثيقنػا ارتباطنػا مرتبطػة كانػت ربمػا ىذه 

                                                 

 .(ُِّٖرقـ  ) (ُْٖٓ/ْ  )كتاب فضائؿ الصحابة  باب مف فضائؿ أبي بكر الصديؽ صحيح مسمـ  - ُ
 (.ُٔٓٔ/ّفي ظبلؿ القرآف  ) - ِ
 (.َّٓ/ٓفتح البياف في مقاصد القرآف  ) - ّ
 (.ٔٗٔ/ُالكامؿ في التاري   ) - ْ
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 ًقبىػػؿ مػػف النظػػر يمفػػت قػػد ذلػػؾ مػػف أكثػػر االسػػتمرار أف كمػػا ثبلثػػة ال األيػػاـ ىػػذه بعػػد عمييمػػا الطمػػب افػػة
 (3)فييػرة بػف كعػامر اهلل كعبػد أسػماء ًقبىػؿ مػف إلييمػا  كالػذىاب عمييمػا المػركر يتكػرر حػيف قػريش  قيادة
 البتعػاده كافيػة كأنيػا مػنيـ  أفمػت قػد  محمدنا أف قريش لتدرؾ كافية تعد المدة ىذه أف ذلؾ إل  أضؼ
 نفكسػػػيـ فػػػي اليػػػأس فيػػػدب أاػػػرل  بقبيمػػػة االلتحػػػاؽ أك مػػػأمف  إلػػػ  الكصػػػكؿ مػػػف تمكنػػػو ةمسػػػاف عػػػنيـ

 .(1)منيـ لئلفبلت الفرصة تسنح كبالتالي مطاردتو  عف كيترااكف
 لوظيفة أمن القيادة: الرجال الموثوق بيماختيار  -ٕ

ٹ ٹ   ار أمف الشاصيات اليامة بعناية فائقة حتػ  ال يصػيب القيػادة أم مكػركهييجب اات 

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ  چ

 يعتًقبػػو كػػاف  اهلل رسػػكؿ أف  (1)شػػقيؽ بػػف اهلل عبػػد عػػف الطبػػرم " قػػاؿ (.ٕٔالمائػػدة ) چگ  گ 
 بمبلًحًقكػـ الحقػكا النػاس  أييػا يػا  فقػاؿ اػرج   چژ  ژ    ڑ  ڑچ  نزلت فمما أصحابو  مف ناسه 
  (4)."الناس مف عصمني قد اهلل فإفٌ 

  تحػدث كانػت عائشػة أف  كرد فػي الحػديث كمػا ييٍحػرىس اآليػة ىػذه نزكؿ قبؿ  النبي كاف كقد
 رجبل ليت)  قاؿ اهلل؟ رسكؿ يا شأنؾ ما  فقمتي   قالت جنبو  إل  كىي ليمة  ذات سىًير  اهلل رسكؿ أف

 مـن :فقـال السـبلح صـوت سـمعت إذ ذلـك عمـى أنا فبينا: قالت" الميمة؟ يحرسني أصحابي من صالحاً 
, فقال: ما جاء بك؟ قال: جئت ألحرسك يا رسول اهلل, قالت: فسمعت (٘)مالك بن سعد أنا: فقال ىذا؟

  (ٔ).(في نومو غطيط رسول اهلل 
ألنيػػا مػػف أصػػعب   الاطيػػرة يػػذه الميمػػةب لتكمػػيفيـصػػمح األممػػا سػػبؽ أنػػو يجػػب ااتيػػار  يتضػػح 
كال يجػػػػكز تنسػػػػيب   فػػػػإف امػػػػص إليػػػػو قػػػػد يتضػػػػرر الجميػػػػ   قيػػػػادة رأس اليػػػػـرتاػػػػص أمػػػػف الك الميػػػػاـ  

كاألمػػة   ألف الػػذم يحػػرس القائػػد يحػػرس أبنػػاءه كأمكالػػو كأعراضػػو  المجػػركحيف بقضػػايا أمنيػػة أك أابلقيػػة
لمػا جػاءه سػعد  كتناـ القيػادة كترتػاح لمثقػة المعركفػة فيػو كمػا نػاـ   طمئف إليوفالرجؿ الصالح يي  كذلؾ 
 .ؾ بف مال

 

                                                 

 (.ُِٗ/ُنير محمد الغضباف  )انظر المنيج الحركي لمسيرة النبكية  م - ُ
 (  بدكف دار نشر.َُُ )ص  األمف القكمي السكداني  محمد محمد أحمد كرار - ِ
ٍيرىة كىاٍبف عىبَّاس كىغىيرىمىا. - ّ المباب في تيذيب انظر   أىبك عبد الرٍَّحمىف عبد اهلل بف شىًقيؽ اٍلعقيًمٌي اٍلبىٍصًرٌم تىاًبًعٌي ركل عىف أبي ىيرى

 .(َّٓ/ِ) ىػ( َّٔبف األثير )المتكف   ا - األنساب
 (.ِْْ/ٔ) كانظر الجام  ألحكاـ القرآف  (.ْٗٔ/َُجام  البياف في تأكيؿ القرآف  ) - ْ
يا رسكؿ اهلل؟ قاؿ  أنت سعد بف مالؾ بف كىيب بف عبد مناؼ بف  أنا  مف نو قاؿ لمٌنبٌي كرد أ ىك سعد بف ابي كقاص  - ٓ

 (.َُ/ُلمسمعاني  ) انظر  األنساب. لعنة اهلل زىرة  مف قاؿ غير ىذا فعميو
 . إسناده صحيح(. َِّٗٓبرقـ  ) (ُٖ/ِْ) مسند الصديقة عائشة رضي اهلل عنيا  مسند اإلماـ احمد  - ٔ
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 (:اختراق صفوف العدوسرعة البديية التي يتمتع بيا أمن القيادة ) -ٖ
 يجػػػب عمػػػ  أمػػػف القيػػػادة أف يكػػػكف سػػػري  البدييػػػة  كيتمتػػػ  بػػػالحس األمنػػػي الرفيػػػ   كيحػػػاكؿ أف 

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی     چ   ٹ ٹ فػػػػػػػي المسػػػػػػػتقبؿ. ىػػػػػػػك آتيستشػػػػػػػرؼ مػػػػػػػا 

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃٹ ٹ چو (.ُِ َِ القصص)>ی

ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  

 .(ِٖغافر ) چگ       گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ

 طمػب فحينئػذ القتيػؿ  أىػؿ بػو كأعمـ فأفشاه  سام  سمعو اإلسرائيمي قكؿ أف ذيًكرى  قاؿ الطبرم "
 أمػػره فػػي فرعػػكف بػػو أمػػر قػػد بمػػا كابػػره مابػػر مكسػػ  ءجػػا بقتمػػو  أمػػر فممػػا؛ بقتمػػو كأمػػر مكسػػ   فرعػػكف
 فأاػػذكا مكسػػ  لقتػػؿ الػػذباحيف فرعػػكف فأرسػػؿ...  كقكمػػو فرعػػكف بمػػد مصػػر  مػػف بػػالاركج عميػػو كأشػػار
 فااتصػر المدينػة أقصػ  فػي مكسػ  شػيعة مػف رجػؿ ككاف يفكتيـ  أف ياافكف ال كىـ األعظـ  الطريؽ
 (3)."لابرا فأابره مكس   إل  سبقيـ حت  قريبا طريقا

 مػف المػؤل عػرؼ لقػد !مشػيتيا لتػتـ المطمكبػة  المحظػة فػي تسفر القدرة يد إنيا كقاؿ سيد قطب "
 فييػا أحسكا أنيـ شؾ مف كما  مكس  فعمة أنيا إليو كالمقربكف كحككمتو حاشيتو رجاؿ كىـ فرعكف  قكـ

ذفك   إسػػرائيؿ لبنػػي كاالنتصػػار كالتمػػرد  الثػػكرة طابعيػػا فعمػػة فيػػي  الاطػػر بشػػبح  اطيػػرة ظػػاىرة فيػػي ا 
 فانتػدبت كالكبػراء كالمػؤل فرعػكف بيػا يشتغؿ أف استحقت ما عادية قتؿ جريمة كانت كلك  التآمر تستحؽ

 ذكػره جػاء كالػذم إيمانػو  يكػتـ الػذم فرعػكف آؿ مف المؤمف الرجؿ أنو األرجح  المؤل مف كاحدان  القدرة يد
 ليبمغػو كمسػارعة  كاىتمػاـ جػد فػي چىئ ېئ  ېئ  ىئ چ  مكسػ  إلػ  ليسػع  انتدبتػو( غػافر) سكرة في
 (1)".چىئ  يئ  جب  حب  ی  ی     ی  جئ  حئ  مئچ  الممؾ رجاؿ يبمغو أف قبؿ

كقاؿ الشعراكم " ىك الرجػؿ المػؤمف مػف آؿ فرعػكف  جػاء لينصػح مكسػ  بػالاركج كاليػرب قبػؿ 
  (1)أف يمسككا بو فيقتمكه".

 يمي عدة أىميا ما باصاؿو اف يمتاز بالاركج ك يرل الباحث أف الرجؿ المؤمف الذم نصح مكس  
 كتـ اإليماف دليؿ عم  السرية التي يتمت  بيا. -ُ
 التاذيؿ عف القيادة بالحجة الدامغة كالدفاع عنيا بأسمكب أمني رفي . -ِ
 السرعة في إببلغ المعمكمات كااتصار الطريؽ قبؿ أف يدركو أحد. -ّ
 الدقة في نقؿ الابر الذم سمعو بنفسو في ائتمارىـ بقتمو. -ْ
 النصح في تكجيو القيادة بالاركج لمنجاة مف بطش الظالميف. -ٓ

                                                 

 (.ْٓٓ/ُٗ) جام  البياف في تأكيؿ القرآف  -1
 (.َُُٗ/ّ) (. كانظر التفسير الكسيط لمزحيمي ِٖٓٔ/ٓ) في ظبلؿ القرآف  - ِ
  .(ََُِٗ/ُٕ) الشعراكم  يرتفس - ّ
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 أمف القادة كالشاصيات اليامة.  مكظفككىذا مف أعظـ الدركس التي يجب أف يتعمميا كيقتدم بيا  
 أمن الجند: :ثانياً 

يعتبػػػر الفػػػرد أىػػػـ ىػػػدؼ ألم جيػػػة معاديػػػة لمػػػا تحػػػت يػػػده مػػػف  يقػػػكؿ العقيػػػد محمػػػكد صػػػبلح " 
باإلضافة إل  أنو ىك الػذم يحمػؿ السػبلح كيتػكل    في عقمو كفكره مف معمكمات كما ياتزف  معمكمات

لػػذا فػػإف أمػػف األفػػراد العػػامميف عنصػػر أسػػاس فػػي اطػػة أمػػف المنشػػآت اليامػػة   حراسػػة كتػػأميف المنشػػآت اليامػػة 
  مف ابلؿ  كأكالىا اىتمامان  األمنيةكقد راع  القرآف ىذا الجانب كغيره مف الجكانب  (3)لحمايتيا كتأمينيا".

 : من خبلل أمن الجند في المعارك -ٔ
 غزوة بدر: -أ

فكػػذلؾ أمػػف الجنػػد ال يقػػؿ   إذا كػػاف أمػػف القائػػد ضػػركريا ككاجػػب مػػف كاجبػػات األمػػف العسػػكرم
ككجكد السكينة كالطمأنينة فػي نفػكس الجنػد ضػركرة     فثقة الجيش بربو كثقتو بنفسو مطمكبوأىمية عن

مػدل تػأثير السػكينة كالطمأنينػة حت  يتحقؽ النصر كيفز بالظفر  كلبياف  مف ضركريات الحياة األمنية 
ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  چ  :قال تعالىعم  الجند 

ڄ  ڄ    ڄ    ٺ  ٺ  ٺ     ٺ   ٿ  ٿ   ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  

ڎ   ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

ڳ    ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ   گ گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڎ  

 (.ٗ ُِ األنفاؿ) چڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ
 الػذم اػكفيـ مػف أمانػان  عمػييـ  النعػاس إلقائو مف عمييـ بو أنعـ بما اهلل يذكرىـقاؿ ابف كثير " 

ػػديك ىـ كثػرة مػػف ليػـ حصػؿ ػػدىدىـ  كقمػة عى ػ يػػكـ بيػـ تعػػال  فعػؿ ككػذلؾ عى ٱ  ٻ  چ   تعػػال  قػاؿ كمػػا د أيحي

 أبػػك قػػاؿ ( ُْٓآؿ عمػػراف ) چ  ...ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ
 كيسػػقط كآاػػذه  يسػػقط مػػراران  يػػدم مػػف السػػيؼ سػػقط كلقػػد أحػػد  يػػكـ النعػػاس أصػػابو ممػػف كنػػت  طمحػػة
جىؼ تحت كىـ يميدكف إلييـ نظرت كلقد كآاذه   (1)."(1)الحى

 نظريػة أم تدانيػو كتقاربػو كال تسػتطيعو ال حػد إلػ   القرآنيػة األمنيػة النظريػة كعمػك سػمك نػدرؾ كبيػذا"   
 (4) ".تعال  اهلل كتاب في األمني اإلعجاز التربكم مدل عم  دليؿ كىذا كارتقت  عمت ميما بشرية أمنية

كااصػة فػي مثػؿ ىػػذا المكقػؼ العصػيب الػذم يقػابمكف فيػو جيشػان يفػػكقيـ   أمف الجنػد ضػركرمفػ
 كتطمئف قمكبيـ.  لذلؾ أنزؿ اهلل عمييـ النعاس ليستريحكا كيستعدكا لممعركة  ةعددان كعد

                                                 

 (.ّْص عمميات شرطة المديرية العامة لمتدريب غزة  ) -ُ
ٍحؼي  - ِ ٍرؼى لمشٍَّيًء الكثيرً الجى ٍرًؼ ًإاٌل أىفَّ الجى  (.ٖٓ/ّ  )  انظر كتاب العيف لمفراىيدم  ًشدَّةي الجى
 (.ِِ/ْتفسير القرآف العظيـ  ) - ّ
  (.ِْٔ)  د/ محمكد ىاشـ عنبر د/عبد السبلـ حمداف المكح  كأ.ـ  دراسة مكضكعية  التربية األمنية في ضكء القرآف الكري - ْ
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 :صبلة الخوف -ب

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ  ٹ ٹ 

ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ   

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ    ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ     ڇ  ڇ  

 (.َُِالنساء ) چ ...ڍ  ڌ     ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  ژ ڍ 
 فػػي يكػػكف كتػػارة القبمػػة  تجػػاه يكػػكف تػػارة العػػدك فػػإف كثيػػرة  أنػػكاع الاػػكؼ صػػبلةقػػاؿ بػػف كثيػػر "  

ٍكبيا  غير  السػفر كصػبلة كالصػبح ثنائيػة  كتػارة كػالمغرب  ثبلثيػة كتػارة رباعيػة  تكػكف تارة كالصبلة صى
 مسػػتقبمي فػػرادل يصػػمكف بػػؿ الجماعػػة  عمػػ  يقػػدركف فػػبل الحػػرب مػػتحـي كتػػارة جماعػػة  يصػػمكف تػػارة ثػػـ

 مػتف فػي المتتػاب  الضػرب كيضػربكا ىػذه كالحالػة يمشػكا أف كليـ كركبانا  كرجاال مستقبمييا  كغير القبمة
 (3)."الصبلة
 عنػػدىـ بأاػػذه أمػػركا الػػذم كالسػػبلح  چڀچ  طػػكائفيـ مػػف معػػؾ المصػػمىية الطائفػػة كلتأاػػذ" 

 كنحػك عميػو  ىػي التػي كثيابػو درعػو إلػ  يشػد ه كالانجػر كالسػكيف  أحػدىـ  يتقمَّده لسيؼكا صبلتيـ  في
 (1)."سبلحو مف ذلؾ

 بأاذ األمر إل  التيقظ كىك الحذر بأاذ األمر ىذا كضـ الصبلة  انتياء بعد لمجمي  أمر ىذا"  
 كػانكا ألنيػـ المباغتػة عػثبا عنده يقكل ال الصبلة أكؿ في العدك ألفٌ  األكل   الركعة عقب فقط السبلح
نمػػا أكليػػا  فػػي قيامػػان   فػػي أمػػر ذلػػؾ أجػػؿ فمػػف السػػجكد  مػػنيـ يتكػػرر حػػيف آارىػػا فػػي ذلػػؾ عنػػده يقػػكل كا 
 (1)."الحذر كأاذ بأاذىا كىنا فقط  األسمحة بأاذ األكؿ

يتضح لنا مف ابلؿ ما سبؽ أف الديف اإلسػبلمي راعػ  الجكانػب األمنيػة فػي كػؿ شػؤكف الحيػاة  
 نكا أنفسيـ كىـ يعبدكف ربيـ.م  ككيؼ يؤى   حت  في جانب العبادة كلـ يغفميا

 :حفاظًا عمى الجند تنقية الصف المسمم -ٕ
إف تنقيػة الصػؼ الػػداامي مػف المنػافقيف كالعمػػبلء كالمػكاليف لؤلعػداء مػػف أكلػ  أكلكيػات أمػػف الجنػد  لمػػا   

لعػػػدك بػػػالطعف مػػػف الامػػػؼ  اطػػػر عمػػػ  الصػػػؼ المسػػػمـ فػػػي كشػػػؼ اططػػػو لمعػػػدك  أك لمشػػػاركة ا مػػػف ليػػػؤالء
ضعاؼ شككة المسمميف كشؽ عصا الطاعة  كىناؾ الذيف يتربصكف باألمة كىـ كثير  كقد يككنػكف مػف دااػؿ  كا 
الصؼ أك مف بطانة غير صالحة  منافقة أك مشركة  كىؤالء اطػرىـ شػديد لػذلؾ حػذرنا اهلل مػنيـ لشػدة اطػرىـ 

ک   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ڇ     ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڇچ فقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ 

ڻ  ۀ  ۀ   ڻ  ڻ  ڻ    ں    ڱ ڱ ڱ     گ  گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ ڳ  ڱ ک

                                                 

 (.ِٖٗ/ِتفسير القرآف العظيـ  ) - ُ
 (.ُُْ/ٕ  )جام  البياف في تأكيؿ القرآف - ِ
 (.ِّْ/ُتفسير آيات األحكاـ  محمد عمي السايس  ) - ّ
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﮶﮷  ﮸   ﮹ ﮺  ﮻  ﮼     ﮲﮳  ﮴﮵     ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ

   (.َُِ ُُٖ:آؿ عمراف) چ...ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې 
لمسمميف يكاصمكف رجاال مػف الييػكد عف ابف عباس قاؿ  كاف رجاؿ مف ا  "بسنده الطبرم ركل

لما كاف بينيـ مف الجكار كالًحٍمؼ في الجاىمية  فأنزؿ اهلل عز كجؿ فييـ  ينياىـ عف مبػاطنتيـ تاػك ؼ 
 (3).چۀ  ہ  ہچ    إل  قكلو      چڇ  ڇ     ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎچ الفتنة عمييـ منيـ 

ؤمنيف عػػف اتاػػاذ المنػػافقيف بطانػػة  أم  يقػػكؿ تبػػارؾ كتعػػال  ناىينػػا عبػػاده المػػ كقػػاؿ ابػػف كثيػػر "
بىػاال  ييٍطمعكنيـ عم  سرائرىـ كما يضمركنو ألعدائيـ  كالمنافقكف بجيػدىـ كطػاقتيـ ال يػألكف المػؤمنيف اى
أم  يىٍسػعىٍكفى فػػي ماػػالفتيـ كمػػا يضػػرىـ بكػػؿ ممكػػف  كبمػػا يسػػتطيعكنو مػػف المكػػر كالاديعػػة  كيػػكدكف مػػا 

1)."عمييـ كيىشيؽٌ  ييٍعنتي المؤمنيف كيارجيـ
) 

كالػػدرس الػػذم يمكػػف تعممػػو مػػف ىػػذا المكقػػؼ ىػػك التػػدقيؽ فػػي ااتيػػار المعػػاكنيف  كأال نقبػػؿ فػػي  
كيمكػػػػف معرفػػػػة ذلػػػػؾ مػػػػف اػػػػبلؿ االاتبػػػػار   صػػػػفكفنا إال مػػػػف أظيػػػػر الػػػػكالء الكامػػػػؿ مػػػػ  صػػػػبلح باطنػػػػو

 كالتدريبات البلزمة كالمستمرة.  كالتمحيص
 :لمجند االختبار والتمحيص -ٖ

كىػك درس   ابلؿ قصة طالكت كيؼ عمؿ عم  تنقية الجيش مف ابلؿ االاتبارظير لنا مف  
ٱ  چ  ٹ ٹ  .مػػف اػػبلؿ التػػدريبات كالػػدكرات العسػػكرية الشػػاقة فػػي كػػؿ جيػػكش العػػالـ مػػؿ بػػوعي عظػػيـ

ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ      پ  پ    پ       ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ  

چ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ   ڦڦ  ڦ

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ    چ  چچ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ

 (.ِْٗالبقرة ) چک  ک  ک
لمػا كػاف بنػك إسػرائيؿ مػف قبػؿ كػارىيف لممػؾ طػالكت عمػييـ  ثػـ أذعنػكا قاؿ محمد رشيد رضػا " 

اتبػار كاالبػتبلء أراد اهلل أف يبتمػي مف بعد  ككاف إذعاف الجمي  كرضاىـ ممػا ال يمكػف العمػـ بػو إال باال
ىػػػذا القائػػػد جنػػػده لػػػيعمـ المطيػػػ  كالعاصػػػي كالراضػػػي كالسػػػااط  فياتػػػار المطيػػػ  الػػػذم يرجػػػ  بػػػبلؤه فػػػي 
القتػػاؿ  كثباتػػو فػػي معػػام  النػػزاؿ  كينفػػي مػػف يظيػػر عصػػيانو  كياشػػ  فػػي الػػكغ  اذالنػػو  فػػإف طاعػػة 

اد إلػ  ااتبػار الجػيش مػف كلػي عمػ  قػـك كىػـ لػو الجيش لمقائد كثقتػو بػو مػف شػركط الظفػر  كأحػكج القػك 
كارىكف  أك كاف فييـ مف يكرىو  فإذا كجد في الجػيش مػف لػيس متحػدا معػو ياشػ  أف يكضػعكا ابللػو 
يبغكنو الفتنة كيسمكنو بالفشؿ أابر طالكت جنػكده بػأف سػيمركف عمػ  نيػر يمتحػنيـ بػو بػإذف اهلل  فمػف 

و فػػي أمػػر القتػػاؿ إال أف يكػػكف مػػا يشػػربو قمػػيبل كىػػك غرفػػة شػػرب منػػو فػػبل يعػػد مػػف أشػػياعو المتحػػديف معػػ
                                                 

 (.ُُْ/ٕ  )جام  البياف في تأكيؿ القرآف - ُ
 (.َُٔ/ِ  )قرآف العظيـتفسير ال - ِ



 77 

أم بحبمو  كمف لـ يطعمو  تؤاذ باليد  فإف ىذا مما يتسامح فيو كال يراه مانعا مف االتحاد بو كاالعتصاـ
   يذقو بالمرة فإنو منو  كىك الذم يركف إليو كيكثؽ بو تماـ الثقة  فاالبتبلء سيككف عم  ثبلث مراتب 

 .ة مف يشرب فيركل ال يبالي باألمر  كحكمو أف يتبرأ منومرتب األكل  
 .مرتبة مف يأاذ بيده غرفة يبؿ بيا ريقو كىك مقبكؿ في الجممة الثانية 
 .  كىك الكلي النصير الذم يكثؽ باتحاده  كيعكؿ عم  جيادهالبتةمرتبة مف ال يذكقو الثالثة  

كاعتػادكا ا قد فسد بأسػيـ كتزلػزؿ إيمػانيـ  ذلؾ أف القكـ كانك  چ ڤ  ڤ  ڤ    ڤ   ڦ چقاؿ تعال   
ف كػاف فييػا ىػكانيـ  كلػـ  يبػؽ فػييـ مػف العصياف فسيؿ عمييـ عصيانيـ  كشؽ عمييـ ماالفة الشيكة كا 

( ُّسػبأ ) چۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئچ أىؿ الصدؽ فػي اإليمػاف كالغيػرة عمػ  الممػة كاألمػة إال نفػر قميػؿ 
 (3)".الكثير مف ذكم المآثـ كالعدد القميؿ مف أىؿ العزائـ يفعؿ ما ال يفعؿ

الجند مف ابلؿ التدريبات العسكرية في ااتبار صبر الجنػد عمػ  الجػكع كالعطػش مػف تنقية  فإ
ألف الػػذم يصػػبر ىػػا القػػرآف الكػػريـ فػػي ترسػػي  أسػػس كمبػػادئ أمػػف الجنػػد  أركع الػػدركس التػػي عممنػػا إيا

ره عمػ  ىػكاه كنفسػو فتتكػكف عنػده عم  الجكع كالعطش كالحر يككف قد آثر رض  اهلل تعال  كطاعة أمي
 الطاقة الكافية لمصبر في مقاتمة األعداء.

 كيمكف إجماؿ إجراءات أمف الجند مما سبؽ في النقاط التالية 
 التكعية الشاممة كالمستمرة بأىمية األمف لحماية األعراض كاألكطاف. -ُ
 التزكد اإليماني كالثقة بأف النصر مف عند اهلل م  األاذ باألسباب. -ِ
كصػػػد أم اعتػػػداء متكقػػػ  أك   المحتممػػػة لتػػػدريب المسػػػتمر كديمكمػػػة التأىػػػب لتجنػػػب الماػػػاطرا -ّ

  كيميػب مزايػا المعنكيػات   كيقػكم الثقػة بػالنفس كاإلعداد الحربي إعدادا متكامبل   يرف " سيق .
 (1)".الجندم الحؽ

 يتو.كمدل جاىز   االاتبار كالتمحيص في فترات متقاربة الاتبار قدرات الجيش كالعسكر -ْ
ألنيػـ أاطػر مػف العػدك   تنقية الصؼ مف الدابلء كىـ المنافقكف كأصػحاب المصػالح كاألىػكاء -ٓ

 الاارجي.
 
 
 
 
 

                                                 

 (.ّٖٔ/ِنار  )متفسير ال - ُ
 (. ُٔٔ/ٓ  الرئاسة العامة إلدارات البحكث العممية كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد  )مجمة البحكث اإلسبلمية - ِ



 78 

 )المنشآت اليامة(: : أمن المؤسساتثالثاً 
 )المنشأة(: مفيوم المؤسسة -ٔ 

)سػكاء كانػت  يقصد بالمنشآت اليامة تمؾ المنشآت التي تؤدم منفعة أك ادمة عامة لممجتم  "
 (1)ة لمحككمة أك لؤلفراد( كتؤثر عم  النكاحي االقتصادية كاالجتماعية لمدكلة".مممكك

سػػكاء أكانػػت عمػػ    كالمػػراد بػػذلؾ تمػػؾ المؤسسػػات التػػي تعمػػؿ مػػف ابلليػػا الحككمػػة أك الجماعػػة 
شػػكؿ مكاتػػب صػػغيرة  أك مؤسسػػات ذلػػت ىيكميػػات كبيػػرة مػػؤثرة  أك حتػػ  مؤسسػػات عمػػ  شػػكؿ مكاتػػب 

جيػػة النظػػر إلػػ  العػػالـ الاػػارجي كقػػد تكػػكف مؤسسػػات عمػػ  شػػكؿ مبػػاني أك بيػػكت إعبلميػػة تيػػتـ بنقػػؿ ك 
لمقيػػادات سػػكاء فػػي الػػدااؿ أك الاػػارج ككػػذلؾ المسػػاجد التػػي ليػػا دكر ىػػاـ فػػي نشػػر الفكػػر كالػػكعي بػػيف 

كبػػذلؾ يكػػكف أمػػف المؤسسػػات  ىػػك تػػكفير الحمايػػة لممؤسسػػات كركادىػػا   ميػػ  أفػػراد الدكلػػة جنػػدان كقػػادةج
  إلييا  أك ممف يتعاطفكف معيا أك حت  الزائريف إلييا  كىذا يحتاج إل  ممف ينتمكف

 حراسة. -أ 
 انتقاء المكظفيف. -ب 
 تدقيؽ المعمكمات. -ج 
 رار:أمن المؤسسة من خبلل نظرة القرآن لمسجد الضِّ  -ٕ

المسػػاجد مؤسسػػات ألنيػػا تجمػػ  بػػيف الغايػػات كاألىػػداؼ  كليػػا ميػػاـ كأدكار  كمػػا ينطبػػؽ  تعتبػػر
يتـ إنشائيا كتأسيسيا إما عم  أسػس  التي  مفيكـ المؤسسة ينطبؽ عم  مفيكـ المسجد  كالمؤسسة عم

مػػا عمػػ  أسػػس ضػػعيفة كىشػػة تيػػكم كتنيػػار سػػريعان    ككمػػا حػػرص اإلسػػبلـ الحفػػاظ عمػػ  متينػػة كقكيػػة  كا 
أفػػراده كمؤسسػػاتو  كػػذلؾ ركػػز القػػرآف عمػػ  عػػدـ السػػماح بإنشػػاء مؤسسػػات تعمػػؿ عمػػ  تقػػكيض أركػػاف 

 طريػػؽ الجمػػاىير التػي تتعػػاطؼ معيػػا لدكلػة  أك العمػػؿ عمػ  إفسػػاد أبنائيػػا  أك الكقػكؼ حجػػر عثػػرة فػيا
ػ  رار الػذم أقػيـ فػي مدينػة الرسػكؿ كىـ زادىا كمصدر قكتيا كاير مثاؿ عم  ذلؾ تأسيس مسػجد الض 

  ڇ  ڇ  ڇڍ   ڍ چ  ڇ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچچ  قاؿ تعال  

ک  ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ   ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ڌ  ڌ  

 (. ٜٓٔ:َُٖ التكبة) چڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ

كأقػاـ فييػا أربعػة أيػاـ أسػس فييػا ...  قبػاء بعػد ىجرتػو إلػ  المدينػة نزؿ النبي  قاؿ الزحيمي " 
فحسػدىـ بنػك   أف يأتييـ  فأتاىـ كصػم  فيػو مسجد قباء  بمعكنة بني عمرك بف عكؼ  كبعثكا لمنبي 

  كىك يتجيػز إلػ  تبػكؾ  فقػالكا  يػا رسػكؿ آار  كأتكا النبي  غنـ بف عكؼ مف الازرج  كبنكا مسجدان 
 أف تصػػٌمي لنػػا فيػػو كتػػدعك بالبركػػة لػػذم الحاجػػة  كالعمٌػػة  كالميمػػة المطيػػرة  كنحػػبٌ  المٌػػو  قػػد بنينػػا مسػػجدان 

  نزؿ عميو القرآف في شأف مسجد (1)مف تبكؾ  فمما أقبؿ كنزؿ بذم أكاففكعدىـ النبي بذلؾ بعد عكدتو 
                                                 

 .(ِّعقيد حقكقي شرطي محمكد محمد صبلح  ) -عمميات الشرطة المديرية العامة لمتدريب معيد تدريب الضباط غزة  - ُ
. انظر  إركاء الغميؿ في تاريج أحاديث منار السبيؿ  - ِ ًدينىًة سىاعىةه ًمٍف نىيىارو بىٍيفى اٍلمى  (.َّٕ/ٓاأللباني  ) -بىمىده بىٍينىوي كى
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حراقػو. أربعػة مػف صػحابتو رار  فػدعا رسػكؿ المٌػو الض   أبػاف القػرآف أربعػة  كأمػرىـ بيػدـ ىػذا المسػجد كا 
 كىي  رارأسباب ليدـ مسجد المنافقيف مسجد الض  

 باء.بقصد مضارة المؤمنيف الذيف بنكا مسجد ق هإنيـ اتاذك  -ُ
أقامكه ليككف معقبل لمكفر كالنفاؽ  كالتآمر عم  المسمميف  فصار مركز الفتنػة كبيػت النفػاؽ كمػأكل  -ِ

 المنافقيف.
 قصدكا ببنائو أيضا تفريؽ كممة المؤمنيف  كتكىيف المكدة كاأللفة بينيـ. -ّ
زرج الػذم ذىػب إلػ  مػف الاػ (3)جعمكه مرصدا كمقرا لمحاربة الٌمو كرسكلو  بقيادة أبػي عػامر الراىػب -ْ

 (1)."ىرقؿ ليأتي بجنكد يحارب بيـ النبي كصحبو
يجب الحجر عمييا كىػدميا بمػا ىػي عميػو مػف محاربػة اهلل  أف ىناؾ مؤسساته  يتضح مما سبؽ 

حت  لك كانت ىذه المؤسسات دكر عبػادة فػي الظػاىر   كرسكلو  كتدبير المكائد كالتأليب عم  المؤمنيف
ــى أُ  كذلػػؾ مػػف بػػاب )  البػػاطف ىػػي مقػػرات لممنػػافقيف كأعػػداء األمػػة يعبػػد فييػػا اهلل تعػػال  كفػػي حجــر عم

ف مَّ كبػػيف القػػرآف مػػف اػػبلؿ ىػػذا الػػنص أف المؤسسػػة تػػؤى  (ّ)(الفاســق فــإن عمــران األرض صــنعة المــؤمن
 اطرىا.أما إف كانت مصدر اطر عم  المسمميف فيجب أف تيدـ قبؿ أف يستفحؿ   ف حياة الناسؤمً عندما تي 

 اآلمن: نباختيار المكامؤسسة تأمين ال -ٖ
فالمؤسسػات المدنيػة ياتمػؼ   إلنشائيالتأميف المؤسسة ىك ااتيار المكاف المناسب  أىـ األمكر 

    ٹ ٹ   ثـ لبعدىا عف مكاف الاطر. العسكرية  نظران لبعدىا كقربيا مف السكاف تمكانيا عف المؤسسا

 (.ِٖالحجر ) چگ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳچ
نػا يمػتف  عمػييـ بػأف مػنحيـ حضػارةن  ككىػبيـ ميػارة البنػاء كالتقػد ـ فػي العمػارة كىقاؿ الشعراكم " 

كأاذكا في بناء بيكتيـ في األحجار  كمف األحجار التي كانػت تكجػد بػالكادم الػذم يقيمػكف فيػو كقطعػكا 
كنعمػـ   اتمؾ األحجار بطريقة تيتيح ليػـ بنػاء البيػكت كالقيصػكر اآلمنػة مػف أغيػار التقم بػات الجكيػة كغيرىػ

ٍف يبني بيتو مف الطكب المَّبف؛ فيػك  ٍيمة يعاني مف ًقمَّة األمف؛ أما مى أٍمنػان ًممَّػٍف  أكثػرأف مىٍف يعيش في اى
ٍف كػػاف أقػػؿَّ أمانػػان مػػف الػػذم يبنػػي بيتػػو مػػف األسػػمنت الميسػػمَّح  كىكػػذا يكػػكف أىمػػٍف الػػنفس  فػػي الايمػػة  كا 

ذا كاف قكـ صالح قد أقامكا بيكتيـ مف   م يحيطوالبشرية في سكنيا كاستقرارىا مف قكة الشيء الذ  الحجارةكا 
 (4)".أىٍمنان مف غيرىـ أكثر فيي بالتأكيد

                                                 

ف ب أبيككاف ىك كعبد اهلل بف   اىب في الجاىميةر كاف يعرؼ بال ...بف طبيعة أميةعامر الراىب عبد عمرك ابف صيفي بف زيد بف  أبك ىك - ُ
ثـ   مكة إل عامر فارج  أبك كأما  بف سمكؿ فآمف ظاىره كاضمر النفاؽ أبيفأما عبد اهلل بف   قد نفسا عم  رسكؿ اهلل ما مف اهلل بو عميو ؿسمك 

كقيؿ بأف . فمات كافرا عند ىرقؿ  الرـك إل بيرقؿ ىاربا  فمما فتحت مكة لحؽ  عامر الفاسؽ أبافسماه رسكؿ اهلل    حد محارباأقدـ م  قريش يـك 
 (.َّٖ/ُ)( البف عبد البر  االستيعاب في معرفة األصحابابنو حنظمة غسيؿ المبلئكة. انظر  )

  (.ُٗٗ/ُالتفسير الكسيط لمزحيمي  ) - ِ
 (.ْْ/ّ  )عبد النعـ صالح العمي العزم –أصكؿ اإلفتاء كاالجتياد التطبيقي في نظريات فقو الدعكة اإلسبلمية  - ّ
 (.ْٕٕٓ/ُّم  )الشعراك  تفسير - ْ
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يأمف فييا العاممكف عم  أركاحيػـ   المؤسسة اآلمنة ىي المؤسسة التي تبن  عم  أساس متيفف 
ااتيار المكػاف ك  كيجب أف تككف قريبة مف بعضيا البعض لتسييؿ لقياـ باألعماؿ كممتمكاتيـ كنفكسيـ 

اآلمف مف أىـ أكلكيػات تػأميف المؤسسػة  فيػـ بنحػتيـ بيػكتيـ فػي الجبػاؿ يبحثػكف عػف بيػكت قكيػة تقػاـك 
ألنػػو مػػف المعمػػـك أف البيػػكت   عكامػػؿ التعريػػة كطػػكؿ الػػزمف  ككػػذلؾ بيػػكت آمنػػة مػػف الناحيػػة الصػػحية
آمنة مف جرؼ السيكؿ ألنيا  المرتفعة آمنة صحيان أكثر مف البيكت التي تككف في المناطؽ المنافضة 

ھ ھ  ھے ے  ۓ ۓ  ﮲  ﮳    ہ  ھ ٹ ٹ چالصػػػػػػػػػار مرتفعػػػػػػػػػة كمنحكتػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي 

  شػػاىدة عمػػ  مػػا كػػانكا عميػػو مػػف براعػػة التاطػػيط فيػػي مكجػػكدة حتػػ  اآلف (.ِٓالنمػػؿ )  چ﮴
  .متانة البناءك 

 : أمن المواصبلت واالتصاالت:دسالمطمب السا
 : أمن المواصبلت:أوالً 
 لعبادة:تأمين طريق ا -ٔ

لتسػػػيؿ عمػػػييـ الكصػػػكؿ الػػػ  أمػػػاكف عمميػػػـ   يجػػػب عمػػػ  الدكلػػػة تػػػأميف طػػػرؽ النػػػاس كتعبيػػػدىا 
ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ قػػػاؿ تعػػػال     كحمايػػػة ىػػػذه الطػػػرؽ مػػػف العػػػابثيف بػػػأمف المجتمػػػ .كعبػػػادتيـ

 (.ِٕالحج ) چڑ   ڑ   ک  ک  ک    ک  گ   گ  گ
 اهلل بيػػػػت النػػػػاس أييػػػػا حجػػػػكا أف سالنػػػػا فػػػػي كنػػػػاد أعمػػػػـ  چڎچ   بقكلػػػػو يعنػػػػي قػػػػاؿ الطبػػػػرم "

ڑ   چ أرجميػػـ عمػػ  مشػػاة بحجػػو تػػأمرىـ الػػذم البيػػت يػػأتكف النػػاس فػػإف  يقػػكؿ   چژ  ڑچالحػػراـ

  يقكؿ      چگ  گ        ک    ک  گچ   الميازيؿ اإلبؿ كىي ضامر  كؿٌ  عم  كركبانان   يقكؿ  چک  ک
 (3)." بعيد كمسمؾ كافكم طريؽ كؿٌ  مف  يقكؿ  عميؽ فجٌ  كؿ مف الضكامر ىذه تأتي

 مػف أفئػدة تػزاؿ كمػا كالغػد اليػكـ إلػ   إبػراىيـ منػذ يتحقػؽ الٌمو كعد يزاؿ كماكقاؿ سيد قطب " 
 يركبػػو الظيػػر يجػػد الػػذم القػػادر الغنػػي بػػو كالطػػكاؼ رؤيتػػو إلػػ  كتػػرؼ الحػػراـ البيػػت إلػػ  تيػػكل النػػاس
 ىػػػؤالء مػػػف األلػػػكؼ كعشػػػرات. قدميػػػو إال يجػػػد ال الػػػذم المعػػػدـ كالفقيػػػر تنقمػػػو الماتمفػػػة الركػػػكب ككسػػػيمة

 (1)".األعكاـ آالؼ منذ  إبراىيـ بيا أذف التي الٌمو لدعكة تمبية البعيدة األرض فجاج مف يتقاطركف
أف عبػػادة الحػػج ال تػػتـ إال بػػأمف المكاصػػبلت المتمثػػؿ بػػأمف الطػػرؽ  مػػف اػػبلؿ مػػا سػػبؽ يتبػػيف

صػػبلحيا رىػػا مػػف المكاصػػبلت الحديثػػة اليػػـك كالتػػي كأمػػف كسػػيمة المكاصػػبلت سػػكاء كانػػت دابػػة أك غي  كا 
فينػػاؾ مػػف يػػأتي مػػف آاػػر   كحمػػؿ مػػا يكفػػي مػػف زاد حتػػ  نيايػػة الطريػػؽ  ىػػي أكثػػر أمنػػان مػػف ذم قبػػؿ

كتػػػأميف الػػػزاد كالراحمػػػة ال يكفػػػي كال ينفػػػ  إذا كانػػػت الطريػػػؽ اطػػػرة  فيػػػي منظكمػػػة أمنيػػػة كاممػػػة   الػػػدنيا
مكاصبلت  كقس عم  مكسـ الحج القكافػؿ التجاريػة كالسػفر متكاممة )الزاد كالراحمة كأمف الطريؽ( أمف ال

                                                 

 (.ّٗ/ُِ) الجام  ألحكاـ القرآف   ( كانظرَٓٔ/ُٖجام  البياف في تأكيؿ القرآف  ) - ُ
 (.ُِْٖ/ْفي ظبلؿ القرآف  ) - ِ
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كالضػرب فػي األرض طمبػا لمػرزؽ كغيػره  لػذا فتػاميف المكاصػبلت كاجػب   جؿ السياحة فػي األرضأمف 
ككيػؼ يػأمف الػذيف يسػيركف فػي الطرقػات  ؟ إذ كيػؼ يحػج النػاس كيسػيركا ىػذه المسػافات البعيػدة  األمة

 اهلل بدكف أمف المكاصبلت؟.كيضربكف في األرض يبتغكف مف فضؿ 
 تأمين طريق السياحة والزيارات االجتماعية: -ٕ

كذلػؾ مػف كثػرة الكافػديف الػذيف   مف أىـ مصػادر الػداؿ لممجتمعػاتلقد أصبحت السياحة اليكـ  
كمف ابلؿ السكف في الفنادؽ كالمطاعـ التي   يحدثكف نشاطان تجاريان مف ابلؿ البضائ  التي يشتركنيا

 ككمما كاف األمف متكفران كاف النشاط السياحي في ذركتو  سػكاء كػاف ذلػؾ لغػرض السػياحة  ايأكمكف فيي
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ   چ   ٹ ٹ لمزيػػػػػػػارات االجتماعيػػػػػػػػة.  كأ أك التجػػػػػػػارة 

 .(ٛٔسبأ:) چڑ  ک  کک  ک  گ  گ  گ  گ
 أارل قرية إل  فيأكم كيركح قرية في فيقيؿ يغدك أحدىـ كافك  ... متكاصمة قرنلقاؿ الطبرم " 

 (1)."الثمار كؿ مف يمتمئ حت  بيتيا تأت  فبل بمغزليا  تمتيف ثـ رأسيا  عم  (3)زنبيميا تض  المرأة ككانت ...
" يذكر تعال  ما كانكا فيو مف الغبطة كالنعمػة  كالعػيش الينػي الرغيػد  كالػببلد الرايػة كاألمػاكف 

مف بعض  مػ  كثػرة أشػجارىا كزركعيػا كثمارىػا  بحيػث إف  اآلمنة  كالقرل المتكاصمة المتقاربة  بعضيا
ال يحتػػاج إلػػ  حمػػؿ زاد كال مػػاء  بػػؿ حيػػث نػػزؿ كجػػد مػػاءن كثمػػران  كيقيػػؿ فػػي قريػػة كيبيػػت فػػي  ـمسػػافرى

  (1)أارل  بمقدار ما يحتاجكف إليو في سيرىـ".
 فييػا باركنػا التػي القػرل كبػيف قػراىـ بػيف السػير جعمنا أم چڑ  ک  کچ كقاؿ القرطبي "

 يكػػكف حتػػ  يػػكـ نصػػؼ قػػريتيف كػػؿ بػػيف جعمنػػا أم قريػػة إلػػ  قريػػة كمػػف منػػزؿ إلػػ  منػػزؿ مػػف مقػػدرا سػػيرا
نما أارل قرية في كالمبيت قرية في المقيؿ  (4)".كالماء الزاد لعدـ السير في اإلنساف يبال  كا 

 غيػر كاأليػاـ الميػالي تمػؾ فػي السػير  فػي مطمئنيف  أم چگ  گ  گچ كقاؿ السعدم "
 (5)."الاكؼ مف أمنيـ أف عمييـ  الٌمو نعمة تماـ مف كىذا. يفاائف

 فكػاف .الظػبلـ داػكؿ قبػؿ األاػرل فيػداؿ قريػة مػف ياػرج المسػافر كاف كقيؿ كقاؿ سيد قطب "
 كتقػارب المنػازؿ لتقػارب مكفػكرة الراحػة كانػت كما. المسافريف عم  مأمكنان  المسافات  محدكد فييا السفر

 (6)."الطريؽ في المحطات

                                                 

 (.ْٕٕ/ُ  )تحقيؽ / مجم  المغة العربية  المعجـ الكسيط  انظر  يحمؿ فيو التمر أك العنبكىك إناء   - ُ
 (.ّٕٖ/َِجام  البياف في تأكيؿ القرآف  ) - ِ
 (.َٗٓ/ٔتفسير القرآف العظيـ البف كثير  ) - ّ
 (.ِٖٗ/ُْالجام  ألحكاـ القرآف  ) - ْ
 (.ٕٕٔ/ُتيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف  ) - ٓ
 (.ِِْ/ْفتح القدير  )  كانظر (.َُِٗ/ٓفي ظبلؿ القرآف  ) - ٔ
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 چں   ڻ  ڻ چ  تعػػػػػال  قكلػػػػػو نقػػػػػرأ ألػػػػػـ التاطػػػػػيط  عنػػػػػد األمػػػػػكر ىػػػػػذه تراعػػػػػي أف الدكلػػػػػة كعمػػػػػ  "

 (1)."الطرؽ ىذه في الحركة عم  تعتمد كحركتيـ الناس معايش ألف لمسالكيف؛ السبؿ نييس ر أف بيدَّ  ال (َِ عبس)
 حيػػػػث تقػػػػارب القػػػػرل  حقػػػػؽ لقػػػػـك سػػػػبأ عمػػػػ  أكمػػػػؿ كجػػػػوتت ىػػػػذه ىػػػػي النعمػػػػة كىػػػػذه ىػػػػي المنػػػػة

ككػػػذلؾ كفػػػرة   كالمحطػػات فػػػي الطريػػػؽ بعضػػػيا مػػػف بعػػػض ممػػػا يشػػػعر باالطمئنػػػاف كاالسػػػتئناس كالراحػػػة
فإذا كجدت الراحمػة كالػزاد ككثػرة المحطػات   كىذا كؿ ما يحتاج إليو المسافر  الطعاـ عم  طكؿ الطريؽ

 يككف قد تحقؽ لو أمف المكاصبلت. أمف المسافر كبذلؾ   كالادمات عم  طكؿ الطريؽ
 أمين طريق التجارة:ت -ٖ

كقػػد   كااصػػة طريػػؽ التجػػارة لتػػأميف احتياجػػات النػػاس  تػػأميف الطرقػػات كػػاف مكجػػكدان منػػذ القػػدـ 
كمػا مشػكمة   ممػرات بحريػة أك جكيػة سػكاء كانػت معػابر بريػة أك  تحدث معػارؾ طاحنػة بسػبب إغبلقيػا

  ٻٻ ٱٹ ٹ چ  لممعػػابر. الصػػييكني قطػػاع غػػزة عنػػا بعيػػد بسػػبب إغػػبلؽ االحػػتبلؿ

 (.ْ ُ قريش) چٺ  ٺ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ٻ  پ  پ 
 فػػػػي الػػػػيمف إلػػػػ  كاألاػػػػرل الصػػػػيؼ  فػػػػي الشػػػػاـ إلػػػػ  إحػػػػداىما  الػػػػرحمتيف قػػػػريش رحمػػػػة قػػػػاؿ الطبػػػػرم "

 (1)."الشتاء
 فػي العػرب عنػد البيػت حرمػة زيػادة فػي مضػاعؼ أثػر الفيػؿ لحػادث كػاف كقد كقاؿ سيد قطب "

 األرض فػي يسػيركا أف عمػ  سػاعدىـ ممػا قػريش  مػف كسػدنتو أىمػو مكانػة دةكزيػا الجزيػرة  أنحػاء جمي 
 التجػػارة اطػػكط مػػف عظيمػػيف اطػػيف إنشػػاء عمػػ  كشػػجعيـ كالرعايػػة  الكرامػػة كجػػدكا حمػػكا حيثمػػا آمنػػيف 
لػػػ  الجنػػػكب  فػػػي الػػػيمف إلػػػ  القكافػػػؿ طريػػػؽ عػػػف لػػػ   الشػػػماؿ فػػػي الشػػػاـ كا   تجػػػاريتيف رحمتػػػيف تنظػػػيـ كا 

 حالػػة عميػػو كانػػت مػػا كمػػ   الصػػيؼ فػػي الشػػاـ إلػػ  كالثانيػػة الشػػتاء  فػػي الػػيمف إلػػ  إحػػداىما  ضػػامتيف
 البيػت حرمػة فػإف كالنيػب  السػمب غػارات مػف شػائعان  كػاف مػا كعمػ  سػكء؛ مػف الجزيػرة شعاب في األمف
 بصػػفة لقػػريش كجعمػػت المغريػػة  التجػػارة ىػػذه فػػي كالسػػبلمة األمػػف لجيرتػػو كفمػػت قػػد الجزيػػرة أنحػػاء فػػي

 كألفػػت  كطمأنينػػة كسػػبلـ أمػػاف فػػي المكفػػكؿ  الكاسػػ  الػػرزؽ أبػػكاب أماميػػا كفتحػػت ىرة؛ظػػا ميػػزة ااصػػة
 (1)".!لفان ا  ك  عادة ليـ فصارتا الرابحتيف  اآلمنتيف الرحمتيف ىاتيف نفكسيـ

مػدل أىميػة أمػف المكاصػبلت لحيػاة النػاس كمعاشػيـ  ألنػو بػدكف يتضح مف ابلؿ سكرة قػريش 
كألنػػو مػػف اػػبلؿ السػػكرة يتبػػيف أف   عػػيش فػػي ىػذه الجزيػػرة الجػػرداءأمػف المكاصػػبلت مػػا كػػاف لقػػريش أف ت

كىػذا يػدؿ عمػ  أنيػـ كػانكا يؤمنػكف مكاصػبلتيـ حتػ    قػريش كانػت تسػتجمب البضػائ  مػف الشػاـ كالػيمف
  كمػػػف أجػػػؿ تػػػأميف المكاصػػػبلت تيػػػدد قػػػاط  حيػػػاتيـ كػػػاف عمػػػ  ىػػػاتيف الػػػرحمتيف فعمػػػاد  يسػػػيركا بأمػػػاف

 .الطريؽ  كتكعده بأشد العذاب
                                                 

 (.ُُُْْ/ُٖتفسير الشعراكم  ) - ُ
 (.ِِٔ/ِْؿ القرآف  )جام  البياف في تأكي - ِ
 (.ِّٖٗ/ٔفي ظبلؿ القرآف  ) - ّ
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 :الطريقعقوبة قاطع  -*
لمػػا فػػي ذلػػؾ مػػف   يعتبػػر أمػػف المكاصػػبلت مػػف أىػػـ مػػا يقػػكـ بػػو رجػػاؿ األمػػف فػػي ادمػػة األمػػة

كذلػؾ   كالمشػاة مػف النػاس العػادييف  كحفظ قكافؿ التجار كالحجاج لبيػت اهلل الحػراـ  تأميف إمداد الجيش
ؽ ليراىػػػا النػػػاس يػػكؿ الطر كعمػػػؿ دكريػػات راجمػػػة تسػػػير عمػػ  طػػػ  بكضػػ  نقػػػاط ثابتػػة عمػػػ  طػػػكؿ الطػػرؽ

كيراىػػا قطػػاع الطػػرؽ فياػػافكا كيرتػػدعكا  كقػػد يحصػػؿ قطػػ  لمطريػػؽ كنيػػب كسػػمب لمقكافػػؿ كقتػػؿ   فيػػأمنكا
أك بسػػػػبب بعػػػػد ىػػػػذه   ألصػػػػحابيا كذلػػػػؾ ربمػػػػا بسػػػػبب إىمػػػػاؿ الدكلػػػػة فػػػػي تػػػػاميف المكاصػػػػبلت كالطػػػػرؽ

الػدنيا كاآلاػرة لمػف تسػكؿ لػو  المكاصبلت عف مركز الدكلة  لذلؾ تكعد الشارع الحكيـ بشديد العقاب في
حيػػث عػػد بعػػض العممػػاء قطػػ  الطريػػؽ مػػف   نفسػػو بػػأف يقطػػ  عمػػ  النػػاس طػػرقيـ كيػػركع اآلمنػػيف فييػػا
چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ   ضػمف الػذيف يحػػاربكف اهلل كرسػكلو الػكارد فػػي قكلػو تعػػال 

ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ   گ  

 (.ّّالمائدة ) چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ڳ  ڳ  ڳڳ
ـي  يمزمػػو الػػذم  "كرسػػكلو هلل المحػػارب"اسػػـ المسػػتحؽ فػػي العمػػـ أىػػؿ كااتمػػؼ الطبػػرم " قػػاؿ  حكػػ

 (3)."الطريؽ يقطى  الذم المص ىك  بعضيـ فقاؿ. ىذه
 فػػػي فأمػػػا الطرقػػػات  فػػػي إال المحاربػػػة تكػػػكف ال  كأصػػػحابو حنيفػػػة أبػػػك كقػػػاؿ كقػػػاؿ ابػػػف كثيػػػر "

 (1)."كيعينو يغيثو ممف لبعده الطريؽ بابلؼ استغاث  إذا الغكث يمحقو نوأل فبل؛ األمصار
 يعرضػػػكف الػػػذيف الطريػػؽ  قطػػػاع أحكػػػاـ فػػي الكريمػػػة اآليػػػة ىػػذه أف كالمشػػػيكر السػػػعدم "كقػػاؿ 

 الطريػؽ سػمكؾ مػف الناس فيمتن  كيايفكنيـ  كيقتمكنيـ  أمكاليـ  فيغصبكنيـ كالبكادم  القرل في لمناس
 مف كاحد بيـ يفعؿ أف عمييـ الحد إقامة عند كنكاليـ جزاءىـ أف اهلل فأابر  بذلؾ تنقط ف بيا  ىـ التي
 غيػرىـ كيرتػدع كياتػزكا يشػتيركا حتػ  كصػمبيـ  قتمييـ تحتـ ماال كأاذكا قتمكا إف كأنيـ.   ..األمكر ىذه
ف ف. فقط قتميـ تحتـ ماال يأاذكا كلـ قتمكا كا   مػف كأرجميػـ أيػدييـ طػ تق أف تحػتـ يقتمػكا كلـ ماال أاذكا كا 

ف  اليسرل كالرجؿ اليمن  اليد ابلؼ   فبل األرض  مف نفكا ماال أاذكا كال يقتمكا  كلـ الناس أاافكا كا 
 (1).".تكبتيـ تظير حت  بمد في يأككف يترككف

كما كانت ىذه األحكػاـ القاسػية إال دليػؿ عمػ  عظػـ الػذنب الػذم يقترفػو ىػؤالء بقطعيػـ الطريػؽ 
فػػالجزاء مػػف جػػنس العمػػؿ  فيػػؤالء يجػػب أال يككنػػكا آمنػػيف   رة  كدليػػؿ عمػػ  قسػػاكة قمػػكبيـكتيديػػدىـ المػػا

حتػ  تعػيش األمػة بسػبلـ  كيػنعـ الجميػ    كتقػيـ عمػييـ حكػـ اهلل تعػال   كيجب عم  الدكلة أف تبلحقيـ
الدنيا بأمف المكاصبلت  كذلؾ اهلل سبحانو كتعال  ذكر أف ىذا العقاب الكارد في ىذه األحكاـ ىك ازم 

 .كعذاب اآلارة اشد كأعظـ
                                                 

 (.ِْٓ/َُجام  البياف في تأكيؿ القرآف  ) - ُ
 (.ٗٗ/ّتفسير القرآف العظيـ  ) - ِ
  (.ِٗٗتيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف  ) - ّ
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نما ضررىا كعظـ المحاربة لشناعة چگ   گ  ڳ  ڳ  ڳچ  "  عظيمػة المحاربة كانت كا 
 كعمادىػا كركنيػا التجػارات كأعظميػا المكاسػب أكثر ألف الناس عم  الكسب سبيؿ سد فييا ألف الضرر
 (َِلمزمػؿ )ا چ ...چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ...چ  كجػؿ عػز قػاؿ كمػا األرض فػي الضػرب

 كانقطعػت ىػـ التجػارة بػاب فانسػد البيكت لزكـ إل  كاحتاجكا السفر عف الناس انقط  الطريؽ أايؼ فإذا
 فعميػـ سػكء عف ليـ ردعا الدنيا في الازم كذلؾ المغمظة الحدكد الطريؽ قطاع عم  اهلل فشرع أكسابيـ
 (3)".اآلارة في العظيـ بالعذاب افيي ككعد منيـ أرادىا لمف لعباده أباحيا التي التجارة لباب كفتحا

فيػػػـ ييػػػددكف اإلمػػػداد الغػػػذائي كالمػػػائي   ألف أصػػػحاب ىػػػذه الجػػػرائـ ييػػػددكف كػػػؿ شػػػئكف الحيػػػاة
فتكثػر الكػكارث   كالعسكرم كاالقتصادم كاألابلقي ..ال   كىـ بقطعيـ الطريػؽ يعرضػكف األمػة لماطػر

لػػػذلؾ كجػػػب عمػػػ  األمػػػة   تتيػػػدـ القػػػيـك   كيفشػػػك الظمػػػـ  كتنتشػػػر المجاعػػػات  كيكثػػػر القتمػػػ  بػػػيف النػػػاس
 اإلسبلمية أف تعمؿ فييـ حكـ العدالة الذم فيو إصبلح الجناة كزجر المجرميف كردعيـ.

 كردعيػػػـ المجػػػرميف كزجػػػر الجنػػػاة إلصػػػبلح كعػػػدؿ  حػػػؽ كميػػػا كالقػػػكانيف اإلسػػػبلـ فػػػي العقكبػػػة" 
ابلليػػا اطرىػػا  كمقػػدار الجريمػػة بتفػػاكت تتفػػاكت كالعقكبػػة  عقكبػػة كانػػت فػػإذا كراحػػتيـ   المجتمػػ بػػأمف كا 
 أشػدٌ  الطػرؽ قطٌػاع المحػاربيف عقكبػة فػإف ااصػة  شاصػية جػريمتيـ ألف اليػد قطػ  السارقيف المصكص
 فقػػط القتػػؿ أك كالٌصػػمب  القتػػؿ أك اػػبلؼ  مػػف كالرجػػؿ اليػػد قطػػ  أك األرض مػػف الٌنفػػي إمػػا فيػػي كأنكػ  
 (1)."األماكف جمي  في رىابكاإل الذعر كتنشر برٌمتو  المجتم  أمف تيٌدد جريمتيـ ألف

سػػكاء فػػي دااػػؿ   مػػا سػػبؽ أف المكاصػػبلت ىػػي الكسػػيمة التػػي تصػػؿ بػػيف المجتمعػػاتكابلصػػة 
كىػي الشػرياف   كمف ابلليا يتـ تناقؿ البضائ  كالحػكائج التػي يعتاشػكف بيػا  البمد الكاحد أك في اارجيا

صػبلحيا   تػأميف المكاصػبلتلػذلؾ كجػب عمػ  الدكلػة   الذم تتغػذل مػف ابللػو الشػعكب كالمجتمعػات كا 
بحيث ال يستطي  أحد ميمػا كػاف   كعمؿ نقاط مف أمف الشرطة عم  طكؿ الطريؽ  كتكفير الحماية ليا

فالدكلػػػة اآلمنػػة ىػػي الدكلػػة التػػػي يسػػير أبناؤىػػا فػػػي   كقكافػػػؿ التجػػار كالحجػػيج بتيديػػد المػػارة كالمسػػافريف
 الطرقات آمنيف.   

 أنواع المواصبلت في القرآن: -*
 لقد ذكر القرآف الكريـ عددان مف أنكاع المكاصبلت كىي كالتالي 

  مواصبلت البر: -ٔ
كغيرىا   كدكرىا  ةمف كسائؿ المكاصبلت الحديث چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ...ٺ  ٿ   ٿ  چ -*

ۆ   ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  چ  قــــال تعـــــالى: فػػػػي تػػػػأميف مكاصػػػػبلت البػػػػر كالجػػػػػك 

                                                 

 (.ُٕٓ/ٔالجام  ألحكاـ القرآف لمقرطبي  ) - ُ
 (.ّْٓ/ُ) التفسير الكسيط لمزحيمي  - ِ
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ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     ٱ          ې  ې  ې  ې  ى  ىۉ     ۅ   

 .(ٖ ٓ النحؿ) چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ 
 برككبيػػا اإلنسػػاف كبعػػكف كلحكميػػا  ألبانيػػا مػػف باألكػػؿ أاػػرل كثيػػرة منػػاف  كفييػػا قػػاؿ الزحيمػػي "

 تكجيػكا حيػث آاػر  إلػ  مكػاف مػف أمتعػتيـ أم النػاس  أثقػاؿ تحمػؿ فيػي  بعضػيا عمػ  األحمػاؿ كنقؿ
 أم األنفػس  بشػؽ إال يبمغكنػو ال آاػر  بمػد إلػ  كحمميا نقميا عف كيعجزكف أغراضيـ  ااتبلؼ حسبب

 عمييا لمرككب كالحمير كالبغاؿ الايؿ امؽ أنو أيضا اهلل قدرة مظاىر كمف ...كبير كعناء شديدة بمشقة
 كيميميػػـ حيكانػػاتال ىػػذه غيػػر لمنػػاس يامػػؽ سػػبحانو فيػػك كػػذلؾ  الامػػؽ كيتجػػدد بيػػا  كالمفػػاارة كالتػػزٌيف
. كغيرىػا كسػيارات كسػفف كطػائرات قطػارات مػف الحديثػة الٌنعـ مف نشاىده مما كثيرة نقؿ كسائؿ صناعة

 عنػو يافػ  مػا بػؿ بشػر بعمميػا يحػيط ال كغيػره الحيػكاف مػف تعػال  اهلل مامكقػات فػإف اإلنسػاف  بػو يعمػـ ال مما
)".يعمـ مما أكثر

3
) 

كمػػا سيكشػػفو قػػادـ   القديمػػة كالحديثػػةنػػكاع المكاصػػبلت ىػػذه اآليػػات عمػػ  جميػػ  أاشػػتممت لقػػد  
كػؿ شػيء عػف المكاصػبلت التػي كجػدت  فيػذه اآليػة تحتمػؿ چٹ  ٹ  ٹ  ڤچاألياـ لقكلو تعال   
 تيـ لتأميف معاشيـ كاحتياجاتيـ.فاهلل سبحانو أمف لمناس مكاصبل  كالتي لـ تكجد بعد

 مواصبلت البحر: -ٕ
 كدكرىا في تأميف مكاصبلت البحر  اتمفةفف المالبكاار العمبلقة كأنكاع الس -*

ڄ  ڄ  چ     ٹ ٹ   ىػػذه األنػػكاع ذات أىميػػة ال تقػػؿ عػػف مكاصػػبلت البػػر كالجػػك. تعػػد حيػػث 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ٹ ٹ چ  و  (ِْالػػػػػػػػرحمف ) چڃ  ڃ  ڃ  ڄ  

ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ       ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ   ڤ  ڤ   ڤ  

 (.ُِطر فا) چڦ
 مػف الفمػؾ يحمػؿ تعػال  المٌػو سػاره أف البحػر  فػي كالمنػاف  أيضػا المصػالح كمػف قاؿ السعدم "

 محػػؿ إلػػ  محػػؿ كمػػف آاػػر  إقمػػيـ إلػػ  إقمػػيـ مػػف فتسػػمؾ كتشػػقو  البحػػر تماػػر فتراىػػا كالمراكػػب  السػػفف
حسانو الٌمو فضؿ مف بذلؾ فيحصؿ كتجاراتيـ  كأثقاليـ السائريف فتحمؿ    قاؿ ليذاك  كثير  شيء كا 

 (1)".    چڤ   ڤ  ڤ   ڤ  ڦچ
يعني  تشؽ البحر  چٹ چ أم  السفف في البحر چٹ  ٹ  ٹ  ٹچ    كقاؿ الشعراكم "

القرآف شقان في رحبلت الصيد أك في رحبلت السفر  كىنا مظير مف مظاىر اإلعجاز القرآني  فالاطاب في 
 (1)رآه".البحر كال لـ يركب  و  كرسكؿ اهلل   ثـ تااطب أمتو مف باطف اطابأكؿ مااطب بو سيدنا محمد 

                                                 

 (.ُِْٓ/ِ) التفسير الكسيط لمزحيمي  - ُ
 (.ُِِٕ/ّ(.كانظر التفسير الكسيط لمزحيمي  )ٖٔٔتيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف  ) - ِ
 (.ُِْٗٓ/َِتفسير الشعراكم  ) - ّ
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كتيسير الشاؽ   ميما كاف في تقريب البعيد ال غن  عنيا ألحد كعةف كسائؿ المكاصبلت المتنإ
  فيي نعـ امقيا اهلل مف أجمنا فمنحسف استغبلليا.  كااتصار الكقت

 : أمن االتصاالت:ثانياً 
 مفيوم عممية االتصال لغًة واصطبلحًا: -*
 يوم عممية االتصال لغًة:مف -ٔ

 يػدؿ   كاحػد أصػؿه   كالػبلـ كالصػاد الػكاك( كصػؿ)أم جمعو  قاؿ ابف فارس "  ءيقاؿ كصؿ الشيء بالشي
ـ   عمػ  تَّػ  شػػيءو  إلػ  شػيءو  ضػ ػٍمتيو. يىٍعمىقىػو حى ٍصػبلن  بػػو ككىصى  بػػيف مػا  البعيػر كمىٍكًصػؿي . الًيٍجػػراف ًضػدٌ   كالكىصػؿ. كى
ػػػًزه ػػػٍعرىىا تىًصػػػؿي  التػػػي  الحػػػديث فػػػي كالكاًصػػػمىة. كفىاػػػذه عىجي ػػػرى  بشػػػعرو  شى كران  آاى ػػػٍمتي  كيقػػػكؿ. زي  كصػػػبلن  الٌشػػػيء كصى

 (3)."الكاك بكسر ًكٍصؿه  بو كالمكصكؿ
 مفيوم عممية االتصال اصطبلحًا: -ٕ
كىػي عمميػػة نقػػؿ معمكمػػات أك بيانػػات أك حقػػائؽ أك أفكػػار أك أراء أك استشػػارات كشػػكاكم أك رغبػػات أك   

كجيػػػات نظػػر أك أكامػػػر أك تعميمػػات مػػػف شػػاص )مصػػػدر الرسػػالة( إلػػػ  شػػاص آاػػػر  مكاقػػؼ أك اتجاىػػات أك
)مسػػتقبؿ الرسػػالة( أك مجمكعػػة أك أشػػااص باسػػتاداـ كسػػيمة معينػػة لػػذلؾ  كنسػػتطي  مػػف اػػبلؿ الكقػػكؼ عمػػ  
مفيػػػـك عمميػػػة االتصػػػاؿ اسػػػتابلص عناصػػػر ىػػػذه العمميػػػة كىػػػي ثبلثػػػة عناصػػػر  المرسػػػؿ كالمسػػػتقبؿ ككسػػػيمة 

  الكسػيمة مػف كسػائؿ االتصػاؿ الشاصػيكقػد تكػكف ىػذه   ؾ الكسيمة التي يتـ بيػا عمميػة االتصػاؿاالتصاؿ كىي تم
 (1)كالتقميدية.أك غير ذلؾ في الكسائؿ العممية   أك االتصاؿ الكتابي

سػكاء كانػت  كىي التي تتمثؿ في نقؿ المعمكمػات بكػؿ تصػنيفاتيا  كىذه العممية ىي التي نحف بصددىا
 . ال  مف شاص أك مجمكعة إل  شاص آار أك مجمكعة. بيانات أك أفكار ..

 وسائل االتصال: -*
 يتـ بيا االتصاؿ كىي  (1)يمكننا حصر كسائؿ االتصاؿ في ثبلث كسائؿ أساسية

 االتصاؿ الشاصي كالمباشر بيف المسئكليف كاألفراد )الرسائؿ الشفكية(. -ُ
 االتصاؿ الكتابي كذلؾ باستاداـ رسائؿ مكتكبة. -ِ

 شارة كالرمكز.االتصاؿ باإل -ّ
 أف ىذه الكسائؿ الثبلث مكجكدة في القصص القرآني كىي كاآلتي   يتضح لمباحث

 :الرسائل الشفويةالوسيمة األولى: 
كيمثؿ ىذا النكع بشكؿ مشاعر كأحاسيس غير مكتكبة مثؿ الصكت  كالنبرة  كتغيير معالـ الكجو.  " 

التي يتطمب األمر إيصاليا إل  المرسؿ إليو بسكرة  تمثؿ الاطكة الرئيسية ةكبأم سكرة كانت  فإف الرسال
 (4).كاضحة كمفيكمة"

                                                 

 (.ٕٖ/ٔمعجـ مقاييس المغة البف فاًرس  ) - ُ
 (.ِّ/ِ)  انظر سمسمة الكعي األمني اإلسبلمي  إسبلـ ناصر - ِ
 (.ِٖ/ِ) المرج  السابؽ  - ّ
 (.َِٔ )ص  ربحي عمياف -عيس  يكسؼ قدادة كد -محمكد أحمد فياض كد -مبادئ اإلدارة  )كظائؼ المدير( د - ْ
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ليتسن    ىذا االتصاؿ يحدث في حاؿ تكفر األمف كاألماف في الزماف كالمكاف المناسبيفك 
كالمعمكمات المراد إيصاليا لمجند بطريقة مباشرة دكف   لمقيادة األمنية كالمسئكليف مف تكصيؿ الرسالة

كىذه الكسيمة ىي مف أنج  الكسائؿ    يعني ذلؾ إىماؿ مبدأ الحيطة كالحذركال  اكؼ أك كجؿ
ألنيا تعطي الجند فرصةن إلبداء آرائيـ   لمتكاصؿ م  الجند في حاؿ زكاؿ الاطر المحذكر

 (3)ككذلؾ تعطي المسئكليف فرصة لمكقكؼ عم  آراء ككجيات نظر الجند.  كاستشاراتيـ
   ىما ذلؾ مف ابلؿ مشيديفكيمكف تكضيح 

 المشيد األول: الرسائل الشفوية من القيادة لمجند:
ٿ  ٿٹ     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿچ  ٹ ٹ 

ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  

 ڑ   ڑ  ک  ک   چ  چڇ  ڇ  ڇ      ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  

ک  ک  گ  گ  گ  گڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

﮷   ۀ  ۀہ  ہ  ہ    ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ ﮲   ﮳  ﮴  ﮵  ﮶ 

 (.ِْٕ ِْٔ البقرة) چ﮸ ﮹  ﮺  
 فػي مكس  بعد ككبراؤىـ  القكـ كجكه ىـ إسرائيؿ بني مف جماعة بقصة تعمـ ألـالزحيمي "  قاؿ

 فقػػد الكممػػة كجمػػ  لمحػػرب  قائػػدا لنػػا ااتػػر(  صػػمكئيؿ) لنبػػييـ قػػالكا حػػيف  السػػبلـ عمييمػػا داكد عصػػر
 أتكق   معيـ كتجربتو ابرتو بحكـ نبييـ ليـ فقاؿ. المغتصبة حقكقنا كاسترداد أعدائنا طرد عم  صممنا
 كقػػد القتػػاؿ تػػرؾ إلػػ  يػػدعكنا شػػيء أم  بقػػكليـ عميػػو فػػردكا عمػػيكـ  فػػرض إف القتػػاؿ عػػف التامػػي مػػنكـ

 طمبػػكا كمػػا القتػػاؿ عمػػييـ فػػرض فممػػا !عػػنيـ؟ كاغتربنػػا أبنائنػػا  مػػف كمنعنػػا كأكطاننػػا  ديارنػػا مػػف أارجنػػا
  كالٌمو العيد  عم  كثبتكا طالكت  م  النير عبركا منيـ  قميمة جماعة إال كأعرضكا كجبنكا عنو تامفكا
 (1) ."الكعد فأامؼ نفسو  كظمـ العيد  نقض بمف عالـ

حيث أنيـ قػالكا لممؤل مف بني إسرائيؿ    تصاؿ المباشر قد تحققتأف مزايا اال ما سبؽمتضح ي
فأجػابيـ بقكلػو    كىذا االتصاؿ قد تحقؽ مف الجنػد لمقػادة  لنبييـ ااتر لنا قائدا يقكدنا في حرب أعدائنا

فردكا عميػو بقػكليـ   ككأنو يريد معرفة مدل إصرارىـ كعزيمتيـ  أااؼ أال تقاتمكا إف فرض عميكـ القتاؿ
ؼ لنا أال نقاتؿ في سبيؿ اهلل كقد اغتصبت ديارنا كأارجنا منيا كأبعدنا عف أبنائنا فكاف ىناؾ مجػاالن كي

بداء الرأم فسم  منيـ قائدىـ كحاكرىـ كىذه المساحة مف األاذ كالرد ال تحصؿ إال   لمتحاكر كالناقشة كا 
  (1)بمثؿ ىذه الكسيمة كالتي تمتاز بعدة مزايا مف أىميا ما يمي

                                                 

 (.ِٗ/ِانظر  سمسمة الكعي األمني اإلسبلمي  إسبلـ ناصر  ) - ُ
 (.ُّٗ/ُالتفسير الكسيط لمزحيمي  ) - ِ
 (.ِٗ/ِ)  مني اإلسبلمي  إسبلـ ناصرانظر  سمسمة الكعي األ - ّ
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ككػػػذلؾ   فيػػػـ مضػػػمكف الرسػػػالة مػػف اػػػبلؿ سػػػماع الجنػػػد لمػػػا يطػػرح عمػػػييـ مػػػف مفػػػاىيـ ضػػماف -ُ
كال تبقػي مجػاالن لمػبس فػي فيػـ   إعطػائيـ الفرصػة إلبػداء آرائيػـ كمناقشػة كافػة البػدائؿ المقترحػة

 كالتي تحتاج إل  تفسير كشرح في الغالب.  لكسائؿ األارلالمقصكد بابلؼ ا
 ا اقتن  المستم  أـ ال مف ابلؿ تعابير كجيو كانفعاالتو.السرعة في اإلجابة كمعرفة ما إذ -ٕ
 يتناسب م  المكضكعات المعقدة كالمثيرة لمجدؿ كالتي يفضؿ مناقشتيا. -ٖ
 يقكم ركح الصداقة كالتعاكف بيف األفراد.  -ٗ

 المشيد الثاني: من الجند لمقادة:
ىئ  ىئ   ی    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئچ   سميماف اهلل نبي يااطب اليدىد عف تعال  قاؿ

ٺ  ڀ   ٱ    ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ       ی  جئ  ی    ی  

 (.ِْ ِِ )النمؿ چٺ  ٺ   ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ
  سميماف اهلل لنبي عنيا كيفصح اليدىد يدركيا قضايا عشر السياؽ ىذا ففي قاؿ الشنقيطي "

 .سميماف عمـ في يكف لـ بما أحاط أنو إدراكو  األكل 
 .فيو شؾ ال يقيف بنبأ منيا كمجيؤه   غيرىا دكف بعينيا لسبإ معرفتو  الثانية
 .عمييـ ذلؾ إنكاره م  عمييـ المرأة لتكلية معرفتو  الثالثة
 .شيء كؿ مف الدنيا متاع مف سبأ أكتيتو ما إدراكو  الرابعة

 .عظيمان  عرشان  ليا أف  الاامسة
 .اهلل دكف مف لمشمس السجكد مف عميو ـى ما إدراكو  السادسة
 .تعال  باهلل شرؾ ىذا أف إدراكو  السابعة
 .أعماليـ ليـ الشيطاف تزييف مف ىذا أف  الثامنة
 .القكيـ السبيؿ عف ضبلؿ ىذا أف  التاسعة
 (3)."ييتدكف ال أنيـ  العاشرة

إذ كػػػاف   أف رسػػػالة اليدىػػػد الشػػػفكية كانػػػت ذات غػػػرض شػػػريؼ كىػػػدؼ نبيػػػؿ يتضػػػح ممػػػا سػػػبؽ
ككصؼ مػا ىػـ عميػو مػف نعػيـ الػدنيا كعبػادة   كىي حكـ المرأة ليـ  الغرض منيا بياف حالة ىؤالء القكـ
نكاره كؿ ذلؾ كاليدؼ يتمثؿ في دعكة ىؤالء إل  اإليماف باهلل فيي   غير اهلل تعال  مف شمس كغيرىا كا 

يتمتػػ  بيػػا اليدىػػد كرسػػالة كقصػػرىا يػػدؿ عمػػ  الببلغػػة التػػي   كاضػػحة المعنػػ   رسػػالة كاممػػة المضػػمكف
 اليدىد تصمح مثاال يحتذل بيا. 

 
 

                                                 

 (.ٗ/ٖأضكاء البياف  ) - ُ
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 الوسيمة الثانية: االتصال باستخدام وسائل مكتوبة:
" كىي الرسائؿ المكتكبػة. كتمثػؿ المفػاىيـ كاالفكػار كاآلراء مصػاغة عمػ  شػكؿ لغػة مكتكبػة تػتـ 

أك بيف دكائر ماتمفة مف   سئكليفاالتصاؿ بيف األفراد أك بيف الم كىك ما يعرؼ عندنا اليكـ (3)قراءتيا".
 (1)قد يككف الطرفيف متعارفيف كقد ال يككناف.  ابلؿ رسائؿ مكتكبة تكجو مف طرؼ آلار

  كقػػػد تسػػػتادـ فػػػي دعػػػكة غيػػػر كقػػػد تسػػػتادـ ىػػػذه الطريقػػػة عنػػػد صػػػعكبة المقػػػاء كعػػػدـ إمكانيتػػػو
اليدىػػد  سػػاؿ سػػميماف كمثالػػو فػػي كتػػاب اهلل إر   المسػػمميف إلػػ  اإلسػػبلـ مثممػػا كػػاف يفعػػؿ الرسػػكؿ 

ک  چ   ٹ ٹ  فقػػدمسػػمميف بالرسػػالة إلػػ  بمقػػيس ممكػػة سػػبأ يػػدعكىا فييػػا إلػػ  اإليمػػاف بػػاهلل كاف يػػأتكه 

ہ  ہ  ہ  ہ  ڻ   ۀ         ڻ    ڻ      ڻ    ں     ں    ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     گ  گ   گ  گ

﮲  ھ  ھ  ھ   ھ  (.ِٖ ُّالنمؿ ) چ﮳  ے  ۓ  ۓ 
 المقػػدار جميػػؿ أم چۀ ڻ   ڻ  ڻ    ڻ چ  لقكميػػا فقالػػت عمييػػا فألقػػاه بػػو فػػذىب السػػعدم " قػػاؿ

 ے  ۓ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھچ  فقالت مضمكنو بينت ثـ األرض ممكؾ أكبر مف

مسمميف  إلي كأقبمكا ألكامرم كانقادكا سمطاني  تحت ااضعكا بؿ فكقي تككنكا ال  أم   چۓ ﮲  ﮳ 
 ىػـ التػي حػاليـ عمػ  كالبقػاء عميػو  العمػك عػف نيػييـ تضػمف فإنػو التاـ البياف م  الكجازة غاية في كىذا
 ابتػداء اسػتحباب كفيػو اإلسبلـ  إل  كدعكتيـ إليو كمجيئيـ طاعتو  تحت كالداكؿ ألمره كاالنقياد عمييا
 (1)".الكتاب عنكاف أكؿ في االسـ كتقديـ كاممة بالبسممة الكتب

 مػػف أك  شػػكمو أك ااتمػػو مػػف ليػػا اطػػر ربمػا الكصػػؼ كىػػذا چۀچ بأنػػو الكتػػاب تصػػؼ كىػي "       
 چے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ   ھ چ  لممؤل عنيا أعمنت التي محتكياتو

 يحكييػػا التػػي الكتػػاب كلغػػة الرقعػػة  ىػػذه فػػي ذائعػػان  كػػاف سػػميماف صػػيت كلكػػف  اهلل تعبػػد ال كانػػت كىػػي
 غاية في الكتاب كفحكل  أعمنتو الذم الكصؼ بيذا إلييا ييكح قد مما كجـز كحـز استعبلء فييا القرآف

 مرسػمو عمػ  يسػتكبركا أال  كاحػد أمػر فيو كمطمكب  الرحيـ الرحمف اهلل باسـ مبدكء فيك  كالقكة البساطة
 (4)."باسمو يااطبيـ الذم هلل مستسمميف إليو يأتكا كأف كيستعصكا 

 أخيرًا: سبب اختيار اليدىد دون غيره:
نا أف نعرؼ الطائر األسرع في الجك فيك بكؿ تأكيد الباز أك الشاىيف القناص الغكاص لك أرد"   

 اعة فػػي حالػػة غكصػػو الصػػطياد فرائسػػوميػػؿ بالسػػ ََُالمعػػركؼ بالفػػالككف إذ تبمػػ  سػػرعتو أكثػػر مػػف 
كلكػػف ىػػذا الطػػائر ال يصػػمح لممراقبػػة ألنػػو يجمػػب لػػو األنظػػار بسػػبب اػػكؼ النػػاس منػػو  لػػذلؾ فااتيػػاره 

                                                 

 (.َِٔ )ص  ربحي عمياف -عيس  يكسؼ قدادة كد -محمكد أحمد فياض كد -مبادئ اإلدارة  )كظائؼ المدير( د - ُ
 (.ْٔ/ِ)  انظر  سمسمة الكعي األمني اإلسبلمي  إسبلـ ناصر - ِ
 (.َْٔمناف  )تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ ال  -ّ
 (.ُْٕٖ/ِ(.كانظر  التفسير الكسيط لمزحيمي  )ِّٗٔ/ٓفي ظبلؿ القرآف سيد قطب  ) - ْ
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مبلحيػان فػي نقػؿ الرسػائؿ  كفػؤةكناقؿ قد ال يصػمح رغػـ سػرعتو كقػكة مبلحظتػو  كأمػا الحمػاـ فػرغـ ككنيػا  كمراقب
كتمػؾ التػي   فيػي قػد ال تصػمح فػي نقػؿ األابػار لمسػافات بعيػدة جػدان   كما اعتادت عم  ذلؾ الحضارات القديمة

كمػا كأنيػا بطيئػة   مػا يفعػؿ اليدىػدبيف القدس كسبأ ألنيا ال تممؾ ااصية دفاع عف نفسيا في حػاؿ مياجمتيػا ك
كضػعيفة أمػاـ مغريػات إطعاميػا كلقػد بينػت الدراسػات الحديثػة أف   عم  األرض كال تتحمؿ الجػكع لفتػرات طكيمػة

كقػكة   اليدىد أكفأ مف الحماـ في استادامات النقؿ كاالتصاؿ  فيك أسػرع طيرانػان كال يحتػاج لمجماعػة فػي طيرانػو
لػذلؾ كػاف االاتيػار  عف ذكاءه كمكره المشػيكر بيمػا فضبلن   و لمجكع كالعطش أكثركتحمم  دفاعو عف نفسو أكفأ

 اصائص فريدة مف نكعيا فيك يحمؿ   األفضؿ لميدىد مف بيف بقية الطيكر
 طائر غير جارح كغير مايؼ.  -ُ
 سري  جدان في الطيراف كالعدك.  -ِ
 يتحمؿ الظركؼ الصعبة.  -ّ
 ذكي كمراكغ.  -ْ
كباستاداـ عدة طرؽ مثؿ أاذ حماـ رممي كمف   كدفاع عف النفس بشكؿ رائ  كسمميقابمية تافي  -ٓ

فػبل يعػرؼ اتجاىػو أك باسػتاداـ تقنيػة   ثـ الطيراف قػرب األرض كػي ال يميػزه النػاظر عػف شػكؿ األرض
 كما بينا آنفان.   رش رذاذ أسكد زيتي برائحة كريية مف غدة بقاعدة الذيؿ تبعد أم متطفؿ

 مما يجعمو صعب المراقبة في معرفة االتجاه.   مجماعة في طيرانو كىجرتوال يحتاج ل -ٔ
 لو قابمية مبلحية متميزة في معرفة االتجاىات ال تقؿ عف الحماـ.  -ٕ
 لو قابمية عجيبة في طمب الماء كالكشؼ عف تكاجده تحت األرض.  -ٖ

عمػ   أكليػت لػو مػف قبػؿ سػيدنا سػميماف كلعؿ تمؾ المميزات ىي التي أىمتػو ليكػكف بتمػؾ المنزلػة كالثقػة التػي 
 (3) ."أعمـتعال   كاهللأف ذلؾ قد يكحي بأف ذلؾ اليدىد كاف مف نكع ااص كتـ تربيتو كتدريبو بعناية فائقة 

كعم  القيادة ااتيار الكسػيمة المناسػبة  كاألكثػر تػكفران  أك أقػؿ تعرضػان لمضػرر  كىػذا مػا لمسػناه 
أمف يبعث معو رسالة ىامػة كعاجمػة لممكػة قكيػة كذائعػة الصػيت  لميدىد كعنصر ااتيار سميماف في 

كلمعرفػػة اليدىػػد دكف   كحنكتػػو األمنيػػة  كػػاف عػػف عمػػـ مسػػبؽ بطبيعػػة اليدىػػدلقػػد   دكف غيػػره مػػف الجنػػد
 كىذا مف الدركس األمنية اليامة في مثؿ ىذه الحاالت.  غيره بالابر كالمكاف الذم رآه مف قبؿ

 باإلشارة والرموز: الوسيمة الثالثة: االتصال
عنػػػد مشػػػاىدتو يفيػػػـ االصػػػطبلح عمػػػ  إشػػارة أك رمػػػز معيف  كفػػي ىػػػذا النػػػكع مػػػف االتصػػاؿ يػػػتـ

 (1)كيراعػ  فػي ىػذه اإلشػارة أك الرمػز أال تكػكف مثيػرة لبلنتبػاه".  مستقبؿ اإلشارة أداء الرمػز معنػ  معينػان 
  (1)مف ابلؿ عدة صكر منيا ةاألمنيكف ىذه الكسيم ـحيث يستاد

                                                 

 .ىدىد/ar.wikipedia.org/wikiالرابط التالي  - ُ
 (.ِٓ/ِ)  انظر  سمسمة الكعي األمني اإلسبلمي  إسبلـ ناصر - ِ
 (.ّٓ-ِٓ/ِ)  المرج  السابؽ  - ّ
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تػدؿ عمػ  معنػ  معػيف مػثبلن عبلمػة   ستاداـ عبلمة معينة يككف متفػؽ عمييػا بػيف عناصػر األمػفا -ُ
اإلشارة  ككمكاف العبلمة أ  عبلمة بيضاء تدؿ عم  أف المكاف آمنان   حمراء تدؿ عم  أف المكاف مراقب

 يككف متفؽ عمييا.
ؽ عميػو يػدؿ عمػ  أف صػاحب أك في مكػاف يكػكف متفػ  استاداـ عبلمة عم  أحد نكافذ المنزؿ مثبلن  -ِ

 مثؿ أف يض  باقة كرد عم  نافذة المطب  مثبلن.  ىذه العبلمة يحتاج إل  مساعدة
طفػػاءه عػػدة مػػرات بشػػكؿ متقطػػ   اسػػتاداـ اإلشػػارات الضػػكئية -ّ ليػػدؿ   حيػػث يمكػػف إضػػاءة الضػػكء كا 

 .يـأك كجكد أمر معيف يككف متفؽ عميو بين  كالكصكؿ أك إتماـ األمكر  عم  معن  معيف
يريػدنا فيقػكؿ  فمػثبل يتصػؿ عمػ  أحػدنا رجػؿه   يػكـ كنحف نستادـ ىذا األمر في حياتنا ربمػا كػؿ

إذا كصػػمت اتصػػؿ بػػالجكاؿ كافصػػؿ االتصػػاؿ فيكػػكف ذلػػؾ عبلمػػة   أيػػف أنػػت فػػأقكؿ فػػي المكػػاف الفبلنػػي
ف كلػػـ يكضػػح القػػرآ  كفػػي القصػػص القرآنػػي كرد اسػػتاداـ اإلشػػارة كالرمػػز عمػػ  انػػؾ كصػػمت فػػأارج لػػؾ.
كال يضر   كلكف القرآف صالح لكؿ زماف كمكاف  كمعركؼ أنو كاف باليد  كيفية استاداـ اإلشارة كالرمز

كيمكف تكضيح ذلؾ   القرآف أف نستنبط منو أف ذلؾ كسيمة مف كسائؿ االتصاؿ يرشد إلييا القرآف الكريـ
  مف ابلؿ مشيديف

 : المشيد األول: من قصة زكريا 
ں   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳڱ  ڱ   ڱ  ڱ ژ  ڑ  ڑ  ک  کک  چ ٹ ٹ

  (.ُْ)آؿ عمراف  چں  ڻ

 مػػػف البشػػػارة مػػػف سػػػم  مػػػا تحقيػػػؽ عمػػػ  آيتػػػو فجعػػػؿ "(3)كاآليػػػة العبلمػػػة كمػػػا فػػػي كتػػػب التفسػػػير
 مػا عمػ  ربَّػو سػأليا التػي العبلمػة بيػا ذكػره تعػال  جمػ ى  نفسػو  مػف آيػة اهلل عنػد مػف أنو بيحي  المبلئكة

ا اهلل  عند مف أنيا البشارة حقيقة لو يبي ف ( الٌرمػز) كأمػا ... كمسػألتو ًقيمػو كاطإ ىفكتو  مف لو كتمحيصن
 كالعينػػيف بالحػػاجبيف اإليمػػاء فػػي يسػػتعمؿ كقػػد بالشػػفتيف  اإليمػػاءي   العػػرب عنػػد معانيػػو مػػف األغمػػب فػػإفٌ 

 بافػػػػػض اليمػػػػػس مثػػػػػؿي  ىػػػػػك الػػػػػذم الكػػػػػبلـ مػػػػػف لمافػػػػػي يقػػػػػاؿ كقػػػػػد. فػػػػػييـ كثيػػػػػر غيػػػػػر كذلػػػػػؾ أحياننػػػػػا 
مػزنا كيرميػز يىٍرًمػزي  فيػك فػبلف رىمػز)  منو يقاؿ(...الرمز) الٌصكت  ضػربةن  ضػربو)  كيقػاؿ  (ترم ػزنا كيترمَّػزي  رى
 (1)."لممكت اضطرب أم  (منيا فارتمز

 عػف إابػاره فػي بػو كجػؿ عػز اهلل عنػ  الػذم المعنػ  فػي التأكيػؿ أىؿ ااتمؼ كقد قاؿ الطبرم "
 فقػػػاؿ بػػػذلؾ؟ عنػػػي (الرمػػػز)معػػػاني كأمٌ   چڳ     ڳگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  چ  قكلػػػو مػػػف زكريػػػا

                                                 

 (.ّْٖ/ٔآف لمطبرم  )جام  البياف في تأكيؿ القر  - ُ
 .(ُِٗرحمف في تفسير كبلـ المناف )كانظر تيسير الكريـ ال (.ّٖٖ/ٔ  )المرج  السابؽ - ِ
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 بمسػانؾ ترمػز أف غيػر مػف بالشفتيف  تحريكنا إال أياـ ثبلثة الناس تكمـ ال أف آيتؾ  بذلؾ عني  بعضيـ
 (3)."كاإلشارة اإليماء  بذلؾ اهلل عن  بؿ  آاركف كقاؿ ... الكبلـ

 كفػػي ...بالمسػػاف  كقيػػؿ .لمسػػبحةا باألصػػب  اإلشػػارة  كقيػػؿ .األرض عمػػ  الكتابػػة رمػػزه " كقيػػؿ  
 كفػػي  السػػنة مػػف كثيػػر فػػي مكجػػكد كذلػػؾ الكػػبلـ  منزلػػة تتنػػزؿ اإلشػػارة أف عمػػ  داللػػة  چڳ     ڳچ  قكلػػو

 اإلسػػػبلـ فأجػػػاز  (مؤمنـــة فإنيـــا أعتقيـــا :فقـــال الســـماء, إلـــى برأســـيا فأشـــارت اهلل أيـــن)  (1)الحػػديث
 فػػي عامػػة اإلشػػارة فتكػػكف الجنػػة  كتػػداؿ المػػاؿ كتحفػػظ  الػػدـ تحقػػف التػػي الديانػػة أصػػؿ كىػػك  باإلشػػارة
 (1)".الفقياء عامة قكؿ كىك الديانات  جمي 

 : عمييا السبلـ مريم: من قصة ثانيالمشيد ال
 ليػـ أشػارت ثػـ قاؿ الطبرم " (.ِٗ)مريـ  چڇڇ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چچ  ٹ ٹ 

 (5)."كممكه  أم إليو  ليـ فأشارتكقاؿ السعدم "  (4)."كم مكه أف عيس  إل 
بجاريـة عجمـاء ال تفصـح  أن رجـبًل أتـى رسـول اهلل عف أبػي ىريػرة  كرد في مشكؿ اآلثار "

فقـال  فأشـارت إلـى السـماء ؟ وجـل عزَ  اهللُ  َأْينَ : فقال ليا رسول اهلل  ,رقبة مؤمنة َعَميَ إن ) فقال:
 َفِإَنَيـا َأْعِتْقَيـا,) :َمـَرةً  اْلَمْسـُعوِدي   وقـال (َأْعِتْقَيـا: فقال رسـول اهلل ,فأشارت إلى السماء َأَنا؟ َمنْ " ليا:

لـى السـماء أي فأشـارت إليـو ؟أنـامـن ) :فقـال ليـا لفـظ الربيـع, وأمـا َبَكـارٍ ىكـذا لفـظ  (ُمْؤِمَنةٌ  أنـت : وا 
 (6).(ُمْؤِمَنةٌ  َفِإَنَيا َأْعِتْقَيا,):رسول اهلل قال

سػكاء كانػت   يغفػؿ دكر االتصػاالت يامص الباحث مف ابلؿ ما سبؽ أف القصص القرآنػي لػـ 
 االتصػاالت الحديثػة فػي ىػذه األيػاـقديمة أـ حديثة  فاإلشارة كالرمز ممكف أف ينكبا عف نظاـ الشيفرا  ك 

فػػإذا كانػػت اإلشػػارة كالرمػػز ينكبػػاف عػػف الكػػبلـ  فكػػذلؾ الشػػيفرا كاالتصػػاالت الحديثػػة ينكبػػاف عػػف الكػػبلـ 
 كيكفرا الكقت كالجيد. 

 

 

 
                                                 

 (.َّٗ/ٔجام  البياف في تأكيؿ القرآف لمطبرم  ) - ُ
 .تحقيؽ  شعيب األرنؤكط(  ُِٓ/ُِ) باب بياف مشكؿ ما ركم عف رسكؿ اهلل   مطحاكمل انظر  شرح مشكؿ اآلثار - ِ
 (. ِْٕ/ِأبك حياف محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف حٌياف  ) -تفسير البحر المحيط - ّ
 (.ُٖٖ/ُٖجام  البياف في تأكيؿ القرآف  ) - ْ
 (.ُْْٕ/ِكانظر التفسير الكسيط لمزحيمي  ) (.ِْٗتيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف  ) - ٓ
ديث صحيح انظر  فتح البارم بشرح صحيح الباارم البف حجر العسقبلني  كالح (ُِٓ/ُِشرح مشكؿ اآلثار لمطحاكم  ) - ٔ
 .(ّٕٓ( حديث رقـ  )ُّٖ/ُ(  صحيح مسمـ  كتاب الصبلة  باب تحريـ الكبلـ في الصبلة كنس  ما كاف مف اباحتو  )ّٗٓ/ُّ)
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 والتقوى: المطمب األول: الصدق واألمانة
ألنو بدكف ىػذه الصػفات ال   إف مف الصفات التي يجب أف يتحم  بيما عنصر األمف الصدؽ كاألمانة

أف   يكػػكف عنصػػر أمػػف  كبفقػػدانيا سػػيككف اائنػػان كال يػػؤمف جانبػػو  ككمػػا مػػر معنػػا فػػي التعريفػػات المغكيػػة لؤلمػػف
  كلاطػكرة فقػد (3)كػذلؾا األمف  كاألمانة ىػي أحػد االشػتقاقات التػي دؿ عمييػا الصدؽ مف المعاني التي دؿ عميي

   (1).(ال إيمان لمن ال أمانة لو, وال دين لمن ال عيد لو)   قاؿ النبيىذه الصفات 
ۋ ۅ ۅ   ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ  ۆ  چ :يقػػػػكؿ تعػػػػال ليػػػػي إذ إككػػػػذلؾ فػػػػأداء األمانػػػػة أمػػػػر 

 (.ٖٓ)النساء  چۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ  ەئ ەئوئ  وئ   
 أىميػا إل  األمانات أداء  امقيا ىك كىذا المسممة؛ الجماعة تكاليؼ ىي ىذهقطب "  سيد يقكؿ        
 فطػػػرة بيػػػا اهلل نػػػاط التػػػي األمانػػػة الكبػػػرل األمانػػػة مػػػف تبػػػدأ كاألمانػػػات ... بالعػػػدؿ (النػػػاس) بػػػيف كالحكػػػـ
 اليدايػة أمانػة (اإلنسػاف)كحمميػا منيا كأشفقف يحممنيا أف كالجباؿ كاألرض السماكات أبت كالتي اإلنساف
رادة قصد عف باهلل كاإليماف كالمعرفة  عػدا مػا فكػؿ  ااصػة اإلنسػانية الفطػرة أمانػة فيذه  كاتجاه كجيد كا 
 بغيػر نامكسػو طاعػة كألزمػو  كطاعتػو كعبادتػو كمعرفتػو  إليػو  كاالىتػداء بو  اإليماف ربو أليمو اإلنساف
 اهلل يأمر التي األمانات  سائر تنبثؽ الكبرل  األمانة ىذه كمف.. . اتجاه كال إرادة كال قصد كال منو جيد
 حتػ  الػنفس بمجاىػدة أكالن  الػنفس فػي لػو الشػيادة الديف ليذا الشيادة أمانة  األمانات ىذه كمف تؤدل أف

 الػػنفس ىػػذه فػػي اإليمػػاف صػػكرة النػػاس يػػرل حتػػ  كسػػمككيا شػػعكرىا فػػي حيػػة ترجمػػة  لػػو ترجمػػة تكػػكف
 الامػؽ مػف المثػاؿ ىػذا عمػ  أصػحابو نفػكس يصػكغ كىػك كأزكػاه؛ كأحسنو اإليماف ىذا أطيب ما  فيقكلكا
 (1)".اآلاركف بيا يتأثر النفس في الديف ليذا شيادة ىذه فتككف! كالكماؿ

 تػدعك المرسػميف مػف األنبيػاء مجمكعػة نجػد الشػعراء  سػكرة نقػرأ عنػدما كقػاؿ محمػد امػؼ اهلل "

 القػكؿ ىػذا قػاؿ أمػيف رسػكؿ لقكمػو  إنػي لكػـ يقػكؿ مػنيـ كاحػد كػؿ اهلل كطاعتػو  كنجػد تقػكل إلػ  ـاألقػكا

 يقكؿ لقكمو   ىكدان  نجد األعراؼ سكرة كعندما نقرأ كشعيب  كلكط كصالح ىكد  مف كؿ   كقالو نكح

 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جبچ
ف األنبيػاء  مف صػفات صفة األمانة أف ذلؾ كؿ مف حفن كنفيـ ( ٖٔ ٕٔ األعراؼ)  ليقكلػكف النػاس كا 

 كىـ الناس  لتبميغيا رسائؿ مف اهلل ما حمميـ ىي كاألمانة الرسالة  كيبمغكف األمانة  إنيـ يحممكف عنيـ 

 (.(4نقصاف" أك فييا حرؼ زيادة دكف مف يبمغكنيا بأمانة
 مانة  كفي الحديث عف أبي ىريرة أنو سم  رسكؿ اهلل فقد أمرت اآلية بصريح نصيا بتأدية األ      

                                                 

 (.ِ المعن  المغكم لؤلمف في ىذا البحث  )ص  انظر - ُ
 ( كقاؿ شعيب األرنؤكط  إسناده حسف في الشكاىد..ُْٗ( رقـ  )ِِْ/ُاف  )صحيح ابف حب اإلحساف في تقريب - ِ
 (.ٖٖٔ/ِفي ظبلؿ القرآف  ) - ّ
 (. ُٗٓمفاىيـ قرآنية لمدكتكر  محمد أحمد امؼ اهلل  )ص  - ْ
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 (.(3 (أد األمانة إلى من ائتمنك وال تخن من خانك) يقكؿ 
ترتبط بكؿ ما يتعمؽ بيذا الكػكف ممػا ائػتمف اهلل  ياأن لنا مف ابلؿ مفيـك األمانة الشامؿ يتبيفك 

كسػيتبيف  سػئكؿ عنيػا يػـك القيامػةكم  فػي الػدنيا ايػفيػك مكمػؼ بحفظ  هكما تصػؿ إليػو يػد  اإلنساف عميو
 ذلؾ مف ابلؿ القصص القرآني 

 :أواًل: الصدق واألمانة في نزول الوحي 
  ڻ ڻ  ڻ  ں  ں  ڻ    ڳ    ڱ  ڱ  ڱ   چ ٹ ٹ و(. ُّٗ)الشعراء  چڳ  ڳ   ڱ   ڱٹ ٹ چ

 (.ُِ:ُٗ )التككير چۀ  ہ  ہ
  يقكؿ چہچ   المبلئكة عوتطي السماء في مطاع   جبريؿ يعني   چۀ   ہچ الطبرم " قاؿ

 (1)."عميو ائتمنو مما ذلؾ كغير كرسالتو كحيو عم  اهلل عند أميف
 حػد مػا يتعػدل كال يػنقص  كال يزيػد ال بػو  أمر بما كقياـ أمانة ذك  أم چہچكقاؿ السعدم "

 ؾبتمػ المكصػكؼ الكػريـ  الممػؾ ىػذا بػو بعػث فإنػو تعػال   اهلل عنػد القػرآف شػرؼ عمػ  يدؿ كمو كىذا لو 
 (1)."الرسائؿ كأشرؼ الميمات  أىـ في إال عمييا الكريـ ترسؿ ال الممكؾ أف كالعادة  الكاممة الصفات
فرسكليا أميف السماء ينػزؿ   سبؽ أف الصدؽ كاألمانة أساس الرساالت السماكية مامستامص يي 
قيف دائما لمعمؿ في كىذا يدعكنا الف ناتار األمناء كالصاد  أمناء األرض كىـ الرسؿ كاألنبياء  بيا عم

 حت  يؤدكا المياـ المككمة إلػييـ دكف زيػادة أك نقصػاف كألف الرسػائؿ  كالسمؾ العسكرم  األجيزة األمنية
 دائمان تنقؿ حرفيان.

 ثانيًا: في تبميغ الرسالة لمناس كافة:
 .(ِْ ِِ التككير) چڭ  ۇ ڭ  ڭ   ڭ   ھ  ے  ے  ۓ  ہ  ھ  ھ ٹ ٹ چ

 عمػ  بػو يضػفٌ  لػـ القرآف   الغيب چڭ    ڭ  ۇ ڭ  ڭ چ  قكلو في يدز  ابف قاؿ قاؿ الطبرم "
 مػػػا جبريػػػؿ فػػػأٌدل   اهلل رسػػػكؿ إلػػػ  جبريػػػؿ األمػػػيف الػػػركح بػػػو اهلل بعػػػث كبمَّغػػػو  أٌداه النػػػاس مػػػف أحػػػد

ػػفَّ  مػػنيـ أحػػد لػػيس العبػػاد  إلػػ  كجبريػػؿ اهلل اسػػتكدعو مػػا محمػػد كأٌدل محمػػد  إلػػ  اهلل اسػػتكدعو  كال ضى
رَّصتى  كال كىتـى   (4)."اى

 أمػػيف  ىػػك بػػؿ بعضػػو  يكػػتـ أك يػػنقص أك فيػػو يزيػػد بمػػتيـ إليػػو اهلل أكحػػاه مػػا عمػػ  ىػػك كمػػا "
 كال غنػػي عػػف منػػو  بشػػيء يشػػح فمػػـ المبػػيف  الػػببلغ ربػػو رسػػاالت بمػػ  الػػذم األرض  كأىػػؿ السػػماء أىػػؿ

                                                 

 (ّّْٓ)  ( حديث رقـُُّٓ/ّ( في الرجؿ يأاذ حقو مف تحت يديو )ُٖ)  سننو كتاب البيكع باب أارجو أبك داكد في - ُ
 .( تحقيؽ األلبانيِّْٗ( حديث رقـ  )ٖٖٓ/ِكالحديث صحيح  انظر  مشكاة المصابيح لمتبريزم  )

 (.ِٖٓ/ِْجام  البياف في تأكيؿ القرآف  ) - ِ
 (.ُِٗتيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف  )  -ّ
 (.ُِٔ/ِْجام  البياف في تأكيؿ القرآف  ) - ْ
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 أميػػػة أمػػة فػػػي اهلل بعثػػو كلػػػذلؾ بػػدكم  كال حضػػػرم كال أنثػػ   كال ذكػػػر كال مػػرءكس  كال رئػػػيس كال فقيػػر 
لػييـ العمػكـ فػي الغايػة إلػييـ متفرسػيف  كأحبػارا ربػانييف  عممػاء كانكا حت   يمت فمـ جيبلء  جاىمة  كا 
 (3)."تبلميذىـ مف يككف أف قصاراه كغيرىـ األساتذة  كىـ كالفيـك  الدقائؽ استاراج في المنتي 

عثتػػػو بالصػػػادؽ األمػػػيف فيػػػك المكصػػػكؼ قبػػػؿ ب  لمرسػػػكؿ  تزكيػػػةن  يتضػػػح مػػػف الػػػنص القرآنػػػي
 كىكذا يجب أف نككف.    فيذا نبينا   كشيادة مف اهلل سبحانو كتعال  لصدقو كأمانتو

 ألقواميم: األنبياءثالثًا: في تبميغ 
ۇئ    چ    ٹ ٹ تتجم  معاني األمانة كاضحة بينة مف ابلؿ استعراض دعكة األنبياء ألقػكاميـ       

 (.َُٕ َُٓ الشعراء) چی      ی   ی  جئ      ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  
 چچ  چ  چ  چ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     ڦ  ڦ  ڦ  چ    ٹ ٹ  صالح  في قصة

 (.ُّْ ُُْ الشعراء)

 چٺ  ٺ  ٺ  ٺ     پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ     ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  چ   ٹ ٹ    لكط  في قصة

 (.ُِٔ َُٔ الشعراء)
 چەئ  وئ     وئ  ۇئ   ى  ى  ائ  ائ      ې  ې  ۅ  ۉ     ۉ  ې  ٹ چٹ    شعيب  في قصة

 .(ُٖٕ ُٕٔ الشعراء)
حيػث لػـ ياتمػؼ فػي   مف ابلؿ ما تقدـ مػف عػرض لآليػات أف قصػص األنبيػاء تتشػابو يتضح

كمػػف أجػػؿ ذلػػؾ نكتفػػي  كأنيػػـ جميعػػان أدكا األمانػػة كمػػا أمػػرىـ مػػكالىـ   سػػياؽ اآليػػات سػػكل األسػػماء فقػػط
ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ ىئ  ىئ  ىئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ ۇئ  ٹ ٹ چ  لتشابو القصػص  بقصة نكح  دالؿباالست

 (.َُٕ َُٓ الشعراء) چی      ی   ی  جئ 
ېئ  چ  لمػا إلػييـ أرسػميـ الػذيف اهلل رسػؿ  چ ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ چ   ذكره تعال  قكؿ قاؿ الطبرم "

 چجئچ    اهلل مػف      چ ی   ی   ی چ   رسػمو كتكذيبكـ بو  كفركـ عم  عقابو فتحذركا     چ ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ
 (1)."إليكـ إيام برسالتو إلي  كحيو عم 

 تعال  اهلل عف أبمغكـ فيما صادؽ أم   چی   ی جئ   ی چ  تعال  قكلو قاؿ القرطبي " 
  (1)".قريش في  كمحمد قبؿ مف كصدقو أمانتو عرفكا كانكا فإنيـ بينكـ فيما چجئچ

  يشكركا كأف بو  كاإليماف إلييـ  بو أرسؿ ما تمقي ليـ يكجب بالاصكص  إلييـ رسكال فككنو "         
  في يزيد كال اهلل عم  يتقكؿ ال أنو يقتضي أمينا كككنو الكريـ  الرسكؿ بيذا اصيـ أف عم  تعال   اهلل

                                                 

 (.ُِٗص سير كبلـ المناف لمسعدم  )تيسير الكريـ الرحمف في تف - ُ
 (.ّٗٔ/ُٗجام  البياف في تأكيؿ القرآف  )  - ِ
 (.ُُُ/ُّالجام  ألحكاـ القرآف  )  - ّ
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3)."ألمره كالطاعة بابره التصديؽ ليـ يكجب كىذا ينقص  كال كحيو 
) 

كأنيػػـ مبعكثػػكف مػػف عنػػد اهلل يكجػػب عمػػ  أمميػػـ  كتقػػكاىـ  أف ثبػػكت أمانػػة الرسػػؿرل الباحػػث يػػ       
فيػػـ أكبػػر نعمػػة أنعميػػا اهلل عمػػ    اهلل تعػػال  عمػػ  إرسػػالو الرسػػؿ إلػػييـ كشػػكرى   تصػػديقيـ كاإليمػػاف بيػػـ
بمػنيجيـ القػدكة  األنبيػاء يعتبػر  ك كفػي إتبػاعيـ داػكؿ الجنػة كالنجػاة مػف النػار  عباده ألنيـ األدلة عميو

مترفعػان عػف الػرد   فعنصػر األمػف يجػب أف يكػكف ناصػحان لقكمػو  ير عميػو رجػاؿ األمػفيسػدلػيبلن  الحسنة
 (1)كاألمانػة( النصػحك  التبميػ ) متحميػان بصػفات الرسػؿ  كلكنو يدعك إل  اهلل بحسف امػؽ  عمييـ بأسمكبيـ

 كألف المياـ المككمة لعنصر األمف العسكرم ليا عبلقة مباشرة باألمانات.
 االصطفاء:انة سبب في ًا: الصدق واألمرابع
 :يوسف اصطفاء الممك ل -ٔ

 (.ْٓيكسؼ  ) چٿ  ٿ  ٹ  ٹ ٹ  ٹڤ ڤڤڤ  ڦ  ڦ ڦ ڦ  ڄٹ ٹ چ
 ممػا عٍرضو كنزاىة   يكسؼ  براءة تحقؽ حيف الممؾ عف إابارنا تعال  يقكؿ قاؿ ابف كثير "

  أم چڤ ڤچ مشػػكرتي كأىػؿ ااٌصػػتي مػف أجعمػو  أم  چٹ  ٹ ٹ  ٹچ  قػػاؿ إليػو  نسػب
ٍمػػؽ مػػف عميػػو ىػػك مػػا كعمػػـ كبراعتػػو  فضػػمو كرأل كعرفػػو  الممػػؾ وااطبػػ ميػػؽ اى   الممػػؾ لػػو قػػاؿ ككمػػاؿ كاي

 (1)".كأمانة مكانة ذا بقيت قد عندنا إنؾ  أم چڦڦ  ڦ  ڦ  ڄچ
كػاف ليػػا الػدكر األكبػػر فػػي  أف الصػػدؽ كاألمانػة فػػي حيػاة نبػػي اهلل يكسػػؼ  يتضػح ممػػا سػبؽ

كاف أمينا عم  األعراض ىك مف ينبغي أف يككف أمينا عمػ  كػؿ ألنو مف   ككسب ثقة الممؾ بو  نجاتو
 .   كلذلؾ ااتاره كزيران لو  كجعمو مف أقرب المقربيف منوشيء

 :موسى ل اصطفاء شعيب -ٕ
قػػاؿ تعػػال  حكايػػةن عػػف بنػػت  مكسػػ   سػػبب فػػي اسػػتعماؿكالقػػكة الصػػدؽ لقػػد كانػػت األمانػػة ك 

 (.ِٔالقصص ) چ﮲ ﮳  ھھ  ے   ے  ۓ  ۓ    ھ     ھ     ہچ   شعيب 
 فػػي عمييػػا كالقيػػاـ ماشػػيتؾ حفػػظ عمػػ  القػػكمٌ  لمرعػػي تسػػتأجره مػػف ايػػر إف  تقػػكؿقػػاؿ الطبػػرم " 

 ذلػؾ قالػت لمػا إنيػا  كقيػؿ  قػاؿ  عميػو تأمنػو فيمػا ايانتػو  تاػاؼ ال الػذم األميف كصبلحيا  إصبلحيا
 مػف رأيػت فمػا قٌكتػو أمػا  فقالػت بػذلؾ؟ عممػؾ كمػا  ليػا فقػاؿ إيػاه كصػفيا مػف ذلػؾ أبكىػا استنكر ألبييا 
  ثػػـ اسػػتدؿ عنػػي البصػػر غػػٌض  مػػف رأيػػت فمػػا األمانػػة كأمػػا البئػػر  عمػػ  السػػقي عنػػد عػػالج مػػا عبلجػػو

ہ  ھ   ھ  ھھ ے   ے  ۓ  ۓ ﮲   چ  قػػػػاؿ عبػػػػاس  ابػػػػف عػػػػفبحػػػػديث أكرده بسػػػػنده 

 حػيف منػو رأيػت فما قٌكتو  أما  قالت كأمانتو؟ قٌكتو ما يدريؾ كما  قاؿ أف الغىٍيرة فأحفظتو  قاؿ چ﮳

                                                 

 (.ْٗٓتيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف لمسعدم  )  ُ
 (.ّٖٔ/ُلمزحيمي  ) التفسير الكسيطانظر   - ِ
 (.ّٓٗ/ْتفسير القرآف العظيـ البف كثير  ) - ّ



 98 

 كشاصػت إليػو أقبمػت حػيف نظػر فإنػو أمانتػو  كأمػا؛ منػو السػقي ذلؾ في أقكل قط رجبل أر لـ لنا  سق 
 امفػي امشػي  قاؿ ثـ رسالتؾ  بمغتو حت  إلي ينظر كلـ يرفعو  فمـ رأسو صكب امرأة أني عمـ فمما لو 

  كبسػند قالػت الذم بو كظف كصدَّقيا يياأب عف فسيٌرم أميف  كىك إال ذلؾ يفعؿ كلـ الطريؽ  لي كانعتي
ًليى  فيما أميف  يقكؿ چے   ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳  چ  لمكس   قكلو عباس  ابف عف أيضا  أميف كى
 (3)."استيكدع ما عم 
 في الصدق واألمانة: الدروس المستفادة من قصة موسى  -*

مػف المػيبلد فكػؿ حياتػو   كاف رجؿ أمف مف الدرجػة األكلػ  أف مكس   نستامص مما سبؽ
 حت  في ىذا المكقؼ كىك قكم لـ يستبد كيضي  األمانة بؿ   كالنشأة حت  الممات دركس أمنية ىامة

فسػػق  ليمػػا كضػػبط قكتػػو باإليمػػاف   سػػار قكتػػو ألداء األمانػػة فكجػػد نفسػػو مكمفػػا لمسػػاعدة الضػػعفاء -ُ
فػإف مػا   نكم لحاجػة النػاسكاألمانة التي يحمميا  لتبق  يده بيضاء نظيفة مف أم استغبلؿ مادم أك مع

 عند اهلل اير كأبق  مما في يد الناس.
بػؿ لجػأ إلػ  اهلل كدعػا ربػو   ماديان دنيكيان  كرغـ انو شريد طريد لـ يستغؿ المرأتيف كيطمب منيما أجران  -ِ

 (.ِْ)القصص چڌ   ڎ  ڎ    ڈ   ڈ    ژ چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ    ڍ  ڌ ٹ ٹ چ كمكاله

حتػ  يكسػب ثقػة قيادتػو كأمتػو فتطمػئف إليػو القيػادة   عميػو رجػؿ األمػف العسػكرم كىذا ما يجب أف يككف
 كتتبناه األمة.

 ألنػو عمػـ   بؿ غػض بصػره عنيمػا  نو لـ يطمؽ لبصره العنافإإذ   أمينان بحؽ لقد كاف مكس   -3
تػ  ال لػذلؾ أمرىػا أف تسػير امفػو كتنعػت لػو الطريػؽ ح  أف أكؿ السقكط في مياكم الفاحشة ىك البصر

كىػذا مػػف الػدركس الميمػة التػػي يجػب أف يتعمميػػا   )األمف األابلقػي(يقػ  بصػره عمػػ  شػيء مػف جسػػدىا
كذلػػؾ ألف عنصػػر المػػرأة ىػػك العنصػػر   سػػكاء كػػاف يعمػػؿ فػػي المجػػاؿ المػػدني أك العسػػكرم  رجػػؿ األمػػف

أداة طيعػة فػي  اببكبػذلؾ يصػبح الشػ  يمةذاألكبر الذم يستادمو أعداؤنا إلسقاط شبابنا في العمالة كالر 
لػذلؾ كػاف لزامػان عمينػا أف   ياكف دينو كقضيتو كعرضو بدالن مف جيػاد عػدكه  يد أعداءنا الييكد كغيرىـ

 حت  يشعر الجمي  باألماف.   نغرس في أبنائنا)عناصر األجيزة األمنية( اشية اهلل كتقكاه
 نموذج الجندي المجيول في أداء األمانة: -*

كال  ة مقدرات األمة  أف يككف أمينان عمييا  يحرسيا كيذكد عنيايجب عم  مف يعمؿ عم  حراس
يتركيا لمنيب كالضياع  ككػذلؾ ال يقػـك ىػك بسػرقتيا  كيجػب أف يبتغػي مػف كراء عممػو ذلػؾ مرضػاة اهلل 
 (1)تعال   جاء في كتاب سقكط المدائف " لما ىبط المسممكف المدائف كجمعكا األقباض  أقبؿ رجػؿ بحػؽ

فقػػاؿ كالػػذيف معػػو  مػػا رأينػػا مثػػؿ ىػػذا قػػط  كمػػا يعدلػػو مػػا عنػػدنا كال   صػػاحب األقبػػاضفدفعػػو إلػػ    معػػو
يقاربو  فقالكا  ىؿ أاذت منو شيئان؟ فقاؿ  أما كاهلل لكال اهلل ما أتيتكـ بػو  فعرفػكا أف لمرجػؿ شػأنان  فقػالكا  

                                                 

 (.ِٔٓ/ُٗجام  البياف في تأكيؿ القرآف  ) - ُ
 الحؽ  كىك الجراب أك الكيس. - ِ
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  كأرضػػػ  بثكابػػػوي  كلكنػػػي أحمػػػد اهللمػػػف أنػػػت؟ فقػػػاؿ  ال كاهلل ال أابػػػركـ لتحمػػػدكني  كال غيػػػركـ لقرظػػػكن
 (1)".(3)فأتبعكه رجبلن حت  انتي  إل  أصحابو فسأؿ عنو  فإذا ىك عامر بف قيس
ال ينظػػر   كأمانػػاتيـ  كأمػػكاليـ  مثػػؿ ىػػذا النمػػكذج الػػذم يجػػب أف يػػؤتمف عمػػ  أعػػراض النػػاس

كال   كال يرىقػو طمػب الػدنيا  كال يسػتغؿ مكقعػو لجػر منفعػة لشاصػو أك قرابتػو  كال يتطمػ  لجػاه  لمنصب
حريص عمػ   كال ييمو إال رضاه   يقن  بما آتاه اهلل  كال يساط مف ضيؽ الحاؿ  يغريو زارفيا كبريقيا

  كعمػ  مثػؿ إنػو تربػي عمػ  مكائػد القػرآف فػي بيػكت الػرحمف أداء كاجبو الذم يناط بػو عمػ  أكمػؿ حػاؿ 
 ىذه المعاني يجب أف يترب  جنكدنا.
 ي عنصر األمن العسكري:المطمب الثاني: اإليجابية والمبادرة ف

 اإليجابية: مفيومأواًل: 
إف اإليجابيػة عمػؿ يمنػ  الكسػؿ  كحيكيػة تقصػي السػمبية  قاؿ الدكتكر عمػي بػف عمػر بادحػدح "

كانتشػػػار ال يقبػػػؿ االنحسػػػار  إنيػػػا عطػػػاء لػػػيس لػػػو حػػػدكد  كارتقػػػاء فػػػكؽ كػػػؿ السػػػدكد  كمبػػػادرة ال تكبميػػػا 
قمػػػي كجيػػػد بػػػدني ال يكتفػػػي بتنفيػػػذ التكميػػػؼ بػػػؿ يتجػػػاكز إلػػػ  اإليجابيػػػة دافػػػ  نفسػػػي كاقتنػػػاع ع ..القيػػػكد.

المبػادرة فػي طمبػو أك البحػػث عنػو  كيزيػد عمػ  مجػػرد األداء اإلتقػاف فيػو  بػؿ يضػػيؼ إلػ  العمػؿ المػػتقف 
 (1)."ركحان كحيكية تعطي لمعمؿ تأثيره كفعاليتو  دكف أف ياالطو جفاؼ أك جفاء أك تبـر أك استثقاؿ 

إلػ   قمػب كػؿ النػكازؿ كالظػركؼ حتػ  السػيئ منيػا  اإليجابيػة تعنػيي " كقػاؿ أبػك محمػد المقدسػ
يجابيػات  فيػي الحيكيػة  كابتػداع الحمػكؿ   الفشػؿ فػي إيجػاد الكسػائؿ لمنجػاح حيػث يتكقػ  كاإلبػداعفكائػد كا 

 (4)."باستثمارىا لمربح حيث تتكق  الاسارة؛ كتحكيؿ المكركىات إل  محبكبات
مف  الذمقمبو  لتكييؼ الكاق   فيعف استقرار  الناشئ الذاتيندفاع اإلنساف ا كعرفيا البعض بأنيا "        

يدف  بطاقة  الذمأك قؿ ىك الحافز   حسو في الذم اإليجابييطابؽ الكاق   لكي حكلو كتغييره إف لـز األمر 
 (5)".محتمبل كافة الصعاب لتحقيؽ اليدؼ  ألداء عمؿ معيف لمكصكؿ إل  غاية محددة اإلنساف
كتعن  الاركج مف التمركز حكؿ الذات إل  االنفتاح   سمة مف سمات الشاصية كقيؿ " ىي       

صبلح المجتم   ككجكد إرادة التغيير  في  كالرغبة الحقيقية الاارجي عم  العالـ إصبلح الذات كا 
قية إرادة الحياة الحقي ىيكبمعن  آار اإليجابية   لؤلفضؿ  كالقدرة عم  التفاعؿ الجيد م  اآلاريف

ثبات شرعية الكجكد   6)).المعنكم"كا 

                                                 

عامر بف قيس األنصارم ابف عـ الجبلس بف سكيد  عامر بف قيس األشعرم  كيقاؿ إنو اسـ أبي بزرذ ألاك أبي مكس .  - ُ
 (.ٔٗٓ/ّأنظر  اإلصابة في تمييز الصحابة  )

 ـ.ُٕٖٗ -قَُْٕ - ٓ(  دار النفائس بيركت طْٔالساسانية  أحمد عادؿ كماؿ  ) سقكط المدائف كنياية الدكلة - ِ
ّ - www.saaid.net/aldawah/163.htm 
 قراءة مادة  اإليجابية عند شي  اإلسبلـ ابف ... -منبر التكحيد ك الجياد  - ْ
ٓ - www.pharmacistsworld.com/.../showthread.php?t...  
ٔ - www.ebadarahman.com/.../showthread.php?...اإليجابية.-مفيـك 

http://www.google.ps/url?sa=t&source=web&cd=25&ved=0CBgQFjAEOBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.tawhed.ws%2Fr%3Fi%3D24071001&ei=LEL1TOzaPJ2AhAfQzf2ABg&usg=AFQjCNETvx2nHd3g2yQDMfagav7WfqoXoA
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الػػػكحي ىػػػك  فميمػػػا ااتمػػػؼ النػػػاس فػػػي تحديػػػد مفيػػػـك اإليجابيػػػة فيبقػػػ  المفيػػػـك المسػػػتفاد مػػػف "
ٻ  ٱچ  العصػر المعكؿ عميو  كيمكف إجماؿ ذلؾ فػي قػراءة سػطر كاحػد مػف القػرآف  كىػك سػكرة

فقػػػػػػػد   (ّ:ُ العصػػػػػػػر) چٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻ ٻ
 اإلنسػػػاف محكػػػـك عميػػػو بالاسػػػارة إال مػػػف كػػػاف متصػػػفا باصػػػاؿ أربعػػػة  كىػػػي فػػػي أفلسػػػكرة ا بينػػػت ىػػػذه

 (3).اإليجابية الحقيقة سمات الشاصية المسممة
   عمـ اهلل الاسار لكؿ إنساف  إال مف اتصؼ بأرب  صفات  السعدم قاؿ

 .بو يتـ إالبما أمر اهلل باإليماف بو  كال يككف اإليماف بدكف العمـ  فيك فرع عنو ال  اإليماف -ُ
عبػاده  الصالح  كىػذا شػامؿ ألفعػاؿ الايػر كميػا  الظػاىرة كالباطنػة  المتعمقػة بحػؽ اهلل كحػؽ كالعمؿ -ِ

 .الكاجبة كالمستحبة
ػػا بػػذلؾ  كيحثػػو  كالتكاصػػي -ّ بػػالحؽ  الػػذم ىػػك اإليمػػاف كالعمػػؿ الصػػالح  أم  يكصػػي بعضػػيـ بعضن

 .كيرغبو فيو عميو 
  .أقدار اهلل المؤلمة معصية اهلل  كعم    كعفكالتكاصي بالصبر عم  طاعة اهلل -ْ

نفسو  كباألمريف األايريف يكمؿ غيره  كبتكميؿ األمكر األربعة يكػكف  فباألمريف األكليف  يكمؿ اإلنساف
 (1)".مف الاسار  كفاز بالربح العظيـ اإلنساف قد سمـ

إيجابيػان فػي كػؿ  ف فقػد كػا  كصػحابتو الكػراـ  كؿ ىذه المعاني دلت عمييا أفعػاؿ الرسػكؿ ف 
عػػف شػػداد بػػف أكس قػػاؿ ثنتػػاف حفظتيمػػا ككػػذلؾ دؿ عمػػ  معنػػ  اإليجابيػػة مػػا ركاه مسػػمـ   شػػؤكف حياتػػو

ذا ذبحـتم  ,فإذا قتمـتم فأحسـنوا القتمـة ,إن اهلل كتب اإلحسان عمى كل شىء  )قاؿ عف رسكؿ اهلل  وا 
ــذبح فاإليجابيػػة تعنػػي كػػؿ مظػػاىر  كعمػػ  ىػػذا  (1)(.وليحــد أحــدكم شــفرتو فميــرح ذبيحتــو ,فأحســنوا ال

فيػي تمثػؿ السػمكؾ الحسػف الػذم   كالنظػر إلػ  الجانػب المشػرؽ لمحيػاة  كتقديـ النفػ  لآلاػريف  اإلحساف
كذلػػؾ يحصػػؿ  فػػالنفس اإليجابيػػة ىػػي نفػػس ايػػرة معطػػاءة  كيػػنعكس عمػػ  منػػاحي الحيػػاة  يػػرتبط بأفعالنػػا

 اإلنساف إل  مصاؼ النفكس.   ليرتقي  كبذؿ الكثير مف الجيد المتكاصؿ  الدؤكببالعمؿ 
 :أىمية االيجابية ثانيًا:

  تكمف أىمية االيجابية في أنيا  
ف نيضػػػة األمػػػـ تقػػػكـ عمػػػ  أفػػػراد .كسػػػيمة لنيضػػػة األمػػػة عظػػػـأىػػػـ كأ -ُ ايجػػػابييف مميئػػػيف باألفكػػػار  كا 

 .في دراستوكأف يككف األكؿ   فيجب عم  كؿ منا أف يككف إيجابيا في حياتو  كاإلرادة الكبيرة  الطمكحة
 (4)".ميندس .. كؿ في تاصصو أحسف مكظؼ  أحسف طبيب ..

                                                 

 .مفيـك اإليجابية كما قررتو سكرة العصر -مركز الفتكل  -إسبلـ كيب ي  انظر الرابط التال - ُ
 (.ّْٗ  )تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف  - ِ

 (.ُٕٔٓ( برقـ  )ِٕ/ٔ) كتاب الصيد كالذبائح كما يؤكؿ مف الحيكاف  باب األمر بإحساف الذبح كالقتؿ  مسمـ  -   ّ 
 .اإليجابية-مفيـك...?www.ebadarahman.com/.../showthread.phpانظر الرابط التالي   - ْ

http://www.google.ps/url?sa=t&source=web&cd=11&ved=0CAUQFjAAOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.islamweb.net%2Fver2%2Ffatwa%2FShowFatwa.php%3Flang%3DA%26Id%3D125134%26Option%3DFatwaId&ei=ITz1TLCUHMXLhAezpOT_BQ&usg=AFQjCNEX3LKRjywZJSeiBbZQsCx7cfL75g
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 غرس المفاىيـ السامية كالمشرقة في النفس اإلنسانية. -ِ
تعمػػػػػؿ عمػػػػػ  إيجػػػػػاد الشاصػػػػػية الفاعمػػػػػة فػػػػػي المجتمػػػػػ   التػػػػػي تتعامػػػػػؿ مػػػػػ  الكاقػػػػػ  بكػػػػػؿ الظػػػػػركؼ  -ّ

 كاإلمكانيات. 
   (3)الشخصية االيجابيةمعالم ًا: سمات و ثالث

كتمتمػػػؾ النظػػػرة   حسػػػب القػػػدرة كاإلمكانيػػػة  اصػػػية المنتجػػػة فػػػي كافػػػة مجػػػاالت الحيػػػاةالش ىػػػي
كتمتمػػؾ أساسػػيات الصػػحة   كىػػ  الشاصػػية المتكازنػػة بػػيف الحقػػكؽ كالكاجبػػات  كتتحػػرؾ ببصػػيرة  الثاقبػة
  كيمكف تمايصيا في النقاط التالية النفسية

 التعامؿ الجيد م  الذات. -ُ 
عنػػدىا القػػدرة عمػػ    كمػػا أنيػػا تمتمػػؾ الصػػبر فػػي حػػاالت الغضػػب  آلاػػريفالتعامػػؿ المتػػكازف مػػ  ا -ِ 

كتبحػػث عػػف المفقػػكد   تعمػػؿ عمػػ  تطػػكير المكجػػكد  كالتكيػػؼ مػػ  الكاقػػ   الػػنفس الػػتحكـ كالسػػيطرة عمػػ 
 مثؿ اليمة العالية كالتحرؾ الذاتي.  كترع  مقكمات االستمرارية

 .عدـ العجز في أحمؾ الظركؼ -ّ
 .لماركج مف المآزؽ بأحسف النتائج  التكيؼ م  الكاق -ْ
 .تطكي  كافة الظركؼ لمناف  مف األعماؿ -ٓ
 .في المكاقؼ الحرجة االنضباط -ٔ
 .ضبط النفس عند الغضب -ٕ
 .اليدكء في حاالت اليم  -ٖ
 .الجزع الصبر عند -ٗ

 .السيطرة عم  النفس عند الصدمات -َُ
 .القدرة عم  التحكـ بالذات كتكجيييا بحكمة -ُُ
 .استغبلؿ الفرص كاستثمارىا -ُِ
 .المسابقة في تحقيؽ النجاحات كالمسارعة في الطاعات -ُّ
  1))كممات مف نكر في سمات الشرطي الفمسطيني  
 صحيح العقيدة  سميـ العبادة  سكم السمكؾ. -ُ
 العمـ في يمناه سيؼ ساط   كالعدؿ في يسراه سيؼ قاط . -ِ

 يا بباطؿ.السمطة بيف يديو أمانة  ال يرىق -ّ

 القدس في سكيداء قمبو طيؼه الم . -ْ

 طاىر المساف عفيؼ اليد. -ٓ

                                                 

  ...قراءة مادة  اإليجابية عند شي  اإلسبلـ ابف  -منبر التكحيد ك الجياد انظر  المرج  السابؽ. كانظر   - ُ
 لسياسي كالمعنكم  تـ إىدائيا إلدارات كزارة الداامية بغزة.لكحة فنية مف عمؿ ىيئة التكجيو ا - ِ

http://www.google.ps/url?sa=t&source=web&cd=25&ved=0CBgQFjAEOBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.tawhed.ws%2Fr%3Fi%3D24071001&ei=LEL1TOzaPJ2AhAfQzf2ABg&usg=AFQjCNETvx2nHd3g2yQDMfagav7WfqoXoA
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 طمؽ الكجو  أبي التكاض . -ٔ

 فارط الحذر  يزىك بالاطك المييب  كالزم البييج. -ٕ

 ال يستكيف.  صامد في صقي  الميؿ -ٖ
حتػػ    يتكجػب عمػػ  عنصػػر األمػف أف يتحمػػ  بسػػمات الشاصػية اإليجابيػػة  مػػا سػػبؽكابلصػة 

حػيف يقػنط النػاس  كال  حػيف تػدليـ الاطػكب  ال ييػأس فػي البنػاء  متفػائبلن  مف العطاء  قكيػان  فيضان ككف ي
 فػي حياتػو   متفػائبلن الحػزف سػركران    كمػفيتراا  عف العمؿ حيف يفتر العاممكف  يصن  مػف الشػمعة نػكران 

 قػدر المقػادير قبػؿ أف يامػػؽ بػأف اهلل لػو  مؤمنػان  بعطػػاء ربػو فػي ضػرائو  قانعػان  فػي نعمائػو  صػابران  شػاكران 
ػمَّ   السمكات كاألرض بامسيف ألؼ سنة ٍمًرك ٍبًف اٍلعىاًص  قىاؿى  سىًمٍعتي رىسيكؿى اهلًل صى ٍبًد اهلًل ٍبًف عى عىٍف عى

ػػمَّـى  يىقيػػكؿي   سى مىٍيػػًو كى ــَماَواِت َواأْلَرْ )اهللي عى ــَق الَس ــَل َأْن َيْخُم ــِق َقْب ــاِديَر اْلَخبَلِئ ــَب اهلُل َمَق ــَف َكَت َض ِبَخْمِســيَن أَْل
 3)).(َسَنٍة, َقاَل: َوَعْرُشُو َعَمى اْلَماءِ 

 ًا: االيجابية في القصص القرآني:رابع
 :في حياة الرسول  -ٔ

﯀  ٹ ٹ چ  ﮿  ﮾  ﮶  ﮷  ﮸   ﮹ ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮳ ﮴  ﮵  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ﮲ 

 .(ْٖالنساء ) چ﯁    
كاف كػػؿ فػػرد   ر الداعيػػة أف منػػاط التكميػػؼ فػػردم" إف مػػف أىػػـ الػػدكاف  لئليجابيػػة ىػػي أف يتػػذك

كبعػض التكػاليؼ ال تػتـ   سيحاسب لكحده يكـ القيامػة  كاف كػاف المػرء يحاسػب عػف عممػو فػي الجماعػة
كلكػػف الحسػػاب بػػالثكاب كالعقػػاب ال يكػػكف إال فرديػػان  كمػػف   أك مػػف اػػبلؿ تجمػػ  جمػػاعي  إال بجماعػػة

كيقربػو إلػ  الطاعػة كال   الداعيػة فػي مػا يجمػب لػو األجػر اإليماف بيذا المنطمؽ يجب أف ينحصر تفكير
أك لػػيس ليػػـ مػػف اليمػػة   يرنػػك ببصػػره إلػػ  غيػػره  فقػػد يكػػكف ليػػـ مػػف األعػػذار مػػا يمػػنعيـ عػػف شػػيء مػػا

فقػد يكفقػو اهلل   فػبل تقعػد بػو ثقمػة الحيػاة الػدنيا  كالطاقة ما يمكػنيـ مػف أداء عمػؿ مػا كيسػتطي  ىػك أداؤه
كأف اهلل قػػػادر عمػػػ  أف   نػػػو كحػػػده المكمػػػؼ بػػػاألداءأفعمػػػ  المسػػػمـ أف يفتػػػرض  إلػػػ  عمػػػؿ يتفػػػرد بػػػو ...

ينصره  كينحصر كاجبو في تحريض المؤمنيف  كعم  المسػمـ الكسػكؿ أف يتػذكر انػو مغبػكف مػا داـ فػي 
 1))كعميو أف ينفقيما في سبيؿ اهلل لربح اآلارة".  ألنيما رأس مالو في الحياة  صحة كعافية

 .تي استدؿ بيا ليي مدار الحديث عف االيجابية كالمبادرة في حياة الرسكؿ ف ىذه اآلية الإ
 مػػف اهلل أمػػر امتثػػاؿ عمػػ  نفسػػو فػػي يجتيػػد أف العبػػد  أحػػكاؿ أفضػػؿ الحالػػة ىػػذه قػػاؿ السػػعدم "

ھ  ھ  چ  لرسػكلو قػاؿ فميذا أحدىما أك األمراف العبد في يعدـ كقد عميو  غيره كيحرض كغيره  الجياد

﮴  چ غيػػػرؾ بفعػػػؿ تكمػػػؼ فمػػػف نفسػػػؾ  غيػػػر عمػػػ  قػػػدرة لػػػؾ لػػػيس  أم چ﮲ ھ  ےے  ۓ  ۓ 

                                                 

 .(ِّٓٔ( حديث  )َِْْ/ْصحيح مسمـ  كتاب القدر  باب حجاج آدـ كمكس  عمييما السبلـ  ) - ُ
 (.ّالرسالة الاامسة مف رسائؿ العيف  االيجابية في حياة الداعية لمدكتكر عبد اهلل بف يكسؼ الحسف  )ص  - ِ
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 بضػػعؼ كاإلابػػار تقػػكيتيـ مػػف قمػػكبيـ  كقػػكة المػػؤمنيف نشػػاط بػػو يحصػػؿ أمػػر كػػؿ يشػػمؿ كىػػذا چ﮵
 كمػػو كأمثالػػو فيػػذا العقػػاب  مػػف المتامفػػيف عمػػ  كمػػا الثػػكاب  مػػف لممقػػاتميف أيعػػد كبمػػا كفشػػميـ  األعػػداء
 (3)."القتاؿ عم  التحريض في يداؿ

 فػإف كحػدؾ كلػك المػؤمنيف مػف لممستضػعفيف كاالنتصػار العػدك جياد تىدىعٍ  ال  أم كقاؿ البغكم "
 (1)".النصرة كعدؾ قد  اهلل

عميو تبمي  المؤمنيف األمر بالقتاؿ كتحريضيـ   القتاؿ كأكجبت " فاآلية أكجبت عم  الرسكؿ 
﮳ ﮴  ﮵  چ عميػػػو  فعبػػػر عنػػػو بقكلػػػو  ىػػػذا األسػػػمكب طريػػػؽ مػػػف طػػػرؽ الحػػػث ك       چ ے  ۓ  ۓ    ﮲ 

كالتحػػريض لغيػػر المااطػػب  ألنػػو إيجػػاب القتػػاؿ عمػػ  الرسػػكؿ  كقػػد عمػػـ إيجابػػو عمػػ  جميػػ  المػػؤمنيف 
فيػػػػك أمػػػػر  ).ْٕالنسػػػػاء ) چ   ...وئ  وئ  ۇئ  ى  ى  ائ  ائ  ەئ     ەئ چبقكلػػػػو 

 (1)لمقدكة بما يجب اقتداء الناس بو فيو".
فيي تػدعكىـ إلػ    درس لمعامميف في سمؾ األمف العسكرم يامص الباحث مما سبؽ إل  أف ىذه اآلية

ف كانت لمرسكؿ   كعدـ النظر إل  كثرة األتباع  صدؽ اإلتباع  فيي كذلؾ تاص أمتو. فاآلية كا 
 في حياة الصحابة: -ٕ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ٹ ٹ چ  .الصػػحابة الكػػراـ يضػػربكف أركع المثػػؿ فػػي اإليجابيػػة 

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ   پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ پ  

 .(ٔٗ ٓٗ النساء) چڃچ چ  چ چ  ڇ ڃ  ڃ  ڃ ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄڦ   ڦ  
 كبرسػػكلو بػػاهلل اإليمػػاف أىػػؿ مػػف اهلل سػػبيؿ فػػي الجيػػاد عػػف المتام فػػكف يعتػػدؿ ال" قػػاؿ الطبػػرم 

ٍفض الدعةى  المؤثركف كنػ ميقاسػاة عمػ  منازليـ في كىالقيعكدى  كالاى زي  كمشػقة األرض  فػي كالسػير األسػفار ةحي
 أبصػػارىـ بػػذىىىاب مػػنيـ العػػذر أىػػؿ إال اهلل  طاعػػة فػػي كقتػػاليـ اهلل  ذات فػػي بجيػػادىـ اهلل أعػػداء مبلقػػاة
ر ألىميػػػا سػػػبيؿ ال التػػػي الًعمػػػؿ مػػػف ذلػػػؾ كغيػػػر ػػػرى  اهلل سػػػبيؿ فػػػي كجيػػػادىـ قتػػػاليـ إلػػػ  بيػػػـ الػػػذم لمضَّ

 أعداءً  قتاؿ في طاقىتيـ المستفرغكف العميا  ىي اهلل ممةك لتككف دينو  كمنياج    چپ    ڀ  ڀ  ڀچ
 بيػػا مباشػػرة كبأنفسػػيـ  بػػاهلل اإليمػػاف أىػػؿ أعػػداء كيػػد أكىىػػف فيمػػا ليػػا إنفاقنػػا بػػأمكاليـ  ديػػنيـ كأعػػداءً  اهلل

 (4)."السافمة كفركا الذيف ككممة العالية  اهلل كممة بو تككف بما قتاليـ 
انىػةً  أكلػي غير  أم الضرر  أكلي ري غي ىـ الذيف القاعدكف يستكم ال "  البػدف فػي كالٌضػعؼ الزَّمى
 العػذر ألف المجاىػديف يساككف فإنيـ الضرر أكلي غير    چپ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ چكالبصر

                                                 

 (.ِّٓ/ُ(. كانظر  التفسير الكسيط لمزحيمي  )َُٗيـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف  )ص/تيسير الكر  - ُ
 (.ِٓٓ/ِمعالـ التنزيؿ  ) - ِ
 (.ُّْ/ٓالتحرير كالتنكير البف عاشكر  ) - ّ
 (.ٖٓ/ٗجام  البياف في تأكيؿ القرآف  ) - ْ
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ِإَن َأْقَواًمـا )  قػاؿ المدينػة مػف فىػدىنىا تبػكؾ  غػزكة مف رج  لٌما  اهلل رسكؿ أف  أنس عف... ك  أقعدىـ
  (1).((3) ْمَفَنا, َما َسَمْكَنا ِشْعًبا َواَل َواِدًيا ِإاَل َوُىْم َمَعَنا ِفيِو, َحَبَسُيُم الُعْذرُ ِباْلَمِديَنِة خَ 

 أعمػ  إلػ  حالػة مػف االنتقػاؿ ىػذا حسػف كتأمػؿ كقاؿ السعدم في فضؿ المجاىػد عمػ  القاعػد "
 انتقػؿ ثػـ  بدرجة القاعد م ع المجاىد بتفضيؿ صرَّح ثـ  كغيره المجاىد بيف أكال التسكية نف  فإنو منيا
 (1)".كالدرجات كالرحمة بالمغفرة تفضيمو إل 

الػذيف دافعػكا عػف حيػاض  سػبيؿ اهللفػي المجاىػد بالمػاؿ كالػنفس اإليجابي فينا لـ يساك اهلل بيف 
كتحممكا مف أجؿ ذلؾ األعباء كالمتاعب كصػبركا   كحققكا لكاء العزة كالمجد لؤلمة  األمة كأغاظكا العدك

الػذيف سػمعكا بالنصػر كلػـ يعممػكا لػو فمػف ىػذا  مػ  القاعػديف  كتعرضػكا لمماػاطر  لجػكع كالعطػشعمػ  ا
 النمكذج نتعمـ كيؼ نميز بيف الذم يعمؿ كالذم ال يعمؿ في مجاؿ األمف العسكرم.

 في حياة أصحاب األنبياء: -ٖ
﮾﮿چ   ٹ ٹ   ﮽    ﮼    ﮻   ﮺   ﮹   ﮸   ﮷   ﮶     ﮵   ﮴   ﮳       ﮲   ﯀    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    

كال  رجاالن أقكياء بإيمانيـ  فميما عذبكا ال يرجعكف عف دينيـ إف هلل (.ُْٔآؿ عمراف ) چ﯁  
كيصؼ القراف العظيـ   فييا ضعؼ أك كفر  كلك حرقكا  أك نشركا أك أغرقكا يرضكف الطغاة بكممة

نما يتدفقكف نحك الحؽ   ؼ أك استكانةضعطريقيـ دكف  فيبمضييـ  األنبياء أتباع  آمنكا بو ال ذمالكا 

 .السماكات كال يركنكف إال عم  اهلل  فحينئذ تأتييـ الايرات مف رب  ياافكف بعد اهلل إال الذنكب
ككـ مف نبي قاتمت معو جماعات كثيرة. فما ضعفت نفكسيـ لمػا أصػابيـ مػف  قاؿ سيد قطب "

استسػممكا لمجػزع كال ا الببلء كالكػرب كالشػدة كالجػراح. كمػا ضػعفت قػكاىـ عػف االسػتمرار فػي الكفػاح  كمػ
 چ فيذا ىك شأف المؤمنيف  المنافحيف عػف عقيػدة كديػف  لؤلعداء ﯁   الػذيف ال تضػعؼ  چ﯀ 

كالتعبير بالحب مف المٌػو  يستسممكف نفكسيـ   كال تتضعض  قكاىـ  كال تميف عزائميـ   كال يستكينكف أك
سح عم  القرح كيعػكض كيربػك عػف فيك الحب الذم يأسك الجراح  كيم  كلو إيحاؤه  لو كقعو  لمصابريف

  (4).الضر كالقرح كالكفاح المرير!
ذا أردنػػا   االيجابيػػة التػػي كػػاف يتمتػػ  بيػػا أصػػحاب األنبيػػاء سػػببا فػػي محبػػة اهلل ليػػـكانػػت لقػػد   كا 

 المحبة مف اهلل تعال  فبل بد أف نككف مثميـ.
 
 
 

                                                 

 .(ِْٕ/ِ  )صحيح الباارم  كتاب الجياد كالسير  باب مف حبسو العذر عف الغزك - ُ
 (.ّٔٔ/ُ( كانظر التفسير الكسيط لمزحيمي  )ُِٕ/ِ  )لمبغكم معالـ التنزيؿ - ِ
 (.ُٓٗتيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف  ) - ّ
 (.ْٖٗ/ُفي ظبلؿ القرآف  ) - ْ
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 نممة:الدرس في االيجابية والمبادرة من قصة  -ٗ
ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ک  ک      چ ٹ ٹ 

﮳   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ ﮲     ڻ    

 (.ُٗ ُٔ )النمؿ چ﮴ ﮵  ﮶   ﮷ ﮸  ﮹ 
 ... النمػػؿ كادم عمػػ  كالجنػػكد الجيػػكش مػػف معػػو كمػػف سػػميماف قػػدـ إذا حتػػ  أم قػاؿ الزحيمػػي "

 ... بػذلؾ يشػعركا أف دكف كجنػكده  سػميماف يكسػرنكـ ال حتػ  بيػكتكـ  ادامكا النمؿ  ياأي يا  نممة نادت
 فيػـ مػف بػو المٌػو اصػو بمػا سػركرا أك تحػذيرىا  مػف تعجبػا قكليػا  فيـ أف بعد الضحؾ في شارعا فتبسـ

 كالحيػػكاف الطيػػر منطػػؽ تعميمػػي مػػف عمػػي أنعمػػت التػػي نعمتػػؾ أشػػكر أف أليمنػػي ربٌ   كقػػاؿ غرضػػيا 
 عمػػػ  الشػػػكر بكاجػػػب قيامػػػا كترضػػػاه تحبػػػو عمػػػبل أعمػػػؿ كأف بػػػؾ  كاإليمػػػاف لػػػؾ باإلسػػػبلـ كالػػػدم كعمػػػ 
  (3)."الصمحاء كاألكلياء األنبياء مف الصالحيف زمرة في الجنة في تكفيتني إذا كاجعمني النعمة 

 كسػركران بمػا كالبيػاف الفصػاحة مػف أكتيتػو لمػا  أم   چڻ  ڻ  ۀ  ۀچ الشػربيني " كقػاؿ
 النممػة سػمعو كػبلـ مػف اهلل آتػاه كبمػا   يعممػكف كىػـ أحػدان  يؤذم ال كجنكده أنو في العدؿ فم بو كصفتو
حاطتو  (1)".بمعناه كا 

كقػػاؿ أبػػك الطيػػب " كػػأنيـ لمػػا رأتيػػـ متػػكجييف إلػػ  الػػكادم فػػرت كنبيػػت سػػائر النمػػؿ مناديػػة ليػػا 
 كقد اشتمؿ ىذا القكؿ عم  أحد عشر نكعا مف الببلغة   چڳ  ڳچ قائمة 
ا  النػػػداء ب)يػػػا(. كثانييػػػا  أنيػػػا كنػػػت بػػػأم. كثالثيػػػا  نبيػػػت بيػػػا التنبيػػػو. كرابعيػػػا  سػػػمعت بقكليػػػا النمػػػؿ. أكليػػػ

كاامسػػيا  أمػػرت بقكليػػا  )ادامػػكا(. كسادسػػيا  نصػػت بقكليػػا )مسػػاكنكـ( جعػػؿ اطػػاب النمػػؿ كاطػػاب العقػػبلء 
ثامنيػػػػا  اصػػػػت بقكليػػػػا لفيميػػػػا لػػػػذلؾ الاطػػػػاب. كسػػػػابعيا  حػػػػذرت بقكليػػػػا )ال يحطمػػػػنكـ( أم ال يكسػػػػرنكـ. ك 

)سػػميماف(. كتاسػػعيا  عمػػت بقكليػػا )كجنػػكده(. كعاشػػرىا  أشػػارت بقكليػػا )كىػػـ(. كحػػادم عشػػرىا  عػػذرت بقكليػػا  
)ال يشػعركف( أم بحطمكػػـ  كال يعممػكف بمكػػانكـ  أم لػك شػػعركا لػـ يفعمػػكا  قالػت ذلػػؾ عمػ  كجػػو العػذر  كاصػػفة 

مػػنيـ حطػػـ ىػػذه الحيكانػػات  أال عمػػ  حفػػكظ  فػػبل يقػػ  ليػػـ بالعػػدؿ  كأنيػػا عرفػػت أف النبػػي معصػػـك  كجنػػده م
 (1)سبيؿ السيك  كىذا تنبيو عظيـ عم  كجكب الجـز بعصمة األنبياء كحفظ أصحابيـ".

ترفعػػت عػػػف الظػػف كالشػػػؾ فػػي نبػػػي اهلل  حيػػث أنيػػػا  النممػػة االيجابيػػػة مػػا أركع ىػػػذا الػػدرس مػػػف
ذا تبسـ سميماف مف قكليا؛ ثـ شػكر اهلل كلي  حت  النمؿ بدكف حؽ   فجيش الحؽ كالاير ال يقتؿكجيشو

 .صكت النمؿ عم  أف كىبو القدرة عم  سماع ذبذبات
 
 

                                                 

 (.ِٕٔ/ُٗالتفسير المنير لمزحيمي  ) - ُ
 (. َٗ/ّمشربيني  )لتفسير السراج المنير  - ِ
 (.ِٓ/َُلبياف في مقاصد القراف  )فتح ا - ّ
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 :ثقة بالنفسالو  تزرع الشجاعة, اإليجابية والمبادرة -٘
 ى  ائ  ائ ەئ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ٹ ٹ چ 

    ی  ی  جئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی      وئ   وئ  ۇئ  ۇئ     ەئ

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ   ٿ  ٿ  ٱ    ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ       ڦ   ڦ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  

 (.ِٔ ُِ النمؿ) چڇ   ڇ  ڇ    ڇ       ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ 

 أنػػو عمػػـ لمػػا كدافعػػان  العمػػـ لرتبػػة معظمػػان ك  لمشػػأف مفامػػان  إتيانػػو عقػػب چۋ چ البقػػاعي " قػػاؿ
 ممكػػؾ كامتػػداد عممػػؾ اتسػػاع مػػف أنػػت أم     چېئ  ىئ  ىئ  ىئچ عممػػان  أم چېئچ  عقكبتػػو مػػف أضػػمر

 يػؤتي قػد الامػؽ أضػعؼ أف عمػ  التنبيػو المكافحػة ىذه كفي  جياتو جمي  مف بالشيء العمـ  كاإلحاطة
 (3)".اهلل إل  شيء كؿ في العمـ كيردكا عمكميـ العمماء إل  لتتحاقر أقكاىـ إليو يصؿ ماال

 لقػػػد ضػػػرب اليدىػػػد فػػػي اإليجابيػػػة أركع المثػػػؿ  إنػػػو نػػػادر الكجػػػكد مػػػف حيػػػث الفيػػػـ كاإلاػػػبلص
 يحمميا.كاف لفكرة التي كا لؤلمانة

يمػػاف  كذكػػاء إدراؾ صػػاحب. عجيػػب ىدىػػد أمػػاـ أنفسػػنا كنجػػد" قػػاؿ سػػيد قطػػب   فػػي كبراعػػة كا 
يماء كتمميح و مكقف طبيعة إل  كيقظة النبأ  عرض  رعيػة ىػؤالء كأف  ممكػة ىػذه أف يػدرؾ فيػك  أريػب كا 
 فػي الاػبء ياػرج الػذم هلل إال يكػكف ال السػجكد أف كيػدرؾ  اهلل دكف مػف لمشػمس يسػجدكف أنيػـ كيدرؾ

 أكتػي اػاص ىدىػد ىػك إنمػا اليداىػد تػدرؾ ىكػذا كمػا  العظػيـ العػرش رب ىػك كأنػو كاألرض  السماكات
 (1)."المألكؼ تاالؼ التي الاارقة سبيؿ عم  الااص  اإلدراؾ ىذا

فقػد كػاف   لػـ يكػف اائفػان عنػدما حضػر  أف اليدىػد كػاف ثابػت الجػأش كالدرس الػذم نتعممػو ىػك
فصػحة العمػؿ كالكاجػب تشػف  لػو   كبػادر دكف تكميػؼ مػف أحػد  م  الميمة التػي كمػؼ نفسػو بيػا ايجابيان 

عػرش الممكػة كحػد اهلل  بعػدما رأل  اهلل كعظمتػوفالميمػة عظيمػة ألنيػا تتعمػؽ بتكحيػد   اركجو دكف إذف
فقػد كػاف سػببا  كىػك مجػرد ىدىػد!  رب العرش العظيـ  كىذا مكض  سجدة في القػرآف  فػانظركا إليجابيتػو

مركػز إيجابيػة فػي كػؿ مكػاف يضرب المثػؿ لعناصػر األمػف العسػكرم بػاف يككنػكا   ليداية مممكة بأكمميا
 .اإلمكانات في قير المؤثرات كيستادمكفلظركؼ  التعمؿ باكيترككف باإلصبلح   كفمك قي
 االيجابية والمبادرة في قصة مؤمن يس: -ٙ

ال يامػػك زمػػاف مػػف المامصػػيف الػػذيف يػػدعكف إلػػ  اهلل عمػػ  بصػػيرة  ال يضػػرىـ مػػا يبلقكنػػو مػػف  
صػراران  كىنػا تتجمػ  الػنفس اإليجابيػة فػي أركع  شدائد كصعاب في سبيؿ دعكة اهلل  بػؿ يزيػدىـ عزيمػةن كا 

ہ  ہ   ھ  ھ  ھ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  چ   ٹ ٹصػػػػػػػػػػػػكرىا  

                                                 

 (.ْْٕ/ُٗ(  كانظر جام  البياف في تأكيؿ القرآف لمطبرم  )ُْٗ/ٓنظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر  ) - ُ
 (.ِِٔٗ/ٓفي ظبلؿ القرآف  ) -ِ
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ٴۇ  ۋ        ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ۆ  ۈ  ۈ ۓ  ۓ  ﮲ ﮳  ﮴   ﮵  ﮶  ﮷     ھ  ے  

 .(ِٓ:َِ )يس چۇئ  ۇئ ۆئ  ۆئ ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ    ې  ې  ې  ې    ى  
 كالبسػاطة الصػدؽ فييػا  سػتقيمةالم الحػؽ لػدعكة السػميمة الفطػرة اسػتجابة إنيا قطب " سيد يقكؿ

 بعػد ليػا فاسػتجاب الػدعكة سػم  رجػؿ فيػذا المبػيف لمحػؽ القػكم اإليقاع كتمبية  اإلدراؾ كاستقامة كالحرارة
 حقيقػػة قمبػػو استشػػعر كحينمػػا  لقكمػػو مقالتػػو فػػي عنػػو يتحػػدث مػػا كالمنطػػؽ الحػػؽ دالئػػؿ مػػف فييػػا رأل مػػا

 يػػرل كىػػك بعقيدتػػو داره فػػي يقبػػ  كلػػـ سػػككتان؛ عمييػػا يطػػؽ فمػػـ ضػػميره فػػي الحقيقػػة ىػػذه تحركػػت اإليمػػاف
 شػػعكره فػػي كتحػػرؾ ضػػميره فػػي اسػػتقر الػػذم بػػالحؽ سػػع  كلكنػػو كالفجػػكر؛ كالجحػػكد حكلػػو مػػف الضػػبلؿ
 ليقػكـ يسػع  المدينػة أقصػ  مػف كجػاء  كييػددكف كيتكعػدكف كيجحػدكف يكػذبكف كىػـ قكمػو إلػ  بو سع 
 أف يكشػككف الػذم األثػيـ اعتػدائيـ مقاكمة كفي البغي  عف كفيـ كفي الحؽ  إل  قكمو دعكة في بكاجبو
 أك قكمػػو مػػف عػػزكة فػػي يكػػف كلػػـ  سػػمطاف كال جػػاه ذا يكػػف لػػـ الرجػػؿ أف كظػػاىر المرسػػميف عمػػ  يصػػبكه
 (3)."أقصاىا إل  المدينة أقص  مف بو كتجيء تدفعو ضميره في الحية العقيدة كلكنيا  عشيرتو مف منعة

 ما ك   العسكرم يمكنو أف يفعؿ الكثير لك أراد أف يككف ايجابيان األمف  ركأايرا نقكؿ بأف عنص
 ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ ﮲    چ يقكؿ تعال   في كؿ شيء عميو إال أف يتحرؾ نحك المعالي نحك األفضؿ

  (.ُُ)الرعد  چ﮳  ﮴ ﮵ 
 :ةالمطمب الثالث: الكفاءة العممية والقدرة البدني
نيػػة مػػف الصػػفات اليامػػة التػػي يجػػب أف يتحصػػؿ عمييػػا إف صػػفتي الكفػػاءة العمميػػة كالقػػدرة البد

عنصػػر األمػػف  فبالكفػػاءة العمميػػة يسػػتطي  أف يػػدرس أحػػكاؿ مػػا يعػػرض لػػو مػػف أمػػكر  كيعػػالج المشػػاكؿ 
التػػػي قػػػد تعتػػػرض سػػػير العمػػػؿ  كبالقػػػدرة البدنيػػػة يسػػػتطي  االسػػػتمرار فػػػي العمػػػؿ  كقػػػد تاتمػػػؼ الكفػػػاءات 

منيػػة قػػد يكػػكف تحصػػيميـ العممػػي يفػػكؽ قػػدراتيـ البدنيػػة كالقػػدرات مػػف عنصػػر لعنصػػر  فينػػاؾ عناصػػر أ
كىناؾ عناصر أمنية قد تفكؽ قػدراتيـ البدنيػة عمػ  تحصػيميـ العممػي  كاألمػر كػذلؾ كجػب عمػ  القيػادة 

عػرض نفسػو  األمنية العسػكرية كضػ  العنصػر المناسػب فػي المكػاف المناسػب  فيػذا نبػي اهلل يكسػؼ 
األرض لمػػا عمػػـ فػػي نفسػػو مػػف الحفػػظ كالعمػػـ  كيتضػػح ذلػػؾ مػػف عمػػ  الممػػؾ ليكػػكف أمينػػا عمػػ  اػػزائف 
 ابلؿ األمثمة في القصص القرآني 

 :أواًل: سبب استخبلص الممك ليوسف 
ٿ  ٹ ٹ چ  .تابلص يكسؼ سإف الكفاءة العممية كالقدرة البدنية كانت المؤىؿ األكبر ال 

چ  ڃ  ڃڃ  چ    ڄ   ڄ  ڃ   ڦ  ڄ   ٿ  ٹ  ٹ   ٹ    ٹڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ 

 (.ٓٓ:ْٓيكسؼ ) چچ

                                                 

 (.ِِٔٗ /ٓفي ظبلؿ القرآف  ) - ُ
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ڄ  ڃ    چ  قكلػو عقيػب ذلػؾ ألف أكليتنػي  بمػا عالـ استكدعتني  لما حافظ إني قاؿ الطبرم "

 ككفايتػو ذلػؾ فػي ابػرةن  عنػده بػأف إعبلمو فكاف األرض  ازائف استكفاءه الممؾ كمسألتو      چ ڃ  ڃ

 (3)."باأللسف كمعرفتو الحساب  حفظو إعبلمو مف أشبو إياه 
 أيضػػا كفيػػـ أمانتػػو القصػػة فػػي كتحقػػؽ إليػػو نسػػب ممػػا براءتػػو لمممػػؾ ثبػػت لمػػا القرطبػػي " كقػػاؿ

 (1)".چٹ  ٹ    ٹ     ٹچ    قاؿ ابللو حسف كتيقف عنده منزلتو عظمت كجمده صبره
 براءتػػو لػػو كظيػػرت   يكسػػؼ طمػػب عمػػ  بنػػاء الٌنسػػكة أمػػر مػػف األكبػػر الممػػؾ تحقػػؽ أف بعػػد" 

 كبعممػو بػو أعجب رؤياه  تعبير منو سم  فمما لنفسو  ليصطفيو الٌسجف  مف إليو إحضاره طمب كعٌفتو 
 مقاليػػد كسػػٌممو شػيء  كػػؿٌ  عمػ  كائتمنػػو نفسػو  عمػػ  كآمنػػو عاليػة  مكانػػة لديػو كأنزلػػو كأعػٌزه أدبػػو  كحسػف
دارة تصريؼ إليو كفٌكض كالٌسمطة  الحكـ   (1)."مصر أنحاء جمي  في كالمالٌية السياسٌية األمكر كا 

إشارة غم  الصفات التي تؤىمو ليذا  چچ  چ  چ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃڃ     ڄ چ كفي قكلو          
 األمر الذم ندب نفسو لو  كالتي بغيرىا ال يتحقؽ النجاح  كأبرز ىذه الصفات ىما الحفظ كالعمـ 

 (4) ."الدكاء كالحـز في تنفيذ الاطة التي رسميا العمـ  فيك بعممو كشؼ الداء كعرؼكالحفظ ىك الضبط  
 مػػا سػػبؽ أف الكفػػاءة العمميػػة كالقػػدرة البدنيػػة كانتػػا صػػفتيف بػػارزتيف فػػي حيػػاة يكسػػؼ يتضػػح م

كلكف الكفاءة العممية كانت ىي األبرز  كلك لـ تكف عنده القدرة البدنية لما استطاع احتماؿ مدة السػجف 
ىػػي األسػػاس الػػذم يجػػب أف نؤسػػس التػػي قضػػاىا صػػابران محتسػػبا  كػػذلؾ الكفػػاءة العمميػػة كالقػػدرة البدنيػػة 

إضػػػافة إلػػػ  الصػػػفات األاػػػرل التػػػي يجػػػب أف يتمتػػػ  بيػػػا عنصػػػر األمػػػف   أبنػػػاء األجيػػػزة األمنيػػػة عميػػػو
كىذا يجعمو اقػدر مػف   زيادة عف الكفاءة العممية كالقدرة البدنية كاف يتحدث بعدد مف األلسف فيكسؼ 

كمػػا كػػاف ليطمػػب ىػػذه   سػػرار  أمػػيف عمييػػاغيػػره فػػي التعامػػؿ مػػ  أصػػناؼ البشػػر  ككػػاف يتمتػػ  بحفػػظ األ
نمػػا طمبيػػا لمػػا عممػػو فػػي نفسػػو مػػف الكفػػاءة  عمػػ  الكاليػػة الكظيفػػة لذاتػػو حرصػػان  رغبػػة منػػو فػػي النفػػ    كا 

العاـ  كالدرس كالعبرة في ذلؾ لرجؿ األمف أال يككف أنانيان يبحث عف مصالحو الشاصية كلك كاف ذلؾ 
نمػػا يبحػػث عػػف النفػػ  العػػاـ لكػػؿ النػػاس  كالثكابػػت كالمبػػادئ  عمػػ  حسػػاب األكطػػاف كاألعػػراض كلػػـ   كا 

 غيره.  ةبيذه المسؤكلي ـيطمب تمؾ الكظيفة إال ألنو عمـ أنو لف يستطي  أحده القيا
 :ثانيًا: سبب اختيار الممك والقائد المسمم طالوت 

لمنصػػب  فيػػي أيضػػان سػػبب ااتيػػار طػػالكت  كمػػا أنيػػا كانػػت سػػبب اسػػتابلص يكسػػؼ  
ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  ٹ  ٹ الممؾ.

                                                 

 (.ُْٕ/ُٔجام  البياف في تأكيؿ القرآف  ) - ُ
 (.ُٕٗ/ٗآف  )الجام  ألحكاـ القر  - ِ
 (.ٖ/ُّالتفسير المنير لمزحيمي  ) - ّ
 (.ٔ/ٕ  )التفسير القرآني لمقرآف لعبد الكريـ الاطيب - ْ
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ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ    ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  

﮷ ﮸  ﮹  ﮺   (.ِْٕ)البقرة  چۓۓ ﮲   ﮳  ﮴  ﮵  ﮶ 
 تعميػػؿ ذلػػؾ مػػ  ليػػـ كبػػيف القاطعػػة الحجػػة كىػػك ااتػػاره أم چہ    ہ  ھچقػػاؿ القرطبػػي " 

 الحػػرب فػػي معينػػو ىػػك الػػذم كالجسػػـ اإلنسػػاف مػػبلؾ ىػػك الػػذم العمػػـ فػػي سػػطتوب كىػػك طػػالكت اصػػطفاء
 ال كالقػػكة كالػػديف بػػالعمـ مسػػتحقة كأنيػػا اإلمامػػة كأحػػكاؿ اإلمػػاـ صػػفة بيػػاف فتضػػمنت المقػػاء عنػػد كعدتػػو
 ااتاره أنو أابر تعال  اهلل ألف عميو متقدمة كأنيا النفس كفضائؿ العمـ م  فييا لمنسب حظ فبل بالنسب

ف كقكتػو لعممو يـعمي  مػا كشػركطيا اإلمامػة ذكػر مػف السػكرة أكؿ فػي مضػ  كقػد منتسػبا أشػرؼ كػانكا كا 
 إسػػرائيؿ بنػػي فػػي رجػػؿ أعمػػـ يكمئػػذ طػػالكت كػػاف  عبػػاس ابػػف قػػاؿ فييػػا أصػػؿ اآليػػة كىػػذه كيغنػػي يكفػػي
  (3)".العدك يييب مما الجسـ كزيادة كأتمو كأجممو

 أف عمػػ  تنبيػػو تعػػال  منػػو كىػػذا الجسػػـ  فػػي بسػػطةال عمػػ  العمػػـ  فػػي البسػػطة قػػدـ تعػػال  أنػػو "
 (1)."الجسمانية الفضائؿ مف كأكمؿ كأشرؼ أعم  النفسانية الفضائؿ

 عالمػػان  يكػػكف أف كيجػكز  الحػػرب أمػػر مػف ألجمػػو طمبػكه بمػػا المعرفػػة بػالعمـ المػػراد أفٌ  كالظػاىر" 
 فػػإفٌ  العمػػـ  أىػػؿ مػػف يكػػكف أف بػػدٌ  ال الممػػؾ أفٌ  كذلػػؾ كنبػػئ  إليػػو أكحػػي قػػد  كقيػػؿ  كبغيرىػػا بالػػديانات
 فػي كأىيػب النفػكس فػي أعظػـ ألنػو جيػارة العػيف يمػؤل جسػيمان  يكػكف كأف بو  منتف  غير مزدرل الجاىؿ
 (1)."كاالمتداد السعة  كالبسطة  القمكب

  كالجسـ الرأم بقكة  أم كالجسـ  بالعمـ عميكـ فضمو  أم چھ  ھ  ے  ے  ۓ چ"
 بػذلؾ حصػؿ المصػيب الػرأم يقتضػيو مػا تنفيػذ عمػ  كقػكم رأيػو تـ إذا وألن الممؾ  أمكر تتـ بيما المذيف
 حصػؿ الػرأم ضػعؼ مػ  البػدف قػكم كػاف فمػك األمػر  عميػو ااتػؿ األمػريف مػف كاحػد فاتو كمت  الكماؿ 

 قػػكة لػو كلػيس بػاألمكر عالمػا كػاف كلػك حكمػة  غيػػر عمػ  قػكة لممشػركع  كماالفػة كقيػر اػرؽ الممػؾ فػي
 (4)".شيئا ينفذه ال الذم رأمال يفده لـ تنفيذىا عم 

 الخبلصة:
يامػػػص الباحػػػث مػػػف اػػػبلؿ مػػػا سػػػبؽ أف صػػػفتي الكفػػػاءة العمميػػػة كالقػػػدرة البدنيػػػة مػػػف الصػػػفات 

لمػػا ليمػػا مػػف   سػػكاء كػػاف قائػػدان أك جنػػديان   األساسػػية التػػي يجػػب أف يتحمػػ  بيػػا عنصػػر األمػػف العسػػكرم
كػـ يجتيػد أىػؿ الباطػؿ مػف أجػؿ بػاطميـ فػي  فػنحف نػرل  أىمية في إدارة الصراعات الداامية كالاارجية

فبػالعمـ   فأصػبحكا أىػؿ الحضػارة كصػناع القػرار  كفي تدريب أجساميـ كاالعتناء بيا  تحصيميـ العممي
كالتي صنعكا بيا أحدث األسمحة مف طائرات كصكاري  عػابرة لمقػارات كسػفف   ممككا التكنكلكجيا الحديثة

                                                 

 (.ِْٔ/ّالجام  ألحكاـ القرآف  ) - ُ
 (.ْٔٗ/ُمفاتيح الغيب لمرازم  ) - ِ
 (.َِّ/ُالكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ لمزماشرم  ) - ّ
 (.َُٕسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف لمسعدم  )تي - ْ
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فيػػذا حػاؿ أعػػدائنا عنػػدما تمسػػككا   مػػف األرض تسػػير فػكؽ المػػاءعمبلقػة حاممػػة لمطػػائرات ككأنيػا قطعػػة 
سكاء مف فقد الثقة بالحكاـ كالجيكش العربية   حدأكأما حالنا فبل ياف  عم    باإلعداد المادم كالمعنكم

إال بسػبب ماالفتنػا كمػا ذلػؾ    أك عف مقدراتيا كايراتيا المسمكبة  مؤىمة لمدفاع عف كرامة األمةالغير 
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  چ  ال   لقكلو تع

  (.َٔاألنفػػػػػػػػػاؿ ) چې  ى   ى  ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ

     .كال عزة لنا كال كرامة إال بالعمؿ عم  تطبيؽ ىذه اآلية
 :المطمب الرابع: اليدوء وضبط النفس

 كااصة في الميمات الصعبة.  فإف ىذه الصفة عنصر أساسي في رجؿ األم 

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ     ھ      ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻچ ٹ ٹ  

 (.َُالقصص ) چھ
البحػر  إنػو أصػبح يقكؿ تعال  مابرنا عف فؤاد أـ مكس   حيف ذىب كلدىا فػي  قاؿ ابف كثير "

أم  إف كادت  چڻڻ  ڻ  ڻ  چ    ... فارغنا  أم  مف كؿ شيء مف أمكر الدنيا إال مف مكس 
 (3)".بحاليا  لكال أف اهلل ثىبَّتيا كصبَّرىا مف شدة كجدىا كحزنيا كأسفيا لىتيظير أنو ذىب ليا كلد  كتابر

يعنػػي  قاربػػت مػػف فػػراغ فؤادىػػا أف تقػػكؿ      چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ  كمعنػػ  كقػػاؿ الشػػعراكم " 
جمػػػػب لػػػػؾ النفػػػػ  ىػػػػك الػػػػذم ي ف اإليمػػػػافأل  چۀ   ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ     ھ  ھچإنػػػػو كلػػػػدم 

ٍف كاف فيو شيكة عاجمة لؾ  فمنعيػا إيمانييػا مػف  األمكمػة فػي ىػذا المكقػؼ شػيكة كيمنعؾ مف الضار  كا 
ضػرر كبيػر فػإٍف أحس ػكا يتبعيا كمف ممارسة العطؼ كالحناف الطبيعييف في األـ؛ ألف ىذه شيكة عاجمة 

 (1)."أنو كلدىا قتمكه
فػػػي  لشػػػيطاف أمػػػر المجتمعػػػيف مػػػ  رسػػػكؿ اهلل كمثالػػػو فػػػي السػػػنة يػػػـك العقبػػػة بعػػػد أف كشػػػؼ ا

بػادة بػف نىضػمة  كاهلل الػذم بعثػؾ بػالحؽ  إف شػئت لى الشعب   نمػيمفَّ عمػ  أىػًؿ منػ  قاؿ لو العباس بػف عي
قػػاؿ  فرجعنػػا إلػػي  (لػػـ نيػػؤمٍر بػػذلؾ  كلكػػف ارجعػػكا إلػػ  رحػػالكـ)  غػػدنا بأسػػيافنا؟ قػػاؿ  فقػػاؿ رسػػكؿ اهلل 
 (1)."حنامضاجعنا  فنمنا عمييا حت  أصب

فػبل يتعجػؿ بػالرد أك بػالظيكر   يتكجب عم  رجؿ األمف أف يتحمػ  باليػدكء كضػبط الػنفسلذلؾ  
فػػاهلل   كىػػك يظػػف أنػػو قػػد أحسػػف صػػنعان   فيػػؤدم إلػػ  مفسػػدة قػػد تجػػره كمػػف معػػو إلػػ  مػػا ال تحمػػد عقبػػاه

كلػكاله ليمػؾ   سبحانو يريد أف يعممنا درسان مف قصة أـ مكس  عمييمػا السػبلـ فػي اليػدكء كضػبط الػنفس
كىنػػاؾ مػػف األسػػرار التػػي ال يعرفيػػا العػػدك إال   كىػػذا رسػػكؿ اهلل كػػذلؾ يعممنػػا ضػػبط الػػنفس  مكسػػ  

                                                 

 (.ِِّ/ٔتفسير القرآف العظيـ  )- ُ
 (.َُِٖٗ/ُٕالشعراكم  ) تفسير - ِ
 (.َِْ/ِالسيرة النبكية البف كثير  ) - ّ
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  عػف أبػي ىريػػرة الاطيػر لمػا كرد  ؽفحػذار مػف ىػذا المنزلػ  مػف اػبلؿ اسػتدراج كاسػتفزاز المجاىػديف
 (3).(عند الغضبليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يممك نفسو )  قاؿ أف رسكؿ اهلل 

 المطمب الخامس: القدرة عمى التخفي والتمويو.
 .  ألنيا ترتبط بالعمؿ الميداني كالمباشركىذه الصفة ال تقؿ أىميةن عف سابقاتيا مف الصفات 

﮴  ﮵   ﮶ ﮷  ٹ ٹ چ  (.ُُالقصص ) چھ   ے  ےۓ  ۓ ﮲  ﮳ 

أم  اتبعػي  چےچيػا  فقالػت ل أمرت ابنتيا ككانت كبيػرة تعػي مػا يقػاؿ ليػا قاؿ ابف كثير "
﮴ چ أثػػػره  كاػػػذم ابػػػره  كتىطىمَّبػػػي شػػػأنو مػػػف نػػػكاحي البمػػػد. فارجػػػت لػػػذلؾ ﮳   كقػػػاؿ ...  چۓ ﮲    

  بػدار فرعػكف  كأحبتػو امػرأة  مكسػ  كذلػؾ أنػو لمػا اسػتقر  قتادة  جعمت تنظر إليػو ككأنيػا ال تريػده
 ان ؿ منيػا ثػدينا  كأبػ  أف يقبػؿ شػيئبػالممؾ  كاستطمقتو منو  عرضكا عميو المراض  التي فػي دارىػـ  فمػـ يق

فارجكا بو إل  سكؽ لعميـ يجدكف امرأة تصمح لرضاعتو  فمما رأتو بأيدييـ عرفتو  كلـ تظير   مف ذلؾ
 (1)."ذلؾ كلـ يشعركا بيا

﮳  ﮴   چ كقػػػاؿ البغػػػكم " ﮲  أنيػػػا كانػػػت تمشػػػي جانبػػػا  أم  عػػػف بعػػػد  كفػػػي القصػػػة چۓ 
 (1)".كتنظر ااتبلسا ترم أنيا ال تنظره

كىػػذا مػػف تمػػاـ الحػػـز كالحػػذر  فإنيػػا لػػك أبصػػرتو  كجػػاءت إلػػييـ قاصػػدة  لظنػػكا بيػػا أنيػػا ىػػي " 
 (4)."التي ألقتو  فربما عزمكا عم  ذبحو  عقكبة ألىمو

عنصر األمف إذا أراد أف يؤدم المياـ المككمة إليو فبل بد مػف التافػي كالتمكيػو حتػ   كىذا دكر
بعػد عػكف  كلػكال ىػذه الصػفة فػي أاػت مكسػ    ره فتفسد األمكركال ينكشؼ أم  يكفؽ في تنفيذ المياـ

 كألضرت بأاييا كىي في األصؿ تريد نفعو.   اهلل كتكفيقو لكشؼ أمرىـ
 

 

 

 
                                                 

 (.ّٕٔٓ) :( رقـِِٕٔ/ٓباب الحذر مف الغضب  )   كتاب األدب صحيح الباارم - ُ
 (.ِِّ/ٔتفسير القرآف العظيـ  ) - ِ
 (.ُْٗ/ٔمعالـ التنزيؿ  ) - ّ
 (.ُّٔتيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف لمسعدم  ) - ْ
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 :المطمب األول: الرصد واالستطبلع
 :وأواًل: مفيوم
حصػػاء  كمتابعػػة  " ىػػي تمػػؾ العمميػػة االسػػتابارية التػػي تاػػتص بمراقبػػة  أمػػكر غيػػر طبيعيػػة  كا 

 (3) ككشؼ أسرارىا.  كجم  معمكمات عنيا  كمسمكيات أفراد
أك   استكشػػػاؼ معمكمػػػاتي لمجاىيػػػؿ ماديػػػة إلػػػ ييػػػدؼ   ذىنػػػي أك نفسػػػي نسػػػانيإ" ىػػػك نشػػػاط  
أك   سػػػكاء كانػػػت عسػػػكرية  كتشػػػمؿ عمميػػػة الرصػػػد كاالسػػػتطبلع رصػػػد أمػػػاكف ثابتػػػة كمتحركػػػة  نظريػػػة

كدراسػػتو مػػف   حتػػ  نتعػػرؼ عمػػ  طبيعػػة اليػػدؼ  كمؤسسػػات تابعػػة لمعػػدك كأذنابػػو  أك إداريػػة  اقتصػػادية
  (1)كجم  المعمكمات كغيرىا". كاإلحصاء عف طريؽ التصكير  كيتـ ذلؾ  كافة الجكانب

" ىك مجمكعة التدابير المتاذة لجم  المعمكمات الدقيقة عػف تحركػات العػدك  كاكتشػاؼ مكاقعػو      
المتقدمػػػة كالحميفػػػة  بغيػػػة مسػػػاعدة القائػػػد عمػػػ  اتاػػػاذ قػػػرار سػػػميـ بنػػػاء عمػػػ  معمكمػػػات دقيقػػػة مػػػا أمكػػػف 

 (1)محد األدن  مف المفاجآت  كىك مبدأ مف مبادئ الحرب الحديثة".كتعريض القكات الصديقة ل
 (5)"رقبتوأم يقاؿ رصدتو  كيقاؿ " (4)".الرصد اسـ جم  لمراصد كالحراس لمحارس "بف جزم اقاؿ ك     

ہ  ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴   چ   ٹ ٹ 

﮿  ﯀  ﯁       (.ٓ التكبة) چ﮵﮶ ﮷  ﮸  ﮹  ﮺     ﮻  ﮼  ﮽  ﮾ 

قعكد المراصد أم الرصد العاـ  كىػك مراقبػة العػدك بػالقعكد ليػـ فػي كػؿ  قاؿ محمد رشيد رضا "
مكاف يمكف اإلشراؼ عمييـ  كرؤية تجكاليـ كتقمبيـ في الببلد منو فالمرصد اسـ مكاف  كاصو بعضيـ 

ك لمشػرؾ فػي البيػت بطرؽ مكػة   كالفجػاج التػي تنتيػي إلييػا لػئبل يعػكدكا إلييػا إلاػراج المسػمميف منيػا  أ
 (6)".كالصكاب أنو عاـ  كالطكاؼ فيو عراة

أم  عمػػ  كػػؿ طريػػؽ  كالمرصػػد  المكضػػ  الػػذم يرقػػب فيػػو العػػدك  مػػف رصػػدت كقػػاؿ البغػػكم " 
 (7)."الشيء أرصده  إذا ترقبتو  يريد  ككنكا ليـ رصدا لتأاذكىـ مف أم كجو تكجيكا

فكـأنيم فضـموا  رجـال عمـى عيـد عمـر ذكـر ) كأارج الحاكـ بسنده إل  ابف سيريف أنػو قػاؿ 
عنو فقال: واهلل لميمة من أبي بكر خيـر  عمر عمى أبي بكر رضي اهلل عنيما قال: فبمغ ذلك عمر 

لينطمق إلى الغار ومعو أبو  من آل عمر وليوم من أبي بكر خير من آل عمر لقد خرج رسول اهلل 
فقـال: يـا أبـا بكـر مالـك  رسـول اهلل  بكر فجعل يمشي ساعة بين يديو وساعة خمفو حتى فطـن لـو

                                                 

 (.ُِٖفرساف الشيادة  ) -سمسمة الكعي األمني عم  درب حذيفة بف اليماف - ُ
 المرج  السابؽ نفس الصفحة. - ِ
 (.َٖغزة فمسطيف  ) -لمتدريب معيد تدريب الضباط اإلدارة العامة -محاضرات في العمـك العسكرية إدارة التعميـ - ّ
 (.ِّٔ/ّالتسييؿ لعمـك التنزيؿ  ) - ْ
 (.ُٗ/ُمعجـ الفركؽ المغكية لمعسكرم  ) - ٓ
 (.ُْٗ/َُتفسير المنار  ) - ٔ
 (.ُّ/ْمعالـ التنزيؿ  ) - ٕ
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تمشي ساعة بين يدي وساعة خمفي؟ فقال: يا رسول اهلل أذكر الطمب فأمشي خمفك ثـم أذكـر الرصـد 
فأمشي بين يديك فقال: يا أبا بكـر لـو كـان شـيء أحببـت أن يكـون بـك دونـي قـال: نعـم والـذي بعثـك 

ا انتييا إلى الغار قال أبـو بكـر: مكانـك يـا بالحق ما كانت لتكون من مممة إال أن تكون بي دونك فمم
رسول اهلل حتى أستبرئ لك الغار فدخل واستبرأه حتى إذا كان في أعبله ذكـر أنـو لـم يسـتبرئ الحجـرة 

انـزل يـا رسـول اهلل فنـزل فقـال  ثم قال: أستبرئ الحجرة فدخل واستبر أفقال: مكانك يا رسول اهلل حتى 
  (3).(ن آل عمرعمر: والذي نفسي لتمك الميمة خير م

فـي ليمـة شـديدة  لقـد رأيتنـا فـي الخنـدق مـع رسـول اهلل )  يقػكؿ  حذيفػة بػف اليمػافكىػذا 
مـن رجـل ينظـر لنـا مـا فعـل القـوم  ":فقـال رسـول اهلل  البرد قد اجتمـع عمينـا البـرد والجـوع والخـوف

فمـا قـام منـا رجـل ثـم الجنة والرجوع  جعمو اهلل رفيقي في الجنة" فقال حذيفة: يشرط لو رسول اهلل 
 عاد يقول ذلك ثبلث مرات وما قام رجل واحد من شدة الجوع والقر والخـوف. فممـا رأى رسـول اهلل 

. قـال: فمـم أجـد بـدا مـن القيـام حـين فـوه باسـمي فجئتـو (يـا حذيفـة ) ذلك ال يقوم أحد, دعاني فقال:
؟". فقمت: ال, والذي بعثـك بـالحق ولقمبي وجبان في صدري, فقال: "تسمع كبلمي منذ الميمة وال تقوم 

اذىب فانظر ما فعل القوم وال ترمين بسـيم وال بحجـر )فقال:  ,إن قدرت عمى ما بي من الجوع والبرد
. فقمت: يا رسول اهلل ما بي يقتموني ولكني أخاف (وال تطعن برمح وال تضربن بسيف حتى ترجع إلي

فعرفـت أنـو ال بـأس عمـي مـع كـبلم رسـول اهلل . (ليس عميك بـأس) : قال رسول اهلل ,أن يمثموا بي
 :فمما ولى حذيفة قـال رسـول اهلل (اذىب فادخل في القوم فانظر ماذا يقولون) األول. ثم قال .: 
فــدخل  (الميــم احفظــو مــن بــين يديــو ومــن خمفــو وعــن يمينــو وعــن شــمالو ومــن فوقــو ومــن تحتــو)

ن الــريح تفعــل  بيــم مــا تفعــل ال تقــر ليــم قــرارا وال بنــاء. عســكرىم فــإذا ىــم يصــطمون عمــى نيــرانيم وا 
فأقبمت فجمست عمى نار مع قوم فقام أبو سفيان فقال احذروا الجواسيس والعيون, ولينظـر كـل رجـل 
جميســو. قــال: فالتفــت إلــى عمــرو بــن العــاص فقمــت: مــن أنــت؟ وىــو عــن يمينــي. فقــال: عمــرو بــن 

؟ فقال: معاويـة بـن أبـي سـفيان. ثـم قـال العاص. والتفت إلى معاوية بن أبي سفيان فقمت: من أنت 
 أجـدب الجنـاب, وأخمفتنـا بنـو قريظـةأبو سفيان: إنكم واهلل لستم بدار مقـام لقـد ىمـك الخـف والكـراع و 

وبمغنــا عــنيم الــذي نكــره وقــد لقينــا مــن الــريح مــا تــرون واهلل مــا يثبــت لنــا بنــاء وال تطمــئن لنــا قــدر 
س عمـى بعيـره وىـو معقـول ثـم ضـربو فوثـب عمـى ثـبلث فارتحموا فإني مرتحل. وقـام أبـو سـفيان وجمـ

" ال تحـدث شـيئا حتـى تـأتي" ثـم  إلـيّ  قوائم فما أطمق عقالو إال بعد ما قام. ولـوال عيـد رسـول اهلل 
شئت, لقتمتو. فناداه عكرمة بن أبي جيل إنك رأس القوم وقائدىم تقشع وتترك الناس؟ فاستحيى أبو 

بزمامو وىو يقوده وقال: ارحموا قال: فجعل الناس يرتحمون وىـو سفيان فأناخ جممو ونزل عنو وأخذ 
قائم حتى خف العسكر ثم قال لعمرو بن العاص يا أبا عبد اهلل ال بد لي ولك أن نقيم في جريـدة مـن 

                                                 

سناد عم  شرط الشيايف لكال (. كقاؿ  ىذا حديث صحيح اإلِْٖٔ(. برقـ  )ٕ/ّالمستدرؾ عم  الصحيحيف لمحاكـ  ) - ُ
 تعميؽ الذىبي قي التمايص  صحيح مرسؿ.  -إرساؿ فيو ك لـ يارجاه 
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خيل بـإزاء محمـد وأصـحابو فإنـا ال نـأمن أن نطمـب حتـى ينفـذ العسـكر. فقـال عمـرو: أنـا أقـيم. وقـال 
 فأقـام عمـرو وخالـد فـي مـائتي فـارس رى يا أبا سميمان ؟ فقال: أنا أيضـا أقـيم.لخالد بن الوليد: ما ت

قــالوا: وذىــب حذيفــة إلــى غطفــان فوجــدىم قــد  ,وســار العســكر إال ىــذه الجريــدة عمــى متــون الخيــل
 (3).(فأخبره ارتحموا, فرجع إلى رسول اهلل 

كبػر درس أ ة أف الرصػد كاالسػتطبلع ال تحػده ظػركؼ  ففػي حػديث حذيفػ كابلصة مػا سػبؽ
 القػػارص كالبػػرد كال الاػػكؼ  لػػـ يعيقػػو الجػػكع كال العطػػش إذ لمعػػامميف فػػي كحػػدات الرصػػد كاالسػػتطبلع 

أف تػزرع األمػؿ فػي نفػكس الجنػد فػي مثػؿ ىػذه الحػاالت  كمػا فعػؿ سػيدنا رسػكؿ اهلل  ةكيجب عم  القيػاد
.  (1) ىذا كلعنصر االستطبلع صفات يجب أف يتحم  بيا كىي 

 ف المراقبة غالبان ما تككف طكيمة كشاقة.أل  كران حميمان أف يككف صب -ُ

 التعامؿ م  الكسط االجتماعي. كأساليبالحديث  إدارةأف يككف سري  البديية كقادر عم   -ِ

 يككف لديو القدرة عم  التكيؼ م  الساترة التي يستادميا. أف -ّ

 بمعالـ المنطقة كالمدينة. دقيقةتككف لو معرفة  أف -ْ

 كالشاصيات. كاألماكف األسماء بحيث يستطي  حفظ   كقكم الذاكرة  حظةيككف دقيؽ المبل أف -ٓ

 العمؿ. كقكة  كالصبر  التي تمكنو مف انجاز المياـ  كالقتالية  أف يككف لديو القدرة الجسمانية -ٔ
 : الرصد واالستطبلع في القصص القرآني:اً ثاني
 :استطبلع أخت موسى  -ٔ

 (.ُُالقصص ) چ﮷ھ   ے  ےۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ٹ ٹ چ 

  (1)."آثارىـ قصي أثر مكس   اتبعي أثره  تقكؿ  قصصت آثار القكـ  إذا اتبعت قاؿ الطبرم "       

 (4)".اتبعي أثره  كاذم ابره  كتىطىمَّبي شأنو مف نكاحي البمد. فارجت لذلؾقاؿ ابف كثير "        
     بؿ ىناؾ   صر عم  الرجاؿ فحسبكفي ىذا دليؿ عم  أف العمؿ في المجاؿ األمني ال يقت       

كلذلؾ سميت ىذا المطمب بمياـ عنصر    مكس كمثاؿ أات   مشاركة لمنساء في العمؿ األمني
 كغيرىا مف عناصر األمف م  الرجؿ.  كاليدىد  كالنممة  الشتمالو عم  عمؿ المرأة  األمف العسكرم

 استطبلع النمل: -ٕ
ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ     ک  ک       ڌ   ڌ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ ژ ژ  ڑ  ٹ ٹ چ 

 (.ُٖ ُٕ النمؿ) چں  ں    ڻ ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ ڳ  ڳ   

                                                 

 (.َْٗ/ِمغازم الكاقدم  ) - ُ
 (.ُِٗفرساف الشيادة  ) -سمسمة الكعي األمني عم  درب حذيفة بف اليماف - ِ
 (.ُّٓ/ُٗجام  البياف في تأكيؿ القرآف  ) - ّ
 (.ُُْ/ْ)في ظبلؿ القرآف لسيد قطب   -ْ
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عمػ  بنػي البشػر فقػد يسػتفيد  تقتصػرنمحظ فػي ىػذه اآليػات الكريمػة أف المعمكمػات السػابقة ال  " 
إذ قالػت  منيا الحيكاف كلطير  إذ استفاد النمؿ مف المعمكمات السابقة  فاستعمؿ كسائؿ االنػذار المبكػر 

نممػػػة بمغػػػة جنسػػػيا حسػػػب مػػػا كصػػػمت اليػػػو مػػػف معمكمػػػات  ادامػػػكا مسػػػاكنكـ حفاظػػػان عمػػػ  حيػػػاتكـ  الف 
سػػميماف كجنػػكده ربمػػا يدكسػػكف بػػأرجميـ فػػكقكـ فتحطمػػكف بغيػػر قصػػد  فقػػد بينػػت السػػبب فػػي تكجيػػو ىػػذا 

 (3).االنذار ال  جماعتيا مف النمؿ بفضؿ المعمكمات السابقة التي حصمت عمييا"
أف النممػػػة التػػػي حػػػذرت كادم النمػػػؿ كىػػػـ قكميػػػا كبنػػػي جنسػػػيا كانػػػت بمثابػػػة  ممػػػا سػػػبؽيتضػػػح 

كعرفػت أف الػذيف معػو ىػـ جنػكده   إذ أنيا عممت اسػـ سػميماف   عنصر استطبلع مف الدرجة األكل 
كأنيـ سػيمركف عػف كاد النمػؿ لػذلؾ سػارعت   كعممت مسار طريقيـ  لذلؾ كاف تحذيرىا عف عمـ كركية

كحػددت ليػـ المكػاف الػذم يجػب   اكفان مف ىبلكيـ فيما يسم   )األمف الجمػاعي(  جنسيابتحذير بني 
كىػك بمثابػة صػافرة اإلنػذار التػي تسػتادـ اليػـك عنػد حػدكث   لمنجاة مف الاطػر القػادـ  أف يتحصنكا فيو

فالكػػػؿ يعػػػرؼ مابئػػػو فيتحصػػػف فيػػػو عنػػػد سػػػماعيا  كىػػػذه رسػػػالة لعناصػػػر األمػػػف   طػػػكارئ فػػػي الحػػػركب
كالنمػؿ   كأكثر استطبلعان لما يدكر حكليـ مف أحداث متسارعة  بأال تككف النممة أحكط منيـ  مالعسكر 

فيػػػي بػػذلؾ رسػػمت اطػػةن دفاعيػػةن مػػػف عػػدة نقػػاط فػػي جانػػب االسػػػتطبلع   مػػف المامكقػػات الغيػػر مكمفػػة
 لعناصر األمف العسكرم كىي 

 اإلحاطة بالاطر القادـ مف جمي  جكانبو. -ُ
.تحديد اليدؼ كمعرفة مصد -ِ  ر اليجـك
حت  يؤاػذ األمػر عمػ  محمػؿ   فييا بياف بالاطر القادـ  النداء بطريقة تعميـ كمفيكمة لمجمي  -ّ

 كعم  كجو السرعة.  الجدية
 محدد لمتحصف في مثؿ ىذه الحاالت.تحديد المكاف ال -ْ

 :استطبلع إخوة يوسف  -ٖ
ٿ    ٿ   ٿ   ٺ  ٺ     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ ٹ ٹ چ

  (.  ٕٖيكسؼ ) چٿ
 مػػػف قريػػػب كىػػػك بالحاسػػػة الايػػػر طمػػػب  التحٌسػػػس  چٻچقػػػاؿ محػػػي الػػػديف الشػػػريؼ " 

 كمنػػػو الشػػػر فػػػي يكػػػكف كبػػػالجيـ الايػػػر فػػػي يكػػػكف بالحػػػاء التحسػػػس اف  كقيػػػؿ بػػػالجيـ الػػػذم التجٌسػػػس
 جميػ  تتنػاكؿ فيػي عجيبػة اػكاص المػادة كليػذه النػاس عػكرات عػف الكشػؼ يطمب الذم كىك الجاسكس

 تسػػػم  كتحٌسػػػس ... يقػػػاؿ األشػػػياء فػػػي التػػػأثير إحػػػداث إلػػػ  كتشػػػير نفكسػػػيـ  كىػػػكاجس النػػػاس كالجاػػػ
 تابػر منػو كتحٌسػس بالحاسػة  كتطٌمبو تعٌرفو الشيء كتحٌسس إدراكو  في سع  الابر كتحٌسس كتبٌصر 

                                                 

 (.ُّٓ/ُٗجام  البياف في تأكيؿ القرآف  ) - ُ
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 ـكالشػػػ كالبصػػر السػػم  ىػػي الامػػس كالحػػكاس المدركػػػة  النفسػػانية كالقػػكة الحػػاس مؤنػػث كالحاسػػة ابػػره 
  (1)".كالممس كالذكؽ

 كممػػػػػة فيػػػػػو نجػػػػػد     چٱٻٻ ٻ ٻ پچ  يعقػػػػػكب كقػػػػػكؿكقػػػػػاؿ الشػػػػػعراكم " 
 لمػنفس المعمكمػات إدراؾ منافػذ ىػي كالحكاس  (حكاس) عم  ييجم  كالحس   الحس   مف كىي  (تحسسكا)

 نعمػـ ىكذاك  .عقمية قضايا لتصير حكاسنا كتدركيا الميحسَّة  األمكر مف عندنا تنشأ فالمعمكمات البشرية 
 العممػاء اكتشػؼ بػؿ الظػاىرة؛ الامػس الحػكاس عم  مقصكرة غير كىي المعرفة  قنكاتي  ىي الحكاس أف
  كقكلػػػو سػػػابقة كثيػػػرة مػػػراتو  فػػػي األمػػػر ليػػػذا تعرضػػػنا أف كسػػػبؽ ظػػػاىرة  غيػػػر أاػػػرل حػػػكاسَّ  ىنػػػاؾ أف
 .ةالحقيقػ إلػ  تصػمكا كػي طاقة  مف فييا ما بكؿ حكاسكـ  أعممكا يعني .چٻ  ٻ  ٻ  پچ

ػػفٍ  عمػػ  أيطًمقىػػتٍ  قػػد( الجاسػػكس) كممػػة أف كنعمػػـ ػػتٍ  مى ـ   كيػػرل يتنصَّ  عنػػد كالتحر كػػات األابػػار رائحػػة كيشيػػ
ـٍ ) األابار التقاط يحترؼ لمف نقكؿ العاـ عيٍرفنا كفي .أيضان ( عيف) لو كيقاؿ األعداء؛ معسكر  لنا ًشـٍ  شى
 (1)."(الفبلني األمر حكاية عم 

معنػػػ  أمنػػػي   چپ ٻ ٻ ٻ  ٻٱچ  ب يػػػرل الباحػػػث أف فػػػي قػػػكؿ يعقػػػك 
فػػاذىبكا   أضػػعتـ يكسػػؼ أضػػعتـ أايػػو ككأنػػو يقػػكؿ ليػػـ كمػػا أنكػػـ  كىػػك يريػػد تػػذكيرىـ بيكسػػؼ   رفيػػ 

فاسػػتغؿ المكقػػؼ كذكػػرىـ   كفييػػا مػػف معػػاني الثقػػة المطمقػػة بػػاهلل القػػادر عمػػ  كػػؿ شػػيء  كابحثػػكا عنيمػػا
 .القضية الحاضرةب القضية السابقة

 تثبت والدقة في نقل المعمومات:المطمب الثاني: ال
 عمى المجتمع: هأواًل: أثر 
حقػائؽ األمػػكر  فنتجنػب ظمػػـ  تعرفنػا عمػػ  كتحػرم الدقػػة حيػث أف التأكػد مػػف المعمكمػات الػػكاردة 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ ٹ چ  األشػػااص  كتتحقػػؽ العدالػػة فػػي المجتمػػ 

    (.ٔ)الحجرات  چٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

ـٌ سممة قالت " بعث رسػكؿ اهلل الطبرم بسنده  لرك  رجػبل فػي صػدقات بنػي المصػطمؽ  عف أ
  قػػاؿ  فحٌدثػػو الشػػيطاف أنيػػـ يريػػدكف بعػػد الكقعػػة  فسػػم  بػػذلؾ القػػكـ  فتمقػػكه يعظمػػكف أمػػر رسػػكؿ اهلل 

  فقػاؿ  إف بنػي المصػطمؽ قػد منعػكا صػدقاتيـ  فغضػب رسػكؿ اهلل قتمو  قالت  فرج  إلػ  رسػكؿ اهلل 
  كالمسممكف قاؿ  فبم  القكـ رجكعو قاؿ  فأتكا رسكؿ اهلل و حيف صم  الظير فقالكا  نعكذ ل فصفكا

باهلل مف ساط اهلل كساط رسكلو بعثت إلينا رجبل مصٌدقا  فسررنا بذلؾ  كقػٌرت بػو أعيننػا  ثػـ إنػو رجػ  
ممكنػػو حتػػ  جػػاء مػػف بعػػض الطريػػؽ  فاشػػينا أف يكػػكف ذلػػؾ غضػػبا مػػف اهلل كمػػف رسػػكلو  فمػػـ يزالػػكا يك

                                                 

 (.ْٓ/ٓ  )إعراب القرآف كبيانو  -ُ
 (.َّٕٓ/ُُتفسير الشعراكم  ) - ِ
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ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     چ  قػاؿ  كنزلػتببلؿ  كأٌذف بصبلة العصػر؛ 

 (3)".چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ 
ػػػا  مػػػف اآلداب التػػػي عمػػػ  أكلػػػي األلبػػػاب  التػػػأدب بيػػػا كاسػػػتعماليا  كىػػػك أنػػػو إذا "            كىػػػذا أيضن

ػا فػي اإلثػـدنا  فػإف فػي ذلػؾ اطػرنا كأابرىـ فاسؽ بابر أف يتثبتكا في ابره  كال يأاذكه مجػر   بيػرنا  ككقكعن
فإف ابره إذا جعؿ بمنزلة ابر الصادؽ العػدؿ  حكػـ بمكجػب ذلػؾ كمقتضػاه  فحصػؿ مػف تمػؼ النفػكس 
كاألمػػكاؿ  بغيػػر حػػؽ  بسػػبب ذلػػؾ الابػػر مػػا يكػػكف سػػببنا لمندامػػة  بػػؿ الكاجػػب عنػػد ابػػر الفاسػػؽ التثبػػت 

ف دلت عم  كذبػو  كػذب كلػـ يعمػؿ كالتبيف  فإف دلت الدالئؿ كالقرائف عم   صدقو  عمؿ بو كصدؽ  كا 
بػػو  ففيػػو دليػػؿ  عمػػ  أف ابػػر الصػػادؽ مقبػػكؿ  كابػػر الكػػاذب  مػػردكد  كابػػر الفاسػػؽ متكقػػؼ فيػػو كمػػا 

 (1)."مف الاكارج  المعركفيف بالصدؽ  كلك كانكا فساقنا ذكرنا  كليذا كاف السمؼ يقبمكف ركايات كثير
أتاكـ فاجر  ال يبالي بالكذب  بابر فيو إضرار بأحػد  فتبينػكا الحقيقػة كتثبتػكا  إف  "قاؿ الزحيمي        

مف األمر  كال تتعجمكا بالحكـ حت  تتبصركا في صحة الابر  لتظيػر الحقيقػة  اشػية أف تصػيبكا قكمػا 
 باألذل  كتمحقكا بيـ ضررا ال يستحقكنو  كأنتـ جاىمكف حاليـ  فتصيركا عم  مػا حكمػتـ عمػييـ بالاطػإ

 (1)."ذلؾ نادميف عم 
ككأد   أف التثبػت كالدقػة فػي نقػؿ المعمكمػات تػؤدم إلػ  تماسػؾ المجتمعػات نستامص ممػا سػبؽ

ففيػػو   بيػػنيـ  أمػػا قبػػكؿ الابػػر دكف التثبػػت مػػف صػػحتو ةكتقػػكم مبػػدأ الثقػػ  كحقػػف دمػػاء المسػػمميف  الفتنػػة
الصػػؼ متماسػػكان قكيػػان لػػيس فيػػو ليبقػػ    الندامػػة كالاسػػراف  لػػذلؾ فحػػرم بنػػا أف نتثبػػت فػػي نقػػؿ األابػػار

 لمفاسقيف نصيب. 
 في التثبت والدقة في نقل المعمومات:  ثانيًا: منيج القصص القرآني

ژ    ڈ  ٹ ٹ چ  ناقميػا مػػؤتمف حتػػ  كلػك كػػافمػػنيج ربػاني  المعمكمػػات الػكاردةالتثبػت مػف  

 (.ِٕ ِٖ:)النمؿچگ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ک  گژ  ڑ  ڑ  ک  ک  
كفي ىذا داللة عم  أف ابر الكاحد ال يكجب العمـ فيجب التكقؼ فيو عم  حٌد شيرم " قاؿ الق

تعٌرؼ  ىؿ ىك صدؽ أـ كذب؟ كلٌما عرؼ يالتجكيز  كفيو داللة عم  أنو ال يطرح بؿ يجب أف 
ككذلؾ سبيؿ الكالي فإٌف عدلو يمنعو مف الحيؼ عم    سميماف ىذا العذر ترؾ عقكبتو كما تكٌعده بو

 (4)."كيقبؿ عذر مف كجده في صكرة المجرميف إذا صدؽ في اعتذارهرعيتو  

                                                 

 (.ِٕٖ/ِِجام  البياف في تأكيؿ القرآف  ) - ُ
 (.ٕٗٗتيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف لمسعدم  ) - ِ
 (.ِِْٕ/ّالتفسير الكسيط  ) - ّ
 (.ّْ/ّير القشيرم  )تفس - ْ
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كال يتسػرع سػميماف فػي تصػديقو أك تكذيبػو كال يسػتافو النبػأ العظػيـ الػذم جػػاءه كقػاؿ سػيد قطػب "       
 (3)".شأف النبي العادؿ كالممؾ الحاـز  إنما يأاذ في تجربتو  لمتأكد مف صحتو  بو

فػػي   نبغػػي عمػػ  الممػػؾ أك األميػػر سػػكاء كػػاف فػػي الجػػيش أك فػػي غيػػرهأنػػو ي كابلصػػة مػػا تقػػدـ        
أال يقبػػػؿ ابػػػران حتػػ  يتأكػػػد مػػػف صػػحتو  ألنػػػو أحػػػكط فػػي الحكػػػـ كأدكـ السػػػتتباب   الحػػرب أك فػػػي السػػمـ

مػ  ابػر  كتحفظ األنفس مف اليبلؾ  كفي مثاؿ سميماف   النظاـ  كألنو بالابر الصادؽ تحقف الدماء
 ظمة القائد المتريث في إصدار القرارات حت  يتأكد مف الابر. دليؿ عم  ع ايراليدىد 

 المطمب الثالث: السرعة في توصيل المعمومات.
 أواًل: أىمية السرعة:

 رميف أك فػي نجػاة القػادة كاألفػرادإف لمسرعة في تكصيؿ المعمكمات أىمية كبيرة فػي ضػبط المجػ 
ڱ  ں         ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    گ  گ        گ   گ   کچ ٹ ٹ أك في التاطيط كاإلنجاز.

مف صفات رجؿ الماابرات السرعة في إنجاز الميمة التي  (.ِٗ ِٖ النمؿ) چں  ڻ      ڻ  ڻ    ڻ  ۀ
يصاؿ المعمكمات في كقتيا دكف تأاير  كذلؾ ألىمية الكقػت الػذم تصػؿ فيػو المعمكمػات   تككؿ إليو  كا 

لػػذلؾ كجػػب أف يتصػػؼ   ال قيمػػة ليػػا كال انتفػػاع بيػػا فالمعمكمػػات إذا لػػـ تصػػؿ فػػي كقتيػػا المبلئػػـ تصػػبح
 (1)رجؿ الماابرات بالسرعة في تكصيؿ المعمكمات كالافة في الحركة كتقدير المكقؼ.

باحث أف السرعة فػي تكصػيؿ المعمكمػات ليػا دكر كبيػر فػي كسػب عنصػر الػزمف كأف لم يتضح
كأف ييتـ بإيصاليا في أسرع كقت   عنصر األمف يجب عميو أال يشغؿ نفسو عف الميمة التي كمؼ بيا

 كما كاف اليدىد في ىذا النمكذج مف السرعة كالافة.   ممكف
 ثانيًا: أثر السرعة في توصيل المعمومات عمى أمن األنفس:

عدـ اإلبطاء في ك  كسب عنصر الزمف  مف األمكر التي يجب أف يفطف ليا عنصر األمف ىي 
ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  چ   ٹ ٹ  جػػاء األنفػػسلمػػا ليػػا مػػف أىميػػة فػػي إن  تكصػػيؿ المعمكمػػات

 .(َِالقصص ) چی  ی  ی     ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب
ككػػاف رجػػؿ مػػف شػػيعة مكسػػ  فػػي أقصػػ  المدينػػة  فااتصػػر طريقػػا قريبػػا  حتػػ   قػػاؿ الطبػػرم "

 (1)".سبقيـ إل  مكس   فأابره الابر

 فأابره     سبؽ إل  مكسأم  يسرع في مشيو  فأاذ طريقا قريبا حت چ ىئ چقاؿ البغكم " ك  
 (4)".كأنذركه حت  أاذ طريقا آار

                                                 

 (.ِّٗٔ/ٓفي ظبلؿ القرآف  ) - ُ
 صفات رجاؿ أمف النبي الكريـ.انظر الرابط التالي   -ِ
 .(ْٔٓ/ُٗجام  البياف في تأكيؿ القرآف  ) - ّ
 (.ُٗٗ/ٔمعالـ التنزيؿ  ) -ْ

http://www.google.ps/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fniss.ahlamontada.com%2Ft30-topic&rct=j&q=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%85%D9%86&ei=XEtdTaWPEeCAhAfAwLCqCA&usg=AFQjCNHCqTOmkkXOAcF8YMfhEoQI39Q8qw&cad=rja


 310 

أف السػرعة فػي تكصػيؿ المعمكمػات كااتصػار الطريػؽ كانػت سػببان  ممػا سػبؽ الباحػث ستامصي 
قبمو فييمػؾ بسػبب تػأاره  كىػذا يػدؿ  كاركجو سالمان  كحت  ال يصمكا إل  مكس   في نجاة مكس  

آف  فػػي نجػػاة القيػػادة المسػػممة المتمثمػػة فػػي مكسػػ   عمػػ  نشػػاط كسػػرعة بدييػػة عنصػػر األمػػف  كىمػػو
 ذاؾ  فنعـ الرجؿ كاهلل! كنعمت القدكة.
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 :المطمب األول: جمع المعمومات المتوفرة
أحد المصادر األساسية لحركة  تعتبر المعمكمات (1):األمنيأىمية المعمومات بالنسبة لمعمل  -*

ألنو بدكف   بصفة ااصة األمنيبالنسبة لمعمؿ  أىميتياكحيكية المنظمة اإلدارية بصفة عامة كتظير 
عم  المستكل  منياأل األداءيككف  أفالمناسبة فإنو يصعب  تكافر المعمكمات ككصكليا في األكقات

يدعك إل  العمؿ عم  دعـ عمميات جم   الفعالية أك الكفاءة  كىذا ما سكاء مف ناحية  المطمكب
 كتطكيرىا كتحميميا كتكظيفيا  كاستدعائيا كمعالجتيا  بصكر تصنيفيا كحفظيا كاالرتقاء المعمكمات

المعمكمات  نو قد تكجد فجكة كبيرة بيف حجـأى كمف المعركؼ  بأفضؿ صكرة ممكنة لمكافحة الجريمة
فعم  سبيؿ المثاؿ  بصكرة فعميو مني كالمعمكمات التي تكظؼ لادمة العمؿ األ جيات األمنيةالمتاحة لم

يتـ  نو الأيبم  عنيا ضحاياىا  كما  ال لمعمكمات المرتبطة بالجرائـ التيعم  ا األمفقد تعتمد أجيزة 
في  األمنيةالتي تصؿ إل  عمـ العامميف في األجيزة  االستفادة مف كافة المعمكمات المتعمقة بالجرائـ

 يدعك إل  أىمية تعظيـ االستفادة مف كىذا ما .اإلجراءات الرسمية حياليا حالة رؤية عدـ أىمية اتااذ
 لرف  كفاءة عمميات  ىك مستحدث كمتقدـ كاستاداـ كؿ ما  أجيزة األمفالمتكفرة لدل  المعمكمات

 .تحميؿ المعمكمات الجنائية
 ويمكن تمخيص أىمية المعمومات في النقاط التالية:

 الكشؼ عف المجـر الحقيقي في الحادثة.  -ُ
 يـ.ئسيكلة الكصكؿ لممجرميف كأماكف ااتبا -ِ
 أ مف العمد مف ابلؿ المعمكمات المتكفرة.معرفة الاط -ّ
 معرفة زمف الحادثة  كعدد الجناة كمكاصفاتيـ كأعمارىـ. -ْ
 معرفة اليدؼ الحقيقي مف كراء فعؿ الحادثة. -ٓ
 الكشؼ عف مجرميف آاريف ربما يككنكا امؼ الحادثة. -ٔ

 جياز األمن واالستخبارات:من ميام أواًل: 
كبقػػػػدر مػػػػا يجمػػػػ  مػػػػف   جيػػػػاز األمػػػػف كاالسػػػػتابارات اصػػػػريػػػػرتبط عمػػػػؿ جمػػػػ  المعمكمػػػػات بعن 

ف كاألعداء  تنجح عممية إحباط العمميات اإلجرامية قبؿ ك التي يقكـ بيا المجرم األنشطةمعمكمات حكؿ 
ىػػذا كتكمػػف أىميػػة جيػػاز األمػػف   أمػػرىـأف تقػػ   أك سػػيكلة الكصػػكؿ ألصػػحابيا بسػػرعة قبػػؿ أف يتػػدبركا 

  (1) ةكاالستابارات في النقاط التالي
يبصر رجاؿ الجيش كالعسكر بما يجرم حكليـ مف ابلؿ جم  المعمكمات كذلؾ ألاػذ التػدابير  -ُ

 البلزمة لمحيمكلة دكف المفاجآت.

 يساعد عم  اتااذ االحتياطات البلزمة لمكاجية كؿ أمر. -ِ

                                                 

 .الشرطي المعمكمات بالنسبة لمعمؿ أىمية انظر  الرابط التالي  -ّ      
 (.َُِ/ّانظر  فرساف الشيادة مف سمسمة الكعي األمني إسبلـ ناصر  ) - ِ

http://www.google.ps/url?q=http://www.akhirlahza.sd/akhir/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D1098%253A2011-05-18-12-26-38%26Itemid%3D30&sa=U&ei=541YT93qEeOh0QWE9snCDQ&ved=0CBYQFjAC&usg=AFQjCNG1vjI5rzqR07mRx-Ajw8Kg7NrzFw
http://www.google.ps/url?q=http://www.akhirlahza.sd/akhir/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D1098%253A2011-05-18-12-26-38%26Itemid%3D30&sa=U&ei=541YT93qEeOh0QWE9snCDQ&ved=0CBYQFjAC&usg=AFQjCNG1vjI5rzqR07mRx-Ajw8Kg7NrzFw
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 السياسات(. –األفكار -)األفراد  الحفاظ عم  الصفكؼ مف االاتراؽ -ّ

 ة لمعدك مف ابلؿ معرفة نقاط ضعفو.يساعد عم  تكجيو ضربات قاسي -ْ
 المناىج الصحيحة لجمع المعمومات:: ثانياً 

مجػالي جمػ   تقػكـ بػو مػف عمػؿ فعػاؿ فػي عمػ  مػا أساسػيةبصكرة  األمنيةيعتمد نجاح الجيات 
لمجيػكد األمنيػة الفعالػة فبػدكف  ف المعمكمات تمثؿ العصب الحيكم كالعمكد الفقرمالمعمكمات  أل كتحميؿ

عمػػػ    تقػػػـك الجيػػػات األمنيػػػة بالحصػػػكؿ كأ  يمكػػػف الحػػػد مػػػف الجػػػرائـ أك ضػػػبط مرتكبيػػػو الالمعمكمػػػات 
 المعمكمات مف ابلؿ منيجيف 
فػػي الحصػػكؿ عمػػ  المعمكمػػات بكاسػػطة رجػػاؿ األمػػف أنفسػػيـ عنػػد قيػػاميـ  يتمثػػؿ المػػنيج األكؿ

 .السابقة اإلجراميةكتحميؿ األنشطة   كالمراقبة كالتفتيش بأنشطة المبلحقة
 .االعتماد عم  تعاكف الجميكر مف أجؿ مدىا بالمعمكمات ؿ المنيج الثاني فيكيتمث

فػػي العػػالـ تضػػمف النجػػاح بصػػكرة فعالػػة فػػي مكافحػػة  أمػػفقػػكة  نػػو ال تكجػػدإكىنػػا يمكػػف القػػكؿ 
 .(3)ليا الجريمة دكف معاكنة الجميكر

 مػ  أصػحاب ىناؾ منيجان ثالثان لمحصػكؿ عمػ  المعمكمػة كىػك مػف اػبلؿ االسػتجكاب كالتحقيػؽك 
   كبذلؾ يمكف القكؿ بأف عناصر جم  المعمكمة الثبلثة ىي (1)القضية أنفسيـ

 رجاؿ أك عناصر األمف أنفسيـ. -ُ
 الحادثة أك الجريمة. االشيكد مف الجميكر الذيف رأك  -ِ

 االستجكاب كالتحقيؽ. -ّ
 كيمكف تكضيح ذلؾ في القصص القرآني مف ابلؿ 

 اصر األمن أنفسيم:الحصول عمى المعمومة من خبلل رجال أو عن
كىك ما يسم   حالة التمبس  كىػذه الحالػة يقػـك بيػا رجػؿ األمػف أثنػاء مشػاىدتو لجريمػة ترتكػب 

 ( 1.)سكاء بالمشاىدة أك بالسم  أك بالشـ كقضايا المادرات  أك بعد ارتكابيا ببرىة
  المشيد األول:

إذ قػػػػاؿ تعػػػػال      كرد فػػػػي القصػػػػص القرآنػػػػي مػػػػا يشػػػػير إلػػػػ  ذلػػػػؾ فػػػػي قصػػػػة ىدىػػػػد سػػػػميماف      
ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ      ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی    ی  ی  جئ  چ

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ

 (.ِْ ِِ )النمؿ چٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ

                                                 

 .صحيفة األياـ اليكمية -جم  كتحميؿ المعمكمات انظر الرابط التالي   - ُ
 (.ٖٔ/ِانظر  سمسمة الكعي األمني إسبلـ ناصر  ) - ِ
 (.َُ)  عبد الحكيـ الدالي -مقدـ حقكقي –تحقيؽ الجنائي العممي انظر  ال - ّ

http://www.google.ps/url?sa=t&source=web&cd=4&ved=0CCAQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.alayaam.info%2Findex.php%3Ftype%3D3%26id%3D2147506528&ei=0xJoTa_qCca3hQen75z0Dg&usg=AFQjCNEQdFS5Jd7KQGu5Dfko5IK3x8dOdw
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 ائتمػػارىـ كشػػدة منػػو جنػػكده ىيبػػة عمػػ  يػػدؿ كىػػذا جػػاء ثػػـ  چۆئ  ۈئ  ۈئچ قػػاؿ السػػعدم "
 چېئچ كثيػػػرا  زمنػػػا التامػػػؼ عمػػػ  يقػػػدر لػػػـ الكاضػػػح العػػػذر امفػػػو الػػػذم اليدىػػػد ىػػػذا إف حتػػػ  ه ألمػػػر 

 كعمػػػ  الكاسػػػ  عممػػػؾ عمػػػ  بػػػو أحطػػػت مػػػا عمػػػـ العمػػػـ عنػػػدم  أم چېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئچ  لسػػػميماف
 ىذا فسر ثـ .متيقف ابر  أم  چجئ  یچ اليمف في المعركفة القبيمة چی  ی    یچ فيو  درجتؾ
 يؤتاه چ ٻ  پ  پ  پچ امرأة كىي سبأ قبيمة تممؾ  أم  چ ٻ  ٻ    ٻٱ    چ  فقاؿ النبأ

 كرسػػي  أم  چپ   ڀ  ڀچ. ذلػػؾ كنحػػك كالقػػبلع كالحصػػكف كالجنػػكد كالسػػبلح األمػػكاؿ مػػف الممػػكؾ
 ككثػػرة السػػمطاف كقػػكة المممكػػة عظمػػة عمػػ  تػػدؿ العػػركش كعظػػـ ىائػػؿ  عػػرش عميػػو تجمػػس الػػذم ممكيػػا
ٿ    چ .الشمس يعبدكف مشرككف ىـ  أم چ ٺ   ٿ  ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ     چ  .الشكرل رجاؿ

 ال حؽ عميو الذم أف يرل الذم ألف چ ڤ  ڤ  ڤچ الحؽ  ىك عميو ما فرأكا چ ٿ  ٹ  ٹ
 (3)."عقيدتو تتغير حت  ىدايتو في مطم 

كلػػـ يحتػػاج لػػدليؿ أقػػكل مػػف   اليدىػػد بمثابػػة عنصػػر األمػػف الػػذم شػػاىد الحػػدث بنفسػػوكػػاف لقػػد  
أقكل  كاإلحاطة چېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئچ ألنو شاىد المكقؼ مف جمي  جكانبو فقاؿ    المشاىدة بالبصر
 (1)".جياتو جمي  مف بالشيء العمـ  كاإلحاطة"  أنكاع المعرفة 

ذكػػػرت مبػػػدأ مػػػف مبػػػادئ االسػػػتابارات كىػػػك مبػػػدأ جمػػػ  المعمكمػػػات  حيػػػث إف  ةإف ىػػػذه اآليػػػ " 
ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  چ  قكلػػو تعػػال  الظػػركؼ التػػي جمعػػت فييػػا المعمكمػػات ىػػي ظػػركؼ حػػرب بػػدليؿ 

 (1).("ُٕالنمؿ ) چڈ     ڈ  ژ   ژ  ڑ
األمػف أنفسػيـ مػف  عناصػرأف الحصكؿ عم  المعمكمة مف ابلؿ رجاؿ أك مما تقدـ  لنا تضحي

كمػف  ألنيـ أصحاب التحقيػؽ كالمتابعػة فػي القضػية المشػاىدة نفسػيا  أقكل المصادر داللة عم  الحدث
األمػػػف الػػػذم يجمػػػ  المعمكمػػػات بػػػالحس األمنػػػي الرفيػػػ   كال يكػػػكف  جانػػب آاػػػر يجػػػب أف يتمتػػػ  عنصػػػر

 اليدىد أفطف منو كأكيس.
 المشيد الثاني:

 جب     جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ    ی        ی  ی    ی    ىئ    ېئ  ىئ  ىئ   ېئ  ېئ  ۈئ  ٹ ٹ چ

األمػف الػذم ىػذا الرجػؿ الػذم جػاء مػف أقصػ  المدينػة يسػع  كػاف بمثابػة رجػؿ  (.َِالقصص ) چحب
 شرىـ.  أمفف كلذلؾ كاف أسرع منيـ في نقؿ اإلشارة إل  مكس    كسمعيـ كىـ يأتمركفرآىـ 

                                                 

 (.َِٔتيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف  ) - ُ
 (.ُٓٓ/ٔمعالـ التنزيؿ لمبغكم  ) - ِ
 (.ُِّتبصير المؤمنيف بفقو النصر كالتمكيف في القرآف الكريـ محمد عمي الصبلبي  ) - ّ
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 طمػب فحينئػذ القتيػؿ  أىػؿ بػو كأعمـ فأفشاه  سام  سمعو اإلسرائيمي قكؿ أف ذيًكرى  قاؿ الطبرم "  
 أمػػره فػػي فرعػػكف بػػو أمػػر قػػد بمػػا كابػػره مابػػر مكسػػ  جػػاء بقتمػػو  أمػػر فممػػا؛ بقتمػػو كأمػػر مكسػػ   فرعػػكف
 (3)."كقكمو فرعكف بمد مصر  مف بالاركج عميو كأشار

 عميػو اجتمػ  بمػا لمكسػ  اإلابػار إل  كبادرىـ الناصح  الرجؿ ذلؾ الٌمو كقيض قاؿ السعدم "ك 
 أف كاكفػو لمكسػ  نصػحو مػف قدميػو عمػ  ركضا  أم ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئچ  فقاؿ. ممئيـ رىٍأمي 

 چحئ  مئچ فيػؾ يتشػاكركف  أم  چی ىئ  ی  ی  ی      چ فػػ يشػعر  أف قبػؿ بػو  يكقعكا
 (1)."نصحو فامتثؿ چىئ  يئ  جب  حب چ   المدينة عف
لكػػي ال تقػػ  أضػػرار   رجػػؿ األمػػف أف يكػػكف أسػػرع النػػاس فػػي نقػػؿ المعمكمػػات عمػػ  يجػػبلػػذلؾ   

إلػ  كانظػر   فيك مابػر ناصػح  كالمصمحيف في المجتم   كمااطر مف المحتمؿ أف تكدم بحياة الناس
 ككيدىـ.الناصح الذم يحرص عم  نجاة األايار المصمحيف مف بطش الظالميف  السعدم يسميو الرجؿ

 :الحادثة أو الجريمة ا: الشيود من الجميور الذين رأو ب
 المشيد األول:

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ ے     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہچ ٹ ٹ

ۉ  ې   ې  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ ۅ ۉ   ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ   ے  

 (.ِٖ ِٔ يكسؼ) چېې  ى  ى  ائ
 كالمشاىدة  عمـ أك مشاىدة عف أابر أم چڻ  ۀ   ۀ ڻچ قاؿ محمد رشيد رضا "

 (1)".ذكر بما مستدال حكـ  كقيؿ
 العبػػاد يعمميػا قػػد عميػو  تػػدؿ كأمػارات عبلمػػات كالصػدؽ لمحػػؽ تعػال  جعػػؿ اهلل كقػاؿ السػعدم "

  يكسػػؼ كصػػفيو لنبيػػو تبرئػػة منيمػػا  الصػػادؽ بمعرفػػة القضػػية ىػػذه فػػي اهلل فمػػفَّ  يعممكنيػػا  ال كقػػد
 (4)."فيك الصادؽ معو  كجدت مف بقرينة يشيد بيتيا  أىؿ مف شاىد فانبعث
 (5)". كتاريقو القميص حاؿ أك المكاف  اارج إنساف إما أىميا مف شاىد كشيدقاؿ الزحيمي "        

 نستخمص من المشيد ما يمي:
ىػاف عمػ  الحادثػة قبػػؿ أف ر ـ العقػؿ كيسػكؽ البًكػحى يي كى  الدامغػة  يػة يسػتدؿ بالحجػةالشػاىد فػي ىػذه اآل -ُ
 ليككف أقكل في الشيادة ألنيا مبنية عم  مبادئ قكية مسبقان.  سكؽ الحكـي

                                                 

 (.ْٓٓ/ُٗقرآف  )جام  البياف في تأكيؿ ال - ُ
 (.ُّٔتيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف  ) - ِ
 (.ِّٕ/ُِتفسير القرآف الحكيـ )تفسير المنار(  ) - ّ
 (.ّٔٗتيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف  ) - ْ
 (.َُُّ/ِالتفسير الكسيط لمزحيمي  ) - ٓ
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ف كانكا قريبيف لمجناة فيك أقكل. -ِ  ااتيار الشيكد المكثكقيف في القضايا  كا 
 كم معو.الشاىد الكاحد يكفي إف كاف ىناؾ دليؿ ق -ّ
  فالشػػاىد الػػذم يشػػيد بػػالحؽ كال يتػػردد شػػاىد جػػرأة الشػػيكد سػػبب فػػي بيػػاف الحقيقػػة كتجميػػة المكقػػؼ -ْ

 مكثكؽ بو  فإف تردد كتكمـ في مكاف آار بكبلـ ماتمؼ دكف إكراه كاف ذلؾ سببان في رد شيادتو.
 المشيد الثاني:

 (.َٔ ٗٓ األنبياء)  چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٹ ٹ چ
 التماثيػؿ ىػذه عبػادة معػو كمػف أبيػو عم  ينكر إبراىيـ سمعكا الذيف تذكر عندئذ "قاؿ سيد قطب 

 ىذا مف كيبدك ..  چ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ چ  عنيا انصرافيـ بعد آلليتيـ يكيد أف كيتكعدىـ
 ىػػذا كحطميػػا األصػػناـ ةعبػػاد فاسػػتنكر رشػػده  المٌػػو آتػػاه حينمػػا السػػف  صػػغير شػػابا كػػاف  إبػػراىيـ أف

. الرسػالة قبػؿ الحػؽ إلػ  ىػداه إليػاـ ىػك أـ الحػيف؟ ذلػؾ فػي بالرسالة إليو أكحي قد أكاف كلكف. التحطيـ
 (3)."فيو؟ ىـ ما قكمو عم  كاستنكر أباه  إليو فدعا
 نستخمص من المشيد ما يمي:و  
 ؿ كاألقكاـ.كحت  عند جمي  المم  أف االستجكاب كالتحقيؽ معركؼ مف قديـ الزماف -ُ
 إحاطة الشيكد بجكانب القضية مكضكع الشيادة كذلؾ بما يمي  -ِ
 كىك يذكر آليتيـ بسكء كأنو سكؼ يحطميا. سماعيـ إبراىيـ  -أ
 تحديد اسـ الفاعؿ كىك إبراىيـ. -ب
 أم صغير السف. چٿ چتحديد سنو بقكليـ   -ج
.أم ال يؤبو بو ككأنيـ يستبعدكف   چٹ  ٹ  ٹ چفي قكليـ   -د  أف يفعؿ ذلؾ لعمميـ أنو ليس بمجـر
 حضكر الشيكد دكف دعكة ليـ بمجرد سماعيـ األابار عف الحادثة. -ّ

كىػػـ عمػػ    دكف دعػػكة لمشػػيادة إبػػراىيـ   إذا كػػاف الشػػيكد شػػيدكا عمػػ كفػػي ىػػذا درس  كىػػك
ف لـ ندع  الباطؿ  كأدع .أكل  فإف ذلؾ في حقنا   فيذه دعكة لنا أف نشيد بما نرل أك نسم  حت  كا 

 المشيد الثالث:
ک  کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ     ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ٹ ٹ چ 

 (.ُٖيكسؼ ) چڳ
  معنػاه  كقيؿ. متاعو مف الصاع إاراج رأينا فإٌنا عممنا بما إال ىذا قمنا ما  يعني "البغكم  قاؿ  

 إنمػا منػا شػيادة ىػذه تكليسػ عممنػا  بمػا إال شػيء عمػ  عمرنػا في شيادة منا كانت ما  أم شيدنا  كما
 (1)."بزعميـ ابنؾ صني  عف ابر ىك

                                                 

 (.ِّٖٔ/ْفي ظبلؿ القرآف  ) - ُ
 (.ِٔٔ/ْؿ  )معالـ التنزي - ِ
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 نستخمص من المشيد السابق ما يمي:
 الحكـ كفؽ شيادة كاضحة بينة. -ُ
 .ككف عف عمـ مسبؽ كعف إطبلع كامؿ بما جرلتأف شيادة الشيكد يجب أف  -ِ
 عدـ الشيادة بالغيب كالتاميف كبما لـ يشاىد. -ّ
 عمـ. االمتناع عف الشيادة بغير -ْ
 تكافؽ الشيكد عم  قضية كاحدة في الشيادة دليؿ عم  كجكد الحدث. -ٓ
 :: االستجواب والتحقيقج

كىػػك انتػػزاع المعمكمػػات كاالعترافػػات مػػف أصػػحاب القضػػايا التػػي يػػتـ التحقيػػؽ مػػف أجميػػا كبالػػذات تمػػؾ  
ڀ  ٺ        ٺ         ڀ  ڀ  ڀٹ ٹ چ  كيمكف تكضيح ذلؾ مػف اػبلؿ القصػص القرآنػي., (3) المعمكمات اليامة.

ڄ  ڄ  ڃ     ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ          ٺ  ٺ  

 سػػػػػػػػألكه (.ّٔ ٗٓ األنبيػػػػػػػػاء) چچ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڃ  ڃ  ڃ  
 .بالفعؿ إقراره بالتيديد إقراره إل  ليضمكا المستكثؽ سؤاؿ

  التكسير  أم چڄ  ڃ   ڃ    چ  لو قالكا اىيـإبر  كأحضر الناس حضر فحيفالسعدم "  قاؿ

 ىػذا عمػ  اإلقداـ لؾ أكجب الذم كما جرأؾ  الذم فما  أم تقرير  استفياـ كىذا ؟چڃ  ڃ چ
 لمػػػا عمييػػػا غضػػػبا كسػػػرىا  أم  چچ  چ  ڇ   ڇ   چ  شػػػاىدكف كالنػػػاس إبػػػراىيـ فقػػػاؿ .األمػػػر؟
 (1)".دهكح الكبير لصنمكـ منكـ العبادة تككف أف كأراد معو  عبدت

 نستخمص من المشيد السابق ما يمي:
 .چڀ  ڀ  ڀ  ٺچ تجييش الشيكد مف ابلؿ استعطاؼ الناس ألنو مس عقيدتيـ -ُ
 .چٺ  ٺ  ٺچظالـ ليـ  ـبياف أف صاحب ىذه الفعمة معتدل عم  آليتي -ِ
 مارج.فكر الشيادة قبؿ أف يفر أك يفكر في استغبلؿ شيادة الشيكد كمباشرة التحقيؽ م  الفاعؿ  -ّ
 إشياد الناس ككضعيـ في صكرة المكقؼ لتبني رأم عاـ. -ْ
تعمػػيـ القضػػية فيػػي تاػػص الجميػػ  ألف الجميػػ  يعبػػد    چڤ  ڤ  ڦ  ڦ ڦ ڦڄچفػػي قػػكليـ    -ٓ

 في ذلؾ الكقت. ىذه اآللية ما عدا إبراىيـ 
ج مػػف كفػػي ىػػذا بيػػاف تاطػػيط إبػػراىيـ المسػػبؽ لماػػرك , چچ  چ  چ  ڇ   ڇچ    تعػػريض إبػػراىيـ -ٔ

 المكقؼ.
صػػػػػاحب  ألنػػػػػو تيكػػػػػـ بػػػػػالمحققيف چچ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍچفػػػػػي قكلػػػػػو   -ٚ

 قضية عادلة.

                                                 

 (.ٖٔ/ِانظر  سمسمة الكعي األمني إسبلـ ناصر  ) - ُ
 (.ِٔٓ  )تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف - ِ
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 :المطمب الثاني: تحميل المعمومات وتصنيفيا
ككضػعيا فػي نصػابيا الصػحيح كيكشػؼ   في الحكػـ عمػ  األشػياء القضاة كىذا المطمب يساعد 

ڈ  ژ  ژ  ڑڑ   ک  ک  ک  ک  گ    ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڍٹ ٹ چ المجػػرميف الحقيقيػػيف.

ہ  ہ  ھ  ھ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہگ  گ   گ      ڳ  ڳ     ڳ   ڳ   ڱ  

  (.ِٕ ِٓ يكسؼ) چۈ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ    ۆ ھ  ھ  ے    ے  

 فيػػػك الصػػػادؽ معػػػو  كجػػػدت مػػػف بقرينػػػة يشػػػيد بيتيػػػا  أىػػػؿ مػػػف شػػػاىد فانبعػػػثقػػػاؿ السػػػعدم " 
 المقبؿ ىك أنو عم  يدؿ ذلؾ ألف چہ  ہ ہ  ہ  ھ  ھ ھ  ھ  ے  ے چ  فقاؿ لصادؽا

ۓ  ڭ          چ .الجانػػب ىػػذا مػػف قميصػػو فشػػقت عنيػػا  تدفعػػو أف أرادت كأنيػػا المعػػالج  ليػػا المػػراكد عمييػػا 

 فشقت طمبتو التي ىي كأنيا منيا  ىركبو عم  يدؿ ذلؾ ألف  چ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ ۆ  ۈ
 ىػػي كأنيػػا كبراءتػػو يكسػػؼ صػػدؽ بػػذلؾ عػػرؼ   چ ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ  .الجانػػب ذاىػػ مػػف قميصػػو
 (3)".الكاذبة

 األسػاس كمماتػو فػي كضػ  بػؿ القمػيص؛ يشػاىد أف قبػؿ الػرأم ىذا قاؿ ىنا الشاىد أف كنمحظ "
 ( 1)."اإلثبات دليؿ إطار كىك األمر  إل  بو سينظر الذم

ف كاذب  كىك صادقة ييف أماـ  أك قٌداـ مف القميص شؽٌ  كاف فإف"   كراء أك امؼ مف كاف كا 
 (3)".كالحكـ القضاء في كاألمارات بالقرائف األاذ عم  دليؿ كىذا كاذبة  كىي صادؽ  فيك

 ونستخمص من النص النقاط التالية:
 قكة المبلحظة لدل الشيكد. -ُ
صدار األحكاـ بناءن عمييا. -ِ  الجرأة في قكؿ الشيادة كا 
 كشيكد مكثكقيف.  كاضحة كقرائف كأدلة  كفؽ بيانات مسبقةتحميؿ المعمكمات  -ّ
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.ّٔٗتيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف  ) - ُ
 َ(ِٓٗٔ/ُُتفسير الشعراكم  ) - ِ
 (.َُُّ/ِالتفسير الكسيط لمزحيمي  ) - ّ
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 المطمب الثالث: رفع التوصيات )النتيجة والحكم(:
ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ٹ ٹ چ  كىي التي تككف نتيجة التصفيات النيائية لممعمكمات كابلصػتيا.

ەئ  ەئ   وئ   وئۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ې  ى  ى     ائ    ې  ې   ۅ  ۉ   ۉ  ې  

 (.ِٖ ِٗ يكسؼ) چېئ
 تاؼ كال بو  تتحدث كال لؾ جرل الذم الكيد    چەئ  ەئ   وئ   وئ چقاؿ محمد رشيد رضا " 

    چېئ  ېئ  ۈئ  ۈئچ تعػال  اهلل إلػ  كتػكبي المػرأة أيتيػاچۇئ  ۆئ چ لػؾ تيديدىا مف

 (3)."ليا المتعمديف الاطايا مرتكبي المجرميف جنس مف أم
 امرأتػو كػذب مػف الػزكج كتحقػؽ بػرمء كأنػو يكسػؼ صالح في القرينة كانت كلماكقاؿ الزحيمي " 

 النفػػكس فػػي التػػأثير شػػديد كمكػػرىف النسػػاء كيػػد إف النسػػكة  أيتيػػا كيػػدكف جممػػة مػػف االتيػػاـ ىػػذا إف  قػػاؿ
 أك الكػػػبلـ عػػػف فػػػأعرض يكسػػػؼ يػػػا أنػػػت كأمػػػا. عمػػػييـ الحيمػػػة تنطمػػػي كقػػػد الرجػػػاؿ  لػػػو يفطػػػف ال غريػػػب
 مػػػف كنػػػت إنػػػؾ ذنبػػػؾ  مػػػف المػػػرأة أيتيػػػا كاسػػػتغفرم النػػػاس  عػػػف ابرىػػػا كاكػػػتـ الكاقعػػػة  ىػػػذه فػػػي الٌتحػػػدث
 (2)."لمجنسيف كأشمؿ أعـ الااطئيف ألف( الااطئات مف) يقؿ كلـ. المذنبيف اآلثميف أم الااطئيف

 ونستخمص من النص النقاط التالية:
 رف  التكصيات بناءن عم  معمكمات دقيقة كثابتة لتجنب التجني كالظمـ. -ُ
 .چەئ  ەئ   وئ   وئۇئ  ۇئ  ۆئ چ ي النزاعبذؿ النصية لطرف -ِ
 المكضكعية في بياف المذنب حت  كلك كاف مف األقارب كاألىؿ. -ّ
 .  چۈئ  ۈئ  ېئ  ېئچ مكعظة المذنب كتذكيره بقبح فعمتو -ْ
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.ِّٖ/ُِكيـ )تفسير المنار(  )تفسير القرآف الح - ُ
 (.َُُّ/ِالتفسير الكسيط لمزحيمي  ) - ِ
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 نيالفصل الثا

 األمن الغذائي في ضوء القصص القرآني

 ثبلثة مباحث: يتكون منو 

 .وأىميتو ومومفياألمن الغذائي  المبحث األول:

 المبحث الثاني: منيج القصص القرآني في إرساء أسس األمن الغذائي.

 .قوبة المعتدين عمى األمن الغذائيالمبحث الثالث: ع
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 :مفيوم األمن الغذائيالمطمب األول: 
يعػػػرؼ كػػػؿ مػػػف أ.د  اضػػػراف بػػػف حمػػػداف الزىرانػػػي  كد  صػػػديؽ الطيػػػب منيػػػر األمػػػف الغػػػذائي 
بأنػػو " قػػدرة األمػػة عمػػ  تػػكفير االحتياجػػات الغذائيػػة المكضػػكعية )المحتممػػة( ألفػػراده كالتػػي تمكػػنيـ مػػف 

ذلػػؾ لمػػذيف ال تمكػػنيـ داػػكليـ مػػف الحصػػكؿ عميػػو  سػػكاء كػػاف ذلػػؾ العػػيش بصػػحة كنشػػاط  مػػ  ضػػماف 
 (ُ)أك االستيراد اعتمادان عم  المكارد الذاتية". يعف طريؽ اإلنتاج المحم

 إنتاج  يعني المطمؽ الغذائي فاألمف .كنسبي مطمؽ  الغذائي لؤلمف مستكييف بيف التمييز يمكف "   

 الػذاتي لبلكتفػاء مػرادؼ المسػتكل كىػذا المحمػي  الطمػب يفػكؽ أك يعػادؿ بمػا الدكلػة الكاحػدة دااػؿ الغػذاء

 أك مػا دكلػة  قػدرة  فيعنػي النسػبي الغػذائي األمػف أمػا ... الػذاتي الغػذائي بػاألمف أيضػا كيعػرؼ  الكامػؿ

 أك مػا قطػر  قػدرة بأنػو أيضػا كيعػٌرؼ. جزئيػان  أك كميػا الغذائيػة كالمكاد السم  تكفير عم  الدكؿ مف مجمكعة

 أك كميػان   األساسػية الغذائيػة السػم  مػف مجتمعػاتيـ أك  مجػتمعيـ احتياجػات تػكفير عمػ  طػارأق مجمكعػة

 (1)."بانتظاـ االحتياجات تمؾ مف األدن  الحد كضماف  جزئيان 
ًقػػد فػػي ك  ٌرفػػو مػػؤتمر القمػػة العػػالمي لؤلغذيػػة الػػذم عي حالػػة تتحقػػؽ عنػػدما يتمتػػ  بأنػػو "  ُٔٗٗعى

الماديػة كاالقتصػادية  عمػ  أغذيػة كافيػة  الحصػكؿ  مػف النػاحيتيفالبشر كافة في جمي  األكقات بفرص 
أذكاقيػػػـ الغذائيػػػة كػػػي يعيشػػػكا حيػػػاة مكفػػػكرة النشػػػاط  كسػػػميمة كمغذيػػػة تمبػػػي حاجػػػاتيـ التغذكيػػػة كتناسػػػب

 (1)".كالصحة
 األمػػػف الغػػػػذائي أف يحصػػػؿ النػػػػاس جمػػػػيعيـ فػػػي األكقػػػػات جميعيػػػا عمػػػػ  مػػػػا يكفػػػييـ مػػػػف غػػػػذاء "     
 (4)".مبلئـ

قدرة الدكلة عم  القياـ بشكؿ منتظـ بتكفير المكاد الغذائيػة  "بأنو  عمي الدابيبف فيصؿ فو كيعر 
 (5)الصالحة لبلستيبلؾ اآلدمي بالقدر الذم يمبي احتياجات شعبيا"

يشمؿ جمي  ما يحتاجػو     أف األمف الغذائي مفيـك شامؿالسابقة اتالتعريفمف ابلؿ  نستنتج
أف ال يحػده ما يداؿ في معن  الغذاء لئلنساف كالحيكاف كالطير  عمػ   اإلنساف مف طعاـ كشراب  ككؿ

پ  ڀ  ڀ    ٻ  ٻ  پ  پ  ٱ  ٻچ   كصػدؽ اهلل القائػؿ   زماف أك مكاف

فػػػػػي اإلنتػػػػػاج  دككممػػػػػا كػػػػػاف االعتمػػػػػا (ْ ُقػػػػػريش) چٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ ڀ 
  دية أك السياسية.سمـ المجتم  مف الضغكط الاارجية سكاء االقتصا  الغذائي عم  الذات

 

                                                 

 (. ُْاألمف الغذائي كالمائي في المممكة العربية السعكدية الكاق  كالتطمعات )ص/ -ُ
 (.ْ )ص2005 الغذائي ابريؿ عف األمف معمكماتية لممعمكمات مادة الكطني اليمنية المركز الجميكرية - ِ
 .www.dahsha.com/old/viewarticle.php?id=31010ط التالي  انظر الراب - ّ
 انظر  الرابط السابؽ. - ْ
 .أىمية تحقيؽ األمف الغذائي العالمي .. بقمـ  فيصؿ عمي سميماف الدابيانظر الرابط التالي   - ٓ

http://www.google.ps/url?sa=t&source=web&cd=4&ved=0CDIQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.sudanile.com%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D18390%3A2010-09-04-20-18-33%26catid%3D179%3A2009-03-06-06-48-08%26Itemid%3D55&rct=j&q=%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A&ei=EGVuTaaoFoqKhQef7a1K&usg=AFQjCNG2-en0SmSdRdOnEwO2vR7iIaDfGA&cad=rja
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 :المطمب الثاني: أىمية األمن الغذائي
 القػكمي كاألمػف المػائي  حيػث تتركػز أىميػة األمػف الغػذائي ال تقػؿ عػف أىميػة األمفإف أىمية 

  الغذائي في محكريف رئيسيف األمف
جميػػ   مػػف الغػػذاء فػػي إليػػوالعػػادؿ  بحيػػث يجػػد المػػكاطف مػػا يحتػػاج  تػػكفر المػػادة الغذائيػػة بالسػػعر أواًل:

كالمجيز)بمػػا فػػي ذلػػؾ المطػػاعـ(  كأف يكػػكف ىػػذا الغػػذاء بسػػعر عػػادؿ لمعظػػـ  صػػكره الطػػازج كالمصػػن 
فػػػبل مبػػػرر لتضػػػاعؼ أسػػػعار الاضػػػار كالفكاكػػػو بعػػػد اركجيػػػا مػػػف يػػػد المػػػزارع أك بػػػتحكـ  أبنػػػاء الشػػػعب

 .المطاعـ في األسعار م  إضافة نسب عالية لما يسم  بالادمة م  سكئيا أصحاب
 دة كسػبلمة الغػذاء  نشػعر جميعػا باألسػ  كالحرقػة كنحػف نقػدـ عمػ  شػراء غػذاء يطفػئ لييػبجػك  :ثانياً 

اهلل(. لقػػد  جكعنػػا أك حمػػكل تثيػػر الفػػرح كالسػػركر عمػػ  أبنائنػػا ككنيػػا سػػتككف السػػبب فػػي عمتنػػا )ال قػػدر
 كالن  فكضػعتأالمػكاطف  في جميػ  دكؿ العػالـ التػي تضػ  أساسياجكدة كسبلمة األغذية مطمبا  أصبحت

 (3).المعايير العالمية إضافة إل   المعايير القياسية المحددة لجكدة الغذاء لكؿ دكلة
قػديمان قيػؿ إف الجيػكش تزحػؼ عمػ  بطكنيػا كحػديثان أصػبح ييقػاؿ   "عمػي الػدابيبف فيصؿ يقكؿ 

فالجيكش ال تستطي  الحرب بػدكف إمػدادات   ككبل المقكلتيف صحيحتيف  إف الشعكب تحيا عم  بطكنيا
كمػف ىنػا تػأتي   غذائيػة مسػتدامة تمداداإكالشعكب في أكقات السمـ ال تقكل عم  العمؿ بدكف   يةغذائ

رغػـ كجػكد التحػديات الكبػرل التػي تعرقػؿ تحقيػؽ ىػذا   أىمية تحقيؽ األمػف الغػذائي لكافػة شػعكب العػالـ
عػػدـ تػػكفر ف تحقيػػؽ األمػػف الغػػذائي يصػػبح ضػػربان مػػف المسػػتحيؿ فػػي ظػػؿ إإذ   اليػػدؼ اإلنسػػاني النبيػػؿ

 (1)."كاألمف السياسي  كاألمف البيئي  األمف المائي
فيك ال ينفػؾ عنػو إذ   فالغذاء أحد دعائـ األمف  أنو ال يشعر باألمف جائ  نستامص مما سبؽ

َمــْن َأْصــَبَح ِمــْنُكْم ُمَعــاًفى ِفــي )  بدكنػػو يصػػبح الحػػاؿ بػػبلء  كألىميػػة األمػػف الغػػذائي يقػػكؿ الرسػػكؿ 
  (1).(ِفي ِسْرِبِو, ِعْنَدُه ُقوُت َيْوِمِو, َفَكَأَنَما ِحيَزْت َلُو الد ْنَياَجَسِدِه, آِمًنا 

 عبلقة الغذاء باألمن:   -*
 بالاكؼ لقد ربط اهلل سبحانو كتعال  الغذاء باألمف في القرآف الكريـ  كالجكع كىك عدـ الغذاء 

ڤ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ٹ ٹ چ    فقػػػد كعػػػدـ االسػػػتقرار

ڤ ڤ  ڤ   ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ  ٿ   ٿ    ٿٹ چ    ٹو .(ُٓٓالبقرة ) چڤ

  .(ُُِؿ ػالنح) چڃ ڃ  ڃ ڃڄ   ڤ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ

                                                 

األمف الغذائي جزء مف األمف الكطني كالحاجة ماسة لمتكازف  :مقاؿ د.عبد الرحمف الجنكبي لجريدة الرياض عم  رابطأنظر  - ُ
 اإلنتاج كاالستيراد. لمناسب بيفا
 .أىمية تحقيؽ األمف الغذائي العالمي .. بقمـ  فيصؿ عمي سميماف الدابيالتالي  انظر الرابط  - ِ
 .  سبؽ تاريجو(ُُْْ)  ( حديثِّٓ/ٓ)   ىػِّٕتسنف ابف ماجة أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني  - ّ

http://www.google.ps/url?sa=t&source=web&cd=4&ved=0CDIQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.sudanile.com%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D18390%3A2010-09-04-20-18-33%26catid%3D179%3A2009-03-06-06-48-08%26Itemid%3D55&rct=j&q=%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A&ei=EGVuTaaoFoqKhQef7a1K&usg=AFQjCNG2-en0SmSdRdOnEwO2vR7iIaDfGA&cad=rja
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 ٺ ٺ  ٺپ  ڀ  ڀ  ڀ  پ ٻ پ  ٻٻ  ٱچ  ٹ ٹ و

 (.ْ ُ قريش) چٿ ٿ  ٿٺ 
مباحػػث مػػف اػػبلؿ مػػا تقػػدـ مػػف آيػػات أف الغػػذاء أحػػد مرتكػػزات األمػػف  كيكػػاد يكػػكف مػػف ل تضػػحي

يػا  فػإذا كجػػد الغػذاء كجػػد األمػف كالعكػػس  فػاألمف الغػذائي لمشػػعكب كالمجتمعػات كالجيػػكش مػف أىػػـ أىم
  كلػػيس اعتمادىػػا عمػػ  أسػػباب الصػػمكد أمػػاـ أم اعتػػداء اػػارجي  بشػػرط أف يكػػكف اعتمػػاد الدكلػػة ذاتيػػان 

ـ مػػػف فتصػػػبح طػػػكع إرادتيػػػـ كتنفػػػذ أجنػػػدتيـ  فػػبل تسػػػتطي  قػػػكؿ ال إذا أرادت  فتحاصػػػر كتحػػػر   اآلاػػريف
االمتيازات  كما ىك الحاؿ في الدكؿ العربية التي ربطت مصيرىا بالغرب  كاعتمادىا الغػذائي عميػو مػ  

 كجكد اإلمكانيات. 
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 :األول: الدعوة إلى اإليمان والتقوى والحث عمى االستغفار المطمب
 أواًل: الدعوة إلى اإليمان والتقوى:

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ ٹ ٹ  .الغذائي األمفأىـ مرتكزات  تعد التقكل مف 

 .(ٔٗاألعراؼ ) چپ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ
نػػػت قمػػػكبيـ بمػػػا جػػػاءتيـ بػػػو الرسػػػؿ أم  آم    چٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پچ قػػػاؿ ابػػػف كثيػػػر "

  چپ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀچكصػدقت بػو كاتبعتػو  كاتقػكا بفعػؿ الطاعػات كتػرؾ المحرمػات  

أم  كلكػػػف  چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿچ  تعػػػال  أم  قطػػػر السػػػماء كنبػػػات األرض. قػػػاؿ
 (3)."مف المآثـ كالمحاـر كذبكا رسميـ  فعاقبناىـ باليبلؾ عم  ما كسبكا

نػػذارا  كبالسػػراء لمػػ كقػػاؿ السػػعدم " ا ذكػػر تعػػال  أف المكػػذبيف لمرسػػؿ يبتمػػكف بالضػػراء مكعظػػة كا 
استدراجا كمكػرا  ذكػر أف أىػؿ القػرل  لػك آمنػكا بقمػكبيـ إيمانػا صػادقا صػدقتو األعمػاؿ  كاسػتعممكا تقػكل 
 الٌمو تعال  ظاىرا كباطنا بترؾ جميػ  مػا حػـر المٌػو  لفػتح عمػييـ بركػات السػماء كاألرض  فأرسػؿ السػماء
عمػييـ مػػدرارا  كأنبػت ليػػـ مػػف األرض مػا بػػو يعيشػػكف كتعػيش بيػػائميـ  فػػي أاصػب عػػيش كأغػػزر رزؽ 

 چٺ  ٺ  ٺ   ٿچ مػػػف غيػػػر عنػػػاء كال تعػػػب  كال كػػػد كال نصػػػب  كلكػػػنيـ لػػػـ يؤمنػػػكا كيتقػػػكا
ال فمػك آاػذىـ بجميػ  مػا  بالعقكبات كالببليا كنزع البركات  ككثػرة اآلفػات  كىػي بعػض جػزاء أعمػاليـ  كا 

  (1)."ا  ما ترؾ عمييا مف دابةكسبك 
كسبب لحب اهلل   مباحث أف اإليماف كالتقكل سبب لرض  اهلل سبحانو كتعال  عف امقوتضح لي

كجعؿ البركة   كىيأ لو أسباب الراحة كالرزؽ  كاهلل سبحانو كتعال  إذا أحب عبدان أعانو  تعال  لعباده
و يستجمب الرزؽ مف عند اهلل مالؾ السماء كاألرض كب  فاإليماف كالتقكل سبب الرتقاء األمـ  في قكًتو

 كمالؾ كؿ شيء. 
 ثانيًا: الحث عمى االستغفار:

 دعوة نوح لقومو: النموذج األول:
پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ    ٱ    ٻ  ٻ  ٻ     ی  ی   ی  ی       جئ    حئ  ٹ ٹ چ

 (.ُِ َُ نكح) چڀ  ڀ  ٺ
 مػػف كأسػػقاكـ عمػػيكـ  الػػرزؽ كثػػر كأطعتمػػكه  فرتمكهكاسػػتغ اهلل إلػػ  تبػػتـ إذا  أمقػػاؿ بػػف كثيػػر "  
 بػػػأمكاؿ كأمػػدكـ الضػػػرع  لكػػـ كىأىدىرَّ  الػػزرع  لكػػػـ كأنبػػت األرض  بركػػػات مػػف لكػػـ كأنبػػػت السػػماء  بركػػات
 (1)."بينيا الجارية باألنيار كامميا الثمار  أنكاع فييا جنات لكـ كجعؿ كاألكالد  األمكاؿ أعطاكـ  أم كبنيف 

                                                 

 (.ُْٓ/ّتفسير القرآف العظيـ  ) - ُ
 (ِٖٗتيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف  ) - ِ
 (.ِّّ/ٖتفسير القرآف العظيـ  ) - ّ
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أف الحػػػػث عمػػػػ  االسػػػػتغفار مػػػػف أجػػػػؿ تحصػػػػيؿ األرزاؽ دعػػػػكة األنبيػػػػاء  يسػػػػتامص ممػػػػا سػػػػبؽ
كمػػػف ثػػػـ سػػػبيؿ نػػػزكؿ البركػػػات مػػػف السػػػماء   فالػػػدعكة إلػػػ  االسػػػتغفار طريػػػؽ التػػػزاـ الطاعػػػة  جمػػػيعيـ

 اه.ألف ما عند اهلل ال يطمب إال بتقك  كاركجيا مف األرض
 دعوة ىود لقومو: النموذج الثاني:

ی ی     ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی      ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئٹ ٹ چ 

 (.ِٓىكد ) چجئ   حئ
إشػػارة إلػػ  تكثيػػر الػػنعـ ألف مػػادة    چېئ  ىئ  ىئ  ېئچفقكلػػو تعػػال   قػػاؿ الػػرازم " 

حػػاؿ القػػكل  إشػػارة إلػ  كمػػاؿ چی  ىئ ی یچحصػكؿ الػػنعـ ىػػي األمطػار المكافقػػة  كقكلػػو  
البشارة بتحصػيؿ السػعادات كأف  التي بيا يمكف االنتفاع بتمؾ النعمة  كال شؾ أف ىذه الكممة جامعة في

الزيادة عمييا ممتنعة فػي صػريح العقػؿ  كيجػب عمػ  العاقػؿ أف يتأمػؿ فػي ىػذه المطػائؼ ليعػرؼ مػا فػي 
ىذا الكتػاب الكػريـ مػف األسػرار المافيػة  كأمػا المفسػركف فػإنيـ قػالكا القػـك كػانكا ماصكصػيف فػي الػدنيا 

 عميو قكلو ـ كانت في غاية الطيب كالبيجة  كالدليؿ بنكعيف مف الكماؿ  أحدىما  أف بساتينيـ كمزارعي

كالثاني  أنيـ كانكا في غايػة القػكة كالػبطش  .(ٕ ٖ )الفجر چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڤ  ڤ  ڤ  چ 
   كلما كاف القكـ مفتاريف عم  سائر الامؽ بيذيف األمريف(ُٓفصمت ) چگ گ گ گچ      كلذلؾ قالكا

ة األصػناـ كاشػتغمكا باالسػتغفار كالتكبػة فػإف اهلل تعػال  يقػكم حػػاليـ   أنيػـ لػك تركػكا عبػادكعػدىـ ىػكد 
 (3)".في ىذيف المطمكبيف كيزيدىـ فييا درجات كثيرة

 المطمب الثاني: الحث عمى العمل:
إف مف يعمؿ يأكؿ كمف ال يعمؿ يبق  عالة عم  الناس أعطكه أك منعكه. كيجب أف يبتغ  مف  

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  ې  ى     ى  ٹ چ ٹ العمػؿ كجػو اهلل تعػال  كمثكبتػو.

 (.َُٓالتكبة ) چائ  ائ     ەئ  ەئ  وئ وئ
 أواًل: مفيوم العمل:

يقكؿ القرضاكم " كنعني بالعمؿ  كؿ مجيكد كاع يبذلو اإلنساف  بدنيان أك عقميان  الستغبلؿ ىذه  
ىذا الغير  فردان أك  المكارد لمنفعتو  سكاء أكاف العامؿ يعمؿ لنفسو أـ يعمؿ لغيره بأجر  أيان كاف

مؤسسة أك حككمة  كسكاء أكاف يعمؿ منفردان أـ يعمؿ شريكان لغيره  شريكان بمالو أك شريكان بجيده 
 رة  أك غيرىا مف الحرؼ  عالية أـكابرتو  كسكاء أكاف عممو في مجاؿ الزراعة أـ الصناعة أـ التجا

(1)إال القميؿ  أك األقؿ مف القميؿ".دانية  يسيرة أـ شاقة  تدر الكفير مف الداؿ  أـ ال تدر 
  

                                                 

 (.ّْٔ/ُٖمفاتيح الغيب  ) - ُ
 (.ُّٖاألابلؽ في االقتصاد اإلسبلمي لمدكتكر يكسؼ القرضاكم  )دكر القيـ ك  - ِ
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" كىػػك المجيػػكد الػػذم يبذلػػو اإلنسػػاف لامػػؽ المنفعػػة سػػكاء كػػاف يػػدكيان كعمػػؿ الفػػبلح كالعامػػؿ أـ  
عقميػػػان كعمػػػؿ المػػػدرس أك الطبيػػػب أك المحػػػامي  كمػػػا يشػػػمؿ )عمػػػؿ المػػػنظـ( كىػػػك الػػػذم يكجػػػو العمميػػػة 

 (3)اإلنتاجية كيكائـ بيف عناصر اإلنتاج كمضاعفتو".
 ثانيًا: أىمية العمل:

بػػو عنايػػة فائقػػة  حيػػث  اإلسػػبلـفػػي حيػػاة الفػػرد كالمجتمػػ  فقػػد اعتنػػ   اإلنتػػاجيألىميػػة العمػػؿ ك 
ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  چ ٹ قولــو حػض اهلل تعػػال  عميػو فػػي كتابػػو الكػريـ  كمػػف ذلػؾ 

 .(ّٓيس  )  چہ
 عممػت كمػا ثمػره مػف عبادم ليأكؿ األرض ىذه في الجنات ىذه أنشأنا  ذكره تعال  يقكؿ قاؿ الطبرم "

 (1)."كزرعكا ىـ غرسكا مما أيدييـ عممت كما ليـ  أنشأنا التي الجنات ثمر مف ليأكمكا  يقكؿ أيدييـ
ڻ  ڻ  ڻ ۀ  ۀ  ہ  چ  ٹ ٹ  اإلنتاجيككاف الرسؿ الكراـ يقكمكف عم  العمؿ  

 (.ُٓالمؤمنكف  ) چہہ  ہ  ھ     ھ  ھ
 كشػكر الحبلؿ الطيب الرزؽ ىي التي الطيبات  بأكؿ لرسمو ل تعا منو أمر ىذا قاؿ السعدم " 

 فكػؿ عميـ  يعممكف بما أنو كيابرىـ. كاآلارة كالدنيا كالبدف  القمب يصمح بو الذم الصالح  بالعمؿ اهلل 
 عمػ  ىػذا فػدؿ كأفضػمو  الجػزاء أتػـ عميػو كسػيجازييـ يعممػو  اهلل فػإف اكتسػبكه  سػعي ككػؿ عممػكه  عمؿ
 كؿ عم  متفقكف كأنيـ منيا  الابائث كتحريـ المآكؿ  مف الطيبات إباحة عم  متفقكف  كميـ الرسؿ أف

ف صالح عمؿ  كلكػف صػالح  عمؿ كميا فإنيا الشرائ   بيا كااتمفت المأمكرات  أجناس بعض تنكعت كا 
 عمييػا اتفقػت قػد األزمنػة  جميػ  فػي صػبلح ىػي التػي الصػالحة األعماؿ كليذا  األزمنة بتفاكت تتفاكت
 (1)".كالشرائ  األنبياء

غنميمػػػا  ككانتػػػا  المتػػػيف سػػػق  ليمػػػا مكسػػػ   كقػػػد ذكػػػر القػػػرآف الكػػػريـ عمػػػؿ ابنتػػػي شػػػعيب 
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ    ٹ ٹتقكمػػاف بميمػػة الرعايػػة لغػػنـ األسػػرة  نظػػران لشػػياكاة األب كعجػػزه  كمػػا 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ     ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ   ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڭ  ۇ      ۇ  چ   ٹ ٹ  عمؿ عند شعيب  كىذا مكس   (.ِّالقصص ) چڃ  چڃڃ  ڃ   

ۆ  ۈ    ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې  ې  ې  ىى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئوئ ۆ  

كممػػا يحػػث عمػػ  العمػػؿ مػػف أجػػؿ التكسػػب الحػػبلؿ  (.ِٕالقصػػص ) چۇئ  ۇئ ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ
 الحـج وال صـيامال وال الصـبلة تكفرىـا ال ذنوبـا الـذنوب مـن إن)  كالسعي في األرض حديث الرسكؿ 

 أبػػي عػػف عسػػاكر ابػػف (المعيشــة طمــب فــي اليمــوم: قــال اهلل؟ رســول يــا يكفرىــا فمــا: قيــل العمــرة, وال
                                                 

  .(َُِ)  مفيـك كمنيج االقتصاد اإلسبلمي لمدكتكر محمد شكقي الفنجرم -ُ
 (.ُٓٓ/َِجام  البياف في تأكيؿ القرآف  ) - ِ
 (.ّٓٓتيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف  ) - ّ
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ألن يأخــذ )  كقػػاؿ  (3)".ضػػعيؼ الرقػػي يعقػػكب بػػف يكسػػؼ بػػف محمػػد  كفيػػو جػػدان  غريػػب  كقػػاؿ ىريػػرة 
ى ظيره فيبيعيا فيكف اهلل بيا وجيو, خير لو أحدكم أحبمو ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب عم

 (1).(من أن يسأل الناس, أعطوه أو منعوه
 (.ُّسبأ ) چوئ    وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ   ...چ  قاؿ اهلل فيو  كىذا داكد 

مـا أكـل أحـد طعامـًا قـط حيـرًا مـن أن يأكـل مـن عمـل )قاؿ    عف رسكؿ اهلل فعف المقداـ 
ن نبي اهلل داود   (1).(كان يأكل من عمل يده يده, وا 

" فبل عزة ألمة يككف سبلحيا مف صن  غيرىا  يبيعيا منو ما يشاء  مت  يشاء  بالشركط التي 
يشػػاء  كيكػػؼ يػػده عنيػػا أنػػ  شػػاء  ككيػػؼ يشػػاء  كال اسػػتقبلؿ ألمػػة ال تممػػؾ قكتيػػا فػػي أرضػػيا  كال تجػػد 

تيراد اآللػػػة كالابػػػرة مػػػف غيرىػػػا  كال الػػػدكاء لمرضػػػاىا  كال تقػػػدر عمػػػ  النيػػػكض بصػػػناعة ثقيمػػػة  إال باسػػػ
أستاذية ألمة ال تستطي  أف تبم  دعكتيا عف طريؽ الكممة المقركءة أك المسمكعة  أك المصػكرة المرئيػة 
إال بشرائيا مف أىميا القادريف عمييا  ما دامت ال تصػن  مطبعػة  كال محطػة إذاعػة  كال تمفػاز كال أقمػاران 

 (4)صناعية!".
  كيػػػػأنفكف امتيػػػاف الصػػػػناعات اإلنتػػػاجيالعمػػػػؿ  أبناؤىػػػاتسػػػعد أمػػػػة يػػػأب   اليػػػرل الباحػػػث أنػػػػو 

كىك ديف    كاإلسبلـتنتج مصان  غيرىـ  كيستمرئكف الراحة المذلة عم  العمؿ المعز كيعتمدكف عم  ما
األمة العاممة المجدة المنتجة النشيطة ألف األمة  اهلل العزة ال يرض  البطالة كالقعكد عف العمؿ  كيبارؾ

تي يقكل ممكيا  كتقكل عم  الكقكؼ في كجو المتربصيف بيا  كتستغني عف أعدائيا بما تعمؿ كتنتج  ال
الامػػكؿ كالكسػػؿ  كاعتمػػدت  إلػػ تكػػكف أمػػة قكيػػة عزيػػزة سػػعيدة  أمػػا األمػػة التػػي ألفػػت البطالػػة  كسػػكنت 

نصػيبيا مػف عم  غيرىػا فػي عمميػا كقكتيػا كسػمعتيا  فيػي أمػة ضػعيفة ميانػة ال تحمػي نفسػيا كال تنػاؿ 
 العزة كالرقي كاالستقبلؿ.

 (5) ويمكن إجمال أىمية العمل في النقاط التالية:
 العمؿ ىك السبلح األكؿ لمحاربة الفقر  كىك السبب األكؿ في جمب الثركة. -ُ
 ىك العنصر األكؿ في عمارة األرض التي استامؼ اهلل فييا اإلنساف  كأمره أف يعمرىا. -ِ
 أك ربحان أك أجران  يمكنو مف إشباع حاجاتو األساسية  كتحقيؽ كفايتو ككفاية أسرتو. يدر عم  صاحبو غمةن  -ّ
 يغني صاحبو عف مد يده لآلاريف  بؿ يجعؿ يده دائمان ىي العميا. -ْ
 

                                                 

 . ضعفو األلباني في سمسمة األحاديث الضعيفة (ُّٗٔٔحديث  ) (.ِْٖ/ٔفعاؿ  )كنز العماؿ في سنف األقكاؿ كاأل - ُ
 (.ُُْٕ)( رقـ  ُِّ/ِ)  الباارم  كتاب الزكاة  باب االستعفاؼ عف المسألةصحيح  - ِ
 (.َِِٕ)( رقـ  ٕٓ/ّ)  المرج  السابؽ  كتاب البيكع  باب كسب الرجؿ كعممو بيده -ّ
 (.ُٖٕ) قتصاد اإلسبلمي لمدكتكر يكسؼ القرضاكم دكر القيـ كاألابلؽ في اال - ْ
 (.ُْ) انظر مشكمة الفقر ككيؼ عالجيا اإلسبلـ لمدكتكر يكسؼ القرضاكم  - ٓ
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 المطمب الثالث: استغبلل الموارد الطبيعية واألرض بالزراعة: 
كبمػا أف الزراعػة جػزء أساسػي مػف   ياةإل  أف الديف ىك الح الكريـ يكجو اهلل اإلنساف في القرآف

 اػػػػػػػػػػػػبلؿ  مػػػػػػػػػػػػف كتطكيرىػػػػػػػػػػػػا  فمػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػديف أف ييػػػػػػػػػػػػتـ اإلنسػػػػػػػػػػػػاف بػػػػػػػػػػػػاألرض كبالزراعػػػػػػػػػػػػة  الحيػػػػػػػػػػػػاة
 استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الحديثة لمزراعة: أواًل:

كالطػػػرؽ التػػػي تمكنػػػو مػػػف   بتكػػػار األسػػػاليبالفػػػي الطبيعػػػة كالكػػػكف  كالتأمػػػؿالتفكيػػػر  مػػػف اػػػبلؿ
مثػػػؿ )دراسػػػة األرض كالمنػػػاخ كعبلقتػػػو بالزراعػػػة   لطبيعػػػة التػػػي تػػػتحكـ فػػػي الزراعػػػةاستكشػػػاؼ قػػػكانيف ا

م  اكتشاؼ األدكية البلزمة لعبلج األمراض الناتجػة عػف   لمعرفة المكاسـ الزراعية لكؿ نكع مف النبات
ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  چ (,َِالػػذاريات ) چڱ  ں  ں   ڻچ    ٹ ٹ  (تغيػػر كتقمػػب المنػػاخ

ڻ  ڻ  ڻ        ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ ھ   ھھ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    

﮽  ﮾  ﮿ ﯀    ﯁      ﮶ ﮷   ﮸ ﮹   ﮺ ﮻  ﮼  ے  ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳   ﮴  ﮵ 

ۉ  ۉ  ې    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ٹ ٹ چ ك ( ٗٗ:)األنعاـ چ

   ې ې  ىائ    ەئەئ   وئۇئ  (.ِّ ِْ عبس) چۆئ ۆئ  ۈئ 

ف العػػيش بػػدكنيا كال يمكػػف اػػركج نبػػات بػػدكنيا مثػػؿ المػػاء الػػذم ففػػي اآليػػات مسػػممات ال يمكػػ
يسػػػبؽ ذكػػػره فػػػي القػػػرآف دائمػػػان قبػػػؿ النبػػػات كمػػػا تأكمػػػو المامكقػػػات كىػػػذا يػػػدعكنا لممحافظػػػة عمػػػ  المػػػاء 
ف باسػػتاداـ أحػػدث طػػرؽ الػػرم فالمػػاء أسػػاس األمػػف الغػػذائي مػػرتبط بػػو ارتبػػاط كثيػػؽ ال ينفػػؾ عنػػو  كأل

ں    ...چ  ٹ ٹ الطعػػاـ كالمػاء أحػد أىػـ أسػباب ىػذه الحيػػاة المامكقػات بتػكفيرالزراعػة تحػافظ عمػ  حيػاة 

 (.َّ)األنبياء   چں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ

 :تنويع المحاصيل الزراعية وتطويرىاو استكشاف قوانين اهلل في الطبيعة  ثانيًا:
ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ     ٹ ٹ 

﮳  ﮴  ﮵ ﮶  ﮷  ﮸  ﮹   ھ  ے  ے  ۓ    ھ  ٹ ٹ چو .(ْالرعػػػػػػد ) چۓ ﮲ 

  (.ُّ )النحؿ چ﮸     ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ﮲ ﮳       ﮴ ﮵  ﮶  ﮷ 
 .كاليقيف باهلل عمؿ صالح يدؿ عم  اإليماف ىك كىذا العمؿ في حد ذاتو

 :األرض واستصبلحيا واالستفادة منيا إحياءبالجيد اإلنساني  ثالثًا:
 چ﮸      ﮷  ﮶      ﮵    ﮴    ﮳  ﮲      ۓ ۓ          ے      ے      ھ     ھ     ھھ      ہ ہ      ہ ٹ ٹ چ

 .(ّّيس )    چگ       ک    ک     ک       ک    ڑ    ڑ        ژ     ژ  ڈ  ٹ ٹ چ و (ِٕالسجدة )
 كاهلل ىك  ألف الماء ينزؿ مف السماء  ىذه اآليات أف الزراعة ليست بالشيء الصعبتكضح 

يتكفؿ بإاراج النبات مف األرض  كما عم  اإلنساف إال أف يأاذ باألسباب متككبلن عم  اهلل الذم 
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 ليحصده كيجنيو.  كينتظر اركجو فيرعاه حت  مكعد حصاده  يمقي الحب في األرض  تعال 
 :السعي في األرض وبذل الجيد في استصبلحيا رابعًا:

ٹ  و (.ُٓالممؾ ) چڄ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦٹ ٹ چ  

ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ىائ  ائ  چ ٹ 

الداللة  حكضتكىذه اآليات  .(ِّإبراىيـ ) چەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ     ۇئۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ
عم  طمب الرزؽ  بالمشي في مناكب األرض  كاالنتشار في أقطارىا  كعدـ الرككف إل  الراحة كالدعة 

 .  في طمب الرزؽ  كأف ترؾ االستفادة مما سار اهلل لنا عبث كغباءكالكسؿ  كالتكاكؿ 

 يرسي دعائم األمن الغذائي: خامسًا: يوسف 
ةن عمميػػػةن لماػػػركج مػػػف األزمػػػة التػػػي تعرضػػػت لقػػػد اسػػػتطاع يكسػػػؼ عميػػػو السػػػبلـ اف يضػػػ  اطػػػ 
 .(ْٕيكسؼ ) چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ ڍٹ ٹ چ   الببلد 
   كىي  (3)ؿ ليذه اآلية يجد أىـ دعائـ األمفكالمتأم

 :وزيادة اإلنتاجية بالزراعةاالىتمام  -ٔ
 .(ْٕيكسؼ ) چ ...ڇ   ڇ  ڇ  ڇ ڍٹ ٹ چ 

 التدبير مف بو كيستعدكف يفعمكنو  لما كاإلشارة التعبير بيف تأكيميا في ليـ فجم قاؿ السعدم " 
 (1)."متتابعات  أم  چڇ   ڇ  ڇ  ڇ ڍچ  فقاؿ الجدب سني إل  الاصب  سني في

سنُح ينٍ  انخصنة ٕاخيتتاتعناخ نتسنذ كنم سنُح ينٍ سنُجاءخ تًعُى   چڍچأٌ كهًح  َالحظ 

 .انجذب ٔانقحظ ٕاخسُ

 :(المخزون االستراتيجيتقميل الفاقد )سبلمة  -ٕ
  .(ْٕيكسؼ ) چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ... چ 

 أبقػ  ألنػو  چڎ  ڎچ ترككها  أم چڌ چ الزركع تمؾ مف     چڍ  ڌ چقاؿ السعدم " 
 (1)".إليو االلتفات مف كأبعد لو

  تيػػػدؼ لترشػػػيد  ةكذلػػػؾ كفػػػؽ اطػػػط محكمػػػة كلػػػيس عشػػػكائي تقنـــين التوزيـــع )سياســـة التقشـــف(: -ٖ
 .االستيبلؾ لممساعدة في الاركج مف األزمات الماتمفة

 قصػدال مراعاة م  السنيف  ىذه مف سنة كؿ في  چڈ    ڈ  ژ  ژچ :رضا رشيد حمدم قاؿ
 السػػنيف فيػػذه بالقميػػؿ  كالراػػاء الاصػػب سػػني فػػي يقنعػػكف النػػاس فػػإف الجػػكع  حاجػػة يسػػد بمػػا كاالكتفػػاء

                                                 

 (.ِّٗص )  إدارة األزمات مف كحي القرآف الكريـ دراسة مكضكعية لمدكتكر صبحي اليازجيانظر  - ُ
 (.ّٗٗتيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف  ) - ِ
 .(ّٗٗ  )المرج  السابؽ - ّ
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 تػأكيبل سػنبمة كػؿ كػكف فػي ظاىرىػا عمػ  الاضػر السػب  كالسػنببلت السماف  السب  لمبقرات تأكيؿ السب 
 (3)."سنة لزرع

  كليكف الاصبة  نيفالس ىذه في أكمكـ أيضا دبركا  أم چڈ    ڈ  ژ  ژچقال انسعذي:"ٔ
 (1)."ككقعو نفعو كيعظـ تداركف ما ليكثر قميبل
 الزراعة من أفضل المكاسب بعد الجياد في سبيل اهلل: -*

 أف الشػػػافعي بمػػػذىب كاألشػػػبو كالصػػػنعة  كالتجػػػارة الزراعػػػة المكاسػػػب أصػػػكؿ " المػػػاكردم قػػػاؿ
 بحػديث النػككم كتعقبػو. التككػؿ إلػ  أقػرب ألنيا الزراعة أطيبيا أف عندم كاألرجح  قاؿ التجارة  أطيبيا
 أطيػػػب فيػػػك زراعػػػان  كػػػاف فػػػإف  قػػػاؿ اليػػػد  بعمػػػؿ كػػػاف مػػػا الكسػػػب أطيػػػب أف الصػػػكاب كأف ... المقػػػداـ
 لآلدمػي العػاـ النفػ  مػف فيػو كلمػا التككػؿ  مػف فيػو كلمػا اليػد  عمػؿ ككنػو مػف عميو يشتمؿ لما المكاسب
 مػػا اليػػد عمػػؿ مػػف ذلػػؾ كفػػكؽ  قمػػت. عػػكض بغيػػر منػػو يككػػؿ أف العػػادة فػػي فيػػو بػػد ال كألنػػو كلمػػدكاب 
 مػػف فيػػو لمػػا المكاسػػب أشػػرؼ كىػػك كأصػػحابو  النبػػي مكسػػب كىػػك بالجيػػاد الكفػػار أمػػكاؿ مػػف يكتسػػب
 حقػو فػي فالزراعػة بيػده يعمؿ لـ كمف  قاؿ األاركم  كالنف  أعدائو كممة كاذالف تعال  اهلل كممة إعبلء
(1)."ذكرنا لما أفضؿ

 

حتػػ  كلػػك انتيػػت الػػدنيا بقيػػاـ القيامػػة فيمػػا يركيػػو الباػػارم   عمػػ  الزراعػػة كلقػػد حثنػػا الرسػػكؿ 
 أن اسـتطاع نإف فسيمة أحدكم يد وفي الساعة قامت إن)  قاؿ  النبي عف مالؾ بف أنس عفبسنده 

          (4).(فميغرسيا يغرسيا حتى تقوم ال
تأكمػػو المامكقػػات  فػػبل بػػد ىػػي الكسػػيمة الكحيػػدة السػػتاراج ايػػرات األرض ممػػا  الزراعػػة مػػا داـك  

إذان مف استغبلؿ األرض استغبلالن أمثؿ  بزراعتيا مف جمي  ما يحتاجو المجتم  كيغنيو عف غيره كعػدـ 
تضػػيي  أم شػػبرو يمكػػف استصػػبلحو لمزراعػػة  بمػػا فػػي ذلػػؾ الشػػكارع كالمتنزىػػات كالحػػدائؽ العامػػة كالتػػي 

ج لكثيػر عنايػة  كذلػؾ لػدعـ السػكؽ المحمػي نظػران يمكف زراعتيا بأشجار النايؿ كالزيتكف  ألنيػا ال تحتػا
لقمػػػة األراضػػػي الزراعيػػػة  ااصػػػة فػػػي قطػػػاع غػػػزة  كالتػػػي تعػػػاني مػػػف تجريػػػؼ مسػػػتمر كتاريػػػب ممػػػنيج 

الصييكني.  ؿلؤلراضي الزراعية مف قبؿ االحتبل

 
 
 
 

                                                 

 (.ِّٔ/ُِ): تفسير القرآف الحكيـ )تفسير المنار( - ُ
 (.ّٗٗتيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف  ) - ِ
 (.َّْ/ْ  )البف حجر العسقبلني فتح البارم - ّ
 صحيح.( كقاؿ األلباني ْٕٗحديث رقـ  ) (ُٖٔ/ُباب اصطناع الماؿ  ) لمباارم  األدب المفرد - ْ
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 المطمب الرابع: ترشيد االستيبلك ومنع االحتكار:
كيزة أساسػية فػي األمػف الغػذائي  كنحػف نقصػد بترشػيد يعتبر ترشيد االستيبلؾ كمن  االحتكار ر 

لتحقػػؽ أفضػػؿ   كاالسػػتاداـ األمثػػؿ لممػػكاد الغذائيػػة االسػػتيبلؾ التكسػػط كاالعتػػداؿ فػػي المأكػػؿ كالمشػػرب 
ٹ ٹ ذلػػػؾ   كفػػي األسػػرة عمػػ  الكميػػة البلزمػػػة لمجسػػـ أفػػػراد كحصػػكؿ كػػػؿ فػػرد مػػف  اسػػتفادة ممكنػػة

ػػػا  ُّاألعػػػراؼ ) چپ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ        ٺ  ٺ  ٺچ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    چ( كقػػػاؿ أيضن

 (. ِٗاإلسراء ) چٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ
كيقصد باالحتكار " حبس السم  عػف التػداكؿ فػي السػكؽ  حتػ  تغمػك أثمانيػا  كيػزداد اإلثػـ ىنػا 
 إذا كػػػاف االحتكػػػار جماعيػػػان تكاطػػػأ عميػػػو تجػػػار ىػػػذا النػػػكع مػػػف البضػػػائ   كمثمػػػو أف يحتكػػػر تػػػاجر كاحػػػد

 (3)الصنؼ كمو لحسابو  فيتحكـ في السكؽ كما يشاء".
الشػػيء عػػف العػػرض كقػػت الػػراص  كبيعػػو كقػػت الغػػبلء فػػي السػػكؽ كعنػػد  كبمعنػػ  آاػػر " منػػ 

 عػف عبػداهلل بػف معمػر عػف المسػيب بػف سػعيدكلقد ذـ رسػكؿ اهلل االحتكػار فعػف  (1)."اشتداد الحاجة إليو
 (1).(خاطئ إال يحتكر ال )  قاؿ  اهلل رسكؿ

 كممػػا يػػدؿ عمػػ  ترشػػيد االسػػتيبلؾ كعػػدـ االحتكػػار فػػي القصػػص القرآنػػي مػػا كرد فػػي قصػػة يكسػػؼ 
 (.ْٕيكسػػػؼ ) چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ        ڈ  ژ  ژٹ ٹ چ حيػػػث 

كىػك الحػؿ األمثػؿ لؤلمػف الغػذائي فػي مثػؿ ىػذه   يضػ  الحمػكؿ المناسػبة لؤلزمػة االقتصػادية فيكسؼ 
 ض  ليـ العبلج في أمريف اثنيف نو ك إإذ   الحالة

 :لتخزيناسبلمة األول: 
 أمرىـ أف يذركه في سنبمو لكقت الحاجة إليو  كىي الطريقة األمثؿ لمتازيف كالستبقاء الطعاـ.

 اهلل نبي بيا أشار مشكرة كىذا ،چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ        ڈ  ژ  ژ  ...چ  :كقكلو فاؿ الطبرم "
  ا  ليـ رآه كرأمه  القـك  عم  (4)".طعاميـ باستبقاء يأمرىـ صبلحن

 (5)".تفسد كال الزماف عم  أبق  لتككف السنبمة في الحنطة بترؾ أمرىـ كقاؿ البغكم " 
قكاعد األمف الغذائي في ىذه المرحمة العصيبة باالداار أكالن كمف ثػـ األكػؿ  ىكذا إذان أسس يكسؼ 
 بإذف اهلل. كىك األمر الذم سنتناكلو اآلف  منو عم  قدر الحاجة

 
 

                                                 

 (.ِّٗدكر القيـ كاألابلؽ في االقتصاد اإلسبلمي لمدكتكر يكسؼ القرضاكم  ) - ُ
 www.ahdaf.net/main/play-7889.htmlانظر الرابط التالي   - ِ
 .(َُٓٔرقـ  ) (ُِِٖ/ّ) باب تحريـ االحتكار    كتاب المساقاة صحيح مسمـ - ّ
 (.ُِٔ/ُٔجام  البياف في تأكيؿ القرآف  ) - ْ
 (.ِْٕ/ْمعالـ التنزيؿ  ) - ٓ
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 : ني: األكل من المخزون قدر الحاجةالثا
 .چڈ  ژ  ژ ڈ      ...چكىك األمر الثاني الذم نستنبطو مف اآلية الكريمة كىك قكلو ليـ  

 (3)."الحاجة بقدر كاألكؿ األكثر بحفظ أمرىـ لؤلكؿ  قميبل تدرسكف مما  أم قاؿ البغكم "
 أم عدـ التبذير كاإلسراؼ.

 تػداركف ما ليكثر قميبل كليكف الاصبة  السنيف ىذه في أكمكـ أيضا دبركا  أم السعدم "كقاؿ 
 (1)."ككقعو نفعو كيعظـ

 :سكاء كاف في الغذاء أك في الماء المتمـ لمغذاء  عف اإلسراؼ كلقد نيانا الرسكؿ 

 يآَدَمــ َمــؤَلَ  َمــا)  قػػاؿ   حتػػ  يشػػعر بمعانػػاة اآلاػػريف  فػػي الغػػذاء  ال ينفػػؽ كػػؿ مالػػو عمػػ  بطنػػو -أ 
 وثمــث لطعامــو, فثمــث محالــة ال كــان فــإن صــمبو, يقمــن أكــبلت آدم ابــن بحســب َبْطــنٍ  ِمــنْ  َشــراا ِوَعــاءً 

 .(1)(لنفسو وثمث لشرابو,
سػعد ب رسػكؿ اهلل  حيػث مػر  لمماء ك لك كاف ذلؾ في العبػادة في الماء  عم  المسمـ عدـ تبذيره -ب
ن ؛نعـم) :قـال ؟ إسـراف الوضـوء أفـي قـالف( اإلسراف؟ ىذا ما) فقال) يتكضأ فقػاؿ  كىك  عمـى كنـت وا 
 (4).(جار نير

كيمكػػػف يػػرل الباحػػػث مػػف اػػػبلؿ مػػا سػػػبؽ أف صػػكر ترشػػػيد االسػػتيبلؾ كعػػػدـ االحتكػػار كثيػػػرة          
  إيجازىا في النقاط التالية

.االعتداؿ في اإلنفاؽ -ُ
.تجنب التبذير كاإلسراؼ -ِ
.حقكؽ اهلل تعال  كحقكؽ العباد أداء -ّ
.تجنب الكسب الحراـ -ْ
 (.كالتجارة كالعمؿ الشريؼ)الحبلؿ  السعي كراء الكسب -ٓ
 تازيف األشياء لكقت الحاجة إلييا. -ٔ
 
 
 
 

                                                 

 (.ِْٕ/ْمعالـ التنزيؿ  ) - ُ
 (.ّٗٗتيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف ) - ِ
 .كقاؿ حسف صحيح (. َِّٖحديث  ) (َٗٓ/ْ  باب ما جاء في كراىية كثرة األكؿ  )سنف الترمذم - ّ
اءى ًفي اٍلقىٍصًد ًفي اٍلكيضيكًء   سنف ابف ماجة - ْ كىرىاًىيىًة التَّعىد م ًفيًو بىابي مىا جى ( كقاؿ الشي  ِْٓ( حديث رقـ  )َِٕ/ُ) كى

 األلباني  ضعيؼ.
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يتاء الزكاة:  المطمب الخامس: األمر باإلنفاق وا 
يتاء الزكاة يدل عمى الوجوب:   أواًل: األمر باإلنفاق وا 
ر باإليمػػاف بػػاهلل كرسػػكلو  يػػدؿ بكضػػكح عمػػ  أف يقػػكؿ القرضػػاكم " كاألمػػر باإلنفػػاؽ عقػػب األمػػ

األمػػر لمكجػػكب ال لمجػػرد اإلرشػػاد أك النػػدب  كاقتػػراف اإليمػػاف باإلنفػػاؽ كثيػػر فػػي القػػرآف الكػػريـ  كقكلػػو 
(. ّٗالنسػػػػػػػػػػػػاء )  چڤ ڦ  ڦڦ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ڤ ڤ   ڤ ٹ  ٹ ٿ ٹ  ٹچتعػػػػػػػػػػػػال  

صػبلة التػي ىػي عمػكد الػديف  كمػا كالقرآف يجعؿ اإلنفاؽ صػفة أساسػية مػف صػفات المػؤمنيف  كإقامػة ال
 چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿچ  قػػػاؿ تعػػػال  فػػػي كصػػػؼ المتقػػػيف فػػػي مطمػػػ  سػػػكرة البقػػػرة 

المفركضػػة؟ أـ صػػدقة  ... كقػػد ااتمػػؼ المفسػػركف فػػي تحديػػد المػػراد بيػػذا اإلنفػػاؽ  أىػػك الزكػػاة(ّالبقػػرة )
فػاؽ  كاجبػان كػاف أـ مسػتحبان عمػ  التطكع؟ أـ النفقة عم  األىؿ؟ كرجح المحققكف أف المفػظ يشػمؿ كػؿ إن

  (3)النفس كاألىؿ  أك في اير الجماعة  كفي سبيؿ اهلل".
 نظػػرا الضػػحاؾ عػػف ركم - التطػػكع صػػدقة المػػراد  كقيػػؿقػػاؿ القرطبػػي فػػي تفسػػيره ليػػذه اآليػػة "  

 احتممػػػت الزكػػػاة غيػػػر بمفػػػظ جػػػاءت فػػػإذا الزكػػػاة  كىػػػك بيػػػا الماػػػتص بمفظيػػػا إال تػػػأتي ال الزكػػػاة أف إلػػػ 
 العارضػة الكاجبػة الحقػكؽ إنػو  كقيػؿ ... التطػكع إال تكػف لػـ اإلنفػاؽ بمفػظ جػاءت فػإذا كالتطكع  لفرضا

 كػػاف لفظيػػا عػػف عػػدؿ كلمػػا  فرضػػان  كػػاف بالصػػبلة قرنػػو لمػػا تعػػال  اهلل ألف الزكػػاة  عػػدا مػػا األمػػكاؿ فػػي
 إال يكػكف ال كذلػؾ رزقػكا  ممػا اإلنفػاؽ فػي المػدح ماػرج اػرج ألنػو الصػحيح  كىك عاـ ىك  كقيؿ. سكاىا فرضان 
 (1)."إليو ندبيـ ما م  األحكاؿ بعض في يعفٌ  مما كغيرىا زكاة مف الشرع ألزميـ ما يؤتكف أم الحبلؿ  مف

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  چمػػف اآليػػات الدالػػة عمػػ  الكجػػكب قكلػػو تعػػال   و

ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہہ  چو (ِٔاإلسػػػػػػػػػراء ) چېئ  ېئ

 (.ّٖالرـك ) چہ  ھ ہ 
 أك الشػػارع أكجبػػو الػػذم حقػػو -كحاجتػػو قربػػو حسػػب عمػػ - منػػؾ القريػػب فػػأعط قػػاؿ السػػعدم " 
 عػف كالمسػامحة زلتػو عػف كالعفػك كاإلكػراـ كالسػبلـ كالبػر كاليديػة كالصػدقة الكاجبة النفقة مف عميو حض
 إطعامػو مػف ضػركرتو بػو  كتػدف حاجتػو بػو تزيػؿ مػا كالحاجػة الفقػر أسكنو الذم المسكيف ككذلؾ. ىفكتو
 كال معػػو مػػاؿ ال ألنػو الحاجػػة  شػػدة مظنػة فػػي الػذم بمػػده غيػػر فػي بػػو المنقطػػ  الغريػب. ككسػػكتو كسػقيو
ف فإنو بمده  في الذم بابلؼ سفره  بو نفسو دبر قد كسب  -الغالػب فػي -بد ال كلكف ماؿ لو يكف لـ كا 
 كابػػف لممسػػكيف حصػػة الزكػػاة فػػي لمٌػػوا جعػػؿ كليػػذا حاجتػػو  تسػػد كنحكىػػا صػػناعة أك حرفػػة فػػي يكػػكف أف

 (1)".السبيؿ

                                                 

 (.ََِدكر القيـ كاألابلؽ في االقتصاد اإلسبلمي لمدكتكر يكسؼ القرضاكم  ) - ُ
 (.ُٕٗ/ُ) الجام  ألحكاـ القرآف  - ِ
 (.ِْٔتيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف  ) - ّ
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كؿ ىذه النصكص دالة عم  أف لمقريب عم  قريبو حقان أكثر مف غيره مف النػاس  لمػا بينيمػا  "        
ذا كػاف القريػب قػد يػرث قريبػو بعػد مكتػو فيغػنـمف ركابط النسػب كالػرحـ... فمػف العػدؿ أف ينفػؽ عميػو   كا 

... ىػػػذا كقػػػد أجمػػ  فقيػػػاء المسػػػمميف عمػػػ  أف الػػػزكج يجبػػػر عمػػػ  نفقػػػة ـعنػػد عجػػػزه فيغػػػـر  كالغػػػـر بػػػالغن
... كقػد نػص الفقيػاء زكجو  كالكالد يجبر عم  نفقة كلده الصغير كاألنث   كاالبف يجبر عم  نفقػة أبكيػو

 عم  أف النفقة تشمؿ ما يأتي 
 الغذاء كالماء. -ُ
 .الكسكة لمشتاء كالصيؼ بما يناسب كبلن منيما -ِ
 .كما يتبعو مف أثاث كفراشالمسكف  -ّ
 .الاادـ لمف يعجز عف ادمة نفسو -ْ
 .تزكيج مف يتكؽ إل  الزكاج -ٓ
 (3)نفقة زكجتو كعيالو". -ٔ

يتاء الزكاة عمى األمن الغذائي: أثرثانيًا:   اإلنفاق وا 
فمػنيـ مػػف   ياتمػؼ النػاس فػػي جيػدىـ كطاقػاتيـ كقػػدرتيـ عمػ  العمػؿ لتػػكفير مػا يحتػاجكف إليػػو 
فيػػذا يحتػاج إلػػ    كمػػنيـ مػف ال يسػتطي   لعمػؿ كتػػكفير مػا يحتػػاج إليػو دكف مسػاعدة مػػف احػديسػتطي  ا

كلقػد كفػؿ اهلل ليػذا النػكع مػف البشػر مػا يسػد حاجتػو بفػرض الزكػاة كالػذم   اآلاريف فبل بػد مػف مسػاعدتو
 يؤاذ مف األغنياء كيعط  لمفقراء.

عفكا أنفسيـ  كيغنكىا بالحبلؿ كيكفركا يقكؿ القرضاكم " فاألصؿ في القادريف أف يعممكا  حت  ي 
 نيـ عمػػػ  تػػػكفير العمػػػؿ المبلئػػػـ ليػػػـألنفسػػػيـ المطالػػػب المشػػػركعة المبلئمػػػة  كعمػػػ  المجتمػػػ  أف يعػػػاك 

كيدربيـ عميو  فإف عجزكا  فإف ليـ في أمكاؿ القادريف حقان معمكمان  يحقؽ ليـ تمػاـ كفػايتيـ  كمػا يعبػر 
كالػدكاء. كىػذا مف المعيشة  يتػكافر فيػو الغػذاء كالكسػاء كالمسػكف  الفقياء  بحيث يكفؿ ليـ مستكلن كريمان 

ڱ  ڱ  ڱ  چ(  كيقكؿ  ِْ ِٓ المعارج) چڳ  ڱ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  چالقرآف يقكؿ  

( كىػػذا مػػا يعبػػر َُّالتكبػػة )  چں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ڱ
تمػػاعي(  كمػػف النػػاس مػػف يظػػف أنػػو مػػف االجتمػػاعي( أك )التكافػػؿ االج فػػي عصػػرنا باسـ)الضػػماف عنػػو

ثمار ىذا العصر  كمف مبتكرات الغرب  كاإلسبلـ قد فرضو منذ أكثر مف أربعػة عشػر قرنػان  كىنػا تبػرز 
الزكػػػػػػاة بكصػػػػػػفيا مػػػػػػكردان لتحقيػػػػػػؽ ىػػػػػػذه الكفالػػػػػػة المعيشػػػػػػية  كىػػػػػػي ليسػػػػػػت بالقػػػػػػدر اليػػػػػػيف  إنيػػػػػػا تقػػػػػػدر 

 (1)". مف الحاصبلت الزراعية %(ٓأك نصؼ العشر) %( َُبالعشر)

                                                 

 (.ِٔ-ٔٓالفقر ككيؼ عالجيا اإلسبلـ لمقرضاكم  )مشكمة  - ُ
 (.ُّٖدكر القيـ كاألابلؽ في االقتصاد اإلسبلمي لمدكتكر يكسؼ القرضاكم  ) - ِ
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مػف  يرل الباحث أف الزكاة كاإلنفاؽ في سبيؿ اهلل لػو أثػره عظػيـ عمػ  السػمـ كاألمػف االجتمػاعي 
 عدة كجكه كىي كما يمي 

 .يزيؿ األحقاد مف صدكر الفقراء -ُ
 .ينفي الحسد فبل يتطم  الفقير إل  األغنياء بعيف الحسد  ألف جزء مف ماؿ األغنياء يصؿ إليو -ِ
الضػػماف االجتمػاعي الػذم كفمػػو اهلل لمفقػراء مػف مػػاؿ األغنيػاء  كبػذلؾ يكػػكف  النفقػةالزكػاة ك يحصػؿ ب -ّ

 .المجتم  آمنان في كؿ نكاحي الحياة
 أمف األغنيػػاء مػػف الحسػػد  كيػػؤجركف عمػػ  أداء فريضػػة الزكػػاة  كيػػأمف الفقػػراء مػػف ضػػنؾ العػػيشيػػ -ْ

 فيشعر المجتم  باألمف كاألماف.
   كينقػذىـ مػف الفاقػة يتصػدؽ عمػ  إاكتػو يكسػؼ ثػاؿ كاير مثاؿ عم  الضماف االجتماعي م

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ ڦ  ڦ چ ٹ ٹ مرسيان بذلؾ دعائـ األمف الغذائي 

 (.ٛٛيكسؼ ) چڄڄڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ ڃ  چ  چ چ
 فقػػالكا   يكسػػؼ عمػػ  كدامػػكا مصػػر  فػػدامكا الثالثػػة  المػػرة فػػي ذىبػػكا فممػػا يقػػكؿ الزحيمػػي "

 أييػػػا يػػػا  القمػػػب يرقػػػؽ ممػػػا المػػػاؿ كقمػػػة الحػػػاؿ رقػػػة إليػػػو كشػػػككاىـ سػػػتعطافيـ كا حػػػاليـ  بػػػذكر ماتبػػػريف
 الجػػدب مػػف الشػػديد الضػػرر كأىمنػػا أصػػابنا قػػد -يكسػػؼ ىػػك العزيػػز ىػػذا أف يػػرل أبػػكىـ ككػػاف -العزيػػز
 ال زيػػكؼ ردمء أك قميػػؿ ثمػػف كىػػك نمتػػاره  الػػذم الطعػػاـ بػػثمف إليػػؾ كأتينػػا الطعػػاـ  كقمػػة كالجػػكع كالقحػط
 ىػػذه بقػػبض عمينػػا كتصػػٌدؽ إحسػػانؾ  مػػف عكدتنػػا كمػػا الكيػػؿ لنػػا فػػأتـ األسػػكاؽ  فػػي لتجػػارا بػػيف يػػركج

 المتصػػػدقيف يجػػػزم المٌػػػو إف رداءتيػػػا  أك قمتيػػػا عػػػف تتغاضػػػ  أف بعػػػد فييػػػا كتسػػػامح المزجػػػاة  البضػػػاعة
 (3)."ليـ الثكاب كيضاعؼ ينفقكف  ما ليـ فيامؼ الجزاء  أحسف

تمػد اعتمػادان كبيػران عمػ  اإلنفػاؽ كفريضػة الزكػاة  فيػك أف األمػف الغػذائي يع نستامص ممػا سػبؽ
  حؽ الفقير كالمعدـ عم  الغنػي الكاجػد  فيػك مػف بػاب التكافػؿ االجتمػاعي  كفػي ذلػؾ يقػكؿ الرسػكؿ 

 سـائر لـو تـداعى عضـو منـو اشـتكى إذا الجسـد مثـل وتعـاطفيم وتـراحميم تـوادىم في المؤمنين مثل)
يأاػذ المسػممكف بيػذا المبػدأ لضػاع النػاس  كلعػـ الفقػر كالمػكت مػف   كلػك لػـ (1)(والحمـى بالسير الجسد
مثممػػا يحػػدث فػػي بمػػد الصػػكماؿ المغيػػب  لػػذلؾ كجػػب عمػػ  األمػػة اإلسػػبلمية عمػػؿ لجػػاف لجمػػ    الجػػكع

كحالػػػة   إلحػػػداث التػػػكازف االجتمػػػاعي  الزكػػػاة كالصػػػدقات مػػػف األغنيػػػاء  كردىػػػا إلػػػ  الفقػػػراء كالمعػػػكزيف
 الكفاؼ لدل الناس.

 
 

                                                 

 (.ٓٓ/ُّالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج  ) - ُ
 (.ِٖٓٓرقـ  )  (ُٗٗٗ/ْ)  كتعاطفيـ كتعاضدىـ باب تراحـ المؤمنيف   كتاب البر كالصمة كاآلداب صحيح مسمـ - ِ
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 :طمب السادس: النشاط االقتصادي )التجارة(الم
 فريضة الحج عمى األمن الغذائي: أثر أواًل:

يقػدـ إليػػو النػػاس مػف كػػؿ مكػػاف لقضػاء فريضػػة الحػػج   لقػد جعػػؿ اهلل البيػػت الحػراـ مكانػػان لمعبػػادة
داد كال يكجد مكاف فػي العػالـ يجمػ  األعػ  كقضاء العمرة كىي عم  مدار العاـ  كالتي تأتي كؿ عاـ مرة

كمػػف التجػػار الػػذيف يقػػدمكف ببضػػاعتيـ   كبػػذلؾ ال يامػػك الحػػـر مػػف العبػػاد  التػػي يجمعيػػا البيػػت الحػػراـ
المكػاف الكحيػد يبيعكنيا لمحجػيج كأىػؿ ذلػؾ المكػاف  فيعتبػر البيػت الحػراـ مركػزان تجاريػان كاقتصػاديان  كىػك 

﮳ ... چ :قاؿ اهلل فيػو الذم ﮴   ﮵   ﮶      ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲   

(. م  أف ىذه األرض التي يكجد بيا البيت الحراـ أرض جرداء قاؿ اهلل فييػا ٕٓالقصص ) چ﮷
ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  چ   عم  لساف إبراىيـ 

كمػ  ذلػؾ فيػي (. ّٕإبراىيـ ) چگ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ
ٹ ٹ ان مػػػف ناحيػػػة األمػػػف الغػػػذائي  كغيػػػر ذلػػػؾ الكثيػػػر مػػػف المنػػػاف  سػػػتقرار ا مػػػف أكثػػػر بمػػػداف العػػػالـ

ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  چ

 .(ِٖالحج ) چہ   ہ  ھ
اًىػػدو  ًفػػي قىٍكًلػػًو   ػػٍف ميجى ػػارىةى ًفػػي  چڳ   ڳ  ڳچ عى قىػػاؿى  يىٍعنًػػي اأٍلىٍجػػرى ًفػػي اآٍلًاػػرىًة  كىالت جى

دليؿ عم  كثرة الايرات كتنكعيا يتبيف    چڳچ   مف جمي  أقطار الدنيا كقكلو تعال مناف (3)".الد ٍنيىا
 .ذلؾ مف كثرة التبرعات التي يتـ تكزيعيا عم  البمداف الفقيرة كالمحتاجة في العالـ اإلسبلمي

أم " كمػػػػػكا مػػػػػف لحكميػػػػػا كأطعمػػػػػكا ذكم الحاجػػػػػة  چہ  ہ  ہ   ہ  ھ چكقكلػػػػػو  
 المحتاجيف في العالـ اإلسبلمي.كمف ذلؾ ما يتـ تكزيعو عم    (1)لبؤس".الفقراء الذيف مسيـ الفقر كا

 فريضة الحج عمى قطاع غزة المحاصر: أثر -*
منذ أف فرض االحتبلؿ حصاره الظالـ عم  قطاع غزة  كأىؿ غزة يعانكف مف نقص في بعػض 

اففػػت مػػف كطػػأة ىػػذا المػػكارد التػػي منػػ  االحػػتبلؿ داكليػػا عبػػر بكاباتػػو كمعػػابره  إال أف فريضػػة الحػػج 
 تكزيعػػو عمػػ  المحتػػاجيف كالمعػػكزيف إذ يػػتـ جمػػب األضػػاحي ممػػا يػػذبح فػػي مكسػػـ الحػػج  كيػػتـ الحصػػار 
كأثػػر   الحجػػيج بجمػػب مػػا يحتاجكنػػو معيػػـ إلػػ  ديػػارىـ  كىػػذه مػػف نعػػـ اهلل عمينػػا يقػػكـحيػػث  كغيػػر ذلػػؾ

 (ٕٗآؿ عمػػػراف ) چ...ھ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀہ  ہ  ہ  ہ  چ  العبػػػادة عمػػػ  النػػػاس كصػػػدؽ اهلل القائػػػؿ 
ف اقترنػت العبػادة بػالتقكل كانػت أنفػ  كأبقػ    ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ... چ آمنان مف كؿ شيء فكيؼ كا 

  (.ّ:ِ الطبلؽ) چ ...ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ۀ

                                                 

 .(ْٕٗ/ُ)  تفسير مجاىد -ُ
 .(َُٖ/ُٕ)  تفسير المراغي -ِ
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 الشتاء والصيف: رحمتيثانيًا: 
ٻ  ٻ  ٱ  ٻ ٹ ٹ چ  حيػػث ليمػػا أعظػػـ األثػػر عمػػ  أمػػف قػػريش الغػػذائي. 

 (.ْ ُ قريش) چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿڀ  ڀ  پ  ڀ  پ  پ  
 ليػػـ كيٌسػػر يػػألفكف  جعميػػـ أم) إيبلفيػػـ ألجػػؿ لػػو  شػػكرا ربيػػا  قػػريش فمتعبػػد أم قػػاؿ الزحيمػػي " 

 فػػي كككنيػػا كالامػػيج  الينػػد مػػف اآلتيػػة كالبيػػارات العطػػكر لجمػػب شػػتاء الػػيمف إلػػ  رحمػػة  رحمتػػيف( ذلػػؾ
 الصػػيؼ فػػي كككنيػػا الزراعيػػة  الحبػػكب لجمػػب الصػػيؼ  فػػي الشػػاـ إلػػ  كرحمػػة حػػاٌرة  بػػبلد ألنيػػا الشػػتاء
 بيػا المقػاـ مػف يتمكنػكا لػـ الرحمتػاف ىاتػاف كلػكال بالتجارة  تعيش مكة في قريش ككانت باردة  ببلد ألنيا
 قػػريش  يقكلػػكف العػػرب ألف عمػػييـ يغػػار ال ككػػانكا التصػػرؼ  عمػػ  يقػػدركا لػػـ البيػػت  بجػػكار األمػػف كلػػكال
 ليػـ ىيػأه الػذم كجػؿ عز المَّو مف مكة أىؿ لقريش كاإلجبلؿ االحتراـ ىذا ككؿ. جؿك  عز المَّو بيت أىؿ

فراد النعمة  بيذه اإلقرار عمييـ فكاف الحراـ  البيت بكاسطة   (3)."كالتعظيـ بالعبادة المَّو كا 
 :الخبلصة

  أىميا ما يمي األمف الغذائي لؤلمة مف ابلؿ عدة أمكريتحقؽ    
 عف حاجة الناس مف أرض األمة بالزراعة.  استغبلؿ ما يكفي كيفيض -ُ
أف تعتمػػد األمػػة عمػػ  ذاتيػػا اعتمػػادان كميػػان  بتفعيػػؿ طاقاتيػػا  كاسػػتغبلؿ مكاردىػػا اسػػتغبلالن أمثػػؿ  -ِ

باستحداث أفضؿ الطرؽ كالكسػائؿ فػي كػؿ شػيء  سػكاء كانػت الزراعػة أك الصػناعة أك التجػارة 
 رىا  فإنو مف يممؾ قكت الشعكب يستعبدىا.مما يفيد األمة كيعكد عمييا بالنف   كيغنييا عف غي

تحفيز الكفاءات كاالرتقاء بيا  كتجمي  طاقات األمة بمـ شمؿ عممائيا  كاالجتماع بيػـ لماػركج  -ّ
 بقرارات مف شأنيا إاراج األمة مف مأزقيا.

عمؿ سكؽ إسبلمية  يقكـ عم  مراقبتيا لفيؼ مف العمماء المينييف  يشيد ليـ باألمانػة كيككنػكا  -ْ
 اب ااتصاص.أصح

يككف مكاف السكؽ في مكة المكرمة  ألنيا المكاف الكحيد الذم يجتم  فيو الناس مف كؿ مكاف  -ٓ
 كيجب  إليو مف ثمرات كؿ شيء.

 
 

 

 
                                                 

 .(ُْٓ/َّ) التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج  -ُ
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 :الربا خطرو  الصدقة وثواب ,الربا عقوبة آكلالمطمب األول: 
 أواًل: عقوبة آكل الربا:

صػنفان مػف النػاس ال يثقػكف بمػا فػي يػد  عقكبة الربا مف العقكبات اإللييػة التػي تكعػد اهلل بيػا تعد  
اهلل  فعػػػاثكا فػػػي األرض فسػػػادان بػػػأمكاؿ النػػػاس  مسػػػتغميف بػػػذلؾ الفقػػػراء كالمعػػػكزيف ذكم الحاجػػػات  كىػػػذه 

   ما يميعقكبات  كمف ىذه العقكبات  العقكبات التي شممتيا اآليات كالتحذيرات حكت كؿ عذاب
 االضطراب ومس الجنون: -ٔ

پ  پ   پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ ٹ ٹ چ

ٿ     ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چ   

 (.ِٕٓ)البقرة  چچ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ   ڍ
 مػػػف يقكمػػكف ال أنيػػـ منقمػػبيـ  كشػػدة مػػآليـ كسػػكء الربػػا أكمػػة عػػف تعػػال  يابػػر قػػاؿ السػػعدم "

 بػػػػالجنكف الشػػػػيطاف يصػػػػرعو  أم چپ   پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀپ  چ نشػػػػكرىـ ليػػػػكـ قبػػػكرىـ
 تقمبػػػت فكمػػػا الكبػػػاؿ  كعسػػػر النكػػػاؿ لعظػػػيـ متػػػكقعيف مضػػػطربيف  سػػػكارل حيػػػارل قبػػػكرىـ مػػػف فيقكمػػػكف
 عظػػػيـ متجاىػػػؿ أك جيمػػػو  عظػػػيـ جاىػػػؿ مػػػف إال يكػػػكف ال كىػػػذا چٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿچك عقػػػكليـ
 (3)ف".المجاني أحكاؿ يـأحكال فصارت أحكاليـ جنس مف اهلل جازاىـ عناده 

 قـوم فـي ظيـر مـا)   قاؿ  اهلل رسكؿ عف أبيو عف مسعكد بف اهلل عبد بف الرحمف عبد عفك 
   (1)".(وعبل جبل اهلل عقاب بأنفسيم أحموا إال والربا الزنى

يرل الباحث أف ىذه العقكبة تظير عمييـ في الدنيا قبؿ اآلارة  فيـ حيػارل مضػطربيف تعمػكىـ 
  كتظيػػر عمػػييـ األمػػراض النفسػػية كبعػػض حركػػات المػػس الشػػيطاني  كلقػػد بالمػػآؿ كالمنقمػػ الكآبػػة كسػػكء

 ف اضػػطرابات ككػػكابيس كأحػػبلـ مزعجػػةقػػاؿ لػػي أحػػد الػػذيف اقترضػػكا مػػف البنػػكؾ الربكيػػة  أنػػو يعػػاني مػػ
كياػػػاؼ مػػػف قػػػدـك الميػػػؿ ككأنػػػو الحػػػرب  كقػػػاؿ بػػػأف ذلػػػؾ لػػػـ يحصػػػؿ لػػػو إال بعػػػد حصػػػكلو عمػػػ  القػػػرض 

 مف معتبر؟!.الربكم  فيؿ 
 المحق والبوار: -ٕ

 (.ِٕٔالبقرة ) چڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ ژ   ڑ  ڑ  ک   کٹ ٹ چ

 يػػد مػػف بالكميػػة يذىبػػو بػػأف إمػػا يذىبػػو   أم الربػػا  يمحػػؽ أنػػو تعػػال  اهلل يابػػرقػػاؿ ابػػف كثيػػر " 
 (1)".يامةالق يكـ عميو كيعاقبو الدنيا في بو يعذبو بؿ بو  ينتف  فبل مالو بركة يىٍحرمىو أك صاحبو 

                                                 

 (.ُُٔتيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف  )  -ُ
  .  حديث حسف لغيرهب األرنؤكطقاؿ شعي(  ك َُْْ) ( حديث رقـ ِٖٓ/َُباب الزنا كحده  )  صحيح ابف حباف - ِ
 (.ُّٕ/ُ) :تفسير القرآف العظيـ -ّ
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نػػو لػػف ينجػػكا مػػف ىػػذا العقػػاب مرابػػي  سػػكاء بنػػزع البركػػة مػػف مالػػو  أك بإذىابػػو بالكميػػة  فيػػك فإ 
سػػكناه  فػػي  ابػػي إذا بنػ  بيتػػان بمالػػو لػف يينػػأعػذاب فػػي الػػدنيا  كنػدـ كحسػػرة كعقػػاب فػي اآلاػػرة  ألف المر 

ذا اشترل لباسا لف يينأ ذا اشػترل طعامػان لػف يينػأفي ل كا    كيمػكت كتممػؤه الحسػرة عمػ  مػا بأكمػو باسو  كا 
 جم  مف ماؿ حراـ  لف ينفعو يـك القيامة. 

 تحريم الطيبات: -ٖ
﮻  ﮼  ﮽     ٹ ٹ چ ﮺   ﮹   ۅ  ۅ  ۉ  ۓ  ۓ ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸   

 .(ُُٔ َُٔ النساء) چۉ  ې  ې  ې  ې    ىى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ
 في الرشا ًمفى  چې  ې  ې   ىچ التكراة في چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېچ قاؿ البغكم " 
 ارتكبػػكا كٌممػػا فكػػانيكا طيبػػات  عمػػييـ حٌرمنػػا بػػأفٍ  عاقبنػػاىـ عػػكام يـ  مػػف يصػػيبكنيا التػػي كالمآكػػؿ الحكػػـ 
ٌرـ كبيرةن  ی  ی  یی  جئ   ...چ  اهلل تعال  قاؿ ليـ  حبلال كانت التي الطيبات مف شيءه  عمييـ حي

   (3)."چوئ  ائ  ائ  ەئ  ەئچ  ،(ُْٔاألنعاـ ) چحئ
 :الربا وخطر الصدقة بثوا :ثانياً 

ھ  ھ  ے  ے   ٹ ٹ چ. ك(ِٕٔالبقػػػػػػػػػػرة ) چڌ   ڌ ڎ  ڎ  ڈڈ ژ  ژ     ڑ  ڑ   ک کچ ٹ ٹ 

    ﯁  ﯀  ﮿  ﮾  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷﮸ ﮹     ﮺  ﮻  ﮼   ﮽   (.ّٗالرـك ) چۓ ۓ ﮲  ﮳ 

 كقػت في يتآزركا أف الناس عم  أكجب كالتعاكف  كالعطؼ الرحمة ديف اإلسبلـ يقكؿ الزحيمي "
 فعمػػ  المػػاؿ مػػف مبمػػ  إلػػ  الكاحػػد احتػػاج فػػإذا كالمشػػقة  العسػػر كقػػت فػػي يتراحمػػكا كأف ؽ كالضػػي الشػػدة

 زيػادة مػ  المػاؿ مػف مبمغػا بإقراضو يرىقو كال المساعدة  ألكاف مف غيرىا أك بالصدقة مساعدتو اآلاريف
 ايػػرا كضػػوكيع بػػو يتصػػدؽ فيمػػا لمغنػػي يبػػارؾ تعػػال  المٌػػو ألف الزمػػاف  مػػركر مػػ  تتزايػػد نسػػبية أك معينػػة
 حسد فبل أجمعيف  كالناس الٌمو عند محبكبان  المتصدؽ كيككف ماتمفة  بكسائؿ مالو لو كينمي أنفؽ  عما
 عمػ  يسػاعد ممػا كمو كىذا إيذاء  كال تآمر كال اغتصاب  كال سرقة كال احتياؿ  كال غش كال بغضاء  كال
(1)."كزيادتو الماؿ نمك

 

بػػػا  يقػػػ  عكسػػػو لممنفػػػؽ كالمتصػػػدؽ فػػػي سػػػبيؿ اهلل مػػػا يقػػػ  لممرابػػػي مػػػف سػػػكء حالػػػو بسػػػبب الر ك 
فػػالمرابي أسػػاء الظػػف باالقػػو  فبػػدؿ أف يسػػاعد النػػاس كيصػػبر عمػػييـ  أرىقيػػـ بالربػػا مػػف أمػػكاليـ  فمػػذلؾ 
اسػػتحؽ محػػؽ البركػػة مػػف مالػػو  أمػػا المتصػػدؽ فقػػد أحسػػف الظػػف باالقػػو كمػػكاله  فسػػاعد النػػاس  كصػػبر 

فاسػتحؽ نمػاء أمكالػو فشػعر بالبركػة فييػا  فػالجزاء مػف جػنس  عمييـ بديكنو  كأنفؽ عمييـ مػف حػر مالػو 
العمؿ  كيرل الباحث أف ىناؾ اطكات لك قاـ بيا أكلػي األمػر بمسػاعدة أىػؿ الػرأم كذكم االاتصػاص 

 كىي كما يمي  ةالشرعييف لتفادل المجتم  اطر الربا كالمعامبلت الربكية عم  كؿ األصعد
                                                 

 (.َّٗ/ِمعالـ التنزيؿ  ) -ُ
 (.َُٔ/ُالتفسير الكسيط لمزحيمي  ) - ِ



 351 

 عامؿ م  الماؿ بما يرضي اهلل سبحانو كتعال .العمؿ عم  تكعية الناس كيفية الت -ُ
 عمؿ منشكرات دعكية لبياف اطر البنكؾ الربكية. -ِ
 ابلؿ اطب المنبر حكؿ كبيرة الربا كاطره عم  األمة. ثالتعميـ عم  الاطباء التحد -ّ
عمؿ أنشطة دعكية في المسػاجد  مثػؿ أسػبكع دعػكم كػؿ عػاـ  يتنػاكؿ قضػايا الربػا كأثػر ذلػؾ عمػ   -ْ
 لفرد كالمجتم   ككذلؾ مف ابلؿ الدركس.ا
كجػػػكد بػػػدائؿ لممجتمػػػ  لتسػػػييؿ عمميػػػة التغييػػػر  مثػػػؿ البنػػػؾ الػػػكطني اإلسػػػبلمي بغػػػزة الػػػذم أكجدتػػػو  -ٓ

اكانو اهلل.   الحككمة الفمسطينية بقيادة رئيس الكزراء الدكتكر/ إسماعيؿ ىنية حفظو كا 
 المطمب الثاني: عقوبة مانعي الصدقة والزكاة:

 قصة أصحاب الجنة: لحرمان في الدنيا:أواًل: ا
  ٹ   ٹ    ٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ    ٺ  ٺ     ٻ  پ  پ  پ پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٹ ٹ چ

چ  ڇ       ڇ  ڇ   ڇ        ڃ  چ   چ    ڦ   ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڦ     ڦ    ڤ      ڤ

 .(ُٕ ِٕ القمـ) چک     ک  ک   ڑ  ڑ     ژ    ڈ   ژ  ڌ  ڌ   ڎ    ڎ    ڍ   

ثىػؿ ىػذاقاؿ ابػف كثيػر "  بو مى ػرى  العظيمػة الرحمػة مػف إلػييـ أىػدل فيمػا قػريش لكفػار تعػال  اهلل ضى
  قػاؿ كليػذا كالمحاربػة؛ كالػرد بالتكػذيب فقػابمكه إلػييـ   محمػدنا بىٍعثيػوي  كىػك الجسيمة  النعـ مف كأعطاىـ

 والثمػػار كالفكاكػػ أنػػكاع عمػػ  لمشػػتمؿا البسػػتاف كىػػي  چپ  پ پ  ڀچ ااتبرنػػاىـ   أم چٻ  پچ
 ليتػكفر سػائؿ  كال فقيػر بيػـ يعمـ لئبل ليبل ثىمرىا (3)ذَّفى لىيج بينيـ فيما حمفكا  أم  چڀ  ڀ   ڀ  ٺچ

  (1)."أيمانيـ في اهلل حنثيـ كليذا. بو حمفكا فيما  أم چٺ  ٺچ بشيء  منو يتصدقكا كال عمييـ ثمرىا
 عػدـ عمػ  ليػـ عقابػان  إلػييـ أرسؿ عذاب أنو چٹ ٹ    ٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  چ  عاشكر بفكقاؿ 

 حقػؽ عميػو كتقاسػميـ المنػ  عم  عزميـ ألف الصدقة بمن  التمبس قبؿ ليـ العقاب كعيجؿ  النعمة شكر
 (1)."بأمكاليـ يكاسكف ال لمذيف مكعظة اآلية مف كيؤاذ  مانعيف فكانكا صدقاتيـ مانعكف أنيـ

 شػيء منيػا يبػؽ لػـ بحيػث ثمػاره صػرمت الػذم البسػتافك   چڤ      ڤچكقاؿ أبك السػعكد " 
 بػػذلؾ سػػميا  كابيضػػت يبسػػت أم كالنيػػار كقيػػؿ فاسػػكدت احترقػػت أم كالميػػؿ كقيػػؿ مفعػػكؿ بمعنػػ  فعيػػؿ
(4)."الرماؿ الصريـ كقيؿ صاحبو عف ينصـر منيما كبل ألف

 

                                                 

 .(ُٔٗ/ٖبكر محمد بف الحسف األزدم ػ  ) يبألجذ الشٍَّيء يجذه جذا ًإذا استأصمو قطعان  انظر  جميرة المغة  - ُ
 (.ُٔٗ/ٖ)  تفسير القرآف العظيـ - ِ
 (.ِٖ/ِٗالتحرير كالتنكير  ) - ّ
 (.ُْ/ٗإرشاد العقؿ السميـ إل  مزايا القرآف الكريـ  ) - ْ
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 يـ اهلل تعػػال ىكػػذا إذان كانػػت النتيجػػة  حرمػػاف بحرمػػاف  أرادكا حرمػػاف الفقػػراء كالمسػػاكيف فحػػرم
مػا حصػؿ كمف ينكم عم  حرؽ الزرع يمكت قبؿ الحصاد  حت  أنيـ تػاىكا عػف مكػاف جنػتيـ مػف شػدة 

 مف جنس العمؿ. (. فالجزاءِٔ ِٕ:القمـ) چک  ک  ک  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ بيا مف إىبلؾ 
 ثانيًا: يعذبون بيا في اآلخرة:

 ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڎ   ڈ  ڈ ژ ژ  ڑ ...ٹ ٹ چ -*

گ  گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    ک  ک   کڑ

 (.ّٓ:ّْ)التكبة  چں  ڻ  ڻ   ڻ
 بعذاب فبشرىـ الٌمو سبيؿ في اإلنفاؽ عف كيحبسكنو الماؿ يجمعكف قاؿ محمد حجازم " كالذيف

 الكاجبػػة الحقػػكؽ أديػػت إذا أمػػا المٌػػو  حقػػكؽ فيػػو منعػػت إذا إال اطػػران  يكػػكف ال ككنػػزه المػػاؿ كجمػػ  ألػػيـ 
 (3)."عميؾ غبار فبل كجمعت كنزت ثـ ؿ الما في عميؾ

 بػػػف عمػػػركيعضػػػد مػػػا ذىػػػب إليػػػو محمػػػد حجػػػازم مػػػا جػػػاء فػػػي الحػػػديث الػػػذم ركاه ابػػػف ماجػػػة 
ڍ ڍ چ    اهلل قػػػكؿ لػػػو فقػػػاؿ أعرابػػػي فمحقػػػو عمػػػر بػػػف اهلل عبػػػد مػػػ  ارجػػػت  قػػػاؿ الاطػػػاب

 نمػػاإ لػػو فكيػػؿ زكاتيػػا يػػؤد فمػػـ اىىػػزى نى كى  مػػف عمػػر ابػػف لػػو قػػاؿ ؟  چڌ ڌ ڎ  ڎ   ڈ  ڈ ژ
 لػي كػاف لػك أبػالي ما فقاؿ التفت ثـ  لؤلمكاؿ طيكران  اهلل جعميا أنزلت فمما  الزكاة تنزؿ أف قبؿ ىذا كاف
  (1)".جؿ ك عز اهلل بطاعة فيو كأعمؿ كأزكيو عدده أعمـ ان ذىب أحد

 أنػو قػاؿ  كيدؿ عم  اطكرة مػانعي اإلنفػاؽ فػي سػبيؿ اهلل مػا ركاه أبػك ىريػرة عػف رسػكؿ اهلل 
 مـن صـفائح لـو صـفحت القيامـة يـوم كـان إذا إال حقيـا منيا يؤدى ال فضة وال ذىب صاحب من ما)

 كـان يـوم فـي لـو أعيـدت بـردت كممـا وظيـره وجبينو جنبو بيا فيكوى جينم نار في عمييا فأحمى نار
مـا الجنـة إلى إما سبيمو فيرى العباد بين يقضى حتى سنة ألف خمسين مقداره  يـا قيـل (.النـار إلـى وا 
 كـان إذا إال وردىـا يـوم حمبيـا حقيـا ومن حقيا منيا يؤدى ال إبل صاحب وال :)قال فاإلبل اهلل رسول
 وتعضــو بأخفافيـا تطـؤه واحـداً  فصـيبلً  منيـا يفقـد ال كانـت مـا أوفـر قرقـر بقـاع ليـا بطـح القيامـة يـوم

 بـين يقضى حتى سنة ألف خمسين مقداره كان يوم في أخراىا عميو رد أوالىا عميو مر كمما بأفواىيا
ما الجنة إلى إما سبيمو فيرى العباد  صـاحب وال :)قـال والغـنم فـالبقر اهلل رسـول يـا قيـل. (النـار إلى وا 
 لـيس شـيئا منيـا يفقد ال قرقر بقاع ليا بطح القيامة يوم كان إذا إال حقيا منيا يؤدى ال غنم وال بقر

 عميـو رد أوالىـا عميـو مـر كممـا يـابأظبلف وتطـؤه بقرونيـا تنطحـو عضباء وال جمحاء وال فييا عقصاء
مـا الجنـة إلـى إما سبيمو فيرى العباد بين يقضى حتى سنة ألف خمسين مقداره كان يوم في أخراىا  وا 
 لرجـل وىـى سـتر لرجـل وىـى وزر لرجـل ىـي ثبلثـة الخيل :)قال فالخيل اهلل رسول يا قيل (.النار إلى

                                                 

 (.َٖٖ/ُالتفسير الكاضح  ) - ُ
 (. صححو األلباني.ُٕٖٕرقـ  )  (ٗٔٓ/ُباب ما أدل زكاتو ليس بكنز  )  سنف ابف ماجة - ِ
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 التـي وأمـا وزر لـو فيـي اإلسـبلم أىل عمى واءون وفخرا رياء ربطيا فرجل وزر لو ىي التي فأما أجر
 وأمـا ستر لو فيي رقابيا وال ظيورىا في اهلل حق ينس لم ثم اهلل سبيل في ربطيا فرجل ستر لو ىي
 المـرج ذلـك من أكمت فما وروضة مرج في اإلسبلم ألىل اهلل سبيل في ربطيا فرجل أجر لو ىي التي
 وال حسـنات وأبواليـا أرواثيـا عـدد لـو وكتـب حسـنات أكمـت مـا عدد لو كتب إال شيء من الروضة أو

ــب إال شــرفين أو شــرفا فاســتنت طوليــا تقطــع ــو اهلل كت ــا مــر وال حســنات وأرواثيــا آثارىــا عــدد ل  بي
 يـا قيـل (.حسـنات شـربت مـا عـدد لو اهلل كتب إال يسقييا أن يريد وال منو فشربت نير عمى صاحبيا
ڎ  ڈ  چ  الجامعـة الفـاذة اآليـة ىـذه إال شـيء الحمر في يعم أنزل ما :)قال فالحمر اهلل رسول

 ( 1).(ٕ ٖ)الزلزلة چگ  گ     ک ک  ک  ک  ڈ  ژ  ژ   ڑ  

 كألنو جام  لكؿ أصناؼ الماؿ.  ذكرنا الحديث بتمامو ألىميتو 
 يقاتل مانعي الزكاة: أبو بكر  -*

  بكػػر أبػػك كػػافك   اهلل رسػػكؿ تػػكفي لمػػا  قػػاؿ  ىريػػرة أبػػا أفأاػػرج الباػػارم فػػي صػػحيحو 
 أقاتـل أن أمـرت)   اهلل رسػكؿ قػاؿ كقػد ؟ النػاس تقاتػؿ كيػؼ  عمػر فقاؿ العرب مف كفر مف ككفر
 (.اهلل عمـى وحسـابو بحقو إال ونفسو مالو مني عصم فقد قاليا فمن اهلل إال إلو ال يقولوا حتى الناس
 يؤدكنيا كانكا عناقان  منعكني لك كاهلل ؿالما حؽ الزكاة فإف كالزكاة الصبلة بيف فرؽ مف ألقاتمف كاهلل فقاؿ
 بكػر أبػي صػدر اهلل شرح قد أف إال ىك ما اهلل فك  عمر قاؿ.  منعيا عم  لقاتمتيـ  اهلل رسكؿ إل 
 (1)".الحؽ أنو فعرفت 

أف الزكػاة ىػي أحػد مصػادر األمػف الغػذائي فػي اإلسػبلـ  كلقػد كظػؼ  مما سػبؽ الباحث امصي 
ككذلؾ الامفاء الراشدكف مف بعده  ثـ تكزع عم  الفقػراء  كيػدؿ عمػ  أىميتػو مف يجبييا   ليا الرسكؿ 

مػػف إرسػػاؿ الجيػػكش لمحاربػػة مػػانعي الزكػػاة  كقكلتػػو  مػػا مػػر معنػػا مػػف قيػػاـ الاميفػػة األكؿ أبػػك بكػػر 
 .كالزكاة الصبلة بيف فرؽ مف ألقاتمف المشيكرة كاهلل

                                                 

 (.ِّّٕ( حديث رقـ  )َٕ/ّ)باب إثـ مان  الزكاة     كتاب الزكاة صحيح مسمـ - ُ
 معاني بعض الكممات 

 الجمحاء   التي ال قرف ليا.
 استنت   جرت كعدت.

 الشرؼ   الشكط.
 العضباء   التي انكسر قرنيا أك أذنيا.

 العقصاء   ممتكية القرنيف.
 القرقر   المكاف المستكل.

 كيؼ شاءت.المرج   األرض الكاسعة ذات نبات كثير تام  فيو الدكاب تسرح ماتمطة 
 النكاء  العداكة.

 (.ُّّٓ( حديث رقـ  )َٕٓ/ِباب كجكب الزكاة  )   كتاب الزكاة صحيح الباارم - ِ
  عناقان  األنث  مف كلد المعز التي لـ تبم  سنة.
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 المطمب الثالث: عقوبة المطففين.
يفاء الكيل ,تخسير الميزانأواًل: حكم تطفيف و   :وا 

 حيث ني  اهلل تعال  في آياتو عف تطفيػؼ كتاسػير الميػزاف   تطفيف وتخسير الميزان عن النيي -ُ
ڄڄڄڄڃڃ  ڃڃ  چ   چ  چچ  چ  ٹ ٹ  كمػػػا كرد فػػػي اآليػػػات التاليػػػة 

ڇڇڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈژ   ژ   ڑ  ڑ  

 (.ٖٓاألعراؼ ) چک  ک  کک گ   گگ گڳ  ڳڳ  ڳ ڱ

. الػػنقص الػػباس چژ   ژ   ڑ  ڑڎ  ڈ  ڈچقػػاؿ القرطبػػي  
 الكيػؿ فػي التزيػد فػي كاالحتيػاؿ القيمػة  عػف الماادعػة أك فييػا  كالتزىيػد بالتعييب السمعة في يككف كىك

 عمػػ  كالسػػالفة المتقدمػػة األمػـ فػػي عنػػو منيػػي كذلػؾ بالباطػػؿ  المػػاؿ أكػػؿ مػف ذلػػؾ ككػػؿ. منػػو كالنقصػاف
 (3)."الككيؿ كنعـ اهلل كحسبنا جميعيـ عم  كسبلمو اهلل صمكات الرسؿ ألسنة
  كاآليات في ذلؾ كثيرة :بإيفاء الكيل والميزان بالقسط األمر -ِ

 ٹ ٹ و (.ُِٓاألنعاـ ) چ...ڀ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ ...ٹ ٹ چ

يئ  ٹ ٹ چو (.ّٓاإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراء ) چۉ  ۉ ې  ې ې  ې    ىى ائ ائ   ەئ  ەئچ

ژ  ژ  ٹ ٹ چو (.ُُٖ ُِٖ الشعراء) چجت  حت  ختجبحب    خب  مب  ىب 

 (.ٗ ٕ الرحمف) چڳ  ڳڳ    گ  گ  ڳ  ک  ک  ک  گ    ڑ  ڑ      

 البيػػػػ  عنػػػػد كالعطػػػػاء األاػػػػذ فػػػػي باالعتػػػػداؿ أم چڀ  ٺ  ٺچ القرطبػػػػي " يقػػػػكؿ
 يقتضي كىذا. كالكزف الكيؿ إيفاء في طاقتيا أم چٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹچ. العدؿ  كالقسط. كالشراء

 عنػػو االحتػراز يمكػف ال كمػػا. زكالتحػر  الػتحفظ مػػف البشػر قػدرة تحػػت يقػ  فيمػا ىػػي إنمػا األكامػر ىػذه أف
  يقػاؿ. المكيػاؿ بمعنػ  الكيػؿ  كقيػؿ. عنػو فمعفكه  البشر قدرة تحت يداؿ كال الكيميف  بيف ما تفاكت مف
 أف عبػاده مف سبحانو اهلل عمـ لما  العمماء بعض كقاؿ. بالميزاف عميو عطؼ كليذا كيبل؛ ككذا كذا ىذا
 حقػو الحػؽ رب بإيفػاء المعطػي أمػر لػو عمييػا يجب ال بما لمغير تطيب أف عف نفسو تضيؽ منيـ كثيرا
 حقػو بأاذ الحؽ صاحب كأمر. بيا نفسو ضيؽ مف عميو الزيادة في لما الزيادة؛ يكمفو كلـ لو  ىك الذم
 (1)."نفسو ضيؽ مف النقصاف في لما منو؛ بأقؿ الرضا يكمفو كلـ
 
 
 

                                                 

 (.ِْٖ/ٕالجام  ألحكاـ القراف  ) - ُ
 (.ُّٔ/ٕ  )المرج  السابؽ - ِ
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 طفيف وتخسير الميزان:ثانيًا: عقوبة ت
 اإلىبلك وقطع األرزاق في الدنيا: -ٔ

 ظيــر مــا)  قػػاؿ أنػػو عبػػاس بػػف اهلل عبػػد عػػف بمغػػو أنػػو سػػعيد بػػف يحيػػ  عػػفركل اإلمػػاـ مالػػؾ 
 وال ,المـوت فـييم كثـر إال قـط قـوم فـي الزنـا فشـا وال ,الرعـب قمـوبيم فـي ألقـي إال قط قوم في الغمول
 (3).(الرزق عنيم عقط إال والميزان المكيال قوم نقص

 قـبمكم كـان مـن ىمـك بيمـا بـاثنين ابتميـتم قـد إنكـم األعـاجم معشر يا)  أيضان  عباس ابف كقاؿ
 (1).(والميزان المكيال القرون من

يحقػػدكف عمػػ  مجتمعػػاتيـ  كمجتمعػػاتيـ   أف أصػػحاب نقػػص المكيػػاؿ أنػػاس أنػػانييف كذلػػؾ يبػػيف
كتنعػدـ المحبػة كالثقػة  كتسػكد الضػغينة   فيو الكراىيػةيحقدكف عمييـ كينبذكنيـ  فيك حقد متبادؿ  تسكد 
ىبلكيا.  كالبغضاء  كىذا يكفي إلفساد المجتمعات كا 

 الويل والعذاب يوم القيامة: -ٕ
 ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ٹ ٹ چ

     (.ْٖىكد )  چڍ  ڌ ڌڇ  ڍ  ڇ چچ  چ  ڇ  ڇ  

 ليػػـ اإلذكػػار فييػػا العمػػة فيػػذه چڍ  ڌ     ڌ  ڇ  ڇ  ڍچ  فقػػاؿقػػاؿ الشػػككاني " 
 كالمػػػراد باإلحاطػػة اليػػكـ ككصػػػؼ  الػػدنيا بنعػػيـ ليػػـ اإلذكػػػار فييػػا األكلػػ  العمػػػة أف كمػػا  اآلاػػرة بعػػذاب
 كال  عنػػو أحػػد مػػنيـ يشػػذ ال أنػػو بيػػـ اليػػكـ عػػذاب إحاطػػة كمعنػػ  اليػػكـ فػػي كاقػػ  العػػذاب ألف  العػػذاب
  (3)".بالصيحة الدنيا في منيـ االنتقاـ يـك ىك  كقيؿ  القيامة يـك ىك كاليـك  ميربا كال ممجأ منو يجدكف

ني كيقكؿ إسماعيؿ حقي "  ال محػيط يػكـ عػذاب الػنقص ذلػؾ عف ترجعكا لـ إف عميكـ أااؼ كا 
 كىػي باإلحاطػة اليػكـ ككصػؼ االستئصػاؿ عػذاب أك القيامػة يػكـ عذاب منو كالمراد منكـ  أحد منو يشذ
 المنػ  كىػك العػذب  مػف العػرب كػبلـ فػي العػذاب كأصؿ مجازم  إسناد ففيو عميو الشتمالو العذاب حاؿ

 كيمنػ  جرمػو مثػؿ معػاكدة مػف المعاقػب يمنػ  ألنػو عػذابان  كالعذاب  العطش يمن  ألنو عذبان  الماء كسم 
 (4)."فعمو مثؿ مف غيره

 نقصػػاف عػف ترجعػكا لػػـ إف يعنػي چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڌچ كقػاؿ السػمرقندم "
(5)".اآلارة كعذاب كالشدة القحط كيصيبكـ  كالسعة النعمة عنكـ تزكؿ كالميزاف المكياؿ

 

 مف عذاب الدنيا فمف يفمتكا مف عذاب اآلارة. فكما أنيـ لـ يفمتكا 
                                                 

 (.َُٕٔ)  حديث رقـ( ْٓٔ/ّ  )مكطأ مالؾ  باب ما جاء في الغمكؿ - ُ
 (.ِٕٖٓحديث رقـ  )  (ِّٕ/ْشعب اإليماف لمبييقي  ) - ِ
 (.ْٕٕفتح القدير  ) - ّ
 (.ُُٕ/ْتفسير ركح البياف  ) - ْ
 (.ُٔٔ/ِبحر العمـك تفسير السمرقندم  ) - ٓ
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 فساد األرض وخرابيا: -ٖ
ڎ   ڈ  ڈ ژ  ژڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ  گ  ٹ ٹ چ

   (.ٖٔ ٖٓىكد ) چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱں  ں  ڻ   ڻ  ڻ   گ  

 (3)".األرض في الفساد في مبالغة كالميزاف المكياؿ في الايانة أف بيف  قاؿ القرطبي "
 (1)".الصكؼ تمحس التي السكسة كىي العثة  كمنو أفسد المضاعؼ في يعث عث " كيقاؿ

    الحػػػػرث كييمػػػػؾ كالػػػػدنيا  كالػػػػديف  كالعقائػػػػد  األديػػػػاف  يفسػػػػد المعاصػػػػي  عمػػػػ  االسػػػػتمرار فػػػػإف" 
(1)."كالنسؿ

 

يرل الباحث أف الذم ياسر المكياؿ كالميزاف مثؿ السػكس الػذم يناػر فػي األشػياء  فيػك يناػر 
فػػػي جسػػػـ األمػػػة  كىنػػػا يظيػػػر جمػػػاؿ الفاصػػػمة القرآنيػػػة فػػػي أبيػػػ  صػػػكرىا  إذ شػػػبو اهلل سػػػبحانو كتعػػػال  

 الماسريف لمميزاف بالسكس الذم يارب كينار في األشياء الصالحة كالنافعة لمناس. 
 ٌة باسم المطففين لبيان خطرىم:سور  -ٗ

 (.ّ ُ المطففيف) چۅ  ۅ ۉ  ۉ  ې      ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ڭ  ۇ  ٹ ٹ چ

 كاآلاػػػػػرة الػػػػػدنيا أحػػػػػكاؿ مػػػػػف حػػػػػاؿ كػػػػػؿ فػػػػػي عظػػػػػيـ ثابػػػػػت ىػػػػػبلؾ أم  چڭچ قػػػػػاؿ البقػػػػػاعي "
 أف عمػػػ  تنبيػػػو ذلػػػؾ كفػػػي النػػػاس  حقػػكؽ كيباسػػػكف كالميػػػزاف المكيػػػاؿ ينقصػػػكف الػػذيف أم  چۇچ

  الكجكه بأاس كلك كجييا غير مف األمكاؿ جم  في المكق  الدنيا حب كىك السيئ الامؽ فاتاآل أصؿ
 يعػػدلكف كال يممئػػكف كال الػػكزف كعػػدؿ الكيػػؿ مػػؿء يقػػاربكف مػػف كىػػـ مػػركءة ذك يرضػػاه ال الػػذم التطفيػػؼ
 (4)".الكيؿ أعم  مف أشرؼ ما أزاؿ أم اإلزالة مف ككأنو

  لػـ ينػزؿ سػكرة باسػـ المطففػيف إال لعظػيـ اطػرىـ عمػ  أف اهلل سػبحانو كتعػال مما سبؽ يتضح
اطػػػرىـ  ااألمػػف الغػػػذائي كالسػػػمـ االجتمػػػاعي  لػػػذلؾ يجػػػب عمػػػ  النػػػاس أف يتجنبػػػكىـ كيقػػػاطعكىـ ليتفػػػادك 

 كيسممكا مف استغبلليـ.
 :يتميز بإيفاء الكيل يوسف  -٘

﮵ ٹ ٹ چ ﮴   ﮳    چۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھھ  ے    ے    ۓ  ۓ ﮲   

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ٹ ٹ چو  (ٗٓسؼ يك )

 (.ٖٖيكسؼ ) چڄ  ڃ  ڃڃ ڃ  چ  چ  چ

                                                 

 (.ٖٔ/ٗالجام  ألحكاـ القراف  ) - ُ
 (.ُِْ/ُالمرج  السابؽ  ) - ِ
  (.ّٕٖسير كبلـ المناف لمسعدم  )تيسير الكريـ الرحمف في تف - ّ
 (.ّٓٓ/ٖنظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر  ) - ْ
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﮵ چ يقكؿ النيسابكرم " ﮴   ﮳    ليػـ كأيتـٌ  شيئان  الناس أباس ال أم چے    ے    ۓ  ۓ ﮲   
 (3)."ضٌيفيفالمي  چ﮳ ﮴  ﮵ چ إليكـ  كأيحسف مثكاكـ  كأكـر اراجكـ  في بعير حمؿ لكـ فأزيد كيميـ

يامػػص الباحػػث مػػف اػػبلؿ مػػا سػػبؽ إلػػ  أف ميػػددات األمػػف الغػػذائي كثيػػرة  كيمكػػف االقتصػػار  
 عم  ما ذكرنا في ىذا البحث كىي أاطرىا  نكجزىا في النقاط التالية 

 الكسؿ كاالعتماد عم  اآلاريف. -ُ

 اإلسراؼ كالتبذير. -ِ
 االحتكار. -ّ

 بالربا. ؿالتعام -ْ

 بيؿ اهلل.من  الزكاة كعدـ اإلنفاؽ في س -ٓ

 التطفيؼ كتاسير الميزاف. -ٔ

 .حقكؽ اهلل تعال  كحقكؽ العباد تضيي  -ٕ

 الكسب الحراـ كمف صكره أكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ. -ٖ
 :سبيلاطع الالمطمب الرابع: عقوبة ق

كعم   االجتماعيكالسمـ   مف أكبر الجرائـ كمف أشدىا اطران عم  األمف العاـ لطريؽإف قط  ا 
عدىا اهلل م  أكبر الفكاحش التي اشتير بيا قـك لكط  كقد تحدثنا عنيا في مبحث  األمف الغذائي  لذلؾ

 أمف المكاصبلت بصكرة أكس   كنذكرىا ىنا لبياف اطرىا عم  األمف الغذائي.
 : سبيلأواًل: جريمة قطع ال

﮴  ﮵  ۓ ھ ھ  ھ ھ ے  ے ہ   ہٹ ٹ چ  ۇ   ۓ ﮲﮳ 

 ى ائ ې  ىۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې     ۆ ۆ

 (.ِٗ ِٖالعنكبكت )  چوئ ائ  ەئ ەئ وئ
 كيكػػٌذبكف بػػاهلل  يكفػػركف ىػػذا مػػ  ككػػانكا. قػػبميـ آدـ بنػػي مػػف أحػػد الفعمػػة ىػػذه إلػػ  يسػػبقيـ كلػػـ " 
 (1)".أمكاليـ كيأاذكف يقتمكنيـ الناس طريؽ في يقفكف  أم السبيؿ  كيقطعكف كياالفكنو رسكلو

 كالػػذيف طػػرؽ قيطَّػػاع لػػكط قػػكـ مػػف اففكػػ    چۈ  ۈچ  تعػػال  فقكلػػوكقػػاؿ الشػػعراكم "  
فٍ  معيـ  ما كينيبكف أمكاليـ فيأاذكف كحركتيـ  أسفارىـ في الناس عم  يارجكف . قتمكىـ عمييـ تأبكا كا 

ٴۇ   چ  حقيػـ فػي سػبحانو يقػكؿ .النػكع بقاء عم  السبيؿ قطعكا الناس عم  السبيؿ قطعكا أف كبعد

 يسػػػتيزئكف الطرقػػػات فػػػي فيجمسػػػكف...  القبػػػيح ًفٍعػػػؿ عػػػف يتكرعػػػكف ال فكػػػانكا       چۋ  ۋ  ۅ
ٍمػػػػػؽ كيػػػػػؤذكف الطػػػػػرؽ فػػػػػي كيتسػػػػػكعكف المقػػػػػاىي عمػػػػػ  اآلف يجمسػػػػػكف كالػػػػػذيف كيػػػػػؤذكنيـ بالمػػػػػارة  اهلل  اى

                                                 

 (.ِّٓ/ٓالكشؼ كالبياف  ) - ُ
 (.ِٕٔ/ٔ  )البف كثير تفسير القرآف العظيـ - ِ
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 الطريػػؽ آداب  النبػػي يعممنػػا لػػذلؾ أحػػد إيػػذائيـ مػػف يٍسػػمىـ فػػبل كالفعػػؿ  القػػكؿ مػػف بػػالقبيح كيتجػػاىركف
ؽ   كما  سألو لمف فيقكؿ  إذف ... السػبلـ كرد   األذل  ككىػؼ   البصر  غىض    قاؿ اهلل؟ ؿرسك  يا الطريؽ حى
ػػٍأتي   غيػػر أتػػكا حيػػث النػػكع  بقػػاء فػػي السػػبيؿ قطعػػكا القػػكـ فيػػؤالء  كقطعػػكا السَّػػكية  الفطػػرة عػػف كانحرفػػكا مى
 ءالنكػرا الًفٍعمػة ىػذه بغػرض الطػرؽ مػف كأاػذكىـ أمكاليـ  كنيبكا كركَّعكىـ الناس فأاافكا المادم  السبيؿ

 (3) ."تجمعاتيـ كأماكف أنديتيـ في بيا كيجاىركف ىذه  بأفعاليـ يتبجحكف كانكا ثـ
كليتػؾ تبيف مما سبؽ أنيـ كانكا يقطعكف الطريؽ لسػمب األمػكاؿ  كلزعزعػة أمػف النػاس كالمػارة   

   چۈ  ۈچ األعػػراض  فكػػاف قطػػ  السػػبيؿ بمثابػػة الكسػػيمة المشػػتيرة كالمعتػػادة عنػػدىـ  كقكلػػو 
 عم  االستمرارية  كمداكمة الفعؿ ذاتو باعتياد كتمرس شديديف.فيو دليؿ 

 :ثانيًا: استحقاق العذاب
ڱ  ڱ  ڱ       ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ          ڳ     ٹ ٹ چ

 (.ّٓ ّْ العنكبكت) چں  ں  ڻ    ڻ
 السػماء نىػافعى  إلػ  رفعيػا ثػـ األرض  قػرار مف قراىـ اقتم   جبريؿ أف كذلؾكثير "  بف قاؿ 

 الظػالميف مػف ىػي كمػا ربػؾ عنػد مسػكمة منضػكد  سػجيؿ مػف حجػارة عمػييـ اهلل كأرسػؿ. عمييـ قمبيا ثـ
 يػـك عػذابا النػاس أشػد مػف كىػـ التنػاد  يػكـ إل  عبرة كجعميـ منتنة  ابيثة بحيرة مكانيا اهلل كجعؿ ببعيد 
( 2)."چڻڻ    چ كاضحة  چ ڱ  ڱ  ڱ     ں  ںچ  تعال  قاؿ كليذا المعاد؛

     
 عمػػييـ كأمطػػر سػػافميا  عالييػػا فجعػػؿ ديػػارىـ  عمػػييـ المٌػػو قمػػب أصػػبحكا  فممػػا السػػعدم " كقػػاؿ

 (ٖ)."الًعبر مف كعبرة األسمار  مف سىمىرنا فصاركا كأىمكتيـ  أبادتيـ حت  متتابعة سجيؿ مف حجارة
ألنيػا   كالمػكاطأف جريمة قطػ  السػبيؿ ال تقػؿ اطػران عػف جريمػة الزنػا  يتضح كابلصة ما سبؽ 

فيػي أشػد اطػران ألنيػا تتعػدل كػؿ الحػدكد   كزيادة عم  القتػؿ  تشتمؿ في الغالب عم  انتياؾ األعراض
فمػف يقطػ  الطريػؽ لتركيػ  اآلمنػػيف يسػيؿ عميػو فعػؿ كػؿ المكبقػات كالجػرائـ. كاألصػػؿ   ككػؿ المحرمػات

چ   چ  چ  دؽ اهلل القائػؿ قط  الطريؽ أف يككف عم  ىؤالء الذيف يشيعكف في األرض فسادان كصفي 

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  

 (.ّّالمائدة ) چک  ک  ک  گگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

 
 

                                                 

 (.ُُُْْ/ُٖتفسير الشعراكم  ) - ُ
 (.ِٕٕ/ٔتفسير القرآف العظيـ  ) - ِ
 (. َّٔمناف  )تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ ال- ّ
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 :األمن الفكري مفيومالمطمب األول: 
 كفػي السػاحة فػي كانتشػرت بػرزت التػي المعاصػرة  المصػطمحات مػف الفكػرم األمػف مصػطمحإف         

 التي األداة ىك الذم لمفكر منسكب الفكرم الكبير  كاألمف المعمكماتي التطكر بعد اإلعبلـ الماتمفة كسائؿ

 .كالمتناقضة الماتمفة األمكر بيف االاتيار ابلليا مف يتـ
 أك  االنحػراؼ مػف اإلنسػاف فكػر سػبلمة  "بأنػو العتيبػي سػييؿ بػف رفػاع بػف عرفػو الػدكتكر/ سػيؿ       

 عم  اطرنا يشكؿ قد مما كاالجتماعية  كالسياسية مكر الدينيةلؤل فيمو في كاالعتداؿ الكسطية عف الاركج

 الحيػاة فػي كاالسػتقرار كالطمأنينػة األمػف كتحقيػؽ  العػاـ النظػاـ حفػظ إلػ  ييػدؼ كبمػا كأمنيػا  الدكلة نظاـ

 (3)الكطني". األمف مقكمات مف كغيرىا  كاالقتصادية كاالجتماعية السياسية

انيـ كأكطػػانيـ كبػػيف مجتمعػػػاتيـ آمنػػيف مطمئنػػػيف عمػػ  مككنػػػات " ىػػك أف يعػػيش النػػػاس فػػي بمػػػد       
 (1)أصالتيـ  كثقافتيـ النكعية كمنظكمتيـ الفكرية".

كيعرفو الدكتكر سعيد بف مسفر الكادعي بأنو " سبلمة فكر اإلنساف كعقمو كفيمو مف االنحراؼ         
كتصػكره لمكػكف بمػا يػؤكؿ بػو إمػا   ةكالاركج عف الكسطية كاالعتػداؿ فػي فيمػو لؤلمػكر الدينيػة كالسياسػي

  ( 1)أك إل  اإللحاد كالعممنة الشاممة".  إل  الغمك كالتنط 
 فكر كسبلمة حماية  كىك الفكرم لؤلمف شامؿ بتعريؼ الاركج يمكف السابقة التعريفات ابلؿ مف        

 كالسياسػية لدينيػةا سػكاء  حيػاتيـ شػؤكف كػؿ فػي الكسػطي المػنيج بػالتزاميـ كذلػؾ  االنحػراؼ مػف النػاس

 مػف كيحمػييـ  الفكريػة كمنظػكمتيـ  النكعيػة كثقػافتيـ  أصػالتيـ مككنػات عمػييـ يحفػظ كبمػا  كاالجتماعية

  .ىناؾ أك ىنا مف الكافدة كاليدامة المنحرفة األفكار امؼ االنجرار

 :المطمب الثاني: أىمية األمن الفكري
 العقػؿ أىميػة مػف الفكػرم األمػف أىميػة ي " كتنبػ العتيبػ سػييؿ بػف رفػاع بػف يقػكؿ الػدكتكر/ سػيؿ       

 كمػف األاػرل األمػف بصكر الكثيؽ كمف ارتباطو المامكقات  سائر عم  اإلنساف بو اهلل ميز الذم البشرم

  (4) ".بيا الكظيفية عبلقتو
 بػػػاألمف الحصػػػكؿ مرىكنػػػة األمػػػف أنػػػكاع جميػػػ الشػػػريـ مكضػػػحان أىميػػػة األمػػػف الفكػػػرم " فكيقػػػكؿ        
 المعػػػاني اػػػكاطره ثمػػػرات مػػػف يجتنػػػي فأك  بعمػػػؽ  يفكػػػر أف اسػػػتطاع آمنػػػان  عػػػاش إذا فاإلنسػػػاف م الفكػػػر 

 سػػمككو جػػاء ثػػـ  المشػػركعة راداتكاإل  الطػػاىرة الرغبػػات قمبػػو فػػي كتكلػػدت  الرفيعػػة السػػامية الصػػحيحة
ذا تكمػػف   كبيػػكأمتػػو كمجتمعػػو نفسػػو عمػػ  كسػػبلمان  كأمنػان  رحمػػةن  فكػػاف  نافعػػان  مأمكنػػان  رغبتػػو مقتضػػ  عمػ 

  أىمية األمف الفكرم في النقاط التالية 

                                                 

 (.ُُ: (كالتحديات المفاىيـ )الفكرم لؤلمف األكؿ الكطني الفكرم )المؤتمر األمف تعزيز كالعيديف في الجمعة اطب دكر ُ-
  (.ُٔاألمف الفكرم ماىيتو كضكابطو  ) -ِ
 (َٓمقاؿ األمف الفكرم اإلسبلمي أىميتو كعكامؿ بنائة مجمة األمف كالحياة  ) - ّ
 (.ُِ:(كالتحديات المفاىيـ )الفكرم لؤلمف األكؿ الكطني الفكرم )المؤتمر األمف تعزيز كالعيديف في معةالج اطب دكر  - ْ
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 كمككنػات كأعرافػو  كمعتقداتػو ثقافتػو عمػ  بالطمأنينػة كالمجتمػ  الفػرد تشػعر حالػة الفكػرم األمف إف -ُ
 أك  التشػػػكيش أك التشػػػكيو يصػػػيبيا أف مػػػف  كالسػػػنة الكتػػػاب مػػػف المسػػػتمدة الفكريػػػة كمنظكمتػػػو  أصػػػالتو
 . تعتيـال أك  الضبابية أك  االاتراؽ

 كال  الشػػبيات ريػػاح تسػػتطي  ال  شػػاماان  جػػببلن  المجتمػػ  أفػػراد مػػف فػػرد كػػؿ تجعػػؿ التػػي الحالػػة إنيػػا -ِ
 تيػػزه أف  غربيػػات أك شػػرقيات مػػف الضػػبلالت البػػدع كال  النفاقيػػات األعاصػػير كال  الكفريػػات العكاصػػؼ

 . كمبادئو قيمو عم  ثباتو مف تناؿ أف أك
حرازىػػػا  كمجػػػدىا عزىػػػا األمػػػة لبمػػػكغ الكحيػػػد السػػػبيؿ ىػػػك الفكػػػرم األمػػػف إف -ّ  كاسػػػتابلفيا  ايريتيػػػا كا 

 كتحيػي كالكاجػب بالمسػؤكلية الشػعكر كحػدة تثمر اإلسبلـ عقيدة عم  الفكر فكحدة تمكيف  أيما كتمكينيا
 . ككرامتيا كعزىا كفبلحيا سعادتيا لؤلمة فيتحقؽ  المعالي إل  كتدف   الضمائر

سػػػبلمنا  لػػػديننا كتأمينػػػو  كثقافتنػػػا عقيػػػدتنا مػػػف يتجػػػزأ ال جػػػزء فكرنػػػا إف -ْ  لعقيػػػدتنا حراسػػػة كحراسػػػتو كا 
 . كشريعتنا

ذا -ٓ  لئلبػداع منػاخ أعظػـ ىػك الفكػرم األمػف فػإف كالنبػكغ  كالعبقريػة اإلبػداع إلػ  تسػع  األمػـ كانت كا 
 حػر فكػر مػ ع إالٌ  قامػت مػا التػاري  مر عم  الراقية الحضارات فإف  كالحضارة كالرقي كالعبقرية كالنبكغ
 . مطمئنة آمنة كبيئة
ذا -ٔ  عػػػػف كنصػػػػكنيـ نحمػػػػييـ الفكػػػػرم فبػػػػاألمف  المسػػػػتقبؿ كأمػػػػؿ النيضػػػػة عمػػػػاد ىػػػػـ الشػػػػباب كػػػػاف كا 

 . المنحرفة األفكار كضبابيات  الشبيات
 كمشكاة الكحي نكر مف ديننا مف  مستمد الفكرم أمننا فإف مذىب كؿ الظنكف بنا تذىب ال كحت       
﮷  ﮸  ﮹  ﮺   ﮻    ﮼    ھھ   ہ  ھ  ھ چ النبكة ﮳ ﮴   ﮵ ﮶  ے  ے  ۓ ۓ ﮲ 

 منسجمة    .(ّٓالنكر ) چ …﮽ ﮾  ﮿  ﯀    ﯁                       
 (3).كالعدؿ الكسطية كتحقؽ دارت  حيث كالمنفعة المصمحة م  تدكر  شريعتنا مقاصد م 
كأسػػاس لكػػؿ   ؿ ىػػك ركيػػزة كػػؿ أمػػفبػػ  األمػػف الفكػػرم جػػزء مػػف منظكمػػة األمػػف العػػاـ فػػي المجتمػػ  -ٕ

التي ينبغػي أف يأاػذ بيػا كػؿ   باآلداب كالضكابط الشرعية كالمرعية تزاـلاالاستقرار  كأف مبعثو كمظيره 
 (1)فرد في المجتم ".

 
 

 
                                                 

   المسجد الحراـ.ُِِْ/ْ/ِٗمف اطبة الشي  سعد الشريـ  مفيـك األمف في اإلسبلـ   -ُ
 (.  ِّٓ)ِٕالعدد   -ُْالمجمة العربية لمدراسات األمنية كالتدريب المجمد   - ِ
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 :وفوائده ,المطمب األول: الدعوة إلي التفكر في ممكوت اهلل
 أواًل: دعوة القرآن لمتفكر في ممكوت اهلل:

حت  يتحقػؽ   عم  قكاعد كمنطمقات ثابتة  في إرساء أسس األمف الفكرميتميز المنيج القرآني  
ليعمػػؽ  بػػالنظر أمػػر تعػػال  اهلل فا  ك  ,فػػي ذاتػػو كأسػػمائو كصػػفاتو  اإليمػػاف المطمػػؽ بالػػو سػػبحانو كتعػػال 

ہ  ہ  ھ  ھ  چ  (ِٖ النسػػػاء) چ ...چ  چ  چچ  فقػػػاؿ مفيػػػـك اإليمػػػاف فػػػي قمػػػب عبػػػاده

ەئ  وئ  وئ  چ   (ّٓ فصمت) چ ...ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  وئ   وئچ   (ُٕ الغاشية) چھ  ھ  

 (َُ يػػػػػػػكنس) چ...ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑچ  (ُْ الرعػػػػػػػد) چ...ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ
  (.ُٖٓ)األعراؼ  چھ  ھ  ھ  ھ  ے   ےچ

ف المتأمػػؿ آليػػات القػػرآف الكػػريـ يجػػد الكثيػػر منيػػا يػػدعك إلػػ  التفكػػر فػػي ممكػػكت اهللك  لترسػػ    ا 
فػيعمـ انػو ال   اإلنسػاف المػؤمف فيتدبر  كتظير عظمة اهلل جؿ في عبله  كتقكم اإليماف  معاني التكحيد

مػػف أعظػػـ كأجػػؿ العبػػادات كال غالػػب إال اهلل فتيػػكف عنػػده الػػدنيا كيعظػػـ عنػػده أمػػر اآلاػػرة  ك   الػػو إال اهلل
كىػي عبػادة التفكػر فػي  المسػتحؽ لمعبػادة أال  تعرفػؾ عمػ  اهلل الاػالؽ سػبحانو كتعػال  ىػي العبػادة التػي

عظمة الاػالؽ حائران يتفكر في  ىا يقؼ العقؿدفعن  وتكفي امؽ اهلل كمامكقا  ككت السماكات كاألرضمم
كلػػك أراد أف ييػػـ بالمعصػػية لتفكػػر   عنػػده اشػػية اهلل تكمػػف عظمػػت معرفػػة اهلل فػػي قمبػػو عظمػػ  سػػبحانو

ەئ    ې  ې  ى  ى  ائ   ائچ    يقػػػكؿ اهلل فػػي كتابػػػو مػػف ىػػك اهلل لاافػػػو كاتقػػاه سػػػبحانو كتعػػال 

كاآليػػػات  .(ٕٔالزمػػػر ) چەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹڤ  ڤ   چ  :قولــو تعــالىالتػػي تػػدعك إلػػ  التفكػػر فػػي ممكػػكت اهلل كثيػػرة منيػػا 

     ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ           ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ  

ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ  گ      گڳ  ڳ   ڳ  ڳ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈژ  ژ  ڑ

ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ   ڱ  ڱ  ڱ  

﮳ ﮴  ﮵ ﮶  ﮷  ﮸  ﮹   ٹ ٹ و  (ِ ْ الرعػػػػػد) چھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ ﮲ 

 .(ُّالجاثية ) چيئ  جب    حب  خب  مب  ىب  يب   جت     حت  ختمت  ىت      يت  جث  مث  ىث  يث چ
ليطمػئف يقينػان إلػ  عظمػة اهلل سػبحانو   تحقيػؽ األمػف فػي نفػس المػؤمف كاليدؼ مػف ىػذا التفكػر 
 كبذلؾ يمتـز بأكامره كينتيي عف نكاىيو.  كتعال 

 ال يعرف عظمة اهلل إال العاقمون: -ٔ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ   ٹ ٹ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڦ   ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ

  (.ُْٔالبقرة ) چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ 
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لييتػو البػارم كحدانيػة عمػ  أدلػة العظيمػة المامكقػات ىػذه فػي أف تعػال  أابػر "قػاؿ السػعدم   كا 

 امقػت فيمػا يعممكنيػا عقػكؿ ليػـ لمػف  أم  چچ  چ چ كلكنيػا صفاتو  كسائر كرحمتو سمطانو كعظيـ

 كالحاصػؿ ... كتػدب ره كفكػره بعقمػو كيعرفيػا باآليػات ينتفػ  عقػؿ ال مػف عبده عم  اهلل مفٌ  ما حسب فعم  لو 

 كمػا لمصػنعة تأممػو كازداد المبتػدعات  بػدائ  فػي فكػره كتغمغػؿ المامكقػات  ىػذه فػي العاقػؿ تػدبر كممػا أنػو

 ككتػب آيػات  صػحائؼ كأنيػا كبػالحؽ  لمحػؽ امقػت أنيػا بػذلؾ  عمػـ كالحكمػة  البػر لطائؼ مف فييا أكدع

 تمسػارا كأنيػا اآلار  اليكـ مف الرسؿ بو أابرت كما ككحدانيتو  نفسو عف اهلل بو أابر ما عم  دالالت 
 مفتقػركف إليػو كميػـ كالسػفمي العمػكم العالـ أف فتعرؼ  كمصرفيا مدبرىا عم  استعصاء كال تدبير ليا ليس

ليو  (3)."اهسك  رب كال اهلل  إال إلو فبل المامكقات  جمي  عف بالذات الغني كأنو صامدكف  كا 
 امقػو فػي التفكػر اػبلؿ مػف اهلل عمػ  التعػرؼ ىػك الفكرم األمف اطكات أكؿ أف ضح مما سبؽتي

عماؿ  يكفي ما المفتكح الكتاب كىك الككف ففي  كاإللياـ العكف يستمد االقيا فمف  كآياتو آالئو في الفكر كا 

 ألنػو  چچ  چچ السػابقة اآليػة في القرآنية الفاصمة جماؿ إل  كانظر  األذىاف كصقؿ الفكر لنصاعة

 .سكاه يعبد كال فيعبده كالتدبير بالامؽ المتفرد اهلل عم  عقمو فيدلو يتفكر كال اآليات ىذه كؿ يرل مف بعاقؿ ليس
  :أصحاب التفكر والتذكر آليات اهلل األلبابأولو  -ٕ

ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ڇ  ڇ    ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ          ڎ  ڎ  ٹ ٹ چ

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  گ  گ    ک  ک  

ۇئ  ۆئ  ٹ ٹ چو(, ُُٗ ٦٨١ عمػػػػػػػػػػػػراف آؿ) چڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   

 (.ٔيكنس ) چۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی 
 فػػػي كالثانيػػػة كاتسػػػاعيا  ارتفاعيػػػا فػػػي األكلػػػ  كاألرض  السػػػمكات إبػػػداع فػػػي إفالزحيمػػػي "  قػػػاؿ 
 كجباؿ كبحار كمجٌرات  كككاكب كأفبلؾ بدي  نظاـ مف فييا كما لمحياة  كصبلحيتيا ككثافتيا انافاضيا
 الطػػكؿ مػػ  كالنيػار الميػػؿ كتعاقػب كثػػركات  كمعػادف مثمػػرة  كغيػر مثمػػرة كأشػجار كنبػػات كزركع كأنيػار 
 قدرتػو كمػاؿك  المٌػو كجػكد عمػ  دالػة ألدلة كالمكق   الفصكؿ كبحسب العاـ مدار عم  كاالعتداؿ كالقصر
 بحقائقيػػػا األشػػػياء تػػػدرؾ التػػػي الناضػػػجة التامػػػة العقػػػكؿ ذكم مػػػف يكػػػكف أف بشػػػرط ككحدانيتػػػو  كعظمتػػػو
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ   فػػييـ المٌػػو قػػاؿ الػػذيف يعقمػكف  ال الػػذيف الػػبكـ كالصػػـ كليسػكا

 المٌػػػػػػو كصػػػػػػؼ ثػػػػػػـ .(َُٓ َُٔ)يكسػػػػػػؼ  چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ   ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  
 قيػػاـ مػػف أحػػكاليـ ماتمػػؼ فػػي المٌػػو يػػذكركف كالتفكيػػر  التػػذكر بػػيف يجمعػػكف بػػأنيـ األلبػػاب أكلػػي تعػػال 
 كيفيمكف كألسنتيـ كيتفكركف كضمائرىـ بسرائرىـ أحكاليـ جمي  في ذكره يقطعكف ال كاضطجاع  كقعكد

                                                 

 (. ٖٕير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف  )تيس -ُ



 368 

 وكرحمتػػػ كعممػػػو كقدرتػػػو الاػػػالؽ عظمػػػة عمػػػ  دالػػػة كحكػػػـ كمنػػػاف  أسػػػرار مػػػف كاألرض السػػػمكات فػػػي مػػػا
 (3)".كصفاتو ذاتو حقيقة إل  الكصكؿ الستحالة الاالؽ  في ال الاالؽ مصنكعات في يككف كالتفكر

 عمييـ اهلل نعـ فيعرفكف كاألرض السماكات امؽ في يتفكركف الذيف األلباب أكلي مدح اهلل أف كماك 

 ففػي  عقابو كياشكف جكنوفير  باطبلن  ىذا امؽ ما اهلل أف كيعممكف  كالعرفاف العبادة بدكاـ عمييا فيشكركنو

 اعتبػار أدنػ  يعطكنيػا كال  يشػاىدكنيا لػـ ككػأنيـ اهلل آيػات عمػييـ تمػر الػذيف المعرضػيف ذـ المقابػؿ

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹچ

پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ    ...ٹ ٹ چ و     چ ڦ

 (.ُٕٗاألعراؼ )   چڦ   ڤ ڤ ڤڦ  ڦ  ڦ
 نعم اهلل ال تعد وال تحصى: -ٖ

 (.ُّالجاثية ) چيئ  جب    حب  خب  مب  ىب  يب   جت     حت  ختمت  ىت      يت  جث  مث  ىث  يث ٹ ٹ چ 
 األعيػاف مػف شػيء مػف فمػا  سػبحانو منػو كمٌػو بيػا االنتفػاع كجػكه مػف امػؽ مػا كػؿٌ قاؿ القشػيرم "  

 إلػ   ميػاد ليػـ كاألرض بنػاء  ليػـ فالسػماء سػبحانو منػو ككميػا  انتفػاع بػو لئلنسػاف كجػو كمػف إالٌ  الظػاىرة

 فمػكال !يكػكف؟ أف يمكػف مػاذا منيػا شػيء فػي امػؿ كػاف إف كيػؼ  شػيء كػؿٌ  العبػد كليتأمػؿ ... ذلػؾ غيػر

 الحسػاب إلػ  ييتػدم كػاف كيػؼ القمػر يكػف لػـ كلػك ...النيػار؟ فػي يتصػٌرؼ أف يمكػف كػاف كيػؼ الشػمس

 (1)."المامكقات جمي  مف ذلؾ غير إل  ... كاآلجاؿ؟
 كفػي أكثػر مػػف مكضػ  فػػي كتػاب اهلل  جػػاءت آيػاته كثيػػرة تتحػدث كتابػػر عػف تسػػاير مػا فػػي "  

مسػمميـ ككػافرىـ طػائعيـ  كىػذه آيػة تمفػت أنظػار الابلئػؽ أجمعػيف السمكات كما في األرض لبني آدـ  
هلل كآالئو التي منحنا اهلل إياىػا كعاصييـ  عاقميـ كجاىميـ  كبيرىـ كصغيرىـ  ذكرىـ كأنثاىـ  إل  نعـ ا

بتساير ما في السماكات كالشمس كالقمر كالنجـك ... كما في األرض مف حيكاف كنبات كمعادف لفائػدة 
البشػػػر  كلػػػكال تسػػػايرىا لمػػػا انتظمػػػت الحيػػػاة  كلمػػػا اسػػػتطاع النػػػاس المعيشػػػة كال التعػػػايش عمػػػ  سػػػطح 

األحػػػكاؿ ىػػػبلؾ ت لتجمػػػد النػػػاس  كفػػػي كػػػؿ األرض  فمػػػك اقتربػػػت الشػػػمس ألحرقػػػت النػػػاس  كلػػػك ابتعػػػد
ىػػػبلؾ  ىكػػػذا قػػػس كػػػؿ مػػػا سػػػار اهلل لػػػؾ فػػػي السػػػماء كاألرض   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  چ كا 

 (1)(".ّْإبراىيـ ) چپ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ليصػؿ إلػ  معرفػة الاػالؽ تبػارؾ كتعػال    يجب عم  المؤمف أف يتفكر كيتدبر فػي مامكقػات اهلل       

ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ كأبدع النظاـ الذم تسير عميو  يقكؿ تعال     لكائناتالذم امؽ ا

  ىئ  يئ    جب   حب  خب  مبچ كيقكؿ أيضان  (ّالممؾ )   چڦ  ڄ  ڄ   ڄڄ  ڃ  ڃ           ڃ  ڃ  چ  چ       

                                                 

 (.َِٕ/ْالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج  ) - ُ
 (.ُّٗ/ّلطائؼ اإلشارات المعركؼ بتفسير القشيرم   ) - ِ
 (.ِٗالمكسكعة الذىبية في إعجاز القرآف كالسنة النبكية د  أحمد مصطف  متكلي  ) - ّ
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كلكي  (ُِالطبلؽ ) چىث  يث  حج  مج  جح  مح  جخ   حخ  مخ ىب  يب  جت  حت  خت  مت  ىت   يت  جث  مث
  مجموعة من الشروط أىمياؤمف ىذه النظرة يحتاج إل  يبم  الم

 القكؿ.مف التقكل كترؾ الفضكؿ  -ُ
 المداكمة عم  تدبر القرآف الكريـ.  -ِ
 كتذكر منازؿ اآلارة.  عتباراالالمداكمة عم   -ّ
 التأمؿ.بالمداكمة عم  إعماؿ العقؿ  -ْ
عماؿ النظر فيو كتعميمو لمناس. -ٓ  طمب العمـ كا 

  :في ممكوت اهلل ائد التفكرفو  -ثانياً 
 متفكر في نظاـ الككف كأجزائو منيا فكائد كثيرة ل نستامص مما سبؽ

االتصػػاؿ الػػدائـ بػػاهلل تعػػال   ألف التفكػػر عبػػادة هلل تعػػال  بأسػػمائو كصػػفاتو كأفعالػػو  يػػكرث الاشػػية  -ُ
 كالاشكع كدكاـ التكجو إليو.  

ذا حصػؿ العمػـ فػي القمػب تغيػر تكثير العمـ كاستجبلب المعرفة  العمـ ىك ال -ِ ثمرة الااصػة لمتفكػر  كا 
ذا تغير حاؿ القمب تغيرت أعماؿ الجكارح إل  األحسف كاألفضؿ.   حاؿ القمب  كا 

ترسػػي  اإليمػػاف كتنميتػػو إلػػ  درجػػة اليقػػيف  التفكػػر فػػي امػػؽ اهلل  كدراسػػة الظػػكاىر الماتمفػػة  يرسػػ   -ّ
 اإليماف كيبم  بو درجة اليقيف.

يبعده كالشعكر برقابتو  عندما يشعر اإلنساف بماافة اهلل  كيحس بدكاـ كجكده معو  فيذا  ماافة اهلل -ْ
ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  عف المعصية  كيصرفو عف السقكط في الجريمة كالفساد 

 (.ُّٓآؿ عمراف ) چڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ
معرفػة التفكػر  كثمػرة المعرفػة المحبػة  كالمحبػة غايػة كػؿ مػؤمف صػادؽ. محبة اهلل تعػال   فأصػؿ ال -ٓ

 .كمحبة اهلل تحصؿ مف التفكر في النعـ ألف النفس مجبكلة عم  محبة مف أحسف إلييا
ثبات الخالق عمى االستداللالمطمب الثاني:   :الباىرة اهلل قدرة وا 

  :األول االستدالل

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃٹ ٹ چ 

ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ     ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گگ  گ  ڳ  ڳ  

 .(ِٖٓالبقرة )   چڳ  ڳ 

  إبػراىيـ عػارض الػذم العػراؽ  فػي بابؿ ممؾ المتجبر الممؾ النمركد قصة تعمـ ألـ  "الزحيمي قاؿ      

 المٌػو بػأنعـ فكفػر كغػركر  كبريػاء مف أعقبو كما كسمطانو ممكو بببس تعال   الٌمو ربكبية في كجادلو 

 أحيػي أيضػا أنػا :نمػركد قػاؿ كيميػتيـ  النػاس يحيػي الػذم ىػك ربػي :فقػاؿ ربػؾ؟ مػف إبػراىيـ يػا :قاؿ حيف

 كذلػؾ كأمػات  أحيػا أنػو كادعػ  اآلاػر  عػف كعفػا أحػدىما فقتػؿ بػرجميف  أتػ  :عبػاس ابػف قػاؿ كأميػت 
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 الٌمو إف   إبراىيـ لو فقاؿ األشياء  في كالمكت الحياة يامؽ الذم ىك الٌمو أف أراد ـإبراىي ألف مغالطة 

 الكػافر كدىػش فتحيػر المغالطػة  تقبػؿ ال حجػة كتمػؾ المغػرب  مػف فأطمعيػا المشػرؽ  مػف الشػمس يطمػ 
 (3)".عنو البتعادىـ اليداية  طريؽ إل  الكافريف يكفؽ ال كالٌمو

 يحاكركف  عقيدتيـ مف مستمد فيك  فكرىـ عف يتزحزحكف ال ادقةالص الدعكات أصحاب ىـ ىكذا 

  فػإبراىيـ  اهلل إنشػاء ليػـ كالعاقبػة  اهلل عنػد مػف ألنيا  الحجج مف لغيرىا دافعة كحجتيـ  كيقيف بثبات

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  القائػؿ اهلل كصػدؽ  الدامغػة بالحجػة المعانػديف إفحػاـ كيفيػة فػي درس يعممنػا

 .)ُٔالشكرل ) چ ...ڀ  ڀ  ڀ پ  پ  پ  پ  ڀ  
  :الثاني االستدالل

وئوئ  ۇئ ۇئ  ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  ٹ ٹ چ

 .(ّٓفصمت ) چحئ 

 األشػػػياء ىػػػذه فػػػي قػػػدرتنا مظػػػاىر عمػػػ  سػػػنطمعيـ يقػػػكؿ سػػػيد طنطػػػاكم فػػػي تفسػػػير ىػػػذه اآليػػػة "
 فػييـ أكدعنػا مػا طريػؽ عػف نفسػيـأ فػي قػدرتنا آثػار عمػ  سػنطمعيـ كمػا بػأعينيـ  يركنيا التي الاارجية

 المٌػو صػدؽ كلقػد  كنقمػة كنعمة كشر  اير مف يصيبيـ ما طريؽ كعف كركح  كعقؿ  كقكل  حكاس مف
 كفي اليائؿ  الككف ىذا في جديدة أسرار عم  الناس يطم  ساعة  كؿ في بؿ يكـ كؿ ففي كعده  تعال 
  الرسػكؿ بػو جاء الذم اإلسبلـ ديف صحة كعم  كقدرتو  تعال  كحدانيتو  عم  تدؿ ككميا..  أنفسيـ

 الرسػكؿ أييػا ربػؾ أف الػديف  ىػذا صػحة عمػ  الدالػة المكعػكدة اآليػات عػف الجاحديف ىؤالء يغف ألـ.. .
 بكػؿ كعممو ربؾ شيادة في إف . بم ..  عنو تبمغو فيما صادؽ أنؾ كعم  شيء  كؿ عم  شييد الكريـ
 (1)."سكاه شيء كؿ عف يغنيؾ ما شيء

 عمػ  الدالػة الككف حقائؽ عم  كيقؼ  اهلل عم  يتعرؼ الباىرة اهلل آيات في اإلنساف يتدبر ماعندف  

 سػؤاؿ كلكػؿ  حسػاب اػاطر لكػؿ يحسػب المتػدبر المتأمػؿ كقفػة كقػؼ عقػؿ لػو كػاف إف  كعظمتػو كحدانيتػو

 تشكشي فبل (ُٖؽ ) چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  چ العقاب يااؼ ألنو باألفكار يتبلعب فبل  جكاب

 .الفكرم األمف ىك كىذا كضكحان  أكثر فيصبح  فكره
 
 
 
 
 

                                                 

 (.َُٓ/ُزحيمي  )التفسير الكسيط لم - ُ
 (. ّٕٔ/ُِالتفسير الكسيط لمقرآف الكريـ  ) -ِ
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 :المطمب الثالث: التمييز بين الخير والشر
 الجزاء من جنس العمل: :أوالً 

 (.ٕ ٖالزلزلة ) چک  ک  ک  ک  گ  گ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ٹ ٹ چ
 أحقػر ىػي التػي الػذرة  مثقػاؿ رأل إذا ألنػو كمػو  كالشػر لمايػر عػاـ شػامؿ كىػذا  "السػعدم قػاؿ 

 فعػؿ فػي الترغيػب غايػة فييػا اآليػة كىػذه  ...كأحػرل أكلػ  بػاب مػف ذلػؾ فػكؽ فمػا عمييػا كجػكزم األشػياء 

 (3)".حقيرنا كلك الشر فعؿ مف كالترىيب قميبل كلك الاير
 إال إنسػاف مػف كمػا  القيامػة يػكـ إلػ  الاميقػة أكؿ منػذ كالشػر الايػر بػيف الصػراع اهلل كتػب لقػد

 كػاف الايػر انتصػر فػإذا  عميػو اإلنسػاف طبػاع كانػت انتصر فأييما  الشر كقكة الاير قكة  افقكت كتتنازعو

ذا  مجتمعػو فػي مفيدان  اإلنساف  الايػر قػكة تتغمػب تػارة النػاس كمعظػـ  مفسػدان  اإلنسػاف كػاف الشػر انتصػر كا 

 .عمؿ ماب يجازل ككؿ  ربانية سنة كالشر الاير بيف الصراع كىذا  الشر قكة تتغمب كتارة فييـ
 :الكريم القرآن في والشر الخير بين التمييز -ثانياً 

 (.ُٔالرعد ) چ ...ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ...ٹ ٹ چ
 كييػدم الحػؽ  يػدرؾ الػذم كالبصػير شػيئا  يبصػر ال الػذم األعمػ  يتسػاكل ككيػؼ  "الزحيمػي قػاؿ 
 إال الكػافر مثػؿ كمػا الكاضػح  األبمػج كالٌنػكر العمياء  الدامسة الظممات تتساكل أف يعقؿ كىؿ إليو  األعم 
 يضيء الذم المبيف كالٌنكر كاإليماف المدرؾ  كالبصير فيك المؤمف مثؿ كأما كالٌظممات  كالكفر كاألعم 

 (1)".الحياة كدركب اآلفاؽ
 صاحب فاألعم   كالنكر بالبصير يتمثؿ كالاير  كالظممات باألعم  يتمثؿ اآلية ىذه في فالشر 

 كلػيس الظممػات؟ فػي يسػير كىػك فكيػؼ  يبصػر كال يػرل ال فإنػو النػكر فػي سػار لػك حتػ  لمضػمحؿا الفكػر

 .!كاحدة ظممةه 
 كاإلثػػـ البػر عػػف  اهلل رسػكؿ سػػألت قػاؿ األنصػػارم سػمعاف بػػف النػكاس عػػفركل مسػمـ بسػنده 

(3).(النـاس عميـو يطمـع أن وكرىـت صـدرك فـي حـاك مـا واإلثـم الخمق حسن البر)  فقػاؿ
 يثالحػد كىػذا 

 .كاإلثـ البر كىك كالشر الاير بيف التمييز في الداللة كاضح
 الخير والشر:بين  التمييزالنفس البشرية بإليام  -ثالثاً 

 (.ٖ ٕ الشمس) چڤ  ڤ  ڦ    ٹ  ٹ  ڤ  چ  ٹ ٹ 
ڭ  ڭ  چ  تعػال  قػاؿ كمػا القكيمػة  الفطػرة عمػ  مسػتقيمة سػكية امقيػا  أم  قاؿ ابػف كثيػر

 (4)(".3٣الروم:) چ   ...ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ڭ       ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ 

                                                 

 (.ِّٗتيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف  ) - ُ
 (.ُُٓٔلكسيط لمزحيمي  )االتفسير  - ِ
 (.َٖٔٔرقـ  )  (ٔ/ٖباب تفسير البر كاإلثـ  )كتاب البر كالصمة كاآلداب    صحيح مسمـ - ّ

 (.ُُْ/ٖ) تفسير القرآف العظيـ  ْ-



 371 

 لكػػؿ كحػػدد كالظػػاىرة  الباطنػػة قكاىػػا فييػػا كركػػب سػػكاىا كمػػف بػػالنفس قسػػما أم كقػػاؿ المراغػػي "
 (3)."القكل تمؾ الستعماؿ قابمة أعضاء مف تستادمو الذم الجسـ ليا كألؼ تؤدييا  كظيفة منيا

ــود كــل)   النبػػي قػػاؿ  قػػاؿ  ىريػػرة أبػػي عػػفركل الباػػارم بسػػنده ك   الفطــرة عمــى يولــد مول
  (1).(جدعاء فييا ترى ىل البييمة تنتج البييمة كمثل ,يمجسانو أو ينصراه أو ييودانو فأبواه

 كىػداىا ذلػؾ ليػا بػيف  أم كتقكاىػا  فجكرىػا إل  فأرشدىا " أم چڤ  ڤ  ڦ چ " كقكلو
   (1)."ليا قدر ما إل 

 (4)."كاليدل بللةالض مياكعمٌ  يعني چڤ  ڤ  ڦ چكعف مقاتؿ "
 ليام الشر لئلعبلم وليس لمعمل أما الخير فممعمم والعمل:إ -رابعاً 

 الػنفس أفيػـ كالمعنػ  چڤ  ڤ  ڦ چ     "اإلسػتانبكلي مصػطف  بػف حقػي إسماعيؿيقكؿ 
 قػاؿ شػاءت أييمػا ااتيػار مػف كمكنيا منيما كؿ إليو يؤدم كما كالقبح الحسف مف حاليما كعرفيا إياىما
مػػػا كػػػذا اهلل أليمنػػػي الشػػػر فػػػي يقػػػاؿ فػػػبل الايػػػر فػػػيإال  يكػػػكف ال اإلليػػػاـ الكبػػػار بعػػػض   تعػػػال  قكلػػػو كا 

 اهلل كػػبلـ فػػي لػػيس إذ  بػػو لتعمػػؿ كتقكاىػػا بػػو لتعمػػؿ ال لتجتنبػػو فجكرىػػا فػػالمراد چڤ  ڤ  ڦچ
 كال لتعممػو   چڤ  ڤ چ  تعال  قاؿ النفس ىك اإللياـ محؿ إف ياف  ال  بعضيـ كقاؿ أبدان  تناقض
 يػأمر ال اهلل إف عمػؿ إليػاـ ال إعػبلـ إليػاـ الفجػكر قسـ في فيك بو كتعمؿ لتعممو چڦچ وب تعمؿ

 اآليػػة فيػذه العبػد عمػػ  الحجػة قامػت مػػا بيػا ليػـأ لػك فإنػػو بيػا يميػـ ال بالفحشػػاء يػأمر ال ككمػا بالفحشػاء
 (5)".الطريقيف لو بينا أم (َُالبمد ) چڻ   ڻ     چ قكلو مثؿ

 امقيػا بأنػو يعممػكف كال  امقيػا بأنو اهلل عم  كيحتجكف المنكرات يفعمكف الذيف عم  حجة ىذا كفي
 .(ّٓاألنبيػػػاء ) چی  جئ  حئ  مئىئ  يئ  جب  …ٹ چ  قكلػػػو  منيػػػا االقتػػػراب مػػػف كحػػػذرنا
 أحسػف أييػـ ليبمػكىـ تعػال  منػو فتنػة كالمػكت  كالحيػاة كالػذؿ كالعػز كالفقػر  بػالغن  كالشر  بالاير كابتبلىـ

 (6).ينجك كمف الفتف مكاق  عند يفتتف كمف عمبل
 
 
 

                                                 

 (.ُٖٔ/َّتفسير الشي  المراغي  ) - ُ
 (.ُّٖٓحديث رقـ  )  (ََُ/ِ)    باب ما قيؿ في أكالد المشركيفكتاب الجنائز  صحيح الباارم - ِ
 (.ُُْ/ٖتفسير القرآف العظيـ  ) - ّ
 (.ْٖٖ/ّتفسير مقاتؿ بف سميماف  ) - ْ
 (. ّّْ/َُتفسير ركح البياف  ) - ٓ
 (.ِّٓريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف لمسعدم  )تيسير الك انظر  - ٔ
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 :المطمب الرابع: الدعوة إلي الجدال بالتي ىي أحسن
    كدعانا اهلل باقتفاء أثرىـ.فبو كانكا يحاكركف أىؿ الباطؿ كىك منيج األنبياء عمييـ السبلـ 

﮵﮶ ﮷   ﮸  ٹ ٹ چ ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ﮲  ﮳ ﮴ 

﮾  ﮽  ﮻﮼   .(ُِٓالنحؿ ) چ﮹ ﮺ 

 بمتابعتػو أمػره الػذم الشػيء بيف   إبراىيـ بإتباع  محمدان  أمر لما تعال  أنو اعمـ  "ازمالر  قاؿ 

 النػاس يػدعك أف رسػكلو أمػر تعػال  أنػو كاعمػـ  چہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھچ  فقػاؿ فيػو

 اهلل ذكػر كلمػا  ...األحسػف بػالطريؽ كالمجادلػة الحسػنة كالمكعظػة الحكمػة كىػي  الثبلثػة الطػرؽ ىػذه بأحػد

 (3)".متباينة متغايرة طرقان  تككف أف كجب بعض  عم  بعضيا كعطؼ الثبلثة الطرؽ ىذه ال تع
 كجػداؿ منػاظرة إلػ  منيـ احتاج مف  أم چے  ے  ۓ  ۓچ  كقكلو كثير " ابف قاؿك  
ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    چ  قاؿ كما اطاب  كحسف كليف برفؽ الحسف بالكجو فميكف

 عمييمػػا كىػػاركف مكسػػ  أمػػر كمػػا الجانػػب  بمػػيف تعػػال  فػػأمره  )ْٔت العنكبػػك ) چڀ     ڀ    ڀ  ڀ
 (1)."(ْْطو )چے ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ہ  ہچ  فقاؿ فرعكف إل  بعثيما حيف السبلـ 

 حصػػكؿ إلػػ  أقػػرب فإنػػو يعتقػػدىا  كػػاف التػي باألدلػػة عميػػو االحتجػػاج ذلػػؾ كمػػفيقػكؿ السػػعدم " 
 بػؿ منيػا الفائػدة تحصػؿ كال بمقصػكدىا  تذىب اتمةمش أك اصاـ إل  المجادلة تؤدم ال كأف المقصكد 

 (3)."كنحكىا المغالبة ال الحؽ إل  الامؽ ىداية منيا القصد يككف
 اػبلؿ الحػديث أدب فػي تراعػ  أف يجػب ضػكابط عػدة إلػ  سػبؽ مػا اػبلؿ مػف الباحػث يامػص

 :يمي كما كىي كالمناظرة الجداؿ
 ىػي بػالتي كالجداؿ  الحسنة كالمكعظة الحكمة كىي  ةاآلي في المذككرة الثبلثة الكسائؿ أحد استاداـ -ُ

 .المااطب طبيعة حسب أحسف
 عمػ  الكػبلـ يشػتمؿ ال بػأف كاإليػذاء الشػتـ عػف الاػالي األحسػف بػالطريؽ الحجػة ذكػر عمػ  االقتصار -ِ

ھ  ھ  ے   چ :تعال  قاؿ كما الفتنة لثكراف سببان  كيككف بمثمو يقابؿ ال حت   كالشتـ السب مف شيء

 .(َُٖ:األنعاـ(  چۓ  ۓ  ﮲ ﮳  ﮴  ﮵  ﮶   ﮷ ے  

 .كنحكىا المغالبة ال تعال  الحؽ إل  الامؽ ىداية كالمناظرة المحاكرة مف القصد يككف أف -ّ

ظيار الميف جانب مراعاة -ْ  .فرعكف كاف لك حت  المااطبيف م  الحسف الجانب كا 

 
 

                                                 

 (.ِٖٔ/َِ  )الرازمتفسير الفار  - ُ
 (.ُّٔ/ْتفسير القرآف العظيـ  ) - ِ
 .(ِْٓ( تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف  -ّ
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 :المطمب الخامس: التحذير من التبعية الفكرية
 رآف الكريـ ىذه الظاىرة بعدة اطكات مف أىميا لقد عالج الق

 أصحاب المنيج القويم والفكر الصحيح: باتباعاألمر أواًل: 
ٱٻ ٻ ٻ ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٹ ٹ چ 

 أبػي ابػف سػعد عػفبسنده  مسمـ كرد في سبب نزكؿ ىذه اآلية ما ركاه .(ِٖالكيؼ ) چ ...ٿ    ٿ 
 . عمينـا يجترئـون ال ىـؤالء اطـرد:  لمنبـي المشركون فقال نفر, ستة  بيالن مع كنا)" قاؿ كقاص

 رسـول نفـس فـي فوقع اسمييما نسيت ورجبلن وببلل ىذيل, من ورجل مسعود, وابن أنا وكنت: قال
ــــا  اهلل ــــع, أن اهلل شــــاء م ــــأنزل نفســــو, فحــــّدث يق ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  چ :وجــــل عــــز اهلل ف

 .(3) .(ٕ٘األنعام:) چ...ېئېئ  ىئ     ىئ 
 م  نفسو يصبر أف كالنكاىي األكامر في أسكتو كغيره    محمدان  نبيو تعال  يأمرقاؿ السعدم " 

ف كماالطتيـ صحبتيـ  عم  النفس كمجاىدة األايار  بصحبة األمر ففييا ... المنيبيف العباد المؤمنيف  كا 

 فػإف ... نظػرؾ عػنيـ كترفػ  بصػرؾ  تجػاكزىـ كال  يحصػ  ال مػا الفكائػد  مػف صحبتيـ في فإف فقراء كانكا

 فػإف اآلاػرة  فػي الرغبػة القمػب مػف كتػزكؿ فييا  كاليكاجس األفكار فتصير بالدنيا  القمب تعمؽ يكجب ذلؾ

 فيضي  كالشيكات  المذات عم  كيقبؿ اهلل  ذكر عف القمب فيغفؿ العقؿ  كتسحر لمناظر  تركؽ الدنيا زينة

 (1) ".السرمدية كالندامة  األبدية الاسارة فياسر أمره  كينفرط كقتو 
 ىػي كليسػت المػاؿ  ىػي ليسػت الحقيقيػة القػيـ إف  العقيػدة ميػزاف فػي لمقػيـ تقرير كمو الدرس ىذا" 

 كقػيـ زائفػة قػيـ كميػا ىػذه إف  الحيػاة ىػذه فػي كالمتػاع المذائذ ىي ليست كذلؾ  السمطاف ىي كليست الجاه 

  الرسكؿ بتكجيو يبدأ كىك ... اإلنساف لحياة غاية منيا عؿيج ال كلكنو منيا الطيب يحـر ال كاإلسبلـ  زائمة
(1)."الٌمو ذكر عف يغفمكف الذيف كييمؿ يغفؿ كأف الٌمو إل  يتجيكف الذيف م  نفسو يصبر أف 

 كينابيعػو مػكارده مػف يسػتق النقػي  كالفكػر  صػالحان  كػاف إف كيصػفيو الفكػر يػنقح منيج القػكيـالفػ

 بسػبب فكػرىـ يتشػكش ال حتػ  يفػارقيـ أال أمػره كلػذلؾ  كالتمقػيف بػالتمقي راألفكػا كتنتقػؿ  المعػيف الصػافية

  ء.السما بكحي يـييغذ الذم الصافي معينيـ ىك كألنو  كالتجافي عنيـ البعد

 ثانيًا: األمر بالبعد عن أصحاب األىواء الضالة وعدم طاعتيم:
ك فكػػران معاديػػان هلل كلرسػػكلو إف اهلل سػػبحانو كتعػػال  أمػػر نبيػػو بالبعػػد عػػف كػػؿ مػػف يحمػػؿ منيجػػان أ 

كقػد صػنفيـ   كضػحكا فػي سػبيؿ ذلػؾ بػأمكاليـ كأنفسػيـ  كفيو بغضان لممػؤمنيف الػذيف اتبعػكه كسػاركا معػو
 في بعض آياتو عم  النحك التالي 

                                                 

 (.ّْٗٔرقـ  ) حديث  (ُِٕ/ٕ)  فضؿ سعد بف أبي كقاص في بابكتاب فضائؿ الصحابة   صحيح مسمـ   -ُ
 (ْٕٓ):تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف -ِ
 .)ِِٖٔ/ْلسيد قطب  ) في ظبلؿ القرآف -ّ
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 النيي عن طاعة الغافمين: -ٔ
 (.ِٖالكيؼ ) چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ... چ  ٹ ٹ 
 بالػػػػدنيا ربػػػػو كعبػػػػادة الػػػػديف عػػػػف شػػػػغؿ  أم  چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ چ قػػػػاؿ بػػػػف كثيػػػػر " 

 محبنػػا كال لػػو مطيعنػػا تكػػف كال كضػػياع  كتفػػريط سػػفو كأفعالػػو أعمالػػو  أم   چ ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦچ
ۀ  ہ     ڱ   ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀچ   تعػػال  قػػاؿ كمػػا فيػػو  ىػػك بمػػا تغبطػػو كال لطريقتػػو 

 (3)". (ُُّطو ) چہ      ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ے 
  النيي عن طاعة الكافرين والمنافقين: -ٕ

 (.ُاألحػػػػػػػػػػزاب ) چڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپٹ ٹ چ 
 (.ْٖاألحزاب ) چ...ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   ڄ  ڄ  ڄچ  تعال  كقكلو

 البػدع كأىؿ كالنفاؽ  الكفر أىؿ مف بو كأضممنا عنو  أعرضنا مف تكافؽ ال القشيرم " أم يقكؿ
 (1)."ككيبل باهلل ككف  إليو  االنقطاع بدكاـ اهلل عم  كتككؿ  كالٌشقاؽ

 النيي عن طاعة كل كذاب حبلف ميين: -ٖ

ې  ې   ى   ى  ۉ  ۉ  ې  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ۆ  ۆ    ۇ  ۇ   ڭ  ڭ   ڭ  ٹ ٹ چ

  ائ  ەئ  ەئ  وئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۇئ  ۇئ(.ُٓ ٖالقمـ ) چېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی 
 سيئ النفس اسيس كذاب  حبلؼ كؿ طاعة عف ني  تعال  اهلل أف ىذا  كحاصؿالسعدم "  قاؿ

ػا األاػبلؽ   كاالحتقػار الامػؽ كعمػ  الحػؽ عمػ  كالتكبػر بػالنفس  لئلعجػاب المتضػمنة األاػبلؽ اصكصن

ف - اآليػات كىػذه  المعاصػي ككثػرة فػييـ  كالطعػف كالنميمػة  كالغيبػة لمنػاس   بعػض فػي نزلػت كانػت كا 

 فيػو كيػداؿ كميـ الامؽ ليداية نزؿ القرآف ألف الكصؼ  بيذا اتصؼ مف كؿ في عامة فإنيا ... كيفالمشر 

 (1)."كآارىـ األمة أكؿ
لػذلؾ أمػره بالبعػد عػنيـ كعػدـ   كيكفي مصػاحبة ىػذه األصػناؼ الثبلثػة لتشػكيش الفكػر كانحرافػو

 كىذه األصناؼ الثبلثة حكت كؿ أصناؼ الشر.  طاعتيـ
 اتباع الوحي والتوكل عمى اهلل:ًا: األمر بلثثا

    ٹ ٹ   كال بػد مػف التككػؿ عمػ  اهلل  اتباع الكحي مف أىـ عكاصـ الفكر مف الزي  كالضػبلؿ 

 (.ِ ّ:األحزاب) چڦ  ڦ  ڦڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڤ  ڤ  ڤ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹچ
  باإلتبػاع الحقيػؽ المصػدر ىػك كىػذا التكجييػات  منيػا تجػيء التػي الجيػة ىػي فيػذه قػاؿ سػيد قطػب "

                                                 

 (.ُْٓ/ٓتفسير القرآف العظيـ  ) - ُ
 (.ُٔٔ/ّلطائؼ اإلشارات تفسير القشيرم  ) - ِ
 (.َٖٖتيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف  ) - ّ
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ڄ  ڄ     ڦ  ڦ  ڦڦچ   األايػر كالتكجيػو... الحساسػة المكحيػات ىػذه بحكػـ متعػيف ىنػا فاإلتبػاع

 يفػيء التػي المطمئنػة الثابتػة القاعػدة ىػك كحػده  عميػو كالتككػؿ النيايػة فػي المٌػو إلػ  األمػر كرد ... چڄ

 كفػي ثقػة فػي كالتػدبير  األمػر لصػاحب راءىػاك  مػا كيػدع إلييػا كينتيػي حػدكده  عنػدىا فيعػرؼ القمػب إلييػا

 الكػافريف ماالفػة مػ  عميػو كالتككػؿ  كحيػو كاتبػاع  المٌػو تقػكل  الثبلثػة العناصػر كىػذه يقػيف كفػي طمأنينػة

 مػف .الاػالص الكاضػح منيجيػا عمػ  الػدعكة كتقػيـ بالرصػيد الداعيػة تػزكد التػي العناصػر ىػي  كالمنػافقيف

ل  الٌمو       )3)."الٌمو كعم  الٌمو  كا 

 كالبعػد الصػالحيف مصػاحبة مػ   عميػو كالتككػؿ  كحيػو تبػاعاك   المٌػو تقػكل  ثبلثة عناصر ىي إذف

 .كالزي  االنحراؼ كمف الزلؿ مف الفكر تعصـ  كاألىكاء الضبلؿ أصحاب عف
 :المطمب السادس: إفحام المعاندين بالحجة الدامغة

 ظيور الحق عمى الباطل:حتمية أواًل: 
  :األول المثال

 (.ُٖاإلسراء ) چ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں   ں  ڻ  ڻ   ڻٹ ٹ چ 

 قػػد كيعمػػف  يقػػكؿ أف اهلل فػػأمره   محمػػد رسػػكلو إلػػ  اهلل أكحػػاه مػػا ىػػك كالحػػؽ" قػػاؿ السػػعدم  
 كلكنػو الباطػؿ  كصػؼ ىػذا ... كتبلشػ  اضػمحؿ  أم الباطػؿ كزىػؽ شيء  لو يقكـ ال الذم الحؽ جاء
 حػراؾ لػو يبقػ  فػبل الباطػؿ  يضػمحؿ الحػؽ مجػيء فعنػد الحػؽ بمػويقا لـ إذا كركجاف صكلة لو يككف قد

 (2)."كبيناتو اهلل بآيات العمـ مف الاالية كاألمكنة األزماف في إال الباطؿ يركج ال كليذا
ٱ  ٻ  چ   كصنعكا لو الفػتف كالمكائػد فالحؽ منتصر حتمان ميما حاربكه كحاكلكا من  ظيكره         

  (.ْٖالتكبة ) چڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ 

 كأعممكا األفكار أداركا  أم    چپ  پ  پ چ الجيد  بذلكا المدينة  إل  ىاجرتـ حيف " أم
ڀ   ڀ  ٺ  ٺ    پ   ڀ  ڀچ ذلػػؾ  فػػي يقصػػركا كلػػـ ديػػنكـ  كاػػذالف دعػػكتكـ إبطػػاؿ فػػي الحيػػؿ

 المػػػؤمنيف عبػػػاده المٌػػػو يحػػػذر أف ىػػػؤالء بمثػػػؿ فحقيػػػؽ بػػػاطميـ  كاضػػػمحؿ كيػػػدىـ فبطػػػؿ چٺ
 (3)."عنيـ بتامفيـ المؤمنيف  يبالي ال كأف منيـ 
  :الثاني المثال

 (.ُٖاألنبياء ) چگ  گ  گ  گ ڳ  ڳڳڳڱڱ  ڱ ڱ  ں ںٹ ٹ چ
 تكػكيف فػي عميػؽ الكػكف  طبيعػة فػي أصػيؿ فػالحؽ المقػررة  السػنة ىػي ىػذهيقكؿ سػيد قطػب " 

 المٌػػو يطػارده لػػو  سػمطاف كال فيػػو  أصػالة ال طػػارئ أصػبل  الكػػكف ىػذا امقػػة عػف منفػػي كالباطػؿ. الكجػكد
                                                 

 (.ِِّٖ/ٓفي ظبلؿ القرآف  ) - ُ
 (. ْْٔير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف لمسعدم  )تيس - ِ
 (.ّّٗالسابؽ  ) رج الم - ّ
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 يايؿ كلقد! فتدمغو الٌمو يد تقذفو لشيء حياة كال الٌمو يطارده لشيء بقاء كال .فيدمغو بالحؽ عميو كيقذؼ
 يبػدك التػي الفترات في كذلؾ. الابير العميـ يقررىا التي الحقيقة ىذه ياالؼ الحياة كاق  أف أحيانا لمناس
ف. مغمكب كأنو منزكيا الحؽ فييا كيبدك غالب  كأنو شامنتف الباطؿ فييا  يمد الزماف  مف فترة إال ىي كا 
 كاألرض السػماء بنػاء عمييػا قػاـ التػي الباقيػة األزليػة السػنة تجرم ثـ. كاالبتبلء لمفتنة يشاء  ما فييا الٌمو

 (3)."بسكاء سكاء كالدعكات العقائد عمييا كقامت
 المثال الثالث:

  (.ْٗسبأ ) چٻ  ٻ  پ   پ  پ    ٱ  ٻ  ٻ ٹ ٹ چ 

  أم چٻ  ٻ  پ   پ  پچ  سػػمطانو  كظيػػر الشػػمس  بمنزلػػة كصػػار كبػػاف  ظيػػر " أم
 ككػاف الرسػكؿ  إليػو دعػا بمػا الحػؽ تبػيف كلمػا .يعيػد كال يبػدئ فبل سمطانو  كذىب أمره  كبطؿ اضمحؿ
 كأابػرىـ مقاكمتػو  عػف ىـعجػز  ليػـ كبػيف ليػـ  ككضحو بالحؽ  أابرىـ بالضبلؿ  يرمكنو لو  المكذبكف

 (1)."بو جاء ما داف  كال شيئا  الحؽ بضائر ليس بالضبلؿ  لو رمييـ أف
ىػذه النمػػاذج الثبلثػة أف اهلل تكفػؿ بنصػر الحػؽ كظيػػكره عمػ  الباطػؿ كلػك بعػػد  مػف اػبلؿ يتبػيف

 فالباطؿ منحرؼ عف الجادة كمصيره إل  زكاؿ  فالحؽ كربي منتصر كمصير الباطؿ اذالف. حيف 
 :في إفحام المعاندين بالحجة الدامغة انيُا: نماذج من القصص القرآنيث

 :النموذج األول
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ٹ ٹ چ 

ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ     ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گگ  گ  ڳ  ڳ  

 (.ِٖٓالبقرة ) چڳ  ڳ 
 مػف  لػو قػاؿ حيػث ربػو فػي  إبػراىيـ كحػاج كلٌيػا الطاغكت اتاذ نمركد ىذا  "مقاؿ محمد حجاز 

 يحيػ  الػذم فيػك كالمػكت الحيػاة نعمػة الامػؽ عمػ  يفػيض الػذم ربػي :إبػراىيـ قػاؿ إليػو؟ تػدعك الػذم ربػؾ

 كأميػت عػنيـ بػالعفك الامػؽ بعػض أحيػ  أنػا  قػاؿ أف إال منػو كػاف فمػا كالمػكت  الحياة ينشئ  أم كيميت 

 (1) ".اآلار كقتؿ أحدىما عف عفا رجميف كأحضر بالقتؿ اآلار ضالبع
 عمػ  إبػراىيـ انتقػؿ إنمػا ... النمػركد صنعيا التي المغالطة فيو يكشؼ جدؿ في يداؿ أف يشأ لـ "  

ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     چ    لو فقاؿ  فيو يغالط أف النمركد يستطي  ال مماثؿ آار دليؿ

 (4)". چک

                                                 

 (.ِِّٕ/ْلسيد قطب  ) في ظبلؿ القرآف - ُ
 (.ّٖٔلسيد قطب  ) في ظبلؿ القرآف - ِ
 (.ُّٕ/ُالتفسير الكاضح  ) - ّ
 (.ْٗٓ( ي الميدان حنبكة حسف الرحمف عبد كالمناظرة االستدالؿ كأصكؿ المعرفة ضكابط - ْ
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 تتػأار كال مػرة تتامػؼ كال  يػكـ كػؿ كالمػدارؾ األنظػار تطػال  كػذلؾ  مكػركرة ككنيػة قيقػةح كىػي" 
 ... كالمراء الجداؿ أك الفيـ  سكء إل  سبيؿ كال ظاىر  كاألمر قائـ  فالتحدم ... الفطرة يااطب شاىد كىي

 كتجربة العنادك  لمضبلؿ مثبل  المسممة الجماعة كعم   نبيو عم  الٌمو عرضو الذم الجدؿ ىذا كيمضي

 (3)".تعنت عم  النفكس تركيض كفي المنكريف مكاجية في الجدد الدعكة أصحاب بيا يتزكد
ككركد القصػػػػة بعػػػػد تقريػػػػر صػػػػفات اهلل كعظمتػػػػو  ككضػػػػكح الرشػػػػد مػػػػف الغػػػػي  يميػػػػـ أنيػػػػا قػػػػد " 

يقفػكف استيدفت التذكير كالعظة  كىذا ىك شأف القصص القرآني. كأنما أريد أف يقاؿ إنو إذا كاف أنػاس 
مػػف دعػػكة النبػػي صػػٌم  اهلل عميػػو كسػػٌمـ إلػػ  اهلل كحػػده مكقػػؼ المكػػابرة كالعنػػاد  كيعمػػكف عػػف الرشػػد ميمػػا 
أفحمتيـ البينات  فقد كاف ممػف سػبقيـ مػف يقػؼ مثػؿ ىػذا المكقػؼ. كالفقػرة األايػرة مػف اآليػة تكثػؽ ىػذا 

نطكياف عم  تقريػر كػكف عػدـ إسػعاد التكجيو بما فييا مف نعي عم  الظالميف كتنديد بيـ نعيان كتنديدان  ي
كارتكسػكا فيػو مػف , الظالميف المنحرفيف عف جادة الحؽ  كىدايتيـ  ىك بسبب ما غمػب عمػييـ مػف ابػث

 (1)".كانحراؼ  حيث يمنعيـ ذلؾ مف االىتداء بيدم اهلل كنكره ظمـ
 :النموذج الثاني

ڤ  ڤ  ڤ      ٹ  ٹ      ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ        ٺ       ٺ  ٺ  ٹ ٹ چ 

چ  چ  چ  ڇ   ڇ      ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ     ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  

 (.ّٔ ٗٓ األنبياء) چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
عػػبلف بػػو  التشػػيير إلػػ  قصػػدكا كقػػدقػػاؿ سػػيد قطػػب فػػي تفسػػير اآليػػات "    رؤكس عمػػ  فعمتػػو كا 
 جػػذاذ كىػػي يػػةآل أنيػػا عمػػ  يصػػركف يزالػػكف مػػا فيػػـ چڃ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ چ! األشػػياد
 بعقمػػو ينظػػر أنػػو ذلػػؾ. كثيػػر كىػػـ كحػػده فػػرد كىػػك مػػنيـ  كيسػػار بيػػـ يػػتيكـ فيػػك إبػػراىيـ فأمػػا. ميشػػمة
 العقمػي المسػتكم ىذا تناسب إجابة يجيبيـ كأف كيسار  بيـ ييزأ أف إال يممؾ فبل الكاصؿ كقمبو المفتكح
 (1)".  چچ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   چ  الدكف

قامػػػػة الاصػػػػـ إلػػػػزاـ منػػػػو المقصػػػػد إبػػػػراىيـ  فمػػػػ الكػػػػبلـ كىػػػػذا "   قػػػػاؿ كليػػػػذا عميػػػػو  الحجػػػػة كا 
 يكسػػػر لػػػـ الػػػذم كالصػػػنـ كسػػػرت؟ لػػػـ اسػػػألكىا المكسػػػرة األصػػػناـ كأراد  چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ

 أنيػا يػدرم أحػد ككػؿ كأنػتـ  كأنػا ذلػؾ  إلػ  فسػيجيبكنكـ نطػؽ  عندىـ كاف إف كسرىا  شيء ألم اسألكه
 (4)."بأذل يريدىا ممف نفسيا تنصر كال بؿ تضر  كال تنف  كال تتكمـ  كال تنطؽ ال

اهلل رجالػو عمػ   ؤيػدكدكلة الحؽ إل  قياـ الساعة  فالحؽ حتمان منتصػر  كي  دكلة الباطؿ ساعة

                                                 

 (.ِٖٗ/ُفي ظبلؿ القرآف سيد قطب  ) - ُ
  .)ّْٕ/ٔ(التفسير الحديث لممؤلؼ  دركزة محمد عزت   - ِ
 (.ِّٖٔ/ْفي ظبلؿ القرآف  ) - ّ
 (.ِٔٓ  )تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف - ْ
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ة  كمػػػا دمنػػػا نحػػػف أصػػػحاب الحػػػؽ لمػػػاذا عكالبػػػراىيف الناصػػػ  رجػػػاؿ الباطػػػؿ فيفحمػػػكنيـ بالحجػػػة الدامغػػػة
عالميف؟  كلماذا ناجؿ مف الحديث فػي الميػاديف الماتمفػة؟  ففػي كنشر دعكتنا لم  نااؼ مف بياف فكرنا

 دعكة األنبياء قدكة لنا جميعان.
 ة ودفع اإلييام صنعة األنبياء:ججالمحا ثالثًا:

 :تعػال  قػاؿ مػا عمػ  العمػـ بطمػب أمػره أكؿ فػي اشػتغؿ كيػؼ  إبػراىيـ إلػ  انظػرقػاؿ الػرازم " 
 كلـ الشمس إل  القمر كمف القمر إل  الككاكب فم انتقؿ ثـ (ٕٔاألنعاـ ) چڤ  ڤ  ڦڦڦ  ڦ چ

 كأعػرض المقصػكد إلػ  البػاىر كالبرىػاف الزاىػر بالػدليؿ كصػؿ أف إل  شيء إل  شيء مف بفكره ينتقؿ يزؿ

 مػف فػرغ لمػا ثػـ  (ٕٗاألنعػاـ ) چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھچ  :فقػاؿ الشػرؾ عػف

 كتػارة (ِْمػريـ ) چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  قاؿ ما عم  أبيو م  تارة كالمحاجة بالتعميـ اشتغؿ التعمـ

ڤ  ڦ  چ  فقػاؿ زمانو ممؾ م  كأارل (ِٓاألنبياء ) چھ  ھ  ھ    ے   ے  ۓ  ۓ  چ: فقاؿ قكمو م 

 أكائػؿ فػي اشػتغاليـ كاف كيؼ كشعيب كىكد صالح إل  كانظر (ِٖٓالبقرة )چڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ

رشاد  كالتعميـ بالتعمـ كأكاارىا أمكرىـ   مكسػ  أحػكاؿ ككػذلؾ  الػدالئؿ فػي كالتفكر النظر إل  الامؽ كا 

 (3)."معو دالئمو ككجكه كجنكده فرعكف م 
 ألنيا األنبياء دعكة ىي الشبيات حكليا تحكـ كال  نقص يعترييا كال  شائبة تشكبيا ال التي الدعكة

 كمكػاف زمػاف لكػؿ كصػالحة ااصػة معػايير كفػؽ تنػزؿ قكيػة حجػة فيػي  كالسػماء األرض مالػؾ عنػد مػف

 .نحاججو الذم الاصـ م  كالعقؿ الفكر إعماؿ إل  منا تحتاج كلكنيا
 :المطمب السابع: أخذ العبرة والعظة مما حل باألمم السابقة

حػبلؿ اليػبلؾ صػكر مػف بيػـ حؿ كما السابقة األمـ في الثابتة اإلليية لمسنف المتتب  إف  العقػاب كا 

 متنكعػة كثيػرة العقكبػات ىػذه أف يجػد الرشػيد  كالفكر لقكيـا كالمنيج  المستقيـ الصراط عف انحرافيا بسبب

 ممػا كالعظػة العبرة كأاذ بالتدبر العباد سبحانو أمر كما كمفصمة  مجممة كتابو في بعضيا تعال  اهلل قص

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  چ  سػبحانو قػاؿ  كمػنيجيـ طػريقيـ عمػ  السػير كعػدـ األقػكاـ بيػذه حػؿ

 ال التي اهلل سنف مف سنة اإلليية فالعقكبة ( ُّٕ:عمراف )آؿ چ   ڱ  ں  ں     ڻ   ڻ  ڻ   
 :منيا ألسباب تتبدؿ كال تتغير

 :والكفر الطغيانو  الظمم :أوال
  قػاؿ كمػا بيػـ كاالسػتبداد كظمميػـ العبػاد استضػعاؼ األمػـ فػي العػذاب تكجػب التػي األسػباب كمف

ٹ   ٹ  ٹ    ٿ  ٿچ   (ٗٓ:)الكيػػؼ  چ ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى      ى  چ

ڇ    ڇ    چ  چ  ڇ        ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ       ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڤ  ڤ  ڤ   چٹ

                                                 

 (.ُّٖ/ِمفاتح الغيب  ) - ُ
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 (.ُْ:ٔالفجر (     چک  ک  ک   ڑ    ڈ   ژ  ژ  ڑ    ڌ  ڎ  ڎ       ڍ  ڍ  
 :تعالى اهلل برسل لتكذيب: ااً نيثا

يذائيـ تعال  اهلل برسؿ كالتكذيب    ٹچ  تعػال  قػاؿ األمػـ ىػبلؾ أسػباب أىػـ أحػد بيـ كاالستيزاء كا 

ژ  ژ ڈ ڈ ڎچ ( ُُ:)األنعػػػػػػػػػػػػػػػػاـ چڦ  ڦ ڦ   ڄ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ ڦ

ى چ  (.ّٕ:)يػػػػكنس چڑ ڑ ک   ک  ک  ک  گگ گ  گ   ڳ  ڳ ڳ 

 .(ُْ:ؽ( چ  ۆئ ۇئ ەئەئ وئ وئ ۇئ ائ ائ
 :والغرور والكبر العتو ثالثًا:

ڱ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   گ  گ  گچ   تعػال  قػاؿ كالغػركر كالكبػر العتػك األمػـ ىػبلؾ أسػباب كمػف

ڈ  ژ  ژ  چ   (ٗ:ٖ:الطػػػػػػػػػػػػػبلؽ( چ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  

 چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  گ  گ ک  گ  کڑ  ڑ  ک  ک    

 (.ُٔٔ:)األعراؼ چچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌچ .(ٔٔ:ٓٔ:البقرة(

 :المنكر عن لنييوا بالمعروف األمر وترك المعاصي ارتكاب رابعًا:

 عف كالنيي بالمعركؼ األمر كترؾ كفشكىا المعاصي ارتكاب  كفسادىا كدمارىا األمـ ىبلؾ أسباب كمف

ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  : كعبل جؿ يقكؿ المنكر 

  (ٕٗالمائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة ) چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ     ڃ  چ  
  (.ِٓ:)األنفاؿ چۈئ  ېئ   ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  یۇئ  ۆئ  ۆئ     ۈئ  چ

 :النعمة بطر خامسًا:
﮿ ﯀   چ   سػبحانو قػاؿ تعػال  اهلل بػنعـ الكفػر ىػك البطػر ﮹ ﮺   ﮻ ﮼   ﮽  ﮾ 

 .(ٖٓ:)القصص چ﯁                         
 :الشيطان وخطوات وساوس اتباع من التحذير :الثامن المطمب

 اليوى عبادة لمشيطان: أواًل: بيان أن اتباع

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ  چ  ڇ      ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ       ڦ  ڦ  ٹ ٹ چ 

گ  ڳ   ک  ک  ک  گگ  گ    ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ      ڇ  

 (.ْٓ ُْ مريـ) چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ ڳ     ڳ  
 طمػب حيػث  األدب بحسػف  كاحػتج  منياج أحسف دعكتو في  سمؾ كقد  "بكنيالصا قاؿ

  صػحيح لغػرض  يفعػؿ مػا كػؿ يفعػؿ أف يجػب العاقػؿ أف عم  كنبو  بضبللو يصرح كلـ  عبادتو عمة منو
 العقؿ الستنكؼ  محتاجان  كاف كلكنو  كالضر النف  عم  مقتدران   بصيران   سميعان   مميزان  حيان  كاف لك كالشيء

ف  عبادتو عف صحيحال  مػف عمػ  الحاجػة فػي مثمػو يػراه لمػا  كالنبيػيف  كالمبلئكػة  الابلئػؽ اشػرؼ كػاف كا 
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 (3)".يبصر كال يسم  ال جمادان  كاف إذا فكيؼ  سكاه
 مستقبلن  اإلليي العمـ مف محظكظان  يكف لـ أنو لما  المبيف الحؽ إل  لييديو يتبعو أف إل  دعاه ثـ" 

ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   چ   قػاؿ حيػث االسػتعطاؼ مػف مػر بمػا تػولدعك  مصػدران  السػكم بػالنظر

ف المفرط بالجيؿ أباه يسـ كلـ    چڈ ف الفػائؽ بػالعمـ نفسػو كال  أقصػاه في كاف كا   أبػرز بػؿ  كػذلؾ كػاف كا 

ژ  چ  قػاؿ حيػث برفػؽ فاسػتمالو  الطريػؽ مػف سػمكاه مػا بػأحكاؿ أعػرؼ يكػكف لو رفيؽ صكرة في نفسو

 الػردل ميػاكم إلػ  المؤدم الضبلؿ عف منحيان  المطالب أسن  إل  مكصبلن  تقيمان مس أم چژ  ڑ   ڑ

 كيغريػؾ لػؾ يسػكليا الػذم ىػك إذ لػو عبػادة األصػناـ عبادتؾ فإف  چک  ک  ک  گ چ ... كالمعاطب

 شػممتؾ مػف عمػ  مستعص أنو ببياف لو كتأكيد النيي لمكجب تعميؿ  چگ  گ  ڳ   ڳ     ڳ چ   عمييا

 منػو تسػترد بػأف حقيػؽ عػاص ىػك مػف ككػؿ عاصػي لعاصي المطي  أف في ريب كال .متونع كعمتؾ رحمتو

 ".(1)منو كينتقـ النعـ

 يتعبد كأنما يعبدىا فالذم الٌمو  دكف مف األصناـ بعبادة يغرم الذم ىك كالشيطاف  "قطب سيد قاؿ

براىيـ .لمرحمف عاص كالشيطاف الشيطاف  لمشػيطاف كليػا فيجعمػو فيعاقبو عميو الٌمو يغضب أف أباه يحذر كا 

 إلػ  تقكده نقمة...  الشيطاف أكلياء مف يككف أف عميو كقضاؤه نعمة الطاعة إل  لعبده الٌمو فيداية  كتابعا

 (3) ."الحساب يقكـ يكـ أفدح كاسارة أشد عذاب

 ثانيًا: التحذير من اتباع خطوات الشيطان:
﮸  ﮹    ﮺   ٹ ٹ چ  ﮻  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ ﮲    ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷ 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ     ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٹ ٹ چ و (َِٖالبقرة ) چ﮼

  .(ُِالنكر ) چ ...ٺ  ٺ 
 ال كأف شػيئا  منيػا يتركػكا كال الػديف  شػرائ  جميػ  فػي يػدامكا أف لممػؤمنيف تعػال  اهلل مػف أمر ىذا

ف فعمػو  ىػكاه المشػركع األمػر كافػؽ إف ىػكاه  إليػو اتاػذ ممػف يككنكا  يكػكف أف الكاجػب بػؿ تركػو  االفػو  كا 

 فيدركػو كينكيػو  يمتزمػو عنػو  يعجػز كما الاير  أفعاؿ مف عميو  يقدر ما كؿ يفعؿ كأف لمديف  تبعا اليكل 

 كالفحشػاء بالسػكء يػأمر ألنػو الشػيطاف اطػكات اتبػاع عػف نيانا كافة السمـ في الداكؿ لنا يتـ كحت   بنيتو

 (4) .لمناس الضرر بو كما

 
 

                                                 

  (.َّْ/ّ) الصابكني  عمي محمدلالتفاسير  عيكف مف المقتطؼ -ُ
  (.ٕٗ/ُٔ)لؤللكسي   المثاني كالسب  العظيـ القرآف تفسير في المعاني ركح -ِ
 (.ُِِّ/ْ  )القرآف ظبلؿ في - ّ
  (.ْٗ) مسعدم ل المناف كبلـ تفسير في الرحمف الكريـ تيسير انظر  -ْ
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 ص من الوسواس الخناس:طريق الخبل -*
ک       ژ  ڑ  ڑ  ک    ڈ   ڈ    ڌ  ڎ      ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  چ   ٹ ٹ 

 (.ٔ ُ الناس) چڳ  ڳ  ڳ     ک  گ  گ  گ  

لييػـ  كمػالكيـ النػاس بػرب االسػتعاذة عمػ  مشػتممة السػكرة كىػذه " السػعدم قػاؿ     الشػيطاف مػف كا 

 ليػـ فيحسػف النػاس  صػدكر فػي يكسػكس أنػو كشػره  تنتػوف مػف الػذم كمادتيػا  كميا الشركر أصؿ ىك الذم

 فػي إيػاه كيػرييـ عنػو  كيثبطيـ الاير ليـ كيقبح لفعمو  إرادتيـ كينشط حسنة  صكرة في إياه كيرييـ الشر 

ا كىك صكرتو  غير صكرة  عمػ  كاسػتعاف ربػو العبػد ذكػر إذا يتػأار  أم كياػنس يكسػكس الحػاؿ بيذه دائمن

 الجػف مػف يكػكف كمػا كالكسػكاس ... كميػـ لمنػاس اهلل بربكبية كيعتصـ كيستعيذ يفيستع أف لو فينبغي  دفعو

 إنيػا كجميػة كاضػحة الاػبلص فطريػؽ  (3) ".چڳ  ڳ  ڳچ   قػاؿ كليػذا اإلنػس  مػف يكػكف

يب  جت  حت  خت  مت  ىت   يت  جث  مث  ىث  يث    ... چ  المتيف اهلل بحبؿ االعتصاـ

ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گگ   گ  ڳ    ڈ  ژ    ژ  ڑ  چ (.ِٔٓ:)البقرة چحجمج  جح  مح  جخ

 تأنيػػث  كالػػكثق  بػػو يستمسػػؾ مػػا  فػػالعركة بػػو؛ يتعمػػؽ مػػا بػػأكثؽ تعمػػؽ  أم" (ِِلقمػػاف ) چڳ  ڳ
 بػػػأف لنفسػػػو  فاحتػػػاط جبػػػؿ  شػػػاىؽ مػػػف يىتىػػػدىلَّ  أف أراد مػػػف بحػػػاؿ المتككػػػؿ المسػػػمـ حػػػاؿ مثٌػػػؿى . األكثػػػؽ
 (1)."انقطاعيوي  مأمكفو  متيف  حبؿ مف عركة بأكثؽ استمسؾ

 :المطمب التاسع: ىجر المعاصي والذنوب
 األمر بيجر المعاصي والذنوب: -ٔ

 (.ٓالمدثر ) چۆ     ۆچ  ٹ ٹ 
 بتركيػا فػأمره اهلل  مػ  عبػدت التػي كاألكثػاف  األصػناـ بػالرجز المػراد أف يحتمػؿ  "السػعدم قػاؿ 

 فيككف كأقكالو كميا الشر ؿأعما بالرجز المراد أف كيحتمؿ .عمؿ أك قكؿ مف إلييا نسب كمما منيا كالبراءة

 (1)".دكنو كما الشرؾ ذلؾ في فيداؿ كباطنيا  ظاىرىا ككبيرىا  صغيرىا الذنكب  بترؾ لو أمرا
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ   كقكلػو  ذلػؾ مػف بشػيء تمبسػو يمػـز فػبل تقػدير كػؿ كعمػ   "كثير ابف قاؿك  

 ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ   ھ  چ   (ُ:األحزاب) چپ  پ  پ

 (4)) ".ُِْ:)األعراؼ چھ

 كال تتب  سبيؿ المفسديف  ألنيـ يضمكؾ عف ذكر اهلل  كيحرفكف فكرؾ عف المقصد الذم امؽ مف أجمو.      
 

                                                 

 (.ّٕٗ)  لمسعدم المناف كبلـ تفسير في الرحمف الكريـ تيسير - ُ
 (.ّٕٔ/ٓمد بف محمد بف الميدم بف عجيبة الحسني اإلدريسي الشاذلي الفاسي أبك العباس  )البحر المديد أح -ِ

 (.ٖٓٗ  )المناف كبلـ تفسير في الرحمف الكريـ تيسير ّ-
 (.ِْٔ/ٖ  )العظيـ القرآف تفسير ْ-
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 :أثر ىجر العصاة عمى إبراىيم  -ٕ
ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     ېئ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ٹ ٹ چ 

 (.َٓ ْٖ مريـ) چىئ  يئجب  حب  خب  مب  ىب  يب مئ ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی     ی  جئ 

 العافية ثكب كألبسو النعمة  عميو أكمؿ الٌمو دكف مف يعبدكف كما اعتزليـ فمما  "حجازم محمد قاؿ

 ثنػاء ليػـ كجعمنػا رحمتنػا بعػض ليػـ ككىبنػا نبيػا  منيمػا كاحػد كػؿ كجعػؿ يعقػكب  كأبيػو إسػحاؽ لػو ككىػب
سػحاؽ إبػراىيـ  تحتػـر األديػاف ككػؿ سػبللتيما  مػف ءكاألنبيػا األديػاف فكػؿ طيبػة  كسػيرة صػادقا  كيعقػكب كا 
 كقكمو أبيو مف كمكقفو قصتو ليـ فذكرت سبللتو  مف كىـ إبراىيـ  ديف عم  أنيـ يدعكف كالعرب  كذريتيـ

 (.(3"كيتعظكا ليعتبركا
   أقكاميـ.كأيدىـ عم  إسحاؽ كيعقكب  كجعميـ أنبياءأف كىب لو ككأف اهلل كافأه بيجره قكمو الكفار ب

 ىجر المعاصي والذنوب شرط لقبول البيعة: -ٖ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ   ڀ    ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ  ٹ ٹ 

ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ     ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ   ڃ  ڃ   

 .(ُِالممتحنة ) چڃ

 عم  يبايعف كف البلتي (النساء مبايعة) تسم اآلية  ىذه في المذككرة الشركط ىذه  "السعدم قاؿ

 النسػاء جاءتػو إذا فكػاف ... األكقػات جميػ  فػي كالنسػاء الػذككر عمػ  تجػب التػي المشتركة  الكاجبات إقامة

 التقصػير مػف مػنيف يحصػؿ فيما اهلل  ليف كاستغفر قمكبيف  كجبر بايعيف  الشركط بيذه كالتزمف يبايعنو 

 (1)".المؤمنيف جممة في كأداميف
 عمػا  الرسػكؿ ليػف كاستغفر بيعتو قبمت الشاممة األسس ىذه عم  بايعف فإذا  "قطب سيد كقاؿ

( 1)".العثرات كيقيؿ كيرحـ يغفر چڄ   ڃ  ڃ   ڃ چ سمؼ
 

 ال فيػي  اهلل دعػكة ألنيػا  البيعػة ىػذه لقبػكؿ شػركطان   النبػي عمػ  اشػترط اهلل أف يتضػح لمباحػث
  كتتحػرر أكطػاف كقيػكد أغػبلؿ كتفػؾ  أمػـ سػتنيض كاىميػا  عمػ فػإف  المنحػرؼ الفكػر بأصػحاب تقبػؿ

 المعاصػي ألصػحابال ك   نصػيب لمػدابلء فييػا فمػيس  الصػحيح الفكػر كيكرثػكف يرثػكف فػإنيـ كرقػاب 
 .كأابلقيان  فكريان  المنحرفيف مف الصؼ ليامكا  مكاف كاألىكاء

 

 
                                                 

 (.ْٗٓ/ِ)الكاضح   التفسير - ُ
  (.ٕٖٓ) المناف  كبلـ تفسير في الرحمف الكريـ تيسير -ِ
  (.ّْٖٓ/ٔ) القرآف  بلؿظ في -ّ
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 :الفكري االنحراف مفيوم -*
   بػػؿ االنحػراؼ فػػي العقيػػدة كالسػػمكؾأمػػرالفكػػرم عػدـ عبػػادة اهلل سػػبحانو كتعػػال  كمػا  ؼبػػاالنحرايقصػد 

ف كقػد نزلػت كثيػر مػ  كػذلؾ انحػرؼ كثيػر مػف النػاس فػي ىػذا العصػرعػف عبػادة اهلل  ك قد انحػرؼ كفػار قػريش ك 
ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   ڳ  ڳ   چ  اآليات التي تدؿ عم  ىذا االعكجاج منيا قكلو تعال  

 .(ُُ:الحج( چ ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے  ے   ۓ   ۓ  
 حػرؼ نحػك طرفػو  كىػك الشػيء حػرؼ مػف كأصػمو شػؾ عمػ   قػالكا المفسػريف أكثػر  "البغػكم قػاؿ

 عمػ  ألنػو حػرؼ عمػ  اهلل يعبػد إنػو الػديف فػي لمشػاؾ فقيػؿ مسػتقر  غيػر عميػو قائـكال الذم كالحائط الجبؿ

 مضػطرب الجبػؿ حػرؼ عمػ  كالقػائـ كأصػمو  كالػتمكف الثبػات عمػ  فيػو يػداؿ لػـ الػديف مػف كجانػب طرؼ

 السػراء عمػ  الشػكر فػي اهلل عبػدكا كلػك قيامو  لضعؼ الطرؼ جانبي أحد في يق  أف يعرض مستقر  غير

 (3)".حرؼ عم  يككنكا لـ الضراء عم  كالصبر

 أك كتابو في تعال  اهلل حده الذم الشرعي الحد عف الاركج  "ىك السحيباني عبد الحميد :د كقاؿ

 كالبغػي عمػـ بغيػر كالتكفيػر  اإللحػاد مثػؿ كذلػؾ  حرمتػو عمػ  العممػاء كأجمػ    محمػد نبينػا لسػاف عمػ 

جازة  (2)".كغيرىا  المحرمات كا 
 :بتداع والجيل والغمو في الدينالمطمب األول: اال

 : عيسى في الكتاب أىل غمو  -أ
كجػػاءت   ىػك ابػف اهلل   أف عيسػ احتػ  أنيػـ ادعػك   لقػد ابتػدع أىػؿ الكتػاب كغػالكا فػي ديػنيـ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  چ تعػال    قكلػو منيػاكثير مػف اآليػات تػدلؿ عمػ  ذلػؾ 

ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ   ڦڦ  ڦ  ڦ    ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ       چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  چ    ٹ ٹ ك  (ُُٕ:)النسػػػػاء چڑ  ڑ

  (.ٕٕ:)المائدة چ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ 
 فػي غمػكا فػإنيـ كثيػر النصػارل فػي كالغمػك الحػؽ  فتتجػاكزكا كـدين في تغمكا ال اإلنجيؿ أىؿ يا أم

 .األلكىية حيز إل  النبكة حيز مف فنقمكه عيس 

 أف إلػ  ىػؤالء الكتػاب أىػؿ يػدعك مػا ىػك كالحػؽ  الحػد كتجػاكز إذف الغمػك فيػك  "قطػب سػيد يقػكؿ 

 تطػكرت كقػد  ثبلثػة الكاحػد المٌػو أف يزعمػكف كمػا - سػبحانو - كلػدا لػو فيزعمػكا الحػؽ غيػر المٌػو عمػ  يقكلػكا

 (1)".كانحطاطو التفكير رقي حسب التثميث  كفكرة البنكة  فكرة عندىـ

                                                 

 (.ّٗٔ/ٓ) التنزيؿ  معالـ -ُ
 (.ُِ) السحيباني  الرحمف عبد بف الحميد عبد د  الكريـ القرآف ضكء في األمف في كأثره الفكرم االنحراؼ ِ-
 (.ُٖٔ/ِ) القرآف  ظبلؿ في -ّ
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حيػث قػاؿ  بيػا يػؤمركا كلػـ عمػييـ  تكتػب لػـ كىػي بيػا  اهلل تعبػدكا رىبانيػة بابتداع غمكىـ ذلؾ كمف
گ    گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ... چ  تعػػػال  

 ). ِٕ:الحديد) چہ  ہ  ہڻ  ۀ  ۀہ   

 أنفسػيـ عمػ  ككظفكىػا عبػادة  أنفسػيـ عنػد مػف ابتػدعكا فيػـ العبػادة   كالرىبانيػة  "السػعدم قػاؿ 

 رضا بذلؾ قصدىـ أنفسيـ  تمقاء مف بيا التزمكا الذيف ىـ بؿ فرضيا  كال عمييـ اهلل كتبيا ما لكاـز كالتزمكا

 عػدـ جيػة كمف ابتداعيـ  جية مف  كجييف مف فقصركا حقكقيا  أدكا كال بيا قامكا ما   ذلؾ كم  تعال   اهلل

 (3) ".أحكاليـ مف الغالب ىي الحاؿ فيذه .أنفسيـ عم  فرضكه بما قياميـ
 (:الوحي) والسنة الكتاب مخالفة  -ب

 النص ىذا  .)ُُِ:ىكد( چڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ   گ  گ  گچ     ٹ ٹ

 كالمضي االعتداؿ  كىي باالستقامة يأمر كتعال  سبحانو فاهلل قامة االست ضد كاالنحراؼ الغمك أف يكضح

 .االنحراؼ مظاىر مف مظير الكحي فماالفة  غمك أك انحراؼ دكف  المستقيـ الكسطي الفكر  الكحي منيج عم 
 كانحػراؼ تصػٌرؼ غيػر مػف الٌشػرعية الٌنصػكص اتبػاع كجػكب عمػ  دليؿ اآلية كفي  "الزحيمي قاؿ

  تعػال  كقكلػو فكػانكا كضػٌؿ  زاغ الٌسػمؼ مػنيج عػف حػاد كمػف صػحيح  غيػر فاسػد بػرأم كعمػؿ تقميػد كال
 الاػبلؼ رفػ  كطريػؽ (ِّ:)الػركـ   چىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  یی  جئ   حئ  مئ  ىئ  يئچ
 الٌمو أمر أف كبعد (ٗٓ:)النساءچجئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خبچ  تعال  فقاؿ كالٌسنة  القرآف إل  الٌرد

 اليػبلؾ إلػ  مزلقػة فإنػو المٌػو  حػدكد كتجػاكز البغػي أم الٌطغيػاف  كىػك ضػٌدىا عػف نيػ  باالسػتقامة  تعػال 
 ىذا أمرنا في أحدث من)   اهلل رسكؿ قاؿ  عنيا اهلل رضي عائشة كعف ((1".چک  کچ   تعال  فقاؿ

  (1).(رد فيو منو ليس ما

 المطيػرة السػنة فػي يإضػاف بيػاف مػف جاء كما القرآنية  األدلة ىذه ابلؿ مف لمباحث يتضح ىكذا

 فيما التفريط أف فكما كعبل  جؿَّ  اهلل شرع ما عم  كالزيادة الحد  مجاكزة عف الصريح النيي  قاطعة بصكرة

 كالسػنة الكتػاب عمػ  االسػتقامة فػي اليدايػة كأف كأاطػر  أشد انحراؼ عميو الزيادة كذلؾ انحراؼ  اهلل شرع

  .دةكالعقي كالمنيج الفكر في تفريط أك إفراط دكف
 :ورسولو اهلل سبيل عن المنحرفة الفكرية السبل إتباع  -ج

چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ       ٹ ٹ

 جمعػت التي المحكمة العشر لمكصايا ااتمة جاءت الكريمة اآلية كىذه (.ُّٓ:)األنعاـ چژ   ڑ
                                                 

 (.ِْٖ) المناف  كبلـ تفسير في الرحمف الكريـ تيسير -ُ
 (.ُٕٔ/ُِ ( كالمنيج كالشريعة دةالعقي في المنير التفسير -ِ
كا ًإذىا باب   كتاب الصمح الباارم صحيح -ّ مى  اٍصطىمىحي ٍمحً  عى ٍكرو  صي ٍمحي  جى    صحيح(ِٕٗٔ) رقـ  حديث (َُّ/ٓ)مىٍرديكده   فىالص 

 (. عميو )متفؽ(  ْٖٗٓ) رقـ    حديث(ُِّ/ٓ) الباطمة كرد محدثات األمكر  األحكاـ نقض مسمـ  كتاب االقضية  باب
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 القكيـ كسبيمو المستقيـ صراطو باتباع األمر ىيك  الجامعة  الكصية بيذه تعال  اهلل فاتميا عظيمة  أصكالن 

 . المضمة البدع كىي األارل  السبؿ سائر كترؾ

لػ  إلييػا أشػار الميمػة  كالشػرائ  الكبػار  األكامػر مػف كثيػرا بػيف كلما  "السعدم يقكؿ         أعػـ ىػك مػا كا 

 ككضػحو كتابػو  فػي اهلل بينػو ممػا أشػبييا  كمػا األحكػاـ ىػذه  أم  چچ  چ  چ  چچ  فقػاؿ منيػا

لػ  إليػو  المكصػؿ اهلل صػراط لعبػاده   الفػكز لتنػالكا چڇ چ .الماتصػر السػيؿ المعتػدؿ كرامتػو  دار كا 

ڍ  ڌ  ڌ  چ الطريؽ ليذا الماالفة الطرؽ  أم   چڇ  ڇ  ڍ چ كاألفراح اآلماؿ كتدرككا كالفبلح 

 طػرؽ إال ثػـ فمػيس ـ المسػتقي الصػراط عػف ضػممتـ فػإذا كشػماال يمينػا كتفػرقكـ عنػو تضػمكـ  أمچ ڎ

 (3)".الجحيـ إل  تكصؿ
   اهلل رسػكؿ لنػا اػطَّ )   مسػعكد بػف اهلل عبػد قػاؿ حيػث المعنػ   ليػذا مؤيػدان  الحػديث كرد كقػد

 عمػ  سيػبيؿ  ىػذه  فقػاؿ اطكطنػا شػمالو كعػف الاػطٌ  ذلػؾ يمػيف عف اط ثـ .اهلل سبيؿ ىذا  فقاؿ اطًّا يكمنا

چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   چ : اآليػة ىػذه قػرأ ثػـ .إلييػا يدعك شيطافه  منيا سبيؿ كؿ

 () .(1  چڍ  ڌ  ڌ  ڎ
 قاليا (المتنطعكف ىمؾ  ) اهلل رسكؿ قاؿ  قاؿ مسعكد بف اهلل عبد عف بسنده مسمـ ركلك 

   (4)".كتشدؽ فيو بال  أم الكبلـ في كتنط  كفعبل قكال األمر في المبال  كىك متنط  جم  كالمتنطعكف " 1))".ثبلث
 (5):الدين في لمغمو المبلزمة واآلفات يوبالع* -
 إنمػا كالشػرائ  الناس كؿ يحتممو لـ منيـ طائفة احتممو كلك البشر طبيعة تحتممو ال منفر إنو :األول العيب

 .كافة الناس تااطب

 محػدكدة طاقتػو  ممػكؿ فاإلنساف  متيسر غير العادة في عميو كاالستمرار  العمر قصير أنو :الثاني العيب

 .السير في مطيتو عميو تحرف أك دابتو تكؿ ما فسرعاف  كالتعسير التشدد عم  يكمان  صبر فإف

 كمػا ..تػؤدل أف يجػب ككاجبػات  ترعػ  أف يجػب أاػرل حقػكؽ عمػ  جػكر مػف يامػك ال أنػو :الثالـث العيـب

 .مضي  حؽ كبجانبو إال إسرافان  رأيت ما  الحكماء أحد قالو ما أصدؽ
 
 
 

                                                 

 (.َِٖ( المناف  كبلـ تفسير في الرحمف الكريـ تيسير -ُ
 اإلسناد. صحيح كىك  مسعكد بف اهلل عبد إل  بسنده الطبرم ركاه (َِّ/ُِ)  القرآف  تأكيؿ في البياف جام  - ِ
  (.ٓٓٗٔ) رقـ  حديث( ٖٓ/ٖ)  المتنطعكف ىمؾ باب صحيح مسمـ  كتاب العمـ  - ّ
 (.ُٔٗ/ُ) :العسقبلني حجر البف اارمالب صحيح شرح البارم فتح -ْ
 .(ُِ) القرضاكم  يكسؼ لمدكتكر الديني التطرؼ :أنظر -ٓ
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 :أولياء افرينالك اتخاذ :الثاني المطمب
مف أسباب االنحراؼ الفكرم اتااذ الكافريف نصراء  كاتباعيـ في جمي  األحكاؿ  كقد كاف ليذا  

  اإلتباع كالكالية نتائج اطيرة  منيا
 :الطرد من رحمة اهلل أواًل:

ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ٹ ٹ چ 

ڈ   ڎ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ  ڌ    ڃ  چ  

ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

 .(َٖ:ٖٕ )المائدة چڱ

 عصػيانيـ بسػبب إسػرائيؿ بنػي مػف كفػركا الػذيف لعػف اهلل أف تكضػح الداللػة صػريحة اآليػة ىػذه 

 لنتيجػةكا  كالنصػرة كالمػكاالة بالمحبػة  أكليػاء الكػافريف كاتاػاذىـ  المنكػر تػركيـ كعدـ  الحدكد كمجاكزتيـ

 .اآلارة عذاب في كالامكد اهلل مف ساط

 :األعمال بوار :ثانياً 

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ  ٹ ٹ چ 

 (.ِٖ:عمراف )آؿ   چۇئ   ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ

 بيػـ كاالسػتعانة كالنصرة بالمحبة كفركا الذيف يكالكا أف آمنكا لمذيف ينبغي ال أنو تكضح اآلية ىذه 

 مكاالة ألف نصيب  اهلل ديف في لو كليس اهلل  عف انقط  فقد ذلؾ يفعؿ كمف المسمميف  أمكر مف أمر عم 

ک  چ ٹ ٹ    ككما المؤمنيف أكلياءه كمكاالة اهلل مكاالة األصؿ كأف  اإليماف م  تجتم  ال الكافريف

گ  گ   گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  

 (.ُٕ:التكبة(     چۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ڻ  ڻ   ڻڻ
 والفساد الكبير: ,ثالثًا: الضبللة
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ    چ  قػػػػاؿ تعػػػػػال 

ھ   ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶   چ  ( ُٓ:)المائػدة چٹ  ٹ     ڤ

  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ﮲ ﮳   ﮴ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھچ  ( ّٕ)األنفاؿ  چ﮷ ﮸ 

  (.ُٗالجاثية ) چ﮵
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 :الشرعية بالتكاليف االستيزاء :ثالثال المطمب

 :ةالشرعي بالتكاليف االستيزاء حكم :أوالً 
سػػباب المؤديػػة إلػػ  األمػػف أىػػـ   ايعػػد االسػػتيزاء بالتكػػاليؼ الشػػرعية كعػػدـ احتراميػػا كااللتػػزاـ بيػػ

ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ   ک   ڍ  ڌ   ڌ  ڎ چكذلػؾ لقكلػو تعػاؿ    الكفر

گ  گ  گ  گ     ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ   ک      ک

 .(ٔٔ ٓٔ )التكبة  چڻ

 فييػا يمكػر التػي السػريرة اصكصػا سػريرة أسػر مػف أف عم  دليؿ اآليات ىذه كفي  "السعدم قاؿ 

 مػف كأف العقكبػة أشػد يعاقبػوك  صػاحبيا كيفضػح يظيرىػا تعػال  المٌػو فػإف كرسكلو كبآياتو بو كيستيزئ بدينو

 أك بالرسػكؿ اسػتيزأ أك تنقصػو أك بػذلؾ سػار أك عنػو الثابتػة رسػكلو سػنة أك المٌػو كتػاب مػف بشػيء اسػتيزأ

 (3)".العظيـ بالٌمو كافر فإنو تنقصو
 عػف التكبػة كأف  النفػاؽ مػف يتكبػكا لػـ مػا الػذنب  مػف االعتػذار قبػكؿ كعػدـ بػالكفر عمػييـ حكـ تعال  إنو "

 (1)."جينـ في عكقب النفاؽ أك الكفر عم  أصر كمف عنو  عفي تاب فمف مقبكلة  الكفر أك النفاؽ
 :معيم القعود أو المستيزئين مجاراة عدم :ثانياً 

 كاألحكاؿؼ ك يداف  عنيا ميما كانت الظر   يككف صاحب عقيدة ثابتة أفيجب عم  المسمـ 
كثير مف اآليات التي  سبحانو كتعال  نزؿ اهللأ  ك ئيكا بالقراف الكريـيستيز  أفيسمحكا لممغرضيف  كأال

ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ   چ   ٹ ٹ : منيا  تتحدث عف ذلؾ

 چۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  یجئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب
ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب  حب   چ   ٹ ٹ و (َُْالنساء )

  .(ٖٔاألنعاـ ) چىب  يب  جت  حت  خت   متخب  مب  
ی   چ الكفػر غيػر أم چۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ چ      :تعال  قكلو  "القرطبي قاؿ

 فقد يجتنبيـ لـ مف ألف منكر؛ منيـ ظير إذا المعاصي أصحاب اجتناب كجكب عم  بيذا فدؿ      چی  ی

 فػي معيػـ يكػكف عمػييـ ينكػر كلػـ ةمعصػي مجمػس فػي جمػس مػف فكؿ ...كفر بالكفر كالرضا فعميـ  رضي

 عمػييـ النكيػر عمػ  يقػدر لػـ فػإف بيػا؛ كعممػكا بالمعصػية تكممػكا إذا عمػييـ ينكػر أف كينبغػي سػكاء  الػكزر

 المعاصػي بعقكبػة كالراضػي الفاعؿ يؤااذ كليذا ... اآلية ىذه أىؿ مف يككف ال حت  عنيـ يقكـ أف فينبغي

ذا ... بأجمعيـ ييمككا حت   (1)".أكل  كاألىكاء البدع أىؿ فتجنب بينا كما المعاصي أصحاب تجنب ثبت كا 
كأف مػػف يجالسػػيـ كيقعػػد معيػػـ   يتػػبف مػػف اػػبلؿ مػػا سػػبؽ أف اهلل حكػػـ عمػػ  المسػػتيزئيف بػػالكفر

                                                 

 (.ِّْ) :المناف كبلـ تفسير في الرحمف الكريـ تيسير ُ-
 (.ُِٗ/َُ) الزحيمي  مصطف  بف كىبة د  كالمنيج كالشريعة العقيدة في المنير التفسير -ِ

 (.ُْٖ/ٓ) القرآف  ألحكاـ الجام  ّ-
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ۇئ  ۆئ  ۆئ     چ     كليػذا قػاؿ تعػال كأف مػا يجػرم عمػييـ يجػرم عميػو  كيرض  بما يفعمكنو فيك مػنيـ

 (.ِٓاألنفاؿ ) چیىئ  ىئ  ی  ی    ىئۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ
 :القرآن في المشتبيات إتباع :رابعال المطمب

نػػػافقيف كأصػػػحاب الشػػػبيات ىػػػـ الػػػذيف م  كلكػػػف الالػػػذم يتبػػػ  آيػػػات القػػػراف المػػػؤمف الحقيقػػػي ىػػػك
ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  چ :تعال  اهلل يقكؿ  التشكيؾ في ىذا القراف العظيـ يحاكلكف

﮴ ﮵   ﮶   ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ﮳   ﮲   ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ

                ﮷﮸  ﮹  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ        ﮺ ﮻    ﮼  ﮽  ﮾   ﮿      ﯀  ﯁   

 .(ٖ ٕآؿ عمراف )چۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ   ىئ  ىئ
 أصػؿ ىػف بالبيػاف  محكمػات آيػات منػو القػرآف  محمػد يػا عميػؾ أنػزؿ الػذم ىػك ":الطبػرم قػاؿ 

ليو الٌديف  في أمتؾ كعماد عماديؾ عميو ذمال الكتاب  مػف كعمػييـ عميػؾ افترضػت فيمػا كمفػزعيـ مفزعيؾ كا 

 (3)".المعاني في ماتمفات التبلكة  في متشابياته  ىفٌ  أار  كآيات اإلسبلـ شرائ 
 فيتبعػكف الباطػؿ  إلػ  الحػؽ عػف كميػؿ ضػبلؿ أم زيػ   قمػكبيـ فػي الػذيف فأمػا  "الزحيمػي كقػاؿ

 كيتركػكف الفاسػدة  مقاصػدىـ إلػ  يحرفػكه أف كيمكػنيـ بػو  يتمسػككف الػذم بالمتشػابو ففيأاػذك  أىػكاءىـ

ضػبلؿ الػديف فػي الفتنػة فػي النػاس إيقػاع بقصػد فيػو  التبػاس ال الػذم المحكػـ  أنيػـ ليػـ إييامػا أتبػاعيـ  كا 

 (1)".ليـ ال عمييـ حجة كىك بالقرآف  مزاعميـ عم  يحتجكف

ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  چ  قكلػو تعػال   تػبل  المٌػو رسػكؿ أف يػاعن المٌػو رضػي عائشػة عف مسمـ كركل

 تشـابو مـا يتبعـون الـذين رأيـتم إذا (:قػاؿ ثـ اآلية     چڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ

  فاطػرىـ الايػر لؤلمػة ف  كال يريػدك   ألف نفكسػيـ مريضػة(1).)فاحـذروىم المّـو, سـّمى الذين فأولئك منو
 ليأمف الفكر مف الزي  كالضبلؿ.  كالبعد عنيـ  شديد كاألسمـ تركيـ

 :العقل وتعطيل بالباطل االحتجاج خامس:ال المطمب

 :األسواق في ومشييم لمطعام الرسل أكل عمى الكفار عتراضا :األول المثال

كىػػـ يعممػػكف أنيػػـ   كسػػكء الطكيػػة  كجفػػاؼ الفطػػرة  كىػػذا اعتػػراض يػػدؿ عمػػ  اضػػمحبلؿ الفكػػر 
ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ     ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  چ  ٹٹ      كأنيـ مف عند اهلل  أنبياء

گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ    چ   :كلقد ذكر القرآف الكريـ مكقفيـ فقاؿ (.ّّاألنعاـ ) چۋ  ۅ

                                                 

 (.ُٕٓ/ٔ) القرآف  تأكيؿ في البياف جام  ُ-
 (.ُّٓ-ُُٓ/ّ)الزحيمي   مصطف  بف كىبة د  كالمنيج كالشريعة العقيدة في المنير التفسير انظر  -ِ
 القرآف  ف  االاتبلؼ عف كالني  متبعيو مف كالتحذير القرآف متشابو اتباع عف النيي باب   كتاب العمـ مسمـ صحيح -ّ
  (.ْٔٗٔ) رقـ  حديث(  ٔٓ/ٖ)
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 .(ٕالفرقاف ) چڳ  ڳ  ڱڱ   ڱ    ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ  ڻ
 ترضػكااع أنيػـ كىػك رسػالتو  فػي بيػا قػدحكا الػذيف لمرسػكؿ المكػذبيف مقالػة مػف ىػذا  "السػعدم قاؿ

 الرسػالة؟ ادعػ  الػذم ليػذا مػا  أم  چگ  گ  گ چ فقػالكا ممػؾ يسػاعده أك  مميكان  أك ممكان  كاف ىبل بأنو

 يحتػاج كال الطعػاـ  يأكػؿ ال ممكػا كػاف فيػبل البشػر اصػائص مػف كىػذا    چڳ  ڳ چ  ان كاستيزاء منيـ تيكما

 أف مػ  رسػكالن  يكػكف بمػف يميػؽ ال - بػزعميـ  -كىػذا كالشػراء لمبي  چڳ  ڳ  ڱچ البشر  إليو يحتاج ما إل 

  ( .(3("َِالفرقاف ) چۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى    ى    ائ   ائ  ەئ  ەئچ  قاؿ اهلل
 :لؤلصنام بعبادتيم الكفار احتجاج :الثاني المثال

ڎ   ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ  ٹ ٹ چ 

 (.ّالزمر ) چۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ     ڻ  ڻ  
 كالمبلئكة لمجف عبادتيـ  عنيا القرآف حك  فقد المشركيف عقائد انحرافات أما " قطب سيد قاؿ

ک  ک  گ  چ   اآللية ىذه عف يقكلكف مف عقيدة انحرافا عقائدىـ أقؿ ككاف كاألصناـ كالقمر كالشمس

 عند ألنفسيـ يستشفعكف ال الذيف عم  إذف يطمؽ الذم الكصؼ فما !رؾالش ىك فيذا چگگ  گ  ڳ

 أك بمذىب العبيد عند - سبحانو - هلل يستشفعكف - !كالبشاعة لمنكر كيا - كلكنيـ عبيده  مف بأكلياء الٌمو

 كالديمقراطية االشتراكية ىي كاالشتراكية اإلسبلـ  ىك اإلسبلـ إف !كمناىجيـ؟ العبيد مذاىب مف منيج
 التي كالصفة لو اهلل جعمو الذم العنكاف إال صفة كال لو عنكاف كال اهلل منيج ذلؾ .. الديمقراطية ىي

 اليكل أزياء مف الرائج الزم إلغراء يستجيب أف  اهلل ديف إل  الدعكة لصاحب ينبغي كال ... بيا كصفو
 1))!".الٌمو ديف إل  يحسف أنو يحسب كىك .بالمتقم البشرم
 :واألقوال األعمال بين التناقضدس: السا المطمب
 :العمل القول مخالفة  :األول المثال

  (.ْْالبقرة ) چۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ےٹ ٹ چ
 الرجػؿ جػاء إذا الييػكد ىػؤالء  اآليػة ىػذه فػي أسػمـ بػف زيػد بػف الػرحمف عبػد كقػاؿ  "كثيػر ابػف قػاؿ

  ۀ  ۀ  ہ چ  تعػال  اهلل فقػاؿ بػالحؽ  أمػركه شػيء كال رشػكة كال حػؽ فيػو لػيس الشػيء عػف يسػأليـ

 كنػبييـ الصػني  ىػذا عمػ  ذميػـ تعػال  اهلل أف كالغػرض چہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے

 بػالبر أمػرىـ عمػ  ذميـ المراد كليس يفعمكنو  كال بالاير يأمركف كانكا حيث أنفسيـ  حؽ في اطئيـ عم 

 الكاجػب كلكػف العػالـ  عمػ  كاجػب كىػك معػركؼ بػالمعركؼ األمػر فػإف لػو  تػركيـ عمػ  بػؿ لػو  تػركيـ مػ 

ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  چ    شػعيب قػاؿ كمػا عػنيـ  يتامػؼ كال بػو  أمرىـ م  يفعمو أف بالعالـ ألكل كا

                                                 

 (.ٖٕٓ) المناف  كبلـ تفسير في الرحمف الكريـ تيسيرُ - 
 .(َُّٖ/ِ)  القرآف ظبلؿ في -ِ



 391 

 مف فىكيؿ   (ٖٖىكد ) چوئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی  ی  جئ  حئ

 3))". اآلار بترؾ أحدىما يسقط ال كاجب  كفعمو بالمعركؼ األمر
 :أسفاراً كالحمار يحمل  بعممو يعمل ال الذي :الثاني المثال

گ  گگ  ڳ   ڳ  ڳ         ڳ  ڱ               گ  ڑ  ک  ک     ک  ک    ژ  ژ  ڑچ  ٹ ٹ 

 (.ٓالجمعة ) چڱ  ڱڱ  ں  ں    ڻ  ڻ    ڻ

ىذا مثؿ ضػربو اهلل لمييػكد  كىػك أنػو شػبييـ بحمػار  كشػبو التػكراة التػي كمفػكا العمػؿ بمػا فييػا  "
النافعػة  كشػبو تكمػيفيـ بػالتكراة بحمػؿ ذلػؾ الحمػار لتمػؾ األسػفار  فكمػا  بأسفار أم  كتب جامعػة لمعمػكـ

أف الحمػػار ال ينتفػػ  بتمػػؾ العمػػـك النافعػػة التػػي فػػي تمػػؾ الكتػػب المحمكلػػة عمػػ  ظيػػره  فكػػذلؾ الييػػكد لػػـ 
ظيػار  -صػم  اهلل عميػو كسػمـ  -ينتفعكا بما في التػكراة مػف العمػكـ النافعػة؛ ألنيػـ كمفػكا باتبػاع محمػد  كا 

  (1)".فاتو لمناس فاانكا  كحرفكا كبدلكا فمـ ينفعيـ ما في كتابيـ مف العمكـص
 لػـ ثػـ العقيػدة أمانػة حممػكا الػذيف كػؿ  يحممكىػا لػـ ثػـ التػكراة حممػكا الػذيف كمثػؿ " قطػب سػيد يقكؿ

 أسػماء يحممػكف كىػـ الزمػاف  ىػذا فػي يعيشػكف كالػذيف كثيػرة  أجيػاؿ بيـ غبرت الذيف كالمسممكف  يحممكىا

 بمػا ينيضػكف ال كىػـ كالكتػب  القػرآف يقػرؤكف الذيف أكلئؾ كبااصة  المسمميف عمؿ يعممكف كال المسمميف

 كتػدرس تحمػؿ كتػب مسػألة المسألة فميست !كثيركف كثيركف كىـ  أسفارا يحمؿ كالحمار كميـ  أكلئؾ فييا

 (1)".الكتب في بما كعمؿ فقو مسألة ىي إنما
 :آلخرةعمى ا : حب الدنياالمطمب السابع

ىػػي األفكػػار المنحرفػػة التػػي يتبناىػػا  إف أكثػػر مػػا يحػػرؼ اإلنسػػاف عػػف المػػنيج القػػكيـ المسػػتقيـ  
بسػػبب حبػػة لمػػدنيا كنسػػياف اآلاػػرة  كمػػف القصػػص القرآنػػي الػػذم ذكرنػػا اهلل بػػو قصػػة بمعػػاـ بػػف   اإلنسػػاف

ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ بػػاعكراء الػػذم قػػاؿ اهلل فيػػو 

   ﮴  ﮵  ﮶   ﮷ ﮸  ﮹  ﮺   ﮻ ﮼      ﮳ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ ﮲  ہ

 .(ُٕٔ ُٕٓ)األعراؼ  چ         ﮿ ﯀  ﯁        ﮾﮽
مَّد چڱ  ڱچقاؿ بف عباس "   مىٍيًيـ يىا ميحى  أعطيناه چں  ںچ ابر   چڱچ اٍقرىأ عى

 اعكراء أٍكرمو اهلل ًبااًلٍسـً اأٍلىٍعظىـفىارج ًمٍنيىا كىىيكى بمعـ بف ب    چڻ  ڻچااًلٍسـ اأٍلىٍعظىـ  چڻچ
ٍمت أٍكرمو اهلل تىعىالى  ًبعمـ حسف  ييقىاؿ أيميَّة بف أبي الصَّ ا ًبًو عم  ميكسى  فىأاذ اهلل ًمٍنوي حفظ ذىًلؾ كى فىدىعى

لما لـ ييؤمف أىاذ اهلل ًمٍنوي ذىًلؾ  ـ حسف كى كىبلى   چۀ  ہ  ہچفغره الشٍَّيطىاف  چڻ  ۀچكى

                                                 

 (.ِْٕ/ُ) العظيـ  القرآف تفسير -ُ
 (.ُُٕ/ٖ)  لمشنقيطي أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف -ِ
 (.ّٕٔٓ/ٔ) القرآف  ظبلؿ في -ّ
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ارى مف ال اٌليف اٍلكىافريففىصى  (3)."ضَّ
 ىذه ىي قصة بمعـ بف باعكراء الذم حفظ اسـ اهلل االعظـ  ككاف مف الصالحيف  كلكنو آثر 

 دنياه عم  آارتو  فترؾ الكتاب كالعمـ كاتب  ىكاه  فشبيو اهلل بالكمب الذم ىك مف أاس الحيكانات.
م منعو غيره. فترؾ العمؿ بو كاتب  ىكاه  فشبو سبحانو مف آتاه كتابو  كعممو العمـ الذقاؿ بف القيـ " 

كآثر ساط اهلل عم  رضاه  كدنياه عم  آارتو  كالمامكؽ عم  الاالؽ  بالكمب الذم ىك مف أاس 
الحيكانات  كأكضعيا قدرا  كأاسيا نفسا. كىمتو ال تتعدل بطنو. كأشدىا شرىا كحرصا. كمف حرصو  

ح حرصا كشرىا. كال يزاؿ يشـ دبره دكف سائر أنو ال يمشي إال كاطمو في األرض يتشمـ  كيسترك 
ذا رميت إليو بحجر رج  إليو ليعضو مف فرط نيمتو. كىك مف أميف الحيكانات كأحمميا  أجزاء جسمو كا 
لميكاف  كأرضاىا بالدنايا كالجيؼ القذرة المركحة أحب إليو مف المحـ  كالعذرة أحب إليو مف الحمكل. 

ذا ظفر بميتة تكفي مائة كمب لـ لحرصو كبامو  و منيا شيئا إاٌل ىٌر عميو كقيرهيدع كمبا يتناكؿ مع كا 
كفي تشبيو مف آثر الدنيا كعاجميا عم  اهلل كالدار اآلارة م  كفكر عممو  بالكمب في حاؿ  ... كشرىو

ليثو  سر بدي . كىك أف ىذا الذم حالو ما ذكره اهلل مف انسبلاو مف آياتو كاتباعو ىكاه  إنما كاف 
و عم  الدنيا. النقطاع قمبو عف اهلل كالدار اآلارة. فيك شديد الميؼ عمييا  كليفو نظير ليؼ لشدة ليف

 (1)."الكمب الدائـ في حاؿ إزعاجو كتركو. كالميؼ كالميث شقيقاف كأاكاف في المفظ كالمعن 
كيؤثر الدنيا عم  اآلارة ال يشب  منيا ابدان كيبق  يميث امفيا ىذا مثاؿ كؿ مف يتب  ىكاه 

 ياسر دنياه كآارتو  كفكؽ ذلؾ غضب اهلل عميو.
 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.ُُْ/ُ)  تفسير بف عباس -ُ
 (.َِٗ/ُ)  تفسير بف القيـ -ِ
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 :فكري عمى األمةالمطمب األول: آثار االنحراف ال
 عنػو كينػتج اسػتثناء  دكف األاػرل األمػف جكانػب في اإلابلؿ إل  يؤدم الفكرم باألمف اإلابلؿ إف        

 الماتمفػة بصػكرىا الجريمػة ارتكػاب االنحرافػات تمػؾ ابػرز كمػف كاالسػتقرار  األمػف د تيد سمككية انحرافات

 كديػف عقػؿ يصػيب مػا أكؿ الفكػرم كاالنحػراؼ التطػرؼ  كالغمػك كالعنػؼ التطػرؼ مقػدمتيا فػي يػأتي التػي

 السػمبية اآلثػار أىػـ فمػف كليػذا اآلاػريف  كقػيـ كعقائػد عقػكؿ يسػتيدؼ ثػـ كمف  نفسو كالمنحرؼ المتطرؼ

 (3):يأتي ما الفكرم كاالنحراؼ لمتطرؼ
   الصحيح الفكر عف كالزي  الضبلؿ -ُ

ٿ  ٿ  ٿ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺچ    ٹ ٹ 

 فػي الحػؽ عػف عمػي أنػو فكمػا (.ٕٗ:ءاإلسػرا) چٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

 .القيامة يكـ أعم  ييحشر الدنيا
 :جينـ كعذاب القيامة يكـ األعماؿ كبكار الاسارة -ِ

ۀ  ہ         ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ      گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ٹ ٹ چ 

 (.َُّ َُٓالكيؼ ) چے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ہ ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ 

  النصير كانعداـ كاليزيمة الاذالف -ّ 

ٹ ٹ و (.ْٔالشػػػػػػػػػػػػػػػػػكرل ) چڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڦ  ڦٹ ٹ چ

 . (ِّاألحقاؼ ) چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک   ک  ک    ک  گ  گ  گ  گڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱچ
 كرتػب  بحفظيػا اإلسػبلـ أمػر التي  اإلسبلـ في الامس لمضركرات المباشر كالمعنكم المادم التيديد_ ْ

 .حرمتيا انتيؾ مف عم  العقكبات

   كانعداـ األمف كاالستقرار.بالحاكـ المحككـ ثقة كىز المجتم   في الاكؼ إشاعة -ٓ
 .لدييـ العقدية الثكابت كىز العامة عم  التشكيش -ٔ

 تحقيػؽ فيػو كأف  بالجيػاد ذلػؾ ككصػؼ  كالمسػتأمنيف ديفالمعاىػ عم  باالعتداء المسمميف ذمـ إافار -ٕ

 .اإلسبلمية األمة مصالح

   عف طريؽ اتياـ المسمميف باإلرىاب.فيو الداكؿ مف كالتنفير اإلسبلـ صكرة تشكيو -ٖ

 .كالمسمميف اإلسبلـ عم  بيا يتسمطكف ذرائ  األعماؿ تمؾ مف كاتااذىـ  الكفار مف األعداء تسميط -ٗ
 رط في كطنو.فى رط في عقيدتو يي فى ألف مف يي   العمالة -َُ
 االستبداد كالطغياف مثؿ قتؿ الحكاـ لشعكبيـ. -ُُ
 إشغاؿ األمة عف طريؽ افتعاؿ األزمات الداامية  االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية. -ُِ

                                                 

 قسـ المشارؾ العقيدة أستاذ الشي  آؿ العزيز عبد بف إسماعيؿ بنت ىيا  /الدكتكرة كأصكلو الفكرم األمف مفيـك مككنات  انظر -ُ
 (.َُ (سعكد  الممؾ جامعة التربية كمية – اإلسبلمية الثقافة
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  عف طريؽ عقكؽ الكالديف كالشقاؽ بيف األزكاج.  األسربتفكؾ  اإلسبلميضعؼ المجتم   -ُّ
 :الفكريعقوبة االنحراف  طمب الثاني:الم

كقػد  إف اهلل سبحانو كتعال  جعؿ عقكبة لمذيف ينحرفكف فكريان عف مػنيج اهلل فػي الػدنيا كاآلاػرة 
 كىي   ذكر القراف كثيران مف األمثمة عم  ذلؾ   كذكر الباحث ثبلثة نماذج

  :عدم اخذ العبرة والعظةو  حواسيم تعطيل بسبب اإلىبلك :األول المثال
ۈٴۇۋ   ۋ     ۅ  ۅ     ۉ   ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ ۆۈچ   ٹ ٹ  

ۆئ    ۆئ   ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ    ې  ې  ې  ې    ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئۇئ

 (.ْٔالحج ) چېئ       ىئ   ىئ  ىئ

 عطمناىػا بئر كمف أىمكناىا  قرية مف فكأيف  تعال  يقكؿ چۋ  ۅ چ   كقكلو  "الطبرم قاؿ

مػف منيا شاربة كال ليا كاردة فبل كتعطمت  فاندفنت يا كاردي كىبلؾ أىميا بإفناء  رفيػ    چۉ   ۅچ كى

 قصػكرىـ كبقػي فبػادكا فعػاليـ  بسػكء عػذابنا مػف أىمػو أذقنػا بمػا سػكانو  مػف اػبل قػد كالجػٌص  بالصػاكر

 (3)".منيـ االية المشيدة
     چې  ېې  ې  چ فقػاؿ كيعتبػركا لينظػركا  األرض  فػي السػير إلػ  عبػاده اهلل دعػا كليػذا "

 چەئوئ  وئ  ۇئچ عبره  مكاق  بيا كيتأممكف اهلل آيات  چى  ى  ائ  ائ  ەئچكقمكبيـ بأبدانيـ
ال المعذبيف  القركف كأنباء الماضيف  األمـ أابار  الاالي البدف كسير األذف  كسماع العيف  نظر فمجرد كا 

ۆئ   ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ     ۆئ چ   :ؿقا كليذا المطمكب  إل  مكصؿ كال مفيد  غير كاالعتبار  التفكر مف

 ال كمػا يشػاىده ال حتػ  الحػؽ عػف القمػب عمػ  الػديف  في الضار العم  ىذا  أم چېئ       ىئ    ىئ  ىئ
 (1)".دنيكية كمنفعة بمغة  فغايتو البصر  عم  كأما المرئيات  األعم  يشاىد

 :والتدمير اليبلك: الثاني المثال

ٹ و (.ُٔاإلسراء ) چىئ  ىئ  ىئ  یوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ      ېئ  چ   ٹ ٹ 

ڦ  ڦ   ڄ      ڄ   ڄ  ڄ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ   ٹ

  .(ّٔالفرقاف  ) چڃ  ڃ  ڃ
 كيجػدكف المػاؿ يجػدكف الػذيف النػاعميف الكبػراء طبقػة ىػـ أمػة كؿ في كالمترفكف  "قطب سيد يقكؿ

 الفسػؽ فػي كترتػ  كتأسػف  نفكسيـ تترىؿ حت  كبالسيادة  كبالراحة بالدعة فينعمكف الراحة  كيجدكف الادـ

 مػف يجػدكا لػـ إذا كىػـ كالحرمػات  األعػراض فػي كتمػ  كالكرامػات  كالمقدسػات بػالقيـ كتسػتيتر كالمجانػة 

 العميػا القػيـ كأراصػكا كأشػاعكىا  األمػة فػي الفاحشػة كنشػركا فسػادا  األرض فػي عاثكا أيدييـ عم  يضرب

                                                 

 (.ْٓٔ/ُٖ) القرآف  تأكيؿ في البياف جام  ُ-
 (.َْٓ) السعدم  بف ناصر بف الرحمف لعبد المناف كبلـ سيرتف في الرحمف الكريـ تيسير -ِ
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 كأسباب قكتيا كعناصر حيكيتيا كتفقد كتستراي  األمة تتحمؿ ثـ كمف  اكلي بيا إال الشعكب تعيش ال التي

 أاػذت ألنيػا ىالكػة أنيػا لقريػة المٌػو قػدر فػإذا  ىػذه المٌػو سػنة تقػرر كاآليػة  صػفحتيا كتطػكل فتيمػؾ بقائيػا 

 ففسقكا المترفيف ىؤالء الٌمو سمط أيدييـ  عم  تضرب كلـ تدافعيـ فمـ المترفكف  فييا فكثر اليبلؾ  بأسباب

 المسػئكلة كىػي  كاليػبلؾ الػدمار كأصػابيا المٌػو  سػنة عمييػا فحقت كترىمت  فتحممت الفسؽ  فييا فعـ فييا 

 (3) ".المترفيف بكجكد يسمح الذم نظاميا مف تصمح كلـ المترفيف  أيدم عم  تضرب لـ ألنيا بيا يحؿ عما
 :األمن وانعدام التجويع :الثالث المثال

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ ٹ چ 

  .(ُُِالنحؿ ) چڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ
 كتحترميا أحد  فييا يياج ال مطمئنة آمنة كانت التي المشرفة مكة ىي القرية كىذه  "السعدم قاؿ

 ربيػةالع كالنعػرة فػييـ  الحميػة شػدة مػ  يييجػو فػبل كأايػو  أبيػو قاتػؿ يجػد أحػدىـ إف حت  الجيبلء الجاىمية

 شػجر كال زرع فييػا لػيس بمػدة كانػت  الكاسػ  الرزؽ ككذلؾ لسكاىا يحصؿ لـ ما التاـ األمف مف ليا فحصؿ
 إلػ  يػدعكىـ كصػدقو  أمانتػو يعرفػكف مػنيـ رسػكؿ فجػاءىـ مكػاف  كػؿ مػف يأتييػا الػرزؽ ليػا اهلل يسػر كلكف
 فيػو كػانكا مػا ضػد اهلل فػأذاقيـ ييـ عمػ اهلل بنعمػة ككفػركا فكػذبكه السػيئة  األمػكر عػف كينيػاىـ األمػكر  أكمػؿ

 كعػدـ ككفػرىـ صػنيعيـ بسػبب كذلػؾ األمػف  ضػد ىػك الػذم كالاػكؼ الرغػد  ضػد ىػك الػذم الجػكع لبػاس كألبسػيـ
 (1)".(ّّالنحؿ ) چۈئ  ۈئ   ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئچ  شكرىـ
 :والدم والضفادع والقمل والجراد الطوفانب العقوبة :الرابع المثال

ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ ٹ ٹ چ 

 (.ُِّ ُّّ)األعراؼ  چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ

 كالجػراد بالطكفػاف أاذىـ ثـ  الثمرات مف كنقص بالسنيف كممئو فرعكف الٌمو كأاذ  "قطب سيد قاؿ

 رف  ذاإ حت   العذاب عنيـ ليرف  ربو يدعك أف مرة كؿ في بمكس  يستغيثكف كىـ  كالدـ كالضفادع كالقمؿ

 فػي المٌػو كممػة عمػييـ حقػت حت  .اآليات مف جاءىـ ميما يؤمنكا لف أنيـ كأعمنكا فيو كانكا لما عادكا عنيـ

 أاػذ فػي الجاريػة السػنة كفػؽ - ابتبلئػو حكمػة عػف كغفمػتيـ المٌػو بآيػات بتكػذيبيـ الػيـ فػي فػأغرقكا النيايػة

 جػزاء مكسػ  لقػكـ األرض فػي الابلفػة إعطػاء ثػـ - كاليبلؾ بالدمار أاذىـ قبؿ كالسراء بالضراء المكذبيف

  (1)".الرااء فتنة لتعقبيا الشدة ابتبلء كاجتيازىـ صبرىـ عم 
 
 

                                                 

 (.ُِِٖ/ْ): القرآف ظبلؿ فيُ- 
 (.ُْٓ) المناف  كبلـ تفسير في الرحمف الكريـ تيسير -ِ
 (.ُّْٖ/ّ) القرآف  ظبلؿ في -ّ
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 لمبحث الخامس ا

 وعبلجو الفكري االنحرافسبل الوقاية من 

 ن:يمطمبيشتمل عمى و 

 المطمب األول: الوقاية من االنحراف الفكري.

 المطمب الثاني: عبلج االنحراف الفكري.
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 :الفكري االنحراف من الوقاية :األول المطمب
ذكر القراف الكريـ جممة مف األساليب الكقائية التي تقي الفػرد كاألسػرة كالمجتمػ  مػف الكقػكع فػي 

 كىذا بياف لذلؾ   االنحراؼ الفكرم
  :المؤمنين دون من بطانة اتخاذ عدم :أوالً 

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک    ڇ  ڇ     ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ ٹ ٹ چ 

 (.ُُٖآؿ عمراف ) چک  گ  گ   گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ   ں

  أم بطانػػػة  المنػػافقيف اتاػػػاذ عػػف المػػؤمنيف عبػػػاده ناىينػػا كتعػػػال  تبػػارؾ يقػػكؿ قػػاؿ بػػف كثيػػػر " 
 بىػاالاى  المػؤمنيف يػألكف ال كطػاقتيـ بجيػدىـ كالمنافقكف ألعدائيـ  يضمركنو كما سرائرىـ عم  ييٍطمعكنيـ

 مػػا كيػػكدكف كالاديعػػة  المكػػر مػػف يسػػتطيعكنو كبمػػا ممكػػف  بكػػؿ يضػػرىـ كمػػا ماػػالفتيـ فػػي يىٍسػعىٍكفى   أم
 أىؿ مف غيركـ مف  أم  چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎچ  كقكلو .عمييـ كيىشيؽٌ  كيارجيـ المؤمنيف ييٍعنتي 

 (3)."أمره دااؿ عم  يطمعكف الذيف أىمو ااٌصة ىـ  الرجؿ كبطانة األدياف 
كػانكا سػببان ة الرجؿ ىـ أكثر مف يعرؼ عنو كؿ شيء كبالتالي إذا لـ يككنػكا مػف المػؤمنيف بطان  

 في ىبلكو ألنيـ مندسيف كليسكا أصمييف كبذلؾ يفسدكا عميو فكره كأمره كمو.
 ثانيًا: عدم اتخاذ الكفار والييود والنصارى أولياء:

ے   ھ   ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ   ھ  ھ  ھٹ ٹ چ   

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ    ٹ ٹ چ و (.ُْْالنساء ) چے

ی  جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  ٹ ٹ چ و .(ُٓالمائػػػػػػػدة ) چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ٺ  ٿ  ٿٿ

ٹ ٹ  و  (ٕٓالمائػػػػػدة ) چيتجث  مث  ىث  يث     حج   مج  حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت    ىت

ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ       ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ چ

ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ    ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ        ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦڄ  ڄ

ڌ      ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  ک    چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ 

 (.ِالممتحنة ) چک ک
 أعدائػػو أعػػدل يػػكالي كيػػؼ فإنػػو أيضػػا  المػػركءة عػػادـ  كليػػان  لمكػػافر المتاػػذ كىػػذاقػػاؿ السػػعدم "  

 يدعك كمما! عميو؟ كيحثو بو  كيأمره الاير  بو يريد الذم ككليو ربو كياالؼ الشر  إال لو يريد ال الذم
 ىػػػذه مػػػف أعظػػػـ كال الحػػػؽ  مػػػف المػػػؤمنيف جػػػاء بمػػػا كفػػػركا قػػػد أنيػػػـ الكفػػػار  معػػػاداة إلػػػ  أيضػػػا المػػػؤمف
 (1)."ىدل غير عم  ضبلؿ أنكـ مكاكزع دينكـ  بأصؿ كفركا قد فإنيـ كالمشاقة  الماالفة

                                                 

  (.َُٔ/ِتفسير القرآف العظيـ  )  -ُ
  (.ْٖٓتيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف  )  -ِ
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فيػـ الػذيف قػامكا   ليس عبثان أف ينيانػا القػرآف مػف مػكاالة الػذيف كفػركا كااصػة الييػكد كالنصػارل 
كمػػف ىػػذه أفعالػػو يكػػكف   ككفػػركا بنبينػػا محمػػد عميػػو   مػػف عنػػد اهلل إلػػييـبتحريػػؼ كتػػبيـ التػػي نزلػػت 

كما الذم نراه مف زي  في الفكر مف   اليو كيتبعوعدم مف يك كىذا يي   المسار الصحيح فمنحرؼ فكريان ع
 ببعيد. ليس في ىذا الزمافكالنصارل الذيف يكالكف الييكد 

 ثالثًا: عدم اتخاذ اآلباء أو العشيرة أولياء إن كانوا أعداء هلل ورسولو:
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄڄ   ڄ  ٹ ٹ چ 

  (.ِّالتكبة ) چڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ

اػػػػكانكـ آبػػػػاءكـ تتاػػػػذكا ال  كبرسػػػػكلو بػػػػو لممػػػػؤمنيف ذكػػػػره تعػػػػال  يقػػػػكؿالطبػػػػرم "  اؿقػػػ  بطانػػػػة كا 
 أظيػػرىـ بػػيف الميٍكػػثى  كتػػؤثركف كأىمػػو  اإلسػػبلـ عػػكرة عمػػ  كتطمعػػكنيـ أسػػرارىكـ  إلػػييـ تفشػػكف كأصػػدقاء

 يتاػذىـ كمػف هبتكحيػد كاإلقػرار بػو التصػديؽ عمػ  بػاهلل  الكفػر ااتػاركا إف اإلسػبلـ دار إل  اليجرة عم 
 فالػذيف...  اإلسػبلـ كدار اهلل رسكؿ إل  اليجرة عم  معيـ المقىاـ كيؤثر المؤمنيف  دكف مف بطانة منكـ
   (3)".أمره في اهلل كعصكا مكضعيا  غير في الكالية فكضعكا اهلل  أمرى  االفكا الذيف ىـ منكـ  ذلؾ يفعمكف
 :الفكري االنحراف عبلج :الثاني المطمب

 بتعميـ االىتماـ ابلؿ مف تككف كالشافية السميمة المعالجة إفٌ  " (ِ)طو عابديف وط الدكتكر قاؿ
 فػي ذلػؾ نراعػي كأف اإلعػبلـ  ككسػائؿ التعميميػة  المنػاىج ؿ اػبل مػف اإلسػبلـ عف الصحيحة المفاىيـ
 عظمة ابلليا مف نظير ...المتنكعة  المجتم  كمؤسسات كالمسجد  البيت  في الااصة كتربيتنا فكرنا
حكامو الديف  ذاى  كأفكار النفس ليكل الضابط كسمطانو كمتانتو  كجمالو  كيسره  كاعتدالو  كشمكليتو كا 

 مػف غيرىػا عػف الكسط األمة ىذه تميزت بيا التي الايرية ليـ يحقؽ بما كسكناتيـ حركاتيـ بؿ البشر 
 ىػذا حػكؿ كردت التي لسنةا بياف في جاء كما العزيز الكتاب ألدلة كاالستقراء التتب  ابلؿ كمف األمـ.

 بػإذف كفيمػة ىػي التػي العمميػة الفكرية المعالجات بيذه ارجنا النبي كضعيا التي كالمعالجات المكضكع
 كعمػؿ كالدعكيػة  اإلعبلميػة  كبرامجنػا التربكيػة  مناىجنػا تصػميـ اػبلؿ مػف ركعيػت إذا  تعػال  اهلل

 الاطير االنحراؼ مف النكع ىذا كعبلج بدحر القرار كأصحاب البيكت  في كالمربيف كالدعاة  المعمميف 
 : كاآلتي كىي كاستقراره  المجتم  أمف عم 
 :عمييما التقدم وعدم والسنة الكتاب أىمية إبراز: أوالً 

 .(ُالحجرات ) چک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ   ڳڱ   ڱ     ڱ  ڱ  ںٹ ٹ چ 
براز لئلسبلم السميم الفقو نشر :ثانياً   :يعالتشر  مقاصد وا 

ڦ  ڄ  ڄ    ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ      ڤڤ  ڦ  ڦڦٹ ٹ چ 

                                                 

 (.ُٕٔ/ُْجام  البياف في تأكيؿ آم القرآف  ) - ُ
  (.ٕٓ-ّٗ  )كالسنة الكتاب ضكء في عبلجو – أسبابو – مفيكمو الفكرم االنحراؼ انظر  ِ-
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  (.ْٓاألنعاـ ) چڄ  ڄ   ڃ      ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ
 :بواجبيم لمقيام والعمماء لمدعاة الخاص اإلعداد ثالثًا:

مػػؾ األمػػـ   بيػػذا المػػنيج تسػػتطي  األمػػة أف تمتمػػؾ منيجػػا قرآنيػػةن فريػػدان مػػف نكعػػوإف األمػػة اإلسػػبلمية تمت
ذا ذا فييػػػـ ىػػذا المػػػنيج الفيػػػـ الصػػػحيح  ككػػػذلؾ إذا طبػػؽ التطبيػػػؽ األمثػػػؿ  كبػػػؿ تغييرىػػػا إاػػرلاأل إليػػػو  دعػػػي  كا 

  (.ّّالفرقاف ) چٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ  ٹ ٹ  .كما فعؿ الصحابة الكراـ  كذلؾ
 :الحقوق تعميم ًا:رابع

ائ  ەئ   ەئوئ  وئ      ې  ې  ېى  ى    ائ ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  چ    ٹ ٹ

والمقصووود باألمانووات هووة امانووة العقيوودة ,والواجووم علوو  هوو   األمووة  (.ٖٓالنسػػاء ) چۇئ  ۇئ     ۆئ   ۆئ

 إعطاء الناس حقوقهم.

 :المسمم منيج ىي التي األمور في التوسط تعميم :اً خامس
 .اء كالمحبة كالتعاكفاإلاك المساكاة    ككذلؾ أمة العدؿ  األمة اإلسبلمية أمة الكسطية

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ   ڃ  چ  ٹ ٹ

ڃ  چ  چ       چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ  کک  ک  

 .(ُّْالبقرة  )چک      گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ
 :قالح التدين في كمنيج وتعميمو ,الدين ىذا يسر إبراز :سادساً 

ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائەئ  ٹ ٹ چ 

ەئ  وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی    ی  ی  جئحئ  مئ  ىئ  يئ   جب  

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿٿ  چ  ٹ ٹ   (ِٖٔالبقػػػػػػػػرة ) چحبخب   مب  ىب  يب  جت  حت  خت

 .(ِٖالنساء ) چٿ  ٹ  ٹ
 :والواجبات الحقوق كافة بين الموازنة اإلسبلم, مع أخذ في وليةالشم تعميم :سابعاً 

﮸  ﮹    ﮺  ﮻   ٹ ٹ چ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ ﮲    ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷ 

  (.َِٖالبقرة ) چ﮼
 :الناس مع بيا والتخمق اإلسبلمية األخبلق تعميم ثامنًا:

 چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک    ک   ک  کٹ ٹ چ 

ژ  ژ    چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ  ٹ ٹ چ   (ّٓاإلسراء )

  (.ّْ:ّّفصمت ) چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ    ڑ   ڑ   کک   ک  ک    گ  گ  گ
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 :فكرياً  المنحرفين معالحكم بالعدل  :تاسعاً 
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ   ٹ ٹ چ

﮵  ﮶ ﮷  ﮸  ﮹ ہ ہ  ھ  ھ ھ  ھےے  ۓ  ۓ ﮲     چ﮳ ﮴ 

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  چ  ٹ ٹ و (.ٗالحجػػػػرات )

 .(ْٗالمائدة ) چېئ  ىئ       ىئ  ىئ  ی  ېئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ    ېئ  ەئى  ائ  ائ
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 الخاتمةسادسًا: 
 ت:والتوصيا إلييا, وفييا أىم نتائج البحث والدراسة التي تم التوصل

الحمد هلل رب العالميف كال عدكاف إال عم  الظالميف  كالصبلة كالسبلـ عم  رسكؿ اهلل الصػادؽ  
 األميف  كعم  آلو كصحبو المياميف كسمـ  كمف سار عم  نيجو كاتب  سنتو إل  يـك الديف  أما بعد  

كانتشر اإلسبلـ في ربكع مف نكعو   بيذا المنيج  سادت ىذه األمة  ان فريد تمتمؾ األمة اإلسبلمية منيجان 
 ل  مجمكعة مف النتائج كالتكصيات عم  النحك التالي إالعالـ   كقد تكصؿ الباحث 

 أواًل: النتائج:
يعػػد مػػنيج القػػرآف الكػػريـ المرجػػ  األكؿ لمفكػػر األمنػػي األمثػػؿ بجميػػ  أنكاعػػو  لػػذا يتكجػػب عمػػ   -ُ

 المسمميف أف يسيركا عميو  حت  يفكزكا كيسعدكا في الداريف.
القػػرآف الكػػريـ فيػػو الحمػػكؿ الكافيػػة لمشػػاكؿ األمػػة  كااصػػة فػػي عػػبلج أزماتيػػا  كىػػك المػػنيج  إف -ِ

 السديد الذم يضبط عبلقة األمة اإلسبلمية باألمـ األارل.
 أف العدك ال يؤمف جانبو حت  في حاؿ السمـ  كأف أاذ الحيطة كالحذر كاجب في جمي  األحكاؿ.  -ّ
 المتنكعة  كالصالحة في عبلج أزمات األمة.زارة القصص القرآني بالدركس كالعبر  -ْ
كجكب إتباع األنبياء في السير عم  نيجيـ كاالقتداء بيـ  فيـ مؤتمنكف عم  كحي اهلل  كأكبػر  -ٓ

 ىميـ ىك إاراج العباد مف الظممات إل  النكر.
حرص القرآف الكػريـ عمػ  تربيػة الفػرد كاألسػرة كالمجتمػ  المسػمـ  كذلػؾ مػف اػبلؿ الػدعكة ألاػذ  -ٔ

عػػداد العػػدة التػػ دابير البلزمػػة لحمايػػة األمػػة مػػف أم اعتػػداء عمييػػا  بكضػػ  الاطػػط العسػػكرية  كا 
 المعنكية كالمادية  التي يتكجب األاذ بيا في حاؿ السمـ كالحرب.

اىتمػػاـ القصػػص القرآنػػي بإعػػداد المقاتػػؿ المسػػمـ عمػػ  أفضػػؿ حػػاؿ  كأعمػػ  درجػػة مػػف اإلعػػداد  -ٕ
 كالمعنكية كالعسكرية.  كاالستعداد  كذلؾ مف الناحية المادية

كجػػكب االمتثػػاؿ لؤلمػػر العسػػكرم ميمػػا كانػػت درجػػة اطكرتػػو عمػػ  حيػػاة الجنػػد  فػػأمف القيػػادة  -ٖ
 كالذكد عف األمة  أغم  كأعظـ مف أم شيء في الكجكد.

 ذلؾ اىتمامو بأمف القيػادة كالجنػداىتماـ القصص القرآني بجكانب األمف المتعددة كالمتنكعة  كك -ٗ
ـ مف أاطار العدك  كذلؾ مف ابلؿ تعييف حراسات ااصة ميمتيػا حمايػة كالمؤسسة  كحمايتي

القيػػػػادة ) كجيػػػػاز أمػػػػف الشاصػػػػيات اليامػػػػة ( كحراسػػػػات حدكديػػػػة  تعمػػػػؿ عمػػػػ  حمايػػػػة الجنػػػػد 
كالمػػكاطنيف عمػػ  حػػد سػػكاء )األمػػف الػػكطني(  كحمايػػة المنشػػآت اليامػػة )أمػػف المنشػػآت( كغيػػر 

 ذلؾ.
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  كذلػػؾ بتحػػريـ اإلسػػراؼ األمػػة وقتصػػادية التػػي تكاجػػقػػد عػػالج القصػػص القرآنػػي المشػػاكؿ اال - َُ
ترشػػػيد االسػػػتيبلؾ كاالداػػػار  كبالزكػػػاة كالصػػػدقة  ك   كالربػػػا  كقطػػػ  السػػػبيؿ  ركاالحتكػػػا كالتبػػػذير

 كباالستغبلؿ األمثؿ لؤلرض بالزراعة.
إف التػػػدبر فػػػي آيػػػات اهلل الككنيػػػة  كفػػػي مامكقػػػات اهلل  يقػػػكم الفكػػػر كينقحػػػو  كيشػػػد اإلنسػػػاف   - ُُ

 لقو  فتسمك ركحو  كيعصـ فكره.باا
 كؿ إنساف يمكنو التمييز بيف الاير كالشر إذا اعتمد القرآف الكريـ دليبلن يسير عميو. - ُِ
ضػػركرة اعتمػػاد مػػنيج القػػرآف الكػػريـ لمتعبئػػة الفكريػػة  فػػي مكاجيػػة المػػذاىب الفكريػػة المنحرفػػة  - ُّ

 كاليدامة  كعبلج االنحراؼ الفكرم.
بالحكمػػة     كذلػػؾرآنػػي فػػي منػػاظرة أصػػحاب الفكػػر الشػػاذ المنحػػرؼضػػركرة إتبػػاع المػػنيج الق  - ٗٔ

  .  كالكسائؿ األارلكالمكعظة الحسنة
 ثانيًا: التوصيات:

طان  كفػػػؽ األسػػػس كالضػػػكابط االىتمػػػاـ بػػػالقرآف الكػػػريـ كااصػػػة القصػػػص قػػػراءةن كدراسػػػةن كاسػػػتنبا -ُ
ألنػو سػبب رفعتيػا   األمػةلصبلحيتو لكؿ زماف كمكاف  كلعدـ االسػتغناء عنػو فػي حػؿ مشػاكؿ  العممية
 كعزتيا.

العمػػؿ عمػػ  إعػػداد منظكمػػة أمنيػػة إسػػبلمية  يحسػػب ليػػا حسػػاب عمػػ  مسػػتكل األمػػف العػػالمي   -ِ
تشػػمؿ أقطػػار األمػػة اإلسػػبلمية  تكػػكف ليػػا قيػػادة مركزيػػة مكحػػدة  ىػػدفيا تكحيػػد جيػػكد عناصػػر 

 األمف في العالـ اإلسبلمي.
مستكل المياقة البدنيػة  كالطاقػة الذىنيػة  إلاػراج  التدريب المستمر ألفراد األمف العسكرم  كرف  -ّ

 نماذج فذة  قادرة عم  تحمؿ أعباء العمؿ األمني الماتمؼ.
كتجنػػػب المجػػػركحيف   المجػػػاؿ األمنػػػي  كصػػػاحب األمانػػػةفػػػي اسػػػتعماؿ األكفػػػأ كاألقػػػدر لمعمػػػؿ  -ْ

 أصحاب القضايا األمنية كاألابلقية.
 حػدث األجيػزة  كالتقنيػات المتطػكرةت األمػة بأتزكيد عناصػر األمػف العػامميف عمػ  حمايػة مقػدرا -ٓ

 كاستاداميا في مكاجية أعداء األمة.
األاػػذ بمبػػػدأ الحيطػػة كالحػػػذر  كالتأىػػػب الػػدائـ  كاالسػػػتعداد المسػػػتمر  لػػدف  أم اعتػػػداء متكقػػػ    -ٔ

 كالعمؿ عم  استاداـ األساليب المتنكعة  كالمتقدمة في كشؼ اطط العدك  كالتصدم ليا.
)الربيػػ  العربػػي( فػػي إيجػػاد فػػرص التقػػاء  بػػيف المفكػػريف  اإلسػػبلميةالعربيػػة ك اسػػتغبلؿ الثػػكرات  -ٕ

كالابراء  كعمماء اإلدارة  كككادر السياسة  لبلستفادة مػف ابػراتيـ فػي حػؿ أزمػة األمػف الغػذائي 
يجاد بديؿ كطني لبلستغناء بو عف اآلاريف.  كالمائي لؤلمة  كا 

مثػػؿ  كتكزيعيػػا بحيػػث تكفػػي كتزيػػد عػػف أتغبلالن العمػػؿ عمػػ  اسػػتغبلؿ مػػكارد األمػػة كمقػػدراتيا اسػػ -ٖ
 احتياجات كؿ فرد مف أفراد األمة.
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تكثيػػػؼ األنشػػػطة فػػػي المسػػػاجد  كالنػػػكادم اإلسػػػبلمية  كالشػػػعبية  لمعالجػػػة االنحػػػراؼ الفكػػػرم   -ٗ
 كغرس المفاىيـ اإلسبلمية  كالفكر الكسطي السميـ في أكساط المجتم .

كعػدـ تػركيـ   م   كمشاركة النػاس فػي حػؿ قضػاياىـعم  الدعاة كالمفكريف التغمغؿ في المجت -َُ
 ألصحاب المصالح كاألىكاء  كذلؾ لضبط المجتم  مف الشذكذ كاالنحراؼ الفكرم.
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 سابعًا الفيارس:
 :فيرس اآليات -والً أ
 

 الصفحة السكرة اآلية
 ٘ٗٔ ٖالبقرة: ...ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  

 ُٖ َّالبقرة   ...ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

 ْْ ّٖالبقرة  ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  

 ٜٔٔ ٗٗالبقرة:   ...ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ

 ٓٛٔ ٙٙ:٘ٙ:البقرة ...ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    

 ٗٗ ٕٔٔالبقرة: ...ی ی ی ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ

 ٛ ٕ٘ٔالبقرة: ...ٴۇۋ ۋ ۅ  ۅ  ۉ

 ٛ:ٓٔ:ٛٔ ٕٙٔالبقرة: ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی    

 ٖٔ ٖٛٔالبقرة: ...ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  

 ٕٔٓ ٖٗٔالبقرة: ...ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

 ٖٖٔ ٘٘ٔالبقرة: ...ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  

 ٙٙٔ ٗٙٔالبقرة: ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    

 ٖٙ:ٜٖ ٚٛٔالبقرة: ...ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   

 ٜ ٜٙٔالبقرة: ...ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ
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 ٕٔٓ ٕٛٓالبقرة:   ...ھ  ے  ے  ۓ   ۓ ﮲     

 ٖٚ ٜٕٕ:ٖٕٓالبقرة: ...ہ  ہہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ 

 ٛ ٜٖٕالبقرة: ...ٺ  ٺ  ٿ ٿ ٿ ٿ

 ٜٓٔ: ٚٛ ٕٚٗ:ٕٙٗالبقرة: ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ

  ٙٚ ٜٕٗالبقرة: ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ      پ  

﮶  ﮵   ﮴    ﮳   ﮲    ٕٕ ٕٔ٘:البقرة ...  ۓ  ۓ  

 ٕٛٔ ٕٙ٘:البقرة  ...يب  جت  حت  خت  مت 

 ٜٙٔ:ٜٚٔ ٕٛ٘البقرة: ...ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    

 ٗٗ ٕٕٙالبقرة: ...ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ

 ٗٗ ٕٗٚالبقرة: ...ۈ  ٴۇ   ۋ    ۋ  ۅ

 ٔ٘ٔ ٕ٘ٚالبقرة: ...ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ    

 ٕ٘ٔ: ٔ٘ٔ ٕٙٚالبقرة: ...ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  

 ٗٗ ٕٚٚالبقرة: ...ک  گ  گ  گ  گ  ڳ       

 ٜٓٔ ٛ:ٚآل عمران:   ...ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں

 ٛٛٔ ٕٛ:عمران آل  ...ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ

 ٕٛ ٖٔآل عمران:    ...ڦ  ڦ  ڦ ڦ  ڄ   ڄ

 ٜٔ ٔٗآل عمران: ...ژ  ڑ  ڑ  ک  کک   ک  گ
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 ٛ ٘ٚ:آل عمران ...ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ

 ٛ:ٕٔ:ٛٗٔ ٜٚآل عمران: ...ہ  ہ  ہ   ھھ  ھ ھ  ے   ے  ۓ

 ٓٔ ٖٓٔآل عمران: ...ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ

 ٕٖ ٓٔٔآل عمران: ...ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ

 ٙٚ:ٜٜٔ ٕٓٔ:ٛٔٔ:آل عمران ...ڇ  ڇ     ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ

 ٔٙ ٕٔٔآل عمران: ...ېئېئ  ىئ  ىئ    ىئ  ی

 ٜٙٔ ٖ٘ٔعمران: آل ...ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

 ٜٚٔ ٖٚٔ:عمران آل   ...ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ

 ٗٓٔ ٙٗٔآل عمران: ...ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ﮲  ﮳ 

 ٖ:ٛ:٘ٔ ٗ٘ٔآل عمران: ...پپ

 ٗٗ ٜٙٔ:ٓٚٔأل عمران: ڱ  ں  ں    ڱگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ

 ٜٕ ٖٚٔ:ٗٚٔآل عمران: ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  یېئ  

 ٚٙٔ ٜٔٔ:ٜٛٔآل عمران ...ڍ  ڌ  ڌ          ڎ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇڍ

 ٕٔ:ٓ٘ ٕٓٓآل عمران: ... ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  

 ٖٛ ٖٔ:ٗٔالنساء:   ...ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ 

 ٕٔٓ ٕٛالنساء: ...ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ

 ٘ٗٔ ٜٖالنساء: ...ٿ ٹ  ٹ ٹ  ٹ ڤ  ڤ
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 ٜٗ:ٗٔ:ٕٔ:ٕٔٓ ٛ٘النساء: ...  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  

 ٚ٘:ٙٛٔ ٜ٘النساء: ...ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  

 ٕ٘:ٖ٘ ٘ٙالنساء: ...ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ     ۅ  ۅ  

 ٙ٘ ٜٙالنساء: ...ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

 ٙ٘:ٖٙ ٔٚالنساء: ...ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ

 ٖٓٔ: ٙ٘ ٗٚالنساء: ...ائ  ائ  ەئ     ەئ  ى  ى

 ٙٙٔ ٕٛالنساء: ...چ  چ  چ

 ٜ ٖٛالنساء: ...ڑ  ڑ   ک   ک  ک ک  گژ  ژ  

 ٕٓ:ٕٓٔ ٗٛالنساء: ...ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ﮲ 

 ٜ ٜٔالنساء: ...ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ

 ٗ ٜٗالنساء: ...ڭ ڭ  

 ٖٓٔ ٜٙ:ٜ٘النساء: ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  

 ٘ٚ: ٗٙ ٕٓٔالنساء: ...ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ

 ٜٛٔ ٓٗٔالنساء: ...ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ 

 ٜٜٔ ٗٗٔالنساء:   ...ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ

 ٕ٘ٔ ٔٙٔ:ٓٙٔالنساء: ...ۓ  ۓ ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  ﮶   

 ٘ٛٔ ٔٚٔ:النساء   ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ
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 ٜٗ ٕالمائدة: ...ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     

 ٕ٘ ٚالمائدة: ...ڳ  ڳ  ڳ   ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ

 ٖٛ:ٓٙٔ ٖٖالمائدة: ...چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  

 ٕٓ:ٕٛ ٖ٘المائدة: ...ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵    

 ٕٕٓ ٜٗالمائدة:  ...ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ 

 ٛٛٔ:ٜٜٔ ٔ٘:المائدة ...ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  

 ٜٜٔ ٚ٘المائدة: ...ی  جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب

 ٔٗ ٙٙ:٘ٙالمائدة: ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

 ٕٚ ٚٙالمائدة: ...چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇچ  چ  چ  

 ٗٗ ٜٙالمائدة: ...ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   

 ٘ٛٔ ٚٚ:المائدة ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

 ٛٛٔ ٓٛ:ٛٚالمائدة: ...ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

 ٗٙ ٕٜالمائدة: ...ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ

 ٓٛٔ ٔٔ:األنعام   ...ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ ڦڦ

 ٜٓٔ ٖٖاألنعام: ...ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ

 ٗٗ ٛٗاألنعام: ...ژڑ ڑ    ک   ک  ک  ک  گ  گ

 ٗٚٔ ٕ٘األنعام: ...ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   
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 ٕٔٓ ٗ٘األنعام: ...ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

 ٜٛٔ ٛٙاألنعام:   ...ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی

 ٜٚٔ ٙٚاألنعام: ...ڤ  ڤ  ڦڦڦ  ڦ

 ٜٚٔ ٜٚاألنعام: ...ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ

 ٙ:ٕٗ ٔٛاألنعام: ...جبحب  خب   مب   ىب مئ  ىئ  يئ 

 ٙ:ٗٗ ٕٛاألنعام: ...پ  پ  پ   ڀ  ڀ

 ٓٗٔ ٜٜ:األنعام ...ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ

 ٖٚٔ ٛٓٔ:األنعام ...ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ ﮲ 

 ٕ٘ٔ ٙٗٔاألنعام: ...ی  ی  یی  جئ  حئ  

 ٙ٘ٔ ٕ٘ٔاألنعام: ...ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

 ٙٛٔ ٖ٘ٔ:األنعام  ...چ  چ  چ  چ  ڇ

 ٖٓ ٖٕاألعراف: ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ

 ٖٗٔ ٖٔاألعراف: ...پ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ        ٺ  ٺ  ٺ  

﮴ ﮳   ٗٗ ٖ٘األعراف: ...ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ ﮲ 

 ٜٗ ٛٙ:ٚٙاألعراف: ...ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ

 ٙ٘ٔ ٘ٛاألعراف: ...ڄڄڄڄ

  ٓٗ:ٖٙٔ ٜٙاألعراف: ...ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
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 ٙ ٜٚاألعراف: ...ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ ٿ  ٿ 

 ٙ ٜٛاألعراف: ...ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ       ڄ

 ٙ ٜٜاألعراف: ...ڃ  ڃ   چچ  چ  چ    ڇ    ڇ  ڇ

 ٜٚٔ ٕٖٔ:ٖٖٔاألعراف: ...ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  

 ٖٗ:ٖ٘ ٖٙٔ:ٚٙٔاألعراف:   ...ھ ھ  ھ  ے  ے   ۓ  

 ٓٛٔ ٙٙٔ:األعراف ...چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  

 ٛٙٔ ٜٚٔاألعراف: ...ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

 ٙٙٔ ٘ٛٔاألعراف: ...ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے

 ٔٗ ٕاألنفال: ...ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ

 ٜ:٘ٔ ٜ:ٔٔاألنفال: ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ   ٿ  ٿ   ٿ

 ٗٚ ٜ:ٕٔاألنفال: ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ

 ٓٛٔ ٕ٘:األنفال  ...ۇئ  ۆئ  ۆئ     ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ

 ٗ ٕٚاألنفال: ...ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

 ٕ٘:ٜ٘ ٙٗاألنفال: ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

  ٖٔ:ٕٔ:ٓ٘:ٓٔٔ ٓٙاألنفال: ...ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ

 ٛٛٔ ٖٚاألنفال:   ...ھ   ھ  ھ  ے  ے

 ٖٔٔ ٘التوبة: ...ہ  ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ے
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 ٜ ٙالتوبة: ...ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ

 ٖٕ ٕٗالتوبة: ...چ  چ چ  ڇ  ڇ  ڇ

 ٗ٘ٔ ٖ٘:ٖٗالتوبة: ...ڍ ڍ ڌ ڌ

 ٖٕ ٜٖ:ٖٛالتوبة: ...ڄ ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    

 ٔٚ ٓٗالتوبة:   ...ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ

 ٕٓ ٔٗالتوبة: ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

 ٙٚٔ ٛٗالتوبة:  ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

 ٜٛٔ ٙٙ:٘ٙالتوبة:  ...ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

 ٖٖ:ٛٛٔ ٔٚ:وبةالت ...ک  گ  گ   گ  گ

 ٖٛ ٜٚالتوبة: ...ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

 ٙٗٔ ٖٓٔالتوبة: ...ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

 ٖٚٔ ٘ٓٔالتوبة: ...ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې

 ٛٚ ٜٓٔ:ٛٓٔالتوبة: ...ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ

 ٖٖ ٕٔٔالتوبة: ...ٱ  ٻ  ٻ  

 ٗٙ ٕٕٔالتوبة: ...ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی   ی

 ٚٙٔ ٙس:يون ...ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  

 ٙٙٔ ٓٔيونس: ...ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ
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 ٖٗ ٕٙيونس: ...ٱ ٻٻ ٻ ٻ پ پپ پ

 ٖٗ ٖٙيونس: ...ڀ  ڀ  ٺ ٺ

 ٓٛٔ ٖٚ:يونس ...ڎڈ ڈژژ ڑ

 ٕٖ ٖىود: ... ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ ﮲  ﮳   

 ٖٓ ٚٗىود: ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ

 ٖٔ:ٖٚٔ ٕ٘ىود: ...ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  

 ٚ٘ٔ ٗٛىود: ...ٹ  ڤ  ڤ   ڤ

 ٛ٘ٔ ٙٛ:٘ٛىود: ...ڎ   ڈ  ڈ ژ  ژ

 ٕٜٔ ٛٛىود: ...ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ

 ٙٛٔ ٕٔٔ:ىود  ...ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک

 ٙ ٔٔيوسف: ...ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  

 ٕٛٔ ٕٚ:ٕ٘يوسف: ...ڍ   ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

 ٕ٘ٔ ٕٛ:ٕٙيوسف: ...ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ      

 ٜٕٔ ٕٛ:ٜٕيوسف: ...ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ

 ٘٘ ٖٛ:ٖٚيوسف:       ...ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی

 ٔٗٔ:ٖٗٔ ٚٗيوسف: ...ڇ   ڇ  ڇ  ڇ ڍ

 ٜٚ ٗ٘يوسف: ...ٿ  ٿ  ٹ  ٹ ٹ  ٹ
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 ٚٓٔ ٘٘:ٗ٘يوسف: ...ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ    ٹ

 ٛ٘ٔ ٜ٘يوسف: ...ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ

 ٚ ٗٙيوسف: ...پ  پ  پ       ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ

 ٘٘ ٙٙيوسف: ...ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ

 ٕٙٔ ٔٛيوسف: ...ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک      

 ٚٗٔ:ٛ٘ٔ ٛٛيوسف: ...ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ      

 ٚ ٜٜيوسف: ...ڍڌ   ڌ  ڎ  ڎ ڈ

 ٚ ٚٓٔيوسف: ...ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ڄ  ڃ  ڃ

 ٚٙٔ ٘ٓٔ:ٙٓٔيوسف: ...ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

 ٙٙٔ ٕ:ٗالرعد: ...ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ         ٹ  ٹ

 ٓٗٔ ٗالرعد: ...ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

 ٚٓٔ ٔٔالرعد: ...ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ     ﮲  ﮳  ﮴  ﮵       

 ٔٚٔ ٙٔالرعد: ...ک  ک  گ  گ  گ  

 ٕٛ: ٗٔ ٕٛالرعد: ...مب  ىب  يب   جت  حت      خت

 ٙٙٔ ٔٗالرعد:   ...ۆئ   ۆئ  ۈئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ

 ٔٗٔ ٕٖإبراىيم: ...ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ

 ٛٙٔ ٖٗإبراىيم: ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ
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 ٚ ٖ٘إبراىيم: ...ٿ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ

 ٛٗٔ ٖٚإبراىيم: ...ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   

 ٕٓٓ ٔالحجرات: ...ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ     

 ٚٔٔ ٙالحجرات: ...ٿ  ٹٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  

 ٕ٘:ٕٕٓ ٜالحجرات: ...ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ

 ٚ ٙٗالحجر: ...ۈ  ۈ ٴۇ

 ٚ:ٜٚ ٕٛالحجر: ...گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ

 ٙٔ ٕٛ:ٓٛالحجر: ...ڎ  ڈ   ڈ   ژ  ژ

 ٘ٛ ٛ:٘النحل: ...ۆ   ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ

 ٓٗٔ ٖٔالنحل: ...ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ

 ٜٚٔ ٖٖالنحل: ...ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ

 ٚ ٘ٗالنحل: ...ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ

 ٔٗ:ٖٖٔ:ٜٚٔ ٕٔٔالنحل: ...ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

 ٖٚٔ ٕ٘ٔالنحل:  ...ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھ

 ٘ٙ ٙاإلسراء: ...ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ

 ٜٙٔ ٙٔاإلسراء: ...وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  

 ٘ٗٔ ٕٙاإلسراء: ...وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  
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 ٖٗٔ ٜٕاإلسراء: ...ٺ  ٺ  ٿ    ٿ    ٺ  ٺ

 ٙ٘ٔ ٖ٘اإلسراء: ...ۉ  ۉ ې  ې ې  ې    ى

 ٕٔٓ ٖ٘اإلسراء: ...ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ

 ٚ ٛٙ:ٜٙاإلسراء ...ڃڃ  ڃ  ڃ  چ چ  چ  چ   ڇ

 ٙٚٔ ٔٛاإلسراء: ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں   ں  ڻ  ڻ   ڻ  

 ٜ٘ٔ ٜٚ:اإلسراء ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ

 ٓٚ ٕٓ:ٜٔالكيف: ...ہ  ہ    ہ  ہھ  ھ  ھ  

 ٗٚٔ:٘ٚٔ ٕٛالكيف: ...ٱٻ ٻ ٻ ٻ  پ  پ  

 ٜٚٔ ٜ٘:الكيف   ...ۉ  ۉ  ې  ې  ې

 ٜ٘ٔ ٖٓٔ:٘ٓٔالكيف: ...گ  گ  گ  ڳ   ڳ  

 ٕٜ ٜٕمريم: ...چ  ڇڇ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

 ٓٛٔ ٘ٗ:ٔٗمريم: ...   ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ          ڦ  ڦ  

 ٜٚٔ ٕٗيم:مر  ...ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ

 ٖٛٔ ٓ٘:ٛٗمريم: ...ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  

 ٖٚٔ ٗٗطو: ...ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے ے

 ٗٔ:ٖٓ ٕٗٔطو: ...ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  

 ٘ٚٔ ٖٔٔطو: ...ڱ   ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
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 ٙٚٔ ٛٔاألنبياء: ...گ  گ  گ  گ ڳ  ڳڳڳڱ 

 ٕٔ:ٓٗٔ ٖٓاألنبياء: ...ں   ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  

 ٕٚٔ ٖ٘األنبياء: ...ی  جئ  حئ  مئ  

 ٜٚٔ ٕ٘األنبياء: ...ھ  ھ  ھ    ے   ے  ۓ  ۓ

 ٕٙٔ ٓٙ:ٜ٘األنبياء: ...ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ

 ٜٕ ٜٙ:ٓٚاألنبياء: ٴۇ        ۈ    ۈ     ۆ   ۇ  ۆ    ۇ

 ٜٕ ٚٛ:ٛٛاألنبياء ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ

 ٖٓ ٚٛ:األنبياء  ڻ       ڻ  ڻ  ۀڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  

 ٘ٛٔ ٔٔ:الحج  ...ڳ  ڳ    ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱ

 ٓٛ ٕٚالحج: ...ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ

 ٕٕ ٓٗالحج: ...  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ    

 ٖٖ ٔٗالحج: ...ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    

 ٜٙٔ ٙٗالحج: ...ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ ۆ

 ٖٛٔ ٔ٘:المؤمنون ...ڻ  ڻ  ڻ ۀ  ۀ  ہ  ہ

 ٓٛٔ ٕٔالنور: ...ھ  ے  ے  ۓ   ۓ ﮲    ﮳   

 ٗٙٔ ٖ٘النور: ...ہ  ھ  ھ   ھ

 ٕٛ ٗ٘النور:   ... ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
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 ٜ ٘٘النور: ...ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ    

 ٜٔٔ ٚالفرقان: ...گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ

 ٜٔٔ ٕٓالفرقان:    ...ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې

 ٕٔٓ ٖٖالفرقان: ...ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  

 ٜٙٔ ٖٙالفرقان:     ...ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

 ٕٔ ٜٗ:ٛٗالفرقان: ...ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ

 ٜٙ ٚٓٔ:٘ٓٔالشعراء: ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ  

 ٜٙ ٖٗٔ:ٔٗٔالشعراء: ڦ  ڦ  ڦ  

 ٚ ٙٗٔالشعراء: ...ک  ک  گ  گ گ

 ٜٙ ٛٚٔ:ٙٚٔالشعراء: ۅ  ۉ     ۉ  ې

 ٙ٘ٔ ٔٛٔ:ٕٛٔء:الشعرا ...يئ  جبحب    خب  مب  ىب  

 ٜ٘ ٖٜٔالشعراء: ڳ  ڳ   ڱ   ڱ

  ٜ٘:ٛٙ:٘ٓٔ ٜٔ:ٙٔالنمل: ...ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ

 ٕٙ ٕٓ:ٕٔالنمل: ...ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

 ٖٕٔ :ٛٛ:ٙٓٔ ٕٙ:ٕٔالنمل: ...ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ

 ٓٙ:ٜٛ  ٖٖ: ٕٛالنمل: ...ڱ  ں       ں  ڻ      ڻ  ڻ    ڻ          ۀ       

 ٛٔٔ ٕٚ:ٕٛ:النمل ...ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ        ک  ک  
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 ٜٔٔ ٜٕالنمل: ...ڱ  ں       ں  ڻ      ڻ  ڻ    ڻ  ۀ  

 ٓٛ ٕ٘النمل: ...ہ  ھ  ھ ھ  ھ

 ٚ:ٗٗ ٜٛالنمل: ...ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ

 ٙٙ ٘:ٙالقصص: ...ې  ې  ې  ې  ى  ى      ائ  ائ

 ٓٔٔ ٓٔالقصص: ...ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ    ڻ

 ٚٙ:ٔٔٔ:٘ٔٔ ٔٔالقصص: ...ھ   ے  ےۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴ 

 ٖٓ ٙٔالقصص:  ڎ  ڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ     ڑ

 ٜٔٔ:ٕٗٔ: ٚٙ:ٖٚ ٕٔ:ٕٓالقصص: ...ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی

 ٖٛٔ ٖٕالقصص: ...ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ     ٿ

 ٜٛ ٕٗالقصص: ...چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ    ڍ

 ٜٚ: ٕٖ ٕٙالقصص: ...ھ  ھ    ہ  ھ    

 ٖٛٔ ٕٚالقصص: ...ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ    ٴۇ

 ٙٔ :ٚ ٖٔالقصص: ...ک  ک  گ  گگ  گ    ڳ  ڳ

 ٚ:ٛٗٔ ٚ٘القصص: ...ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  

 ٓٛٔ ٛ٘:القصص  ...﮹ ﮺  ﮻  ﮼   ﮽  ﮾ 

 ٜ٘ٔ ٜٕ:ٕٛالعنكبوت: ...ہ  ہھ ھ  ھ ھ ے  

 ٓٙٔ ٖٗالعنكبوت: ...گ  گ   ک  ک  ک  ک     گ 
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 ٖٚٔ ٙٗالعنكبوت: ...ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  

 ٚ ٚٙالعنكبوت: ...چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ

 ٔٚٔ ٖٓالروم: ...ڭ  ڭ  ڭ       ۇ

 ٙٛٔ ٕٖ:الروم  ...ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی

 ٗٔ:٘ٗٔ ٖٛالروم: ...ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ںڻ  

 ٕ٘ٔ ٜٖالروم: ...ھ  ھ  ے  ے   ۓ

 ٖٖ ٚٔلقمان: ...ې  ې ې  ې   ى  ى  ائ  ائ

 ٕٛٔ ٕٕلقمان: ...ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  

 ٓٗٔ ٕٚالسجدة: ...ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے      

 ٕٛٔ: ٘ٚٔ ٔاألحزاب: ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ

 ٘ٚٔ ٕ:ٖ:األحزاب ...ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ

 ٗ٘ ٕٔاألحزاب: ...وئ  ۇئ ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  

 ٘ٚٔ ٛٗاألحزاب: ...ڄ  ڄ   ڃ   ڃ  ڃ  ڄ  

 ٜٖٔ ٖٔسبأ: ...وئ    وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ   

 ٔٛ: ٚ ٛٔسبأ: ...ک  گ  گ گ  گ

 ٚ ٖٚسبأ: ...ۈ    ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې

 ٚٚٔ ٜٗسبأ: ...ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ   پ  پ  
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 ٘ٛ ٕٔفاطر: ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ

 ٚٓٔ ٕ٘:ٕٓيس: ...ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ

 ٓٗٔ ٖٖيس: ...ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  

 ٖٛٔ ٖ٘يس: ...ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ

 ٜٔٔ ٖالزمر: ...ڎ   ڎ  ڈ  ڈ

 ٙٙٔ ٚٙالزمر: ...ې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ

 ٜٙ:ٖٚ ٕٛغافر: ...ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ

 ٖٚٔ ٘ٔفصمت: ...گ گ گ گ

 ٕٔٓ ٖٗ:ٖٖفصمت: ...چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

 ٚ ٓٗفصمت: ...ڄ   ڄ  ڄ  ڃ ڃ  ڃ ڃ  چ   چ  چ  چڇ

 ٙٙٔ:ٓٚٔ ٖ٘فصمت: ...وئوئ  ۇئ ۇئ  ۆئ  ۆئ

 ٓٚٔ ٙٔالشورى: ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

 ٜ٘ٔ ٙٗالشورى: ...ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ

 ٗٗ ٜٙ:ٛٙالزخرف: ...ۀ  ۀ   ہ   ہ  ہ  ہ  ھ ھ

 ٚ ٘٘:الدخان ...ھ  ھ  ھ   ے  ے

 ٙٙٔ:ٛٙٔ ٖٔالجاثية: ...ىب  يب   جت     حت  خت يئ  جب    حب  خب  مب  

 ٛٛٔ ٜٔالجاثية:  ...ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ
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 ٗٗ ٖٔاألحقاف: ...يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت   حت

 ٜ٘ٔ ٕٖاألحقاف:     ...ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک   ک  ک

 ٕ٘ ٗمحمد: ...ڈ   ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  

 ٜ ٕٚ:الفتح ...ۇ  ۆ ۆ  ۈ ۈ  ٴۇ  ۋ

 ٕٓٓ ٔالحجرات: ...ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ     

 ٚٔٔ ٙالحجرات: ...ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ

 ٕٕٓ ٜالحجرات: ...ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ

 ٓٛٔ ٗٔ:ق ...ى ائ ائەئەئ وئ وئ ۇئۇئۆئ

 ٓٚٔ ٛٔق: ...ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  

 ٓٗٔ ٕٓالذاريات: ...ڱ  ں  ں   ڻ  

 ٙ٘ٔ ٜ:ٚالرحمن: ...ژ  ژ  ڑ  ڑ      

 ٘ٛ ٕٗالرحمن: ...ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

 ٙٛٔ ٕٚ:الحديد ...گ    گ  گ  ڳ      ڳ  

 ٖٛ ٗالمجادلة: ...ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  

 ٕٛ ٚالحشر: ...ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ

 ٜٜٔ ٕالممتحنة: ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  

 ٖٛٔ ٕٔالممتحنة: ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    
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 ٜ٘ٔ ٘الجمعة:   ...ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک

 ٖٚ ٔالطبلق: ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

 ٛٗٔ ٖ:ٕالطبلق: ...ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  

 ٓٛٔ ٜ:ٛ:الطبلق ...گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ ڱ  

 ٜٙٔ ٕٔالطبلق: ...ىئ  يئ    جب   حب  خب  

 ٛٙٔ ٖالممك: ...ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ

 ٔٗٔ ٘ٔالممك: ...ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  

 ٚ ٙٔالممك: ...ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ

 ٚ ٚٔالممك ...ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ

 ٘ٚٔ ٘ٔ:ٛالقمم: ڭ  ڭ   ڭ  

 ٖ٘ٔ ٚٔ:ٕٚالقمم: ...ٻ  پ  پ  پ پ  ڀ  

 ٗ٘ٔ ٕٙ:ٕٚالقمم ...ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  

 ٙٗٔ ٕٗ:ٕ٘المعارج: ...گ  گ   گ  ڳ  ڳ  

 ٚ ٕٛالمعارج: ...ہ  ہ   ھ  ھ    ھ

 ٖٓ:ٖٙٔ ٕٔ:ٓٔنوح: ...ی  ی   ی  ی       جئ    حئ

 ٗٛ ٕٓالمزمل: ...چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ

 ٕٛٔ ٘المدثر: ۆ     ۆ
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 ٕٛ ٕٓعبس: ں   ڻ  ڻ

 ٓٗٔ ٕٖ:ٕٗعبس: ...ڭ   ڭ  ڭ  ڭ 

 ٜ٘ ٕٔ:ٜٔالتكوير: ڳ    ڱ  ڱ  ڱ   

 ٜ٘ ٕٗ:ٕٕالتكوير: ہ  ھ  ھ

 ٛ٘ٔ ٖ:ٔالمطففين: ...ڭ  ۇ

 ٖٓ ٗٔاألعمى:  مئ حئ ی جئ

 ٙٙٔ ٚٔالغاشية: ...ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   

 ٓٛٔ ٗٔ:ٙالفجر: ٿ  ٿ  ٹ         ٹ  ٹ  ٹ     

 ٖٚٔ ٚ:ٛالفجر:  ...ڤ  ڤ  ڤ 

 ٕٚٔ ٓٔالبمد: ڻ   ڻ     

 ٔٚٔ ٛ:ٚالشمس: ٹ  ٹ  ڤ 

 ٔٚٔ ٚ:ٛالزلزلة: ...ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  

 ٓٓٔ ٖ:ٔالعصر: ...ٱ

 ٔ:ٗقريش: ٱ ٻ
ٖٔٗ:ٕٛ:ٔٚ:ٕٔ :
ٕٔٙ:ٕٓٙ:ٜٔٗ 

 ٛٔ:ٕ٘:ٛٗ:ٕٙٓ ٖ:ٗقريش: پ  ڀ  ڀ  ڀ

 ٕٛٔ ٙ:ٔالناس: ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  
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 انيًا: فيرس األحاديث:ث 
 

 الصفحة الحكم الراوي طرف الحديث

 ١5 صحيح ابو داود أد األمانة إل  مف ائتمنؾ كال تاف مف اانؾ

ٍذتيـٍ   ٢4 صححه االلبانة ابو داود ...أىٍذنىابى اٍلبىقىرً  ًإذىا تىبىايىٍعتيـٍ ًباٍلًعينىًة  كىأىاى

 ٦١٣ صحيح مسلم ...إذا رأيتـ الذيف يتبعكف ما تشابو منو

ارواء  إذا كنتـ ثبلثة فأمركا عميكـ كاحدان منكـ
 العليل

 53 صححه األلبانة

كىاًئًج ًباٍلًكٍتمىافً  اًح اٍلحى مى  إٍنجى معا  بن  ...اٍستىًعينيكا عى
 جبل

 6١ صحيح

 ٢٦ صحيح متفق عليه أال إف القكة الرٍَّميي 

 ٦55 صحيح البخاري ...أمرت أف أقاتؿ الناس حت  يقكلكا ال إلو إال اهلل

مىٍكنىا ًشٍعبنا ٍمفىنىا  مىا سى ًدينىًة اى ا ًباٍلمى  ٦٣4 صحيح البخاري ...ًإفَّ أىٍقكىامن

ـٍ يىٍمعىٍف قىٍكمنا قىط  فىمىسىاى  ؿَّ لى  36 ضعفه االرنؤوط الطحاوي ...ييـٍ إفَّ اهللى عىزَّ كىجى

 ١٢ صحيح الطحاوي بجارية عجماء ال ... أف رجبلن أت  رسكؿ اهلل 

البخاري  ...إف قامت الساعة كفي يد أحدكـ فسيمة
 األدم

 ٦4٢ صحيح

 ٦3٨ ضعيف كنز العمال ...إف مف الذنكب ذنكبا ال تكفرىا الصبلة

؟ قىاؿى  الصَّ  ؿي ٍقًتيىاأىم  األىٍعمىاًؿ أىٍفضى  ٢٣ صحيح البخاري ...بلىةي ًلكى

 ٦1٦ صحيح مسلم ...البر حسف الامؽ كاإلثـ ما حاؾ في صدرؾ

 ٦54 صححه األلبانة ابن ماجة ...ارجت م  عبد اهلل بف عمر فمحقو أعرابي

 ٦٨1 صحيح الطبري ...يكمنا اطًّا فقاؿ  اطَّ لنا رسكؿ اهلل 

 5١ صحيح البخاري ...دامنا عم  عبادة بف الصامت كىك مريض

 ٦٦3 صحيح الحاكم فكأنيـ ذكر رجاؿ عم  عيد عمر 

 5٨ صحيح البخاري السم  كالطاعة عم  المرء المسمـ فيما أحب...

ياكـ كالفرقة  5٢ صحيح الترم ي ...عميكـ بالجماعة  كا 

مى ى... مىاعىةى ًقيدى ًشٍبرو فىقىٍد اى ٍف فىارىؽى الجى  5٢ صحيح الترم ي فىًإنَّوي مى

 ٦44 ضعفه األلبانة ابن ماجة فقاؿ )ما ىذا اإلسراؼ؟( فقاؿ أفي الكضكء ...

 ٦1٢ صحيح البخاري ...كؿ مكلكد يكلد عم  الفطرة

ـٍ مىٍسئيكؿه عىٍف رىًعيًَّتوً  كيم كي ـٍ رىاعو  كى  56 صحيح البخاري ...كيم كي

 ٦14 صحيح مسلم ...ستة نفر كنا م  النبي 
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 ١4 األرنؤوط حسنه ابن حبان مانة لو  كال ديف لمف ال عيد لوال إيماف لمف ال أ

صحيح  ال طاعة لمامكؽ في معصية الاالؽ
 الجامع

 5٨ صححه األلبانة

ًنيَّةه  لىًكٍف ًجيىاده كى  ٢٣ صحيح البخاري ...الى ًىٍجرىةى بىٍعدى الفىٍتًح  كى

 ٦43 صحيح مسلم ال يحتكر إال ااطئ

ضعيف  ال يغني حذر مف قدر
 رغيمالت

 65 ضعفه األلبانة

 ٦3١ صحيح البخاري ...ألف يأاذ أحدكـ أحبمو ثـ يأتي الجبؿ فيأتي

الحافظ  ...لحد يقاـ في األرض اير ألىؿ األرض
 المن ري

 ت صححه االلبانة

مغازي  ...لقد رأيتنا في الاندؽ م  رسكؿ اهلل 
 الواقدي

 ٦٦5 

 1٦ يحصح مسلم ...لك أف أحدىـ نظر إل  قدميو ألبصرنا

 1٢ صحيح اإلمام احمد ...ليت رجبل صالحان مف أصحابي يحرسني الميمة

 ٦٦٦ صحيح البخاري ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذم يممؾ...

 ٦3١ صحيح البخاري ...ما أكؿ أحد طعامان قط حيران مف أف يأكؿ

 ٦51 ضعيف اإلمام مالك ما ظير الغمكؿ في قـك قط إال ألقي...

صحيح ابن  ...في قـك الزن  كالربا إال أحمكا بأنفسيـ ما ظير
 حبان

 ٦5٦ حسن لغير 

ـى ًكعىاءن شىرًّا ًمٍف بىٍطفو  ى اٍبفي آدى  ٦44 صحيح الترم ي ...مىا مىؤلى

 ٦54 صحيح مسلم ما مف صاحب ذىب كال فضة ال يؤدل منيا...

ديكًد المًَّو كىالكىاًقً  ًفييىا مى  حي ثىؿي القىاًئـً عى  3٨ صحيح البخاري ...مى

 ٦41 صحيح مسلم مثؿ المؤمنيف في تكادىـ كتراحميـ كتعاطفيـ ...

 3١ صححه األلبانة الترم ي ...المسمـ مف سمـ المسممكف مف لسانو كيده

 ٦٨6 صحيح البخاري مف أحدث في أمرنا ىذا ما ليس منو فيك رد

 ِٔ  ُٕت  اللبانةحسنه ا ابن ماجة مف أصبح منكـ معاف  في جسده آمنان في ...
 51 صحيح البخاري ...مف أطاعني فقد أطاع اهلل

 5١ صحيح البخاري مف رأل مف أميره شيئنا فكرىو فميصبر...

عىؿى المَّوي لىوي ًمٍف كيؿ  ًضيؽو... ٍف لىًزـى ااًلٍسًتٍغفىارى  جى  3٦ ضعفه االلبانة ابو داود مى

 ٦٨1 صحيح مسلم ...ىمؾ المتنطعكف

 ٦٨1 صحيح فتح الباري ...األمر جم  متنط  كىك المبال  فيكالمتنطعكف 

 ٦51 موقوف البيهقة ...يا معشر األعاجـ إنكـ قد ابتميتـ باثنيف
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 ثالثًا: فيرس األعبلم:

 الصفعة األعبلـ

 ٢6 أمريكي عالـ نفسابراىاـ ماسمك 

 ُّ  ...لكالء العينيأبك إسحاؽ إسماعيؿ بف القاسـ بف سكيد بف كيساف العنزم با

 1١ بف طبيعة أميةعامر الراىب عبد عمرك ابف صيفي بف زيد بف  أبك

 1٢ ...أىبك عبد الرٍَّحمىف عبد اهلل بف شىًقيؽ اٍلعقيًمٌي اٍلبىٍصًرمٌ 

ٍحبىةه نىزىؿى ًمٍصرى  يَّةى اأٍلىٍزًدم  أىبيك عيبىٍيًد اهلًل لىوي صي نىادىةي ٍبفي أىًبي أيمى  5١ ...جي

 ... 1٢بف ابي كقاص سعد 

اؾي بفي عيٍثمىافى  حَّ يمد الضى كى اًلًد ٍبًف ًحزاـ ٍبًف اي ٍبًد المًَّو ٍبًف اى  ّٖ ابف عى
 ١١ ....عامر بف قيس األنصارم ابف عـ الجبلس بف سكيد

مَّدو  يَّافى أىبيك ميحى ٍعفىًر ٍبًف حى مًَّد ٍبًف جى ٍبدي المًَّو ٍبفي ميحى  ّٖ عى
 6٦ جاج المك  مول  عبد هللا ابن السائم, القارئ...مجاهد ْبن جبر ابو الح

 5٨ ...مسممة ابف عبد الممؾ ابف مركاف ابف الحكـ األمكم األمير 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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 المراجع: فيرس رابعًا:   
 

اإلحساف في تقريب صحيح ابف حباف المؤلؼ  محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف  -ُ
ٍعبدى  الت ىػ( ترتيب  األمير عبلء الديف ّْٓميمي  أبك حاتـ  الدارمي  البيستي )المتكف   مى

ىػ( حققو كارج أحاديثو كعمؽ عميو  شعيب األرنؤكط  ّٕٗعمي بف بمباف الفارسي )المتكف   
 ـ. ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖالناشر  مؤسسة الرسالة  بيركت الطبعة  األكل   

دراسة مكضكعية( بحث محكـ  د. صبحي اليازجي إدارة األزمات مف كحي القرآف الكريـ ) -ِ
 ـ(.ََُُِق ُِّْرجب  -العدد الثاني -)مجمة الجامعة اإلسبلمية غزة  المجمد التاس  عشر

/ سنة الكفاة ُْٗاألدب المفرد محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل الباارم الجعفي سنة الكالدة  -ّ
 ُٖٗٗ – َُْٗإلسبلمية سنة النشر تحقيؽ محمد فؤاد عبدالباقي الناشر دار البشائر ا ِٔٓ

 مكاف النشر بيركت.
إرشاد العقؿ السميـ إل  مزايا الكتاب الكريـ المؤلؼ   أبك السعكد العمادم محمد بف محمد بف  -ْ

 ىػ(. دار إحياء التراث العربي بيركت.ِٖٗمصطف  )المتكف    
ف األلباني  الناشر  إركاء الغميؿ في تاريج أحاديث منار السبيؿ المؤلؼ  محمد ناصر الدي  -ٓ

 .ُٖٓٗ -َُْٓ -بيركت الطبعة  الثانية –المكتب اإلسبلمي
االستيعاب في معرفة األصحاب المؤلؼ  أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر   -ٔ

ىػ( المحقؽ  عمي محمد البجاكم الناشر  دار ّْٔبف عاصـ النمرم القرطبي )المتكف   
 ـ. ُِٗٗ -ىػ  ُُِْ   الجيؿ  بيركت الطبعة  األكل

اإلصابة في تمييز الصحابة المؤلؼ  أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر   -ٕ
ىػ( تحقيؽ  عادؿ أحمد عبد المكجكد كعم  محمد معكض الناشر  ِٖٓالعسقبلني )المتكف  
 .- ىػ ُُْٓ -بيركت الطبعة  األكل  –دار الكتب العممية

 محمد أحمد الراشد. -تطبيقي في نظريات فقو الدعكة اإلسبلمية أصكؿ اإلفتاء كاالجتياد ال  -ٖ
يحًذ األيٍٍ تٍ يحًذ انًختاس تٍ عثذ    أضٕاء انثٍاٌ فً إٌضاح انقشآٌ تانقشآٌ انًؤنف -ٗ

ْـ( انُاشش: داس انفكش نهطثاعح ٔ انُشش ٔ انتٕصٌع 3191انقادس انجكًُ انشُقٍطً )انًتٕفى : 

 يـ . 3995 -ْـ  3435نثُاٌ عاو انُشش :  –تٍشٔخ 
الناشر  ىػ َُّْإعراب القرآف كبيانو المؤلؼ  محيي الديف بف أحمد مصطف  دركيش ت  -َُ

بيركت(   دار ابف  -دمشؽ  -سكرية  )دار اليمامة  -حمص -دار اإلرشاد لمشئكف الجامعية
 ىػ. ُُْٓبيركت الطبعة  الرابعة   -دمشؽ  -كثير 

جامعة نايؼ العربية لمعمـك  -بف زامؿ الحكشاف د  بركة -اإلعبلـ األمني كاألمف اإلعبلمي -ُُ
 ـ.ََِْالرياض الطبعة األكل   -األمنية

 د.كياؿ الجبللي. -مركز األمف التربكم -األمف الحقكقي -ُِ
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تأليؼ كؿ مف  أ.د  عبد العاطي أحمد الصياد كد  عمي بف فايز الجحني  –األمف السياحي -ُّ
 –جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية  -يدكد  دياب مكس  البداينة كد محمد فاركؽ عبد الحم

 ـ.ََِْ –الطبعة األكل 
األمف الغذائي كالمائي في المممكة العربية السعكدية الكاق  كالتطمعات أ.د  اضراف بف حمداف  -ُْ

 –الطبعة األكل   -الرياض -جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية -الزىراني كد  صديؽ الطيب منير
 ـ. ََِٕ

ائي كالمائي في المممكة العربية السعكدية الكاق  كالتطمعات  جامعة نايؼ العربية األمف الغذ -ُٓ
 . ََِٕ –الطبعة األكل   -الرياض -لمعمـك األمنية

األمف الفكرم د  عبد الرحمف بف عبد العزيز السديس. جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية  -ُٔ
 ـ.ََِٓ-ُط
الطبعة االكل  الرياض  -بف معبل المكيحؽ عبد الرحمف -األمف الفكرم ماىيتو كضكابطو -ُٕ

 ـ.ََِٓ
 -األمنيةجامعة نايؼ العربية لمعمـك  -األمف الفكرم  د  عبد الرحمف بف عبد العزيز السديس -ُٖ

 .-ََِٓالطبعة األكل  
 األمف القكمي السكداني  محمد محمد أحمد كرار  بدكف دار نشر. -ُٗ
حامد  الدكتكر  -ُٓ-َٗ-ََِٖي( محػاضػػرات األمف النفسي كالتربية األمنية  )لممكاطف كالشرط -َِ

 شمس. زىراف أستاذ الصحة النفسية كمية التربية جامعة عيف
جامعة نايؼ العربية  -امف الكثائؽ كالمعمكمات االلكتركنية أ.د.عبد الرحمف شعباف عطياف -ُِ

 ـ.ََِْ-قُِْٓلمعمـك األمنية الطبعة األكل  الرياض 
-جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية -بف محمد الشقحاد  فيد  -األمف الكطني تصكر شامؿ -ِِ

 ـ.ََِْالطبعة األكل   -الرياض
حمقة اطيرة لغساف بف جدك " سيطرة المكساد عم  شبكة األمف كالقراف الكريـ عم  رابط   -ِّ

  االتصاالت ...
 طو عابديف طو حمد.  -كالسنة الكتاب ضكء في عبلجو – أسبابو – مفيكمو الفكرم االنحراؼ -ِْ
 الرحمف عبد بف الحميد عبد د  الكريـ القرآف ضكء في األمف في كأثره الفكرم االنحراؼ -ِٓ

 السحيباني.
األنساب المؤلؼ  عبد الكريـ بف محمد بف منصكر التميمي السمعاني المركزم  أبك سعد   -ِٔ

حقؽ  عبد الرحمف بف يحي  المعممي اليماني كغيره الناشر  مجمس ىػ( المِٔٓ)المتكف   
 ـ. ُِٔٗ -ىػ  ُِّٖدائرة المعارؼ العثمانية  حيدر آباد الطبعة  األكل   

 www.ahdaf.net/main/play-7889.htmlالرابط التالي   -ِٕ

http://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=644595
http://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=644595
http://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=644595
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 .مفيـك اإليجابية كما قررتو سكرة العصر -مركز الفتكل  -إسبلـ كيب الرابط التالي   -ِٖ
األمف الغذائي جزء مف األمف  :اؿ د.عبد الرحمف الجنكبي لجريدة الرياض عم  رابطمق -ِٗ

 اإلنتاج كاالستيراد. الكطني كالحاجة ماسة لمتكازف لمناسب بيف
 .الشرطي المعمكمات بالنسبة لمعمؿ أىمية الرابط التالي  -َّ
 . بيركت– النشر دار  ُُٖٗ  ُط :األيكبي ىيثـ العسكرية  المكسكعة -ُّ
التفاسير لكبلـ العمي الكبير المؤلؼ  جابر بف مكس  بف عبد القادر بف جابر أبك بكر أيسر  -ِّ

الجزائرم الناشر  مكتبة العمكـ كالحكـ  المدينة المنكرة  المممكة العربية السعكدية الطبعة  
 ـ.ََِّىػ/ُِْْالاامسة  

 ـ.َُٗٗق َُُْ ٗاإليماف كالحياة لمدكتكر يكسؼ القرضاكم  مكتبة كىبة القاىرة ط  -ّّ
بحر العمكـ المؤلؼ  أبك الميث نصر بف محمد بف إبراىيـ السمرقندم الفقيو الحنفي دار   -ّْ

 بيركت تحقيؽ  د.محمكد مطرجي. –النشر   دار الفكر 
بحر الفكائد المشيكر بمعاني األابار  ألبي بكر محمد بف أبي إسحاؽ بف إبراىيـ بف يعقكب  -ّٓ

أحمد  -لمحقؽ  محمد حسف محمد حسف إسماعيؿىػ  اَّٖالكبلباذم الباارم الحنفي ت 
 -ىػَُِْبيركت/ لبناف الطبعة األكل   -فريد المزيدم الناشر  دار الكتب العممية

 ـ.ُٗٗٗ
البحر المديد أحمد بف محمد بف الميدم بف عجيبة الحسني اإلدريسي الشاذلي الفاسي أبك  -ّٔ

 ىػ. ُِّْ -ـ ََِِنية/العباس دار النشر/ دار الكتب العممية ػ بيركت الطبعة الثا
 أبك الفيض محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني  -تاج العركس مف جكاىر القامكس -ّٕ

 الناشر دار اليداية. -الممٌقب بمرتض   الزَّبيدم  تحقيؽ مجمكعة مف المحققيف
أابار أصبياف المؤلؼ  أبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل بف أحمد بف إسحاؽ  - تاري  أصبياف -ّٖ

المحقؽ  سيد كسركم حسف الناشر  دار  -ػ قَّْس  بف ميراف األصبياني ت بف مك 
 ـ.َُٗٗ-ىػ َُُْبيركت الطبعة  األكل    –الكتب العممية 

التاري  الكبير لمحمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة الباارم  أبك عبد اهلل )المتكف    -ّٗ
 الدكف. -ىػ( الطبعة  دائرة المعارؼ العثمانية  حيدر آباد ِٔٓ

دار الفجر  -تبصير المؤمنيف بفقو النصر كالتمكيف في القرآف الكريـ محمد عمي الصبلبي -َْ
 ـ.ََِّالقاىرة الطبعة األكل  -لمتراث

« تحرير المعن  السديد كتنكير العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب المجيد»التحرير كالتنكير  -ُْ
ر التكنسي )المتكف    المؤلؼ  محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف عاشك 

 ىػ. ُْٖٗتكنس سنة النشر   –ىػ( الناشر  الدار التكنسية لمنشر ُّّٗ
 عبد الحكيـ الدالي. -مقدـ حقكقي –التحقيؽ الجنائي العممي  -ِْ

http://www.google.ps/url?sa=t&source=web&cd=11&ved=0CAUQFjAAOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.islamweb.net%2Fver2%2Ffatwa%2FShowFatwa.php%3Flang%3DA%26Id%3D125134%26Option%3DFatwaId&ei=ITz1TLCUHMXLhAezpOT_BQ&usg=AFQjCNEX3LKRjywZJSeiBbZQsCx7cfL75g
http://www.google.ps/url?q=http://www.akhirlahza.sd/akhir/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D1098%253A2011-05-18-12-26-38%26Itemid%3D30&sa=U&ei=541YT93qEeOh0QWE9snCDQ&ved=0CBYQFjAC&usg=AFQjCNG1vjI5rzqR07mRx-Ajw8Kg7NrzFw
http://www.google.ps/url?q=http://www.akhirlahza.sd/akhir/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D1098%253A2011-05-18-12-26-38%26Itemid%3D30&sa=U&ei=541YT93qEeOh0QWE9snCDQ&ved=0CBYQFjAC&usg=AFQjCNG1vjI5rzqR07mRx-Ajw8Kg7NrzFw
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عبد العظيـ بف عبد القكم بف عبد اهلل  زكي الديف  - الترغيب كالترىيب مف الحديث الشريؼ -ّْ
 .ُُْٕ -ُط بيركت –مس الديف  دار الكتب العممية ىػ المحقؽ  إبراىيـ شٔٓٔت المنذرم

التسييؿ لعمكـ التنزيؿ المؤلؼ  أبك القاسـ  محمد بف أحمد بف محمد بف عبد اهلل  ابف جزم  -ْْ
ىػ( المحقؽ  الدكتكر عبد اهلل الاالدم الناشر  شركة دار ُْٕالكمبي الغرناطي )المتكف   

 ىػ . ُُْٔ - بيركت الطبعة  األكل  -األرقـ بف أبي األرقـ 
 .القرضاكم يكسؼ لمدكتكر الديني التطرؼ -ْٓ
دار النشر  دار  -تفسير البحر المحيط ػ محمد بف يكسؼ الشيير بأبي حياف األندلسي -ْٔ

تحقيؽ  الشي  عادؿ  ََُِ -ىػ  ُِِْالطبعة  األكل  -لبناف/ بيركت  -الكتب العممية 
 أحمد عبد المكجكد كآاركف.

القاىرة  –ة محمد عزت  الناشر  دار إحياء الكتب العربية التفسير الحديث لممؤلؼ  دركز  -ْٕ
 ق. ُّّٖالطبعة  

تفسير السراج المنير المؤلؼ   محمد بف أحمد الشربيني  شمس الديف دار النشر / دار  -ْٖ
 الكتب العممية بيركت.

 تفسير الشعراكم اكاطر إيمانية. -ْٗ
د عز الديف عبد العزيز بف تفسير القرآف )كىك ااتصار لتفسير الماكردم( المؤلؼ  أبك محم -َٓ

عبد السبلـ بف أبي القاسـ بف الحسف السممي الدمشقي  الممقب بسمطاف العمماء )المتكف   
بيركت.  –ىػ( المحقؽ  الدكتكر عبد اهلل بف إبراىيـ الكىبي الناشر  دار ابف    حـز َٔٔ

 .ـُٔٗٗىػ/ ُُْٔالطبعة  األكل   
ىػ الناشر  ُّْٓمحمد رشيد بف عمي رضا ت  -تفسير القرآف الحكيـ  )تفسير المنار(  -ُٓ

 ـ.َُٗٗ -الييئة المصرية العامة لمكتاب 
تفسير القرآف العظيـ )ابف كثير( المؤلؼ  أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ  -ِٓ

ىػ( المحقؽ  محمد حسيف شمس الديف الناشر  دار الكتب العممية  ْٕٕالدمشقي )المتكف   
 ىػ. ُُْٗ -بيركت الطبعة  األكل   –محمد عمي بيضكف منشكرات 

تفسير القرآف العظيـ المؤلؼ  أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي  -ّٓ
ىػ( المحقؽ  سامي بف محمد سبلمة الناشر  دار طيبة لمنشر كالتكزي  الطبعة  ْٕٕ)المتكف   

 ـ. ُٗٗٗ -ىػ َُِْالثانية 
ف الكريـ )ابف القيـ( المؤلؼ  محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية تفسير القرآ -ْٓ

ىػ( المحقؽ  مكتب الدراسات كالبحكث العربية كاإلسبلمية بإشراؼ الشي  إبراىيـ رمضاف ُٕٓ)المتكف   
 .ىػ َُُْ -بيركت الطبعة  األكل   –الناشر  دار كمكتبة اليبلؿ 

دار ىػ( الناشر  َُّٗمقرآف المؤلؼ  عبد الكريـ يكنس الاطيب )المتكف   بعد التفسير القرآني ل -ٓٓ
 القاىرة. –الفكر العربي 
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مكتبة  ىػ( الناشر  شركةُُّٕ)المتكف   المراغ بف مصطف  أحمد تفسير المراغي المؤلؼ  -ٔٓ
 ـ.ُْٔٗ -ىػ  ُّٓٔالحمبي كأكالده بمصر الطبعة  األكل    البابيكمطبعة مصطف  

لمنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج المؤلؼ   د كىبة بف مصطف  الزحيمي الناشر  التفسير ا -ٕٓ
 ىػ.ُُْٖدمشؽ الطبعة   الثانية    –دار الفكر المعاصر

تفسير النسفي )مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ( المؤلؼ  أبك البركات عبد اهلل بف أحمد بف محمكد  -ٖٓ
كارج أحاديثو  يكسؼ عمي بديكم راجعو كقدـ لو  ىػ( حققو َُٕحافظ الديف النسفي )المتكف   

 ـ.ُٖٗٗ -ىػ  ُُْٗمحيي الديف ديب مستك الناشر  دار الكمـ الطيب  بيركت الطبعة  األكل   
التفسير الكاضح ػ مكافقا لممطبكع المؤلؼ   الدكتكر / محمد محمكد حجازل دار النشر  دار  -ٗٓ

 الجيؿ الجديد.
دمشؽ  –د كىبة بف مصطف  الزحيمي الناشر  دار الفكر  التفسير الكسيط لمزحيمي المؤلؼ   -َٔ

 ىػ. ُِِْ -الطبعة   األكل  
التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ المؤلؼ  محمد سيد طنطاكم الناشر  دار نيضة مصر  -ُٔ

 .ُٖٗٗالقاىرة الطبعة  األكل   –لمطباعة كالنشر كالتكزي   الفجالة 
س األستاذ باألزىر الشريؼ المحقؽ  ناجي تفسير آيات األحكاـ المؤلؼ  محمد عمي الساي -ِٔ

 ـ.ََِِ/َُ/َُسكيداف الناشر  المكتبة العصرية لمطباعة كالنشر تاري  النشر  
تفسير ركح البياف المؤلؼ  إسماعيؿ حقي بف مصطف  اإلستانبكلي الحنفي الامكتي دار  -ّٔ

 النشر/ دار إحياء التراث العرب .
بف سميماف بف بشير األزدم بالكالء البماي سنة  تفسير مقاتؿ بف سميماف أبك الحسف مقاتؿ -ْٔ

ىػ تحقيؽ أحمد فريد الناشر دار الكتب العممية سنة النشر َُٓ/ سنة الكفاة -الكالدة
 ـ مكاف النشر لبناف/ بيركت.ََِّ -ىػ ُِْْ

 ىػ. َُْٔتقريب التيذيب البف حجر العسقبلني  طبعة دار الرشيد بحمب الطبعة األكل   -ٓٔ
 -رضي اهلل عنيما  -ف تفسير ابف عباس ينسب  لعبد اهلل بف عباس تنكير المقباس م -ٔٔ

ىػ( جمعو  مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركزآبادل )المتكف   ٖٔ)المتكف   
 .لبناف –ىػ( الناشر  دار الكتب العممية ُٕٖ

يـ تحقيؽ األستاذ  إبراى -ىػَّٕ -ِِٖتيذيب المغة ألبي منصكر محمد بف احمد األزىرم  -ٕٔ
 االبيارم دار الكاتب العربي الطبعة األكل .

تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف المؤلؼ  عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل  -ٖٔ
ىػ( المحقؽ  عبد الرحمف بف معبل المكيحؽ الناشر  مؤسسة ُّٕٔالسعدم )المتكف   

 ـ.َََِ-ىػ َُِْالرسالة الطبعة  األكل  
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أبك  ؿ القرآف المؤلؼ  محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلمميجام  البياف في تأكي -ٗٔ
ىػ( المحقؽ  أحمد محمد شاكر الناشر  مؤسسة الرسالة َُّجعفر الطبرم )المتكف  

 ـ. َََِ -ىػ  َُِْالطبعة  األكل  
الجام  ألحكاـ القرآف المؤلؼ   أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم  -َٕ

ىػ( المحقؽ   ىشاـ سمير الباارم  ُٕٔازرجي شمس الديف القرطبي )المتكف    ال
 ـ. ََِّىػ/ ُِّْربية السعكدية الطبعة  الناشر  دار عالـ الكتب  الرياض  المممكة الع

 .مفيـك األمف العسكرم/ مركز دراسات البينة/ الجزء األكؿ -جريدة البينة  -ُٕ
 . ََِٓفبراير  ٓ ىػ ُِْٓذك الحجػة  ِٔالسبػت  ٔٔٓٗجريدة الشرؽ األكسط العدد  -ِٕ
دار النشر/ دار ابف   محمد بف فتكح الحميدمالجم  بيف الصحيحيف الباارم كمسمـ تأليؼ  -ّٕ

 .عمي حسيف البكابـ تحقيؽ  د. ََِِ -ىػُِّْ -لبناف/ بيركت -حـز
ىػ المحقؽ  رمزم ُِّجميرة المغة المؤلؼ  أبك بكر محمد بف الحسف بف دريد األزدم ت  -ْٕ

 ـ.ُٕٖٗبيركت الطبعة  األكل    –ار العمـ لممبلييف منير بعمبكي الناشر  د
 .ـََِٓ الغذائي ابريؿ عف األمف معمكماتية لممعمكمات مادة الكطني اليمنية المركز الجميكرية -ٕٓ
جيكد عمماء الحنفية في إبطاؿ عقائد القبكرية ألبي عبد اهلل شمس الديف بف محمد بف  -ٕٔ

)أصؿ ىذا الكتاب رسالة دكتكراة مف  الناشر  دار الصميعي -ق َُِْأشرؼ األفغاني ت
 ـ.ُٔٗٗ-ىػ ُُْٔ -ُالجامعة اإلسبلمية( ط

الجكاىر الحساف في تفسير القرآف المؤلؼ  أبك زيد عبد الرحمف بف محمد بف مامكؼ  -ٕٕ
ىػ( المحقؽ  الشي  محمد عمي معكض كالشي  عادؿ أحمد عبد ٕٖٓالثعالبي )المتكف   

 .ىػُُْٖ -بيركت الطبعة  األكل   –لعربي الناشر  دار إحياء التراث ا المكجكد
   المسجد الحراـ.ُِِْ/ْ/ِٗاطبة الشي  سعد الشريـ  مفيـك األمف في اإلسبلـ  -ٖٕ
الدر المصكف في عمـك الكتاب المكنكف المؤلؼ  أبك العباس  شياب الديف  أحمد بف يكسؼ  -ٕٗ

كتكر أحمد محمد ىػ( المحقؽ  الدٕٔٓبف عبد الدائـ المعركؼ بالسميف الحمبي )المتكف   
 الاراط الناشر  دار القمـ  دمشؽ.

 االد الشافي. -دكر السياسة الجنائية في تحقيؽ األمف األابلقي -َٖ
مكتبة كىبة القاىرة  – دكر القيـ كاألابلؽ في االقتصاد اإلسبلمي لمدكتكر يكسؼ القرضاكم -ُٖ

 .ـُٓٗٗالطبعة االكل  
 )الفكرم لؤلمف األكؿ الكطني )المؤتمرالفكرم  األمف تعزيز كالعيديف في الجمعة اطب دكر -ِٖ

 كالتحديات. المفاىيـ
 )الفكرم لؤلمف األكؿ الكطني الفكرم )المؤتمر األمف تعزيز كالعيديف في الجمعة اطب دكر -ّٖ

 كالتحديات. المفاىيـ

http://www.google.ps/url?sa=t&source=web&cd=9&ved=0CB0QFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.al-bayyna.com%2Fmodules.php%3Fname%3DNews%26file%3Darticle%26sid%3D31061&ei=fHbYTLuSMomi4QaV1-ijBw&usg=AFQjCNGhkwxtoiT_gB6wqBCsUIki25iUcA
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 ـ.ُٖٔٗديكاف أبك العتاىية دار بيركت لمطباعة كالنشر الطبعة األكل   -ْٖ
 .فائدة مف قصة سيدنا يكسؼ  ََُالرابط التالي   -ٖٓ
  .المكسكعة العربية - مؤسسة  ENCYCLOPEDIA الرابط التالي  -ٖٔ
 .0www.dahsha.com/old/viewarticle.php?id=3101الرابط التالي    -ٕٖ
المعايير اإلنسانية / تجربة  مفيـك األمف كتدىكره عم  ضكء بعض : الرابط التالي  العنكاف -ٖٖ

  العراؽ بقمـ  عبد الكىاب محمد الجبكرم.
 .أىمية تحقيؽ األمف الغذائي العالمي .. بقمـ  فيصؿ عمي سميماف الدابيالرابط التالي   -ٖٗ
 .صحيفة األياـ اليكمية -جم  كتحميؿ المعمكمات الرابط التالي   -َٗ
 صفات رجاؿ أمف النبي الكريـ.الرابط التالي   -ُٗ
مدلكالت األمف اإلسبلمي  -بحكث كدراسات"  دراسات كتقارير"  ليا أكف اليفالرابط التالي   -ِٗ

د. محمد البر  -ََِْ –نكفمبر  -ِّىػ ُِْٓ -شكاؿ  -ُُ -في القرآف الكريـ 
  .زنجي

 .ىدىد/ar.wikipedia.org/wikiالرابط التالي  -ّٗ
 امسة مف رسائؿ العيف  االيجابية في حياة الداعية لمدكتكر عبد اهلل بف يكسؼ الحسف.الرسالة الا -ْٗ
ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسب  المثاني المؤلؼ  شياب الديف محمكد بف عبد  -ٓٗ

ىػ( المحقؽ  عمي عبد البارم عطية الناشر  دار َُِٕاهلل الحسيني األلكسي )المتكف   
 .ق ُُْٓبيركت الطبعة  األكل    –الكتب العممية 

  الطبعة   محمد احمد العطاركيؼ تكسب اآلاريف كتكجييـ لؤلفضؿ؟ سحر االتصاؿ -ٔٗ
 ىشاـ مصطف  عبد العزيز. -ـ  راجعو ََِٖ -الثانية

 - ٓسقكط المدائف كنياية الدكلة الساسانية  أحمد عادؿ كماؿ  دار النفائس بيركت ط -ٕٗ
 ـ.ُٕٖٗ -قَُْٕ

الديف األلباني  الناشر   األلباني  السمسمة الصحيحة  محمد ناصر -السمسمة الصحيحة -ٖٗ
 الرياض. -مكتبة المعارؼ

 غزة. -ـُْٗٗ -سمسمة الكعي األمني اإلسبلمي  إسبلـ ناصر الطبعة األكل  -ٗٗ
محمد فؤاد عبد  تحقيؽ -ىػ ِّٕسنف ابف ماجة أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القز كيني ت  -ََُ

 فيصؿ عيس  البابي الحمبي. -لكتب العربية الباقي الناشر  دار إحياء ا
سنف أبي داكد المؤلؼ  أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف  -َُُ

ىػ( المحقؽ  محمد محيي الديف عبد الحميد ِٕٓعمرك األزدم الس ًجٍستاني )المتكف   
 بيركت. –الناشر  المكتبة العصرية  صيدا 

http://www.google.ps/url?sa=t&source=web&cd=4&ved=0CCoQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.ansabcom.com%2Fvb%2Ft25581.html&ei=O9YlTdWZCcOW8QPn1KH1Ag&usg=AFQjCNHOMMTreSRTrEqH-76-JHBwWgxbFA
http://home.speedbit.com/r.aspx?u=http://dsclick.infospace.com/ClickHandler.ashx?ru=http%3a%2f%2fwww.arab-ency.com%2findex.php%3fmodule%3dpnEncyclopedia%26func%3ddisplay_term%26id%3d11490&coi=239138&cop=main-title&c=speedbit.2.aff05&ap=10&npp=10&p=0&pp=0&pvaid=d8bfa7a31789496f9b816ebe586e08ac&ep=10&euip=188.161.165.185&app=1&hash=0E9862E6C81CFCD3A1363FCEFBC8ED5D
http://www.dahsha.com/old/viewarticle.php?id=31010
http://www.google.ps/url?sa=t&source=web&cd=4&ved=0CDIQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.sudanile.com%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D18390%3A2010-09-04-20-18-33%26catid%3D179%3A2009-03-06-06-48-08%26Itemid%3D55&rct=j&q=%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A&ei=EGVuTaaoFoqKhQef7a1K&usg=AFQjCNG2-en0SmSdRdOnEwO2vR7iIaDfGA&cad=rja
http://www.google.ps/url?sa=t&source=web&cd=4&ved=0CCAQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.alayaam.info%2Findex.php%3Ftype%3D3%26id%3D2147506528&ei=0xJoTa_qCca3hQen75z0Dg&usg=AFQjCNEQdFS5Jd7KQGu5Dfko5IK3x8dOdw
http://www.google.ps/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fniss.ahlamontada.com%2Ft30-topic&rct=j&q=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%85%D9%86&ei=XEtdTaWPEeCAhAfAwLCqCA&usg=AFQjCNHCqTOmkkXOAcF8YMfhEoQI39Q8qw&cad=rja
http://www.lahaonline.com/
http://www.lahaonline.com/articles/category/140.htm
http://www.lahaonline.com/articles/category/167.htm
http://www.lahaonline.com/articles/author/1014.htm
http://www.lahaonline.com/articles/author/1014.htm
http://www.lahaonline.com/articles/author/1014.htm
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بف عيس  بف سىٍكرة بف مكس  بف الضحاؾ  الترمذم  أبك  سنف الترمذم المؤلؼ  محمد -َُِ
ىػ( تحقيؽ كتعميؽ  أحمد محمد شاكر كمحمد فؤاد عبد الباقي ِٕٗعيس  )المتكف   

براىيـ ع الناشر  شركة مكتبة كمطبعة مصطف   طكة عكض المدرس في األزىر الشريؼكا 
 .ـ ُٕٓٗ -ىػ  ُّٓٗالطبعة  الثانية   مصر –البابي الحمبي 

سيرة النبكية )مف البداية كالنياية البف كثير( المؤلؼ  أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف ال  -َُّ
ىػ( تحقيؽ  مصطف  عبد الكاحد الناشر  دار ْٕٕكثير القرشي الدمشقي )المتكف   

 ـ. ُٕٔٗ -ىػ  ُّٓٗلبناف عاـ النشر   –المعرفة لمطباعة كالنشر كالتكزي  بيركت 
أحمد بف محمد بف سبلمة بف عبد الممؾ بف سممة األزدم  شرح مشكؿ اآلثار ألبك جعفر  -َُْ

ىػ  تحقيؽ  شعيب األرنؤكط الناشر  ُِّالحجرم المصرم المعركؼ بالطحاكم  ت 
 .ـ ُْْٗىػ   ُُْٓ -مؤسسة الرسالة الطبعة  األكل  

تحقيؽ محمد  ْٖٓ/ سنة الكفاة ّْٖشعب اإليماف أبك بكر أحمد بف الحسيف البييقي سنة الكالدة   -َُٓ
 مكاف النشر بيركت. َُُْالسعيد بسيكني زغمكؿ الناشر دار الكتب العممية سنة النشر 

تحقيؽ احمد  -الصحاح في المغة تاج المغة كصحاح العربية إسماعيؿ بف حماد الجكىرم -َُٔ
 ـ.ُٕٗٗىػ/ُّٗٗالطبعة الثانية  –بيركت  -دار العمـ لممبلييف -ابف عبد الغفكر

ر بف ناصر الناصر الناشر  دار طكؽ النجاة )مصكرة محمد زىي صحيح الباارم  تحقيؽ  -َُٕ
 ىػ.ُِِْالطبعة  األكل    -عف السمطانية بإضافة ترقيـ ترقيـ محمد فؤاد عبد الباقي

صحيح الجام  الصغير كزيادتو )الفتح الكبير( المؤلؼ  محمد ناصر الديف األلباني دار النشر   -َُٖ
 .ـُٖٖٗىػ   َُْٖسنة الطب     المكتب اإلسبلمي البمد   بيركت الطبعة   الثالث

ىػ ُِٔصحيح مسمـ المؤلؼ  أبك الحسيف مسمـ بف الحجاج القشيرم النيسابكرم المتكف     -َُٗ
بيركت الطبعة  مصكرة مف الطبعة  –المحقؽ  مجمكعة مف المحققيف الناشر  دار الجيؿ 

 ىػ. ُّّْالتركية المطبكعة في استانبكؿ سنة 
ىػ( ُِٔحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم )المتكف   صحيح مسمـ المؤلؼ  مسمـ بف ال  -َُُ

 بيركت. –المحقؽ  محمد فؤاد عبد الباقي الناشر  دار إحياء التراث العربي 
 ىػ(َُِْضعيؼ الترغيب كالترىيب المؤلؼ  محمد ناصر الديف األلباني )المتكف     -ُُُ

 الرياض. –الناشر  مكتبة المعارؼ 
الميداني الطبعة  حنبكة حسف الرحمف عبد كالمناظرة ؿاالستدال كأصكؿ المعرفة ضكابط  -ُُِ

 ـ دار القمـ دمشؽ بيركت.ُُٖٗالثانية 
المؤلؼ  أبك عبد اهلل محمد  الطبقات الكبرل  القسـ المتمـ لتابعي أىؿ المدينة كمف بعدىـ -ُُّ

المحقؽ   - ىػَِّ تبف سعد بف مني  الياشمي بالكالء  البصرم  البغدادم المعركؼ بابف سعد 
 ق.َُْٖالطبعة  الثانية   المدينة المنكرة -الناشر  مكتبة العمـك كالحكـ  د محمد منصكرزيا
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عرفاف القرف   الاامس الناشر  الييئة المصرية العامة لمكتاب مكاف الطب    مصر  -ُُْ
 تحقيؽ  إبراىيـ بسيكن .

رطي عقيد حقكقي ش -عمميات الشرطة المديرية العامة لمتدريب معيد تدريب الضباط غزة   -ُُٓ
 محمكد محمد صبلح.

فتح البارم شرح صحيح الباارم المؤلؼ  أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني   -ُُٔ
رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو  محمد فؤاد عبد  ُّٕٗبيركت   -الشافعي الناشر  دار المعرفة 

الباقي قاـ بإاراجو كصححو كأشرؼ عم  طبعو  محب الديف الاطيب عميو تعميقات 
 مة  عبد العزيز بف عبد اهلل بف باز.العبل

فتح البياف في مقاصد القرآف المؤلؼ  محمد صديؽ حسف ااف القنكجي المحقؽ  عبد اهلل  -ُُٕ
 ـ.ُِٗٗىػ=ُُِْبف إبراىيـ األنصارم الناشر  المكتبة العصرية السنة  

ىػ( َُِٓفتح القدير المؤلؼ  محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني )المتكف     -ُُٖ
 ىػ. ُُْْ -دمشؽ  بيركت الطبعة  األكل   -الناشر  دار ابف كثير  دار الكمـ الطيب 

 غزة. ُْٗٗفرساف الشيادة مف سمسمة الكعي األمني إسبلـ ناصر الطبعة األكل    -ُُٗ
الفكاتح اإلليية كالمفاتح الغيبية المكضحة لمكمـ القرآنية كالحكـ الفرقانية المؤلؼ  نعمة اهلل  -َُِ

ىػ( الناشر  دار ركابي لمنشر َِٗد الناجكاني  كيعرؼ بالشي  عمكاف )المتكف  بف محمك 
 .ـ ُٗٗٗ -ىػ  ُُْٗالغكرية  مصر الطبعة  األكل    -

ىػ( الناشر  ُّٖٓفي ظبلؿ القرآف المؤلؼ  سيد قطب إبراىيـ حسيف الشاربي )المتكف    -ُُِ
جند اهلل تاطيطان  ىػ.ُُِْ -القاىرة الطبعة  السابعة عشر  -بيركت -دار الشركؽ 

 لمشي  سعيد حكل مكتبة كىبة.
فيض القدير شرح الجام  الصغير لزيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف   -ُِِ

ىػ  الناشر  المكتبة َُُّبف عمي بف زيف العابديف الحدادم ثـ المناكم القاىرم ت 
 ق.ُّٔٓالطبعة  األكل   مصر –التجارية الكبرل 

 الطبعة األكل . -محيط لمجد الديف محمد ابف يعقكب الفيركز آبادمالقامكس ال -ُِّ
الكامؿ في التاري  المؤلؼ  أبك الحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف محمد بف عبد الكريـ  -ُِْ

ىػ( تحقيؽ  عمر عبد السبلـ َّٔبف عبد الكاحد الشيباني الجزرم  عز الديف ابف األثير )المتكف  
 ـ.ُٕٗٗىػ / ُُْٕلبناف الطبعة  األكل    –لعربي  بيركت تدمرم الناشر  دار الكتاب ا

الناشر  دار كمكتبة اليبلؿ  -كتاب العيف  أبي عبد الرحمف الاميؿ بف أحمد الفراىيدم -ُِٓ
 تحقيؽ  د.ميدم المازكمي كد. إبراىيـ السامرائي.

رم الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ المؤلؼ  أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد  الزماش -ُِٔ
  ىػ. َُْٕ -بيركت الطبعة  الثالثة  –ىػ( الناشر  دار الكتاب العربي ّٖٓجار اهلل )المتكف   
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الكشؼ كالبياف المؤلؼ  أبك إسحاؽ أحمد بف محمد بف إبراىيـ الثعمبي النيسابكرم دار   -ُِٕ
ـ الطبعة  األكل  ََِِ -ىػ ُِِْ -لبناف -بيركت -النشر  دار إحياء التراث العربي

 ماـ أبي محمد بف عاشكر.تحقيؽ  اإل
كنز العماؿ في سنف األقكاؿ كاألفعاؿ المؤلؼ  عبلء الديف عمي بف حساـ الديف ابف قاضي   -ُِٖ

ااف القادرم الشاذلي اليندم البرىانفكرم ثـ المدني فالمكي الشيير بالمتقي اليندم 
طبعة  صفكة السقا الناشر  مؤسسة الرسالة ال -ىػ( المحقؽ  بكرم حياني ٕٓٗ)المتكف  

 ـ.ُُٖٗىػ/َُُْالطبعة الاامسة  
المباب في تيذيب األنساب المؤلؼ  أبك الحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف محمد بف   -ُِٗ

ىػ  َّٔعبد الكريـ بف عبد الكاحد الشيباني الجزرم  عز الديف ابف األثير )المتكف   
 بيركت. –الناشر  دار صادر

راج الديف عمر بف عمي بف عادؿ الحنبمي الدمشقي المباب في عمـك الكتاب المؤلؼ  أبك حفص س  -َُّ
 .ىػ( المحقؽ  الشي  عادؿ أحمد عبد المكجكد كالشي  عمي محمد معكضٕٕٓالنعماني )المتكف   

لساف العرب لئلماـ العبلمة أبي الفضؿ جماؿ الديف محمد ابف مكـر ابف منظكر اإلفريقي  -ُُّ
 ىػ.ََُّ -األكل دار صادر بيركت  الطبعة  -المصرم

لساف العرب  لمحمد بف مكـر بف عم   أبك الفضؿ  جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم   -ُِّ
ىػ مراجعة  ُُْْ - ّبيركت ط -ىػ  الناشر  دار صادرُُٕالركيفع  اإلفريق  ت 

 كتدقيؽ األستاذ نظير الساعدم.
 لطائؼ اإلشارات الكتاب   لطائؼ اإلشارات المؤلؼ   عبد الكريـ بف ىكازف القشيرل. -ُّّ
تفسير القشيرم المؤلؼ  عبد الكريـ بف ىكازف بف عبد الممؾ القشيرم  -ائؼ اإلشاراتلط  -ُّْ

 –ىػ( المحقؽ  إبراىيـ البسيكني الناشر  الييئة المصرية العامة لمكتاب ْٓٔ)المتكف  
 مصر الطبعة  الثالثة.

امية لكحة فنية مف عمؿ ىيئة التكجيو السياسي كالمعنكم  تـ إىدائيا إلدارات كزارة الدا  -ُّٓ
 بغزة.

محمكد أحمد فياض كد. عيس  يكسؼ قدادة كد.  -مبادئ اإلدارة  )كظائؼ المدير( د  -ُّٔ
 .ََِٗف  عمياف  عماف  دار صفاء لمنشر كالتكزي  طربحي مص

ىذا الرابط   عم  مبادئ العممية اإلعبلمية في اطاب اليدىد  -ُّٕ
www.alukah.net/Culture/0/22031/. 

دكرية تصدر عف الرئاسة العامة إلدارات البحكث العممية  مجمة -مجمة البحكث اإلسبلمية  -ُّٖ
ممحؽ بتراجـ األعبلـ كاألمكنة المؤلؼ  الرئاسة العامة معيا  -كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد 

 إلدارات البحكث العممية كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد.
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األكؿ  العدد- عشر الراب  المجمد اإلسبلمية( الدراسات سمسمة (اإلسبلمية الجامعة مجمة  -ُّٗ
  بحث بعنكاف التربية األمنية في ضكء القرآف الكريـ  دراسة مكضكعية  لكؿ ََِٔيناير

  مف أ.د/عبد السبلـ حمداف المكح  كد/ محمكد ىاشـ عنبر.
 . ِٕالعدد   -ُْالمجمة العربية لمدراسات األمنية كالتدريب المجمد    -َُْ
 .ُِٗٗنا  الطبعة األكل  مجمكعة الرسائؿ لئلماـ الشييد األستاذ حسف الب -ُُْ
تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني )المتكف   لفتاكل المجمكعة  -ُِْ

الناشر  مجم  الممؾ فيد لطباعة  ىػ( المحقؽ  عبد الرحمف بف محمد بف قاسـِٖٕ
عاـ النشر   المصحؼ الشريؼ  المدينة النبكية  المممكة العربية السعكدية

 .ـُٓٗٗىػ/ُُْٔ
 -اإلدارة العامة لمتدريب معيد تدريب الضباط -محاضرات في العمكـ العسكرية إدارة التعميـ  -ُّْ

 غزة فمسطيف.
تحقيؽ الشي  محمد  -ىػّٖٓ-ِّٔالمحيط في المغة  الصاحب إسماعيؿ ابف عباد ت -ُْْ

 .-ـُٗٗٗ -ىػُُْْ-الطبعة األكل  –حسف آؿ ياسيف عالـ الكتب 
ؼ  أبك عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف محمد بف المستدرؾ عم  الصحيحيف المؤل  -ُْٓ

حمدكيو بف نيعيـ بف الحكـ الضبي الطيماني النيسابكرم المعركؼ بابف البي  )المتكف   
بيركت الطبعة   –ىػ( تحقيؽ  مصطف  عبد القادر عطاالناشر  دار الكتب العمميةَْٓ

 ـ.َُٗٗ –ُُُْاألكل  
 عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ألبك  -ُْٔ

تحقيؽ  شعيب األرنؤكط كآاركف الناشر  مؤسسة الرسالة الطبعة   -ىػُِْت الشيباني
 .ـََُِ -ىػ ُُِْاألكل   

عادؿ مرشد  كآاركف إشراؼ  د عبد اهلل بف عبد  -مسند اإلماـ احمد  شعيب األرنؤكط   -ُْٕ
 ـ. ََُِ -ىػ  ُُِْلة الطبعة  األكل   المحسف التركي الناشر  مؤسسة الرسا

بيركت  –مشكاة المصابيح لمحمد بف عبد اهلل الاطيب التبريزم  الناشر  المكتب اإلسبلمي  -ُْٖ
  تحقيؽ  تحقيؽ محمد ناصر الديف األلباني. ُٖٓٗ – َُْٓ -الطبعة   الثالثة 

لة طبعة جديدة مشكمة الفقر ككيؼ عالجيا اإلسبلـ لمدكتكر يكسؼ القرضاكم مؤسسة الرسا  -ُْٗ
 ـ.ُٖٓٗ

 ُٔٓالبغكم ]المتكف  معالـ التنزيؿ المؤلؼ   محيي السنة   أبك محمد الحسيف بف مسعكد  -َُٓ
سميماف  -عثماف جمعة ضميرية  -  حققو كارج أحاديثو محمد عبد اهلل النمر ىػ [ المحقؽ

 .ـُٕٗٗ -ىػ  ُُْٕمسمـ الحرش الناشر   دار طيبة لمنشر كالتكزي  الطبعة   الرابعة   
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معجـ الفركؽ المغكية المؤلؼ  أبك ىبلؿ الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ بف سعيد بف يحي  بف  -ُُٓ
ىػ( المحقؽ  الشي  بيت اهلل بيات  كمؤسسة النشر اإلسبلمي ّٓٗميراف العسكرم )المتكف   نحك 

 .ىػُُِْالطبعة  األكل   « قـ»الناشر  مؤسسة النشر اإلسبلمي التابعة لجماعة المدرسيف بػ 
حياء التراث المكتبة  -مجم  المغة العربية –المعجـ الكسيط  -ُِٓ اإلدارة العامة لممعجمات كا 

 ـ الطبعة الثانية.ُِٕٗىػ ُِّٗ-اإلسبلمية
معجـ مقاييس المغة ألبي الحسيف احمد ابف فارس ابف زكريا  تحقيؽ  عبد السبلـ محمد  -ُّٓ

 انية.ـ  الطبعة الثُٗٗٗ-ىػَُِْلبناف  -بيركت -ىاركف  دار الجيؿ
معرفة الصحابة ألبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل بف أحمد بف إسحاؽ بف مكس  بف ميراف   -ُْٓ

  ُدار الكطف لمنشر  الرياض ط -ىػ تحقيؽ  عادؿ بف يكسؼ العزازمَّْاألصبياني ت
 ـ.ُٖٗٗ -ىػ ُُْٗ

  ـ.ُٗٗٗلكاء د محمد فاركؽ عبد الحميد كامؿ. الرياض الطبعة األكل  -المعمكمة األمنية  -ُٓٓ
لمغازم المؤلؼ  محمد بف عمر بف كاقد السيمي األسممي بالكالء  المدني  أبك عبد اهلل  ا  -ُٔٓ

بيركت الطبعة   –ىػ( تحقيؽ  مارسدف جكنس الناشر  دار األعمميَِٕالكاقدم )المتكف   
 .ُٖٗٗ/َُْٗ-الثالثة

سيف مفاتيح الغيب  التفسير الكبير المؤلؼ  أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف الح -ُٕٓ
ىػ( الناشر  دار َٔٔالتيمي الرازم الممقب بفار الديف الرازم اطيب الرم )المتكف   

  ىػ.َُِْ -بيركت الطبعة  الثالثة  –التراث العربي إحياء 
 .ُْٖٗمفاىيـ قرآنية لمدكتكر  محمد أحمد امؼ اهلل  الككيت دار المعرفة عاـ   -ُٖٓ
ف المفضؿ المعركؼ بالراغب الحسيف بف محمد ب -المؤلؼ -مفردات ألفاظ القرآف  -ُٗٓ

 القاسـ دار النشر/دار القمـ ػ دمشؽ. األصفياني أبك
مفردات غريب ألفاظ القراف الكريـ  أبك القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب  -َُٔ

 الطبعة األكل . –محمد سيد كيبلنيتحقيؽ  -ق َِٓاألصفياني المتكف  سنة 
مف سمسمة دعكة  ِٕمد شكقي الفنجرم العدد مفيكـ كمنيج االقتصاد اإلسبلمي لمدكتكر مح -ُُٔ

 الحؽ.
 مقاؿ األمف الفكرم اإلسبلمي أىميتو كعكامؿ بنائة مجمة األمف كالحياة.  -ُِٔ
 عمي التفاسير لمشي  مصطف  الحصف المنصكرم تحقيؽ محمد عيكف مف المقتطؼ  -ُّٔ

 ـ.ُٗٔٗالصابكني  دار القمـ دمشؽ الطبعة الثالثة 
 الشي  آؿ العزيز عبد بف إسماعيؿ بنت ىيا /الدكتكرة أصكلوك  الفكرم األمف مفيـك مككنات  -ُْٔ

 سعكد. الممؾ جامعة التربية كمية – اإلسبلمية الثقافة قسـ المشارؾ العقيدة أستاذ
 قراءة مادة  اإليجابية عند شي  اإلسبلـ ابف ... -منبر التكحيد ك الجياد   -ُٓٔ

http://www.google.ps/url?sa=t&source=web&cd=25&ved=0CBgQFjAEOBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.tawhed.ws%2Fr%3Fi%3D24071001&ei=LEL1TOzaPJ2AhAfQzf2ABg&usg=AFQjCNETvx2nHd3g2yQDMfagav7WfqoXoA
http://www.google.ps/url?sa=t&source=web&cd=25&ved=0CBgQFjAEOBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.tawhed.ws%2Fr%3Fi%3D24071001&ei=LEL1TOzaPJ2AhAfQzf2ABg&usg=AFQjCNETvx2nHd3g2yQDMfagav7WfqoXoA
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 ...قراءة مادة  اإليجابية عند شي  اإلسبلـ ابف  -منبر التكحيد كالجياد  -ُٔٔ
 ـ.َُٗٗالطبعة السادسة  -المنيج الحركي لمسيرة النبكية  منير محمد الغضباف مكتبة المنار األردف  -ُٕٔ
إبراىيـ بف مكس  بف محمد المامي الغرناطي الشيير  -صكؿ الشريعةالمكافقات في أ -ُٖٔ

ىػ( المحقؽ  أبك عبيدة مشيكر بف حسف آؿ سمماف الناشر  دار َٕٗبالشاطبي )المتكف   
 ـ.ُٕٗٗىػ/ ُُْٕابف عفاف الطبعة  الطبعة األكل  

ـ ََِٓ ُط -المكسكعة الذىبية في إعجاز القرآف كالسنة النبكية د  أحمد مصطف  متكلي -ُٗٔ
 .دار ابف الجكزم القاىرة

 -د  عبد الكىاب الكيالي كآاركف -المؤسسة السياسية لمدراسات كالنشر -مكسكعة السياسة  -َُٕ
 الطبعة األكل  بيركت لبناف.

مكطأ اإلماـ مالؾ المؤلؼ   مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني سنة   -ُُٕ
شي  زايد مدينة النشر  الدكحة اسـ ق دار النشر  مؤسسة الُٕٗالكالدة  سنة الكفاة 

 المحقؽ  محمد األعظمي.
 مكق  كيكيبيديا المكسكعة الحرة.  -ُِٕ
 -برىاف الديف أبي الحسف إبراىيـ بف عمر البقاعي -نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر  -ُّٕ

تحقيؽ  عبد الرزاؽ  -ـ ُٓٗٗ -ىػ ُُْٓ –بيركت  -دار النشر  دار الكتب العممية 
 غالب الميدم.

ُْٕ-     Daawa_Counsel/DaawaA/DaawaCounselingA#ixzz16TpebNxu 
ُٕٓ- darusselam.org/ar/pages/index.php?pagess=main... . 
ُٕٔ- http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?cid=1120711348029&p

agename=IslamOnlineArabi  - 
ُٕٕ- http://www.nsf.gov.ps/ar/index.php?option=com_content&view=article&id

=4:2010-02- 19-18-39 -47&catid=3:2010-02-10-11-02-08&Itemid=2 
ُٕٖ- www.ebadarahman.com/.../showthread.php?...  اإليجابية.-مفيـك 
ُٕٗ- www.ebadarahman.com/.../showthread.php?... اإليجابية.-مفيـك 
َُٖ- www.pharmacistsworld.com/.../showthread.php?t... . 
ُُٖ- www.saaid.net/aldawah/163.htm . 

 

 

http://www.google.ps/url?sa=t&source=web&cd=25&ved=0CBgQFjAEOBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.tawhed.ws%2Fr%3Fi%3D24071001&ei=LEL1TOzaPJ2AhAfQzf2ABg&usg=AFQjCNETvx2nHd3g2yQDMfagav7WfqoXoA
http://www.google.ps/url?sa=t&source=web&cd=25&ved=0CBgQFjAEOBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.tawhed.ws%2Fr%3Fi%3D24071001&ei=LEL1TOzaPJ2AhAfQzf2ABg&usg=AFQjCNETvx2nHd3g2yQDMfagav7WfqoXoA
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?cid=1120711348029&pagename=IslamOnline-Arabic-Daawa_Counsel/DaawaA/DaawaCounselingA#ixzz16TpebNxu
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?cid=1120711348029&pagen
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?cid=1120711348029&pagen
http://www.saaid.net/aldawah/163.htm
http://www.saaid.net/aldawah/163.htm
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 فيرس الموضوعات
 الصفحة الموضوع   الرقـ
 ب اإلىداء ُ
 ت شكر وتقدير ِ
 ج المقدمة ّ
 ُ األمن الشاملتمييدي: الفصل ال ْ
 ِ ىميتووأ تعريف األمن واشتقاقاتو وأنواعو وأثره عمى األمة المبحث األول:  ٓ
 ّ المطمب األول: تعريف األمن واشتقاقاتو ٔ
 ّ أكالن  األمف لغةن كاصطبلحان  ٕ
 ّ األمف لغةن  ٖ
 ْ اصطبلحان  ب  األمف ٗ

 ْ األمف عند المفسريف َُ
 ٓ األمف عند السياسييف ُُ
 ٔ القرآف الكريـ في األمف اشتقاقات ثانيان  ُِ
 ٔ المكية جدكؿ اآليات :أ ُّ
 ٖ يؽ عم  الجدكؿالتعم ُْ
 ٖ ب  جدكؿ اآليات المدنية ُٓ
 ٗ التعميؽ عم  الجدكؿ ُٔ
 َُ المطمب الثاني: أنواع األمن ُٕ
 َُ األكؿ  األمف الجماعي ُٖ
 َُ الثاني  أمف الدكلة ُٗ
 َُ الثالث  األمف القكمي َِ
 ُُ الراب   األمف الفكرم ُِ
 ُُ الاامس  األمف الثقافي ِِ
 ُُ ألمف الجنائيالسادس  ا ِّ
 ُُ الساب   األمف السياسي ِْ
 ُُ الثامف  األمف الكطني ِٓ
 ُِ التاس   األمف الغذائي  ِٔ
 ُِ العاشر  األمف المائي ِٕ
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 ُِ الحادم عشر  األمف اإلعبلمي ِٖ
 ُِ الثاني عشر  األمف القانكني ِٗ
 ُِ الثالث عشر  األمف النفسي كالشاصي َّ
 ُّ ألمف اإلسبلميالراب  عشر  ا ُّ
 ُّ الاامس عشر  األمف المعمكماتي  ِّ
 ُّ السادس عشر  األمف العسكرم الكقائي ّّ
 ُّ الساب  عشر  األمف الحقكقي ّْ
 ُْ الثامف عشر  األمف األابلقي ّٓ
 ُْ المطمب الثالث: أثر األمن عمي األمة ّٔ
 ُْ عم  الجند األمف  أثرأكالن   ّٕ
 ُٔ األمف كالمسكفثانيان  نعمة  ّٖ
 ُٔ ثالثان  االطمئناف كذىاب الاكؼ ّٗ
 ُٕ رابعان  أثر األمف عم  االقتصاد َْ
 ُٖ المطمب الرابع: أىمية األمن لحياة البشرية ُْ
 ُٗ األمن وغاياتو ومخاطر تركو وحاجة األمة إليو توفير المبحث الثاني: حكم ِْ
 َِ المطمب األول: حكم توفير األمن وغاياتو ّْ
 َِ األمف تكفير أكالن  حكـ ْْ
 ِِ المطمب الثاني: مخاطر ترك األمن ْٓ
 ِِ أكالن  انتشار الفساد  كاالعتداء عم  الحرمات ْٔ
 ِِ ثانيان  انتفاء اليداية ْٕ
 ِّ ثالثان  االستبداؿ بقكـ آاريف ْٖ
 ِْ إلى األمن البشرالمطمب الثالث: حاجة  ْٗ
 ِْ   األمف إل األمة حاجةأكالن   َٓ
 ِٔ ثانيان  حاجة غير المسمميف إل  األمف       ُٓ
 ِٔ الخبلصة ِٓ
 ِٕ المبحث الثالث: وسائل استقرار األمن وأسبابو ومن يستحقو ّٓ
 ِٖ المطمب األول: وسائل استقرار األمن ْٓ
 ِٖ مفيكـ الكسيمةن  ٓٓ
 ِٖ الكسيمة األكل   ذكر اهلل ٔٓ
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 َّ ستغفارالكسيمة الثانية  اال ٕٓ
 ِّ الكسيمة الثالثة  األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر ٖٓ
 ِّ   مدح القائميف بيذه الكسيمةأكالن  ٗٓ
 ّّ  اآلمريف بالمعركؼ كالناىيف عف المنكران  بشارة نيثا َٔ
 ّْ عم  حياة األمة األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر ان  أثرثالث ُٔ
 ّٔ الحدكد الكسيمة الرابعة  إقامة ِٔ
 ّٗ المطمب الثاني: أسباب استقرار األمن ّٔ
 ّٗ السبب األكؿ  اإليماف كالتقكل ْٔ
 ّٗ  كالتقكل أكالن  العبلقة بيف األمف كاإليماف ٓٔ
 َْ اإليماف كالتقكل مف أىـ أسباب االستقرار كنزكؿ البركةثانيان   ٔٔ
 ُْ السبب الثاني  إتباع الكتاب كالعمؿ بمحتكاه ٕٔ
 ِْ المطمب الثالث: الذين يستحقون األمن  ٖٔ
 ّْ ما اشتممت عميو اآليات ٗٔ
 ْٓ الفصل األول: األمن العسكري في ضوء القصص القرآني َٕ
 ْٔ المبحث األول: األمن العسكري تعريفو وأىميتو ُٕ
 ْٕ المطمب األول: تعريف األمن العسكري لغة واصطبلحاً  ِٕ
 ْٕ لغةأكالن  األمف العسكرم  ّٕ
 ْٕ ثانيان  األمف العسكرم اصطبلحان  ْٕ
 ْٖ مياـ األمف العسكرم ٕٓ
 ْٖ المطمب الثاني: أىمية األمن العسكري ٕٔ
 ْٖ أكالن  تأميف الجبية الداامية ٕٕ
 ْٗ ثانيان  تأميف الجبية الاارجية ٖٕ
 ُٓ المبحث الثاني: منيج القصص القرآني في إرساء أسس األمن العسكري ٕٗ
 ِٓ المطمب األول: ترسيخ الثقة المتبادلة بين الجند والقادة َٖ
 ّٓ أكالن  الثقة بالقائد ُٖ
 ْٓ مشاركة القائد لجنده ِٖ
 ْٓ أاذ العيد مف ابلؿ قصة يكسؼ ب المكثؽ ثانيان  ّٖ
 ٔٓ المطمب الثاني: الجندية في السمع والطاعة ْٖ
 ٔٓ أكالن  مفيـك السم  كالطاعة  ٖٓ
 ٕٓ ان  كجكب طاعة أكلي األمرثاني ٖٔ
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 ٕٓ الطاعة سبب النصر ٕٖ
 ٖٓ األمكر التي يجب فييا طاعة كالة األمكر ٖٖ
 ٗٓ ثالثان  دركس مستفادة مف قصة سميماف  ٖٗ
 ٗٓ الدرس األكؿ  مف سمكؾ النمؿ َٗ
 َٔ الدرس الثاني  في حياة اليدىد ُٗ
 َٔ المطمب الثالث: متابعة وتفقد الجند ِٗ
 َٔ بنفسو أكالن  غزكة أحد كتفقد النبي  ّٗ
 ِٔ ثانيان  متابعة كتفقد الجند حت  الطير  ْٗ
 ّٔ كمعاممة اليدىد شاصية سميماف  ٓٗ
 ّٔ والمحافظة عمى األسرار المطمب الرابع: األخذ بأسباب الحيطة والحذر ٔٗ
 ّٔ أكالن  أىمية الحيطة كالحذر في كؿ حاؿ  ٕٗ
 ّٔ بلقاة األعداء في التأىب لم -ُ ٖٗ
 ْٔ باألاذ بجمي  األسباب -ِ ٗٗ

 ْٔ بعدـ اركج المجاىديف فرادل -ّ ََُ
 ٓٔ  عند جياد األعداء -ْ َُُ
 ٓٔ ثانيان  األاذ بأسباب الحيطة كالحذر ال ينفي التككؿ َُِ
 ٔٔ ثالثان  األاذ بأسباب الحيطة كالحذر في القصص القرآني َُّ
 ٔٔ  تنف  الظالميف مف بأس اهللالحيطة كالحذر ال -ُ َُْ
 ٕٔ اقتراف األاذ بأسباب الحيطة كالحذر بالتكجو إل  اهلل تعال  -ِ َُٓ
 ٕٔ الحيطة كالحذر في متابعة أات مكس   -ّ َُٔ
 ٖٔ منيجية أاذ الحيطة كالحذر -ْ َُٕ
 ٗٔ لممحافظة عم  الديف كالنفسبالسرية والكتمان  رابعان  الحيطة كالحذر َُٖ
 ٗٔ  مؤمف آؿ فرعكف  -أ َُٗ
 ٗٔ أصحاب الكيؼ -ب َُُ
 ُٕ المطمب الخامس: أمن القيادة, والجند, والمؤسسات ُُُ
 ُٕ   أمف القيادة أكالن  ُُِ
 ُٕ أىمية القائد كضركرة تأمينو كحراستو -ُ ُُّ
 ِٕ الرجاؿ المكثكؽ بيـ لكظيفة أمف القيادةااتيار  -ِ ُُْ
 ّٕ ( ااتراؽ صفكؼ العدكي يتمت  بيا أمف القيادة )سرعة البديية الت -ّ ُُٓ
 ْٕ   أمف الجندثانيان  ُُٔ
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 ْٕ أمف الجند في المعارؾ مف ابلؿ -ُ ُُٕ
 ْٕ غزكة بدر -أ ُُٖ
 ٕٓ صبلة الاكؼ -ب ُُٗ
 ٕٓ حفاظان عم  الجندتنقية الصؼ المسمـ  -ِ َُِ
 ٕٔ االاتبار كالتمحيص لمجند -ّ ُُِ
 ٖٕ مؤسسات)المنشآت اليامة(   أمف الثالثان  ُِِ
 ٖٕ مفيـك المؤسسة)المنشأة( -ُ ُِّ
 ٖٕ مفيكـ أمف المؤسسة مف ابلؿ نظرة القرآف لمسجد الضرار -ِ ُِْ
 ٕٗ تأميف المؤسسة بااتيار المكاف اآلمف -ّ ُِٓ
 َٖ المطمب السادس: أمن المواصبلت واالتصاالت ُِٔ
 َٖ   أمف المكاصبلتأكالن  ُِٕ
 َٖ ميف طريؽ العبادةتأ -ُ ُِٖ
 ُٖ تأميف طريؽ السياحة كالزيارات االجتماعية -ِ ُِٗ
 ِٖ تأميف طريؽ التجارة -ّ َُّ
 ّٖ عقكبة قاط  الطريؽ ُُّ
 ٖٓ أنكاع المكاصبلت في القرآف ُِّ
 ٖٓ مكاصبلت البر -ُ ُّّ
 ٖٓ مكاصبلت البحر -ِ ُّْ
 ٖٔ   أمف االتصاالتثانيان  ُّٓ
 ٖٔ االتصاؿ لغةن كاصطبلحان  مفيكـ عممية ُّٔ
 ٖٔ مفيكـ عممية االتصاؿ لغةن  -ُ ُّٕ
 ٖٔ مفيكـ عممية االتصاؿ اصطبلحان  -ِ ُّٖ
 ٖٔ كسائؿ االتصاؿ ُّٗ
 ٕٖ الكسيمة األكل   الرسائؿ الشفكية َُْ
 ٕٖ المشيد األكؿ  الرسائؿ الشفكية مف القيادة لمجند ُُْ
 ٖٖ المشيد الثاني  مف الجند لمقادة ُِْ
 ٖٗ الكسيمة الثانية  االتصاؿ باستاداـ كسائؿ مكتكبة ُّْ
 َٗ أايران  سبب ااتيار اليدىد دكف غيره ُْْ
 ُٗ الكسيمة الثالثة  االتصاؿ باإلشارة كالرمكز ُْٓ
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 ُٗ المشيد األكؿ  مف قصة زكريا  ُْٔ
 ِٗ المشيد الثاني  مف قصة مريـ عمييا السبلـ  ُْٕ
 ّٗ صفات عنصر األمن العسكري المبحث الثالث: ُْٖ
 ْٗ المطمب األول: الصدق واألمانة والتقوى ُْٗ
 ٓٗ أكالن  الصدؽ كاألمانة في نزكؿ الكحي  َُٓ
 ٓٗ ثانيان  في تبمي  الرسالة لمناس كافة ُُٓ
 ٔٗ ثالثان  في تبمي  األنبياء ألقكاميـ ُِٓ
 ٕٗ االصطفاء  الصدؽ كاألمانة سبب في رابعان  ُّٓ
 ٕٗ مكس  ل اصطفاء شعيب -ِ ُْٓ
 ٖٗ في الصدؽ كاألمانة الدركس المستفادة مف قصة مكس   ُٓٓ
 ٖٗ نمكذج الجندم المجيكؿ في أداء األمانة ُٔٓ
 ٗٗ المطمب الثاني: اإليجابية والمبادرة في عنصر األمن العسكري ُٕٓ
 ٗٗ اإليجابية مفيكـأكالن   ُٖٓ
 ََُ ثانيان  أىمية االيجابية ُٗٓ
 َُُ ثالثان  سمات كمعالـ الشاصية االيجابية  َُٔ
 َُِ رابعان  االيجابية في القصص القرآني ُُٔ
 َُِ في حياة الرسكؿ  -ُ ُِٔ
 َُّ في حياة الصحابة -ِ ُّٔ
 َُْ في حياة أصحاب األنبياء -ّ ُْٔ
 َُٓ درس في االيجابية كالمبادرة مف قصة النممة -ْ ُٓٔ
 َُٔ كالمبادرة تزرع الشجاعة كالثقة بالنفس االيجابية-ٓ ُٔٔ
 َُٔ االيجابية كالمبادرة في قصة مؤمف يس -ٔ ُٕٔ
 َُٕ المطمب الثالث: الكفاءة العممية والقدرة البدنية ُٖٔ
 َُٕ أكالن  سبب استابلص الممؾ ليكسؼ  ُٗٔ
 َُٖ ثانيان  سبب ااتيار الممؾ كالقائد المسمـ طالكت  َُٕ
 َُٗ الخبلصة ُُٕ
 َُُ المطمب الرابع: اليدوء وضبط النفس ُِٕ
 ُُُ المطمب الخامس: القدرة عمى التخفي والتمويو ُّٕ
 ُُِ المبحث الرابع: ميام عنصر األمن العسكري ُْٕ
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 ُُّ المطمب األول: الرصد واالستطبلع ُٕٓ
 ُُّ  وأكالن مفيكم ُٕٔ
 ُُٓ ثانيان  الرصد كاالستطبلع في القصص القرآني ُٕٕ
 ُُٓ استطبلع أات مكس   -ُ ُٖٕ
 ُُٓ استطبلع النمؿ -ِ ُٕٗ
 ُُٔ استطبلع إاكة يكسؼ  -ّ َُٖ
 ُُٕ المطمب الثاني: التثبت والدقة في نقل المعمومات ُُٖ
 ُُٕ أكالن  أثره عم  المجتم  ُِٖ
 ُُٖ ثانيان  منيج القصص القرآني  في التثبت كالدقة في نقؿ المعمكمات ُّٖ
 ُُٗ المطمب الثالث: السرعة في توصيل المعمومات ُْٖ
 ُُٗ أكالن  أىمية السرعة ُٖٓ
 ُُٗ ثانيان  أثر السرعة في تكصيؿ المعمكمات عم  أمف األنفس ُٖٔ
 ُُِ تحديد الموقف األمني العسكري المعمومات الواردة و  المبحث الخامس: التعامل مع ُٕٖ
 ُِِ توفرةالمطمب األول: جمع المعمومات الم ُٖٖ
 ُِِ أىمية المعمكمات بالنسبة لمعمؿ االمني ُٖٗ
 ُِّ   المناىج الصحيحة لجم  المعمكماتثانيان  َُٗ
 ُِّ الحصكؿ عم  المعمكمة مف ابلؿ رجاؿ أك عناصر األمف أنفسيـ -أ ُُٗ
 ُِٓ ب  الشيكد مف الجميكر الذيف رأكا الحادثة أك الجريمة ُِٗ
 ُِٕ ؽج  االستجكاب كالتحقي ُّٗ
 ُِٖ المطمب الثاني: تحميل المعمومات وتصنيفيا ُْٗ
 ُِٗ المطمب الثالث: رفع التوصيات )النتيجة والحكم( ُٓٗ
 َُّ الفصل الثاني: األمن الغذائي في ضوء القصص القرآني ُٔٗ
 ُُّ المبحث األول: األمن الغذائي تعريفو وأىميتو ُٕٗ
 ُِّ يالمطمب األول: مفيوم األمن الغذائ ُٖٗ
 ُّّ المطمب الثاني: أىمية األمن الغذائي ُٗٗ
 ُّّ عبلقة الغذاء باألمف  ََِ
 ُّٓ المبحث الثاني: منيج القصص القرآني في إرساء أسس األمن الغذائي َُِ
 ُّٔ المطمب األول: الدعوة إلى اإليمان والتقوى والحث عمى االستغفار َِِ
 ُّٔ كلأكالن  الدعكة إل  اإليماف كالتق َِّ
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 ُّٔ ثانيان  الحث عم  االستغفار َِْ
 ُّٕ المطمب الثاني: الحث عمى العمل َِٓ
 ُّٕ أكالن  مفيكـ العمؿ َِٔ
 ُّٖ ثانيان  أىمية العمؿ َِٕ
 َُْ المطمب الثالث: استغبلل الموارد الطبيعية واألرض بالزراعة  َِٖ
 َُْ لمزراعةأكالن  استاداـ أحدث الكسائؿ كالتقنيات الحديثة  َِٗ
 َُْ ...ثانيان  استكشاؼ قكانيف اهلل في الطبيعة كتنكي  المحاصيؿ َُِ
 َُْ ثالثان  الجيد اإلنساني بإحياء األرض كاستصبلحيا كاالستفادة منيا ُُِ
 ُُْ رابعان  السعي في األرض كبذؿ الجيد في استصبلحيا ُِِ
 ُُْ ر ثبلثةيرسي دعائـ األمف الغذائي بأمك  اامسان  يكسؼ  ُِّ
 ُِْ الزراعة مف أفضؿ المكاسب بعد الجياد في سبيؿ اهلل ُِْ
 ُّْ المطمب الرابع: ترشيد االستيبلك ومنع االحتكار ُِٓ
يتاء الزكاة ُِٔ  ُْٓ المطمب الخامس: األمر باإلنفاق وا 
يتاء الزكاة يدؿ عم  الكجكب  ُِٕ  ُْٓ أكالن  األمر باإلنفاؽ كا 
يتاء الزكاة عم  األمف الغذائيثانيان  أثر اإل ُِٖ  ُْٔ نفاؽ كا 
 ُْٖ المطمب السادس: النشاط االقتصادي )التجارة( ُِٗ
 ُْٖ أكالن  أثر فريضة الحج عم  األمف الغذائي َِِ
 ُْٖ أثر فريضة الحج عم  قطاع غزة المحاصر ُِِ
 ُْٗ ثانيان  رحمتي الشتاء كالصيؼ ِِِ
 ُْٗ الخبلصة ِِّ
 َُٓ الث: عقوبة المعتدين عمى األمن الغذائي المبحث الث ِِْ
 ُُٓ  وثواب الصدقة وخطر الربا المطمب األول: عقوبة آكل الربا ِِٓ
 ُُٓ أكالن  عقكبة آكؿ الربا  ِِٔ
 ُِٓ ثكاب الصدقة كاطر الرباثانيان   ِِٕ
 ُّٓ المطمب الثاني: عقوبة مانعي الصدقة والزكاة ِِٖ
 ُّٓ (قصة أصحاب الجنة)دنيا أكالن  الحرماف في ال ِِٗ
 ُْٓ ثانيان  يعذبكف بيا في اآلارة َِّ
 ُٓٓ يقاتؿ مانعي الزكاة أبك بكر  ُِّ
 ُٔٓ المطمب الثالث: عقوبة المطففين ِِّ
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يفاء الكيؿأكالن  حكـ تطفيؼ كتاسير الميزاف ِّّ  ُٔٓ   كا 
 ُٕٓ ثانيان  عقكبة تطفيؼ كتاسير الميزاف ِّْ
 ُٗٓ سبيلابع: عقوبة قطع الالمطمب الر  ِّٓ
 ُٗٓ أكالن  جريمة قط  السبيؿ ِّٔ
 َُٔ ثانيان  استحقاؽ العذاب ِّٖ
 ُُٔ : األمن الفكري في ضوء القصص القرآني ثالثالفصل ال ِّٗ
 ُِٔ وأىميتو مفيوموالمبحث األول: األمن الفكري  َِْ
 ُّٔ األمن الفكري  مفيومالمطمب األول:  ُِْ
 ُّٔ لثاني: أىمية األمن الفكريالمطمب ا ِِْ
 ُٓٔ المبحث الثاني: منيج القصص القرآني في إرساء أسس األمن الفكري ِّْ
 ُٔٔ المطمب األول: الدعوة إلي التفكر في ممكوت اهلل ِْْ
 ُٔٔ أكالن  دعكة القرآف لمتفكر في ممككت اهلل ِْٓ
 ُٔٔ ال يعرؼ عظمة اهلل إال العاقمكف -ُ ِْٔ
 ُٕٔ أصحاب التفكر كالتذكر آليات اهلل لك األلبابأك  -ِ ِْٕ
 ُٖٔ نعـ اهلل ال تعد كال تحص  -ّ ِْٖ
 ُٗٔ فكائد التفكر في ممككت اهللثانيان   ِْٗ
ثبات الخالق عمى المطمب الثاني: االستدالل َِٓ  ُٗٔ الباىرة اهلل قدرة وا 
 ُُٕ المطمب الثالث: التمييز بين الخير والشر ُِٓ
 ُُٕ   الجزاء مف جنس العمؿأكالن  ِِٓ
 ُُٕ الكريـ القرآف في كالشر الاير بيف لتمييز  اان ثاني ِّٓ
 ُُٕ إلياـ النفس البشرية بالتمييز بيف الاير كالشرثالثان   ِْٓ
 ُِٕ الياـ الشر لئلعبلـ كليس لمعمؿ أما الاير فممعمـ كالعمؿرابعان   ِٓٓ
 ُّٕ التي ىي أحسنالمطمب الرابع: الدعوة إلي الجدال ب ِٔٓ
 ُْٕ المطمب الخامس: التحذير من التبعية الفكرية ِٕٓ
 ُْٕ أكالن  األمر باتباع أصحاب المنيج القكيـ كالفكر الصحيح ِٖٓ
 ُْٕ ثانيان  األمر بالبعد عف أصحاب األىكاء الضالة كعدـ طاعتيـ ِٗٓ
 ُٕٓ ثالثان  األمر باتباع الكحي كالتككؿ عم  اهلل َِٔ
 ُٕٔ لمطمب السادس: إفحام المعاندين بالحجة الدامغةا ُِٔ
 ُٕٔ أكالن  حتمية ظيكر الحؽ عم  الباطؿ ِِٔ
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 ُٕٕ ثانياي  نماذج مف القصص القرآني ِّٔ
 ُٕٗ ثالثان  المحاججة كدف  اإليياـ صنعة األنبياء ِْٔ
 ُٕٗ المطمب السابع: أخذ العبرة والعظة مما حل باألمم السابقة ِٓٔ
 َُٖ الشيطان وخطوات وساوس اتباع من التحذير :الثامن مطمبال ِٔٔ
 َُٖ أكالن  بياف أف اتباع اليكل عبادة لمشيطاف ِٕٔ
 ُُٖ ثانيان  التحذير مف اتباع اطكات الشيطاف ِٖٔ
 ُِٖ طريؽ الابلص مف الكسكاس الاناس ِٗٔ
 ُِٖ المطمب التاسع: ىجر المعاصي والذنوب َِٕ
 ُِٖ عاصي كالذنكباألمر بيجر الم  -ُ ُِٕ
 ُّٖ أثر ىجر العصاة عم  إبراىيـ  -ِ ِِٕ
 ُّٖ ىجر المعاصي كالذنكب شرط لقبكؿ البيعة -ّ ِّٕ
 ُْٖ المبحث الثالث: مظاىر االنحراف الفكري ِْٕ
 ُٖٓ الفكرم االنحراؼ مفيكـ ِٕٓ
 ُٖٓ المطمب األول: االبتداع والجيل والغمو في الدين ِٕٔ
 ُٖٓ عيس   في الكتاب أىؿ غمك  -أ ِٕٕ
 ُٖٔ كالسنة )الكحي( الكتاب ماالفة  -ب ِٖٕ
 ُٖٔ كرسكلو اهلل سبيؿ عف المنحرفة الفكرية السبؿ اتباع  -ج ِٕٗ
 ُٕٖ الديف في لمغمك المبلزمة كاآلفات العيكب َِٖ
 ُٖٖ أولياء الكافرين اتخاذ الثاني: المطمب ُِٖ
 ُٖٖ الطرد مف رحمة اهلل  أكالن  ِِٖ
 ُٖٖ األعماؿ بكار نيان ثا ِّٖ
 ُٖٖ ثالثان  الضبللة  كالفساد الكبير ِْٖ
 ُٖٗ الشرعية بالتكاليف االستيزاء : الثالث المطمب ِٖٓ
 ُٖٗ الشرعية بالتكاليؼ االستيزاء حكـ أكالن  ِٖٔ
 ُٖٗ معيـ القعكد أك المستيزئيف مجاراة عدـ :ثانيان  ِٕٖ
 َُٗ القرآن يف المشتبيات إتباع :الرابع المطمب ِٖٖ
 َُٗ العقل وتعطيل بالباطل االحتجاج الخامس: المطمب ِٖٗ
 ُُٗ واألقوال األعمال بين السادس: التناقض المطمب َِٗ
 ُِٗ المطمب السابع: حب الدنيا عمى اآلخرة ُِٗ
 ُْٗ ) الردة الفكرية(  المبحث الرابع: آثار وعقوبة االنحراف الفكري ِِٗ
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 ُٓٗ ار االنحراف الفكري عمى األمةالمطمب األول: آث ِّٗ
 ُٔٗ عقوبة االنحراف الفكري المطمب الثاني: ِْٗ
 ُٔٗ  كعدـ أاذ العبرة كالعظة حكاسيـ تعطيؿ بسبب اإلىبلؾ األكؿ  المثاؿ ِٓٗ
 ُٔٗ كالتدمير يبلؾال: الثاني المثاؿ ِٔٗ
 ُٕٗ األمف كانعداـ التجكي  الثالث  المثاؿ ِٕٗ
 ُٕٗ كالدـ كالضفادع كالقمؿ كالجراد الطكفاف  الراب  المثاؿ ِٖٗ
 ُٖٗ وعبلجو المبحث الخامس: سبل الوقاية من االنحراف الفكري ِٗٗ
 ُٗٗ الفكري االنحراف من الوقاية األول: المطمب ََّ
 ُٗٗ  المؤمنيف دكف مف بطانة اتااذ عدـ أكالن  َُّ
 ََِ اءثانيان  عدـ اتااذ الكفار كالييكد كالنصارل أكلي َِّ
 ََِ ثالثان  عدـ اتااذ اآلباء أك العشيرة أكلياء إف كانكا أعداء هلل كرسكلو َّّ
 ََِ الفكري االنحراف عبلج :الثاني المطمب َّْ
 ََِ عمييما التقدـ كعدـ كالسنة الكتاب أىمية إبراز : أكالن  َّٓ
براز لئلسبلـ السميـ الفقو نشر ثانيان  َّٔ  ََِ التشري  مقاصد كا 
 َُِ بكاجبيـ لمقياـ كالعمماء لمدعاة الااص اإلعداد ثالثان  َّٕ
 َُِ الحقكؽ تعميـ رابعان  َّٖ
 َُِ المسمـ منيج ىي التي األمكر في التكسط تعميـ اامسان  َّٗ
 َُِ الحؽ التديف في كمنيج كتعميمو الديف  ىذا يسر إبراز  سادسان  َُّ
 َُِ ...كافة بيف المكازنة سبلـ  م اإل أاذ في الشمكلية تعميـ سابعان  ُُّ
 َُِ الناس م  بيا كالتامؽ اإلسبلمية األابلؽ تعميـ ثامنان  ُِّ
 َِِ فكريان  المنحرفيف م  الشرعي التعامؿ :تاسعان  ُّّ
 َِّ سادسًا: الخاتمة ُّْ
 َِّ أواًل: النتائج ُّٓ
 َِْ ثانيًا: التوصيات ُّٔ
 َِٔ سابعًا: الفيارس ُّٕ
 َِٔ : فيرس اآلياتأوالً  ُّٖ
 ِِٔ ثانيًا: فيرس األحاديث ُّٗ
 ِِٖ ثالثًا: فيرس األعبلم َِّ
 ِِٗ رابعًا: فيرس المراجع ُِّ
 ِِْ فيرس: الموضوعات ِِّ
 ِّٓ ممخص الرسالة ِّّ
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 ممخص الرسالة

 احتكل القصص القرآني عم  المفاىيـ األمنية الشاممة كالمتنكعة  كقد تناكؿ ىذا البحث تمؾ

المصطمحات األمنية الماتمفة  كاشتقاقاتيا  كأنكاعيا  كأيضان كضح البحث مصطمحات األمف 

العسكرم مف ابلؿ القصص القرآني  ككذلؾ عبلج قضاياه  كأزماتو الماتمفة في شت  المجاالت  ثـ 

تحدث الباحث عف األمف الغذائي  كعبلج مشكبلتو  بإيجاد الحمكؿ المناسبة ليا مف ابلؿ تعمـ 

  كضكابطو  ككذلؾ معالجة الفكرملدركس مف القصص القرآني  ككذلؾ تناكؿ البحث أسس األمف ا

 تمؾ االنحرافات الفكرية.

 

 

 

ABSTRACT 

 

Contained Qur'anic stories on the security concepts of 

comprehensive and diverse, has dealt with this search those term the 

various security, and derivations, types, and also broad research 

terms of military security through Qur'anic stories, as well as 

treatment issues and crises of different in various areas, then spoke 

research on food security, and treatment problems, finding 

appropriate solution by learning lesson from the Qur'anic stories, as 

well as eating induction Islamic intellectual foundations of security, 

and controls, as well as address those deviations property.                 

                                                                   

 


