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 داءـــإه
ف سيدنا ل األمانة كنصح األمة إلى نبي الرحمة كنكر العالميدٌ الرسالة كأى غ بم  إلى مف 

 .محمد صمى اهلل عميو كسمـ

، إلى مف أحمؿ إلى مف عممني العطاء بدكف انتظار، مو اهلل بالييبة كالكقارمف كمٌ لى إ

 .كالدم رحمو اهللركح ، إلى ؿ فخاراسمو بك

 .أمي رحميا اهللركح ، إلى إلى معنى الحب كالحناف كالتفاني

سراءإلى زكجي ك  لى أكالدم: براء، كا  خبلص ،رفيؽ دربي أبك براء، كا   ، كمصعب كا 

يماف  .كا 

 ، محمد أخي الذم حيرمت منو أسيران كحران إخكتي كأخكاتي كأخص مف بينيـ إلى 

 .ر المحرر المبعد إلى غزة الحبيبةاألسي)أبك سيؼ الديف( 

كتكر غساف ىرماس حفظو اهلل الد :تاذم الذم عممني حب العمـ الشرعيإلى أس

 .كرعاه

 .األسرل كالمعتقميف :ضحكا بحريتيـ مف أجؿ حرية غيرىـ إلى مف

 .: شيداء فمسطيفـ أكـر منا مكانةى مف ىإل

 .إلى فمسطيف الحبيبة

إلييـ جميعان أىدم ىذا البحث المتكاضع راجية مف اهلل أف يككف في ميزاف حسناتي 

 .يـك ال ينفع ماؿ كال بنكف



 

  س

 

 شكر وتقدير 
  [7إبػػراىيـ:]نْ وَاِذْ تَأأؤََذىَ بَكُمْأأنْ نَأأكِي تَأأمََْتْنْ َّ ٍِأأ ًََمْ انطبلقػػان مػػف قػػكؿ اهلل تعػػالى: 

مػػػف إتمػػػاـ ىػػػذه  أنعػػػـ عمػػػي  أتكجػػػو إلػػػى اهلل سػػػبحانو كتعػػػالى بالحمػػػد كال نػػػاء عمػػػى مػػػا 

، كأسألو تعالى أف يكػكف ىػذا العمػؿ خالصػان لكجيػو الكػريـ ، كانطبلقػا مػف قػكؿ الرسالة

يــ ن لــم تجــدوا مــا تكاي ونــ  بــ   ،مــن صــني إلــيكم معرويــًا يكــاي و "; (اهلل )رسػػكؿ 

أسػػاتذة الكػػراـ  يجػػزاكـ اهلل كػػؿ خيػػر أسػػاتذت  .(2)"كايــمتمو  تــى تــروا أنكــميــادعوا لــ  ح

 كجعمكـ ممف يدخمكف الجنة مف أكسع أبكابيا.كمية الشريعة، 

لػػى الػػدكتكر الفاضػػؿ ىػػاركف كامػػؿ الشػػرباتي حفظػػو  ر كرعػػاه كػػؿ الشػػكر كالتقػػدياهلل كا 

كافر، كجيػده لػـ يبخػؿ عمػي بشػيء مػف عممػو الػك الذم تفضؿ باإلشراؼ عمى رسػالتي، 

كمػا  ي خيػر مػا جػزل بػو شػيخان عػف تمميػذه،كأدعك اهلل تعػالى أف يجزيػو عنػ ،المتكاصؿ

 : اذم الكريميف عضكم لجنة المناقشةأتقدـ بالشكر ألست

 إسماعيؿ نكاىضة.: صاحب الفضيمة الدكتكر

 عطية األطرش. كصاحب الفضيمة الدكتكر:

                                                 
(1)
ههْ  128/ٓ 2ؼ، ط، ًزبة اُيًبح، ثبة اُْعٌي أثٖ داّداَُغَزب٢ٗ األىك١، أثٞ كاٝك ٤ٍِٔبٕ ثٖ األّؼش ، 

،  دؾؾٚ ث٤دوٝد، :: ثدلٕٝ ،د: ثدلٕٝ-، رؾو٤ن: ٓؾٔل ٓؾ٢ اُل٣ٖ ػجدل اُؾ٤ٔدل، أٌُزجدخ اُؼةدو٣خ،  د٤لا1672

، 2، ٌٓزجددخ أُؼددبهف، :290، ، ٓ صححس٘ر عححٌي أثححْ داّد ّ حح ٘ َاألُجددب٢ٗ، األُجددب٢ٗ، ٓؾٔددل ٗب ددو اُددل٣ٖ، 

 .ٛـ 1417
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كتخرج إلى النكر بأفضؿ صكرة  ،كمياحتى تؤتي أ ،لقبكليما مناقشة ىذه الرسالة

مة فجزاىما اهلل عني خير الجزاء.  كأبيى حي

جامعػػػة )ىػػػذا الصػػػرح العممػػػي الشػػػام  القػػػانميف عمػػػى كمػػا أتكجػػػو بالشػػػكر الجزيػػػؿ إلػػػى 

 .المباركة في خدمة طمبة العمـ دىـ، عمى جيك (الخميؿ

خراجػوفػي إنجػاز بح ػي كأخيران فإني أشكر كؿ مػف سػاىـ  كػؿ مػف كأشػكر  إلػى النػكر كا 

 دعا اهلل تعالى لي بالتكفيؽ كالنجاح.
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 ممخص البحث

 األخبلقي كالجيادم في سكرتي األنفاؿ كاإلسراء. عنكاف البحث: الجانب

لمجاىػػدكف ـز بيػػا اتػػتسػػميط الضػػكء عمػػى األخػػبلؽ التػػي يم تيػػدؼ ىػػذه الدراسػػة إلػػى

 اإلسراء كاألنفاؿ. كالتي أشارت إلييا سكرتا

 بالتعريؼ بسكرتي اإلسراء كاألنفاؿ. الفصؿ األكؿبدأت في 

عػف تعريػؼ األخػبلؽ كالجيػاد، كه ارىمػا فػي بنػاء  كتحد ت في الفصؿ ال اني      

 العبكديػة هللعػف مجتمع فاضؿ كريـ، كقػد اشػتمؿ عمػى سػتة مباحػث، تحػد ت فييػا 

يتػػػػػاء ذكم القربػػػػػى كاليتػػػػػامى، كتحػػػػػد ت عػػػػػف األخػػػػػبلؽ المتعمقػػػػػة  كبػػػػػر الكالػػػػػديف، كا 

بػػػالمجتمع الفاضػػػؿ الكػػػريـ كىػػػي االبتعػػػاد عػػػف كػػػؿ مػػػف الزنػػػا، كاإلسػػػراؼ كالتبػػػذير 

كالبخؿ، كعف خطكرة قتؿ النفس المسممة، كما أنػو يجػب عمػى المجتمػع المسػمـ أف 

يفاء الكيؿ كالميزاف كالتكاضع، كما نبيػت ةالعيكد، كاألمانب ءتسكده أخبلؽ الكفا ، كا 

مػػػػف حيػػػػث الكػػػػريـ ديث عػػػػف القػػػػرهف إلػػػػى خطػػػػكرة اإلشػػػػاعة، كأنييػػػػت الفصػػػػؿ بالحػػػػ

 و.كحبلكتي  كفضميو وعظمتي 

كػػاف الحػػديث عػػف مكػػامف القػػكة كالعبكديػػة التػػي ينب ػػي أف ف: أمػػا فػػي الفصػػؿ ال الػػث

فييػا عػف يككف عمييا المجاىػدكف، كقػد اشػتمؿ الفصػؿ عمػى  بل ػة مباحػث تحػد ت 

 ف، كقكة األخبلؽ، كالترابط األسرم.قكة العقيدة لدل المجاىدي
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كقد  حرب التي يشنيا االحتبلؿ كه ارىا كاف الحديث عف الف: الفصؿ الرابع أما في

اشػػتمؿ عمػػى خمسػػة مباحػػث تحػػد ت فييػػا عػػف نشػػر الفسػػاد مػػف قبػػؿ االحػػتبلؿ فػػي 

المجتمػع مػػف خػػبلؿ نشػر الربػػا، كالزنػػا، كالتفكػػؾ األسػرم، كزرع الفػػتف، كمػػا تحػػد ت 

مطات االحػػػػػتبلؿ فػػػػػي المبحػػػػػث ال ػػػػػاني عػػػػػف أىػػػػػداؼ التسػػػػػييبلت التػػػػػي تمنحيػػػػػا سػػػػػ

 يا  كتػػػأ ر أبناننػػػا بحيػػػاة األعػػػداءلمفمسػػػطينييف كىػػػي شػػػد االنتبػػػاه إلػػػى االىتمػػػاـ بالػػػدن

كمػػف اجػػؿ تحقيػػؽ المكاسػػب الماديػػة لبلحػػتبلؿ، ككػػاف المبحػػث ال الػػث عػػف السػػقكط 

األخػػػبلؽ التػػػي شػػػكؿ  ، أمػػػا المبحػػػث الرابػػػع فكػػػاف عػػػفاألخبلقػػػي كالسػػػقكط األمنػػػي

األمػػػـ، كالفسػػػاد ىػػػك عامػػػؿ ىبلكيػػػا، كفػػػي المبحػػػث بنػػػاء  عػػػامبلن ميمػػػان مػػػف عكامػػػؿ

الخػػامس كاألخيػػر تحػػد ت عػػف ه ػػار الحػػرب األخبلقيػػة التػػي يشػػنيا االحػػتبلؿ كىػػي 

 انييار ركح الجياد كالمقاكمة ،كالفرقة بيف أبناء األمة الكاحدة.

تبعيػػػػا ك  ػػػـ جػػػاءت الخاتمػػػة كفييػػػػا أىػػػـ النتػػػانص كالتكصػػػيات التػػػػي تكصػػػمت إلييػػػا، 

 رس.   المراجع كالفيا
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Summary of the research 

Title of the research: The moral and the martial aspect in Al- anfal and 

Al- isra'e suras. 

This research aims to highlight the morals of the warriors that both Al- 

anfal and Al- isra'e suras point to. 

I started by defining both Al- anfal and Al- isra'e suras. 

In the first capter I defind both morals and militancy and their effects in 

constructing and creating a good generous society .The first 

chapter includes six subjects . 

I talked about worship to God, good, generous society, such as avoiding 

adultery, wasting, parsimony and the danger of killing souis of 

Muslims. Many morals should be spread in Muslim society such as 

covenant and measure faithfulness, honesty and to be humble. I 

warned from the dangers of rumor. Finally, I ended the chapter by 

mentioning greatness, grace and the pleasantness of Koran. 

In the second chapter, I talked about the aspects of power and worship 

that warriors should have, therefore it has three main subjects, 

warrior's worship power, moral's power and family connection. 

The third chapter deals with the occupation's war and it effects and 

includes five subjects. I talked about spreading corruption in the 

society by occupation throw usury, adultery, breaking families up, 

and creating trouble. In the second subject, I talked about the aims 

of the facilities that the occupation introduces for Palestinians that 

aim to attract their attention to imitate our enemy's lives by our 

children in their present lives and to fulfill the occupation's 

material targets. The third subject is about the moral and security 

downfall. The fourth subject with morals as a necessary and an 
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important aspect in supporting and creating nations compare to 

corruption as an as an aspect of damaging  an collapsing. 

In the fifth subject I mentioned the moral effects of occupation's war and 

tasks such as, resistance collapsing and scattering nation. Finally, 

the conclusion includes the results, recommendation that I reached 

followed by the table content. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ه

 

  المقدمة

إف الحمػػد هلل، نحمػػده كنسػػتعينو كنسػػت فره كنسػػتيديو كنتػػكب إليػػو، كأشػػيد أف ال        

اًْفِأَُوا ِِفَفًاأف وَقِاَأفٕ     :و، القانػؿ سػبحانو فػي محكػـ ا يػاتإلو إال اهلل كحده ال شريؾ ل

]التكبة:   تْنْ تَعْلَوُوىَمْنْ اِىْ كْنْوَجَفهِ ُوا كِؤَهْوَانِمْنْ وَأًَْفْسِمْنْ ًٌِ سَبَِلِ انَلهِ ذَنِمْنْ ٌَََِْ نَ

كأفضػؿ مػف جاىػد فػي  اهلل كرسكلو، أفضؿ الرسؿ كخػاتميـكأشيد أف محمدنا عبد  ،[41

بلمو عميػػو سػػبيؿ اهلل بنفسػػو حتػػى كسػػرت رباعيتػػو كشػػص كجيػػو الكػػريـ، فصػػبلة ربػػي كسػػ

، كعمػػى هلػػو األطيػػار، كصػػحابتو األخيػػار الػػذيف جاىػػدكا فػػي رمػػا تعاقػػب الميػػؿ كالنيػػا

ات، كعمػػى التػابعيف ليػػـ  بأنفسػيـ فسػػجمكا عمػى جبػػيف التػاري  أعظػػـ االنتصػار سػبيؿ اهلل

 بعد :، أما يـك الديف إلى

رل فػػػػي فكػػػػر الصػػػحكة اإلسػػػػبلمية المعاصػػػػرة كعمميػػػػا ٍبػػػػتحتػػػؿ قضػػػػية الجيػػػػاد أىميػػػة كي 

كتصكر الجماعػات اإلسػبلمية العاممػة عمػى السػاحة ليػذه القضػية كتطبيقيػا فػي الكاقػع 

ليػا، كالشػؾ  مف االختبلؼ كاالفتراؽ بيف مرجح لبعض الصكر كمانع سبب ك يران مما يي 

نػػة مػػف أمػػره فػػي ىػػذا البػػاب الخطيػػر حتػػى ال مػػـ كبيٌ أنػػو يمػػـز المسػػمـ أف يكػػكف عمػػى عً 

فيقػع فػي النفػاؽ  ،ممذاتػو عمػى أمػر هخرتػوك دنيػاه  مػؤ ران اهلل عميػو يككف تاركان لما أكجبو 

سػبيؿ ال كايػة مػف حيػث أراد اليدايػة ميٍقػًدمان كىك ال يشعر، ككذلؾ حتى ال يككف سػالكان 

 .كأمتو كدعكتو مف حيث أراد نفعيا عمى ما يضر نفسو
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 : الجانب األخبلقي كالجيادم في سكرتي األنفاؿ كاإلسراءفي مكضكع  أىمية البحث

 .جكد معالـ التحرير في ىذه السكرةعبلقة سكرة اإلسراء بفمسطيف كك -1 

أف يككنػكا الجيػؿ المكعػكد مػف أجػؿ  ،ؤلخػبلؽ االيجابيػةشػعب الفمسػطيني لحاجة ال -2

 .كالنكاة الصمبة لؤلمة المسممة بالنصر

ر مسػػتكل اإليمػػاف الػػذم يجػػب أف يصػػؿ إليػػو المجاىػػدكف مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ الت ييػػ -3

، بعػػػػد أف عجػػػػزت الجيػػػػكش العربيػػػػة كاإلسػػػػبلمية عػػػػف المطمػػػػكب بتأييػػػػد اهلل تعػػػػالى ليػػػػـ

، كبسػبب مػا كصػؿ إليػو ف كىف في جميع النػكاحيمت إليو متحقيؽ ذلؾ بسبب ما كص

يػان مػف خػبلؿ عػدة نا مف تفكؽ مػادم كتكنكلػكجي كقدرتػو عمػى إسػقاط الشػباب أمنؤ اأعد

ػػػػىـ بً ؤ كسػػػػانؿ منيػػػػا إغػػػػرا ب الػػػػدنيا كالمقارنػػػػة بػػػػيف حيػػػػاة المجتمػػػػع الفمسػػػػطيني كحيػػػػاة حي

ؽ التػي المجتمع الصييكني مف حيث الرخاء كالرفاىية، لػذلؾ يجػب االعتصػاـ بػاألخبل

 .كنتفكؽ عمى أعداننا أمرنا اهلل بيا لتمدنا بالقكة

 بنصر اهلل المكعكد كما ىك في سكرة اإلسراء. مسمميفتعزيز  قة ال -4

 

 سبب اختيار الموضوع;

نػػػػا مػػػػا تتعػػػػرض لػػػػو فمسػػػػطيف كالقضػػػػية الفمسػػػػطينية مػػػػف مػػػػؤامرات كمكانػػػػد فػػػػي كقت-1

سػػمط أف أي  فكػػاف لزامػػان عمػػي   ،ةالحاضػػر مػػف قبػػؿ العػػدك الصػػييكني، كأذنابػػو فػػي المنطقػػ

ء عمػى ىػذا المكضػكع لمػا لػو مػف أىميػة فػي تربيػة األجيػاؿ عمػى األخػبلؽ كالقػيـ الضكٍ 



 

 ً 

 

د شػػػػريحة كبيػػػػرة مػػػػف أبنػػػػاء التػػػػي ىػػػػي المحػػػػرؾ لمقيػػػػاـ بفريضػػػػة الجيػػػػاد المعطمػػػػة عنػػػػ

 .المسمميف

ميمػة  سكرتا اإلسراء كاألنفاؿ إحداىما مكية كاألخرل مدنية، بينيما أمػكر مشػتركة -2

في مكضػكع أخػبلؽ المجاىػديف، كمػع ذلػؾ فقػد تفػردت كػؿ كاحػدة بجممػة مػف األخػبلؽ 

 ال بد منيا في مجتمع مسمـ مجاىد. التي

 

 أهداف البحث ; 

التػػػػي تػػػػنيض بػػػػالمجتمع مػػػػف سػػػػكرتي اإلسػػػػراء كاألنفػػػػاؿ اسػػػػتخراج هيػػػػات األخػػػػبلؽ  -1

 .الفمسطيني

ف جنػػد اهلل لتحريػػر ؽ أف نكػػك إبػػراز مسػػتكل اإليمػػاف الكاجػػب الكصػػكؿ إليػػو لنسػػتح -2

 .كسانر ببلد المسمميف كفمسطيف المسجد األقصى

 مة. ة األي د  معالجة ه ار الكىف كالفتكر الذم يعاني منو الشباب الذيف ىـ عي  -3

الكصكؿ بالمجاىديف إلػى التمسػؾ بػاألخبلؽ الفاضػمة مػع أقػاربيـ كمجػتمعيـ كمػع  -4

 األعداء.

 ي أف تككف عند المجاىديف.بياف مكامف القكة التي ينب  -5

 التحذير مف الحرب التي يشنيا االحتبلؿ عمى األخبلؽ. -6

 

 



 

 ُ 

 

 الجاود والدراسات السابقة ;

قاؿ بػأف  كبالرغـ مف أنو ،في كتابو) تفسير سكرة اإلسراء ( الدكتكر أحمد نكفؿ -1

اـ ، إال أف حدي ػػػو عػػػف األخػػػبلؽ  كػػػاف بشػػػكؿ عػػػاألخػػػبلؽ ىػػػي محػػػكر السػػػكرة

 .  ز ال بلث صفحاتكمكجز لـ يتجاك 

كىنػػػاؾ الك يػػػر مػػػف الكتػػػب كاألبحػػػاث التػػػي تتحػػػدث عػػػف المجاىػػػديف كالتربيػػػة       

، ألف ليػػػا أخػػػبلؽ المجاىػػػديف فػػػي سػػػكرة اإلسػػػراء، لكػػػف أردت البحػػػث فػػػي ياديػػةالج

ف ىػي تكػك  قػدإال لحكمػة  ارتباطان بفمسطيف كلـ تيذكر ىػذه األخػبلؽ فػي ىػذه السػكرة

 ، ذلػػؾ الجػػرح الػػدامي فػػي خاصػػرة األمػػة اإلسػػبلميةبدايػػة الطريػػؽ لتحريػػر فمسػػطيف

 .  ألنفاؿ التي تناكلت مكضكع الجياد كأحكامواكتحد ت عف سكرة 

 

 حدود البحث ; 

، كبتفسػػػػير كاألنفػػػاؿاإلسػػػراء تي ث بػػػالتعريؼ بسػػػكر سػػػأقـك مػػػف خػػػبلؿ ىػػػذا البحػػػػ      

مكا إلػػػى ا بالمجاىػػػديف ليصػػػمػػػكبيػػػاف عبلقتي تيف،سػػػكر الا يػػػات المتعمقػػػة بػػػاألخبلؽ فػػػي 

، مػع ء المكانػة العاليػة فػي تحريػر مػا اغتصػب مػف أرض اإلسػراءلمرتبة تػؤىميـ  لتبػكً 

 .  االستشياد ببعض ا يات مف سكر أخرل ذات عبلقة بالمكضكعات المطركحة

 

 

 



 

 ٓ 

 

  مناج البحث; 

لمنصػػػػكص القرهنيػػػة الػػػػكاردة فػػػػي اعتمػػػدت فػػػػي ىػػػذه الدراسػػػػة عمػػػػى المػػػنيص االسػػػػتقراني 

مسػػػػػػػػتعينة بػػػػػػػػالمنيجيف الكصػػػػػػػػفي  -مكضػػػػػػػػكع البحػػػػػػػػث –فػػػػػػػػاؿ سػػػػػػػػكرتي اإلسػػػػػػػػراء كاألن

 .رهنيةكاالستنباطي كما ىك الحاؿ في معظـ الدراسات الق

 خطوات البحث;

 .كاألنفاؿ اإلسراء تيات التي تحد ت عف األخبلؽ في سكر جمع ا ي  -1

فان مكضػػػكعيان حسػػػب فصػػػكؿ كمباحػػػث الخطػػػة يترتيػػػب كتصػػػنيؼ ا يػػػات تصػػػن  -2

 المقترحة.

 .ب السنة النبكيةاالعتماد عمى كت  -3

، فػي ضػكء مػا التفسير المعتمدة، بعػد تحميميػا كتب إلىدراسة ا يات بالرجكع   -4

 .رذكرت كتب التفسي

ا إل ػراء الرجكع إلػى الكتػب التػي تحػد ت عػف األخػبلؽ الحميػدة كاالقتبػاس منيػ -5  

 .البحث بأقكاؿ أىؿ العمـ

 ترجمة األعبلـ المبيمة في البحث. -6

 ة كذلؾ في اليامش.بيمات ال ر الكم معانيبياف -7

 .عمؿ فيرس لممصادر كالمراجع-8 

 

 



 

  ض

 

   ;البحث  محتوى

 فصكؿ كخاتمة، كىي كالتالي:  أربعةيشتمؿ البحث عمى مقدمة ك 

 المقدمة

 : التعريؼ بسكرتي األنفاؿ ك اإلسراءالفصل األول

 كيشتمؿ عمى مبح يف:

 : التعريؼ بسكرة األنفاؿ.المبحث األول

 التعريؼ بسكرة اإلسراء.: المبحث الثان 

ا فػي بنػاء مجتمػع مػ، كه ارىباألخبلؽ كالجيػاد ل ػة كاصػطبلحان  التعريؼ ;الفصل الثان 
 .كريـك فاضؿ 

 كيشتمؿ عمى ستة مباحث:
 .تعريؼ كؿ مف األخبلؽ كالجياد :المبحث األول
 .: العبكدية هللالمبحث الثان 

   ألقارب كعبلقتيا بالمجاىديف:  األخبلؽ المتعمقة بكجكه الصمة مع االمبحث الثالث 
 : األخػػبلؽ المتعمقػػة بكجػػكه الصػػمة مػػع المجتمػػع كعبلقتيػػا بالمجاىػػديفالمبحــث الرابــي

   ـ كدكره في بناء أخبلؽ المجاىديف: تعاىد القرهف الكريبحث الخامسالم
   .: ه ار األخبلؽ في بناء شخصية المجاىديفالمبحث السادس
 .المجاىدكف التي ينب ي أف يككف عمييا الشديد( مكامف القكة ) البأس ;الفصل الثالث

 كيشتمؿ عمى  بل ة مباحث:

 . : قكة العقيدةالمبحث األول

 غرس اإليماف باليـك األخر.: المبحث الثان 

 .: اإليماف مظير الكماؿ الخمقيالمبحث الثالث



 

:  

 

 .يا االحتبلؿ عمى األخبلؽ كه ارىاالحرب التي يشن ;الفصل الرابي
  ة مباحث:كيشتمؿ عمى  بل
 .: نشر الفسادالمبحث األول

   : عكامؿ بناء األمـ كىبلكياثان المبحث ال
 .ب األخبلقية التي يشنيا االحتبلؿ: ه ار الحر ثالثالمبحث ال
 .الخاتمة 

 -الفاارس وتشتمل عمى;

 فيرس األحاديث النبكية. -2

 فيرس األعبلـ. -3

 .فيرس المراجع -4

 .فيرس المكضكعات -5

   واجاتن  الصعوبات الت

المكتكبػة المتعمقػة فيػي قمػة المراجػع أ نػاء البحػث أما الصعكبات التي كاجيتني في 

فػػي  تتعمػػؽ بػػالكاقع الػػذم نعيشػػو ضػػكعاتاقع الػػذم نعيشػػو، ألف فػػي البحػػث مك بػػالك 

سػير فقػد رجعػت بعػد، أمػا بالنسػبة لكتػب التف فػي الكتػب أيامنا ىذه، كلـ يػتـ تك يقيػا

 تناكؿ الكاقع الذم نعيشو.تك يرة  جكانب وفي ألفإلى تفسير الظبلؿ ك يران؛ 

، فمػػا أنػػػا ميمنػػػي الصػػكاب فػػي بح ػػػي، كأف ال يكمنػػي إلػػي نفسػػػيالعظػػيـ أف يي أسػػأؿ اهلل 

ىػػذا البحػػث مػػف خيػػر ، فمػػا كػػاف فػػي صػػيبكأي  طػػ خأرحػػاب اهلل تعػػالى، فػػي  سػػكل ذرة 



 

  ظ

 

 كمػف شػرهمنػو  أعػكذ بػاهلل-، كما كاف غير ذلؾ فمنػي كمػف الشػيطاف كصكاب فمف اهلل

 .  اهللكما تكفيقي إال ب  -كنف و
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 التعريف بسورت  األنفال و اإلسراء

 
 المبحث األول; التعريف بسورة األنفال

 
 المبحث الثان ; التعريف بسورة اإلسراء
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 األول  حثبالم

 التعريف بسورة األنفال

 ;زول المك ويياا المك  وما يشب  نمدنية بيان أن السورة 

 يػػات مػػف قكلػػو تعػػالى:كاختمػػؼ العممػػاء فػػي ا قػػكالن كاحػػدان ،سػػكرة األنفػػاؿ مدنيػػة       

  ْوَاذْ ٍَوْمْأأأَُ كِأأأََّ انَ أأأٍَِيَ كَفَأأأَُوا [30 :ا يػػػة]   إلػػػى هخػػػر السػػػبع  كبيػػػاف ذلػػػؾ أف سػػػكرة

 (3)كجػػػابر (2)كعكرمػػػة  (1)ي قػػػكؿ الحسػػػففػػػيقػػػكؿ القرطبػػػي  كمػػػااألنفػػػاؿ: مدنيػػػة بدرٌيػػػة 

وَاذْ ٍَوْمْأَُ  : دنيػة إال سػبع هيػات مػف قكلػو تعػالىكقاؿ ابف عباس : ىػي م (4)اءكعط

 .(5)إلى هخر السبع"  كََِّ انَ ٍَِيَ كَفََُواْ

وَاذْ ٍَوْمْأأَُ كِأأََّ  جػػاء فػػي البحػػر المحػػيط أف السػػكرة كميػػا مدنيػػة بمػػا فػػي ذلػػؾ ا يػػة ك 

نيػػا أ، كعػػف عكرمػػة كمجاىػػد بكىػػك الصػػكا فيػػي "مدنيػػة كسػػانر السػػكرة  انَ أأٍَِيَ كَفَأأَُواْ

                                                 
(1)
ى٣ددل ثددٖ صبثددذ األٗةددبه١ ، هأٟ ػضٔددبٕ، ٝ:ِؾددخ،  اُؾَددٖ اُجةددو١: ٛددٞ اُؾَددٖ  ثددٖ ٣َددبه اُجةددو١، ٓدد٠ُٞ 

ٝهٟٝ اُؾل٣ش ػٖ ػلك ٖٓ اُةؾبثخ،ٝ ُْ  ٣َٔغ ٖٓ أ١ ٛو٣وح، اٗظو: اُنٛج٢، أثب ػجل هللا ٌّٔ اُل٣ٖ ٓؾٔل ثدٖ 

 ّ، 2004ُج٘بٕ، –، ث٤ذ األكٌبه اُل٤ُٝخ  1659،ههْ 1ٓ/1456ط، ع٘ش أعالم الٌجالء،أؽٔل ثٖ ػضٔبٕ ثٖ هب٣ٔبى
(2)
ٞ ػجل هللا اُوو٢ّ اُجوثدو١، ٓد٠ُٞ اثدٖ ػجدبً، ؽدل س ػدٖ  اثدٖ ػجدبً ،ٝػبيْدخ ،ٝأثد٢ ٛو٣دوح ػٌوٓخ: ٛٞ أث 

،ههدْ 2ٓ/2703، طً حظ الوشخح  ٝؿ٤وْٛ، ٌٍٖ ٌٓخ ٝأُل٣٘خ،هبٍ هزبكح: أػِدْ اُ٘دبً ثبُزلَد٤و ػٌوٓدخ، اٗظدو:

3787. 
(3)
، ٓدٖ ًجدبه رذٓدنح اثدٖ ػجدبً عبثو: ٛٞ عبثو ثٖ ى٣ل األىك١ أثٞ اُْؼضبء ، ًبٕ ػبُْ أٛدَ اُجةدوح كد٢ ىٓبٗدٚ  

 .1317،ههْ 1ٓ/1275، ط عبثقالوشخ  األاٗظو: 
(4)
ػطبء: ٛٞ ػطبء ثٖ أث٢ هثبػ أٍِْ، ٓلزد٢ اُؾدوّ، ُٝدل كد٢ فذكدخ ػضٔدبٕ، ؽدلس ػدٖ ػبيْدخ، ٝأّ ٍدِٔخ، ٝأّ  

 .3761،هه2ٓ/2684ْ، ط عبثقالوشخ  األٛبٗئ، ٝأث٢ ٛو٣وح ٝؿ٤وْٛ،اٗظو: 
(5)
، كاه ػددبُْ اٌُزددت 7ٓ/360، طالدححبه  ألزمححبم ال ححش ىؾٔددل ثددٖ أؽٔددل األٗةددبه١، اُوو:جدد٢، أثددٞ ػجددل هللا ٓ 

 ّ. 2003-ٛـ1423اُو٣بض،

ٖٓ ٍٞهح األٗلبٍ ٖٓ هُٞٚ رؼب٠ُ: )ٝئم ٣ٌٔو ثي اُن٣ٖ ًلوٝا "ئ٠ُ    36،35،34،33،32،31،30ٝا٣٥بد ٢ٛ 

 هُٞٚ رؼب٠ُ:  )ٝاُن٣ٖ ًلوٝا ئ٠ُ عْٜ٘ ٣ؾْوٕٝ (.
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نزلػػػت عقيػػػب كفايػػػة اهلل رسػػػكلو المسػػػتيزنيف كيتػػػأكؿ قػػػكؿ أف ا يػػػات مكيػػػة كعػػػف زيػػػد 

عكرمػػة كمجاىػػد عمػػى أنيمػػا أشػػارا إلػػى قصػػة ا يػػة إلػػى كقػػت نزكليػػا كتكػػرر كيمكػػركف 

 .(1)إخباران  باستمرار مكرىـ كك رتو"

 

 ه ;األنفال سورة اآليات المكية ي  

بأنيػا  (2)قػاؿ مقاتػؿ  وَاِذْ ٍَوْمْأَُ كِأََّ اَنأٍَِيَ كَفَأَُواْ        ٣٥30دخ ا هُٞدٚ رؼدب٠ُ: -1

: أف  ()، كرد عميو صػاحب اإلتقػاف بقػكؿ ابػف عبػاس كظاىرىا كذلؾ نزلت بمكة

كقػػاؿ ابػػف . (3)بنعمتػػو عميػػو( )كر اهلل تعػػالى النبػػي ذٌ ييػػ ىػػذه ا يػػة نزلػػت بالمدينػػة

مػػا  ()أف أبػػا طالػػب سػػأؿ النبػػي :فيػػو ءالػػذم جػػاحػػديث الك  ةف ا يػػة مدنيػػك يػػر إ

( )كقصػة اجتمػاع قػريش كالتػعمر عمػى النبػي ،ىك حػديث منكػر يأتمر بؾ قكمؾ؟

 .   (4)ككاف ذلؾ بعد مكت أبي طالب بنحك  بلث سنكات ،كاف ليمة اليجرة

                                                 
(1)
، رؾو٤ن ػبكٍ أؽٔل ػجل أُٞعٞك ٝػ٢ِ 4ٓ/481ط الجسش الوس٘ط ،ٔل ثٖ ٣ٍٞق، أثٞ ؽ٤بٕ األٗل٢َُ، ٓؾ 

 ّ.2001-ٛـ1422، 1ُج٘بٕ، :–ٓؾٔل ػٞض، كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ، ث٤وٝد 

(2)
ٓوبرَ: ٛٞ ٓوبرَ ثٖ ٤ٍِٔبٕ اُجِق٢، ًج٤و أُلَو٣ٖ ٣و١ٝ ػ٠ِ ضؼلٚ اُج٤ٖ ػٖ ٓغبٛل ٝاُضؾبى ٝاثٖ ثو٣لح  

 .6230، ههْ 3ٓ/3924ط ،ع٘ش أعالم الٌجالءٝؿ٤وْٛ، 
(3)
ٓإٍَخ اٌُزت  ،125، ٓ فٖ أعجبة الٌضّل ، لجبة الٌ ْل اٗظو: ا٤َُٞ:٢،عذٍ اُل٣ٖ أثب ػجل اُوؽٖٔ 

أثب اُلضَ ػجل اُوؽٖٔ ثٖ  اٗظو أ٣ضبً: ا٤َُٞ:٢ عذٍ اُل٣ٖ، ّ.2002-ٛـ1422، 1ُج٘بٕ، :-اُضوبك٤خ، ث٤وٝد

،:: ثلٕٝ، ربه٣ـ:  93-٤1/92ن:ٓوًي اُلهاٍبد اُووآ٤ٗخ،ط، رؾو1ٓ/41، طاإلر بى فٖ علْم ال ش ى، أث٢ ثٌو

 .ثلٕٝ
(
4
)
، رؾو٤ن: ٍب٢ٓ ثٖ ٓؾٔل 4ٓ/44، ط، ر غ٘ش ال ش ى ال ظ٘ناٗظو: اثٖ ًض٤و، أثب اُللاء ئٍٔبػ٤َ ثٖ ػٔو 

 ّ.1999-ٛـ1420، 2ّ، ٝ:1997-ٛـ1418، 1اُو٣بض، :-اَُذٓخ، كاه :٤جخ ُِْ٘و ٝاُزٞى٣غ
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ٍَأف أٍَََُأف اننِبِأٌُ      كىػي قكلػو تعػالى: 64ا يػة مػف السػكرة أيضػان  اسػت نى بعضػيـ -2

 .(1)بف الخطاب عمر إسبلـنزلت في   ََّ انل هُ وَهَيِ اَتبَعَََّ هِيَ انْوُئْهِنِنيَدَسْبُ

جاء في تفسير القرطبي أف ا ية نزلت بالبيداء فػي غػزكة بػدر قبػؿ القتػاؿ، كمعنػى 

كفػػي  (2)ا يػة كافيػػؾ اهلل ككػػافي مػف اتبعػػؾ مػػف المػػؤمنيف مػف الميػػاجريف كاألنصػػار

 قد ظير بعد. كاألنصارمكة لـ يكف مصطمح المياجريف 

 ;األنفال سورةما يشب  نزول المك  ي  

وَاِذْ قَأأفنْواْ انَلَُأأنِ اِى كَأأفىَ هَأأََا هُأأوَ انْذَأأ ِ هِأأيْ     كىػػي قكلػػو تعػػالى: ،36-32 ا يػػات مػػف

 . وَاَنٍَِيَ كَفََُواْ اِنَي جَََنِنَ ٍُذْشََُوىٍََ اىل قونه تعفىل.........عِن ِكَ ًَؤَهْطَِْ عَلََْنَف 

مػػػف ىنػػػا يتبػػػيف لنػػػا اتفػػػاؽ المفسػػػريف عمػػػى مدنيػػػة السػػػكرة باسػػػت ناء االخػػػتبلؼ فػػػي     

ٍَف أٍَََُأف   كىي قكلو تعالى:  64ة التي است نت ا ية الركاي إلى ةباإلضافا يات السبع 

ٌُ دَسْبََُّ انل هُ وَهَيِ اَتبَعَََّ هِيَ انْوُئْهِنِنيَ إف مف قاؿ ات فمف خبلؿ الركاي ، ككما يتبيفاننِبِ

اسػتدؿ بركايػة   وَاِذْ ٍَوْمْأَُ كِأََّ اَنأٍَِيَ كَفَأَُواْ       كىػي قكلػو تعػالى:  30ا يػة  بمكيػة

، كمػػف قػػاؿ بمػػدنيتيا اسػػتدؿ بػػأف كػػةفػػي م ()اجتمػػاع المشػػركيف لمتػػعمر عمػػى الرسػػكؿ 
                                                 

(
1
)
، ٓإٍَخ 55، ٓهجبزث فٖ علْم ال ش ى، أ٣ضبً اٗظو: اُوطبٕ، ٓ٘بع، م ال ش ىاإلر بى فٖ علْاٗظو:  

 ، د: ثلٕٝ.3اُوٍبُخ، :

(
2
)
 المشحب  ، اٗظو أ٣ضبً: اُيٓقْو١، عبه هللا أثٞ اُوبٍدْ ٓؾٔدٞك ثدٖ ػٔدو،8ٓ/43، طر غ٘ش ال شطجٖاٗظو:  

: ػبكٍ أؽٔل ػجدل أُٞعدٞك ، رؾو٤ن2ٓ/597، طعي ز بئق غْاهض الزٌضٗل ّعْ٘ى األقبّٗل فٖ ّخٍْ الزأّٗل

ّٞض، ٌٓزجخ اُؼج٤ٌبٕ  ّ.1998 -ٛـ1418، 1اُو٣بض، : -ٝػ٢ِ ٓؾٔل ٓؼ
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يف مػف تػعمر المشػرك اهلل هإذ نجػابنعمػة اهلل عميػو ( )لمرسػكؿ  ان نزلت تػذكير  ىذه ا ية

ذلػػؾ مػػف بػػاب القيػػاس ألنيػػا تشػػبو قػػاؿ  يػػات األخػػرل فمػػف قػػاؿ بمكيتيػػا ، أمػػا ا عميػػو

مػف أقػكاؿ ال يقكليػا  ذيكػر فػي ىػذه ا يػات، كمػا كتتحدث عف أمكر حد ت بمكػةالمكي 

، فمػا كالراجح أنيا مدنية كاالست ناءات كاضح أنيا اجتياد مف أصحابيا، فإال المشركك 

   ت مكية.قالكا بو ال يجعؿ تمؾ ا يا

 ;  بذلكووج  التسمية األنفال سورة أسماء 

 : بل ة أسماء ىيسكرة ليا ىذه ال

ركل الكاحػػػدم فػػػي   ()رفػػػت بيػػػذا االسػػػـ مػػػف عيػػػد أصػػػحاب رسػػػكؿ اهلل عي األنفػػػاؿ:  

تــل أخــ  عــويمر لمــا كــان يــوم بــدر قُ ; عػػف سػػعد بػػف أبػػي كقػػاص قػػاؿ"أسػػباب النػػزكؿ 

يقـــال; اذهـــب   ()رســـول ا بـــ  وقتمـــُت ســـعيد بـــن العـــاص يمخـــذت ســـيف  يمتيـــت 

زت قريبـًا حتـى نزلـت يما جـاو  ،ما ال يعمم  إال اوب   يرجعتُ  (2)ضبَ القَ ياطرح  ي  

   .(2)"; اذهب يخذ سيفكال ل  رسول ا، يقسورة األنفال

 

 

                                                 
(1)
 أعحجبة ًحضّل ال حش ى، اُٞاؽدل١، أثدٞ اُؾَدٖ ػِد٢ ثدٖ أؽٔدل ، ثلزؾز٤ٖ أُٞضغ اُن١ رغٔغ ك٤ٚ اُـ٘دبيْاُوَجَض: 

 .1991ّ-ٛـ 1411 ،1ُج٘بٕ،:  –، كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ ،ث٤وٝد 235رؾو٤ن: ًٔبٍ ث٢ٗٞ٤َ ىؿٍِٞ، ٓ 

(
2
)
،  4ٓ/223طأزمبم ال ش ى،  ، ٝاُغةبٓ، أؽٔل ثٖ ػ٢ِ أثٞ ثٌو اُواى١ اُؾ٘ل235،٢، ٓأعجبة الٌضّل 

 ٛـ.1405ث٤وٝد، ربه٣ـ اُطجغ - بكم اُؤؾب١ٝ كاه ئؽ٤بء اُزواس اُؼوث٢  رؾو٤ن:
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حػػػت بعيػػػة فييػػػا اسػػػـ تمػػػف أنيػػػا افت": كمػػػا قػػػاؿ ابػػػف عاشػػػكرسػػػكرة األنفػػػاؿ بكتسػػػميتيا     

 .(1)"أنو ذكر فييا حكـ األنفاؿ، كلـ ي بت في تسميتيا حديث  ، كمف أجؿاألنفاؿ

ألف معظميػػػػا فػػػػي ذكػػػػر حػػػػرب بػػػػدر ، كمػػػػا جػػػػرل "بػػػػدر(: ) سػػػػكرة كتسػػػػمى أيضػػػػان  -2

   .(3)"ألف ابتداء نزكليا كاف قبؿ االنصراؼ مف بدر " (2)فييا"

 ، كمػا جاىػدف الكفػار دانمػان أضػعاؼ المسػمميفألكسميت بذلؾ " سكرة )الجياد ( -3  

، فمػػك كػػاف النظػػر ال أك ػػر مػػنيـ، كتجػػب مصػػابرة الضػػعؼقػػط إ اإلسػػبلـقػػـك مػػف أىػػؿ 

في الجيػاد لتنشػيط  نت قراءتياإلى غير قكتو سبحانو ما أطيؽ ذلؾ، كليذه المقاصد سي 

ف كدالمؤمنيف لمجيا  .(4) " رت مف األعادم الجمكع كاألعداد ، كا 

المكضػػػكعات الرنيسػػػة التػػػي مػػػأخكذة مػػػف السػػػابقة  ةمػػػف المبلحػػػظ أف أسػػػماء السػػػكر    

نزلت السػكرة فػي أك مف الحاد ة التي  ،م ؿ اسمي األنفاؿ كالجيادتحد ت عنيا السكرة 

 .سكرة بدرظميا م ؿ اسـ 

 ;األنفال سورةنزول  أهمية وقت 

 اصػػمة فػػي تػػاري  اإلسػػبلـ كالمسػػمميفالف  ػػزكة ، كىػػي ال"نزلػػت فػػي غػػزكة بػػدر          

المسػػممكف أف تكػػكف  كد  التػػي  تمػػؾ ال ػػزكة .لػػى يػػـك الػػديفاري  البشػػرية كميػػا إبػػؿ فػػي تػػ
                                                 

(
1
)
رٌٞٗ -ٕ ُِْ٘و ٝاُزٞى٣غ، كاه ٍؾ9/245ٞ٘ط ، الزسشٗش ّالزٌْٗش ،ا٤ُْـ ٓؾٔل اُطبٛو ،اثٖ ػبّٞه :اٗظو 

1997 .ّ 

(
2
)
، 1/222، ط ثصبئش رّٕ الزو٘٘ض فٖ لطبئف المزبة ال ضٗضاُل٤وٝى أثبك١، ٓغل اُل٣ٖ ٓؾٔل ثٖ ٣ؼوٞة ،  

 ّ.1996-ٛـ1416، اُوبٛوح ، 3رؾو٤ن: ٓؾٔل ػ٢ِ اُ٘غبه ، :

(
3
)
 .245/ 9ط الزسشٗش ّالزٌْٗش، 

(
4
)
، رؾو٤ن: 3/181ط ًظن الذسس فٖ رٌبعت اٙٗبد ّالغْس،ػٔو ، اُجوبػ٢، ثوٛبٕ اُل٣ٖ أثٞ اُؾَٖ ئثوا٤ْٛ ثٖ  

 ّ  ،ثزةوف.1995-ٛـ1415ث٤وٝد ، –ػجل اُوىام ؿبُت أُٜل١، كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ 
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، كمػف  ػـ بػيف الحػؽ كالباطػؿ اهلل أف تكػكف فيصػبلن  أراديتيا غنيمة أمكاؿ المشركيف ك غا

كىػػػي ال ػػػزكة التػػػي سػػػماىا  .(1)"رؽ الطريػػػؽ فػػػي خػػػط سػػػير التػػػاري  اإلنسػػػانيتػػػمف كانػػػت

ٍَوْمَ انْفَْْقَفىِ ٍَوْمَ انْتَاَي  نْنَف عَلَي عَبْ ًَِفوَهَف أًَزَ :القرهف الكريـ بيـك الفرقاف في قكلو تعالى

 .[41 :األنفاؿ] قَ ٍَِ انْجَوْعَفىِ وَانل هُ عَلَي كْلِ  تٌَْءٍ 

 ;  فال وسبب نزول السورةمعنى األن

فػػػي نيايػػػة ال ػػػزكات كالمعػػػارؾ يتػػػرؾ األعػػػداء كراءىػػػـ الك يػػػر مػػػف األمػػػكاؿ كىػػػذه       

"ىػػي ال نػػانـ التػػي ي نميػػا مػػكاؿ التػػي تيسػػمى األنفػػاؿ: كالسػػكرة كضػػحت أحكػػاـ ىػػذه األ

    .(2)المسممكف في جيادىـ إلعبلء كممة اهلل "

كقػػػد جػػػاء فػػػي تعريػػػؼ األنفػػػاؿ: فػػػي مختػػػار الصػػػحاح النىفىػػػؿ بفتحتػػػيف ال نيمػػػة كالجمػػػع 

أنفػػاؿ، كفػػي التعريفػػات أٌف النفػػؿ معنػػاه الزيػػادة ، كليػػذا سيػػميت ال نيمػػة نفػػبلن ألنػػو زيػػادة 

 .(3)لمقصكد مف شرعٌية الجياد كىك إعبلء كممة اهلل كقير أعدانوعمى ا

 :(4)ي معنى األنفاؿ كىيفكقد أكرد ابف جرير الطبرم أقكاؿ أىؿ التأكيؿ 

 القكؿ األكؿ: ىي ال نانـ .

 ىي أنفاؿ السرايا.القكؿ ال اني: 

                                                 
(1)
، ا٤ُٜئخ أُةو٣خ اُؼبٓخ 103، ٓأُذا  كل عْسح ّه بصذُب فٖ ال ش ى المشٗن ّؾبرخ، ػجل هللا ٓؾٔٞك، 

 ّ، ثزةوف.1976ٌُِزبة، 
(2)
 .103ٓ  كل عْسح ّه بصذُب فٖ ال ش ى المشٗن ،أُذا   
(3)
 .109-5ٓ/108، طّثصبئش رّٕ الزو٘٘ض، 2ٓ/315،طالز شٗ بد، 281ٝ، ٓهخزبس الصسبذاٗظو :  
(
4
)
، خبه  الج٘بى عي رأّٗل إٔ ال ش ى اُطجو١، ٓؾٔل ثٖ عو٣و ثٖ ٣ي٣ل ثٖ ًض٤و ٣ٖ ؿبُت ا٢ِٓ٥، أثٞ عؼلو 

 ّ.2001 -ٛـ1422، 1ل أُؾَٖ اُزو٢ً، كاه ٛغو ُِطجبػخ ٝاُْ٘و، :، رؾو٤ن: ػجل هللا ثٖ ػج9-11ٓ/6ط
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ة أك مػػا مػػا شػػذ  مػػف المشػػركيف إلػػى المسػػمميف مػػف عبػػدو أك داٌبػػاألنفػػاؿ: القػػكؿ ال الػػث: 

 أشبو ذلؾ.

 القكؿ الرابع: النىفىؿ: الخيميس الذم جعمو اهلل ألىؿ الخمس.

أكلػى األقػكاؿ بالصػكاب ل أف ر أجاء بيػا ابػف جريػر فػي تفسػيره ، ك  ىذه األقكاؿ األربعة

بعض الجػيش لػىػي زيػادات يزيػدىا اإلمػاـ رجحو ابػف جريػر فػي معنػى األنفػاؿ ك  ىك ما

ػمىًبو عمػىأك جميعيـ ، إما مف  مػا ممػا كصػؿ إليػو بالنفػؿ أك  سى حقػكقيـ مػف القسػمة ، كا 

بػػبعض أسػػبابو؛ ترغيبػػان لػػو، كتحريضػػان لمػػف معػػو مػػف جيشػػو، كيػػدخؿ فيػػو مػػا عػػاد إلػػى 

 .(1)مف المشركيف المسمميف

رضػي اهلل  عف ابف عبػاس "[1]األنفاؿ:  ًْفَفلِ ٍَسْؤَنْوًَََّ عَيِ اَّ ية:أما سبب نزكؿ ا    

مـن صـني كـذا وكـذا يمـ  كـذا ) : () رسػكؿ اهللقػاؿ  ف يػـك بػدرلمػا كػا "قػاؿ: عنيما 

يتســارع  ،(كــذا  قتــياًل يمــ  لَ َتــمــن قَ  وكــذا، ومــن أتــى مكــان كــذا وكــذا يمــ  كــذا وكــذا

فممػػا فػػتح اهلل عمػػييـ جػػاءكا يطمبػػكف مػػا جعػػؿ  ،تحػػت الرايػػات الشــباب، وبقيــت الشــيوخ

فإنػا كٌنػا بػو عمينػا، كال تسػتأ ركا  : ال تػذىبكا بػو دكننػا خاشػياأل ليـ فقاؿ  ()ليـ النبي

 ًْفَأأفلِ قْأألِ اًَّفَأأفلْ نَلأأهٍَِسْأأؤَنْوًَََّ عَأأيِ اَّ: ًردءاى لكػػـ كلػػك انكشػػفتـ إلينػػا فتنػػازعكا؛ فػػأنزؿ اهلل

  .(2) "[1 :األنفاؿ] وَانَِسُولِ

                                                 
(
1
)
 .11ٓ/10، ط ر غ٘ش الطجشٕ 
(
2
)
لجبة الزأّٗل اُقبىٕ، ػذء اُل٣ٖ ثٖ ٓؾٔل ا٤ُْؾ٢ أثٞ اُؾَٖ، أ٣ضبً: ، ٣٘ظو  11ٓ/12، ط الوشخ  ً ظ 

 ٛـ.1415، 1د، :ث٤وٝ-،  ؾؾٚ ٓؾٔل ػ٢ِ ّب٤ٖٛ ، كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ2ٓ/289، طفٖ ه بًٖ الزٌضٗل
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 وعدد آياتاا وكمماتاا األنفال سورةترتيب نزول 

 ، تصػديقان في كؿ عصػر لعظيـ مف يقـك بخدمتوليذا الكتاب ا( عز كجؿ)ر اهللسخ      

ككضػػعكا فػػي ذلػػؾ  ،[9 :الحجػػر] ًَ أأف ًَذْأأيُ ًَزَ نْنَأأف انأأَِ كَْ وَاًَِ أأف نَأأهُ نَذَأأفًِ ْوىَ    ا: لقكلػػو تعػػالى

  عػػػػدد كممػػػػات كأحػػػػرؼ كػػػػؿ سػػػػكرة مػػػػف سػػػػكرهمختمػػػػؼ العمػػػػـك فمػػػػنيـ مػػػػف قػػػػاـ برصػػػػد 

 .مكي كمدني إلىكتصنيفيا 

كىػػي مػػف السػػبع  ، (1)ة بعػػد سػػكرة البقػػرةنػػزكالن فػػي المدينػػسػػكرة األنفػػاؿ  ػػاني السػػكر    

، لػػذلؾ لػػـ  ؛ حيػػث كػػانكا يعػػدكف األنفػػاؿ كبػػراءة سػػكرة كاحػػدةفػػي بعػػض األقػػكاؿ الطػػكاؿ

 .(2)(يفصمكا بينيما؛ ألنيما نزلتا جميعان في م زام رسكؿ اهلل )

اءة مػػػف بػػػر سػػػكرة ىػػػك خمػػػك ك  األنفػػػاؿ كبػػػراءة سػػػكرة كاحػػػدةكالظػػػاىر أنيػػػـ كػػػانكا  يعػػػدكف 

ة فػػػاختمط عمػػييـ األمػػػر كبعػػد أف اتضػػػح ليػػـ أف بػػػراءة سػػكرة أخػػػرل غيػػر سػػػكرة ممالبسػػ

األنفػػػػػاؿ كخمكىػػػػػا مػػػػػف البسػػػػػممة ىػػػػػك أف البسػػػػػممة أمػػػػػاف كسػػػػػكرة بػػػػػراءة نزلػػػػػت بالسػػػػػيؼ 

  .، كألف كمتا السكرتاف كالمشركيف ال أماف ليـ 

كقبػػػؿ سػػػكرة  ، كتػػػأتي بعػػػد سػػػكرة األعػػػراؼال امنػػػة فػػػي المصػػػحؼسػػػكرة األنفػػػاؿ ترتيبيػػػا 

 التكبة.

 

                                                 
(
1
)
،  رؾو٤ن:  1/281ط ، الجشُبى فٖ علْم ال ش ى،اُيه٢ًْ أٗظو: اُيه٢ًْ، ثله اُل٣ٖ ٓؾٔل ثٖ ػجل هللا 

 ّ.1990 -ٛـ1410، 1ُج٘بٕ، : -ث٤وٝد -٣ٍٞق ػجل اُوؽٖٔ أُوػ٢ِْ ٝآفوٕٝ،  كاه أُؼوكخ
(
2
)
 .342-1/341، طً ظ الوشخ اٗظو:  
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 ياتيا "في الشامي سػبع كسػبعكف هيػة، كفػي البصػرم كالحجػازم سػت كسػبعكفعدد ه   

ف  سػبب اخػتبلؼ العممػاء قػاؿ الزركشػي فػي البرىػاف إ. (1)"كفي الككفي خمس كسػبعكف

  يػػػؼكػػػاف يقػػػؼ عمػػػى رءكس ا م لمتكق( )فػػػي عػػػٌد ا م كالكمػػػـ كالحػػػركؼ أف  النبػػػي 

كأيضان بعضػيـ كػاف  مة،، فيحسب السامع أنيا ليست فاصصؿ لمتماـعمـ محٌميا ك  فإذا

 .(2)كبعضيـ ال يعدىا يعد البسممة،

   .(3)"كعدد كمماتيا ألؼ كمانة كخمس كتسعكف كممة"

 
 ;  لما قبماا وما بعدهااألنفال سورة  ةمناسب

و فػالقرهف كمػ ،المناسػبة كاضػحة بػيف السػكرتيف  :األعرافاألنفال لسورة سورة  ةمناسب

كالبنػػاء يكمػػؿ بعضػػو بعضػػان ، كالسػػكرة السػػابقة أساسػػان لمسػػكرة البلحقػػة كمػػا ىػػك الحػػاؿ 

لما جػاءت سػكرة األعػراؼ فػي بيػاف حػاؿ الرسػؿ مػع بيف سكرة األعراؼ كسكرة األنفاؿ 

   .(4)مع قكمو ()الرسكؿ أقكاميـ، ناسب أف يذكر قصة 

مػة لسػكرة األنفػاؿ فػي كضػع سػكرة التكبػة" كالمتم ;التوبـةاألنفال لسـورة سورة  ةمناسب

، كأحػكاؿ المػؤمنيف ، كأحكػاـ السػمـ كالحػربقات الدكلية الخارجية كالداخميػةأصكؿ العبل

                                                 
(1)
سّذ الو بًٖ فٖ ر غ٘ش ال ش ى ال ظ٘ن ّالغج  ّٜبة اُل٣ٖ ا٤َُل ٓؾٔٞك،  األ٢ٍُٞ اُجـلاك١، أثٞ اُلضَ 

 ث٤وٝد ُج٘بٕ، :: ثلٕٝ، د: ثلٕٝ. -، كاه ئؽ٤بء اُزواس اُؼوث9/158٢ط الوثبًٖ ،
(2)
 .252-1ٓ/251، طالجشُبىاٗظو:  
(3)
 .222/ 1ٓط ثصبئش رّٕ الزو٘٘ض، 
(4)
الز غ٘ش و أ٣ضبً: اُيؽ٢ِ٤، ٝٛجخ ثٖ ٓةطل٠، ، اٗظ3ٓ/182،ط ًظن الذسس فٖ رٌبعت اٙٗبد ّالغْس 

 -ٛـ 1430، 10كْٓن، ::  -، كاه اُلٌو أُؼب و ث٤وٝد 9ٓ/249ط الوٌ٘ش فٖ ال  ٘ذح ّالششٗ خ ّالوٌِح،

2009. 
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األنفػػػػاؿ بيػػػػاف العيػػػػكد فػػػػي ، إال أف كأحكػػػػاـ المعاىػػػػدات ،فػػػػار المنػػػػافقيفالصػػػػادقيف كالك

يف صػػد المشػػركيف عػػف المسػػجد تر فػػي السػػكر ًكػػ، كذي بػػراءة نبػػذ العيػػكد، كفػػي كالكفػػاء بيػػا

الكػػافريف لممػػاؿ لمصػػد  إنفػػاؽكبيػػاف  ،المػػاؿ فػػي سػػبيؿ اهلل إنفػػاؽ، كالترغيػػب فػػي لحػػراـا

كتفصػػػػيؿ الكػػػػبلـ فػػػػي قتػػػػاؿ المشػػػػركيف كأىػػػػؿ الكتػػػػاب كبيػػػػاف أكضػػػػاع  عػػػػف سػػػػبيؿ اهلل،

   .(1)"منافقيفال

 سورة األنفال; وأغراض أهداف 

أحػداث معركػة  ف، كسردسكرة األنفاؿ" تنظيـ لقكاعد السمـ كالحرب بالنسبة لممسممي    

أك حبسػو  ()،  ـ بياف إحباط مكاند المشركيف كمؤامراتيـ عمػى قتػؿ النبػيبدر الكبرل

 .  (2)مكة " أك إخراجو مف

ف حػػػد ت بػػػيف المسػػػمميف فػػػي معالجػػػة شػػػؤك السػػػكرة المباشػػػرة لنػػػزكؿ  األسػػػبابمػػػف  -1

 (3)منيا:،رغزكة بد

، ككراىػػة القتػػاؿ لػػـ تمكاإلػػى بػػدر كتحػػتـ عمػػييـ أف يقػػا تيـ لمقتػػاؿ حػػيف كصػػمكايكػػراى -أ

، كبقيػػػة الجػػػػيش كانػػػت عمػػػػى اسػػػػتعداد ان عامػػػان بػػػػؿ كانػػػت رغبػػػػة فريػػػؽ قميػػػػؿتكػػػف طابعػػػػ

كَوَف أَََِْجَََّ بَكََُّ هِي كََْتََِّ كِفنْذَ ِّ وَاِىِ ًٍََِافا هِّيَ انْوُئْهِنِنيَ  ;، قاؿ تعالىكالفداءلمتضحية 

  .[5األنفاؿ:]نَمَفبِهُوىَ

                                                 
(1)
 ، ثزةوف.10/92، طالز غ٘ش الوٌ٘ش، 3ٓ/260ٝ، طًظن الذسس فٖ رٌبعت اٙٗبد ّالغْساٗظو :  
(2)
 .9/240 الوشخ ، ً ظ 
(3)
 .101ٓ أُذا  كل عْسح ّه بصذُب،و: اٗظ 



 

12 

 

ٍَسْأؤَنْوًَََّ عَأيِ اًَّفَأفلِ     ، قػاؿ تعػالى: ـ النصر في قسمة ال نػانـبعد تما اختبلفيـ -ب 

تْن قْلِ اًَّفَفلْ نِل هِ وَانَِسُولِ ًَفَتاْواْ انل هَ وَأَصْلِذُواْ ذَاتَ كَِْأنِمْنْ وَأََِِعُأواْ انل أهَ وَبَسُأونَهُ اِى كْنأ     

 .[1األنفاؿ: ]هُئْهِنِنيَ

ٍّ أَى ٍَمْوىَ نَهُ أَسََْى  ، قاؿ تعالى: اختبلؼ الرأم في معاممة األسرل -ج هَف كَفىَ نِنَبِ

                   دََتأأأأأي ٍُأأأأأ ْألِيَ ًِأأأأأٌ اَّبَِْ تٍَِْأأأأأ ُوىَ عَأأأأأََََ انأأأأأ ًََُْف وَانل أأأأأهُ ٍٍَُِأأأأأ ُ اُِِأأأأأََ َ وَانل أأأأأهُ عَزٍِأأأأأزٌ      

 . [1األنفاؿ: ]دَمَِنٌ 

 (1)السكرة  مجمكعة مف الدساتير كىي:تضمنت  -2

وَاِى جَنَذُواْ نِلسِلْنِ ًَفجْنَخْ نَََف وَتَوََكألْ   تعالى:  ول، هية السمـ قك كر السمـ كالحربدست -أ 

كأمػػا ا يػات التػػي تتحػػدث عػف الحػػرب كالقتػػاؿ  [61األنفػاؿ:]عَلَأي انل أأهِ اًَِأأهُ هُأأوَ انسِأأوَُِِ انْعَلِأأَنُ 

ت المتعمقػة بػالحرب فيي ك يرة ألف المكضكع الرنيس في السكرة ىك القتػاؿ، كمػف ا يػا

وَقَأأفتِلْوهُنْ دََتأأي َٕ تَمْأأوىَ ًِتْنَأأ       ، كىػػي مػػف قكلػػو تعػػالى:  50إلػػى هيػػة  39مػػف هيػػة 

وَنَأأوْ تَأأََى اِذْ ٍَتَأأوًََي اَنأأٍَِيَ كَفَأأَُواْ انْوَِِْمَأأ ْ ٍَ ْأأَِكُوىَ       ......وٍََمْأأوىَ انأأ ٍِّيُ كْللأأهُ نِل أأه  

 .عَََابَ انْذٍََِ ِ وُجُوهََُنْ وَأَدْكَفبَهُنْ وَذْوقْواْ

                                                 
(1)
 .102، ٓ ثصبئش رّٕ الزو٘٘ضاٗظو:  
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ٍّ أَى ٍَمْأوىَ     :، قاؿ تعالى بخصكص األسرلدستكر األسرل كال نانـ -ب هَف كَأفىَ نِنَبِأ

نَأأهُ أَسْأأََى دََتأأي ٍُأأ ْألِيَ ًِأأٌ اَّبَِْ تٍَِْأأ ُوىَ عَأأََََ انأأ ًََُْف وَانل أأهُ ٍٍَُِأأ ُ اُِِأأََ َ وَانل أأهُ عَزٍِأأزٌ      

وَاعْلَوُأأواْ أًََوَأأف مَنِوْأأتْن هِّأأي تَأأٌْءٍ ًَأأؤَىِ نِل أأهِ       اؿ تعػػالى:كفػػي ال نػػانـ قػػ، [67األنفػػاؿ:]دَمِأأَنٌ

 . [41األنفاؿ:]ُِوُسَهُ وَنِلَِسُولِ وَنًَِِ انْاَْْكَي وَانََْتَفهَي وَانْوَسَفكِنيِ وَاكْيِ انسِبَِلِ 

 دستكر المعاىدات كالمكا يؽ.  -جػ

 .  دستكر النصر كاليزيمة -د

وَأَعِأأأأ ُواْ نََُأأأأن هِأأأأف   ، قكلػػػػو تعػػػػالى: اإلعػػػػداد كاالسػػػػتعداد يكاجبػػػػات المجاىػػػػديف فػػػػ -ق

 اسْتَطَعْتْن هِّي قْوِ ٍ وَهِي بِّكَفطِ انْألََْلِ تَْْهِبُوىَ كِهِ عَ ْوِ انل هِ وَعَأ ُوِكْنْ وَخَِأٍَِيَ هِأي دُوًَِِأنْ َٕ    

بَِلِ انل أأأأهِ ٍُأأأأوَِْ اِنَأأأأَْمْنْ وَأًَأأأأتْنْ َٕ    تَعْلَوُأأأأوًََُنُ انل أأأأهُ ٍَعْلَوَُُأأأأنْ وَهَأأأأف تْنفِاْأأأأواْ هِأأأأي تَأأأأٌْءٍ ًِأأأأٌ سَأأأأ      

  .[60األنفاؿ:]تْ ْلَوُوىَ

  (1):كالصكرالسكرة العديد مف المشاىد تضمنت  -3

 .قبؿ المعركة كفي  ناياىا كبعدىا مشاىد مف حركات النفكس -أ 

وَاِذْ ٍَوْمْأَُ   ، قاؿ تعػالى: كحياة أصحابو في مكة ()صكر مف حياة الرسكؿ  -ب

 اَنٍَِيَ كَفََُواْ نَُِ ْبِتْوكَ أَوْ ٍَاْتْلْوكَ أَوْ ٍُألَِْجُوكَ وٍََوْمَُْوىَ وٍََوْمَُْ انل هُ وَانل هُ َََُِْ  كََِّ

                                                 
(1)
 .103، ٓ  ثصبئش رّٕ الزو٘٘ضاٗظو:  
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 .[30األنفاؿ:]انْوَفكٍَِِيَ

وَاِذَا تْتْلَأي عَلَأََِْنْ خٍَفتْنَأف قَأفنْواْ      ، قكلو تعالى: صكر مف حياة المشركيف قبؿ اليجرة -ج 

ٍَ ا         ......ف نَوْ ًَشَفء نَاْلْنَف هِ ْلَ هَأََا قَ ْ سَوِعْنَ َٕ ُهَمأفء َوَتْةأِ  َْأاِل ِا َُْن ِعنأَ  اْنَب َْٖت َوَهأف َكأفَى َصأ

  .[35-31األنفاؿ:] ًََْوقْواْ انْعَََابَ كِوَف كْنتْنْ تَمْفَُْوىَ

، قػػػاؿ (1)"تقريػػػر سػػػنة اهلل التػػػي ال تتخمػػػؼ فػػػي نصػػػر المػػػؤمنيف كىزيمػػػة الكػػػافريف" -4

قْأأل نَِلأأٍَِيَ كَفَأأَُواْ اِى ٍَنتََُأأواْ ٍََُفَأأَْ نََُأأن هِأأف قَأأ ْ سَأألَاَ وَاِىْ ٍَعُأأودُواْ ًَاَأأ ْ هَ َأأالْ سُأأنِ ْ     ى: تعػػال

 .[38األنفاؿ:]اَّوِنِنيِ

 (2):منيا ضمنت العديد مف األكامر لممسمميفت -5 

 .األمر باالستعداد لمحرب -أ

وَأََِِعُأواْ انل أهَ وَبَسُأونَهُ وََٕ تَنَأف َعُواْ ًَتَفْشَألْواْ       ، قاؿ تعػالى: األمر باجتماع الكممة -ب 

 .[49األنفاؿ: ]وَتََْهَبَ بِحيُمْنْ وَاصْبَُِواْ اِىِ انل هَ هََِ انةِفكٍَِِيَ

 .ككف قصد النصرة لمديف نصب أعينيـاألمر بأف ي -ج

اِىِ  ؿ تعػالى:، قػا(3)تضمنت أحكاـ المسمميف الذيف تخمفكا في مكة بعد اليجرة  -6 

َُواْ         ًََةأ ٍََِي خَووْا ِو ًِأٌ َسأِبَِل انل أِه َواَنأ َِْن  َِْن َوَأًْفِسأ َُوْا َوَجفَهأُ وْا ِكأَؤْهَواِن ٍََِي خَهُنوْا َوَهفَج  اَن

                                                 
(1)
 .103، ٓ  ثصبئش رّٕ الزو٘٘ض 

(2)
 .9ٓ/247، ط: الزسشٗش ّالزٌْٗشاٗظو 

(3)
 .9ٓ/247ط ً ظ الوشخ ، 
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تَأٌْءٍ دََتأي   أْوْنَكََِّ كَعْ َُْنْ أَوْنََِفء كَعْضٍَ وَاَنٍَِيَ خهَنُواْ وَنَنْ ٍََُفجَُِواْ هَأف نَمْأن هِّأي وٍَََٕأتَِِن هِّأي      

َٕ عَلَأأي قَأأوْمٍَ كََْأأنَمْنْ وَكََْأأنََُن هَِّ َأأف      ٍََُأأفجَُِواْ وَاِىِ اسْتَنةَأأَُوكْنْ ًِأأٌ انأأ ٍِّيِ ًَعَلَأأَْمْنُ اننِةْأأَُ اِ

 .[72األنفاؿ:]وَانل هُ كِوَف تَعْوَلْوىَ كَةِريٌ
 
 

 الثان  حثبالم

 التعريف بسورة اإلسراء

 :ثن  منااسوى ما است بيان أن السورة مكية

  است نى منيا هيات كىي:  المفسريف كبعض ،السكرة مكية قكالن كاحدان     

اِىَ  بَكَ ََّ  اِذْ قْلْنَف نَََّو :قكلو عز كجؿ : بلث هيات ىي قاؿ القرطبي السكرة مكية إال 

 [ 76: يػػة ا ] وَاِىْ كَأأفدُوا نَََسْأأتَفِزُ وًَََّ : كقكلػػو عػػز كجػػؿ. [60 :ا يػػة]  كِفننَ أأف ِ أَدَأأفطَ

ىػػػذه بػػػأرض : ليسػػػت كفػػػد  قيػػػؼ كحػػػيف قالػػػت الييػػػكد (( نزلػػػت حػػػيف جػػػاء رسػػػكؿ اهلل

وَقْأأأأألْ بَبِ  أَدِِْلْنِأأأأأٌ هُأأأأأ َِْلَ صِأأأأأ ْ ٍ وَأََِِْجْنِأأأأأٌ هُألْأأأأأََ َ : كقكلػػػػػو عػػػػػز كجػػػػػؿ األنبيػػػػاء.

اِىَ  انَ أأأأأأأأأٍَِيَ أْوتْأأأأأأأأأواْ  :مقاتػػػػػػػػػؿ: قكلػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػز كجػػػػػػػػػؿ اسػػػػػػػػػت نىك . [80 :ا يػػػػػػػػػة] صِأأأأأأأأأ ْ ٍ

 كالكيؼ كمريـ:  إسرانيؿفي بني  ()كقاؿ ابف مسعكد ،  [107 :ا ية] قَبْلِهِ هِي انْعِلْنَ
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التػػي ا يػػات  إذف .(2)يريػػد مػػف قػػديـ كسػػبو  كىػػف مػػف تػػبلدم؛إنيػػف مػػف العتػػاؽ األكؿ 

 هية ك   وَاِذْ قْلْنَف نَََّ اِىِ بَكََِّ أَدَفطَ كِفننِف ِ  قاؿ تعالى: 60هية است ناىا القرطبي ىي: 

وَقْأل بِبِّ   قػاؿ تعػالى:  80ك  وَاِى كَفدُواْ نَََسْتَفِزُوًَََّ هِأيَ اَّبَِْ  قاؿ تعالى:  76

ٍََِي ْأوْتأوْا اْنِعْلأَن ِهأي          107هية ك   أَدِِْلْنٌِ هُ َِْلَ صِ ْ ٍ َٕ ْتْئِهُنأوْا ِاِى اَنأ ْقأْل خِهُنأوْا ِكأِه َأْو 

 . قَبْلِهِ

   وَختِ ذَا انْاَْْكَأأي دََاأأهُ   قػػاؿ تعػػالى: 26 ا يػػة مكيػػة إال جػػاء فػػي الكشػػاؼ أف السػػكرة

ًَأأَٖ ٍُسْأأَِْ ًلأأٌ انْاَتْأألِ اًَِأأهُ كَأأفىَ  .....وََٕ تَاََْكُأأواْ انزًَِّأأي  قػػاؿ تعػػالى:  33-32ا يػػات ك 

َِأُن اْنَوِسأََل َ        57كهيػة ، هَنْةُوبًا َْأوَى ِاَنأي َبكِّ ٍَْبَت ٍَأْ ُعوَى  ٍََِي   73هيػة  فكمػ،  ْأوَنِكأََّ اَنأ

وَاجْعَأل نلأٌ هِأي     ...وَاِى كَأفدُواْ نَََفْتِنُوًَأََّ   :مػف قكلػو تعػالى (1)فمدنيػة 80هيػة غاية  إلى

 .َن ًََُّ سُلْطَفًاف ًَةِريًا

                                                 
(1)
، ًزبة صس٘ر الجخبسٕثِلع اثٖ َٓؼٞك ك٢ ، ثزةوف. اُؾل٣ش 10ٓ/203، طالدبه  ألزمبم  ال ش ى اٗظو: 

 .4708، ههْ 3ٓ/249(، ٍٞهح اإلٍواء، ط17رل٤َو اُووإٓ، ثبة )

(
2
)
 .3ٓ/491، طعي ز بئق غْاهض الزٌضٗل ّعْ٘ى األقبّٗل فٖ ّخٍْ الزأّٗل المشب  
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 76مع القرطبي فػي ا يتػيف الزمخشرم ، كبيذا يتفؽ عشرة هية ا نتيكيككف مجمكعيا 

وَقْأأأل بِبِّ  قػػػاؿ تعػػػالى:  80ك  هِأأأيَ اَّبَِْ وَاِى كَأأأفدُواْ نَََسْأأأتَفِزُوًَََّ  قػػػاؿ تعػػػالى: 

  كيختمؼ معو في الباقي.  أَدِِْلْنٌِ هُ َِْلَ صِ ْ ٍ

  [ 85 :ا ية ] انَُ وحُ قْلِ وٍََسْؤَنْوًَََّ عَيِ انَُ وحِ: است ني منيا  سيكطيالك 

ىَ  انْبَفِِأألَ كَأأفىَ  اِ: إلػػى قكلػػو تعػػالىوَاِىْ كَأأفدُوا نَََفْتِنُوًَأأََّ    :كاسػػت ني منيػػا أيضػػا 

 [88: ]ا يػػة قْأألْ نَأأكِيْ اِجْتَوَعَأأالْ انْأأبًِِْ وَانْجِأأيّ    :كقكلػػو تعػػالى  [81-73 :ا يػػات]  َهُوقأأفا

 .[60 :]ا ية وَهَف جَعَلْنَف انَُ إٍَْف انيت أَبٍَْنَفكَ إِ ًِتْنَ ا نِلنَ ف ِ  كقكلو:

  .(1) [107 :] ا ية قَبْلِهِ هِي لْنَِىَ  انَ ٍَِيَ أْوتْواْ انْعِإ: تعالى كقكلو

 نيت مف السكرة: ا يات التي استي بعض ي تفصيؿ القكؿ ف

لمػا جػاء فػي مكيػة   وَهَف جَعَلْنَف انَُ إٍَْف انيت أَبٍَْنَفكَ إِ ًِتْنَ ا نِلنَ أف ِ  قاؿ تعالى: 60ا ية 

ػيف أيًرييػا النبػي ) ( ليمػة أسػرم بػو الحديث الصػحيح عػف ابػف عبػاس قػاؿ:ىي رؤيػا عى

 ، كمف قاؿ بمدنيتيا استدؿ بقكؿ ضعيؼ ألف السكرة مكية.(2)إلى بيت المقدس

 

 
                                                 

(1)
، اٗظو 93-1/92، ط، اإلر بى فٖ علْم ال ش ىا٤َُٞ:٢، أثٞ اُلضَ عذٍ اُل٣ٖ ػجل اُوؽٖٔ ثٖ أث٢ ثٌو 

 .2/ٓ 15، طسّذ الو بًٖ أ٣ضبً:

(2)
ًِ(، ًزبة رل٤َو اُووإٓ، ثبة)3ٓ/252، طصس٘ر الجخبسٕ  ْؤ٣َب اُز٢ أََه٣َْ٘بَى ئاِل كِْزَ٘خً ُِِ٘ ب َِْ٘ب اُوُّ ب َعَؼ َٓ ، ههْ َٝ

4716. 
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ىػذه ا يػة أف القرطبػي:  ، ذكػر وَاِىْ كَأفدُوا نَََسْأتَفِزُ وًَََّ    قكلػو تعػالى: 76ا يػة أمػا 

 ( أف يمحػػؽ بالشػػاـ حتػػى يصػػدقكه، عنػػدما طمػػب الييػػكد مػػف النبػػي )قيػػؿ :إنيػػا مدنيػػة

نبيػػاء بيع ػػكا بيػػا ، فممػػا غػػزا غػػزكة تبػػكؾ نزلػػت ا يػػة ، كقيػػؿ: أنيػػا نزلػػت بمكػػة ألف األ

عنػػدما ىػػـ المشػػرككف بإخراجػػو منيػػا ، كرجػػح مجاىػػد  القػػكؿ القانػػؿ بمكيتيػػا، كقػػاؿ ىػػك 

 .(1)مكية ، كألف ما قبميا خبر عف أىؿ مكة، كلـ يجر ذكر لمييكدف السكرة ألاألصح 

ركل الترمػػذم عػػف ابػػف   بِّ أَدِِْلْنِأأٌ هُأأ َِْلَ صِأأ ْ ٍ وَقْأأل بِ قػػاؿ تعػػالى:  80كا يػػة 

 .(2)( بمكة  ـ أمر باليجرة إلى المدينة فنزلت ا يةعباس قاؿ: كاف النبي )

ػػلً  مدنيػػة  انأأَُ وحُ قْأألِ وٍََسْأأؤَنْوًَََّ عَأأيِ انأأَُ وحِقكلػػو تعػػالى:  85كا يػػة  ا أخػػرج البخػػارم مى

، عػف عبػد اهلل كاب سػؤاؿ الييػكد عػف الػركحعف ابػف مسػعكد أنيػا نزلػت بالمدينػة فػي جػ

ًسػػيب معػػو–( فػػي خػػرب المدينػػة قاؿ:بينػػا أنػػا أمشػػي مػػع النبػػي)  -كىػػك يككػػأ عمػػى عى

فمر بنفر مف الييكد، فقػاؿ بعضػيـ لػبعض: سػمكه عػف الػركح، كقػاؿ يعضػيـ ال تسػألكه 

القاسػـ  ال يجيء فيو بشيء تكرىكنو، فقاؿ بعضيـ لنسألن و، فقاـ رجؿ منو فقاؿ: يا أبػا 

                                                 
(
1
)
 .10ٓ/301، طالدبه  ألزمبم ال ش ى 
(
2
)
، ًزبة رل٤َو اُووإٓ، ثبة 5ٓ/207، طالمج٘شالدبه  اُزوٓن١، أثٞ ػ٠َ٤ ٓؾٔل ثٖ ػ٠َ٤ ثٖ ٍٞهح ،  

ّ ،  2،1998، :2ّ :1996، 1، رؾو٤ن: ثْبه ػٞاك، كاه اُـوة اإلٍذ٢ٓ،:3139ٍٞهح ث٢٘ اٍواي٤َ، ههْ 

 . هبٍ :ٛنا ؽل٣ش ؽَٖ  ؾ٤ؼ
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وٍََسْأؤَنْوًَََّ عَأيِ    ما الركح؟ فسكت. فقمت إنو يكحى إليو، فقمت فمما انجمى عنو، قاؿ:

 . (1)انَُ وحُ قْلِ انَُ وحِ

التػػػػي  األحكػػػػاـ"أف ظػػػػاىر  :كجػػػػاء فػػػػي التحريػػػػر كالتنػػػػكير أف منشػػػػأ ىػػػػذه األقػػػػكاؿ    

يف فيمػػا قبػػؿ ب حالػػة المسػػمماشػػتممت عمييػػا تمػػؾ األقػػكاؿ يقتضػػي أف تمػػؾ ا م ال تناسػػ

. كيظيػر أنيػا نزلػت ب تمػؾ األقػكاؿ أف تمػؾ ا م مدنيػةف مب عمػى ظػف أصػحا اليجرة

في زمف ك رت فيو جماعة المسمميف بمكة كأخذ التشػريع المتعمػؽ بمعػامبلت جمػاعتيـ 

   .(2)نفكسيـ" إلىيتطرؽ 

إال  السػػػػػػكرةىػػػػػػذه عمػػػػػػى مكيػػػػػػة مػػػػػػف أمػػػػػػر فػػػػػػإٌف المفسػػػػػػريف متفقػػػػػػكف ميمػػػػػػا يكػػػػػػف  ك    

نمػا اإلست نا ءات المذككرة عنػد بعضػيـ كىػذا األمػر لػيس بػدعان تتفػرد بػو ىػذه السػكرة، كا 

ىك أمر مشترؾ في ك ير مف سكر القرهف الكريـ، ذلؾ ألف القرهف الكريـ لـ ينزؿ دفعػة 

 .كاحدة

فػػي المدينػػة  اإلسػػبلميمقدمػػة إلنشػػاء المجتمػػع إلسػػراء مكيػػة ، لكنيػػا كانػػت سػػكرة إذف 

ف كان صػاحب بػو ؿ اتشبو القرهف المدني، كىذا مػا قػفي بعضيا ت فعياتيا كميا مكية كا 

 .، تبقى كميا أقكاؿ اجتياديةالتحرير كالتنكير

 

 
                                                 

(
1
)
، ًزبة اُؼِْ ،ثبة ٝٓب أٝر٤زْ ٖٓ 62-1ٓ/61، طصس٘ر الجخبسٕاُجقبه١، أثٞ ػجل هللا ٓؾٔل ثٖ ئٍٔبػ٤َ،  

 ٛـ .1400، 1اُوبٛوح، : -، رؾو٤ن: ٓؾت اُل٣ٖ اُقط٤ت، أُطجؼخ اَُِل٤خ125ؼِْ ئال ه٤ِذ، ههْ اُ
(
2
)
 .15ٓ/6، طالزسشٗش ّالزٌْٗش اٗظو: 
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 ; بذلكووج  التسمية اإلسراء سورة أسماء 

 :   بل ة أسماء ىيليذه السكرة 

كىػػػذه التسػػػمية عمػػى غػػػرار بعػػػض السػػكر التػػػي تسػػػمى  .(1)الفتتاحيػػػا بيػػا سػػبحاف؛ -1

كسػػكرة الممػػؾ تسػػمى  ،سػػكرة المجادلػػة تسػػمي سػػكرة قػػد سػػمع  ػػؿبالكممػػة األكلػػى فيػػو م

 .سكرة تبارؾ

ًِأٌ انْمِتَأفبِ نَتْفْسِأ ُىّ ًِأٌ      كَنٌِ اِسََْاَِْلَ اِنَيَ وَقَ ََْنَآ فييا :لقكلو إسرانيؿ بنيسكرة  -2

"إليرادىػػا قصػػة تشػػرد بنػػي إسػػرانيؿ فػػي األرض مػػرتيف   (2)"]4 :اإلسػػراء[ اّبَِْ هَأأَّتََْيِ

    .(3)ـ "فسادىبسبب 

ال ينــام حتــى يقــرأ  ()كــان النبــ قالػػت:"–رضػػي اهلل عنيػػا –عػػف عانشػػة ركم       

   .(4)"إسرا يلالزمر وبن  

     .(5)"()لمنبي  اإلسراءالفتتاحيا بمعجزة  اإلسراء" سميت سكرة :اإلسراء -3

 

 
                                                 

(1)
 .1ٓ/288،طثصبئش رّٕ الزو٘٘ض 

(
2
)
 .1ٓ/288، طً ظ الوشخ  

(3)
 .5/ٓ 15، طالز غ٘ش الوٌ٘ش 

(
4
)
 .5/ٓ 15ط الزسشٗش ّالزٌْٗش، 

(
5
)
 .5/ٓ 15، ط ٘شالز غ٘ش الوٌ 
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 ; أهمية  نزول السورةمعنى اإلسراء و 

 :معنى اإلسراء 

      .(1)السير بالميؿ خاصة " راءاإلس" :ؿ األلكسياق

سُأأأبْذَفىَ انَ أأأًَِ  :الكػػريـ فػػػي عػػدة مكاضػػػع ىػػي لػػػيبلن فػػي القػػػرهف اإلسػػراءكقػػد كرد لفػػػظ 

ًَؤَسْأأأأأَِ كِؤَهْلِأأأأأَّ ك [ 4 :الفجػػػػػر]  وَانلَ َْأأأأألِ اِذَا ٍَسْأأأأأَِك  [1:اإلسػػػػػراء] كِعَبْأأأأأ ِيِ نَأأأأأًَْٖ أَسْأأأأأََى

 .[65 :الحجر] انلَ َْل هِيْ كِاِطٍَِْ

لفػػظ الميػػؿ فػػي ا يػػات الػػ بلث السػػابقة لمتأكيػػد عمػػى أف اإلسػػراء ال يكػػكف إال لػػيبلن جػػاء 

تقمػػيبلن لمػػدة اإلسػػراء، كأنػػو أسػػرم بػػو فػػي بمفػػظ التنكيػػر  " لػػيبلن ففػػي سػػكرة اإلسػػراء جػػاء 

 .(2)بعض الميؿ مف مكة إلى الشاـ مسيرة أربعيف ليمة"

 بػػو، كسىػػرىاة كػػؿ شػػيء أعػػبله كأسػػريتكالمعنػػى ىػػك :سىػػرىل بالميػػؿ كأسػػريت، كسىػػرىيت بػػو 

 .(3)كمنو سراة الن يار أم ارتفاعو

 

 

                                                 
(
1
)
 .4/ٓ 15، سّذ الو بًٖ 

(
2
)
 .3ٓ/492، طر غ٘ش المشب  
(
3
)
 .3ٓ/219، طاًظش: ثصبئش رّٕ الزو٘٘ض 
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نمػػػا ىػػػي مػػػف الس ػػػرىاة كىػػػي أرض  كقيػػػؿ:" إف   ػػػرىل يىٍسػػػرم، كا  أسػػػرل ليسػػػت مػػػف لفظػػػة سى

)سػػػػبحاف الػػػػػذم أسػػػػػرل بعبػػػػده( أم ذىػػػػػب بػػػػػو فػػػػي سػػػػػراة مػػػػػف  :كاسػػػػعة، كقكلػػػػػو تعػػػػػالى

 .(1)األرض"

  ;اإلسراء سورةأهمية نزول 

 اإلسػػراءكىػػي حاد ػػة  اإلسػػبلميبحاد ػػة ميمػػة فػػي التػػاري   سػػراءاإلارتػػبط نػػزكؿ سػػكرة 

المعجػػػزة الكبػػػرل التػػػي بعػػػد  كالتػػػي لػػػـ يتحػػػٌد بيػػػا ()المعجػػػزة ال انيػػػة لمنبػػػي  ،كالمعػػػراج

 القرهف الكريـ.تحدل بيا كىي معجزة 

كباإلضػافة إلػى ذلػػؾ تػأتي أىميػػة السػكرة الكريمػة مػػف المكضػكعات التػػي تناكلتيػا ففييػػا 

اد بنػػػي إسػػػرانيؿ فػػػي بيػػػت المقػػػدس كفيػػػو بيشػػػرل بيػػػزيمتيـ عمػػػى أيػػػدم حيػػػث عػػػف إفسػػػ

التػي ال تت يػر ، كتكضػح السػكرة لممػؤمنيف سيػنة اهلل ، المتمسكيف بالقرهف الكريـفالمؤمني

كال تتبػدؿ فػػي النصػر كاليزيمػػة، فػػالترؼ كالتراخػي ىػػك سػػبب اليزيمػة، كالتمسػػؾ بػػالقرهف 

 الكريـ منيص حياة سبب النصر.

دث عف جكانب عقاندية ميمة؛ م ؿ الحديث عػف تكحيػد اهلل كيػـك الحسػاب كالسكرة تتح

مي  ك  ككاضح.يبرز في السكرة الجانب األخبلقي في األسرة كفي المجتمع بشكؿ جى

 

 

 

                                                 
(1)
 .231، ٓالو شداد فٖ غشٗت ال ش ى المشٗن 
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 وعدد آياتاا وكمماتاا;اإلسراء سورة ترتيب نزول 

 إسػػػرانيؿفػػػي ترتيػػػب سػػػكرة اإلسػػػراء ركل البخػػػارم عػػػف ابػػػف مسػػػعكد أنػػػو قػػػاؿ فػػػي بنػػػي 

فػػذكرىا  (1)لكيػػؼ كمػػريـ كطػػو كاألنبيػػاء: " أنيػػف مػػف العتػػاؽ األكؿ، كىػػف  مػػف تػػبلدم"كا

 .(2)نسقان كما استقر ترتيبيا

" نزلػػت ىػػذه السػػكرة بعػػد سػػكرة القصػػص كقبػػؿ سػػكرة يػػكنس ، كعيػػدت قػػاؿ ابػػف عاشػػكر

كبم ػػػؿ ىػػذا القػػكؿ جػػػاء فػػي تفسػػػير  (3)خمسػػيف فػػػي تعػػداد نػػزكؿ سػػػكر القػػرهف"السػػكرة ال

إلتقػاف أكرد أحاديػث صػحيحة فػي ترتيبيػا لكػف المقصػكد فػي مػف قػكؿ ابػػف الكشػاؼ ، ا

مسعكد أف  ىذا ىػك ترتيبيػا فػي المصػحؼ كلػيس فػي النػزكؿ، كعمػى ىػذا يكػكف الػراجح 

 ىك قكؿ ابف عاشكر كالزمخشرم، كغيرىـ مف المفسريف.

   .بعد سكرة النحؿ كقبؿ سكرة الكيؼ السابعة عشرة في المصحؼفيي ترتيبيا أما    

عنػػػػد الكػػػػكفييف، يقػػػػكؿ يكجػػػػد اخػػػػتبلؼ بػػػػيف ركايػػػػات المفسػػػػريف فػػػػي عػػػػدد هياتيػػػػا      

. (4)"هياتيػػا مانػػة كخمػػس عشػػرة هيػػة عنػػد الكػػكفييف كعشػػر عنػػد البػػاقيف "أف   الفيركزبػادم

حػػػدل عشػػػرة هيػػػة عنػػػد أنيػػػا كابػػػف عاشػػػكر كغيػػػرىـ كجػػػاء فػػػي تفسػػػير األلكسػػػي  منػػػة كا 

 .(5)الككفييف

                                                 
(1)
 .4994، ًزبة كضبيَ اُووإٓ، ثبة رأ٤ُق اُووإٓ،، ههْ 3ٓ/340،طصس٘ر الجخبسٕ 
(2)
 .2ٓ/409، طإلر بى فٖ علْم ال ش ىا 
(
3
)
 .15ٓ/7، طالزسشٗش ّالزٌْٗش 

(
4
)
 .288/ 1ٓ،طثصبئش رّٕ الزو٘٘ض 

(
5
)
 .2/ ٓ 15، ط: سّذ الو بًٖ، اٗظو أ٣ضبً 7 /15ٓطالزسشٗش ّالزٌْٗش، اٗظو:  
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حػػدل عشػػرة هيػػة فػػي الكػػكفي منػػةيف كالسػػبب فػػي االخػػتبلؼ بػػ     فػػي عػػدد  كعشػػرا ،كا 

عػدىا الكػػكفي كلػـ يعػػدىا  [107 :ا يػة [لؤلذقػػاف سػجدان فػي هيػة  البػاقيف ىػك اخػػتبلفيـ

 .(1)فالباقك 

  الكػػكفي فػػيفػػي عػػدد هياتيػػا  بػػاقي المفسػػريف ل الفيركزبػػادم مخالفػػة فػػي سػػبب الك      

 :الػػذم فػػي شػػرح ناظمػػة الزىػػرقػػاؿ:  فػػي البصػػانر كضػػحو المحقػػؽ فػػي ىػػامش الكتػػاب

كمػف خػبلؿ  (2)عشػرة  إحػدل :ظف أف ىذا سيك مػف الناسػ  كالصػكابكال ،إحدل عشرة

فػػي الكػػكفي إحػػدل عشػػرة هيػػة ،فيتضػػح لنػػا أنػػو ال يكجػػد ىنػػا ىػػذا التكضػػيح يتبػػيف أنيػػا 

 .اختبلؼ

. كحركفيػػا سػػتة كممػػةألػػؼ كخمسػػمانة ك ػػبلث كسػػتكف أمػػا كمماتيػػا كحركفيػػا فيػػي:     

 . (3)ربعمانة كستكف "هالؼ كأ

 ; لما قبماا وما بعدهااإلسراء سورة  ةمناسب

 لسورة النحل;اإلسراء سورة مناسبة 

كحػدة مكضػكعية  القػرهفكذلػؾ أف  ك يقػان  بسػكرة النحػؿ ارتباطػان  اإلسراءترتبط سكرة      

   :يا بسكرة النحؿ مف عدة كجكهيظير ارتباط ك

                                                 
(
1
)
، رؾو٤ن: ؿبْٗ هّلٝه١ اُؾٔل، ٓوًي 177، ٓالج٘بى فٖ عذ  ٕ ال ش ىاٗظو: اُلا٢ٗ، أثٞ ػٔوٝ األٗل٢َُ،  

 ّ.1994 -ٛـ1414، 1ا٣ٌُٞذ، : -بينأُقطٞ:بد ٝاُزواس ٝاُٞص

(
2
)
 )ك٢ اُٜبِٓ(.288/ 1ٓ، طثصبئش رّٕ الزو٘٘ضاٗظو:  

(
3
)
 .288/ 1ٓ، طً ظ الوشخ    
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سػػػػتعجاؿ كغيػػػػره مػػػػف صػػػػفات الػػػػنقص لمػػػػا كػػػػاف مقصػػػػكد سػػػػكرة النحػػػػؿ التنػػػػزه عػػػػف اال 

( كاألمػػر باتباعػػو باإلشػػارة إلػػى كاالتصػػاؼ بالكمػػاؿ، كختميػػا بعػػد تفضػػيؿ إبػػراىيـ)

نصػػر أكليانػػو مػػع ضػػعفيـ ككػػاف ذلػػؾ مػػف خػػكارؽ العػػادات، كأمػػرىـ بالتػػأني كاإلحسػػاف 

 .(1)افتتح اإلسراء بتحقيؽ ما أشار الختـ إليو بما خرقو مف العادة في اإلسراء

 (2) فسير المنير المناسبة بيف السكرتيف مف الكجكه ا تية:كذكر الت

اًَِوف جُعِلَ انسِبْالُ عَلَي اَنٍَِيَ اِْتَلَفْوا :  أنو تعالى بعد أف قاؿ في هخر سكرة النحؿ -1

ر جميع ما ، كذكه السكرة شريعة أىؿ السبت كشأنيـىذ فٌسر في  ،[124 :النحؿ]  ًَِهِ

  .شرعو ليـ في التكراة

إف التكراة كميا في  :أنو قاؿ (رضي الٌمو عنيما)عباسقد أخرج ابف جرير عف ابف ف

 .هية مف سكرة بني إسرانيؿخمس عشرة 

بالصبر عمى أذل المشركيف في ختاـ سكرة النحؿ  ()بعد أف أمر الٌمو نبيو  -2

و كسمك منزلتو عند ، كأباف شرفبنسبتو إلى الكذب كالسحر كالشعر، سبٌله ىناكذلؾ 

لممسجد األقصى الذم أشير إلى  ، كتعظيمان كافتتح السكرة بذكره تشريفا لوبو باإلسراء ر 

 قصة تخريبو.

في السكرتيف بياف نعـ الٌمو الك يرة عمى اإلنساف كفصمت ىنا أنكاع النعـ العامة  -3

 كالخاصة .

                                                 
(1)
 .328/ٓ 4، ط: ًظن الذسس فٖ رٌبعت اٙٗبد ّالغْساٗظو 
(
2
)
 .6-15ٓ/5، ط الز غ٘ش الوٌ٘شاٗظو:  
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، كفػػي ظػػيـ مػػف عنػػده، ال مػػف عنػػد بشػػرفػػي سػػكرة النحػػؿ أبػػاف تعػػالى أف القػػرهف الع -4

 ر اليدؼ الجكىرم مف ذلؾ القرهف.ه السكرة ذكىذ

، كفي االستفادة مف المخمكقات األرضية تعالى قكاعداهلل في سكرة النحؿ ذكر  -5

يتاء ذكم القربى األبكيف ر قكاعد الحياة االجتماعية مف برىذه السكرة ذك ، كا 

كؿ كأ كالزنا، كتحريـ القتؿ ؿ حقكقيـ مف غير تقتير كال إسراؼكالمساكيف كأبناء السبي

يفاء الكيؿ كالميزاف بالقسط بطاؿ التقميد مف غير عمـ. ماؿ اليتيـ، كا    كا 

 ;لسورة الكافاإلسراء سورة مناسبة 

 اإلسػػراءالتناسػػب بػػيف السػػكرتبف يظيػػر بػػيف فػػاتحتي السػػكرتيف كبػػيف خاتمػػة سػػكرة      

 :كفاتحة سكرة الكيؼ كبياف ذلؾ

بالحمػػػػد عػػػػف التنػػػػزه عػػػػف صػػػػفات  () بػػػػأمر الرسػػػػكؿ لمػػػػا ختمػػػػت سػػػػكرة اإلسػػػػراء"    

باسػػتحقاقو سػػبحانو الحمػػد عمػػى  باإلخبػػار، بػػدأت ىػػذه أعمػػـ الخمػػؽ بػػذلؾالػػنقص لككنػػو 

منيػػا البػػراءة عػػف كػػؿ نقػػص، منبيػػان بػػذلؾ عمػػى كجػػكب حمػػده بمػػا  التػػي كمػػاؿصػػفات ال

    .(1)شرع مف الديف"

 اإلسػراءتػاح سػكرة " ىػك افتأف كجو المناسبة بػيف السػكرتيف  كجاء في ركح المعاني    

كسػػانر الكػػبلـ نحك)فسػػبح بالتحميػػد كىمػػا مقترنػػاف فػػي الميػػزاف  كيػػؼبالتسػػبيح كسػػكرة ال

                                                 
(1)
 .4ٓ/441، طًظن الذسس 
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ؿ فػػػاف فػػػي كػػػ كيػػػؼسػػػكرة اإلسػػػراء كافتتػػػاح سػػػكرة ال ، كأيضػػػان تشػػػابو اختتػػػاـبحمػػػد ربػػػؾ(

   .(1)منيما حمدان"

ي ىػاتيف كفػ ،، فالحمد  ناء إيجػابي، كالتسػبيح  نػاء سػمبيكالتسبيح كالحمد ىما  ناء    

 .(2)نفسو سبحانو ب بكت المدح كالسمب"السكرتيف "أ نى عمى 

 ;سورة اإلسراء خصا ص

مف خصانص السكرة أنيا تجمع بيف مكضكعات السػكر المكيػة كمكضػكعات          

 لعقيػػػػدة م ػػػػؿ التكحيػػػػد كاألدلػػػػة عميػػػػوعػػػػف مكضػػػػكعات ا تحػػػػد حيػػػػث تالسػػػػكر المدنيػػػػة 

ىػػبلؾ اكاإلخبػػار عػػف األ م ػػؿ  كىػػذا مػػف خصػػانص المكػػي، لعصػػاة منيػػاقػػكاـ السػػابقة كا 

َْ َوَنأً ا         ;الػداؿ عمػى كحدانيتػو سػبحانو كتعػالى قكلو تعالى ٍََتأِلأ ًَِ َنأْن  َوْقأِل اْنَذْوأُ  ِنل أِه اَنأ

َلَل وَكَبِّأَْيُ     [111:اإلسػراء] تَمْأبِريًا   وَنَن ٍَمْي َنهُ تٌٍَََِّ ًٌِ انْوُلَِّْ وَنَنْ ٍَمْي َنهُ وَنٌٌِّ هِّيَ ان

َٕ وَختََْنَف هُوسَي انْمِتَفبَ وَجَعَلْنَفيُ هُ ًى نلبَنٌِ اِسََْ كقكلو تعالى عف األقكاـ السابقة: اَِْلَ أَ

 [3-2اإلسػراء:]ذْبٍِِّ َ هَيْ دَوَلْنَف هََِ ًْأوحٍَ اًَِأهُ كَأفىَ عَبْأ ًا تَأمْوبًا      دُوًٌِ وَكَِٖ تََتألَِْواْ هِي

كعبلقػػات أفػػراد المجتمػػع مػػع بعضػػيـ كىػػي مػػف خػػبلؽ كاأل األسػػرةنظػػاـ عػػف تحػػد ت ك 

َٕ اٍِِأأأأفيُ  :كيظيػػػػر ىػػػػذا فػػػػي قكلػػػػو تعػػػػالى خصػػػػانص المػػػػدني َٕ تَعْبُأأأأ ُواْ اِ وَقَ َأأأأي بَكُأأأأََّ أَ

 .[38-23اإلسراء:]كْلل ذَنََِّ كَفىَ سٍََّكْهُ عِنْ َ بَكََِّّ هَمَُْوهًف.…وَكِفنْوَانِ ٍَْيِ اِدْسَفًاف 

                                                 
(

1
)
 .199/ 15ٓ، طسّذ الو بًٖ 

(
2
)
 .181/ 1ٓ، طالجشُبى فٖ علْم ال ش ى 
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 ;  اءسورة اإلسر  موضوعات

 :تيا كتنكعيا ، كىذه المكضكعات ىيتتميز سكرة اإلسراء بك رة مكضكعا

المسػػػجد األقصػػػى  ػػػـ  إلػػػىفػػػي رحمتػػػو مػػػف المسػػػجد الحػػػراـ  () معجػػػزة النبػػػي  -1

، قػاؿ ()لفضػؿ الرسػكؿ إ بػاتكفػي ىػذه المعجػزة  بلالسػمكات العيػ إلىمعراجو 

 .[1اإلسراء:]سُبْذَفىَ اَنًَِ أَسََْى كِعَبْ ِيِ نًََْٖ  تعالى:

فسادىـ إسرانيؿتاري  بني   -2 وَقَ ََْنَف اِنَي  ، قاؿ تعػالى:في األرض، كمصيرىـ كا 

 .[4اإلسراء:]كَنٌِ اِسََْاَِْلَ ًٌِ انْمِتَفبِ نَتْفْسِ ُىِ ًٌِ اَّبَِْ هََِتََْيِ وَنَتَعْلْيِ عُلْوًّا كَبِريًا

، قػػػاؿ كاليػػػـك ا خػػػركة كالنبػػػ رسػػػالة الػػػرد عمػػػى المشػػػركيف كبيػػػاف مػػػكقفيـ مػػػف ال  -3

 .[10اإلسراء:]وأَىِ اَنٍَِيَ َٕ ٍُئْهِنُوىَ كِفََُِِ ِ أَعْتَ ًَْف نََُنْ عَََاكًف أَنَِوًف تعالى:

بميس  -4  .كفرعكف كمكسى ،ذكر قصص هدـ كا 

 وََٕ تَجْعَأألْ هَأأَِ انل أأهِ اِنًََأأف خَِأأََ ًَتْلْاَأأي ًِأأٌ جَََأأنِنَ  ، قػػاؿ تعػػالى:التكحيػػد إلػػىالػػدعكة   -5

 .[39اإلسراء: ]هَلْوهًف هِ ْدُوبًا

 .عيةعبلقات االجتماالممة مف ا داب العامة ك بياف جي   -6
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، كبيػاف الحكمػة مػف نزكلػو كأنو مصػدر ىدايػة كشػفاء لمنػاسذكر فضؿ القرهف   -7

زٍِأأ ُ وًَْنَأأزِّلْ هِأأيَ انْاْأأَْخىِ هَأأف هُأأوَ تِأأفَفء وَبَدْوَأأ   نللْوُأأئْهِنِنيَ وََٕ ٍَ  ، قػػاؿ تعػػالى:مفرقػػان 

َٕ َِسَفبًا  .[82اإلسراء: ]انَ فنِوِنيَ اَ

سنف اهلل تعالى التي ال تت يػر مػف خػبلؿ التحػدث عػف مصػير بنػي  إلىالتنبيو   -8

ر ىػػذه ، كاف مصػػيالتػػي أيىمكػػت بعػػد نػػكح عميػػو السػػبلـكمصػػير األقػػكاـ إسػػرانيؿ 

 ، كاف عصكا يعاقبيـ.ي يبيـأطاعكا  إف ،إسرانيؿ ؿ مصير بني م األمة

 
 مة الفصل;خات

تعريؼ بسكرتي األنفاؿ كاإلسراء، كسيككف الفصؿ ال اني عف كاف ىذا الفصؿ 

 األخبلؽ المتعمقة باألقارب كبالمجتمع المسمـ المجاىد
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   انيالفصؿ ال                                        

 كريـ  –فاضؿ جتمع ا في بناء مم، كه ارى األخبلؽ كالجياد

 ;ستة مباحث عمىويشتمل 

 .كؿ:تعريؼ كؿ مف األخبلؽ كالجيادالمبحث األ

 .العبكدية هلل المبحث ال اني:
 

 :  األخبلؽ المتعمقة بكجكه الصمة مع األقارب كعبلقتيا بالمجاىديف.المبحث ال الث
 

 المبحث الرابع: األخبلؽ المتعمقة بكجكه الصمة مع المجتمع كعبلقتيا بالمجاىديف.
 

 ىد القرهف الكريـ كدكره في بناء أخبلؽ المجاىديف.المبحث الخامس: تعا
 

 .األخبلؽ في بناء شخصية المجاىديف: ه ار المبحث السادس
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 المبحث األول

 تعريف كل من األخالق والجااد

 ; تمايد

 كىػػي السػػبيؿ لرفعػػة المجتمػػع المسػػمـ، رخػػبلؽ ىػػي األسػػاس لنجػػاح كػػؿ عمػػؿ خٌيػػاأل 

م نجػػػػػاح يتحقػػػػػؽ بػػػػػبل أخػػػػػبلؽ ، فمصػػػػػير أجتمػػػػػع كتطػػػػػكرهيا ال معنػػػػػى لتقػػػػػدـ المكبػػػػػدكن

اهلل الجيػاد ، حتػى يبػارؾ اد األعػداء ال بػد مػف اقترانػو بيػا، كأخػص بالػذكر جيػاالنييار

 صػػؿ بتعريػػؼ األخػػػبلؽ ل ػػة كاصػػػطبلحان كسػػأقـك فػػي ىػػػذا الف، كيكممػػو بالنصػػر المػػػؤزر

كه ارىػػػا  األخػػػبلؽ المتعمقػػػة بصػػػمة األقػػػارب كبػػػالمجتمع المسػػػمـ عػػػف سػػػأتحدثكمػػػف  ػػػـ 

 الطيبة.

 المطمب األول

 تعريف األخالق 

 ; ف األخالق لغةتعري

ٍمؽي باليينات : األصفياني قاؿ الراغب  ٍمؽي في األصؿ كاحد، لكف خيص  الخى ٍمؽي كالخي الخى

  .(1)بالقكل كالسجايا المدركة بالبصيرة  ؽي مي الخي  ص  خي كالصكر ك 

                                                 
(
1
)
، كاه أُؼوكددخ ، 158، رؾو٤ددن: ٓؾٔددل ٍدد٤ل ٤ًذٗدد٢، ٓالو ححشداد فححٖ غشٗححت ال ححش ىاأل ددلٜب٢ٗ، اُواؿددت،  

 ُج٘بٕ، د: ثلٕٝ. -ث٤وٝد
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كضػػميا السػػجية، كفػػبلف   يتخمػػؽ ب يػػر ؽ بسػػككف الػػبلـ ميػػ" الخي كمػػا عرفػػو الػػرازم بقكلػػو:

   .(1)خمقو يتكمفو"

ميؽ :السجية كالطبع ،كالمركءة كالديف ": قاالكابف منظكر  الفيركزبادمعرفو ك       .(2)"الخي

يػؽ لكػذا أم جػدير مً كفػبلف خى رة دى ٍجػقة لمخيػر كقكلػؾ مى مى خٍ : فبلف مى أضاؼ ابف منظكر ك  

   .(3)" بو

  اصطالحًا; األخالقتعريف 

ميؽال   عبارة "مجمع الم ة العربية بأنوك الجاحظ كالجرجاني كمسككيو : عرفو كؿ مف خي

فكر  إلىصدر عنيا األفعاؿ بسيكلة كيسر مف غير حاجة تعف ىينة لمنفس راسخة 

    .(4)كركية " 

"األخبلؽ غرانز تعريفان قريبان مف التعريفات السابقة قاؿ: األخبلؽ الماكردم  كعرؼ

 . (5)رار"طكتقير باإلض يارير باالختكامنة، تظ

                                                 
(
1
)
 ّ.1986، ٌٓزجخ ُج٘بٕ، ث٤وٝد، 78، ٓ، هخزبس الصسبذاُواى١، ٓؾٔل ثٖ أث٢ ثٌو ثٖ ػجل اُوبكه 

(
2
)
-ٛـ1426، 8، ٓإٍَخ اُوٍبُخ،:881ٓ ال بهْط الوس٘ط،ٓغل اُل٣ٖ ٓؾٔل ثٖ ٣ؼوٞة،  اُل٤وٝىآثبك١، 

2005.ّ 

(
3
)
 ٓةو، د ثلٕٝ. -، كاه أُؼبهف، اُوبٛوح2ٓ/1247، طلغبى ال شةاثٖ ٓ٘ظٞه،  

(
4
)
-ٛدـ1410، 1،  كاه اُةدؾبثخ ُِزدواس، :12ٓ ، رِحزٗت األالحال ،اٗظو: اُغبؽع، أثٞ ػضٔبٕ ػٔوٝ ثٖ ثؾو 

ّ، ٣ٌَٞٓٝٚ  أثدٞ 1985ث٤وٝد، -، ٌٓزجخ ُج٘ب106ٕ، ٓالز شٗ بدوعب٢ٗ، ػ٢ِ ثٖ ٓؾٔل اُْو٣ق،ّ، ٝاُغ1989

 -، ْٓ٘دٞهاد اُغٔدَ ثـدلاك1، :265، رؾو٤ن: ػٔدبك اُٜذُد٢، ٓرِزٗت األالال ػ٢ِ أؽٔل ثٖ ٓؾٔل ثٖ ٣ؼوٞة، 

ٌٓزجددخ    ، عٜٔٞه٣ددخ ٓةددو اُؼوث٤ددخ4، :252، ٓ الو دححن الْعحح٘ط ّ،  ٝٓغٔددغ اُِـددخ اُؼوث٤ددخ،2011ث٤ددوٝد،

 ّ.2004ٛـ/1425اُْوٝم اُل٤ُٝخ، 

(
5
)
  5، رؾو٤دن، ٓؾد٢ ٛدذٍ اَُدوؽبٕ، ٓرغحِ٘ل الٌظحش ّر د٘حل الظ حشأُبٝهك١، أثٞ اُؾَٖ ػِد٢ ثدٖ ٓؾٔدل،   

 ّ.1981كاه اُٜ٘ضخ اُؼوث٤خ ُِطجبػخ ٝاُْ٘و، ث٤وٝد، :: ثلٕٝ، 
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رادات زاكيػة، كأعمػاؿ ؽ ىينة مركبخبل"األ: : ابف القيـكما عرفيا  ة مف عمػـك صػادقة، كا 

تصػػدر تمػػؾ ، ظػػاىرة كباطنػػة  مكافقػػة لمعػػدؿ كالحكمػػة كالمصػػمحة، كأقػػكاؿ مطابقػػة لمحػػؽ

أزكػػى  ىػػي، فتكتسػػب الػػنفس بيػػا أخبلقػػان  ،ألعمػػاؿ عػػف تمػػؾ العمػػـك كاإلراداتكااألقػػكاؿ 

 .(1)"خبلؽ كأشرفيا كأفضميااأل

ف عػػػػػكػػػػكف ليػػػػا أ ػػػػر كبيػػػػر عمػػػػى األفعػػػػاؿ الصػػػػادرة يممػػػػا سػػػػبؽ يتضػػػػح أف  األخػػػػبلؽ 

 ، إف كانت فاضمة أك غير ذلؾ.ف األفعاؿ تدؿ عمى األخبلؽإحيث  ،الشخص

  .، كمذمكمةمحمكدة: كاألخبلؽ قسماف
 

 المطمب الثان 

 تعريف الجااد ي  اإلسالم

 ; تعريف الجااد لغة

إال أف   ،جياد مصطمح استيخدـ في اإلسبلـ كىك مرادؼ لمقتاؿ عند األمـ األخرلال   

 كتعريفاتو ىي: الجياد يختمؼ عف القتاؿ مف حيث األىداؼ كال ايات 

قاؿ صاحب لساف العرب " جاىد العدك مجاىدة كجيادان :قاتمو ، كىك المبال ة 

  .(2)ي الكسع كالطاقة مف قكؿ أك فعؿ "كاستفراغ ما ف

 

                                                 
(
1
)
 ٛـ.1427، 1: ، كاه اثٖ اُغٞى184،١-3ٓ/183، طثذائ  الز غ٘شاثٖ اُو٤ْ اُغٞى٣خ،  

(
2
)
 .1ٓ/710، طلغبى ال شة  
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 ، كجاىد  في سبيؿيد بالفتح المشقة، كالجى بفتح الجيـ كضميا الطاقة كالجييد يد الجى 

 .(1)كالتجاىد بذؿ الكسع  كاالجتياداهلل مجاىدة كجيادان 

يد بالفتح المشقة كالجييد الكاسع كقيؿ  :جيد يد الطاقة كالمشقة كقيؿ الجى الجييد كالجى

 ، كالجياد كالمجاىدةالطاقة كتحمؿ المشقةالنفس ببذؿ  الجييد لئلنساف كاالجتياد أخذ

 .(2)استفراغ الكسع في مدافعة العدك

 إلىبذؿ الكسع كالطاقة كتحمؿ المشقة كىذا يرجع  ؿد ل ةن تدكر حك ايتعريفات الجكؿ 

 .ى كؿ ىذه األمكر ليت مب عمى عدكهأف مف يقاتؿ األعداء يحتاج إل

 تعريف الجااد اصطالحًا;

 :كىي االصطبلح الجياد فقاؿ تعالى:    

 .ةيبمكىك تعريؼ الحن (3)قتاؿ الكفار"أم بالغ في قتاؿ عدكه   .جاىد" :رمصد

 .(4)لقتاؿ في سبيؿ اهلل" ااع بأنو :"كعرفو صاحب اإلقن

  .(5) الديف الحٌؽ." إلىياد ىك الدعاء "الجكقاؿ الجرجاني 

                                                 
(
1
)
 .48، ٓ هخزبس الصسبذ اٗظو: 

(
2
)
 .101، ٓ الو شداد فٖ غشٗت ال ش ىاٗظو:   

(
3
)
  1، :4ٓ/253ًزدبة اُغٜدبك ط ، زبش٘خ الحشّ  الوشثح ،اُؼب ٢ٔ اُؾ٘ج٢ِ، ػجل اُوؽٖٔ ثٖ ٓؾٔل ثٖ هبٍْ 

 ٛـ.1139

(
4
)
، رؾو٤دن : 2ٓ/506، ط، اإلقٌحب  فحٖ زحل أل حبي أثحٖ شحدب تاُْوث٢٘٤، ٌّٔ اُل٣ٖ ٓؾٔل ثدٖ ٓؾٔدل اُقط٤د 

-ٛدـ1425، 3ُج٘دبٕ، : –ا٤ُْـ ػ٢ِ ٓؾٔل ٓؼٞض ٝا٤ُْـ ػبكٍ أؽٔدل ػجدل اُغدٞاك، كاه اٌُزدت اُؼ٤ِٔدخ، ث٤دوٝد 

2004.ّ 

(
5
)
 .84، ٓالز شٗ بد 
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ي سػػػبيؿ اهلل فػػػ إالكيمكػػػف الجمػػػع بػػػيف ىػػػذه التعريفػػػات مػػػف ناحيػػػة أف الجيػػػاد ال يكػػػكف 

مػػػف أجػػػؿ إعػػػبلء كممػػػة الػػػديف الحػػػؽ كىػػػك  ،يكػػػكف ضػػػد األعػػػداء مػػػف غيػػػر المسػػػمميفك 

وَهَأأيْ ٍَبْتَأأَِ مََْأأَ انْبِسْأألَفم دٍِنًأأف ًَلَأأيْ ٍُاْبَأأل هِنْأأهُ وَهُأأوَ ًِأأٌ انْأأآََِِ  هِأأيْ       :قػػاؿ تعػػالى ،اإلسػػبلـ

 .[85 :هؿ عمرف] انْألَفسٍَِِيَ

نت كما تزاؿ تيطمؽ عمى القتاؿ الذم تستعر كلـ يستخدـ اإلسبلـ لفظة الحرب التي كا

ناره بيف الرجاؿ كاألحزاب كالشعكب لمعرب شخصية كأغراض ذاتية أك اجتماعية ، ال 

 . (1)أك انتصار لمبدأ تككف فييا رانحة لفكرة

، كال مدلكؿ الشرع أعـ مف ككنو قتاالن، فالقتاؿ ىك بعػض أنػكاع الجيػاد لكف الجياد في

الجياد حسب ما يقتضيو حاؿ المدعك، مػف الحجػة  ، فيككفالضركرةإال عند  مجأ إليويي 

، كبكػػؿ مػػا يمكػػف أف يجاىػػد بػػو فػػي كػػؿ بػػذؿ األمػػكاؿ، أك المحاربػػة بالسػػيؼ، ك كالبيػػاف

وَجَفهِأ ُوا ًِأأٌ انَلأهِ دَأ ِ جََِأأفدِيِ هُأوَ اجْتَبَأأفكْنْ      قػاؿ تعػالى: :ذلػػؾكأدلػة   ،(2)زمػاف كمكػاف

ا يػة ليػدؿ  أبيػـ الجيػاد فػي ىػذه، [78 الحػص:]  انأ ٍِّيِ هِأيْ دَأََ ٍَ   وَهَأف جَعَألَ عَلَأَْمْنْ ًِأٌ     

 ، قاؿ القرطبي:عمى كؿ أنكاع الجياد

                                                 
(
1
)
 ،ٓ٘جو اُزٞؽ٤ل،  :: ثلٕٝ، د: ثلٕٝ. 8ٓ/27، طفٖ يالل ال ش ىاٗظو: هطت: ٤ٍل ئثوا٤ْٛ،  

(
2
)
هشبس  األشْا  إلٔ هصبس  اٗظو: اثٖ اُ٘ؾبً، أثٞ ىًو٣ب أؽٔل ثٖ ئثوا٤ْٛ ثٖ ٓؾٔل اُلْٓو٢ صْ اُل٤ٓب:٢،  

، ثزةدوف، رؾو٤دن ئكه٣دٌ ٓؾٔدل 21-1ٓ/20، طال شب  ّهث٘ش الغحشام إلحٔ داس الغحالم  فحٖ الدِحبد ّف(حبئلَ(

 ّ.2002 -ٛـ1423، 3ػ٢ِ، ٝٓؾٔل فبُل اٍط٘ج٢ُٞ، كاه اُجْبيو اإلٍذ٤ٓخ،:
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 إلػػػى امت ػػػاؿ جميػػػع مػػػا أمػػػر اهلل بػػػو ىػػػك إشػػػارة :عنػػػي بػػػو جيػػػاد الكفػػػار، كقيػػػؿ :"قيػػػؿ 

سػػػكـ فػػػي طاعػػػة اهلل كردىػػػا عػػػف أم جاىػػػدكا أنف عػػػف كػػػؿ مػػػا نيػػػى اهلل عنػػػو؛ كاالنتيػػػاء

كالظ ممػػة فػػي رد ظمميػػـ، كالكػػافريف فػػي رد كا الشػػيطاف فػػي رٌد كسكسػػتو كجاىػػد ،اليػػكل

 .  (1)"كفرىـ

اؿ قػػػ،  [52الفرقػػػاف: ] تْطِأأأِِ انْمَأأأفًٍَِِيَ وَجَفهِأأأ ْهُن كِأأأهِ جََِأأأفدًا كَأأأبِريًا    فًَلَأأأكقكلػػػو تعػػػالى: 

؛ كىػذا فيػو ، كقيؿ: بالسػيؼباإلسبلـ :. كقيؿالكريـ  " قاؿ ابف عباس: بالقرهفالقرطبي:

 .  (2)ألف السكرة مكية نزلت قبؿ األمر بالقتاؿ" عدبي 

فمف أنكاع الجياد  ، كالقتاؿ أحد ىذه األنكاعه ا ية تدؿ عمى أف الجياد أنكاعىذ

 .الجياد بالكممة، كجياد النفس األٌمارة بالسكء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(
1
)
 .99/ٓ 12، طر غ٘ش ال شطجٖ 

(
2
)
 . 13ٓ/58، طً ظ الوشخ  
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 المبحث الثان 

 العبودية 

وَهَأف َِلَاْأالُ   أجميا قػاؿ تعػالى:  العبكدية ىي ال اية التي خمؽ اهلل تعالى الخمؽ مف   

كىػػي مػػا أرسػػؿ بػػو جميػػع الرسػػؿ كدعػػكا إليػػو ، [56الػػذاريات: ]انْجِأأيَ  وَآًِأأَِ إَِ  نََِعْبُأأ ُوىِ

   .لنستحؽ التأييد مف اهلل القكم العزيزبد مف صدؽ العبادة كال أقكاميـ  

 كيرضػػاه مػػف كقػػد عػػرؼ ابػػف تيميػػة العبػػادة بقكلػػو:" ىػػي اسػػـ جػػامع لكػػؿ مػػا يحبػػو اهلل

 .(1)األقكاؿ كاألعماؿ الظاىرة كالباطنة"

لػكطف عبػادة هلل، كال االعبكدية ال تككف إال هلل كحده ،فبل عبكدية لؤلكطاف مع أف حػب 

عبكدية لؤلشخاص مع أف الكالء لمصالحيف عبادة هلل،بؿ إف الديف كمو عبادة ،كالعبػادة 

كف اهلل أحػب إلػى العبػد مػف كػؿ يكػ"يجػب أف : يقكؿ ابف تيميةتككف تذلؿ مع حب هلل. 

 .(2)"بؿ ال يستحؽ المحبة كالذؿ التاـ إال اهلل  ،شيء

عندما يعمـ المخمكؽ عظمة الخالؽ يدرؾ حاجتو إلى الخالؽ، كيىتىػيىق ف ضػعؼ المخمػكؽ 

ككممػػػا عمػػػـ العبػػػد الفػػػرؽ بػػػيف الخػػػالؽ كالمخمػػػكؽ، ازدادت محبتػػػو هلل يقػػػكؿ ابػػػف تيميػػػة: 

عراضو عف عبادة غيرهكعبكديتو لو، كطاعتو ل  .  (3)و كا 

                                                 
(1)
، رؾو٤ن: ػ٢ِ ؽَٖ ػجل اُؾ٤ٔل، كاه 19، ل جْدٗخاثٖ ر٤ٔ٤خ، ٤ّـ اإلٍذّ رو٢ اُل٣ٖ أؽٔل ثٖ ػجل اُؾ٤ِْ، ا 

 ّ.1999-ٛـ1419، 3اإلٍٔبػ٤ِ٤خ، : –األ بُخ 
(
2
)
 .25، ًٓ ظ الوشخ  

(
3
)
 .115ٓ  ،الوشخ  األعجقاٗظو:  
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ـ، ألنػػو كفػػاء بحػػؽ اهلل "صػػدؽ العبػػادة هلل تعػػالى عمػػؿ أخبلقػػي كػػري :يقػػكؿ الميػػداني  

كتكمػػػف : فقػػػد كضػػػحيا الشػػػي  سػػػعيد حػػػكل بقكلػػػو أمػػػا أىميػػػة العبػػػادة. (1)" عمػػػى عبػػػاده

ؽ بالعبكديػػػة هلل كالبػػػأس يػػػا السػػػبيؿ إلػػػى إخػػػراج الجيػػػؿ المتحقػػػأىميػػػة العبكديػػػة هلل فػػػي أن

ية كميػا كمػف ألنو الجيػؿ الكحيػد الػذم سػيككف بيػده حػؿ مشػاكؿ األمػة اإلسػبلم ،الشديد

 .  (2)جممتيا تحرير فمسطيف

الــدينار  تعــس عبــد"  أف مػػف النػػاس مػػف يعبػػد المػػاؿ، فقػػاؿ:( كقػػد بػػيف لنػػا رسػػكلنا )

ن لــم يعــط ســخط،  الخميصــة;وعبــد الــدرهم وعبــد   تعــس وانــتكسإن أعطــ  رضــ  وام

ذا شيك يال   .(3)" (تقشان)وام

ف العبكديػػػة هلل ىػػػي أسػػػمى كأعمػػػى كأرقػػػى الصػػػفات التػػػي يجػػػب أف يتميػػػز بيػػػا إ      

اإلسػػػراء  ، كىػػػذا الػػػربط نجػػػده كاضػػػحان فػػػي سػػػكرتيالمسػػػمـ كبػػػاألخص المجاىػػػد اإلنسػػػاف

ي نََْلاأأف هِأأيَ انْوَسْأأجِ ِ انْذَأأََامِ اِنَأأ   كِعَبْأأ ِيِسُأأبْذَفىَ انَ أأًَِ أَسْأأََى    :كاألنفػػاؿ فػػي قكلػػو تعػػالى

ُِ اْنَبِةأري             ًَ أه ُهأَو انَس أِوَ ٍَفِتَنأف ِا ٍَأُه ِهأْي َخ َِ ًَِ َكفَبْكَنأف َدْوَنأُه ِنُن  [1 :إلسػراء]ا   اْنَوْسأِجِ  اْنَؤْقَةأي اَن أ

نبلحػػظ ىنػػا أف اهلل عػػز كجػػؿ خػػص نبيػػو الكػػريـ بالصػػفة العظيمػػة كىػػي العبكديػػة فػػي 

 إسػػرانيؿهلل تعػػالى بنػػي كعػػد ات ككػػذلؾ كبػػنفس التعبيػػر، اإلسػػراءمقػػاـ التشػػريؼ بمعجػػزة 
                                                 

(1)
 5، كاه اُوِدددْ، كْٓدددن،:1ٓ/43، طاألالحححال  اإلعحححاله٘خ ّأعغحححِبا٤ُٔدددلا٢ٗ، ػجدددل اُدددوؽٖٔ ؽَدددٖ ؽجٌ٘دددخ ، 

 ّ.1999-ٛـ1420

(2)
 ، د: ثلٕٝ.2، كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ، ث٤وٝد، :416ٓ خٌذ هللا ث بفخ ّأالالقبً، ٍؼ٤ل، ،اٗظو: ؽٟٞ 

(
3
)
 .2887، هه٤2ٓ/328َْ هللا، طًزبة اُغٜبك ٝا٤َُو، ثبة اُؾواٍخ ك٢ اُـيٝ ك٢ ٍجصس٘ر الجخبسٕ،  

عَ، ٝأُ٘وبُ، ٓب ٣ُقوط ثٚ اًُْٞخ، ثوٛب٢ٓ، ٣بٍو، المْاشف الو(٘ئخ عي ٙلٖء اُ٘وِ: ئفواط اًُْٞخ ٖٓ اُوِّ

 اإلٌٍ٘له٣خ، :: ثلٕٝ،د:ثلٕٝ. -، كاه اإل٣ٔب64ٕ، ٓ سعبلخ ال جْدٗخ
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ًَأبِذَا جَأفءَ وَعْأ ُ أْوٕهُوَأف كَعَ ْنَأف عَلَأَْمْنْ         بقكلػو تعػالى: إفسػادىـبالعقػاب كالجػزاء عمػى 

دليػؿ عمػى ( لنا  )فكممة، [5 ]اإلسػراء :  أْونٌِ كَؤْ ٍَ تَ ٍِ ٍ ًَجَفسُوا ِِٖلَ ان ِ ٍَفبِ  عِبَفدًا نَنَف

هخػػر مػػف سػػكرة األنفػػاؿ فػػي كضػػع ، كفػػي مكتعػػالى ـ العاليػػة مػػف اهلل سػػبحانودرجػػة قػػربي

كْلِ  تٌَْءٍ  عَلَي وَانلَ هُ ٍَوْمَ انْفَْْقَفىِ ٍَوْمَ انْتَاَي انْجَوْعَفىِعَبْ ًَِف  وَهَف أًَْزَنْنَف عَلَيقكلو تعالى: 

 .(، عبدنا ىك الرسكؿ )[41]األنفاؿ:  قَ ٌٍَِ

 إال مػػػػا أراده اهلل  كال يرضػػػى يحػػػب ككمػػػاؿ العبػػػد أف ال يريػػػد كال ": يقػػػكؿ ابػػػف تيميػػػة  

 .(1)"كرضيو كأحبو

المباشػػػػر  كىػػػػي السػػػػبب ،العبكديػػػػة الحقػػػػة هلل عػػػػز كجػػػػؿخصكصػػػػية ىنػػػػا تتضػػػػح ك     

، كلػػػك قسػػػنا النصػػػر ال ػػػزكة الفاصػػػمة بػػػيف الحػػػؽ كالباطػػػؿىػػػذه النتصػػػار المسػػػمميف فػػػي 

ينصػػػر ، كلكػػػف اهلل غيػػػر ذلػػػؾكالعػػػدة لكانػػػت النتيجػػػة  دبمقػػػاييس البشػػػر مػػػف حيػػػث العػػػد

 . أك عدة عباده دكف اعتبار لعدد

ٍَفأٍَََُف اَنٍَِيَ خهَنُوا اسْتَجَِبُوا نَِلأهِ وَنِلَِسُأولِ اِذَا دَعَأفكْنْ نِوَأف ٍُذَِْأَمْنْ وَاعْلَوُأوا        قاؿ تعالى: 

َُوىَ        َْأِه ْتْذَشأ َِْء َوَقْلِبأِه َوأًََأأُه ِاَن ََْي اْنَوأ ٍَُذأوْل َكأ فالػدعاة عمػييـ التبميػػغ  ، [24األنفػاؿ: ]َأِى انَلأَه 

 .فاالستجابة ىي حياة لمقمكب جب يككف قد فاز فكزان عظيمان كمف يست

 

                                                 
(
1
)
 .116، ٓال جْدٗخ 
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نػب نكاىيػو ؟ كىػؿ تى جٍ ع أكامػره كتي طىػتي لػـ نى عبادة اهلل إف "إذ ما معيقكؿ احد المحد يف: 

ادعػى عبػادة ربػو  ؟ كىػؿ مػفاإلليية مػف غيػر مناقشػة كال جػداؿ ىي إال امت اؿ األكامر

      .(1)"حقان ؟  ابدكلـ يطعو ع

البػػد مػػف العبكديػػة الحقػػة فمػػف يعصػػي اهلل كال يمت ػػؿ أكامػػره ال يكػػكف عابػػدان حقػػان ، إذف 

كاألشػخاص، كمػا تخمصػيا : ىي التي تخمص البشرية مف استذالؿ القػكل كالػنظـ ألنيا

فه فػػي الخمػػؿ فػػي الخمػػؿ فػػي العبػػادة مػػؤذً  ،األسػػاطير كاألكىػػاـ كالخرافػػاتك ضػػبلؿ مػػف ال

قيػػػؽ حيػػػاة البشػػػر بػػػبل مػػػراء. إنػػػو ال فػػػبلح لئلنسػػػاف كال حريػػػة كال سػػػعادة إال بتحنظػػػاـ 

 .(2)اإللو الحؽ  العبكدية لربو كخالقو كمالكو

 [65اإلسراء:]اِىِ عِبَفدًِ نَََِْ نَََّ عَلَََِْنْ سُلْطَفىٌ وَكَفَي كََِكََِّّ وَكًَِٖ  قاؿ تعالى:

أييػػػػده عبػػػػاده المػػػػؤمنيف، كحفظػػػػو إيػػػػاىـ، مػػػػف اهلل تعػػػػالى" بتفػػػػي ا يػػػػة الكريمػػػػة إخبػػػػار 

 .(3)كحراستو ليـ مف الشيطاف الرجيـ ؛ ككفى باهلل حافظان كمؤيدان كناصران"

درجػة ال  إلػىفالعبكدية ىي العزة كالقكة، كىي التي ترتقػي بالعقػؿ مػف كػؿ مػا ييػكم بػو 

ال  فػبل تميؽ بكرامة اإلنساف، كمخمكؽ مكـر مميز عف غيره مػف المخمكقػات األخػرل، كا 

 فرؽ بيف اإلنساف كبيف غيره مف المخمكقات.

                                                 
(
1
)
 ٛـ.1415، 9، ٓ، هخزصش ثش الْالذٗياُؾ٘ب١ٝ، ػجل اُوؤٝف 

(
2
)

اٗظو: اثٖ ؽ٤ٔل،  بُؼ، ػجٞك٣خ هللا..ؽو٤وزٜب ٝأِٜٛب، ٓٞهغ: 

27797http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=  

(3)
 .5ٓ/95، طر غ٘ش اثي كث٘ش 

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=
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ٍَنأَزْ           :كفي سكرة اإلسراء، قاؿ تعػالى ََْطفَى  ٌَ َأْدَسأُي ِاِى انِشأ ٍَْاوْنأوْا اَنِتأٌ ِهأ َوْقأل نلِعَبأفِدً 

( أف يػأمر اهلل تعػالى رسػكلو ).[53اإلسػراء:]كََْنََُنْ اِىِ انشَِْطَفىَ كَفىَ نًِِْٔسَأفىِ عَأ ُوًّا هُبَِنًأف   

يػأمر عبػػاد اهلل المػػؤمنيف، أف يقكلػكا فػػي مخػػاطبتيـ كمحػاكرتيـ الكػػبلـ األحسػػف كالكممػػة 

الطيبػػػػػة، فإنػػػػػو إذ لػػػػػـ يفعمػػػػػكا ذلػػػػػؾ، نػػػػػزغ الشػػػػػيطاف بيػػػػػنيـ، ككقػػػػػع الشػػػػػر كالمخاصػػػػػمة 

 .(1)كالمقاتمة"

شعكر المجاىد أنو عبد هلل عػز كجػؿ يحػب ربػو سػبحانو، كيحػب مػا يحبػو مػف إف       

كيػب ض مػف يب ضػيـ اهلل مػف أعدانػو الكفػرة، كيجاىػدىـ حتػى تكػكف  يموفػي سػب الجياد

ف أعظـ الدكافع إلى مً الشعكر لى إف ىذا  ،العميا ككممة الذيف كفركا السفمىكممة اهلل ىي 

ؿ الداعية في دعكتو كجياده إال عمى شػعكره كلك لـ يحصٌ  الجياد في سبيؿ اهلل تعالى.

كمػػػا أف فػػػي  لكفػػػى بػػػذلؾ دافعنػػػا كغايػػػة عظيمػػػة،بالعبكديػػػة هلل عػػػز كجػػػؿ كالتمػػػذذ بػػػذلؾ 

مصػػاحبة شػػعكر العبػػادة هلل تعػػالى فػػي جميػػع تحركػػات المجاىػػد أكبػػر األ ػػر فػػي التربيػػة 

 .(2) ف ىما شرطا قبكؿ العبادةتيإلخبلص كتحرم الحؽ كالصكاب كالمعمى ا

ى عبكديػػػػػة اهلل كمػػػػػنيص فػػػػػي تربيػػػػػة كعنػػػػػد تػػػػػدبر سػػػػػكرة األنفػػػػػاؿ نجػػػػػدىا تركػػػػػز عمػػػػػ    

، بػػؿ ىػػك نتيجػػة ديف كأكليػػـ أبطػػاؿ غػػزكة بػػدر، فنصػػرىـ لػػـ يكػػف محػػض صػػدفةمجاىػػال

سػػكرة األنفػػاؿ كمػػف طػػرؽ ىػػذا كقػػد تطرقػػت لػػو  ،" مػػنيص لػػو أسػػاليبو كطرقػػو:عػػداد كفػػؽإ

                                                 
(1)
 .87-5ٓ/86، طر غ٘ش اثي كث٘ش 
(
2
)
  top#683293،ّجٌخ كَِط٤ٖ ُِؾٞاه، غبٗخ الدِبد فٖ عج٘ل هللا ر بلٔاٗظو:   

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t= 

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=683293#top
https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=683293#top
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 ػػػـ تربيػػػة الػػػنفس عمػػػى طاعػػػة اهلل  ،بتربيػػػة الػػػنفس بالعبػػػادات المفركضػػػة: البػػػدء المػػػنيص

كالبعػد  ،كالتربيػة عمػى الكحػدة ره،طاعة مطمقة فيما أحب كك( )تعالى كطاعة رسكلو 

 .(1)كغيرىا مف الطرؽ كاألساليب عف االختبلؼ، كالتحمي بفضانؿ األخبلؽ،

 

 المبحث الثالث

 مي األقارب وعالقتاا بالمجاهدين األخالق المتعمقة بوجو  الصمة

مػػع األقػػارب ىػػي الحمقػػة األكلػػى اليامػػة التػػي تشػػكؿ الػػدرع  بػػاألخبلؽااللتػػزاـ  إف      

، كىػػػك مػػػا يحػػػرص عميػػػو جيػػػاد كالمجاىػػػديف مػػػف اختػػػراؽ العػػػدكقي لحمايػػػة جبيػػػة الالػػػكا

قػػػة ليسػػػيؿ عميػػػو العػػػدك بالدرجػػػة األكلػػػى بحيػػػث يعمػػػؿ عمػػػى تفكيػػػؾ أكاصػػػر ىػػػذه العبل

، كقػد مة الحفاظ عميو كصػكنو مػف أم عبػث، لذا كاف لزاما عمى األاختراؽ المجاىديف

 عمقػػػة باألقػػػارب، كىػػػي بػػػر الكالػػػديفتنبيػػػت سػػػكرة اإلسػػػراء عمػػػى الجكانػػػب األخبلقيػػػة الم

لو في ىذا المبحث. يتاء ذكم القربى كاليتامى، كىذا ما سيتـ تناكي  كا 

 

 

 

 

                                                 
(
1
)
، هٍدبُخ 165 -164"،ٓ  الزشث٘خ الدِبدٗخ فٖ اإلعالم "هي الحالل عحْسح األً حبلاٗظو:ئكه٣ٌ، أؽٔل رب٢ُ،  

 ٛـ. 1410اَُؼٞك٣خ، -ٓبعَز٤و، عبٓؼخ أّ اُووٟ
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 المطمب األول

 بر الوالدين

 اِهِف ٍَبْلََْيِ عِنْ َكَ انْمِبَََ ۚ  وَقَ َيٰ بَكََُّ أََنف تَعْبُ ُوا اَِنف اٍِِفيُ وَكِفنْوَانِ ٍَْيِ اِدْسَفًاف قال تعالى; 

ٍّ وَنَف تَنَََْْهُوَف وَقْألْ نََُوَأف  قَوْناأف كََِ ًأف     وَاِْفِأضْ نََُوَأف      أَدَ ُهُوَف أَوْ كِلَفهُوَف ًَلَف تَاْلْ نََُوَف أْ

 .[ 24-23 اإلسراء: ] انََ دْوَ  وَقْلْ بَبّ اِبْدَوَُْوَف كَوَف بَكَ ََفًٌِ صََِريًا هِيْ جَنَفح انَْ ل 

باإلحسػاف ، كاألمػر نص يأتي النيػي عػف عبػادة غيػر اهللىذا الي ف: يقكؿ الميداني    

 كاإلحسػػافكفػػي ىػػذا إشػػارة إلػػى األىميػػة البال ػػة لكاجػػب بػػر الكالػػديف  ،مقتػػرنيف لمكالػػديف

الكالػديف  جػاء األمػر ببػر فػإذا، الػب الشػريعة كأعظميػاـ مطإذ تكحيد اهلل مف أى ،إلييما

قػػكة فػػي  (كقضػػى ربػػؾ ):كفػػي قكلػػو .كاجػػبلابيػػذا  اإلسػػبلـمػػى اىتمػػاـ مقركنػػان بػػو دؿ ع

ف القضػػاء إذا كػػاف ألتكميػػؼ بعبػػارة "قضػػى" كمعمػػـك ، إذ جػػاء التعبيػػر عػػف ىػػذا ااإللػػزاـ

فممػػا جػػاء فػػي مجػػاؿ التكميػػؼ دؿ عمػػى لتكػػكيف كػػاف البػػد مػػف كقكعػػو حتمػػان فػػي مجػػاؿ ا

   .(1)المكمفيف بو إلزاـشدة 

دقػػة كالتفصػػيؿ الػػنيص الػػذم يجػػب تبػػيف لنػػا عمػػى كجػػو ال اإلسػػراءلقػػد جػػاءت هيػػات سػػكرة 

كتشػػػتد فػػػي التكصػػػية بيمػػػا حػػػيف يضػػػعفاف و فػػػي معاممػػػة الكالػػػديف كمعاشػػػرتيما. اتباعػػػ

يصػػاباف بضػػعؼ القػػكل العقميػػة ك  ،العنايػػة كالخدمػػة إلػػىفيبتميػػاف بػػاألمراض كيحتاجػػاف 
                                                 

(1)
 .2ٓ/23،طاألالال  اإلعاله٘خ ّأعغِب أٗظو: 
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الكلػػد هننػػذ ، ك كاإلنفػػاؽال يقػػدراف عمػػى الكسػػب ك ، يؽ الػػنفس كيعكزىمػػا الحمػػـ كاألنػػاةكضػػ

ضػػػعيفان فقكيػػػاه بعنايتيمػػػا، ، كلقػػػد كػػػاف صػػػ يرا كمػػػاال ن ًن  كرأيػػػان  نفػػػكاف الشػػػباب قػػػكةن فػػػي ع

أعطيػػػاه مػػػا يريػػػد مػػػف غيػػػر ممػػػؿ كال ، كه ػػػراه بال ػػػذاء كالكسػػػاء ك كفقيػػػرا فأغنيػػػاه بماليمػػػا

   .1) )نيمايٍ ا بعض دى مأف يفييفمما بم ا الكبر هف لو   شمنزازا

ا فيػو سػعادتيـ فػي الػدنيا مػ إلػى ترشػدىـك ىذه ا يات تػدؿ عمػى رحمػة اهلل باألبنػاء     

"هيػات محكمػات ، فييػا النصػح المحػض  : يقػكؿ صػاحب مختصػر بػر الكالػديف ك خػرة،

، لػػػك تػػػدبرىا األبنػػػاء كأدركػػػكا معانييػػػا كأيقنػػػكا أنيػػػـ كالتكجيػػػو الصػػػادؽ كالخيػػػر كالسػػػعادة

   .(2)كا أبان كلما انتيركا أمان"سيجزكف في كبرىـ بما جازكا بو هباءىـ لما عقٌ 

ترابطػػاف "فمػف عػػؽ فقػػد ، فػإف العقػػكؽ كالعصػياف مكمػا أف العبػػادة كالبػر مترابطػػافك     

 .(3)كفي كمييما حسرة كندامة " كمف عصى فقد عؽ ،عصى

 

 الوالدين;  رّ بِ يضا ل 

قػػػاؿ: حػػػد نا عػػػف أبػػػي عمػػػرك الشػػػيباني "اهلل  إلػػػىأحػػػب األعمػػػاؿ مػػػف بػػػر الكالػػػديف  -1

سػػألت رسػػكؿ اهلل  :قػػاؿ( )بػػد اهلل بػػف مسػػعكدع دار إلػػىصػػاحب ىػػذه الػػدار كأشػػار 

                                                 
(
1
)
 ٛـ .1415، :: ثلٕٝ، 10 -9، ٓ، هخزصش ثش الْالذٗياُؾّ٘ب١ٝ ػجل اُوؤٝف اٗظو: 

(
2
)
 10، ٓ الوشخ  ً ظ 

(
3
)
 . 8، ٓ  جقعالوشخ  األ 
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(): " ؟ قـال;"بر قال; الصالة لوقتاا "قمـت ثـم أي ؟عز وجل ا إلىأي العمل أحب

  .(1)قال; "الجااد ي  سبيل ا" قمت ثم أي ؟ .الوالدين"

: قػػػاؿ ،اهلل "عػػػف مػػػكرؽ العجمػػػيالنفقػػػة عمػػػى الكالػػػديف أفضػػػؿ مػػػف النفقػػػة فػػػي سػػػبيؿ -2

قالوا; ا ورسـول   ي  سبيل ا تعالى ؟ نفقةمون نفقة أيضل من هل تعم:"()قاؿ

 .(2)"نفقة الولد عمى الوالدين أيضل أعمم قال;

فػي عػدد سػنكات العمػر، إنمػا تكػكف الزيػادة كىػي ليسػت زيػادة ، يزيد في العمػر البر-3

ي :"عف أنػس رضػلػى العمػؿ الك يػر فػي العمػر القميػؿفييدم اهلل تعالى المسػمـ إبالبركة 

يـ  لـ  د ايـز أن ، و من أحب أن يمد ا ي  عمـر :" () اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل

 . (3)رحم " وليصلَ  ،رزق  يميبر والدي 

 رضػااهلل فػي  رضػانفسػو كييػدأ بالػو ألنػو يعمػـ أف ر المسمـ كالديػو تطمػنف بً عندما يي -4

  .(4)كذىاب اليمـك كاألحزاف "ر سبب في تفريص الكركب "البً الكالديف 

فمكال الجياد النطكل اإلسبلـ عمى نفسػو  :سبيؿ اهلل يالكالديف مقدـ عمى الجياد ف ركبً 

 معالمػو فػي فتػرة كجيػزة مػف الػزمف كالنػد رت ،ي انطمؽ منيافي تمؾ البقعة الص يرة الت

                                                 
(
1
)
، ٝاُ٘د١ٝٞ، ٓؾد٢ 527ههدْ 1ٓ/184، ًزبة ٓٞاه٤ذ اُةدذح، ثدبة كضدَ اُةدذح ُٞهزٜدب،طصس٘ر الجخبسٕ 

، 1، ًزددبة اإل٣ٔددبٕ ثددبة أكضددَ األػٔددبٍ، :73/ٓ 2ط صححس٘ر هغححلن ثشححشذ الٌححّْٕ، اُددل٣ٖ ٣ؾ٤دد٠ ثددٖ ّددوف،

 ّ.1929-ٛـ1347أُطجؼخ أُةو٣خ ثبألىٛو، 

(
2
)
، رؾو٤ددن: ػددبكٍ ػجددل 83، ٓالجححش ّالصححلخلاك١، عٔددبٍ اُددل٣ٖ أثددٞ اُلددوط ػجددل اُددوؽٖٔ،  اثددٖ اُغددٞى١ اُجـدد 

 ّ.1993 -ٛـ1413، 1ُج٘بٕ، : –ث٤وٝد  -أُٞعٞك ٝػ٢ِ ٓؼٞض، ٓإٍَخ اٌُزت اُضوبك٤خ

(
3
)
، رؾو٤دن: ّدؼ٤ت األهٗدإٝ: ٝػدبكٍ ٓوّدل، ٓإٍَدخ 13401،ػ ههدْ 93ٓ /21ط ،الوغحٌذ، اثٖ ؽ٘جَ، أؽٔل 

 .ّ، هبٍ أُؾون : ؽل٣ش  ؾ٤ؼ1998 -ـ1419ٛ، 1اُوٍبُخ، :

(
4
)
 .11، ٓهخزصش ثش الْالذٗي 
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ر عميػػو كىػػذا  ى ؤٍ ر الكالػػديف ييػػأف بًػػ إالمػػع أىميػػة الجيػػاد ك بالجيػػاد  إالكال تنتشػػر الػػدعكة 

كعمى الحؽ الذم منحيما إيػاه ليعػرؼ األبنػاء  ،المنزلة التي أنزليما اهلل فييا دليؿ عمى

 .  (1)فضميما كقدرىما

قمت يا رسـول ا أي العمـل أيضـل ؟ "  قػاؿ: ()عبد اهلل بف مسعكد  عفركل     

ـــى وقتاـــا ;قـــال ـــت; .الصـــالة عم ـــال قم ـــم أي ؟ ق ِِِ; ث ِِِ   ب  ـــت; .ر الوال ـــم  قم ؟  أيث

 .(2)"الجااد ي  سبيل اقال;

فػإف البػر بيمػا ال ينتيػي بمكتيمػا بػؿ  ،كحقيما عمػى أبنانيمػا ،ر الكالديفكألىمية بً      

  االسػػػت فار ليمػػػاالػػػدعاء ك  ركا بالكالػػػديف بعػػػد مكتيمػػػا كمػػػف ذلػػػؾ،بىػػػأف يى  األبنػػػاءيسػػػتطيع 

 .[28 :نكح ]   بَبِ  امْفَِْ نٌِ وَنِوَانِ ًََ قاؿ تعالى: 

إذ أتتـ   ()بينا أنـا جـالس عنـد رسـول ا : ()دة "قاؿ بريػا مالحص كالصـك عنيك 

ناـا مبجاريـةتصدقت عمى أمـ    امرأة يقالت; إن اتـت )أي أماـا ( يقـال; "وجـب ، وام

; يــا رســول ا إنــ  كــان عمياــا صــوم شــار قالــت (4)وردهــا عميــك الميــراث " أجــرك 

 قـال; " لم تحج قط أيمحج عناـا؟; إناا قالت .صومي عنها"أيمصوم عناا ؟ قال; " 

 .(4)"  حج  عناا

                                                 
(
1
)
 .13، ٓ هخزصش ثش الْالذٗياٗظو:  

(
2
)
 ( .44ٍبثوخ )ٓ ٍجن رقو٣غٚ ك٢  لؾخ  

(
3
)
اُج٘ذ روس ٗةق اُزوًخ ئما اٗلوكد ٝاُ٘ةق اُجبه٢ ثبُوك، ك٢ٜ ٝهصدذ اُغبه٣دخ اُزد٢ أٛدلرٜب ألٜٓدب ثدبُلوض  

اِؽدَلحً كَََِٜدب اُِّْ٘ةدُق ب٠ُ: ٝاُوك. ٝاُل٤َُ هُٞٚ رؼ َٝ بَٗدْذ  ًَ ئِٕ  َٝ دب رَدَوَى  َٓ ٖ  صُُِضَدب  ِٖ كََُِٜد َم اْصَ٘زَد٤ْ ْٞ بء كَ ََ ِٗ  ٖ ًُ ]اَُ٘دبء: كَإِ 

11.] 

(
4
)
 .8ٓ/25ا١ُٝٞ٘، ًزبة اُة٤بّ، ثبة هضبء اُةّٞ ػٖ ا٤ُٔذ، ط صس٘ر هغلن ثششذ 
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ػػك بيمػػا  إالتكصػػؿ  كصػػمة الػػرحـ التػػي ال  أسػػيد  أبػػيث يحػػد فػػيأصػػدقانيما  إكػػراـا "أم 

()"  قال; بينما أنا جالس عند رسـول ا() ل; اإذ جـاء  رجـل مـن األنصـار يقـ

يا رسول ا هل بق  عم  من بر أبـوي شـ ء بعـد موتامـا أبرهمـا بـ  ؟ قـال; "نعـم 

نفـاذ عاـدهما، ، واالسـتغفار لامـالصالة عميامـا; اةخصال أربع كـرام صـديقاما وام ، وام

، ياـو الـذي بقـ  عميـك مـن برهمـا بعـد امـامِ بَ مـن قِ  لـك إال رحموصمة الرحم الت  ال 

    .(1)موتاما"

  جػػػػدان ألف المجاىػػػػد إف لػػػػـ يكػػػػف بػػػػاران كالصػػػػمة بػػػػيف بػػػػر الكالػػػػديف كالجيػػػػاد ك يقػػػػة       

ألف  ،يسػػػتحؽ تأييػػػد اهلل لػػػو بالنصػػػر كلػػػف ،فػػػي جيػػػادهيػػػو فإنػػػو لػػػف يكػػػكف مخمصػػػان بكالد

ف تنكػر ليمػا يكػكف سػبب كجػكده فػي ىػ االكالديف ىم ذه الػدنيا كىمػا مػف ربيػاه صػ يران كا 

     .كالمبادئقد تنكر لكؿ القيـ 

دـ لػو أكؿ مػف قػ اهفكالد، لف يعترؼ بحؽ ا خريفحؽ كالديو عميو برؼ تإف  مف ال يع 

نػػو ال مػػنعـ عمػػى العبػػد إ :كفػػي ذلػػؾ يقػػكؿ ابػػف الجػػكزم ،هكػؿ مػػا يحتػػاج إليػػو منػػذ صػػ ر 

الجيػػؿ بحقػػكؽ المػػنعـ مػػف أخػػس الصػػفات، كجحػػد الحػػؽ مػػف سػػكء ك كالػػديف البعػػد اهلل ك

 .  (2)طباعاألدب كخبث ال

 

 

                                                 
(
1
)
 .اثٖ ؽغو ك٢ اُزوو٣ت ٓوجٍٞ ، ئٍ٘بكٙ ضؼ٤ق، ٝهب16059ٍ، ههْ 456ٓ /25،طهغٌذ أزوذ 

(
2
)
 .39، ٓ الجش ّالصلخ اٗظو: 
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 المطمب الثان 

 إيتاء ذوي القربى واليتامى

 األولى; إيتاء ذوي القربى المسملة

َلبْ تَبْأًٍََِا   وَخَتِ ذَا انْاَْْكَي دَ  قاؿ تعالى: ]اإلسػراء:   َاهُ وَانْوِسْمِنيَ وَاكْيَ انسِبَِلِ وَنَأف تْبَأ

القرهف الكريـ ىك المنيص الذم يرسـ لممسمميف معالـ المجتمػع بتكجيياتػو، فػالقرهف   ،[26

 بالمبػادئكمػف  ػـ جػاء  عالمػان كيقػيـ نظامػان، لينشػ أمة كينظـ مجتمعان ، ػـ  ش لينجاء 

" كيبػرز األمػر بػو تعظػيـ  القربػىذم  إيتػاءب" بػاألمرجػاء الجماعة  التي تكفؿ تماسؾ

بنيو عمى مبدأ التكافؿ الػذم يتػدرج بػو بني ىذا عمى عصبية األسرة  إنما يى كما يى  شأنو،

، كفػػػػػؽ نظريتػػػػػو التنظيميػػػػػة ليػػػػػذا المحػػػػػيط المحمػػػػػي إلػػػػػى المحػػػػػيط العػػػػػاـ مػػػػػف اإلسػػػػػبلـ

 .(1)التكافؿ

ياجػػاتيـ لخيػػر دليػػؿ عمػػى انتمػػاء المسػػمـ لمجتمعػػو إف الشػػعكر بػػعالـ األقػػارب كاحت     

فالمسػػمـ يبػػدأ بأقاربػػو كرحمػػو،  ػػـ ينمػك ىػػذا الشػػعكر لػػيعـ المجتمػػع كاألمػػة محبػػةن  كأمتػو،

خبلصان كفداءن ضد ما يحكاؾ     ليا.      كا 

كتكػػكف صػػمة   ،سػػبلـؽ الرحمػػة التػػي أكصػػى بيػػا اإلميػػصػػمة الػػرحـ مػػف ظػػكاىر خي ك     

كػػػػراميـ ،كاإلىػػػػداء إلػػػػييـ ،كالتصػػػػدؽ عمػػػػى فق ،أحػػػػكاليـكتفقػػػػد الػػػػرحـ بزيػػػػارتيـ   ىـ يػػػػر كا 

                                                 
(1)
 ، . 47-46/ٓ 16،ط  فٖ يالل ال ش ىاٗظو:  
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مػػػييـ فػػػي الصػػػبلت كمػػػف قطيعػػػتيـ تفضػػػيؿ غيػػػرىـ عباعتبػػػاره أحػػػؽ مػػػف الفقيػػػر البعيػػػد 

 .(1)التي ىـ أحؽ بيا مف غيرىـ كالعطاءات الخاصة،

جيػػب ابػػف العربػػي يالقربػػى عػػف غيػػرىـ؟  فذكم سػػانؿ، لمػػاذا خػػص اإلسػػبلـ قػػد يسػػأؿ 

نما خص ذكم القربى؛ ألف حقػكقيـ أككػد، كصػمتيـ أكجػب بقكلو: عمى ذلؾ ، لتأكيػد "كا 

 .(2)حـ التي اشتؽ اهلل اسميا مف اسمو، كجعؿ صمتيا مف صمتو"ر حٌؽ ال

قػػاؿ:  ()عػػف أنػػس "فػػي ىػػذا الحػػديث الشػػريؼ كتظيػػر أىميػػة إيتػػاء ذكم القربػػى     

الػػػػو إليػػػػو كػػػػاف أبػػػػك طمحػػػػة أك ػػػػر األنصػػػػار بالمدينػػػػة مػػػػاالن مػػػػف نخػػػػؿ، ككػػػػاف أحػػػػب أمك 

يدخميا كيشرب مف مػاءو فييػا  ()ككاف رسكؿ اهلل ككانت مستقبمة المسجد  ،(3)بىٍيريحاء

، قاـ أبك طمحػة [92 هؿ عمراف:] تْنْفِاْوا هِوَ ف تْذِبُ وىَ دَتَ ي نَيْ تَنَفنْوا انْبَِّ طيب، فمما نزلت: 

نَأأأيْ تَنَأأأفنْوا    :يػػػا رسػػػكؿ اهلل إف اهلل تبػػػارؾ كتعػػػالى يقػػػكؿ :فقػػػاؿ إلػػػى رسػػػكؿ اهلل 

ٌف أحب مالي إلٌي )بيرحاء( تْنْفِاْوا هِوَ ف تْذِبُ وىَ دَتَ ي انْبَِّ نيا صدقة هلل  كا  عػالى، أرجػك تكا 

ٍٍ :"( )فقػاؿ رسػكؿ اهلل  ضعيا يا رسكؿ اهلل حيػث أراؾ اهلل، فبرىا كذخرىا عند اهلل بـ

ــ  ــك مــال راب ــ ،ذل ــك مــال راب ــت ، ذل ــد ســمعُت مــا قم ــ  أرى أن ،وق ن ــ   وام تجعماــا ي

                                                 
(
1
)
 .37-2ٓ/36طاألالال  اإلعاله٘خ ّأعغِب، اٗظو:  

(
2
)
::   3ٓ/155ُج٘بٕ،  -، كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ، ث٤وٝد، أزمبم ال ش ىأثٞ ثٌو ٓؾٔل ثٖ ػجل هللا ،اثٖ اُؼوث٢ 

 لٕٝ.ثلٕٝ، د: ث

(
3
)
، ههْ 453/ٓ 1، ًزبة اُيًبح، ثبة اُيًبح ػ٠ِ األهبهة، طصس٘ر الجخبسٕث٤وؽبء: اٍْ اُؾل٣وخ ٖٓ ٗقَ،  

1461. 
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، فقسػػـ حديقتػػو ىػػذه فػػي أقاربػػو كبنػػي ". فقػػاؿ أبػػك طمحػػة: أفعػػؿ يػػا رسػػكؿ اهللاألقــربين

 .(1)"عٌمو 

ارب البػاذؿ أفضػؿ مػف البػذؿ الصػدقات ألقػرشػاد عمػى أف بػذؿ المػاؿ ك يدؿ ىذا اإل    

كذلػؾ ألف البػذؿ فػي األقػارب ىػك صػدقة  ف،ك ا داـ فػي أقػارب البػاذؿ محتػاجم ،ل يرىـ

 .(2)كعمؿ فيو فضيمتاف أعظـ مف عمؿ فيو فضيمة كاحدة منيما كصمة رحـ،

   (رضي اهلل عنيا)عف عانشة كرد ، رةكجزاء صمة الرحـ تككف في الدنيا قبؿ ا خ

ـــران الـــديار ،وُحســـن الجـــوار ،صـــمة الـــرحم ;قػػػاؿ () عػػػف النبػػػي" ويزيـــدان يـــ   ُيعمِّ

   .(3)األعمار"

 كمسػػمميف عامػػة ككػػأنيـ ذك بحػػب الإف مػػف ينفػػؽ عمػػى ذكم القربػػى يتكلػػد لديػػو شػػعكر 

    اًَِ وَأأأف انْوُئْهِنُأأأوىَ  لقكلػػػو تعػػػالى اإليمػػػافكيػػػؼ ال كقػػػد أصػػػبحكا إخكتػػػو بربػػػاط القربػػػى 

، ليرفػػػػػػع الظمػػػػػػـ عػػػػػػف المسػػػػػػمميف فينطمػػػػػػؽ مػػػػػػف ىػػػػػػذه المحبػػػػػػة ،[10 الحجػػػػػػرات: ] اِِْأأأأأأوَ ٌ

نا ؤ اضػػػية متجبػػػرة كىػػػذا مػػػا يعممػػػو أعػػػديمػػػيف كال يسػػػتكيف ألم قػػػكة أر  كالالمستضػػػعفيف 

بالنيار لمنيؿ مف رابطػة القربػى كالعمػؿ عمػى  مكف الميؿى لذلؾ فيـ يصً  الييكد عمـ اليقيف

                                                 
(
1
)
، َِْٝٓ، أثٞ اُؾ٤َٖ 1461، ههْ 453/ٓ 1، ًزبة اُيًبح، ثبة اُيًبح ػ٠ِ األهبهة، طصس٘ر الجخبسٕ 

ثبة كضَ اُ٘لوخ ٝاُةلهخ ػ٠ِ األهوث٤ٖ ٝاُيٝط ، ًزبة اُيًبح، صس٘ر هغلناثٖ اُؾغبط اُو٤ْو١ ا٤َُ٘بثٞه١، 

 .998، ههْ 387ٝاألٝالك، ٓ 

(
2
)
 .2ٓ/439،طاألالال  اإلعاله٘خ ّأعغِب اٗظو: 

(
3
)
 7599، ههْ 10ٓ/344، ثبة  ِخ اُوؽْ، طالدبه  لش ت اإلٗوبى اُج٤ٜو٢، أثٞ ثٌو أؽٔل ثٖ اُؾ٤َٖ، 

، ههْ 155، ٓ ، ّالجش ّالصلخ2003ّ-ٛـ1423، 1اُو٣بض، :-رؾو٤ن: ٓقزبه أؽٔل اُ٘ل١ٝ، ٌٓزجخ اُُوّل

 ، هبٍ أُؾون: ئٍ٘بكٙ  ؾ٤ؼ.229
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، كىػػػذه الصػػػمة أىػػػـ مػػػا نحتػػػاج إليػػػو حيػػػث عمػػػؿ االحػػػتبلؿ عمػػػى تحطػػػيـ ىػػػذه تفكيكيػػػا

الرابطػة فعمػؿ عمػى إ ػػارة الخبلفػات كالنعػرات بػيف األقػػارب ليسػيؿ اختػراؽ األسػرة التػػي 

 .فد لظيكر المجاىديفىي بم ابة الحاضف كالرا

 

 المسملة الثانية ;إيتاء  اليتامى حقام 

 ُوَنَف تَاََْكُوا هَفلَ انََْتَِنِ اَِنف كِفَنتٌِ هٌَِ أَدْسَيُ دََتي ٍَبْلََْ أَتُ ِي :ىذه ا يػة تبػيف ، [34 ]اإلسراء

 .حرمة التصرؼ في ماؿ اليتيـ إال بالتي ىي أحسف لميتيـ

"كـل المسـمم : ()، لقػكؿ الرسػكؿكعرضػوالمسمـ دمو كمالػو  يحفظ عمىاإلسبلـ      

 كلكنػو يشػدد فػي مػاؿ اليتػيـ كيبػرز النيػي ،(1)عمى المسـمم حـرام دمـ  ومالـ  وعرضـ "

 ، ضػعيؼلؾ أف اليتيـ ضعيؼ عف تػدبير مالػو، ذعف مجرد قربو إال بالتي ىي أحسف

حتػى يبمػغ أشػده كيرشػد تيـ كمالو يمكمفة برعاية ال اإلسبلميةكالجماعة  عف الذكد عنو 

 .(2)" عنوكيستطيع أف يدبر مالو كأف يدفع 

يتاء اليتامى أمكال  :يـ يككف بكجييفكا 

 .عمى ماؿ اليتيـالطعاـ كالكسكة ما دامت الكالية إجراء   –أحدىما

                                                 
(
1
)
 .16ٓ/121، ًزبة اُلضبيَ، ثبة رؾو٣ْ ظِْ أَُِْ ٝفنُٚ ٝاؽزوبهٙ، ط صس٘ر هغلن ثششذ الٌّْٕ 

(2)
 .28/ 17ٓ، طفٖ يالل ال ش ى 
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سػبلـ المػاؿ إليػواإل ال اني _ عنػد االبػتبلء كاإلرشػاد ،فػإذا تحقػؽ ، كذلػؾ يتاء بالتمٌكف كا 

 .(1)عميو إمساؾ مالو عنو الكلي رشده حريـ

وَاعْلَوُوا أًََوَف مَنِوْتْنْ هِيْ تٌَْءٍ ًَؤَىِ نَِلأهِ   كلميتيـ حؽ في غنانـ المجاىديف لقكلو تعػالى:  

 ُِوُسَهُ وَنِلَِسُولِ وَنًَِِ انْاَْْكَي وَانََْتَفهَي وَانْوَسَفكِنيِ وَاكْيِ انسِبَِلِ اِىْ كْنْتْنْ خَهَنْتْنْ 

 .[41 ]األنفاؿ: كِفنَلهِ

تبػػديؿ  مالػػو الػػردمء بمػػاؿ اليتػػيـ الطيػػب بكمػػف صػػكر أكػػؿ حػػؽ اليتػػيـ قيػػاـ الػػكلي      

تحرجػػكف ال يكىػػذا مػػا ذكػػره القرطبػػي فػػي تفسػػيره "كػػاف النػػاس فػػي الجاىميػػة لعػػدـ الػػديف 

بػالردمء ، فكانكا يأخذكف الطيب كالجيد مػف أمػكاؿ اليتػامى كيبدلكنػو عف أمكاؿ اليتامى

  .(2)فنياىـ اهلل عف ذلؾ"أس برأس اسـ باسـ كر  :ليـ، كيقكلكفمف أمكا

، ألف الرحمػػػة قػػػو لػػػف يتػػػكانى عػػػف الػػػذكد عػػػف فمسػػػطيفكمػػػف يكػػػـر اليتػػػيـ كيعطيػػػو ح   

فمػف كانػت  ،امعػة بمػا عنػد ىػذا اإلنسػاف الضػعيؼباليتيـ تدؿ عمى مجاىدة النفس الط

الييػػػػكد يعممػػػػكف  ف  أا ال سػػػػيم ،النصػػػػر عمػػػػى أعػػػػداء الػػػػديفب ان ىػػػػذه أخبلقػػػػو يكػػػػكف جػػػػدير 

كحرمػػانيـ جاىػػديف عمػػى أف يكػػكف أطفػػاؿ فمسػػطيف مػػف األيتػػاـ مػػف خػػبلؿ قتػػؿ هبػػانيـ 

، كعمػى كػؿ مسػمـ سػكاء فػي فمسػطيف أك يككنػكف صػيدان سػيبلن ليػـ مػف  ػـممف يرعاىـ 

تحمػػػؿ المسػػػؤكلية تجػػػاه كاجػػػب خػػػارج فمسػػػطيف أف يتكفػػػؿ ىػػػؤالء األيتػػػاـ كيػػػربييـ عمػػػى 

                                                 
(
1
)
 .9-5ٓ/8طر غ٘ش ال شطجٖ، اٗظو:  

(
2
)
 .5ٓ/9ط ، ً ظ الوشخ  
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اء ، فيتحقػػؽ ىػػدؼ الييػػكد مػػف إنشػػكال نتػػركيـ يضػػيعكفلمعػػراج كاتحريػػر أرض اإلسػػراء 

بمػػا مػػف أفػػراد المجتمػػع المسػػمـ نريػػد أف يكػػكف كػػؿ فػػرد جيػؿ ال تربطػػو باألقصػػى رابطػػة 

ٍَأأف   قػػاؿ تعػػالى:، يقكمػػكف بكاجػػب الجيػػاد أكامػػرهف هلل ال يعصػػكف يأليتػػاـ مطيعػػفػػييـ ا

 .[2 ]األنفاؿ: سُونَهُ وَنَف تَوََنوْا عَنْهُ وَأًَْتْنْ تَسْوَعُوىَأٍَََُف اَنٍَِيَ خَهَنُوا أََِِعُوا انَلهَ وَبَ

                     
 

 المبحث الرابي

 األخالق المتعمقة بوجو  الصمة مي المجتمي وعالقتاا بالمجاهدين

التػي ال بػد منيػا فػي المجتمػع اشتممت سكرة اإلسراء عمى جممػة مػف األخػبلؽ المتعمقػة 

األخبلؽ: االبتعاد عف الزنا كعدـ االقتراب منو، كالبعػد عػف اإلسػراؼ  المسمـ كمف ىذه

كالتبػػػذير كالبخػػػؿ، كالتحػػػذير مػػػف القتػػػؿ، كالكفػػػاء بػػػالعيكد، كالقسػػػط فػػػي الكيػػػؿ كالميػػػزاف 

كالتكاضػػػػع، كالتحػػػػذير مػػػػف خطػػػػر اإلشػػػػاعة، كىػػػػذه األمػػػػكر كميػػػػا تترسػػػػ  فػػػػي المجتمػػػػع 

ذىٌكؽ حبلكتػو، فيػك األسػاس فػي بنػػاء بػالرجكع إلػى القػرهف الكػريـ كاستشػعار عظمتػو، كتػ

 أخبلؽ المجاىديف. 

 

 

 

 



 

54 

 

 

 المطمب األول

   ندم االقتراب معو  الزناعن االبتعاد 

 .[32 اإلسراء:] وََٕ تَاََْكُواْ انزًَِّي اًَِهُ كَفىَ ًَفدِشَ ا وَسَفء سَبَِٖ : قاؿ تعالى
كػؿ مػف يريػد الػدخكؿ  () رسػكؿ اهلل اعمييػكاف ترؾ الزنا أحد األمكر التي يبػايع     

  ـ جاءت " (1)(رضي اهلل عنيا)عتبة بنت كمنو ما جاء في بيعتو ليند  اإلسبلـفي 

شــي ا وال تســـرق  وال بــا أبايعــك عمــى أن ال تشـــرك   " :فقػػاؿ ()رسػػكؿ اهلل  إلػػى

، فػالحرة كممػات يكتبيػا ليػا التػاري  بمػداد مػف ذىػب .(2)أك تزنػي الحػرة؟  :".قالػت تزن 

، كال تقترفيػػا إال مػػف سػػقطت فػػي مسػػتنقع الرذيمػػة ىػػذه الرذيمػػة كىػػي ال تميػػؽ بيػػارفض تػػ

 .كالفساد األخبلقي

 كتمنػػػع جميػػع الػػػدكافع إلييػػػا ،سػػػبلمية  تسػػد كػػػؿ طريػػؽ إلػػػى الفاحشػػةإف التربيػػة اإل    

كيتربػػػػى عمػػػػى الفضػػػػانؿ فإنػػػػو يربػػػػأ بنفسػػػػو عػػػػف  ،صػػػػ ره ذكمػػػػف ينشػػػػأ عمػػػػى الطيػػػػر منػػػػ

 .الفكاحش كالرذانؿ

                                                 
(1)
( أث٢ ٍل٤بٕ، أفجبهٙ هجَ اإلٍذّ ْٜٓٞهح، ّٜلد أؽدلاً، ٝكؼِدذ ٓدب ذ ػزجخ ثٖ هث٤ؼخ، ٝاُلح ٓؼب٣ٝخ )ٛ٘ل ث٘ 

 267ٓ اإلصبثخ فٖ رو٘٘ض الصحسبثخ،كؼِذ ثؾٔيح، أٍِٔذ ٣ّٞ اُلزؼ، اٗظو: اثٖ ؽغو،أثٞ اُلضَ أؽٔل ثٖ ػ٢ِ،

، 1ٕ ٓددغ ٓوًددي ٛغددو ُِجؾددٞس ، :، رؾو٤ددن: ػجددل هللا ثددٖ ػجددل أُؾَددٖ اُزوًدد٢ ثبُزؼددب11996ًٝزددبة اَُ٘ددبء،ههْ 

 ّ..2008-ٛـ1429

(
2
)
، رؾو٤ن:ؽ٤َٖ ٤ٍِْ 8ٓ/194، طهغٌذ أثٖ ٗ لٔ الوْصلٖأُٞ ٢ِ، أؽٔل ثٖ ػ٢ِ ثٖ أُض٠٘ اُز٢ٔ٤ٔ،  

 ّ.1989-ٛـ1410، 2ّ، :1973-ٛـ1393، 1أٍل، كاه أُإٔٓٞ ُِزواس، :



 

55 

 

الزنػػػػػػا مػػػػػػف أبشػػػػػػع الفػػػػػػكاحش التػػػػػػي حرميػػػػػػا اهلل جػػػػػػؿ كعػػػػػػبل كحرميػػػػػػا لزىرانػػػػػػي: يقػػػػػػكؿ ا

كمػػػف كبػػػانر ، مػػػو، كىػػػك مػػػف أقػػػبح المعاصػػػيكأجمعػػػت األمػػػة عمػػػى تحري  (،)رسػػػكلو

عمػى ، ألنػو اشػتمؿ كفيػو ىػبلؾ الحػرث كالنسػؿ ، لما فيو مػف اخػتبلط األنسػاب الذنكب

كىػػك رجػػـ  دان صػػارمان كقاسػػيان اهلل عميػػو حػػ، كرتػػب ىػػذه ا  ػػار القبيحػػة، كالنتػػانص السػػينة

 جمػػػد كالت ريػػػب إف لػػـ يكػػػف متزكجػػػان ، كاللحجػػػارة حتػػى المػػػكت إف كػػػاف متزكجػػان الزانػػي با

، كالزنػػا مػػف أكبػػر الكبػػانر االبتعػػاد عػػف ىػػذه الفاحشػػة القبيحػػةليحصػػؿ بػػذلؾ االرتػػداع ك 

 .(1)بعد الكفر كالشرؾ باهلل كقتؿ النفس التي حـر اهلل إال بالحؽ 

  والحريـر والخمـر (2)مـن أمتـ  أقـوام يسـتحمون الحـر ليكـوننّ  : "() اهلل قػاؿ رسػكؿ 

 .(3) "والمعازف

كمػػا "كىػػذا مػػا جعػػؿ أعػػداء األمػػة يركجػػكف ليمػػا  التبػػرج كاالخػػتبلط، ،كمػػف دكاعػػي الزنػػا

المسػػمميف لتمسػػكيـ بػػدينيـ  إال لحقػػدىـ الػػدفيف عمػػى ء الممػػة كالػػديف إلييمػػا،دعػػكة أعػػدا

وَنَأي تََََْأي عَنأََّ     : الصػراط المسػتقيـ، كليػذا قػاؿ اهلل تعػالىالػذم ىػداىـ إلػى  ،القكيـ

                                                 
(
1
)
زوٝٗددددددد٢ ،أُٞهدددددددغ : ،  ًزدددددددبة ا7ٌُ، ٓ ،فبزشحححححححخ الضًحححححححب٣ؾ٤ددددددد٠ ثدددددددٖ ٍٓٞددددددد٠  ،اٗظدددددددو: اُيٛواٗددددددد٢ 

http://www.saaid.net/Doat/yahia/60.htm   

(
2
)
، ًزبة:األّوثخ، ثبة: ٓب عبء ك٤ٖٔ ٣َزؾَ اُقٔو ٤َٔ٣ٝٚ ثـ٤دو اٍدٔٚ صس٘ر الجخبسٕ اُؾو: ً٘ب٣خ ػٖ اُيٗب.  

 ، ك٢ اُٜبِٓ .5590،ههْ 4ٓ/13ط

(
3
)
، ههددْ 4ٓ/13، ًزددبة: األّددوثخ، ثددبة: ٓددب عددبء كدد٤ٖٔ ٣َددزؾَ اُقٔددو ٣َٝدد٤ٔٚ ثـ٤ددو اٍددٔٚ، طً ححظ الوشخحح  

 ، ٝٗلٌ اُؾل٣ش اَُبثن،ك٢ اُٜبِٓ.األعجق الوشخ  . أُؼبىف: آالد أُذ٢ٛ ٝاُطوة ٝاُـ٘بء، 5590

http://www.saaid.net/Doat/yahia/60.htm
http://www.saaid.net/Doat/yahia/60.htm


 

56 

 

ن كَعْأ َ  انَََُْودُ وََٕ اننِةَفبَى دََتي تََتبَِِ هَِلتََُنْ قْلْ اِىِ هُ َى انل هِ هُوَ انَُْأ َى وَنَأكِيِ اَتبَعْأالَ أَهْأوَاءهُ    

ٍّ   .(1)"[120: البقرة ]وََٕ ًَةِريٍ  اَنًَِ جَفءكَ هِيَ انْعِلْنِ هَف نَََّ هِيَ انل هِ هِي وَنِ

ريػػػدكف يفقػػػد عاشػػػكىا كاقعػػػان فػػػي مجتمعػػػاتيـ ك ؛ ف األعػػػداء يعممػػػكف مخػػػاطر الزنػػػاإ    

" تفكػػػؾ ،أضػػػرار الزنػػػا بجانػػػب مضػػػاره الك يػػػرةف مػػػف أىػػػـ إحيػػػث  تصػػػديرىا لممسػػػمميف

المجتمعػػات : فكػػـ نسػػمع مػػف الػػكيبلت كالنكبػػات التػػي تحصػػؿ لك يػػر مػػف الػػدكؿ التػػي 

، كأكامػػر ذلػػؾ مػػف مخالفػػة ألكامػػر اهلل تعػػالىتباحت ىػػذه الفاحشػػة العظيمػػة لمػػا فػػي اسػػ

ت مما حػؿ بيػا مػف عػذاب اهلل ت تمؾ المجتمعات كعمت فييا الصيحا، فأن  ()رسكلو 

كقتمػت العفػة  اؼ بعضػيا بعضػان  كانعػدـ الحيػاء ، كخػتعػالى، فتفككػت تمػؾ المجتمعػات

كالتفكيػر فيػي كاهلل مع فقد البيػانـ لمعقػؿ ، يبلأصبحكا كالبيانـ بؿ ىـ أضؿ سب، فىناؾ

 .(2)" بما رضي بو أكلنؾ المجرمكف المنحمكف مف فعؿ الفكاحش كالرذانؿ ال ترضى 

اء قت  إذا رأيت  اوب ت ":قاا  (مػا (ابن عباا  عان ب ا  وعن مخاطر الزنا روى   

ظيػػرت كال يخفػػى عمػى أحػد أٌف فػػي كقتنػا الحاضػر  .(3)"ظهتر اتتا أن أل او قتا قتت  ا تا

 .  مكتسبة)اإليدز( كغيره مف األمراضأمراض ك يرة م ؿ مرض نقصاف المناعة ال

التػػي  لػػذا ال بػػد مػػف نشػػر التكعيػػة فػػي المجتمػػع المسػػمـ كزرع القػػيـ الفاضػػمة بػػيف أبنانػػو

متماسػػكا فػػي كجػػو مػػف الرذانػػؿ كالفػػكاحش ليبقػػى قكيػػا  ان بقػػاء المجتمػػع نظيفػػ إلػػى تػػدعك
                                                 

(
1
)
 .19، ٓ فبزشخ الضًب 

(
2
)
 .35، ٓ ً ظ الوشخ  

(
3
)
، هبٍ أُؾون: ئٍ٘بكٙ ك٤ٚ ًذّ، ك٢ ئٍ٘بكٙ ٣ؾ٠٤ 3041هْ ،ه 5ٓ/22، ثبة اُيًبح،طالدبه  لش ت اإلٗوبى 

 ثٖ أث٢ :بُت، رٌِْ ك٤ٚ أثٞ أؽٔل اُؾبًْ ٝأثٞ أؽٔل اُيث٤و١ ك٢ هٝا٣زٚ ػٖ اُضٞه١ ًذّ.
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البػػػػد أف يككنػػػػكا صػػػػفكة األمػػػػة كالمعػػػػراج  اإلسػػػػراءأرض ألف أبنػػػػاء  ،األعػػػػداء المحتمػػػػيف

 .لمسؤكلية كالتحديات التي تكاجييـعمى قدر ا كاليككن

لتحصػػػػيف المجتمػػػػع المسػػػػمـ مػػػػف فاحشػػػػة الزنػػػػا البػػػػد مػػػػف اتبػػػػاع تعػػػػاليـ الشػػػػريعة       

 المتم مة با تي:

ل بـامرأة ال َيْخمُـَون  رجـ:"(المرأة األجنبيػة، قػاؿ رسػكؿ اهلل )البعد عف الخمكة ب -1

 .(1)" إال ومعاا ذو محرم

قْأل نللْوُأئْهِنِنيَ ٍََْ لأوا هِأيْ      :ىتجنب النظر المحـر إلػى محاسػف المػرأة، قػاؿ تعػال -2

 .[30 النكر:]أَكْةَفبِهِنْ وٍََذْفَ ْوا ًَُْوجََُنْ ذَنََِّ أَ ْكَي نََُنْ اِىِ انَلهَ َِبِريٌ كِوَف ٍَةْنَعُوىَ

 .عطرات أك متبرجات مف بيكتيفتحذير النساء مف الخركج مت -3

 ؛ سكاء بالمصافحة أك ب يرىا.التحذير مف لمس المرأة -4

 تكعية الشباب ألخطار الزنا الدينية كاالجتماعية كالصحية كالنفسية كالخمقية. -5

 التبكير بزكاج الشباب. -6

 

 

 

 

                                                 
(
1
)
 .1341، ههْ 530، ًزبة اُؾظ، ثبة ٍلو أُوأح ٓغ ٓؾوّ ئ٠ُ اُؾظ، ٓصس٘ر هغلن 
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 المطمب الثان 

 البخلالتبذير و و البعد عن اإلسراف 

ـ بإنفاقػػو فػػي فػػإف قػػاـ المسػػم ،تػػى فػػي اإلنفػػاؽكسػػطية فػػي كػػؿ شػػيء، حاإلسػػبلـ ديػػف ال

ف أمسػػكو فمػػـ ينفقػػو فيػػك البخػػؿ الكػػـر يختمػػؼ ، لكػػف الجػػكد ك غيػػر حقػػو  فيػػك تبػػذير، كا 

 .عف اإلسراؼ كالتبذير

 التبذير اإلسراف و عن المسملة األولى; البعد 

َلبْ تَبْأأأًٍََِا   وَخَتِ ذَا انْاَْْكَأأي دََاأأأهُ وَانْوِسْأأمِنيَ وَاكْأأيَ انسِأأأبَِلِ وَ    ;قػػاؿ تعػػالى اِىِ  نَأأف تْبَأأ

َلبٍِيَ كَفًْوا اِِْوَاىَ انشََِفِِنيِ وَكَفىَ انشَِْطَفىُ نََِكِّهِ كَفْوبًا  [27-26]اإلسراء:   انْوُبَ

إف ، لكنػو يصػبح نقمػػة إف أحسػف التصػػرؼ فيػوعػػـ اهلل عمػى العبػد المػاؿ نعمػة مػف نً    

 :ؼ الزمخشػرم التبػذير بقكلػوعػر  ، يي لمػاؿ التبػذيرقػـ الـ يينفقو كما أمر اهلل تعالى، كمف نً 

نفاقػػو عمػػى كجػػو اإلسػػراؼتفريػػؽ المػػاؿ فيمػػا ال ينب ػػي " ىػػك ميػػة تنحػػر كانػػت الجاىك  ،كا 

 .عنو اإلسبلـ ألنو رياء نيي . كىذا ما (1) "كتبذر أمكاليا في الفخر كالسمعةإبميا 

نفػػاؽ المػػاؿ فػػي عمػػؿ الخيػػر فبػػيف التبػػذير ) )الشػػافعي  كفػػرؽ التبػػذير إنفػػاؽ :قػػاؿكا 

 (2)كىػػػذا قػػػكؿ الجميػػػكرفػػػي عمػػػؿ الخيػػػر كال إسػػػراؼ ، كال تبػػػذير المػػػاؿ فػػػي غيػػػر حقػػػو

                                                 
(
1
)
 .3ٓ/512ط المشب ،اٗظو:  

(
2
)
 ،ثزةوف.248/ 10، طشطجٖر غ٘ش ال اٗظو:  
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َلبٍِيَ كَأأأفًْوا اِِْأأأوَاىَ انشِأأأََفِِنيِ    ;كقكلػػػو إذ  ؛يعنػػػي فػػػي حكميػػػـ ،[27 ]اإلسػػػراء: اِىِ انْوُبَأأأ

    .(1)ساعو في إفساد كالشياطيف  المبذ ر

 سػػراؼ قػػاؿ الجرجػػاني: اإلسػػراؼ تجػػاكز الحػػد فػػي النفقػػةف التبػػذير كاإلكلمتفريػػؽ بػػي     

   .(2)، كالتبذير صرؼ الشيء فيما ال ينب يكىك جيؿ بمقادير الحقكؽ

، فػإف  ىػذا مػف اتجيؿ بتعػاليـ الػديف مجػاكزة الحػد فػي تنػاكؿ المباحػالكمف نتيجة      

 .الكسؿ كالتراخيف مف  ـ ، ك يؤدم إلى السمنة كسيطرة الشيكاتشأنو أف 

 أ فػػػي أسػػػرة حاليػػػا اإلسػػػراؼ كالبػػػذخالفػػػرد قػػػد ينشػػػأٌف ى  :كمػػػف أسػػػباب اإلسػػػراؼ       

نيا أنيػا ال تسػتقر عمػى سػبب ىػك ال فمػة عػف طبيعػة الحيػاة الػدال، كقد يككف فيقتدم بيا

عمػػى ىػػػذا فيصػػػعب  ؽ السػػعة بعػػػد الضػػي اإلسػػراؼفػػػي يكػػػكف السػػبب  أك ،حػػاؿ كاحػػدة

كالتبػػذير كىنػػاؾ  اإلسػػراؼفيكػػكف  ،قػػيضفينقمػػب عمػى الن ؛الصػنؼ مػػف النػػاس االعتػػداؿ

قميػػػػد صػػػػحبة المسػػػػرفيف كحػػػػب الظيػػػػكر كالتبػػػػاىي كالت :أسػػػػباب أخػػػػرل لئلسػػػػراؼ م ػػػػؿ

كقػػد يكػػكف السػػبب ىػػك ال فمػػة عػػف ا  ػػار المترتبػػة  ،لآلخػػريف حتػػى ال يكصػػؼ بالبخػػؿ

  .(3)كالتبذير  اإلسراؼعمى 

متيقظػان لكػؿ ممػا مػف  التيكر كعدـ التبصر ال يػأتي بخيػر، كعمػى المسػمـ أف يكػكف    

لتسػرع كعػدـ نػكع مػف التيػكر كا اإلسراؼ" يقكؿ الرماني:شأنو أف يضر بأمتو كببقانيا، 

                                                 
(
1
)
 .24 -23، ٓ الز شٗ بد للدشخبًٖاٗظو:  

(
2
)
، ٓةله أُبكح اٌُز٤جبد اإلٍذ٤ٓخ، كاه 12-10، ٓاإلعشا  ّالزجزٗشاٗظو: اُوٓب٢ٗ، ى٣ل ثٖ ٓؾٔل،   

 اُٞ:ٖ ُِْ٘و، ثزةوف.

(
3
)
 .10-9ٓ ، ً ظ الوشخ  
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ر كعػػػدـ الحكمػػػة فػػػي تحمػػػؿ ، كقػػػد يكػػػكف دلػػػيبلن عمػػػى االسػػػتيتاالتبصػػػر بعكاقػػػب األمػػػكر

يقتػؿ حيكيػة األمػة  ، فيػكنتػانصكخػيـ العكاقػب كسػيء ال إلػىككؿ ذلؾ يػؤدم  ،المسنكلية

 .(1)البكار كالفساد " إلىم بيا ؤدكي

  كال يميػػػؽ بمػػػف يحممػػػكف ىمػػػـك األمػػػة، يكاجػػػو التحػػػدياتالػػػذم جيػػػؿ التػػػرؼ ال يصػػػنع ال

كفػي ذلػؾ يقػكؿ فالخشكنة كالقدرة عمى تحمؿ المصاعب ىي مصانع الرجاؿ األبطػاؿ، 

كتقعػػد بيػػـ عػػف  الرذانػػؿ إلػػىالنعكمػػة كالميكنػػة، التػػي تػػدفع  إلػػى"يػػؤدم التػػرؼ : الرمػػاني

   .(2)" كفي ذلؾ الخطر عمى األمةالتضحية الجياد ك 

َاِذَا أَبَدًَْف أَى ًلَْلََِّ قٍَََْ ا أَهًَََْف هُتًَََََِْف ًَفَسَاْواْ ًَََِف ًَذَ ِ و: في عقاب المترفيفقاؿ تعالى 

كمػة . مف خبلؿ ىذه ا ية نجد أف الترؼ كنع[16]اإلسراء:  عَلََََْف انْاَوْلْ ًَ َهًََِْفهَف تَ ْهِريًا

كالجيػاد ألف التػرؼ  ،كالتخمي عف كاجب الجياد، كاإلفساد يؤدم إلى اإلسراؼ العيش 

 .ال يجتمعاف

 

 

 

 
                                                 

(
1
)
 .22ٓ اإلعشا  ّالزجزٗش ،  

(
2
)
، رؾو٤ن: 54، ٓ الْاثل الص٘ت هي الملن الط٘ت ٌّٔ اُل٣ٖ أثٞ ػجل هللا ٓؾٔل،  ثٖ ه٤ْ اُغٞى٣خ،: ااٗظو 

 ّ.1973-ٛـ1393ػجل اُوبكه األهٗبؤٝ: ٝ ئثوا٤ْٛ األهٗبؤٝ:، ٌٓزجخ كاه اُج٤بٕ ث٤ْو ػ٤ٕٞ،:: ثلٕٝ، 
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  والتقتير  بخل; البعد عن الالمسملة الثانية

 .[29]اإلسراء:  وَنَف تَجْعَلْ ٍَ َكَ هََْلْونَ ا اِنَي عُنُاََِّ  :في كصؼ البخؿ قاؿ تعالى

 ان إال أف  ىنػػاؾ فرقػػ ،ح كالبخػػؿ كيعتبركنيػػا بػػنفس المعنػػىلشػػالك يػػركف ال يفرقػػكف بػػيف ا 

 فػاءكاإلح، الشػح: ىػك شػدة الحػرص عمػى الشػيء كالفرؽ بيف الشح كالبخػؿ أف  "بينيما. 

 كاالستقصاء في تحصيمو،كجشع النفس عميو.في طمبو 

كقػػػد كرد فػػػي  ،ؾالياكيػػػة كاليػػػبل إلػػػى، فيػػػك يػػػؤدم بػػػالمجتمع البخػػػؿ ال يػػػأتي بخيػػػر أبػػػدان 

قػػػاؿ:  ()عػػػف عبػػػد اهلل بػػػف عمػػػرك "حمػػػؿ عمػػػى البخػػػؿ، ديث الشػػػريؼ أف الشػػػح يى الحػػػ

أمــرهم  ،شـ  إنمـا أهمــك مـن كـان قـبمكم بالشـ إيـاكم والفقػاؿ: ()"خطػب رسػكؿ اهلل 

  (2)وأمرهم بالقطيعة يقطعوا، وأمرهم بالفجور يفجروا" بالبخل يبخموا،

ـ   ـ  كالػببل طػ األمكاؿ أعظػـ فػتف الػدنيا ؛ فػكفي الحاضر الذم نعيشو نػرل أف الزنػا قػد عػ

  منػػو الفقػػر الػػذم يكػػاد يكػػكف كفػػران  ، فػػإف فيقػػد حصػػؿفػػبل غنػػى ألحػػد عنػػو ،نيػػامح كأطػػـٌ 

ف كجػػد حصػػؿ منػػو الط يػػاف الػػذم ال تكػػكف عاقبػػة ي ال ، كبالجممػػة فيػػأمػػره إال خسػػران  كا 

   .(2)تخمك مف الفكاند كا فات

                                                 
(1)
/ٓ 2ًزبة اُيًبح، ثبة اُْؼ،ط  ّعٌي أثٖ داّد ،، ئٍ٘بكٙ  ؾ٤ؼ6487،ههْ  26ٓ /11ط، هغٌذ أزوذ 

 1698، ههْ 133
(
2
)
، ٌٓزجخ ٝٓطجؼخ ًو٣ب:  كٞروا ٍٔبهاؽ، :: ثلٕٝ د: 225/ٓ 3ط، إز٘بء علْم الذٗي، اٗظو: األٓبّ اُـيا٢ُ 

 ثلٕٝ.
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حيػػة فييػػا سػػـ كتريػػاؽ ففكانػػده  اعمػػـ أف المػػاؿ م ػػؿ كقػػاؿ ال زالػػي فػػي مكضػػع هخػػر:   

فيػػػك يسػػػتطيع إنفاقػػػو فػػػي العبػػػادة ،كاالسػػػتعانة بػػػو عمػػػى الحػػػص  ،كغكانمػػػو سػػػمكمو ترياقػػػو

 .(1)أك لضركرات الحياة كغيرىا ،بالماؿ إالكالجياد فإنو ال يتكصؿ إلييما 

أكتػػي مػػا فػػي  اإلنسػػاف"لػػك أف يقػػكؿ ال زالي:كحػػب المػػاؿ صػػفة فطريػػة عنػػد البشػػر      

بػػؿ لػػك أنػػو امتمػػؾ خػػزانف الرحمػػة العميػػا لمػػا طك عػػت لػػو نفسػػو أف تنفػػؽ ؛ عػػان األرض جمي

 (2)منيػػا بسػػعة، كلقامػػت لػػو مػػف طبيعتػػو الضػػيقة عمػػؿ شػػتى تضػػع يديػػو فػػي األغػػبلؿ "

َِْي َبْدَوأِ  َبكِّأٌ ِاذاا َنَؤْهَسأْمْتْن          قكلػو تعػالى:كيدؿ عمى ذلػؾ  َِأَزا ًْأْتْن َتْوِلْمأوَى  ْقأْل َنأْو َأ

نفس الشخص  الماؿ فإذا تممؾ حب ،[100  ]اإلسراء: ًْفَف ِ وَكَفىَ انْبًِْسَفىُ قَتْوبًاَِشََْ َ انْبِ

كيكػكف  ،حصػؿ إذا، أك عبلجػو البخؿ ،فكاف البػد مػف الكقايػة منػوفإنو يصاب بمرض 

 :اذلؾ بعدة أمكر مني

كد االقتصػػار عمػػى مػػا كالمقصػػيقػػكؿ الجػػاحظ فػػي تعريػػؼ القناعػػة:   ;القناعــة -1

كالرضا بما تسٌيؿ مف المعاش، كتػرؾ الحػرص عمػى اكتسػاب  سنح مف العيش

   .(3)كالتقنُّع باليسير منو ألمكاؿ كطمب المراتب العاليةا

قــد أيمــ  مــن قػػاؿ:  ((أف النبػػي( )عبػػد اهلل بػػف عمػػرك عػػف"ففػػي الحػػديث الشػػريؼ 

 .(4)ورزق كفايًا، وقن ع  ا بما آتا "أسمم 
                                                 

(
1
)
 .3ٓ/230، ط  إز٘بء علْم الذٗي اٗظو: 

(
2
)
 ّ.  1987-ٛـ1408، 1اُوبٛوح، : -، كاه اُو٣بٕ ُِزواس121ٓ  ، اللق الوغلن،اُـيا٢ُ، ٓؾٔل 

(
3
)
 .22، ٓللدبزظ الال رِزٗت األ 

(
4
)
 .1054، ههْ 404ًزبة: اُيًبح، ثبة: ك٢ اٌُلبف ٝاُو٘بػخ، ٓ صس٘ر هغلن، 
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، ييحسػػف الظػػف  ف ممػػؾ الػػدنيا، ألنػػو غنػػي الػػنفسيكػػكف كمػػمػػف كػػاف قانعػػان بمػػا رزقػػو اهلل 

 .كي نيو عف أعراض الدنيا  يكفقوأحسف الظف  باهلل يكف معو  ف، كمهللبا

 :((التمس  بالرسول -3

رضػي )عػف ابػف عبػاسجػكد كػاف كػالريح المرسػمة "الكفػي  ،قدكة في كؿ شيء ((كاف  

أجـود مـا يكـون يـ  رمضـان أجـود النـاس، وكـان  (( كـان رسـول اقاؿ:  (اهلل عنيما

وكان يمقا  ي  كل ليمة من رمضان ييدارسـ  القـرآن، َيَمرسـول ا  يمقا  جبريلحين 

)) (1)"أجود بالخير من الري  المرسمة.   

ـ يتكقكف شكقان إلى ما عند اهلل ، لػذلؾ اختمفػت نظػرتيكصحابتو الكراـ ((كاف الرسكؿ

بسػػاطة يشػػكف بكصػػحابتو الكػػراـ يع( (ي "كػػاف النبػػ ،لمػػدنيا عػػف كاقػػع المسػػممكف اليػػـك

بعيػػدان عػػف التكمػػؼ كاإلسػػراؼ ككػػاف األغنيػػاء مػػنيـ ينفقػػكف أمػػكليـ فػػي سػػبيؿ اهلل تعػػالى 

     .(2)"خيرات كاإلنفاؽفي ال يتسابقكف،ككانكا رضي اهلل عنيـ جميعان 

 ;  أخبار الكرماء من الصحابة وغيرهممطالعة  -4

 ;كقد مدحيـ اهلل تعالى بقكلو نفس كبالماؿف بالك يجكد ((كاف صحابة رسكؿ اهلل 

     ٌوَاَنأأأٍَِيَ تَبَأأأوِأْوا انأأأ ِابَ وَانْؤِ َأأأفىَ هِأأأيْ قَأأأبْلَِِنْ ٍُذِبُأأأوىَ هَأأأيْ هَأأأفجَََ اِنَأأأََِْنْ وَٕ ٍَجِأأأ ُوىَ ًِأأأ

ََِةفَصأ          َِأْن  َِْن َوَنأْو َكأفَى ِك ًْْفِسأ َُوَى َعَلأي َأ ٍُأْئِق وَهَأيْ ٍُأو َ تُأخِ     ُصُ وِبِهْن َدفَج ا ِهِوف ْأوْتوا َو

 [.9 ]الحشر:ًَفْسِهِ ًَؤْونَكََِّ هُنُ انْوُفْلِذُوىَ

                                                 
(
1
)
 .6، ههْ 1ٓ/15ًزبة ثلء اُٞؽ٢، ثبة ٤ًق ًبٕ ثلء اُٞؽ٢،طصس٘ر الجخبسٕ،  

(
2
)
 .208ٓ  الزشث٘خ الدِبدٗخ "هي الالل عْسح األً بل"، 
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 ، ينػػاؿ محبػػة اهللاىػػد نفسػػو كيحمميػػا عمػػى حػػب ا خػػريف، كتفضػػيميـ عمػػى نفسػػومػػف يج

ىػػك تقػػديـ ال يػػر عمػػى الػػنفس فػػي حظكظيػػا  اإلي ػػار": كمحبػػة النػػاس  يقػػكؿ ابػػف العربػػي

ر ، كالصػبينشأ عف قكة النفس، كككيد المحبػة رغبة في الحظكظ الدينية، كذلؾ الدنيكية

أحػػػػكاؿ المػػػػؤ ريف؛ كمػػػػا ركم فػػػػي ا  ػػػػار أٌف  ؛ كذلػػػػؾ يختمػػػػؼ بػػػػاختبلؼعمػػػػى المشػػػػقة

، ورد  أبـا لبابـة وكعبـًا إلـى َقِبَل من أب  بكر مالـ  ومـن عمـر نصـف مالـ   ((النبي

 .(1)" الثمث

كا بحاجػػػة شػػػديدة لػػػك كػػػان، يػػػؤ ركف عمػػػى أنفسػػػيـ ك ىكػػػذا كانػػػت أخػػػبلؽ الصػػػحابة      

 ، ألنيػـ مؤمنػكف حقػان عنػدىـ، فمػـ يكػف بيػنيـ شػحيح كال بخيػؿكانت ىذه الصػفة بػارزة ك 

 في قمب مسمـ.كال يجتمع البخؿ كاإليماف 

كػػاف يسػػت ؿ عشػػريف ألػػؼ دينػػار فػػي كػػؿ  ، (2)كمػػف كرمػػاء المسػػمميف الميػػث بػػف سػػعد  

 .(3)الؼ، ككاف يعطي العمماء با سنة، كيقكؿ: ما كجبت عمٌي زكاة قط

 

 

 

 
                                                 

(
1
)
 .220/ٓ 4، ط الثي ال شثٖ أزمبم ال ش ى 

(
2
)
ْ٘لح   َْ هو٣خ ٖٓ  –ٛٞ ا٤ُِش ثٖ ٍؼل ثٖ ػجل اُوؽٖٔ، ٤ّـ اإلٍذّ، ػبُْ اُل٣به أُةو٣خ ٖٓ أ جٜبٕ، ُٝل ثوَْوهَ

عح٘ش أعحالم ٛدـ، ٓؾدلس ٍدٔغ ٓدٖ ًجدبه اُدوٝاح، ٝهٟٝ ػ٘دٚ فِدن ًض٤دو، اٗظدو: 94كد٢ ٍد٘خ  –أٍلَ أػٔدبٍ ٓةدو

 .4655، ههْ 2/3133 الٌجالء،

(
3
)
 .4655، ههْ 2ٓ/3136،طً ظ الوشخ  اٗظو: 
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عمػى قػيس عجػكز  تٍ فى كقى  :"(1)()قيس بف سعد بف عبادةيقكؿ الذىبي عف الصحابي 

بيتيا خبزان كلحمػان  اممنكافقاؿ: ما أحسف ىذه الكناية،  ،أشكك إليؾ قمة الجرذاف : فقالت

 .(2)" كسمنان كتمران 

 (3)هـالي، شـ  قال; شر ما ي  رجـلٍ ( )أن النب "  في حديث () ىريرة كأبركل ك 

   .(5)"(4)وجبن خالي

، ككػػػػذلؾ يتػػػػذاٌمكف بالبخػػػػؿ "كقػػػػاؿ ابػػػػف تيميػػػػة:  المؤمنػػػػكف يتمػػػػادحكف بالشػػػػجاعة كالكػػػػـر

 .(6) "كالجبف

 

 ؛ي ن النفس تنفر من شحام مطالعة أخبار البخالء  -5

أف النفػػكس لتنفػػر مػػف ىػػؤالء عنػػدما تطػػالع بعػػض مػػكاقفيـ كىػػي فػػيض مػػف غػػيض مػػف 

، كلكػػف بػػاب الحػرصأف مػا يفعمػػكف ىػك مػف بػػ يف يتعممػكفمػذمكممػكاقفيـ عاشػكا بخػػبلء 

                                                 
(
1
)
(  ه٤ٌ ثٖ ٍؼل ثٖ ػجبكح ثٖ ُك٤َُْ ثٖ ؽبهصخ ٖٓ اُقديهط، ٍد٤ل اُقديهط ٝاثدٖ ٍد٤لْٛ،  دبؽت هٍدٍٞ هللا ) 

ٝاثٖ  بؽجٚ، ُٚ ػلح أؽبك٣ش، ؽل س ثبٌُٞكخ ٝاُْبّ ٝٓةو، ًٝدبٕ  دبؽت ُدٞاء اُ٘جد٢ هد٢ ثؼدض ٓـبى٣دٚ.اٗظو: 

 .4612ههْ 3104/ 2ٓ، ط ع٘ش أعالم الٌجالء

(
2
)
 .4612،ههْ 2ٓ/3104، ط  الوشخ  ً ظ  

(
3
)
 .،  991، ٓالو دن الْع٘طََِٛؼب: َعِيع عيػبً ّل٣لاً،   

(
4
)
 .250، ًٓ ظ الوشخ عجٖ فبُغ: ّل٣ل،  

(
5
)
 .2511،ههْ 12/ 3ٓ،  ًزبة اُغٜبك، ثبة ك٢ اُغوأح ٝاُغجٖ، طعٌي أثٖ داّد 

(
6
)
، 28ٓ/88، اُغٜبك ط8ًزبة اُلوٚ ،هدوْ  فزبّٓ اثي ر٘و٘خاٗظو: اثٖ ر٤ٔ٤خ، ٤ّـ اإلٍذّ رو٢ اُل٣ٖ أؽٔل،  

 :: ثلٕٝ، د: ثلٕٝ.
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كاحتػػراميـ  ،، كحػػب النػػاسشػػتاف بػػيف األمػػريف، كىػػـ بػػبخميـ كتقتيػػرىـ خسػػركا رضػػا اهلل

 :كىذه بعض مكاقؼ البخبلء ألنفسيـ،

 .:كيؼ كجدت فبلنان لما قصدتو؟(1)"قيؿ ألبي العيناء الحر ال يعكد إلى البخيؿ 

    .(2) : كجدتو ال يعكد إليو حر"قاؿ

 .طعامؾ إلىتدعكني  : لما ال" قاؿ رجؿ لبعض البخبلء

 إذا أكمت لقمة ىيأت أخرل. قاؿ:ألنؾ جيد المضغ سريع البمع،

   .(3)" قاؿ: يا أخي أتريد إذا أكمت عندؾ أف أصمي ركعتيف بيف كؿ لقمتيف؟

 

 كثرة اإلنفاق ي  سبيل ا -6

أْونَكِأََّ هُأنُ انْوُئْهِنُأوىَ     ف َ وَهِوِأف بَ َقْنَأفهُنْ ٍُنْفِاْأوىَ    اَنأٍَِيَ ٍُاَِوُأوىَ انةِألَ     :فػي قاؿ تعالى

أ نػػى اهلل تعػػالى فػػي  ،[4-3 األنفػػاؿ:] دَاًّأأف نََُأأنْ دَبَجَأأفتٌ عِنْأأ َ بَكَِِّأأنْ وَهََْفِأأََ ٌ وَبِ ْ   كَأأٍَِنٌ    

 ككصفيـ بأنيـ ينفقكف مما رزقيـ، كبأنيـ مؤمنكف حقان عمى المؤمنيف  ا ية السابقة

 

 

                                                 
(
1
)
أثٞ اُؼ٤٘بء: ٛٞ ٓؾٔدل ثدٖ َفدّذك اُجةدو١ اُ٘دل٣ْ، اُؼذٓدخ  األفجدبه١ ُٝدل ثدبألٛٞاى، هِٔدب هٟٝ ٓدٖ أَُد٘لاد   

، ههدْ 3642، ٓ عح٘ش أعحالم الٌحجالءٌُٝ٘ٚ ًبٕ ما ِٓؼ ٝٗٞاكه ٝهٞح مًبء، ه٤َ ػبُ اص٘ز٤ٖ ٝرَؼ٤ٖ ٍ٘خ، اٗظو: 

5711.  

(
2
)
 ّ.1902ٓةو،  -، ٓطجؼخ اُٜذ211ٍ، ٓ ، هسب شاد األدثبءاأل جٜب٢ٗ، اُواؿت 

(
3
)
 . 218، ٓ ً ظ الوشخ  
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 .(1)"ال شؾ في إيمانيـ كشؾ المنافقيف" قاؿ مقاتؿ:

، قػػػػػاؿ عمػػػػػى البػػػػػذؿ كالعطػػػػػاء دعػػػػػكٌ ، كتي لبخػػػػػؿطيػػػػػر الػػػػػنفس مػػػػػف الشػػػػػح كاالصػػػػػدقة تي  إف  

مػػػف أدل زكػػػاة مالػػػو ،كقػػػرل  :ء مػػػف الشػػػحل ػػػبلث مػػػف كػػػف فيػػػو فقػػػد بػػػر  :(2)األكزاعػػػي

   .(3)كأعطى في النكانب" الضيؼ 

وَختِ ذَا انْاَْْكَأأي دََاأأهُ  قيف لمنفقػػة فػػي قكلػػو تعػػالى:كقػػد بػػيف اهلل سػػبحانو كتعػػالى المسػػتح

َلبْ تَبْأأًٍََِا  ىػػذه ا يػة تبػػيف حقػػكؽ القربػػى  ،[26اإلسػػراء: ]وَانْوِسْأمِنيَ وَاكْأأيَ انسِأأبَِلِ وََٕ تْبَأأ

مػا  في النفقة كيككف اإلنفاؽ عمػى األقػارب إمػا كاجػب كالنفقػة عمػى الزكجػة كاألبنػاء، كا 

ف ال تجػػب عميػػو نفقتػػو مػػف أقاربػػو فتكػػكف النفقػػة عمػػييـ صػػدقة صػػدقة كالنفقػػة عمػػى مػػ

سػػف  كصػػمة رحػػـ، كحػػؽ المسػػاكيف يكػػكف فػػي الصػػدقة عمػػييـ، كحػػؽ ابػػف السػػبيؿ فػػي حي

 ضيافتو.

البشػػػػر فيػػػػو عػػػػف التعػػػػاكف  نظػػػػاـ يسػػػػت ني –كلػػػػف يكجػػػػد  –"إنػػػػو لػػػػـ يكجػػػػد فػػػػي الػػػػدنيا 

عطػػػؼ القػػػكم عمػػػى بػػػؿ البػػػد السػػػتتباب السػػػكينة كضػػػماف السػػػعادة مػػػف أف ي كالمكاسػػػاة،

                                                 
(
1
)
، 1ُج٘بٕ : –ث٤وٝد -، كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ2ٓ/4، ط، ر غ٘ش ه برل ثي عل٘وبىاثٖ ٤ٍِٔبٕ ، أثٞ اُؾَٖ ٓوبرَ 

 ّ.2003-ٛـ1424

(2)
ٔل األٝىاػد٢، ػدبُْ أٛدَ اُْدبّ، ٍدٌٖ ٓؾِدخ األٝىاع ثلْٓدن، صدْ األٝىاػ٢: ٛٞ ػجل اُوؽٖٔ ثٖ ػٔوٝ ثٖ ٣ُؾْ  

رؾٍٞ ئ٠ُ ث٤وٝد، ؽلس ػٖ ػطبء ثدٖ أثد٢ هثدبػ، ٌٝٓؾدٍٞ، ٝهزدبكح ٝؿ٤دوْٛ، ًٝدبٕ ُٓٞدلٙ كد٢ ؽ٤دبح اُةدؾبثخ، 

 .2/2201ط  ع٘ش أعالم الٌجالءٓؾلس ٝكو٤ٚ، اٗظو: 
(
3
)
 .، ئٍ٘بكٙ ال ثأً ث10348ٚ، ههْ 13ٓ/289، ثبة اُغٞك ٝاَُقبء، طالدبه  لش ت اإلٗوبى 
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ما دامت طبيعة المجتمػع البشػرم أف تتجػاكر فيػو  ،كأف يرفؽ المك ر بالمقؿالضعيؼ، 

   .(1)" القكة كالضعؼ كاإلك ار كاإلقبلؿ 

فيجػػكد بمػػا ىػػك أكبػػر، يجػػكد  فالمسػػمـ الػػذم يجػػكد بمالػػو تتأصػػؿ فػػي نفسػػو ىػػذه الصػػفة،

 بنفسو رخيصة في سبيؿ اهلل.

 الت  تحذر من البخل لسنة النبوية نصوص القرآن الكريم واتدبر  -7

اَنٍَِيَ ٍَبْألَلْوىَ وٍََؤْهَُُوىَ اننِف َ كِفنْبُألْلِ وٍََمْتْوُوىَ هَف خَتَفهُنُ انَلهُ هِيْ ًَ ْلِهِ  قاؿ تعالى:

 .[37النساء: ]وَأَعْتَ ًَْف نِلْمَفًٍَِِيَ عَََاكًف هََُِنًف

مــا أن إمــا أ: )) "ككػػذلؾ قػػكؿ جػػابر بػػف عبػػد اهلل ألبػػي بكػػر الصػػديؽ ــ  وام ن تعطين

فجعػػؿ البخػػؿ مػػف   ،(2) "; تقــول عنــ ي وأي داء أدوأ مــن البخــل ؟تبخــل عنــ . يقــال

كرمػاء، كيكرىػكف  كاالصػحابة رضػي اهلل عػنيـ كػانىػذه ىػي سػيرة  .(3)أعظـ األمػراض"

 ، كينفقكف كال يخشكف الفقر. البخؿ

، كضػعؼ ال قػػة إليمػػافعمػى المسػمـ أف ييصػػارع البخػؿ، ألف البخػؿ يػػدؿ عمػى ضػعؼ ا

خػػؿ عكانػػؽ الب إزاحػػةفػػي  اإلنسػػاف"كنجػػاح ال زالػػي: محمػػد ؽ، يقػػكؿ بػػأف  اهلل ىػػك الػػرزا

ؼ أف فضػيمة كاممػة، إذ المعػرك  اإلسػبلـىك في نظػر التي تعترض مشاعر الخير فيو 

ف صحيح البػدف طامحػان فػي كتتك ؽ أكاصره بيا عندما يكك  المرء يشتد أممو في الحياة 

                                                 
(
1
)
 .118، ٓ اللق الوغلن 

(
2
)
 .  4383، ههْ 3ٓ/170، ًزبة أُـبى١، ثبة هةخ ُػٔبٕ ٝاُجؾو٣ٖ،طصس٘ر الجخبسٕ 

(
3
)
 .28ٓ/89، اُغٜبك ،ط8ًزبة اُلوٚ  هدوْ  فزبّٓ اثي ر٘و٘خ، 
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 غػػد أرغػػد لػػو كلذريتػػو إلػػىليطمػػنف  ،قتصػػد فػػي نفقتػػو كيضػػاعؼ فػػي  ركتػػوي ،المسػػتقبؿ

ينفؽ عف سعة كال يخشػى إقػبلالن كال  كبسط كفو في مالو فإذا غالب ىذه العكامؿ كميا 

     .(1)ضياعان، فيك يفعؿ الخير الك ير "

ؽ فػػػاألخبل لسػػػمكؾ أبنانػػػو ىػػػي الميسػػػي رة ، المجتمػػػع المسػػػمـفػػػي األخػػػبلؽ الكريمػػػة  ف إ

 .كبيف البخؿ كالجبف العبلقة كاضحة بيف الجكد كالجياد ف ،المجاىد لذميمة ال تميؽ با

 
 

 المطمب الثالث

 قتلالالتحذير من 

َِّأِه            ;قاؿ تعالى ًََاأْ  َجَعْلَنأف ِنَوِن ََِم انَلأُه ِاَنأف ِكأفْنَذ ِّ َوَهأْي ْقِتأَل َهْ ْلوًهأف  َِ اَنِتأٌ َدأ َوَنف َتْاْتْلوا انِنْف

 .[33اإلسراء: ]ًَلَف ٍُسَِْْْ ًٌِ انْاَتْلِ اًَِهُ كَفىَ هَنْةُوبًا سُلْطَفًاف

سػكاء كػاف ىػذا  ،، يحـر المسػاس بػوفالحياة حؽ مكفكؿ في اإلسبلـ لئلنسا حفظ     

ىػك أحػد الضػركرات كىػذا الحػؽ  ،أك حتى جنينان فػي بطػف أمػو طفبلن، أكاإلنساف بال ان 

، كيجعػػػؿ شػػػريعتنا، ممػػػا يجعمػػػو مسػػػتمدان مػػػف الخمػػػس التػػػي كفمتيػػػا الشػػػريعة اإلسػػػبلمية

 يقربنا مف اهلل تعالى. يو الحفاظ عم

"كقػػد  ،عظػػيـ يسػػتحؽ مػػا أعػػده اهلل لػػو مػػف عقػػابكمػػف يقػػدـ عمػػى ارتكػػاب كبيػػرة القتػػؿ 

 كغضػػب الجبػػار ،راعمػػدان الخمػػكد فػػي النػػ المؤمنػػةجعػػؿ اهلل سػػبحانو جػػزاءى قتػػؿ الػػنفس 
                                                 

(
1
)
 .122، ٓاللق الوغلن 
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عػداد العػذاب العظػيـ لػوكلعنتػو  وَهَأي ٍَاْتْألْ هُئْهِنًأف هُتَعَوِّأ ًا ًَجَأزَخإُيُ       قػاؿ تعػالى:  .(1)"كا 

 .[93النساء:] جَََنِنُ َِفنِ ًا ًَََِف وَمَ ِبَ انل هُ عَلََْهِ وَنَعَنَهُ وَأَعَ ِ نَهُ عَََاكًف عَ َِوًف

 

 األوالد    المسملة األولى; تحريم قتل 

ِِْطكاأف         وَنَأف تَاْتْلْأوا أَوْنَأفدَكْنْ     قال تعالى; َُْن َكأفَى  ٍِأفْكْن ِاِى َقأْتَل َُْن َوِا َْْ ْق ًَأ ًَْذأُي  َََ  ِاْهَلأفٍ   َِْشأ

 .[31 اإلسراء:] كَبِريًا

، كمسػتقبؿ قتػؿ األكالد زينػة الحيػاة الػدنيا حـر اإلسبلـ القتؿ كخص في ىذه ا يػة     

ه، كييػػكف ميػػو قتػػؿ غيػػر ف عميػػو قتػػؿ ابنػػو ييػػكف عألف مػػف يىييػػ ،سػػبلمية كعػػدتيااألمػػة اإل

 فيػك ميػت اإلحسػػاس، ييػكف عميػو ضػياعيايفػرط فييػا حتػى المقدسػات  عميػو كػؿ غػاؿو 

ؿ كمف صػكر قتػؿ األكالد العمػ ،مف الفقر، مع أف الرزاؽ ىك اهلل تعالى يقتؿ ابنو خكفان 

أف ىػػػذا مػػػا كالخطػػػكرة فػػػي المكضػػػكع  ،بػػػأم صػػػكرة كانػػػتكقطعػػػو عمػػػى تحديػػػد النسػػػؿ 

ليصػػػبح الفمسػػػطينيكف أقميػػػة فػػي كطػػػنيـ فػػػي ظػػػؿ  الصػػػياينة فػػػي فمسػػطيف يسػػعى إليػػػو 

 تسػيؿ السػيطرة عمػييـ مػف  ػـ، ك ـلك افة ىجرة الييكد إلػى فمسػطيف مػف كػؿ أنحػاء العػا

   .يشعركف بالضعؼ كيتخمكف عف الجيادف، قع المفركض عمييـكتسميميـ باألمر الكا

                                                 
(
1
)
، رؾو٤ن: ٓؾٔل أعَٔ اإل ذؽ٢  333، ّٓالذّاء الذاءاثٖ ه٤ْ اُغٞى٣خ، أثٞ ػجل هللا ٓؾٔل ثٖ أث٢ ثٌو،  

 كاه ػبُْ اُلٞايل، :: ثلٕٝ، د: ثلٕٝ.
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: ف يػريف أىميػة أف يكػكف المسػممكف كفي كبلمػو عػ يقكؿ اإلماـ الشييد حسف البنا    

الحػؽ أينمػا الجياد، كفػرض عمػى بنيػو جنديػة عامػة، غايتيػا مناصػرة  اإلسبلـ شرعلقد 

ككانػت القػكة أكؿ مػا  ،نفعيأك استعمار  مادماست بلؿ  كف ظمـ أدك كاف، كالذكد عنو 

ما ال يػتـ الكاجػب إال  : "تككف بالعدد الك ير مف العامميف ككانت القاعدة األصكلية أف

: ىػػػػػي، كػػػػػاف لنػػػػػا أف نسػػػػػتخمص مػػػػػف ىػػػػػذا نتيجػػػػػة منطقيػػػػػة طبيعيػػػػػة "بػػػػػو فيػػػػػك كاجػػػػػب

تسػتخدـ  التػيالطبقػة  د أف  شاىى يأمر باإلك ار مف النسؿ كيحض عميو، كالمي  اإلسبلـ أف

ينتظػػػر منيػػػا اإلك ػػػار كذلػػػؾ ضػػػار باألمػػػة؛ فػػػإف  التػػػيالطبقػػػة المتعممػػػة  ىػػػيالتحديػػػد 

الكاقػع نخشػى  فػيكف مػف ك ػرة األبنػاء، كليػذا نحػف ر  قادريف عمى التربية ىػـ الػذيف يًفػال

كيػؼ نك ػر مػف  ىػيالمستقبؿ أماـ مشػكمة  فينجد أنفسنا  أفإف استمر بنا ىذا الحاؿ 

(1)تحتاج إلى ك رتو الببلد الذمالنسؿ لخدمة الكطف 
. 

 

 الت  حرم ا النفسالمسملة الثانية; تحريم قتل 

، ألف القاتؿ يضع حدان لحياة شخص كىبيػا اهلل لػو كال القتؿ مف أبشع أنكاع الظمـ     

كمػػػا أف القتػػػؿ يػػػؤدم إلػػػى العػػػداكة كالب ضػػػاء  ،إنيػػػاء ىػػػذه الحيػػػاة إال اهلل تعػػػالىيممػػػؾ 

، لكػػػف تػػػعلؼ ميمػػػة األعػػػداء فػػػي ىػػػزيمتيـكالتنػػػاحر كالفرقػػػة بػػػيف المسػػػمميف ممػػػا يسػػػيؿ 

يص عب عمى األعداء ا وَنَف تَاْتْلْوا اننِفَِْ اَنتٌِ دََِمَ انَلهُ ;قاؿ تعالى .منيـلنيؿ المسمميف ي

                                                 
(1)
 =http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title الطش ٗزِذد األهخ ٌّٗزس ث ٌبئِب اٗظو: 

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
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 اَِنأأأف كِأأأفنْذَ ِّ وَهَأأأيْ قْتِأأألَ هَ ْلْوهًأأأف ًَاَأأأ ْ جَعَلْنَأأأف نِوَنَِِّأأأهِ سُأأألْطَفًاف ًَلَأأأف ٍُسْأأأَِْْ ًِأأأٌ انْاَتْأأألِ اًَِأأأهُ كَأأأفىَ     

 .[33 اإلسراء:]هَنْةُوبًا

( )ف عفػػاف بػػع مػػاف بعػػد مقتػػؿ سػػيران رانعػػان فت ()فسػػرىا ابػػف عبػػاس ىػػذه ا يػػة     

 ، كالتأمؿ في أحػكاؿ المسػمميف اليػـك كمػا يتعرضػكفيستحؽ الكقكؼ عنده مراتو كمرات

 ":فػي تفسػير ابػف ك يػرأما التفسير فيػك كمػا جػاء  ،لو مف قتؿ يشيب مف ىكلو الكلداف

 ()معاكيػػػةالكريمػػػة كاليػػػة  ا يػػػةمػػػف عمػػػـك ىػػػذه  ()اإلمػػػاـ الحبػػػر ابػػػف عبػػػاسأخػػػذ 

ككػاف معاكيػة "  ،()كقػد قتػؿ مظمكمػان  ،ألنو كاف كلي ع مػاف ؛أنو سيممؾك  ،السمطنة

( )ككػػاف عمػػي ،كمػألنػػو أمػػ أف يسػػممو قتمتػػو حتػػى يقػػتص مػػنيـ ،()يطالػػب عميػػان 

 و الشػاـػطمػب عمػي مػف معاكيػة أف يسممػك ، يستميمو في األمر حتى يتمكف كيفعؿ ذلػؾ

 ػػـ مػػع  ،كأبػػى أف يبػػايع عميػػان ىػػك كأىػػؿ الشػػاـ ،القتمػػة يسػػمموحتػػى  ،فيػػأبى معاكيػػة ذلػػؾ

ف ػو مػػكاستنبطػ ()اسػبػػو ابػف عػالػػكمػا ق ،وػيػػػار األمػر إلػة كصػاكيػعػتمكف م مةاطالمم

 .(1)"بير العجػف األمػذا مػكى ،ريمةػالك ةػا يذه ػى

ذف إ ،كىناؾ في كػؿ بقعػة مػف بقػاع األرض ىنا، قيتؿ كييقتؿ مف مسمـ مظمـكفكـ      

ليقتصػكا مػف القتمػة ،كيشػفي اهلل صػدكرنا بعػد أف  بلبد مف أف يككف لممسػمميف سػمطافف

 الكاقع المرير. ىذاأدماىا األلـ مف 

                                                 
(1)

 .5ٓ/73، ط ر غ٘ش اثي كث٘ش  
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ـ مسػػػػػتباح مػػػػػف قبػػػػػؿ الييػػػػػكد كأعػػػػػكانيـ، فالكػػػػػؿ تكالػػػػػب عمػػػػػى إف  الػػػػػدـ المسػػػػػم         

ابػف ك يػر:  يقػكؿ .يعكد قكيان كيقتص لكؿ مف قيتػؿ، كىذا يبشر بأف اإلسبلـ سلمسمميفا

فػبل يسػرؼ الػكلي فػي قتػؿ القاتػؿ بػأف قػالكا: معنػاه: ًَلَف ٍُسَِْْْ ًٌِ انْاَتْألِ   ;"قكلو تعالى

 .(1)"عمى القاتؿ شرعان كغالبان قدران  الكلي منصكرك  ،يم ؿ بو أك يقتص مف غير القاتؿ

بػأف المقصػكد مػف القصػاص أخػذ حػؽ  اإلسػبلـكما قالو ابف ك يػر يم ػؿ عػدؿ         

قتػؿ غيػر القاتػؿ يكػكف قػد أخػذ أك ػر مػف ، أك مف ذلؾ، فإذا م ؿ بالقاتؿقتيؿ ال أك ر ال

 ، كالمسػػػػمـ ينػػػػأل بنفسػػػػو عػػػػف ىػػػػذاعمػػػػى أف التم يػػػػؿ يػػػػدؿ عمػػػػى الكحشػػػػية حقػػػػو، زيػػػػادة

يحثنــا  ()كــان رســول ا ;" قــال عمــران بــن حصــين ،ذلػػؾ نيػػى عػػف( )كالرسػػكؿ

 .(2)"عمى الصدقة ويناانا عن المثمة

"المسػػػمـ كلػػػك كػػػاف بػػػدار الحػػػرب كالػػػذمي ىػػػك بػػػالنفس المحرمػػػة فػػػي ا يػػػة  المقصػػػكد  

ألنػػػو قتػػػؿ  ،نفسػػػوالشػػػخص  ك، المسػػػتأمف كالجنػػػيف المضػػػمكف بػػػال رة، كعبػػػد الشػػػخصك 

   .(3)نفس معصكمة "

  قتػػػؿ المسػػػمـ أك الػػػذمي المعصػػػـك عمػػػدان أك شػػػبو عمػػػد مػػػف الكبػػػانر": قػػػاؿ ابػػػف حجػػػر

  .(4)لقكد كالدية"اكلمقتؿ أحكاـ ك

                                                 
(
1
)
 .5ٓ/73، طر غ٘ش اثي كث٘شاٗظو:   

(
2
)
صحس٘ر ،  دؾؾٚ األُجدب٢ٗ كد٢ 2667زبة اُغٜبك، ثبة ا٢ُٜ٘ ػٖ أُضِدخ، ههدْ ، 53ً/ٓ 3، طعٌي أثٖ داّد 

 ..469، ٓعٌي أثٖ دّد
(
3
)
 .2ٓ/434، ًزبة اُغ٘ب٣بد، طاإلقٌب  فٖ زل أل بي أثٖ شدب  
(
4
)
، ئػلاك ٓغٔٞػخ ٖٓ أُقزة٤ٖ ثاّواف:  بُؼ ثٖ ػجل هللا ثٖ ُؽ٤ٔل 11ٓ/5285، طهْعْعخ ً(شح الٌ ٘ن 

 ّ.1998-ٛـ1418، 1اَُؼٞك٣خ، : -ثٖ ػجل اُوؽٖٔ ِٓٞػ، كاه ا٤ٍُِٞخ ُِْ٘و ٝاُزٞى٣غ ٝػجل اُوؽٖٔ ثٖ ٓؾٔل



 

74 

 

، كحػؽ الػكلي، فػإذا كحػؽ المقتػكؿ ،حقكؽ ىي:"حػؽ اهلل ةكالقتؿ يتعمؽ بو  بل          

اران إلػػى الػػكلي نػػدمان عمػػى مػػا فعػػؿ، كخكفػػان مػػف اهلل، كتكبػػةن سػػم ـ القاتػػؿ نفسػػو طكعػػاى كاختيػػ

، كبقػي حػؽ لي باالستيفاء أك الصػمح أك العفػككحؽُّ الك ، نصكحان، سقط حؽُّ اهلل بالتكبة

 التانػػب المحسػػف، كيصػػمح بينػػو كبينػػوهلل عنػػو يػػـك القيامػػة عػػف عبػػده المقتػػكؿ يعكضػػو ا

 .(1)" فبل يذىب حؽ ىذا كال تبطؿ تكبة ىذا

" كػػبلن منيمػػا قػػد بػػاء ب ضػػب ذلػػؾ سػػكاء ألف  نفسػػان أك منػػة نفػػس فػػإف   كمػػف قتػػؿ        

 .(2)ستحقاؽ الخمكد في نار جينـ "كلعنتو  كا ،اهلل

كىػك  ،تراجعينو إ عميو إذا ارتكب جريمة القتؿ ففإذا عرؼ القاتؿ شدة غضب اهلل     

 أنمػػػا قتػػػؿ النػػػاس جميعػػػان يعمػػػـ أنػػػو إف لػػػـ يتراجػػػع كأقػػػدـ عمػػػى ارتكػػػاب جريمتػػػو يكػػػكف  ك

عبػػػد اهلل بػػػف  ، كتكػػػريـ الشػػػرع لػػػو. ركل أبػػػكحػػػديث يػػػدؿ عمػػػى حيرمػػػة الػػػدـ المسػػػمـ كفػػػي

  .(3)ل رجل مسمم"لزوال الدنيا أهون عمى ا من قتقاؿ:  ()أف  النبي "  ك؛عمر 

تحػػػذيران منػػػو ، كحػػػذر تنػػػاحر المسػػػمميف كتقػػػاتميـ كفػػػران  ()كقػػػد اعتبػػػر رسػػػكؿ اهلل      

زىػاؽ أركاحيػـ بػدالن شديدان   مػف ، ألف المسمـ في ىذه الحالػة ييقػدـ عمػى قتػؿ المسػمميف كا 

                                                 
(
1
)
 .335، ٓ الذاء ّالذّاء 

(
2
)
 .338، ًٓ ظ الوشخ  

(
3

)
، ههدْ 3ٓ/69، ثدبة ٓدب عدبء كد٢ رْدل٣ل هزدَ أُدإٖٓ،طالدحبه  المج٘حشاُزوٓن١، أثٞ ػ٠َ٤ ٓؾٔل ثٖ ػ٠َ٤،  

 ّ.1998، 2ّ، ٝ:1996، 1وة اإلٍذ٢ٓ، : ، رؾو٤ن: ثْبه ػٞاك ٓؼوٝف، كاه اُـ1395
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، يضــرب كفــاراً  ال ترجعــوا بعــدي" ;()قػػاؿ رسػػكؿ اهلل .يكػػكف سػػندان ليػػـ ضػػد أعػػدانيـ

 .(1)"اب بعضبعضكم رق

الحػػػؽ فػػػي الحيػػػاة ىػػػك إحػػػدل الضػػػركرات الخمػػػس التػػػي دعػػػا اإلسػػػبلـ لمحفػػػاظ         

، كيػػأتي كىػػي ميصػػانة فػػي كػػؿ ممػػة ،والمدد   اسدد الددن ا الددالع الالدد  ال كىػػي: عمييػػا

 اإلسػػبلـكحػػيف يحػػـر فػػي المرتبػػة ال انيػػة بعػػد الحفػػاظ عمػػى الػػديف،  الحفػػاظ عمػػى الػػنفس

رفػػع السػػبلح عمػػى المسػػمميف فحػػـر  ؿذرانع المؤديػػة لمقتػػالػػ بػػاب فإنػػو أيضػػا يسػػد ،القتػػؿ

 .(2) "حمل عمينا السالح يميس منا نم: ()قاؿ رسكؿ اهلل( )عف ابف عمر"

 

 االنتحار; تحريم لثةالمسملة الثا

ًْْفَسأْمْن ِاِى انَلأَه َكأفَى ِكْمأْن َبِدًَوأف       قال تعـالى;     قػاؿ ابػف  ،[29 النسػاء:] َوَنأف َتْاْتْلأوا َأ

 لكعيػػد ، كيػػدخؿ فيػػو كفيمػػا يترتػػب عميػػو مػػف اذلػػؾ كبيػػرة ىػػك صػػريح ا يػػة كعػػدُّ : رحجػػ

 .(3)محصف، كقاطع الطريؽ المتحتـ قتمو"قتؿ المييًدر لنفسو كالزاني ال

حتى بعد دخكؿ ر االنتحا عقكبة () كبيف لنا الرسكؿحـر اإلسبلـ االنتحار     

ًدا ن َم َيترد ى يي  خالاَ َنْفَسُ  ياو ي  نار ج لَقتْن َتَرد ى ِمْن َجَبٍل يمَ :"()قاؿجينـ ف

س ى ُسمًّا َيَقَتَل َنْفَسُ  َيُسمُُّ  ِي  َيِدِ  َيَتَحس اُ  ِي  َناِر َجَان َم يَاا َأَبًدا وَمْن َتحُمَخم ًدا ي

                                                 
(
1
)
 .7044، ههْ 4ٓ/316، ًزبة اُلزٖ، ثبة ال روعؼٞا ثؼل١ ًلبهاً، طصس٘ر الجخبسٕ  

(
2
)
 .7070، ههْ 315/ 4ٓ، ًزبة اُلزٖ، ثبة ٖٓ ؽَٔ ػ٤ِ٘ب اَُذػ ،طً ظ الوشخ  

(
3
)
 .5286/ 11ٓ، طهْعْعخ ً(شح الٌ ٘ن 
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َيَجُم ِباا ي  بْطِنِ   ي  يد َيَحِديَدُتُ    ةٍ َبًدا َوَمْن َقَتَل َنْفَسُ  بحِديدَخاِلًدا ُمَخم ًدا ِييَاا أَ 

 .(1) "ايياا َأبد اً ا مخّمددً ي  ناِر جَان م خال

ارغة مف ركحو ف ،يظف أنو أسيؿ الحمكؿ، فيك انيزامي رإف مف ييقدـ عمى االنتحا

، مع إٌنو ليس كحده لديو ىمـك ،ف يره ضعيؼ ال يحتمؿ مصاعب الحياة ،اإليماف

ككؿ ما يصيب  ،ما يصيبو مقدر لو يكاجو الحياة كيتحدل الصعاب ألنو يعمـ أفٌ 

فقد  المنتحر، أما يجزيو اهلل خير الجزاء إف ىك صبرالمسمـ في الحياة ابتبلء لو ل

في حمكؿ أخرل لكجدىا ك يرة   ، كلك أنو فكرقتؿ نفسواختار أف يضع حدان لحياتو ب

نط مف كال يق ؛سكالبصير المتدبر ال يستسمـ لميأ ،المفكر"فالحاـز ،  كلكجد اهلل معو

ؿ إلى اهلل تصريؼ بؿ ي ابر كيصبر كيكً  ،م ؿ ىذه النقانص إلىرحمة اهلل كال يمجأ 

 .(2)"األمكر

فإذا كاف إزىاؽ الشخص نفسو ، عدة أنكاعبعدة كسانؿ، كىك عمى كاالنتحار يككف 

 إلقاءأك أكؿ السـ أك فعؿ منيي عنو، كاستعماؿ السيؼ أك الرمح أك البندقية بإتياف 

كاف اإلزىاؽ باالمتناع أك في النار ليحترؽ أك في الماء لي رؽ أك  نفسو مف شاىؽ

، أك عدـ نو، كاالمتناع مف األكؿ كالشرب كترؾ عبلج الجرح المك كؽ ببر عف الكاجب

                                                 
(
1
)
ثْوػ  ّصس٘ر هغلن، 5778،ههْ 4ٓ/51ّوة اَُْ ٝاُلٝاء ثٚ،ط، ًزبة اُطت، ثبة صس٘ر الجخبسٕ 

 .109ا١ُٝٞ٘، ًزبة اإل٣ٔبٕ  ثبة ؿِع رؾو٣ْ هزَ اإلَٗبٕ ٗلَٚ ، ٓ

(
2
)
 . 2011ّ-ٛـ1432، 1، :36، ٓالخالصخ فٖ أزمبم االًزسبساُْؾٞك، ػ٢ِ ثٖ ٗب٣ق،  
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لذم يمكف النجاة منو فيك الحركة في الماء أك في النار أك عدـ التخمص مف السبع ا

  .(1)انتحار

ؿ ترؾ العبلج عند المرض أك ترؾ تناكؿ إف التقصير في حفظ النفس مف خبل

 الطعاـ أك الشراب فيك انتحار.

مع العمـ أف المجاىديف يضػطركف ليػا ىناؾ مف يعتبر العمميات االستشيادية انتحاران  

ىػػي مػػف القػػكة كتػػرل الباح ػػة أف العمميػػات االستشػػيادية  ،يـمػػنإلرعػػاب األعػػداء كالنيػػؿ 

وَأَعِ ُواْ نََُأن هِأف اسْأتَطَعْتْن هِّأي      : لديف قاؿ تعالىأعداء امكاجية التي ييعدىا المسممكف ل

 .[60األنفاؿ:]  قْوِ ٍ وَهِي بِّكَفطِ انْألََْلِ

 العمميػػػات االستشػػػيادية ال تيقػػػاس عمػػػى االنتحػػػار أف  يػػػرل بعػػػض العممػػػاء المعاصػػػريف  

 كالشػػي  عبػػد ،(3460عبػػد اهلل بػػف عبػػد الػػرحمف الجبػػريف فػػي فتػػكل رقػػـ )الشػػي  مػػنيـ 

كالشػػػػي  سػػػػميماف بػػػػف ناصػػػػر  ك ىينػػػػة كبػػػػار العممػػػػاء فػػػػي السػػػػعكديةاهلل بػػػػف منيػػػػع عضػػػػ

كالشي  محمد بف إبراىيـ هؿ الشي  مفتي السعكدية الراحػؿ، كالشػي  حمػكد بػف  ،العمكاف

كالشػػي  محمػد الصػػالح ابػػف  مػة األلبػػاني، كأبػك اسػػحاؽ الحػكينيكالعبل عقػبلء الشػػعيبي،

يجػػػب أف ييعمػػـ أف  قيػػػاس المنتحػػر فػػػي العمميػػػات  :فكانػػػت خيبلصػػة أقػػػكاليـ  (2)ع يمػػيف

 يا أك لضػػػػر أصػػػػابو  قيػػػػاس مػػػػع الفػػػػارؽاالستشػػػػيادية عمػػػػى المنتحػػػػر ضػػػػجران مػػػػف الػػػػدن

 ، كىػػذا مػػا ال يرضػػي اهللنفسػػو الجػػزع كعػػدـ الصػػبر أك اليػػأس فػػالمنتحر كازعػػو فػػي قتػػؿ

                                                 
(
1
)
 . 39ٓ  الخالصخ فٖ أزمبم االًزسبس ، اٗظو: 

(2)
 ّ.13/3/2015د :  ،sunnah.net/forum/showthread.php?t=105747-http://www.ddاٗظو:  

http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=105747
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خكانػػ و المػػؤمنيف كأمػػا المنتحػػر فػػي العمميػػة االستشػػيادية فكازعػػو فييػػا أف يفػػدم الػػديف كا 

اضػػيـ بدمػػو كبػػذلؾ تكمػػف رفعػػة الػػديف، كالنكايػػة بالعػػدك، فنفسػػو بنفسػػو كأف يحمػػي أعر 

 .(1)لقاء اهلل كالفكز بالجنة إلى، فرحة مستبشرة مطمننة

 رابيالمطمب ال

 الوياء بالعاود

 ِ ُكِفَنتٌِ هٌَِ أَدْسَيُ دََتي ٍَبْلََْ أَت َٕ يُ وَأَوًْْواْ كِفنْعََْ ِ اِىِ انْعََْ َ كَفىَ وََٕ تَاََْكُواْ هَفلَ انََْتَِنِ اِ

 [34سراء: اإل]هَسْئُوٕا

سػبلمية عػف الخيانػة كقد نيػت الشػريعة اإل ،الكفاء بالعيكد مف سمات المسمميف       

فػػػػإذا رأل المسػػػػممكف مصػػػػمحة فػػػػي إنيػػػػاء العيػػػػد يجػػػػب عمػػػػييـ إعػػػػبلـ ألم سػػػػبب كػػػػاف 

خػػػاؼ  فػػػإذا ؛يعاىػػػد ليصػػػكف عيػػػده اإلسػػػبلـ ":رؼ ا خػػػر بإنيػػػاء العيػػػد كذلػػػؾ ألفالطػػػ

جيػػرة كعبلنيػػة؛ كلػػـ يخػػف كلػػـ ي ػػدر؛ كلػػـ ي ػػش كلػػـ  الخيانػػة مػػف غيػػره نبػػذ العيػػد القػػانـ

كبػػذلؾ  كبيػػنيـ أمػػاف.؛ كصػػارح ا خػػريف بأنػو نفػػض يػػده مػف عيػػدىـ .فمػػيس بينػو يخػدع

لػى هفػاؽ مػف األمػف كالطمأنيرتفع اإلسبلـ بالبشرية إلى الشرؼ كاالسػتقامة    .(2)"ينػة، كا 

وَاِهِف تَألَفًَيِ هِي قَوْمٍَ ََِِفًَ ا ًَفًبَِْ اِنَََِْنْ عَلَي سَوَاء اِىِ انل أهَ  ; كالدليؿ عمى ذلؾ قكلو تعالى

قػض القػـك نالمقصػكد فػي ا يػة لػيس مجػرد الخػكؼ مػف  .[58 األنفػاؿ:] َٕ ٍُذِبُ اخلَأفِْنِنيَ 

                                                 
(
1
)
 ، :: ثلٕٝ د: ثلٕٝ. 46، ٓ الْ  إفشبء األعشاس الوخزبس فٖ زمن االًزسبس اٗظو: اُغوثٞع ػجل اُؼي٣ي ثٖ  بُؼ، 

(
2
)
 .8ٓ/149،طفٖ يالل ال ش ى 
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 نػػة مػػف عػػدكؾ، كخفػػت كقػػكعيـ بػػؾالخياإذا ظيػػرت أمػػاري : "لمعيػػد إنمػػا المقصػػكد ىػػك

ٍمـ، كهذٍنيـ بالحرب ، كذلػؾ كالػذم كػاف مػف بنػي قريظػة، إذ أجػابكا فأٍلًؽ إلييـ مقاليد الس 

كمحػػاربتيـ  ( ركيف إلػػى مظػػاىرتيـ عمػػى رسػػكؿ اهلل)أبػػا سػػفياف كمػػف معػػو مػػف المشػػ

اه إيػ ، فكانػت إجػابتيـ( عمػى المسػالمةيد الذم كانكا عاىدكا رسكؿ اهلل )معو بعد الع

ـ كػؿ قػـك ىػـ أىػؿ ، فكػذلؾ حكػ( خػكؼ ال ػدر كالخيانػةإلى ذلؾ ميكًجبػان لرسػكؿ اهلل )

 .(1)مكادعة لممؤمنيف"

كلمػػا كػػاف نقػػض العيػػد يػػدؿ عمػػى قػػبح األخػػبلؽ فقػػد جعػػؿ اهلل عقكبتػػو فػػي الػػدنيا      

، ألنيػـ تخمػكا عػالذؿ كالميانة كذلؾ بتسميط العدك ء ف الكفػا، كىػذا كاقػع المسػمميف اليػـك

عمػػى  تسػػمط األعػػداء ،فأصػػبحت ظػػاىرة فػػي المجتمػػع المسػػمـ ،بعيػػكدىـ كاسػػتيانكا بيػػا

 ىـ.بعيكد إذا التزمكا إالالمسممكف نتصر لف يك  ،رقابنا يسكمكننا سكء العذاب

 .(2)" ما نقض قوم العاد إال سمط ا عميام عدوهم"عف عبد اهلل بف عباس قاؿ:

، يحػػب الخػػاننيف كاهلل ال  كال مػػف أخبلقيػػـ،الخيانػػة ليسػػت مػػف مبػػادئ المسػػمميف       

يكػره  اإلسػبلـ"إف   :، يقػكؿ سػيد قطػبالخيانػةبػرر يي كال يكجد أم سبب ميما كاف ييبيح ك 

كيحتقػػػػر الخػػػػاننيف الػػػػذيف ينقضػػػػكف العيػػػكد؛ كمػػػػف  ػػػػـ ال يحػػػػب لممسػػػػمميف أف  الخيانػػػة 

كحػػدة ال  انيةاإلنسػػ. إف  الػػنفس عيػػد فػػي سػػبيؿ غايػػة ميمػػا تكػػف شػػريفةيخكنػػكا أمانػػة ال

ة عمػى غايػة ، فػبل يمكػف أف تظػؿ محافظػكمتػى اسػتحمت لنفسػيا كسػيمة خسيسػة ؛تتجزأ
                                                 

(
1
)
، رؾو٤ن: 11ٓ/239ط خبه  الج٘بى عي رأّٗل  ٕ ال ش ى، ، ر غ٘ش الطجشٕاُطجو١، أثٞ ٓؾٔل ثٖ عو٣و،   

 ّ.2001 -ٛـ1422، 1ك.ػجل هللا ثٖ ػجل أُؾَٖ اُزو٢ً، ٛغو ُِطجبػخ ٝاُْ٘و، :

(
2
)
 .، ئٍ٘بكٙ هعبُٚ صوبد3039، ههْ 21/ٓ 5، ثبة اُيًبح، ط الدبه  لش ت اإلٗوبى 
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، فيػػػػذا المبػػػػدأ غريػػػػب عمػػػػى الحػػػػس مسػػػػممان مػػػػف يبػػػػرر الكسػػػػيمة بال ايػػػػة ، كلػػػػيسشػػػػريفة

كالخيانة ىي مف صفات الكافريف، قاؿ تعالى فػي .(1)" اإلسبلميةكالحساسية  اإلسبلمي

عَفهَأأأأ تِ هِأأأأنَُْنْ قْأأأأنِ ٍَناْ ْأأأأوىَ عََْأأأأ َهُنْ ًِأأأأٌ كْأأأألل هَأأأأَِ ٍ وَهُأأأأنْ َٕ     اَنأأأأٍَِيَ :ذـ أىػػػػؿ الكتػػػػاب

 .[56األنفاؿ:]ٍََتاْوىَ

الكالػػديف كمػػع النػػاس كمػػع األعػػداء   كمػػع( كمػػع الرسػػكؿ ) ،كالكفػػاء يكػػكف مػػع اهلل   

س بػف مالػؾ "عػف أنػ ،كمف الكفاء مع اهلل تعالى مكقؼ أنس بػف النضػر فػي غػزكة أحػد

( )  عمو أنس بف النضر غاب عػف بػدر فقػاؿ:  أف(  غبـُت عـن أول قتـال النبـ)  

ــ ن أشــادن  ا مــي النبــ ) ــزم النــاس   ليــرين ا  (ل مــا أجــد، يمقــ  يــوم أحــد يُا

وأبرأ إليك مما جـاء  –يعن  المسممين–المام إن  أعتذر إليك مما صني هؤالء  ;يقال

إنـ  أجـد ريـ   ؟سـعد; أين يا يقال    يمق  سعد بن معاذ، يتقدم بسيفب  المشركون

، يمــا ُعــرف حتــى عريتــ  أختــ  بشــامة أو بنانــ  وبــ  يمضــى يُقتــل الجنــة دون أحــد 

ف كنا نظػف أ :مالؾبف  "قاؿ أنس .(2)" بضي وثمانون من طعنة وضربة ورمية بسام

ا انَلأأهَ عَلََْأأهِ هِأأيَ انْوُأأئْهِنِنيَ بِجَأأفل  صَأأ َقْوا هَأأف عَفهَأأ ُو    ;ىػػذه ا يػػة نزلػػت فيػػو كفػػي أم الػػو

 .(3)"[ 23 األحزاب: ] تَبْ ٍِلاف  ًَوِنَُْن هِي قَ َي ًَذْبَهُ وَهِنَُْن هِي ٍَنتَ َُِ وَهَف كَ ِنْوا

                                                 
(
1
)
 .8ٓ/150ط فٖ يالل ال ش ى،  

(
2
)
 .4048،ههْ 3ٓ/103، ًزبة أُـبى١، ثبة ؿيٝح أؽل، طصس٘ر الجخبسٕ 

(
3
)
 1، ٓإٍَخ اهوأ ُِْ٘و ٝاُزٞى٣غ، :1ٓ/304، طاًظش: هْعْعخ األالال  ّالضُذػجل اُوؽٖٔ، ٣بٍو،  

 ّ.2007-ٛـ1428
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بػػػاع سػػػنتو كالتخمػػػؽ بأخبلقػػػو كاالقتػػػداء بػػػو يكػػػكف بات  " ف(مػػػع الرسػػػكؿ ) أمػػػا الكفػػػاء   

لنعػػػػػرؼ كػػػػػـ نحػػػػػف   ،نا كنحاسػػػػػبيا، فمنقػػػػػؼ مػػػػػع أنفسػػػػػ(1) "عػػػػػف دينػػػػػو كعقيدتػػػػػو كالػػػػػدفاع

، كتػػداعي األمػػـ سػػنا فيمػػا نحػػف فيػػو مػػف ىػػكاف كتراجػػعأنف إال، حتػػى ال نمػػـك فمقصػػرك 

 .-إف لـ يكف ابتبلء -، ألف ىذا ىك عقاب مف اهللعمينا

كعػد لػـ يقطعػو  كىػك(، ( يفػي بكعػد الرسػكؿ)عمػر بػف الخطػاب )ذا كىا ىػك      

"ففػػػي حاد ػػػة  عميػػػو،  زـه أف الكفػػػاء ال( عمػػػر) فػػػرأل ( عمػػػر بػػػؿ قطعػػػو الحبيػػػب)

راقة ولـك سـوارا عـد يـا ُسـ:(كأبػا بكػر فقػاؿ لػو النبػي ) (راقة النبػي )اليجرة اتبػع سيػ

كفي خبلفة عمر بعد فػتح المػدانف جػاء سػكارا كسػرل لعمػر  ،(بض النبي)كقي   كسرى

 .(2)"() هذا ما وعدك رسول اراقة كألبسو إياىما كقاؿ: فنادل سي 

الكفػػػاء بالعيػػد كالمحافظػػػة خمػػؽ  ،مػػؽ العظػػػيـتػػػـز المسػػممكف بيػػػذا الخي فػػإذا ال           

ميمػػػػا بيػػػػت ىػػػػؤالء األعػػػػداء  مػػػػف غػػػػدر ينصػػػػرىـ عمػػػػى أعػػػػدانيـ فػػػػإف اهلل معيػػػػـ  عميػػػػو

ألف اهلل لػػػف يتػػػرؾ المسػػػمميف تيـ ال ػػػدر كالخيانػػػة لػػػف يمػػػنحيـ السػػػبؽ، يػػػ" فتبي  كخيانػػػة،

عؼ مػػف أف يعجػػزكا اهلل حػػيف أضػػ كالػػذيف كفػػركاخيػػانتيـ، فمػػت الخػػاننيف ل، كلػػف يي كحػػدىـ

 .(3)عجزكا المسمميف كاهلل ناصرىـ" ي، كأضعؼ مف أف يطمبيـ

فػػػي العػػػاـ السػػػادس ف ،األعػػػداء مػػػع الكفػػػارحتػػػى  يحفػػػظ العيػػػد  (كػػػاف الرسػػػكؿ )    

 ، ككاف مف شركط الصمح أنو إذا مشرككف مع المسمميف صمح الحديبيةعقد ال اليجرم
                                                 

(
1
)
 .304/ 1ٓ،طهْعْعخ األالال  ّالضُذ  

(
2
)
 .1ٓ/305،ط ً ظ الوشخ  

(
3
)
 .8ٓ/150،ط فٖ يالل ال ش ى 
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جػػاء  ،قكمػػو. كبعػػد الصػػمح إلػػىرده  (لػػى الرسػػكؿ )حػػد مػػف المشػػركيف كذىػػب إأسػػمـ أ

أف ( فطمػػػب منػػػو الرسػػػكؿ )، ( كأعمػػػف إسػػػبلموأبػػػك جنػػػدؿ بػػػف سػػػييؿ بػػػف عمػػػرك )

يفتنػػػػكني عػػػػف دينػػػػي؟ فػػػػأخبره  المشػػػػركيف إلػػػػىردُّ أي يرجػػػػع، فقػػػػاؿ: يػػػػا معشػػػػر المسػػػػمميف أى 

مكقػؼ ىػذا ال .(1)، كأنػو يجػب عميػو الكفػاء بػو( بالعيد الذم أخذه عمى نفسػوالرسكؿ)

 إال أف  ذلػؾ  ،ة حرصػو عمػييـبالرغـ مػف حبػو لممسػمميف كشػد( مف الرسكؿ الحبيب )

، عممنػػػا سػػػيد البشػػػرية( ىػػػذه ىػػػي أخػػػبلؽ معممنػػػا)لػػػـ يمنعػػػو مػػػف الكفػػػاء بمػػػا التػػػـز بو،

 .العمميةالدركس 

نحػػك الكفػػاء ( )تعمػػـ مػف سػػيرة الرسػكؿ الحميػػد ال ػاني السػمطاف الع مػػاني عبػد        

، كالتػػػاري  لػػػف يرحمػػػو إف لػػػـ يكػػػف كفيػػػان نحػػػك ىػػػذه ؼ أف اهلل لػػػف ي فػػػر لػػػوعػػػر  فمسػػػطيف

، حتػى يسػمح تمالة السػمطاف عبػد الحميػد ال ػانيفقػد "حػاكؿ الييػكد اسػ ،األرض الحبيبة

ليـ بإقامة كطف قكمي في فمسطيف، كعرضكا عميو مبم ان ضخمان، مف المػاؿ مقابػؿ أف 

كىنػػا ظيػر كفػػاء السػػمطاف كقػػاؿ قكلتػػو  ،فمسػطيف كالتػػكطف فييػػا إلػػىيسػمح ليػػـ بػػاليجرة 

تخمػػى عػػف شػػبر كاحػػد مػػف ىػػذه الػػببلد  ف ألسػػت مسػػتعدان أ :لتػػي سػػجميا التػػاري ا ةالخالػػد

 بدمػػو، كليحػػتفظ الييػػكد بػػأمكاليـ ، ركل ترابيػػا فيػػي ليسػػت ممكػػي، بػػؿ ىػػي ممػػؾ لشػػعبي

                                                 
(
1
)
 .308/ٓ 1،طهْعْعخ األالال  ّالضُذ ّالشقبئق 
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ا ، كسػػاعتيا يأخػػذكنيا بػػبل  مػػف، أمػػيعنػػد تشػػريح ج تػػ إالكلػػف يسػػتطيعكا أخػػذ فمسػػطيف 

 .(1)" كأنا عمى قيد الحياة فبل

 

 شكل من أشكال الوياء بالعاود; األمانة 

 ٍَف أٍَََُف اَنٍَِيَ خهَنُواْ َٕ تأَلْوًْواْ انل هَ وَانَِسُولَ وَتأَلْوًْواْ أَهَفًَفتِمْنْ وَأًَتْنْ   قاؿ تعالى:       

تشػػمؿ ك اهلل كرسػػكلو  " خيانػػة:يكالجكانػػب التػػي تشػػمميا الخيانػػة ىػػ .[ 27: األنفاا   ] تَعْلَوُأأوىَ

فشػاء  عػبلف مػا أمػر  منيفأسػرار المػؤ عدـ إطاعة الشرع، كمخالفة نكاىيو، كتػرؾ الجيػاد، كا  كا 

انػػة مػػف كاتخػػاذ بط كالكيػػد لجماعػػات المسػػمميف  ،فػػي ال نيمػػة قبػػؿ قسػػمتوكال مػػكؿ  ،بكتمانػػو اهلل

فيػذه كميػا خيانػة هلل  طنػان ة منػاكأة أىػؿ الحػؽ سػران كبا، كفي الجممغيرىـ كمكاالة أعداء الحؽ

 .(2)"كرسكلو 

  ييسمى الصادؽ األميف () فقد كاف رسكؿ اهلل، األمانة مف صفات األنبياء       

اِىِ ََََِْ هَيِ   :ىقاؿ تعالأميف كصفتو ابنة شعيب بأنو قكمه   ()كمكسى

مصر أمينان عمى  جعمو ممؾ( كيكسؼ) ، [ 26: القصص ]اسْتَؤْجََْتَ انْاَوًُِ انْؤَهِنيُ

وَقَفلَ انْوَلَُِّ اْْتْوًٌِ كِهِ أَسْتَألْلِةْهُ نِنَفْسٌِ ًَلَوِف كََلوَهُ قَفلَ اًَََِّ انََْوْمَ نَ ٍَْنَف قاؿ تعالى: الخزانف 

 .[54يكسؼ:  ]هِمِنيٌ أَهِنيٌ
                                                 

(
1
)
 .1ٓ/310ط ، هْعْعخ األالال  ّالضُذ ّالشقبئق 

(
2
)
 ، كاه اُلٌو اُؼوث٢، ::ثلٕٝ، د: ثلٕٝ.3105، ٓصُشح الز بع٘شأثٞ ىٛوح، ٓؾٔل،   
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ر معنى األمانة عمى حفظ الكدانػع مػع أف معناىػا أكبػر مػف الك ير مف الناس يقصي ك    

 بك ير.ذلؾ 

"األمانػػة فػػي نظػػر الشػػارع كاسػػعة الداللػػة، كىػػي ترمػػز  يقػػكؿ الشػػي  محمػػد ال زالػػي:    

دراكػػػو إليػػػو ؿمناطيػػػا جميعػػػان شػػػعكر المػػػرء بتبعتػػػو فػػػي كػػػؿ أمػػػر يككػػػ معػػػاف شػػػتى ل ، كا 

ؽ ، كجماؿ األخػبلاألمانة تدؿ عمى نقاء السريرة .(1)اـز بأنو مسنكؿ عنو أماـ ربو "الج

 .كرفعتيا

كمػدح المحػافظيف  ،ت الجميمة التي حث اإلسػبلـ عمييػانة مف أشرؼ الصفاكاألما     

)عمػػييـ السػػبلـ(  كىػػي مػػف صػػفات األنبيػػاء  ف عمػػى الكفػػاء بيػػا،الحريصػػيعمػػى أدانيػػا 

أول مـا تفقــدون :"(قػكؿ الرسػكؿ )  كدليػػؿ ذلػؾ ،(2)مػف الػديف  ييفقػدكمػا أنيػا أكؿ مػا 

   .(3)"من دينكم األمانة

ميػػؽعمينػا أف نحػػافظ      كأخػػص األمانػػة كال نكػكف ممػػف يضػػيعكنيا، ألننػػا نحػػف  عمػػى خي

 (المسػجد األقصػى مسػرل سػيد البشػرية )إنػو  ؛انة عظيمةف في أعناقنا أمالفمسطينيي

 كمكطف األنبياء كأرض البشارات.

جػػػاء فػػػي  ،األمانػػػة مػػػف عبلمػػػات السػػػاعة ضػػػياعأف  ( كقػػػد أخبرنػػػا رسػػػكؿ اهلل )     

يقــال  ؟متــى تقــوم الســاعة ;(ء رجــل يســمل رســول ا )جــا": الحػػديث الشػػريؼ أنػػو

                                                 
(
1
)
 .45، ٓ اللق الوغلن 

(
2
)
 .13-12، ٓ اًظش أالال  اإلعالم 

(3)
 .3ٓ/83، ًزبة اُغٜبك، ثبة ك٢ اُٞكبء ُِٔؼبٛل ٝؽوٓخ مٓزٚ، طعٌي أثٖ داّد 
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إذا وســـد   قػػػاؿ: ككيػػؼ إضػػاعتيا؟ :فقػػػاؿ  عت األمانـــة يــانتظر الســـاعةيِّ إذا ُضـــ: لــ 

 .(1)" الساعة ريانتظاألمر لغير أهم  

تحقيا ىػك مػف ال يسػلصػب المسػنكلية لحديث الشػريؼ يخبرنػا أٌف تػكلى منىذا ا        

ىػذا  زمانناألنو قؿ أف تجد في  الساعة قريبة جدان؛ني أف يعىذا ك مف عبلمات الساعة 

ذا يػػػاكالشػػػعكب محركمػػػة مػػػف رجػػػؿ رشػػػيد يحكم ،ولمنصػػػب أىػػػبلن  أك مسػػػنكالن  ان حاكمػػػ ، كا 

حاكلكا الت يير كالمطالبة بتنصػيب رجػؿ كػؼء يخػاؼ اهلل، فػإنيـ ييطػاردكف فإمػا سػجيفه 

مػا شػييد، و ألنيػـ يعممػكف أنػػ -اهللقػاتميـ -ككػؿ ىػػذا يحػدث بمػؤامرات مػف الصػػياينة  كا 

ىدىـ كيعمػػؿ عمػػى تحريػػر األقصػػى ألف فإنػػو سػػيجا ،إذا تػػكلى الحكػػـ مسػػمـ يخػػاؼ اهلل

 .عمى المسمميف تحريره كاجب

"إف األمانػػة فضػػيمة ال زالػػي: محمػػد ، يقػػكؿ مانػػة أعظػػـ ممػػا يتصػػكرىا الك يػػركفاأل     

لضػػخامتيا فأبػػاف ، ال يسػػتطيع حمميػػا الرجػػاؿ الميازيػػؿ، كقػػد ضػػرب اهلل الم ػػؿ ضػػخمة

 .(2) ينب ي لئلنساف أف يستييف بيا "بأنيا تي قؿ كاىؿ الكجكد كمو فبل

 اًَِف عََََْنَف انْؤَهَفًَ َ عَلَي انسِوَفوَاتِ  ;تعالى ىك قكلو كالدليؿ عمى ىذا القكؿ،      

 وَلَََف انْبًِسَفىُ اًَِهُ كَفىَ ظَلْوهًف وَانْؤَبَِْ وَانْجِبَفلِ ًَؤَكََْيَ أَى ٍَذْوِلْنَََف وَأَتْفَاْيَ هِنََْف وَدَ 

 .[72 :حزاباأل] جََُوناف

                                                 
(
1
)
 .6496، ههْ 4ٓ/190، ًزبة اُوهبم، ثبة هكغ األٓبٗخ،ط صس٘ر الجخبسٕ 

(
2
)
 .53، ٓاللق الوغلن 
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 ي: األمانػة تعػـ جميػع كظػانؼ الػديفاألمانة المقصكدة في ا ية كما قاؿ القرطبػ      

ىػي فػي أمانػات األمػكاؿ  :نض التي انتمف اهلل عمييا العباد، فقاؿ ابف مسعكدفيي الفرا

   .(1)، كأشٌدىا أمانة الماؿفي كؿ الفرانض رىا كركم عنو أنياكالكدانع كغي

، جػػػاء فػػػي أقػػػكاؿ مانػػػة ميمػػػا كانػػػت الظػػػركؼ كاألحػػػكاؿبخمػػػؽ باأل االلتػػػزاـيجػػػب       

تطمػػػػػب ال يت يػػػػػر م ،حقػػػػػكؽ اهلل كحقػػػػػكؽ العبػػػػػاد "المحافظػػػػػة عمػػػػػىال زالػػػػػي أف  محمػػػػػد 

   .(2)كذلؾ جكىر األمانة" بيف نعمة كبؤس،باختبلؼ األياـ 

 : الصالحة أداء األمانة لة كالكاليةمف السياسة العادك 

:"يجب عمى كلي األمر أف يكلي عمػى كػؿ عمػؿ مػف أعمػاؿ المسػمميف الكاليات ففي   

 مـــن ولـــ  مـــن أمـــر المســـممين شـــي ًا  :"(يجػػػده لػػػذلؾ العمؿ.قػػػاؿ النبػػػي) أصػػػمح مػػػف

فيجػب "(3)سـول يولى رجاًل وهو يجد من هو أصم  لممسـممين منـ ، يقـد خـان ا ور 

 .(4) "لمكاليات  حث عف المستحقيفعميو الب

كالمػػؤدم لؤلمانػػة ي بتػػو ، يقػػكؿ ابػػف تيميػػة:  كػػكف جػػزاء أداء األمانػػة فػػي الػػدنياكي       

أف بعػػض خمفػػاء بنػػي  :ىػػيحكايػػة  فػػي ذلػػؾأكرد ، ك حفظػػو فػػي أىمػػو كمالػػو بعػػدهاهلل في

دركػػػػت عمػػػػر بػػػػف عبػػػػد أ :ؿ بعػػػػض العممػػػػاء أف يحد ػػػػو عمػػػػا أدرؾ، فقػػػػاؿسػػػػأ العبػػػػاس 

 ـ فقراء ، كتركتيز، قيؿ لو: يا أمير المؤمنيف، أقفرت أفكاه بنيؾ مف ىذا الماؿالعزي
                                                 

(
1
)
 .14ٓ/254،طر غ٘ش ال شطجٖاٗظو:  

(
2
)
 .46، ٓاللق الوغلن 

(
3
)
، ًزبة األؽٌبّ، 4ٓ/105، طالوغزذسك علٔ الصس٘س٘يٖ ػجل هللا، اُؾبًْ ا٤َُ٘بثٞه١، أثٞ ػجل هللا ٓؾٔل ث 

ّ، هبٍ 2002-ٛـ1422، 2ُج٘بٕ، :-ث٤وٝد-، رؾو٤ن: ٓةطل٠ ػجل اُوبكه ػطب،كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ7024ههْ

  ؾ٤ؼ اإلٍ٘بك ُْٝ ٣قوعبٙ )٣ؼ٢٘ اُجقبه١ َِْٝٓ(.
(
4
)
 ، اُلوٚ ٝاُغٜبك/ا٤َُبٍخ اُْوػ٤خ.28ٓ/138،طهدوْعخ ال زبّٓ 
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 لػيس فػييـ بػالغكىـ بضػعة عشػر ذكػران فقاؿ: أدخمكىـ عمي،  -توكاف في مرض مك  -

م ني كاهلل ما منعتكـ حقان ىك لكـ،كلـ أكف بالػذ: يا بى فمما رهىـ ذرفت عيناه،  ـ قاؿ ليـ

نمػػػا أنػػػتـ أحػػػد رجمػػػػيف ،يكـهخػػػذ أمػػػكاؿ النػػػاس فأدفعيػػػا إلػػػػ  يتػػػػكلى : إمػػػا صػػػالح، فػػػاهللكا 

مػػا غيػػر صػػالح  :قػػاؿ .يف بػػو عمػػى معصػػية اهلل، فػػبل أخمػػؼ لػػو مػػا يسػػتعالصػػالحيف، كا 

حمػػؿ عمػػى مانػػة فػػرس فػػي سػػبيؿ اهلل،يعنػػي أعطاىػػا لمػػف ي ػػزك  فمقػػد رأيػػت بعػػض بنيػػو،

   .(1)ياعمي

ه المػاؿ الػػكفير بػػالرغـ نػػاءرزؽ اهلل تعػالى أب ، أفاف جػػزاء أمانػة عمػػر بػف عبػػد العزيػػزكػ

 مف أنو لـ يترؾ ليـ شينان. 

 القػكة كاألمانػةإف مكسػى جمػع  :يقػكؿ السػعدم ،الكاليػة األمانة ىي أحػد أركػاف        

    [ 26  :قصا  ال ]اِىِ ََََِْ هَأيِ اسْأتَؤْجََْتَ انْاَأوًُِ انْأؤَهِنيُ      :قاؿ تعالى عمى لساف ابنة شعيب

، كىػذاف الكصػفاف ينب ػي ألمانة فيو بعدـ الخيانةاك  ،ستؤجر عميولقكة كالقدرة عمى ما اا

   .(2)اعتبارىما في كؿ مف يتكلى عمبلن 

 أعراض المسػمميفك فيـك األمانة يتسع ليشمؿ الكدانع، كالكظانؼ، كالمجالس،كم       

كتفصػيؿ  ،كغيرىػا مػف األمػكرالتجػارة ك تربيػة األبناء،ك البيكت كعبلقػة الػزكجيف،  أسرارك 

 ذلؾ: 

                                                 
(
1
)
 ،اُلوٚ ٝاُغٜبك/ا٤َُبٍخ اُْوػ٤خ. 28ٓ/140، هدوْعخ ال زبّٓ :اٗظو 

(
2
)
، رؾو٤ن: ػجل 721، ٓر٘غ٘ش المشٗن الشزوي فٖ ر غ٘ش كالم الوٌبى اَُؼل١، ػجل اُوؽٖٔ ثٖ ٗب و،: اٗظو 

ؼّذ ا٣ُِٞؾن، كاه اَُذّ، : ُٓ  ّ.2002 -ٛـ1422، 2اُوؽٖٔ ثٖ 
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كال ، كال يخػكف كدانػععمى المسمـ أف يؤدم ما انتمنو عميػو النػاس مػف الكدانع:  -1

 .طمبيا صاحبيا في أم كقت إذايماطؿ في أدانيا 

، يػػؤدم ى مػػا تحػػت يػػده مػػف عمػػؿ بحكػػـ كظيفتػػومسػػمـ مػػؤتمف عمػػال الكظػػانؼ: -2

فيػػػك يقػػػـك بكاجبػػػو مػػػف  ،مسػػػنكالن ، أك عممػػػو عمػػػى أكمػػػؿ كجػػػو، كال ينتظػػػر رقيبػػػان 

 ممػا الحػؽ لػو بػو ، م ؿ الرشػكة كغيرىػايماف، كال يأخذ أك ر مف حقومنطمؽ اإل

 .الشرعكخيانة األمانة في الكظيفة مف أنكاع ال مكؿ الذم نيى عنو 

مػا لػـ يكػف  إذاكػبلـ كأمػكر مػف فبل يجكز إفشاء ما يػدكر بالمجػالس  المجالس: -3

رمػػة ، أمػػا إذا كػػاف المجمػػس يسػػتحؿ الحرمػػات ، فػػبل حيػػدكر بيػػا مخالفػػان لمشػػرع

المسػػػػمميف  اءدمػػػػليػػػػذا المجمػػػػس ، ال سػػػػيما إف كػػػػاف مػػػػا يػػػػدكر بػػػػو  ينػػػػاؿ مػػػػف 

 .انتياكياال يجكز  ةمصانفيذه األمكر  يـضاعر كأ يـ الك مكأ

المسػػػمـ الػػػذم يسػػػر ألخيػػػو بػػػأمر يصػػػبح أمانػػػة عنػػػده يجػػػب  أسػػػرار المسػػػمميف: -4

الدكلػػػػة المسػػػػممة ، كمػػػػف األسػػػػرار أيضػػػػان أسػػػػرار خبػػػػر بػػػػو أحػػػػدان يفػػػػبل  ،نتوصػػػػيا

، كالتحػػػدث بمػػػا يعمػػػـ مػػػف ات مجاىػػػدييا، فػػػبل يجػػػكز الترصػػػد لممسػػػمميفكتحركػػػ

نيػػة كانػػت، فمػػف النػػاس مػػف يتتبػػع المجاىػػديف كمػػا يمتمككنػػو مػػف  ةأخبػػارىـ بأيػػ

ربمػػا  ؽ الضػػررىػػذه األخبػػار ممػػا يمحػػ بنشػػرفيقػػـك  ،، كمػػا يخططػػكف لػػوأسػػمحة

 جػػؿ الحصػػكؿ عمػػى، أك مػػف أرؼ مػػا ال يعرفػػو غيػػرهعػػمػػف أجػػؿ المباىػػاة بأنػػو ي

، كحسػػابو عمػػى تػػا الحػػالتيف يكػػكف قػػد خػػاف األمانػػة، ففػػي كممكافػػأة مػػف األعػػداء

 اهلل. 
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الػػػزكجيف أف يكػػػكف أمينػػػان مػػػع  إذ يجػػػب عمػػػى كػػػبل "البيػػػكت كعبلقػػػة الػػػزكجيف: -5

بشػػريكيف فػػبل بػػد مػػف  ، إذ الزكجػػاف أشػػبواحبو فػػبل يخكنػػو فػػي قميػػؿ كال ك يػػرصػػ

كػػؿ شػػأف مػػف شػػؤكف  ، كالنصػػح كالصػػدؽ كاإلخػػبلص بينيمػػا فػػيتػػكفر األمانػػة

 .(1)"حياتيما الخاصة كالعام ة 

 تربيػػة حسػػػنة تػػػربيتيـ  تجػػب، ألبنػػػاء مػػف نعػػـ اهلل عمػػػى الكالػػديفا تربيػػة األبنػػاء: -6

حة فػػػي المجتمػػػع لبنػػػات صػػػال ، ليككنػػػكامنػػػذ الصػػػ ر اإلسػػػبلـكتػػػأديبيـ بػػػعداب 

 كعمى قدر المسؤكلية التي تطمبيا المرحمة.

كال يك ػر ،  يكتـ ما فػي البضػاعة مػف عيػكبكال التاجر مؤتمف ال ي ش التجارة: -7

 .كتابة العقكد يمتـز بما جاء بيا كعند ،مف الحمؼ ليينفؽ السمعة

ٍَأأف أٍَََُأأف    ;تعػػالى ولػػفػػي قك  كرىػػا فػػي سػػكرة األنفػػاؿ،كضػػد األمانػػة الخيانػػة كقػػد كرد ذً   

 .[27 األنفاؿ:] ًَفتِمْنْ وَأًَتْنْ تَعْلَوُوىَاَنٍَِيَ خهَنُواْ َٕ تَألْوًْواْ انل هَ وَانَِسُولَ وَتَألْوًْواْ أَهَف

 

 

 

 

 

                                                 
(1)
 ، كاه اَُذّ، :: ثلٕٝ، د: ثلٕٝ.77، ٓ  ن،هٌِبج الوغل اُغيايو١،أثٞ ثٌو عبثو 
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 المطمب السادس

 القسط ي  الكيل والميزان 

 لبػانع مػؤتمف بػأف يفػي المشػترم حقػو، ألف اسط في الكيؿ كالميزاف مػف األمانػةالق     

وَأَوًْْأأوا  قػػاؿ تعػالى: ،بالباطػؿليأكػؿ مػػاؿ ا خػريف  الكيػؿ كمػف الظمػـ أف يتبلعػب فػػي

 .[35اإلسراء :] لَ اِذا كِلْتْنْ وَ ًِْواْ كِفناِسْطَف ِ انْوُسْتَاَِنِ ذَنََِّ ٌَََِْ وَأَدْسَيُ تَؤْوًٍِٖانْمََْ

ا ، كىػػذيمػػة بػػأف نعطػػي كػػؿ ذم نصػػيب نصػػيبوا يػػة الكر يأمرنػػا اهلل تعػػالى فػػي         

كػاف  لبعد عف أكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ؛ سكاءكيؤخذ مف ىذه ا ية اىك العدؿ كالحؽ 

كمػا  ،ان مػف المتفػؽ عميػوم ػا خريف سمعة أقؿ جكدة ككى  إعطاء، أك ىذا بتطفيؼ الميزاف

حقنػػا المتفػؽ عميػو عنػػد شػراء السػمع؛ كذلػػؾ مػف خػػبلؿ أنػو ال يجػكز أف نأخػػذ أك ػر مػف 

 ، كبدكف عممو.خداع الطرؼ األخر

الكيؿ " أك ر بركة ، كأحمد إيفاء أم أف ، ذَنََِّ ٌَََِْ وَأَدْسَيُ تَؤْوًٍِٖكفي قكلو تعالى: 

 .(1)عاقبة مما تبقكنو أنتـ ألنفسكـ مف فضؿ التطفيؼ بالتجبر كالظمـ"

 

 

 
                                                 

(1)
 .9ٓ/86، طر غ٘ش ال شطجٖ 



 

91 

 

"عػػف فػػي المجاعػػات كانحبػػاس المطػػر كانحسػػاره كتطفيػػؼ الكيػػؿ كالميػػزاف سػػبب       

 .(1)"بالسنيف عبد اهلل بف عباس قاؿ: كما طفؼ قـك الميزاف إال أخذىـ اهلل

، حػػدكث الخمػػؿ ة السػػينةاالقتصػػادي هه ػػار  مػػفك "ادية سػػينة كالتطفيػػؼ لػػو ه ػػار اقتصػػ

، كىػك حػدكث األزمػات االقتصػادية الطاحنػةكفقػداف ال قػة بػيف النػاس  ك المعػامبلت  يف

: انخفػػاض الجػػكدة، كمخالفػػة البضػػاعة ل ػػش كالخديعػػة  كمػػف صػػكره المعاصػػرةقػػريف ا

نقػػػكد بػػػدكف غطػػػاء ال المػػػكازيف كالمكاييػػػؿ كطبػػػع يعينػػػات المتفػػػؽ عمييػػػا  كالتبلعػػػب فػػػلم

سػػبلمية التعزيػػر حسػػب مػػا يػػراه  فػػيكعقكبػػة التطفيػػؼ  .ذىبػػي رد ، ك القاضػػيالشػػريعة اإلو

صبلح العقكد الحقكؽ ألصحابيا كالتحمؿ منيا  .(2)"بنيت عمى تطفيؼ التي، كا 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(
1
)
 .، ئٍ٘بكٙ هعبُٚ صوبد3039، ههْ 21/ 5، ثبة اُيًبح، طالدبه  لش ت اإلٗوبى 

(
2
)
 ّ.2006-ٛـ1427، 2ٓ/50، طال غبد االقزصبدٕ ّاإلصالذ اإلعالهّٖؾبرخ، ؽ٤َٖ،  
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  سابيالمطمب ال

 التواضي وعدم الخيالء

ًَأأََّ نَأأيْ تَألْأأَِ َ انْأأؤَبََْ وَنَأأيْ تَبْلْأأََ انْجِبَأأفلَ  وَنَأأف تَوْأأِِ ًِأأٌ انْأأؤَبَِْ هَََدًأأف اِ   قػػاؿ تعػػالى: 

 .[37:اإلسراء]ِْوناف

كخفػػػػض جنػػػػاح الػػػػذؿ كالرحمػػػػة ىػػػػك انكسػػػػار القمػػػػب هلل تعػػػػالى " : التكاضػػػػعتعريػػػػؼ 

 .(1)"نفس كالدناءة، كىك كسط بيف الكبر كابتذاؿ اللممؤمنيف

مػع األعػداء فيجػب  ، أمػاكاف مػع اهلل، كمػع المػؤمنيف إذاكالتكاضع يككف في محمو 

كمػػػف  ،كىػػػك مػػػف أخػػػبلؽ المجاىػػػديف ،ظيػػػر الضػػػعؼأف يكػػػكف المسػػػمـ عزيػػػزان كال يي 

اهلل ، كمػػػف يتكاضػػػع يزيػػػده اهلل تعػػػالى يحػػػب المسػػػمـ المتكاضػػػع ألف األىميػػػة بمكػػػاف

"مــا نقصــت صــدقة مــن مــال، ومــا زاد ا عبــدًا  ;()رفعػػة كعػػزة لقػػكؿ الرسػػكؿ 

 .(2)"ا  إال ريع  ًا ،وما تواضي أحٌد بعفو إال عز 

ظيػر عػزة المسػمـ كدفػع  منيػا حياتػو، فػزاده رحـ اهلل شييد الحػؽ سػيد قطػب أ      

 الػدنيا رافعػان رأسػوغػادر . دان، كبقػي ذكػره عطػران فػي التػاري ، بأف اختاره شيياهلل عزان 

لف أعتذر عػف  :سراحو فقاؿ إطبلؽأف يعتذر مقابؿ  وفي ساعاتو األخيرة طيمب من

                                                 
(
1
)
 .29ألؽٔل اُؼٔوإ، ٓ  أالال  اإلعالم 

(
2
)
 .2588، ههْ 1042، ًزبة اُجو ٝاُةِخ ٝا٥كاة، ثبة اٍزؾجبة اُؼلٞ ٝاُزٞاضغ، ٓ صس٘ر هغلن 
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 إصػػػػبعلعبػػػػد الناصػػػػر فقػػػػاؿ: إف   ان أف يكتػػػػب اسػػػػترحام ومػػػػب منػػػػ، فطي مػػػػع اهللالعمػػػػؿ 

يكتػػػب حرفػػاي ييقػػػر بػػػو  السػػبابة الػػػذم يشػػيد هلل بالكحدانيػػػة فػػػي الصػػبلة ، ليػػػرفض أف

 .(1)حكـ طاغية

  زيػػػزان ىػػػذا المكقػػػؼ ييجسػػػد الفػػػرؽ بػػػيف العػػػزة كالكبػػػر فالمسػػػمـ يكػػػكف متكاضػػػعان ع        

صػكر لػو  يجػة ل ػركر نفسػو الػذميكػكف تكبػره نتفمػا المتكبػر أ ألنو يستمد العػزة مػف اهلل

 أنو أفضؿ مف ا خريف.

ىي:التكاضػع مػع اهلل، كالتكاضػع ا تيػة ك مسػانؿ الكتناكلت مكضكع التكاضع مف خبلؿ 

 السمؼ الصالح. تكاضعك  مع الناس،

 ;التواضي مي ا المسملة األولى

العزيػػز  لىاعبلقتػػو مػػع اهلل تعػػ المسػػمـ الحػػؽ يعػػي جيػػدان مػػا يجػػب أف تكػػكف عميػػو    

حقيقتػػو كأصػػمو، كأنػػو نطمػػؽ مػػف رؤيتػػو ليتكاضػػع العبػػد فػػي عبلقتػػو مػػع ربػػو ك  .المتكبػػر

جاىػػؿ أصػػمو ىػػك التػػراب، كالمػػاء الميػػيف، كتنطمػػؽ كػػذلؾ مػػف استشػػعاره  مخمػػكؽ عػػاجز

ىػػذه الحالػػة ينب ػػي أف يترجميػػا العبػػد فػػي  ، كعظػػيـ فضػػمو عميػػو.، كجبللػػولعظمػػة ربػػو

ظيػػػار لعظػػػيـ افتقػػػاره كحاجتػػػو إليػػػو، كأنػػػو ميمػػػا  صػػػكرة تػػػذلؿ كخضػػػكع هلل عػػػز كجػػػؿ، كا 

                                                 
(
1
)
 .2ٓ/97، : هْعْعخ األالال  ّالضُذاٗظو  
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أكتػي مػف أشػكاؿ الصػحة أك القػكة أك الجمػاؿ أك ال ػراء، فيػك كمػا ىػك: عبػد ذليػؿ لػرب 

   .(1)جميؿ، كأف ىذه األشياء لـ ت ير مف حقيقتو شيننا

منقػكالن، كال  رض بمعقػكؿا:"أف ال يعػ يقكؿ ابػف القػيـكما كيككف التكاضع مع اهلل       

ىػػك االنقيػػاد لمػػا جػػاء بػػو  :الخػػبلؼ سػػبيبلن كالتكاضػػع هلل إلػػىيػػتيـ لمػػديف دلػػيبلن، كال يػػرل 

      .(2)" لو  كاالستسبلـ( الرسكؿ )

فالمسػػػمـ المتكاضػػػع مػػػع اهلل يعمػػػـ أف  مػػػا بػػػو مػػػف نعمػػػة ىػػػك مػػػف فضػػػؿ العزيػػػز       

 .هلل عز كجؿنطمؽ التسميـ بأكامر اكتككف عبادتو هلل ىي مف مالجبار 

اعتػاد عميػو  ديػدف، ال مجػرد عػادة ك عبادتػو كمػا أمػرالتكاضع مع اهلل تعالى مف ك      

تضػى أمػره ال عمػى أف تعبػد الحػؽ سػبحانو بمػا أمػر عمػى مق قػيـ:الكما قاؿ ابف العبد، 

، كأف ال يكػػػكف باع ػػػؾ عمػػػى كال يكػػػكف الباعػػػث لػػػؾ داعػػػي العػػػادة ،مػػػا تػػػراه مػػػف رأيػػػؾ

م بػػػؿ الباعػػػث مجػػػرد األمػػػر، كالػػػرأ ؛كافقػػػة ىػػػكل كمحبػػػة كعػػػادةجػػػرد رأم كمالعبكديػػػة م

فمتػػػى رأل  ،مػػػى اهلل ألجػػػؿ عممػػػو، كال يػػػرل لنفسػػػو حقػػػان عكاليػػػكل كالعكانػػػد منًفػػػذة تابعػػػة

 .(3) لنفسو عميو حقان فسدت الصحبة

، ألف دية هلل كحده دكف أف يخالطيا شرؾكأيضاى مف التكاضع أف تككف العبك 

                                                 
(
1
)
ٛـ 1429، 1كاه األٗلٌُ اُغل٣لح ُِْ٘و ٝاُزٞى٣غ، : الد٘ل الوْعْد ثبلٌصش ّالزوم٘ي،اٗظو: اُٜذ٢ُ، ٓغل،  

 http://www.saaid.net/book/search.php ٓوهْ ،ٓٞهغ: ّ، ًزبة اٌُزو٢ٗٝ ؿ٤و2008  -

 ٙ.9/8/1432،ربه٣ـ:

(2)
، اثٖ ه٤ْ اُغٞى٣خ، أثٞ ػجل هللا ٓؾٔل ثٖ أث٢ ثٌو هذاسج الغبلم٘ي ث٘ي هٌبصل إٗبك ً جذ ّإٗبك ًغز ٘ياٗظو:  

 ، د: ثلٕٝ .1ُج٘بٕ، : -، كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ،ث٤وٝد2ٓ/347اثٖ أ٣ٞة،ط

(3)
 .2ٓ/351، طً ظ الوشخ  اٗظو:
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فالعبكدية هلل كحده، كطاعتو في أمره كنييو، كؿ ذلؾ  " التكاضع عبادة كالتكبر شرؾ

 يعبدكه كال يشرككا بو شينناخضكع لمحؽ، فإف أعظـ الحقكؽ حؽ اهلل عمى عباده، أف 

فمف خضع ليذا الحؽ في أصكؿ الديف كفركعو، فيك المتكاضع الخاضع هلل، كمف 

 .(1)أعرض عنو أك عارضو، فيك متكبر"

كالنار قد أعدىا اهلل م كل ": ىذه العبارةؿ كتتضح أىمية التكاضع مف خبل

 أصؿ الديف كركحو ، فالتكاضع ىكلوعبكدية الو المستكبريف عف يٍ مى لممتكبريف عى 

 في الحديث الصحيح ()ذا نستطيع أف نفيـ حؽ الفيـ قكلوكالتكبر مناؼ لمديف، كبي
(
2
  .(3)"ال يدخل الجنة من كان ي  قمب  مثقال ذرة من كبر": " (

 

 ; التواضي مي الناسملة الثانيةالمس

، كينقييػػػا مػػػف الشػػػكانب كاألمػػػراض ضػػػع دليػػػؿ اإليمػػػاف، فيػػػك ييػػػذب الػػػنفسالتكا

التكاضػػػع مػػػف أفضػػػؿ ف"، التػػػي تصػػػكر لصػػػاحبيا أنػػػو أفضػػػؿ مػػػف ا خػػػريف، النفسػػػية

 و كعػػدـ شػػعكره باألفضػػمية عمػػى غيػػرهالكسػػانؿ التػػي تعػػيف العبػػد عمػػى استصػػ ار نفسػػ

 تػػػو أك سػػػبقو، كمػػػف فكانػػػده كػػػذلؾ أنػػػو ال يػػػرل نفسػػػو أىػػػبلى ميمػػػا كانػػػت درجتػػػو أك  قاف

عنػدما استصػ ر نفسػو ()لتحمؿ مسنكلية، أك إمارة، بؿ يككف حالو كحاؿ مكسى 

                                                 
(
1
)
، :: ثلٕٝ د: 18، ٓرزك٘ش الجشش ث (ل الزْا   ّرم الِمْجشآٍ عبه هللا، ػجل هللا ثٖ عبه هللا ثٖ ئثوا٤ْٛ،  

 ثلٕٝ.

(
2
)
 .18، ًٓ ظ الوشخ  

(
3
)
 .2ٓ/89، ًزبة اإل٣ٔبٕ، ثبة رؾو٣ْ اٌُجو، ط صس٘ر هغلن ثششذ الٌّْٕ 
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عمى حمؿ الرسالة بمفرده، كطمب مف اهلل عػز كجػؿ أف يشػاركو أخػكه فػي حمميػا مػع 

 ػـ  لذلؾ، كقد قػاـ بحمميػا عمػى أحسػف كجػو، كتحمػؿ مػف فرعػكف كاف أىبلن ()أنو 

 .(1)"مف بني إسرانيؿ الك ير كالك ير

التكاضع يكسب السبلمة ، فسمبية ان ضع ه ار إيجابية، كما أف  لمكبر ه ار كلمتكا

كيكرث األلفة كالمحبة. كتكاضع الشريؼ يزيد في شرفو كما أف تكبر الكضيع يزيد في 

عتو. كما استجمبت الب ضاء بم ؿ الكبر كال اكتسبت المحبة بم ؿ التكاض ع. ضى

 بمنزلة أبيو فيحترمو كيتكاضع لو كالمسمـ العاقؿ المتكاضع يجعؿ كبير المسمميف

ا يٍ كيجعؿ ص ير المسمميف بمنزلة ابنو فيرحمو كيعطؼ عمى  و كيجعؿ نظيرىـ لو أخن

  .(2)فيعاممو بما يحب أف يعاممو بو

 اصر المكدة كالمحبة بيف المسمميف، فقد أمرنا بوكألىمية التكاضع في تقكية أك 

عمى أحٍد وال  فخر أحدٌ  أوحى إل   أن تواضعوا حتى ال يإن  افقاؿ: " (الرسكؿ)

  .(3)"يبغ  أحّد عمى أحدٍ 

 

 

 

 
                                                 

(
1
)
 www.alemanawalan.com،ًزبة اٌُزو77،٢ٗٝٓ  ف،ال ْدح إلٔ ال ش ى. لوبرا. ّك٘اُٜذ٢ُ، ٓغل،  

(
2
)
 .6ٓ اًظش: رزك٘ش الجشش ث (ل الزْا   ّرم المجش، 

(
3
)
 .2865، ههْ 1149، ًزبة اُغ٘خ، ثبة ػوض ٓوؼل ا٤ُٔذ ٖٓ اُغ٘خ، ٓ صس٘ر هغلن 
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 السمف الصال تواضي المسملة الثالثة;

ية ليػػـ المتأمػػؿ فػػي أحػػكاؿ الجيػػؿ السػػابؽ مػػف السػػمؼ الصػػالح يجػػد التكاضػػع سػػج     

خطػػػػكرة الكبػػػػر إذا تممػػػػؾ الػػػػنفس ، ألنيػػػػـ يعممػػػػكف فػػػػي كػػػػؿ شػػػػأف مػػػػف شػػػػؤكف حيػػػػاتيـ

مقت مف ماء مييف. ،اإلنسانية  فكاف ال بد ليـ مف تأديب ىذه النفس التي خي

م مػة عمػى تكاضػع الصػحابة كالتػابعيف، كمػا ك ػرة األم مػة إال األ ىناؾ الك يػر مػف      

 (1) :خمقان راسخان في القمب كفي العقؿدليؿ عمى أف التكاضع كاف 

أقبػػػؿ مػػػف السػػػكؽ يحمػػػؿ حزمػػػة حطػػػب كىػػػك يكمنػػػذ  ( )ركم أف أبػػػا ىريػػػرة  -1

 ، كىك يحمؿ حزمة الحطب.رمركاف، كيقكؿ: أكسعكا لؤلمير ليمخميفة بالمدينة ل

العزيز أتاه ليمة ضيؼ ككاف يكتب فكاد السراج يطفأ فقاؿ  ركم أف عمر بف عبد -2

و. الضيؼ: أقـك إلى المصباح فأصمحو؟ فقاؿ: ليس مف كـر الرجؿ أف يستخدـ ضيف

تنبيو. كذىب  فقاؿ الضيؼ: إذنا أنٌبو ال بلـ؟. فقاؿ عمر: إنيا أكؿ نكمة ناميا فبل

كلما قاؿ لو الضيؼ: قمتى أنتى بنفسؾ يا أمير المؤمنيف؟. أجابو  كمؤل المصباح زيتنا

قانبلن: ذىبت كأنا عمر، كرجعت كأنا عمر ما نقص مني شيء، كخير الناس مف كاف 

 عند اهلل متكاضعنا.

 

                                                 
(
1
)
 .29، ٓرزك٘ش الجشش ث (ل الزْا   ّرم المجش 
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كالشرؼ في  كجدنا الكـر في التقكل ،كال نى في اليقيف، : (قاؿ أبك بكر)" -3

  .(1)" التكاضع

 بط بعخر ال ينفؾ عنو فالتقي كريـ، فكؿ خمؽ مرتىذا ىك الفيـ الصحيح لؤلخبلؽ

 كالتكاضع شرؼ.  كاليقيف غنى

 

 ثامنالمطمب ال

 خطورة اإلشاعة وضرورة التثبت من صحة النبماستشعار 

كقػد  ـ عند أخذ الخبػر كنشػرهتباع المنيص الذم رسمو لنا القرهف الكريا لنا مفبد  ال    

بػػػيف لنػػػا القػػػرهف الكػػػريـ أف المعمكمػػػة الصػػػحيحة ليػػػا  ػػػبلث كسػػػانؿ كمػػػا يكضػػػحيا قكلػػػو 

ََ َواْنْفأأَئاَد ْكأألل ْأونِكأأََّ َكأأفىَ           ;تعػػالى َِ َواْنَبَةأأ َِ َنأأََّ ِكأأِه ِعْلأأٌن ِاِى انِسأأْو َْ َٕ َتْاأأُا َهأأف َنأأ عَنْأأهُ  َو

 .[36 :اإلسراء]هَسْئُوٕا

، يشػػمؿ تقػػيـ منيجػػان كػػامبلن لمقمػػب كالعقػػؿ"ىػػذه الكممػػات القميمػػة يقػػكؿ سػػيد قطػػب        

يضيؼ إليو استقامة القمػب كمراقبػة اهلل ،ميػزة ، ك المنيص الذم عرفتو البشرية حدي ان جدان 

كمػػف  ،ؿ ظػػاىرةكمػػف كػػ ،اإلسػػبلـ عمػػى المنػػاىص العقميػػة الجافػػة  فالت بػػت مػػف كػػؿ خبػػر

                                                 
(
1
)
، رؾو٤ن: ٓؾٔل ػجل 14، ٓ ، هذذ الزْا   ّرم الجخلو٢أثٞ اُوبٍْ ػ٢ِ ثٖ اُؾَٖ اُلْٓ ،اثٖ ػَبًو 

 ّ.  1993 -ٛـ 1413، 1كْٓن، :-اُوؽٖٔ اُ٘بث٢َِ، كاه اَُ٘بثَ ُِطجبػخ ٝاُزٞى٣غ
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كمػنيص اإلسػبلـ الػدقيؽ. كمتػى اسػتقاـ دعػكة القػرهف الكػريـ  ،كؿ حركة قبؿ الحكـ عمييا

 .(1)"لمكىـ كالخرافة في عالـ العقيدة القمب كالعقؿ عمى ىذا المنيص لـ يبؽ مجاؿ

بكػػػؿ الكسػػػانؿ بػػػدءان مػػػف الكممػػػة كانتيػػػاءن بأحػػػدث مػػػا يحاربكننػػػا اإلسػػػبلـ  ءال ينفػػػؾ أعػػػدا

ء عمػػى أمػػة اإلسػػبلـ كمػػف الحػػركب التػػي يشػػنيا األعػػدا، مػػف أسػػمحةلبشػػر اتكصػػؿ إليػػو 

 .الحرب النفسية

كالحػػرب  ،النفسػػية التػػي تيسػػمط مػػف قبػػؿ العػػدكتيعػػد اإلشػػاعة أحػػد أسػػاليب الحػػرب "     

النفسية في حػد ذاتيػا ميػداف عممػي تطبيقػي كاضػح الخطػكرة ،ييػـ المعنيػيف بالمحافظػة 

نػػو إذا مػػا أمنػػت الجبيػػة الداخميػػة لمحػػرب سػػيمت عمػػى األمػػف الػػداخمي بكجػػو خػػاص أل

كأمكػػف بشػػكؿ أك ػػر يسػػران تعبنػػة ىػػذه الجبيػػة ،ميمػػة القػػكات المسػػمحة التػػي تكاجػػو العػػدك 

   .(2)"النفسي كسانؿ ال زك  إحباطلتمعب دكرىا الفع اؿ في 

 أخبػػػث كأفعػػػؿ أسػػػمحة الحػػػرب النفسػػػية تعتبػػػر"  كيتضػػػح خطػػػر الشػػػانعة فػػػي أنيػػػا      

يحػػػدىا حػػػدكد، كال  تسػػػرم فػػػي النػػػاس مسػػػرل اليػػػكاء الػػػذم يستنشػػػقكنو ال كذلػػػؾ ألنيػػػا

 .(3)" قفيا جداريك 

ألف  ،حميػػػػامـ أف يعػػػػي مشػػػػكبلتو الداخميػػػػة كيعمػػػػؿ عمػػػػى عمػػػػى المجتمػػػػع المسػػػػ       

"كاليدؼ مف الشػانعات ىػك ، ية يشكؿ دعامة الجياد كالمجاىديفاستقرار الجبية الداخم

المشػاكؿ المفتعمػة  إلىعف مشاكميا الحقيقية كالنظر أف يصرؼ العدك الجبية الداخمية 
                                                 

(1)
 .30-17ٓ/29، ط فٖ يالل ال ش ى 

(2)
 ٛـ.1410  1، أٌُزجخ األ٤٘ٓخ، اُو٣بض، :12-11، عبٓؼخ ٗب٣ق ُِؼِّٞ األ٤٘ٓخ، ٓاإلشبعخ ّالسشة الٌ غ٘خ 

(3)
 .44، ًٓ ظ الوشخ  
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. كتبػػرز خطػػكرة الشػػػانعات حاليػػان فػػي قيػػاـ بعػػػض عػػبلكة عمػػى تفتيػػت الجبيػػػة الداخميػػة

فنػػػات المػػػكاطنيف الخػػػارجيف عمػػػى القػػػانكف فػػػي اسػػػتخداـ الشػػػانعة فػػػي تحقيػػػؽ أىػػػدافيـ 

قرار األمنػي ، األمر الذم ييدد المجتمعات حيث يتسبب عف ذلػؾ عػدـ االسػتاإلجرامية

 .(1)الذم ك يران ما يككف لو أ ره الخطير عمى الدكؿ"

ف طرفان في نشر الشانعات لما ليا مػف ك عمينا أف نككف حذريف متيقظيف كال نك        

اس ىػػػػـ أقػػػؿ النػػػػ لئلشػػػاعةف كاألشػػػخاص المنتبيػػػػك " مسػػػاكئ كمخػػػػاطر عمػػػى مجتمعنػػػػا.

  .(2)"استعدادان ألف يككنكا ضحاياىا

لشانعة قديمان كسيمة لنقؿ األخبار، كبنػاء السػمعة أك تقكيضػيا، كتػأجيص ككانت ا       

مػػػػاد الفػػػػتف أك الحػػػػركب. كيبػػػػدك أف فػػػػكرة اإلعػػػػبلـ المرنػػػػي كالمسػػػػمكع ، لػػػػـ تسػػػػتطع إخ

معمكماتيػا  ، ال تزاؿ العامػة تسػتقي الك يػر مػففبرغـ تكا ر الكسانؿ اإلعبلمية. الشانعة

 .(3)إلعبلـ مرتعان خصبان لنشر الشانعات، بؿ باتت كسانؿ امف المحاد ات الشفكية

ع؛ ليعػػرؼ النػػاس كيجػػب نشػر الػػكعي فػػي المجتمػػطػرؽ انتقػػاؿ الشػػانعات متعػػددة ك      

أك بكاسػػػػػطة  ،خص كهخػػػػػربكاسػػػػػطة الحػػػػػديث بػػػػػيف شػػػػػ :"كىػػػػػيىا ىػػػػػذه الطػػػػػرؽ كيحػػػػػذرك 

كيعمػؿ عمػى تػركيص  ،بكاسػطة المنشػكرات أك، المعاديػة أك العميمػة كاإلذاعػاتالصحؼ 

                                                 
(1)

 .45-44، ٓ اإلشبعخ ّالسشة الٌ غ٘خ 

(2)
 .50، ٓ ً ظ الوشخ  

(
3
)
-، روعٔخ رب٤ٗب ٗبع٤ب،كاه اَُبه13٢، ٓ الشبئ بد الْع٘لخ اإلعاله٘خ األقذم فٖ ال بلن٣َٞٗ، -ًبثل٤و٣و، عبٕ 

 . ثزةوف ٤َ٣و.2007، 1ُج٘بٕ، : -ث٤وٝد
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أك أشػػػػخاص  سػػػػريكف يندسػػػػكف بػػػػيف صػػػػفكؼ الشػػػػعب،الم رضػػػػة عمػػػػبلء  اإلشػػػػاعات

 .(1)"ربكف مف العناصر السمبية المضادةمخ

كتكمػػػػف خطػػػػكرة الشػػػػانعات فػػػػي تأ يرىػػػػا عمػػػػى الػػػػركح المعنكيػػػػة لؤلفػػػػراد كجمػػػػاىير      

، كىػػي تخمػػؽ جػػكان مػػف البمبمػػة كالشػػؾ كزعزعػػة الشػػعب سػػكاء فػػي السػػمـ أك فػػي الحػػرب

شػػاعة تقػػـك أحيانػػان عمػػى كاإل .(2)النيزاميػػة كالتفرقػػة كاالستسػػبلـاال قػػة بػػالنفس كبػػث ركح 

الشػػػػانعات ليػػػػا أ ػػػػر عمػػػػى ك ، كاالنتشػػػػار، ممػػػػا يجعميػػػػا قابمػػػػة لمتصػػػػديؽ أسػػػػاس صػػػػحيح

لذلؾ فيػي مسػتيدفة مػف قبػؿ ، التي ال حياة كال سبيؿ لبناء المجتمعات بدكنيا ؽاألخبل

 .األعداء

 تحطيميػػػػػا إلػػػػػىتػػػػػي يسػػػػػعى العػػػػػدك "كاألخػػػػػبلؽ مػػػػػف أىػػػػػـ األىػػػػػداؼ كاألغػػػػػراض ال    

كالشػػانعات ىنػػا تمعػػب دكران بػػالغ التػػأ ير كالخطػػكرة فػػي التشػػكيؾ بػػأخبلؽ األمػػة كقيميػػا 

كمقكماتيا كخاصة تمؾ التػي تتعػرض لػبعض الرمػكز كالمعػاني التػي تشػكؿ مجػد األمػة 

 .(3)عبر تاريخيا المتكاصؿ"

يػػران مػػف خػػبلؿ معرفتػػو نجاحػػان كب العػػدك أف يػػنجح فػػي مجػػاؿ اإلشػػاعةاسػػتطاع         

 كقد،فػػػة كػػػؿ شػػػيء عػػػف الخصػػػـيعتمػػػد عمػػػى معر  اإلشػػػاعة، ألف نجػػػاح كػػػؿ شػػػيءو عنػػػا

أصػػػبح لمشػػػانعات قسػػػـ مػػػف أىػػػـ أقسػػػاـ االسػػػتخبارات اإلسػػػرانيمية، لػػػذلؾ البػػػد لنػػػا مػػػف 

                                                 
(
1
)
 .56، ٓ اإلشبعخ ّالسشة الٌ غ٘خ 

(
2
)
 .61، ًٓ ظ الوشخ اٗظو:  

(
3
)
 .66، ٓالوشخ  األعجق 
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رصػػػدكف كػػػؿ معمكمػػػة ألف األعػػػداء يي األمػػػكر المصػػػيرية، الكتمػػػاف كعػػػدـ التحػػػدث فػػػ

 .نايكظفكىا في حربيـ النفسية ضدل

عمػػػى عاتقنػػػا جميعػػػان مػػػف أجػػػؿ حمايػػػة أجيالنػػػا مػػػف االحػػػتبلؿ النفسػػػي لمعػػػدك  قػػػع"ي    

كتعػاكف كأدب  مػف إي ػار كتضػحية ،اإلسبلميةتعميميـ المعايير الخمقية كالعادات كالقيـ 

كتػدريبيـ عمػى  إليػوكتعميميـ كذلؾ نماذج السمكؾ المختمفة لمديف الذم ينتمكف  حديث 

يػػػو كتقػػػديـ المصػػػمحة العامػػػة عمػػػى المصػػػمحة الخاصػػػة كخدمػػػة طػػػرؽ التفكيػػػر السػػػاندة ف

   .(1)"الكطف ، كغرس العقيدة في نفكسيـالمصالح العميا لؤلمة ك 

 كف طرفػان فػي نشػر الشػانعات، ألنيػا أكاذيػب المؤمف يت بت مػف صػحة النبػأ كال يكػ     

ٍََُأف اَنأٍَِيَ   ٍَف أَ، قاؿ تعالى: فقيف الذيف باعكا أنفسيـ لمشيطافكالكذب مف صفات المنا

ًََعْلأأأأْتْن            ًَْتْةأأأأِبُذوا َعَلأأأأي َهأأأأف  ََفَنأأأأٍ   َُِنأأأأوا َأْى ْتِةأأأأَُبوا َقْوًهأأأأف ِكَج ًََتَب ًَفِسأأأأٌ  ِكَنَبأأأأٍؤ                   َخَهُنأأأأوا ِاْى َجأأأأفَءْكْن 

فيصبح ليػا  باالنضماـ إلييا كالدفاع عنيا  اإلشاعة"كيتفاقـ خطر  .[6 احلجراا: ]ًَفدِهِنيَ 

سػػرعة  ،ينة،كلكف أخطػػر مػػا فػػي إشػػاعة السػػكءكليسػػت كػػؿ شػػانعة سػػجػػكف أنصػػار كمرك 

، إذ أنيػػا تيػػدؼ إلحػػداث تػػأ ير معنػػكم فػػي ا خػػريف لتحقيػػؽ انتشػػارىا بالتناقػػؿ الشػػفكم

 .(2)"كف إلى تحريؼ المصادر، أك المبال ة في حجمياغرض معي ف كيمجأ المركج

                                                 
(
1
)
 .158، ٓ اإلشبعخ ّالسشة الٌ غ٘خ 

(
2
)
 ، ًزبة اٌُزو٢ٗٝ،ٓٞهغ:5، ٓاإلعالم اإلعالهٖ ّه بّهزَ للشبئ بدًبُٞ، ٓؾٔل،  

islamsyria.com/uploadfile/LIB/lib_library/http://3993-20130713091936.pdf 

http://islamsyria.com/uploadfile/LIB/lib_library/3993-20130713091936.pdf
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 كأصػػػػػحاب األمػػػػػاني ،كف كالحاقػػػػػدكففػػػػػكمػػػػػف مخػػػػػاطر الشػػػػػانعات أنػػػػػو كػػػػػاف المرج     

كلئليقػػاع بيػػنيـ، فمػػف شػػانعات  ،مػػف يقػػاـك بػػاطميـ ريركجػػكف بالشػػانعات لمحػػط مػػف قػػد

ككػػػاف شػػػديد الطعػػػف عمػػػى  مػػػا فعمػػػو )شػػػاس بػػػف قػػػيس الييػػػكدم( ،الكقيعػػػة بػػػيف األمػػػة

ف اظػو  ،عمػى األنصػار كىػـ مجتمعػكف يتحػد كفمر  يكمان شديد الحسد ليـ،  ،المسمميف

يػػكد فقػػاؿ: اعمػػد كػػاف بيػػنيـ مػػف العػػداكة، فػػأمر فتػػى مػػف الي مػػا رأل مػػف ألفػػتيـ بعػػد مػػا

مػػػػا كػػػػانكا يتقػػػػاكلكف بػػػػو مػػػػف كأنشػػػػدىـ  ،(1)،  ػػػػـ اذكػػػػر يػػػػـك بعػػػػاثإلػػػػييـ فػػػػاجمس معيػػػػـ

كتنػػازعكا كتكاعػػدكا  ،ذلػػؾ، كذكػػر كػػؿل أقػػكاؿ أشػػاعرىـ، ففعػػؿ فػػتكمـ القػػـك عنػػد األشػػعار

 ػػػػػـ تػػػػػدخؿ اهلل ايػػػػػة . لػػػػػكال عن ػػػػػـ خرجػػػػػكا لمحػػػػػرب كقػػػػػد أخػػػػػذكا السػػػػػبلح، عمػػػػػى المقاتمػػػػػة

 .(2)لحدث ما ال تيحمد عقباه ()الرسكؿ

كف سػػػػببان فػػػػي بمبمػػػػة أنيػػػػا تكػػػأ نػػػػاء الحػػػػرب ،كمػػػف مخػػػػاطر الشػػػػانعات أيضػػػا           

مف أم مة ذلػؾ "فػي ك  ،اليزيمة كبعدىا لف ينفع الندـ إلىكربما أدت  ،صفكؼ المسمميف

فكؼ المسػػػمميف فػػػي صػػػ إشػػػاعة نبػػػأ الخػػػكؼ إلػػػى، لجػػػأ المشػػػرككف أحػػػداث غػػػزكة أحػػػد

شػػرم كينتشػػر لػػكال أف كعػػب بػػف ككػػاد ىػػذا النبػػأ أف يست ،()بػػاختبلؽ نبػػأ كفػػاة النبػػي 

، عرفػػػو مػػػف ( بنفسػػػو يصػػػكؿ كيجػػػكؿ كسػػػط المعركػػػةشػػػاىد رسػػػكؿ اهلل ) (مالػػػؾ )

 .(3)" عينيو الشريفتيف تزىراف مف تحت الم فر

                                                 
(
1
)
 .7ٓاإلعالم اإلعالهٖ ّه بّهزَ للشبئ بد،  ٣ّٞ ثؼبس: ٢ٛ اُؾوة اُز٢ ًبٗذ ث٤ٖ األٗةبه هجَ اإلٍذّ، 

(
2
)
 .7، ًٓ ظ الوشخ  اٗظو: 

(
3
)
٤َدو١  ْٔ كاه  338، ٓ، الغح٘شح الٌجْٗحخأُؼدبكو١ اٗظو: اثٖ ْٛبّ، أثٞ ٓؾٔل ػجل أُِي ثٖ ْٛبّ ثٖ أ٣دٞة اُِؾ

 ّ.2009 -ٛـ1430، 2اثٖ ؽيّ، :
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، كالمسػػػممكف فالكممػػػة لتػػػدمير كجػػػداف المسػػػممي ناؤ أعػػػدا يسػػػت ؿكفػػػي الكقػػػت المعاصػػػر 

 اهلل كشتاف بيف المسمـ كبيف غيره. إلىيستخدمكف الكممة لمدعكة 

 
 

 المبحث الخامس

 ي  بناء أخالق المجاهدينتعاهد القرآن الكريم ودور  

 المطمب األول 

 القرآن يضل

 ٍََعْوَلْوىَ انةِفنِذَفتِ أَىِ نََُنْ اِىِ هَََا انْاَْْخىَ ٍَِْ ًِ نَِلتٌِ هٌَِ أَقْوَمُ وٍَُبَشَُِّ انْوُئْهِنِنيَ اَنٍَِي

 .[9اإلسراء:]أَجًَْا كَبِريًا

النػػػاس ؛ ليفيمػػػو ينػػػزؿ القػػػرهف فػػػي  ػػػبلث كعشػػػريف سػػػنة مػػػف حكمػػػة اهلل تعػػػالى أف     

كىك يكشؼ ليا حػاؿ ، معمـ ىذه األمة كمرشدىا كراندىا ٌف ىذا القرهف ىكإ .كيعممكا بو

تقػػػيـ قكاعػػػده كتشػػػريعاتو فػػػي ، ك ير قرهنيػػػاكلػػػك ظمػػػت ىػػػذه األمػػػة تستشػػػ، أعػػػدانيا معيػػػا

كلكنيػػا حػػيف نقضػػت  ،أف ينػػالكا منيػػا فػػي يػػـك مػػف األيػػاـ، مػػا اسػػتطاع أعػػداؤىا حياتيػػا

ف كانػػتمي اقيػػا مػػع ربيػػا مػػا تػػزاؿ تتخػػذ منػػو تػػرانيـ  ، كحػػيف اتخػػذت القػػرهف ميجػػكران  كا 

عػػف ركل مسػػمـ فػػي الصػػحيح  .(1)يا مػػا أصػػابياكتعاكيػػذ كرقػػى كأدعيػػة أصػػاب مطربػػة 

                                                 
(
1
)
 .5ٓ/50، طفٖ يالل ال ش ى اٗظو:  
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ــالقرآن مــي الســفرة المــاهر : (رسػػكؿ اهلل ) قػػاؿ" قالػػت:( يػػارضػػي اهلل عن)عانشػػة  ب

 .(1)"وهو عمي  شاق، ل  أجران ،والذي يقرأ القرآن يتتعتي يي  الكرام البررة،

إلػػى سػػالؼ عػػزىـ كمجػػدىـ  ، سػػيعكدكاأدرؾ المسػػممكف اليػػـك قيمػػة القػػرهفإٍف    

يػػػدرؾ قيمػػػة القػػػرهف العظمػػػى كأنػػػو  ()رسػػػكؿ اهلل كػػػاف لقػػػد "  ()كمػػػا كػػػاف الرسػػػكؿ

منيػاج حيػػاة كمصػدر سػػعادة فػي الػػدنيا كا خػػرة، لػذلؾ كػػاف حريصػا عمػػى أف يتعامػػؿ 

الصػػحابة مػػع هيػػات القػػرهف عمػػى أنيػػا رسػػانؿ جػػاءتيـ مػػف ربيػػـ، تأخػػذ بأيػػدييـ إلػػػى 

مػػػاميـ كاتبعػػػكا تعميماتػػػو. إالصػػػراط المسػػػتقيـ، كىػػػذا لػػػف يتحقػػػؽ إال إذا جعمػػػكا القػػػرهف 

ف لػـ يكػف يقػر فالق  هأي رهف عمـ يدعك لمعمؿ، فمف سػار كراء تكجيياتػو كػاف مػف أىمػو، كا 

 .(2)"بمقتضى عمموكلكف يعني الحرص عمى العمؿ  ،كىذا ال يعني ترؾ قراءتو

نَف ٍَؤْتَِهِ انْبَفِِلْ هِيْ كََْيِ ٍَ ٍَْهِ وَنَف هِيْ َِلْفِهِ تَنْزٍِل   :في كصؼ القرهف الكريـ قاؿ تعالى

  .]42فصمت: [  مَِنٍَ دَوَِ ٍهِيْ دَ

القرهف العظيـ كالذ كر الحكيـ فيو الخير الك ير، كالًعٍمـ ال زير، كىك الذم "    

، كتيستخرىج منو البىركات، فما مف خيرو  دُّ منو سانر العمـك إال  كقد دعا إليو  تيستمى

  كقد نيى عنورٍّ إالكذكىر الًحكىـ كالمصالح التي تحثُّ عميو، كما مف ش كرغ ب فيو

                                                 
(
1
)
 .798، ههْ 312، ًزبة اُةذح، ثبة كضَ أُبٛو ك٢ اُووإٓ ٝاُن١ ٣ززؼزغ ك٤ٚ، ٓ صس٘ر هغلن 

(
2
)
 .82، ٓال ْدح إلٔ ال ش ى. لوبرا. ّك٘ف 
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فات ًبعكه فيما  كذكىر األسباب المنف رة منو كًمف ًفٍعمو، كعكاقبيا الكخيمة، كحذ ر منو

 .(1)"عميو كابنكا أصكؿ دينكـ كفركعىو يأمر بو كينيى،

الداء في المسػمميف كسػبب ذليػـ كىػكانيـ ىػك  ف  إ عمماء األمة يقكلكفأكالء ىاىـ       

 الكػػػػريـ  القػػػػرهف كفيقػػػػرؤ ف ىنػػػػاؾ مسػػػػممي نعػػػػـ صػػػػحيح أف ،الكػػػػريـ عػػػػف القػػػػرهف تخمػػػػييـ

ال فانػدة  ، إذء فيػو كال يجعمكنػو مػنيص حيػاةلكنيـ ال يمتزمكف بمػا جػا فظكنو ف يحكهخري

 .مف قراءتو دكف العمؿ

   ْوبًاوَاِذَا قَََأْتَ انْاَْخىَ جَعَلْنَف كََْنَََّ وَكََْيَ اَنٍَِيَ َٕ ٍُئْهِنُوىَ كِأفََُِِ ِ دِجَفكًأف هِسْأت  وَجَعَلْنَأف

اْ عَلَي عَلَي قْلْوكَِِنْ أَكِنِ ا أَى ٍَفْاََُويُ وًٌَِ خذَاًَِِنْ وَقًَْا وَاِذَا ذَكََْتَ بَكََِّ ًٌِ انْاَْْخىِ وَدْ َيُ وََنوْ

القػرهف الكػريـ ال يفيمػو كال يػدرؾ مقاصػده إال المػؤمنيف .[46-45اإلسػراء:]أَدْكَفبِهِنْ ًْفْوبًا

ة تبيف أف غير المؤمف محجكب عنػو فيمػو، ككػأف فػي إذنيػو صػمـ كعمػى كا ية السابق

 .قمبو غشاكة

ابتعػػد المسػػممكف شػػيننا : صػػاحب كتػػاب العػػكدة إلػػى القػػرهفمجػػدم اليبللػػي قػػكؿ ي

كمصػػػنعنا لمتشػػػكيؿ كالت ييػػػر، كاشػػػت مكا عنػػػو بػػػأمكر  عػػػف القػػػرهف قانػػػدنا كمكجينػػػافشػػػيننا 

أعطاه الجيؿ األكؿ لو، كلػـ يػأتكا أمػره مػف أخرل، كلـ ييعطكه مف أكقاتيـ كأنفسيـ ما 

جػػػة كانػػػت النتيكلػػػو. فقصػػػد األسػػػمى لنز مأكلػػػو، فمػػػا انطمقػػػكا فػػػي تعػػػامميـ معػػػو مػػػف ال

مػػف مجػد كعػػز  كػؿ مػػا بنػاه الجيػػؿ األكؿ كحققػو أف   ،الطبيعيػة إلغػػبلؽ مدرسػة القػػرهف

                                                 
(
1
)
 . 315ٓ  ر٘غ٘ش المشٗن الشزوي فٖ ر غ٘ش كالم الوٌبى،و، اَُؼل١، ػجل اُوؽٖٔ ثٖ ٗب  
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ػػػا ا، كصػػػرنا فػػػي ذيػػػؿ األمػػػـ ال قيمػػػة لنػػػا، كال اعتبػػػار لكجكدنػػػ تبلشػػػى كأصػػػبح أنقاضن

 .(1)فأصبحنا أضيع مف األيتاـ عمى ماندة المناـ

أك لنقػرأه دكف أف يجػاكز  ،الكػريـ لنضػعو فػكؽ الرفػكؼؿ اهلل تعالى القػرهف ز  نى لـ يي 

 اجرنا بؿ أنزلػو ليكػكف مػنيص حيػاة، كدسػتكر أمػة، بػو يصػمح  حالنػا فػي دنيػا كديػفحن

فكجػػػد بػػػو  ،ظػػػبلؿ القػػػرهف كىػػػك فػػػي محنػػػة السػػػجكف نجػػػد مػػػف العممػػػاء مػػػف عػػػاش فػػػي

 ، كاستيقف بأنو راحة لمبشرية جمعاء. ضالتو

يقػػػيف  إلػػػى –فػػػي ظػػػبلؿ القػػػرهف  –كانتييػػػت مػػػف فتػػػرة الحيػػػاة  :سػػػيد قطػػػبيقػػػكؿ        

اهلل لػو صػكرة  إلػىكالرجػكع  ،اهلل إلىبالرجكع  إال ،ال راحة ليذه البشريةنو جاـز حاسـ أ

اهلل الػػذم رسػػمو لمبشػػرية فػػي  مػػنيص إلػػىانػػو بػػالعكدة بالحيػػاة كميػػا  ،كاحػػدة كطريػػؽ كاحػػد

كحده فػي شػؤكنيا،  إليوكالتحاكـ تحكيـ ىذا الكتاب كحده في حياتيا، ، انو الكريـكتابو 

ال   .(2)فيك الفساد في األرض كا 

القػػرهف ىػػك المربػػي ألمػػة اإلسػػبلـ، عمػػى مكانػػده تربػػى جيػػؿ الصػػحابة، كالسػػمؼ         

، فأخػػذكا ينيمػػكف مػػف ىديػػو كمػػف قػػكليـالصػػالح  فكػػانكا خيػػر القػػركف، تمقػػكه بقمػػكبيـ كع

 .برًة كسرل كقيصركحطمكا عركش الجبا ،تكجيياتو حتى أصبحكا سادة األمـ

                                                 
(
1
)
 .2، ٓال ْدح إلٔ ال ش ى.لوبرا. ّك٘ف اٗظو: 

(
2
)
 .6، أُولٓخ/ٓفٖ يالل ال ش ىاٗظو:  
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، فيتمقػى بقمب متفتح اإلنسافاألكلى حيف يتمقاه  اإلسبلميةىك أداة التربية  فالقرهف     

لقػرهف مسػمميف قػراءة اعمػى ال اإلسػبلـيكجب لذا  ،لمقدسة التي أكدعيا فيومنو الشحنة ا

 .(1)، كمعيف الحياةف التربية األكؿ، فيك معيكتدبر هياتو

اِىِ هَأأأََا انْاْأأأَْخىَ ٍَِْأأ ًِ نَِلتِأأأٌ هِأأأٌَ أَقْأأأوَمُ وٍَُبَشِّأأأَُ انْوُأأأئْهِنِنيَ اَنأأأٍَِيَ ٍَعْوَلْأأأوىَ    ;قػػاؿ تعػػػالى

 .[9اإلسراء:] انةِفنِذَفتِ أَىِ نََُنْ أَجًَْا كَبِريًا

لمػا ذكػر المعػراج ذكػر مػا قضػى "، ىدايػة القػرهف لمتػي ىػي أقػـكا ية  هتؤكد ىذ       

(،  ػػـ بػػيف أف الكتػػاب الػػذم إلػػى بنػػي إسػػرانيؿ، ككػػاف ذلػػؾ داللػػة عمػػى نبػػكة محمػػد )

" نَِلتٌِ هٌَِ أَقْوَمُ  أنزؿ اهلل عميو سبب اىتداء. كمعنى  .(2)أم لمطريقة التي ىي أقـك

يشػمؿ اليػدل أقكامػان  :فػي ا يػة يقػكؿ الػذيف يشػمميـ اليػدلسيد قطب  يكضح         

ككػػؿ خيػػر مػػا ييػػدييـ إليػػو كػػؿ مػػنيص كيشػػمؿ  ؛زمػػاف أك مكػػافكأجيػػاالن بػػبل حػػدكد مػػف 

ضػحة ييتدم إليو البشر. ييدم لمتي ىي أقـك في عػالـ الضػمير كالشػعكر بالعقيػدة الكا

كبػػػػيف كباطنػػػػو  اإلنسػػػػاففػػػػي التنسػػػػيؽ بػػػػيف ظػػػػاىر ك  .التػػػػي ال تعقيػػػػد فييػػػػا كال غمػػػػكض

بالمكازنػػػة بػػػيف التكػػػاليؼ  فػػػي عػػػالـ العبػػػادةك  .كبػػػيف عقيدتػػػو كعممػػػو عره كسػػػمككو،مشػػػا

كيقػػػيـ ىػػػذه العبلقػػػات عمػػػى األسػػػس ، ك فػػػي عبلقػػػات النػػػاس بعضػػػيـ بػػػبعض ،كالطاقػػػة

 .(3) تتأ ر بالرأم كاليكل.الكطيدة ال ابتة التي ال 

                                                 
(
1
)
 ّ.1993-ٛـ1414، 14، ،كاه اُْوٝم، :2ٓ/30، طهٌِح الزشث٘خ اإلعاله٘خاٗظو: هطت، ٓؾٔل،   

(
2
)
 .225-10ٓ/224، طر غ٘ش ال شطجٖ 
(
3
)
 . 13-17ٓ/12،ط: فٖ يالل ال ش ىاٗظو 
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تػػػػػػػو كميػػػػػػػا مػػػػػػػف جميػػػػػػػع حػػػػػػػؿ حياامر لػػػػػػػـ ييمػػػػػػػؿ اإلنسػػػػػػػاف فػػػػػػػي الكػػػػػػػريـ كالقػػػػػػػرهف      

رسػػػـ لنػػػا طريػػػؽ معاممػػػة كالقػػػرهف " ، كالصػػػحية كالنفسػػػية كاالجتماعيػػػة كاحي؛الجسػػػديةالن

، كعنػػدما يعممػػكف ريقػػة تػػربيتيـ منػػذ نعكمػػة أظػػافرىـ كعنػػدما تتقػػدـ بيػػـ السػػفاألبنػػاء كط

بػػػدأكف فػػػي االسػػػتقبلؿ فػػػي أسػػػر يفػػػي مضػػػمار الحيػػػاة كيمشػػػكف فػػػي مناكبيػػػا ، كعنػػػدما 

فػػاؿ كػػؿ اىتمامنػػا فػػي المراحػػؿ المبكػػرة حتػػى ، كيحػػث القػػرهف عمػػى أف نػػكلي األطجديػػدة

 .(1)يصمكا إلى الصمح مع ال رانز مبكران "

القػػرهف ىػػك الحصػػف أك ػػر شػػيء يخشػػاه األعػػداء ىػػك تمسػػكنا بػػالقرهف الكػػريـ ألف       

 سػنا ،كيبقػى نػكره يضػيء لنػا السػبيؿ، بتعاىده يبقػى اإلسػبلـ حيػان فػي نفك المنيع لعقيدتنا

، حتػى تسػيؿ سػيطرتيـ عمينػا كذلػؾ نا عنػوططػكف لنػا ليبعػدك ا جعػؿ األعػداء يخكىذا مػ

: يجػب أف "يقػكؿ المبشػر تكمػي. يمف خبلؿ جعؿ المدارس عمى النمط ال ربػي العممػان

نشجع إنشاء المدارس عمى النمط ال ربػي العممػاني، ألف ك يػران مػف المسػمميف قػد زيعػزع 

الم ػػػات  كا، كتعممػػػل ربيػػػةمػػػا درسػػػكا الكتػػػب المدرسػػػية ااعتقػػػادىـ باإلسػػػبلـ كالقػػػرهف حين

 .(2)"األجنبية

 

 

 

                                                 
(1)
 ّ.1994 -ٛـ1414،  1، :31، ٓ ال ش ى ّالصسخ الٌ غ٘خأثٞ اُؼيايْ، عٔبٍ ٓبض٢،  

(
2
)
 .2ٓ/150، طهْعْعخ األالال  ّالضُذ ّالشقبئق 
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 المطمب الثان 

 حالوة القرآن

  َِسَأأفبًا َٕ   وًَْنَأأزِّلْ هِأأيَ انْاْأأَْخىِ هَأأف هُأأوَ تِأأفَفء وَبَدْوَأأ   نللْوُأأئْهِنِنيَ وََٕ ٍَزٍِأأ ُ انَ أأفنِوِنيَ اَ

خاطػػػب جكانبػػػو ،فيػػػي ال تإف  رسػػػالة القػػػرهف تخاطػػػب اإلنسػػػاف مػػػف جميػػػع  .[82اإلسػػػراء:]

 .العقؿ كحده

ػػػػا، كػػػػاف األمػػػػر بترتيميػػػػا لعقػػػػؿ كحسػػػػب"كألنيػػػػا ال تيخاطػػػػب ا ، بػػػػؿ الكجػػػػداف أيضن

               وَبَتلأأأأأألِ انْاْأأأأأأَْخىَ ﴿كالت نػػػػػػي بيػػػػػػا لتكػػػػػػكف أك ػػػػػػر تعمقنػػػػػػا فػػػػػػي الػػػػػػنفس، قػػػػػػاؿ تعػػػػػػالى: 

 .(1)" [4]المزمؿ:  ﴾تََْتَِلاف

حسـد إال يـ   ال"ؿ: قا ()رضي اهلل عنيما( عف النبي )عف ابف عمر ركل البخارم 

، ورجـل آتـا  ا يقـوم بـ  آنـاء الميـل وآنـاء الناـاراثنتين رجل آتا  ا القـرآن ياـو 

 .(2)"مااًل ياو ينفق  آناء الميل وآناء الناار

قكف يتػذكقكف حػبلكة القػرهف الكػريـ، كقػدكتيـ فػي ذلػؾ الرسػكؿ كقد كػاف المسػممكف السػاب

(كػػاف يقػػـك الميػػؿ بعيػػة كاحػػدة )يبكػػكف كيخشػػعكف مػػف حبلكتػػو كعذكبتػػو، قػػاؿ  ، كػػانكا

                                                 
(
1
)
  .10، ٓ ال ْدح إلٔ ال ش ى. لوبرا. ّك٘ف 

(
2
)
، ًزبة ، ّصس٘ر هغلن346/ 3ٓوإٓ،طثبة اؿزجب:  بؽت اُو، ًزبة كضَ اُووإٓصس٘ر الجخبسٕ،  

 317اُةذح، ثبة كضَ ٖٓ ٣وّٞ ثبُووإٓ ٣ٝؼِٔٚ، ٝكضَ ٖٓ رؼِْ ؽٌٔخ ٖٓ كوٚ أٝ ؿ٤وٙ كؼَٔ ثٜب ٝػِٜٔب، ٓ 

 . 815ههْ 
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وٍََألِأأَُوىَ نَِْذْقَأأفىِ   تعػػالى فػػي كصػػؼ المػػؤمنيف الػػذيف يعممػػكف تأكيػػؿ القػػرهف الكػػريـ: 

 . [109اإلسراء: ]ٍَبْمْوىَ وٍََزٍِ ُهُنْ ُِشُوعًف

، كمػف نػة فإنيػا تنقييػا مػف شػكانب الحيػاةإف حبلكة القػرهف إذا تممكػت الػنفس المؤم     

قػاؿ: الظػبلؿ لذنكب كنقؼ مع أبمغ تعبير عبر بو الشييد سيد قطػب فػي مقدمػة دنس ا

. نعمػػػة ترفػػػع العمػػػر كتباركػػػو مػػػف ذاقيػػػا إاليعرفيػػػا  نعمػػػة الالحيػػػاة فػػػي ظػػػبلؿ القػػػرهف 

العبػد القميػؿ  أنابيذا القرهف  إليٌ يتحدث  (كتعالى سبحانو)كتزكيو. لقد عشت أسمع اهلل 

كعشت في ظبللػو أنظػر مػف  ،تكريـ العمكم الجميؿ؟ىذا ال لئلنسافأم تكريـ  الص ير 

تعػػيش البشػرية فػػي المسػػتنقع الجاىميػة التػػي تمػكج فػػي األرض ، كأسػػأؿ كيػؼ  إلػػىعمػك 

كذلػػػؾ كعنػػػدىا ذلػػػؾ المرتػػػع الزكػػػي  ؟البيػػػيـ ـكفػػػي الظػػػبلكفػػػي الػػػدرؾ اليػػػابط،  ا سػػػف 

   .(1)المرتقى العالي كذلؾ النكر الكضيء

 قكيػة عاشػيا بكػؿ جكارحػو  بػالقرهف الكػريـ عبلقػة توعبلقت كان ًمفى المسمميف مىفٍ       

كنبضات قمبو كاف يتذكؽ كػؿ كممػة ككػؿ هيػة ككأنيػا الػدكاء الػذم تحتاجػو ركحػو لتػدب 

 ممػػػا حنػػااالسػػعادة، كلشػػفيت أرك  ناالقػػرهف لػػػذق مػػعمنػػػا عػػاش  ، كلػػك أف  كػػبلن فييػػا الحيػػاة

 .يؽأصبحنا نعانيو مف مشكبلت ك يرة أبعدتنا عف تممس الطر 

عنػد كػؿ  القػارئيقػؼ  ،مػف خػبلؿ مػا فيػو مػف فنػكف الببلغػة كتظير حػبلكة القػرهف     

 .كسحر المعنى ،ما فييا مف جماؿ التعبير دبرهية يت

                                                 
(1)
 .1ٓ/1، أُولٓخ، طاًظش: فٖ يالل ال ش ى 
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بالمداكمة عمى قػراءة القػرهف يػزداد اإليمػاف شػينا فشػينا، كيحػؿ محػؿ اليػكل فػي ك 

ب بالكامػؿ مػف القمب، إلى أف تأتي لحظة مف أجمؿ لحظات الحيػاة كىػي تحػرر القمػ

اليػػكل ككالدتػػو مػػف جديػػد: قمبػػان حيػػان، يقظػػان، نابضػػان، يتحػػرؾ كيخشػػع، كيجػػده صػػاحبو 

 .(1)سماىا العمماء الكالدة ال انيةمعو عندما يريده. ىذه المحظة السعيدة 

 

 المطمب الثالث

 رآنعظمة الق

واْ كِوِ ْلِ هَََا انْاَْْخىِ َٕ ٍَؤْتْوىَ كِوِ ْلِهِ قْل َنكِيِ اجْتَوَعَالِ آًُِِ وَانْجِيُ عَلَي أَى ٍَؤْتْ قاؿ تعالى:

وَنَاَ ْ صًََِْنَف نِلنِف ِ ًٌِ هَََا انْاَْْخىِ هِي كْلل هَ َلٍَ ًَؤَكَي أَكْ ََُ  وَنَوْ كَفىَ كَعْ َُْنْ نِبَعْضٍَ ظََِريًا

َٕ كْفْوبًا  ،[89-88اإلسراء: ] اننِف ِ اِ

عظػػػيـ بكػػػؿ مػػػا فيػػػو مػػػف  ،، بتعبيراتػػػو كبمراميػػػومعانيػػػوكب وبتشػػػريعاتالقػػػرهف عظػػػيـ      

اإلسػبلـ معجػزة  "إف   يقػكؿ سػيد قطػب: تحػدل بػو اهلل عػز كجػؿ اإلنػس كالجػف، ،إعجاز

، كيمبػػػي كيخاطػػػب الفكػػػر كالقمػػػباة. كىػػػك كتػػػاب يرسػػػـ منيجػػػان كػػػامبلن لمحيػػػ ،ىػػػي القػػػرهف

أمػا  .و إلػى يػـك القيامػةه كتػؤمف بػأكيبقػى مفتكحػان لؤلجيػاؿ المتتابعػة تقػر  .الفطرة القكيمة

                                                 
(
1 
)
 .63-62، ٓال ْدح إلٔ ال ش ى. لوبرا. ّك٘فاٗظو:  
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، كتقتصػر عمػى مػف يشػاىدىا مػف فيي تخاطب جيبلن كاحػدان مػف النػاسالخارقة المادية 

 .(1)"الجيؿىذا 

، ألف الخػػػكارؽ الماديػػػػة ( ليسػػػػت مصػػػحكبة بػػػالخكارؽ الماديػػػػة)رسػػػالة الرسػػػكؿ      

لسػػبب جػػزة مختمفػػة تمامػػان كا، لكػػف القػػرهف الكػػريـ معتخػػتص بقػػـك بعيػػنيـ أك زمػػاف بعينػػو

لة األخيػرة غيػر مصػحكبة "ىذه التجارب البشرية اقتضت أف تجيء الرسػا  في ذلؾ أف  

كألنيػا رسػالة ، جميعيا ال رسالة جيػؿ كاحػد يراىػاألنيا رسالة األجياؿ المقبمة بالخكارؽ 

حتػـر إدراكػو الػذم تتميػز بػو ت، ك جػيبلن بعػد جيػؿالرشد البشرم تخاطب مػدارؾ اإلنسػاف 

   .(2)"مو كرمو اهلل عمى ك ير مف خمقوبشريتو كالذم مف أج

اًَِوَأأف انْوُئْهِنُأأوىَ اَنأأٍَِيَ اِذَا ذْكِأأََ انَلأأهُ وَجِلَأأالْ قْلْأأوكَُُنْ وَاِذَا تْلََِأأالْ عَلَأأََِْنْ خٍَفتْأأهُ      ;قػػاؿ تعػػالى

 .[2األنفاؿ:]   َادَتَُْنْ اِ َفًاف وَعَلَيٰ بَكَِِّنْ ٍَتَوََكلْوىَ

كمػف ، " اتجاىاتيػكاؿ لكؿ مجػاؿ مػف مجػاالت الحيػاة كفنكنيػا القرهف الكريـ شام       

عجػػازه أف كػػؿ ذم فػػف أك عظمػػة القػػره ص يجػػد فيػػو مػػا يبلنػػـ فنػػو اتجػػاه خػػاف الكػػريـ كا 

كالمػؤرخ ت يػره قصصػو عػف السػابقيف  فاألديب تأخذه ألفاظو كتراكيبػو الرانعػة، كاتجاىو 

لفضػاء يػركف فيػو تكجييػات كاتحد و عػف كقػانع تكشػؼ األيػاـ عػف صػدقيا كعػالـ الػذرة 

                                                 
(1)
 .17ٓ/34، طفٖ يالل ال ش ى 

(2)
 .17ٓ/44، ط ً ظ الوشخ  
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عجػػازان كىػػك يتحػػدث  رانػػدة سػػبؽ إلييػػا، كعػػالـ الػػنفس يجػػد فيػػو منياجػػان نفسػػيان متكػػامبلن كا 

 .(1)زة اإلنساف العصبية"عف أجي

القمػػػػب ال افػػػػؿ حػػػػيف يفتػػػػتح عمػػػػى هيػػػػات اهلل كبػػػػالرجكع لمقػػػػرهف يتجػػػػدد اإليمػػػػاف، ف      

حيػان كأنمػا ينػزؿ عميػو الميت قػد انبعػث يحس أف  إيمانو قد استيقظ، كأف إيمانو نات البي  

 بة كعمقػػػان أشػػػد مػػػف الجبػػػاؿ الركاسػػػي، كأف أيمانػػػو الميتػػػز قػػػد ازداد صػػػبلا ف الػػػكحي

، حتػػى ليكاجػػو إليمػػاف تكبػػر مسػػاحتو  كتمتػػد جػػذكرهفػػتبلكة هيػػات اهلل تعػػالى تجعػػؿ ىػػذا ا

ينػػة ي مػػر االستسػػبلـ كالطمأن إلػػىالخشػػية كمػػف  ال يخػػاؼ فػػي اهلل لكمػػة النػػـ،بػػو الػػدنيا 

كىػػػػػك يكاجػػػػو االبػػػػػتبلء كيكاجػػػػو المقاكمػػػػػة   ،معػػػػان التككػػػػػؿ عمػػػػى اهلل تعػػػػػالى كحػػػػدهىػػػػذاف 

 .(2)ة ،فيقيو شر التراجع كالزعزعةكيخكض الحرب العنيفة مع الط ا

جْأَِ كَأفىَ   أَقِنِ انةَِٖ َ نِ ُنْوكِ انشِوِِْ اِنَي مَسَ ِ انَلَْلِ وَقَْْخىَ انْفَجْأَِ اِىِ قْأَْخىَ انْفَ   قاؿ تعػالى:

  وَهِأأيَ انَلَْأألِ ًَتَََجِأأ ْ كِأأهِ ًَفًِلَأأ ا َنأأََّ عَسَأأي أَى ٍَبْعَ َأأََّ بَكُأأََّ هَاَفهًأأف هِذْوُأأودًا     هَشْأأَُودًا

، ىػػػػذه ا يػػػػة تػػػػدؿ عمػػػػى أىميػػػػة تػػػػبلكة القػػػػرهف الكػػػػريـ، كحػػػػددت أكقػػػػات [.79-78اإلسػػػػراء:]

كفػػي الميػػؿ فػػي صػػبلة  الصػػفاء الػػذىني لتبلكتػػو كتػػدبره، كىػػذه األكقػػات ىػػي كقػػت الفجػػر

 إال أف التقصػير فػي العمػؿ بػو كبيػركبالرغـ مف ك رة حفظػة القػرهف فػي زماننػا التيجد، 

كسػػيؿ عمينػػا  ،صػػعب عمينػػا حفػػظ ألفػػاظ القػػرهف إنػػو :("يقػػكؿ عبػػد اهلل ابػػف مسػػعكد )

                                                 
(1)
 .5ٓ  ال ش ى ّالصسخ الٌ غ٘خ، 

(
2
)
–، كاه اُٞكبء 1ٓ/54، طالوٌِح الزشثْٕ للغ٘شح الٌجْٗخ،الزشث٘خ الدِبدٗخاٗظو: اُـضجبٕ، ٤٘ٓو،  

 ّ.2005 -ٛـ1426، 7أُ٘ةٞهح، :
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ف مػػػف بعػػػالعمػػػؿ بػػػو        ، كيصػػػعب عمػػػييـ العمػػػؿالقػػػرهف ألفػػػاظدنا يسػػػيؿ عمػػػييـ حفػػػظ كا 

د عبد اهلل بف مسعكد أنيـ كانكا يتفكركف فػي معػاني كمقاصػد القػرهف الكػريـ يري .(1)" بو

   قبؿ حفظو، أما في عصرنا أصبح االىتماـ بمجرد الحفظ دكف التدبر.

فقػد كػانكا قكمػان يعيشػكف جاىميػػة  ؛كمػا قالػو عبػد اهلل بػف مسػعكد يشػيد بػو التػاري 

ممػكا مقاصػد القػرهف كػانكا لكػنيـ تع ،متجػردة مػف كػؿ معػاني الحػؽ كاإلنسػانية، مظممة

كمػف فضػؿ اهلل عمػى ىػذه األمػة أف جعػؿ  " الرجؿ منيـ يتفكر في ا ية قبؿ حفظيا،

، فػػػدخمكا إلػػػى مصػػػنع القػػػرهف كمدرسػػػتو أكلنػػػؾ النػػػاسالقػػػرهف يحػػػدث ىػػػذا الت ييػػػر فػػػي 

إنيػػا الدفعػػة األكلػػى التػػػي  هخػػريف تفخػػر بيػػـ البشػػرية حتػػى ا ف،فخرجػػكا منػػو أناسػػا 

 .(2)القرهف كبأعداد كبيرة.. جيؿ الصحابة " تخرجت في مدرسة

ممسػػػػمميف فػػػػي مشػػػػارؽ األرض كم اربيػػػػا، فكحػػػػدة كمػػػػف عظمػػػػة القػػػػرهف تكحيػػػػده ل

يػػا اختمفػػت الظػػركؼ كادليمػػت ، كسػػتبقى ىػػذه الكحػػدة مالمسػػمميف ىػػي بفضػػؿ القػػرهف

ذا أراد المسػػممكف أف يقيمػػكا أمػػرىـ فػػي الحيػػاة كمػػا قامػػت عمييػػا حيػػاتيـ الخطػػكب ، كا 

 .(3)األساسفالقرهف ىك  ، القديمة

 

 

                                                 
(
1
)
 (.زبة هللا رؼب٠ُ، ٍٝ٘خ ٗج٤ٚ)، ٓولٓخ أؽٌبّ اُووإٓ، ثبة ٤ًل٤خ اُزؼِْ ٝاُلوٚ 1ٓ/40ٌُ، طر غ٘ش ال شطجٖ 

(
2
)
 ، ثزةوف.81، ٓ ال ْدح إلٔ ال ش ى. لوبرا. ّك٘ف 

(
3
)
 -ٛـ1427، 1األهكٕ، :–، كاه اُض٤بء ُِْ٘و ٝاُزٞى٣غ، ػٔبٕ 235، ٓ الوٌِضهْىاُؼظْ، ٣ٍٞق،  

 ّ ، ثزةوف.2006
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 المطمب الرابي

 لقرآن ي  بناء أخالق المجاهديندور ا

خمػؽ قػكيـ   القرهف الكريـ ىك المربي األكؿ لممجاىػديف يػربييـ عمػى اكتسػاب كػؿ       

مػػػف ترغيػػػب ، كيسػػػتخدـ لكػػػؿ منيمػػػا أسػػػمكبو الخػػػاص ،كاالبتعػػػاد عػػػف كػػػؿ خمػػػؽ رذيػػػؿ

، أك بالمكعظػػػة كأحيانػػػان بأسػػػمكب الحػػػكار كبضػػػرب األم ػػػاؿ،، بػػػإيراد القصػػػص ىيػػػبكتر 

فالمجاىػػد يجػػب أف ترسػػ  فػػي نفسػػو مجمكعػػة  ،التربكيػػة الناجحػػة بكغيرىػػا مػػف األسػػالي

، كأىػػـ فػػي طريػػؽ الجيػػاد كفػػؽ المػػنيص الربػػانيمػػف األخػػبلؽ حتػػى يسػػتطيع االسػػتمرار 

 :ىذه األخبلؽ

كف ىػػػػذا الخمػػػػؽ ضػػػػركرة ممحػػػػة عنػػػػد الخػػػػكؼ حتػػػػى ال يجػػػػبف عنػػػػدما تكػػػػ :الصػػػػبر -1

، فػػإف  اهلل تعػػالى عمػػؽ النصػػر ألىميػػة الصػػبر فػػي مكاجيػػة األعػػداءك  ،الشػػجاعة مطمكبػػة

كَلَأأي اِى تَةْأأبَُِواْ وَتََتاْأأواْ وٍََأأؤْتْوكْن هِّأأي ًَأأوْبِهِنْ هَأأََا ٍُوْأأ ِدْكْنْ    :تعػػالى عمػػى الصػػبر فقػػاؿ

تحمػػؿ " فالصػػبر عمػػى  .[125]هؿ عمػػراف: بَكُمْأأن كِألَوْسَأأ ِ خٍْٕ هِّأأيَ انْوَِِْمَأأ ِ هُسَأأوِّهِنيَ   

 مػػى اسػػتمرار خمػػؽ الشػػجاعة فػػي الػػنفسالمكػػاره التػػي يجرىػػا اإلقػػداـ ىػػك الػػذم يحػػافظ ع

 .(1)كقد تككف الحاجة إلى الصبر مقترنة بأكؿ مراحؿ الشجاعة"

ؼ عػددىـ اضػعأصبركا يككف النصر حميفيـ حتى لػك كػاف األعػداء  إذاإف المسمميف  

ف اننِبٌُِ دَََِِّ انْوُئْهِنِنيَ عَلَي انْاِتَأفلِ اِى ٍَمْأي هِّأنمْنْ عِشْأَُوىَ     ٍَف أٍَََُ: كذلؾ لقكلو تعػالى

                                                 
(1)
 . 2ٓ/587ط األالال  اإلعاله٘خ ّأعغِب، 
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َٕ صَأأفكَُِوىَ ٍََْلِبُأأواْ هِكَتَأأَْيِ وَاِى ٍَمْأأي هِّأأنمْن هِّكَأأ   ٍََْلِبُأأواْ أَنْفاأأف هِّأأيَ اَنأأٍَِيَ كَفَأأَُواْ كِأأؤًَََُنْ قَأأوْمٌ      

 . [65األنفاؿ: ] ٍَفْاََُوىَ

"التككػؿ عمػى اهلل كاالسػتعانة بػو ينب ػي أف تصػاحب  :كالتككؿ عميػو باهلل االستعانة -2

 . (1)"  [ 159]هؿ عمػػراف:  ًَأأبِذَا عَزَهْأأالَ ًَتَوََكأألْ عَلَأأي انَلأأهِ    قبػػؿ القيػػاـ بػػأم عمػػؿ: القمػػب

، باإلضافة إلى الطمأنينػة التػي اهلل لف يضيعو كلف يكمو إلى الظالميفعمى كمف تككؿ 

 .شعر بأنو يستند إلى القكم العزيزمى اهلل تعالى ألف المجاىد يتصاحب التككؿ ع

مميف ، كعمينػػا أال نيػأس مػػف ضػعؼ المسػػنصػػر اهلل هت ال محالػة :ال قػة بنصػر اهلل -3

مػى الظػالميف كىػذه سػنة اهلل ، عألف اهلل تعػالى كعػدنا بالنصػر، اليـك  كتخػاذؿ الك يػريف

تعالى حتى لك تػأخر ذلػؾ، ك قتنػا بنصػر اهلل  إرادةما تقتضي د، فيأتي النصر عنتعالى

ابكت ، يجػػػب أف تكػػػكف ك قػػػة أـ مكسػػػى عنػػػدما أكحػػػى اهلل ليػػػا بكضػػػع ابنيػػػا فػػػي التػػػاهلل

لقانػو فػػي النيػػر وَأَوْدََْنَأأف اِنَأأي أْمِّ هُوسَأأي أَىْ أَبَِْأأعَِهِ ًَأأبِذَا ِِفْأأالِ عَلََْأأهِ   :، قػػاؿ تعػالىكا 

   [7القصػص: ]ف تَذْزًَِأٌ اًَِأف بَادُويُ اِنََْأَِّ وَجَأفعِلْويُ هِأيَ انْوَُْسَألِنيَ      ًَؤَنْاَِهِ ًٌِ انََْنِّ وَنَف تَألَفًٌِ وَنَأ 

عميػػو : إذا خفػػت نان ربمػػا ال يكػػكف مػػف المعقػػكؿ كىػػكفػػي ا يػػة نجػػد شػػيالنظػػر معنػػا ألػػك 

تضػمو كتحتضػنو  فإنيػا  ا، مع أف المنطؽ أف األـ إذا خافت عمى ص يرىألقيو في اليـ

كبأنػػو ال  و،، كىػػذه ىػػي ال قػػة بػػاهلل النابعػػة مػػف اإليمػػاف بػػاهلل بػػو لكنيػػا فعمػػت مػػا أمرىػػا

 يرضى لعباده اليزيمة إف ىـ أدكا ما عمييـ. 
                                                 

(
1
)
 .65ٓ  ،ال ْدح إلٔ ال ش ى .لوبرا.ّك٘ف 
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اإلحسػػػاف ىػػػك نقػػػيض الظمػػػـ، كيعنػػػي  ":فػػػي شخصػػػية المجاىػػػد اإلحسػػػافتحقيػػػؽ  -4

   .(1)أك ر مف حقو عميؾ" ان الفضؿ كالزيادة بمعنى أنؾ تيعطي أحد

رة تعػػػكد عمػػػى الفػػػرد كعمػػػى المجتمػػػع فكانػػػد ك يػػػكممػػػا ال شػػػؾ فيػػػو أف لبلحسػػػاف  

عمػى عػبلج شػح الػنفس كأ رتيػا، كالشيػح كمػا نعمػػـ فعمػى مسػتكل الفػرد اإلحسػاف قػادر 

 .[9]الحشػر: انْوُفْلِذُأوىَ   وَهَيْ ٍُو َ تُخِ ًَفْسِهِ ًَؤْونَكََِّ هُنُ مفتاح كؿ شر، كما قاؿ تعالى:

 الجيد كالنصيحة. الكقت ك بالماؿ ك كالشح لو أكجو ك يرة كالشح 

أمػػػػا عمػػػػى مسػػػػتكل المجتمػػػػع: فباإلحسػػػػاف يتحقػػػػؽ مفيػػػػـك الجسػػػػد الكاحػػػػد كاألمػػػػة 

 زيػارة، ك مػريضال كعيػادةمحتػاج، المميػكؼ أك خدمػة النجػدة ل فيسارع المسمـالكاحدة. 

بكاجػب األمػر بػالمعركؼ كالنيػي عػف  كالقيػاـ، متخاصػميفالاإلصبلح بػيف ، ك الجار

الجياد في سبيمو، فاإلحساف إذف ضركرم لتحقيؽ السػعادة المنكر، كالدعكة إلى اهلل ك 

 .(2)لمفرد كالمجتمع

يزيػػػػد ك  فيؤججيػػػػا،كيػػػػؤ ر عمػػػػى المشػػػػاعر  ،القػػػػرهف ييخاطػػػػب العقػػػػكؿ فيقنعيػػػػاإف        

 .(3)كيبني اليقيف الصحيح اإليماف

 كقػػكانيف تسػػير كفقيػػا كمػػا أراد اهلل تعػػالى ان خمػػؽ اهلل تعػػالى الحيػػاة ككضػػع ليػػا سػػنن     

 .كىذه السنف ال تت ير كال تتبدؿ ،ليا

                                                 
(
1
)
 .38، ٓال ْدح إلٔ ال ش ى .لوبرا. ّك٘ف 

(
2
)
 ، ثزةوف.39، ٓ ً ظ الوشخ  اٗظو: 

(
3
)
 .22ٓ ،األعجقالوشخ   اٗظو: 
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ضػػػرب ك  أفػػػاض فػػػي ذكػػػر السػػػنف كالقػػػكانيف التػػػي تحكػػػـ الحيػػػاة،كالقػػػرهف الكػػػريـ       

كيكضػح لنػا القػػرهف  ،الك يػر مػف األم مػة التطبيقيػػة ليػذه القػكانيف ليػػزداد يقػيف النػاس بيػػا

كمػػػف  ،أحػػػد أف لمسػػػنف كالقػػػكانيف كقتػػػان محػػػددان لمعمػػػؿ، فػػػاهلل عػػػز كجػػػؿ ال يعجػػػؿ بعجمػػػة

 ؼ النػػػػاس بكيفيػػػػة اسػػػػتبداؿ القػػػػكانيف أشػػػػكاؿ اليدايػػػػة القرهنيػػػػة فػػػػي ىػػػػذا الجانػػػػب: تعريػػػػ

يقاؼ عمميا  .(1)التكبة إلىمف خبلؿ المسارعة  ،كا 

لكػػؿ مػػا ىػػك مطمػػكب منػػو، كعبلقتػػو  عامػػان  القػػرهف ييعطػػي لصػػاحبو تصػػكران إف  "  

اسػػب لػػو فػػي بكػػؿ شػػيء حكلػػو، كال يكتفػػي بػػذلؾ بػػؿ يضػػع كػػؿ أمػػر فػػي حجمػػو المن

شػػجرة اإلسػػبلـ، فيػػك يرتػػب األكلكيػػات، كييكػػكف الشخصػػية المعتدلػػة، المتكازنػػة، كالتػػي 

تيعطػػي كػػؿ ذم حػػؽ حقػػو، فعمػػى سػػبيؿ الم ػػاؿ: نجػػد قضػػية الجيػػاد فػػي سػػبيؿ اهلل قػػد 

أخػػذت مسػػاحة معتبػػرة فػػي القػػرهف بػػؿ نجػػدىا تتقػػدـ فػػي األكلكيػػة عمػػى عبػػادات أخػػرل 

 .(2)عند تعارضيا "

 

 

 

 

 
                                                 

(
1
)
 .35ٓ ،ال ْدح إلٔ ال ش ى .لوبرا..اٗظو:  

(
2
)
 .57ٓ،  ً ظ الوشخ  
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 :  الفصل األول ةخالص

عنػو  ، ككػؿ مػا تحػد تلذم يحرؾ المجاىدا ىي المحكر األساسإف  األخبلؽ   

األخػػبلؽ الحميػػدة ىػػي شػػرؼ  ، ألفالبػػد مػػف تكافرىػػا فػػي الجػػيش المسػػمـمػػف أخػػبلؽ 

، كمػػػػع كاهلل سػػػػبحانو كتعػػػػالى يحػػػػب المتقػػػػيف، لتقػػػػكل، كىػػػػي تػػػػدؿ عمػػػػى افالمجاىػػػػدي

ليكػػكف اهلل ، كمػػا يحركيػػا مػػف إيمػػاف لشػػديدبػػد مػػف عنصػػر القػػكة كالبػػأس ااألخػػبلؽ ال

 .ح ة بالتحدث عنو في الفصؿ القادـ، كىذا ما ستقـك الباتعالى مع المجاىديف
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 الفصل الثان 

 كالعبكدية التي ينب ي أف يككف عمييا مكامف القكة ) البأس الشديد(

 المجاىدكف 

 المبحث األول ; قوة العقيدة

 
 إليمان باليوم اآلخرغرس ا; ن المبحث  الثا

 
 يمان مظار الكمال الخمق ; اإل ثالثلمبحث الا
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 الفصل الثان 

 المجاهدون الت  ينبغ  أن يكون عمياا مكامن القوة ) البمس الشديد(

 : تمايد

القػكة ليتمكنػكا مػف مكػامف اهلل سبحانو كتعالى المسمميف في كتابو العزيز إلى  يكجو    

وَأَعِأ ُواْ نََُأن هِأف اسْأتَطَعْتْن هِّأي       : ، كذلؾ بقكلو تعػالىي كؿ زماف كمكافقير أعدانيـ ف

نل أهُ  قْوِ ٍ وَهِي بِّكَفطِ انْألََْلِ تَْْهِبُوىَ كِهِ عَ ْوِ انل هِ وَعَ ُوِكْنْ وَخٍََِِيَ هِي دُوًَِِنْ َٕ تَعْلَوُأوًََُنُ ا 

  .[ 60األنفاؿ: ] بَِلِ انل هِ ٍُوَِْ اِنََْمْنْ وَأًَتْنْ َٕ تْ ْلَوُوىٍََعْلَوَُُنْ وَهَف تْنفِاْواْ هِي تٌَْءٍ ًٌِ سَ

ًَأأبِذَا جَأأفء وَعْأأ ُ أْوٕهُوَأأف  :اإلسػػراء ةا ىػػك قكلػػو عػػز كجػػؿ فػػي سػػكر كالػػذم يسػػتكقفني ىنػػ

                   وَعْأأأأأ ًا  كَعَ ْنَأأأأأف عَلَأأأأأَْمْنْ عِبَأأأأأفدًا َننَأأأأأف أْوْنِأأأأأٌ كَأأأأأؤْ ٍَ تَأأأأأ ٍِ ٍ ًَجَفسُأأأأأواْ ِِأأأأأَٖلَ انأأأأأ ٍَِّفبِ وَكَأأأأأفىَ  

الحػرب أم نجػدة كشػجاعة مفرطػة كبػبلء فػي  (بىػٍأسو شىػًديدو  يأيكليػ) "، [5اإلسػراء:] هِفْعُأوٕا 

"(1). 

كمػػا يحتاجػػو  ،لبػػأس يكػػكف فػػي األمػػكر المعنكيػػةكاذف القػػكة تكػػكف فػػي األمػػكر الماديػػة، إ

ة كالشػػػجاعة (، ألف )النجدالمجاىػػػدكف المسػػػممكف لمكاجيػػػة األعػػػداء ىػػػك البػػػأس الشػػػديد

ؽ باإليمػػاف الشػػجاعة كجكدىػػا متعمػػالنجػػدة ك ، لكػػف لقػػكة تحتػػاج إلػػى إعػػداد كىػػي متػػكفرةا

                                                 
(1)
 .19ٓ/198، طسّذ الو بًٖ 
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،كغػػرس اإليمػػاف دة قػػكة العقيػػ: كالبػػأس الشػػديدكمػػف مكػػامف القػػكة  ،بعدالػػة الفكػػر كالمبػػدأ

 .باليـك ا خر، كاإليماف مظير الكماؿ الخمقي

 
 المبحث األول

 قوة العقيدة

َكََُّ اِنَي انْوَِِْمَ ِ أًَلٌ هَعَمْنْ ًَ َبِّتْواْ اَنٍَِيَ خهَنُواْ سَؤْنْاٌِ ًٌِ قْلْوبِ اَنٍَِيَ كَفََُواْ اِذْ ٍُودٌِ ب

المؤمنػػكف يؤيػػدىـ اهلل ، [12األنفػػاؿ:]انَِعْأأبَ ًَفَْأأَِكُواْ ًَأأوْ َ اَّعْنَأأف ِ وَاَْأأَِكُواْ هِأأنَُْنْ كْأأَل كَنَأأفىٍَ 

ي أصػعب األكقػات، فػي سػاحات المعػارؾ، م ػؿ مػا حػدث تعالى كيمددىـ بالمبلنكة، فػ

فػػػي غػػػزكة بػػػدر، أيػػػد اهلل تعػػػالى المػػػؤمنيف، مكافػػػأة ليػػػـ عمػػػى عمػػػى قػػػكة إيمػػػانيـ، كقػػػكة 

  عقيػػػدتيـ، فيػػػـ مػػػف تحممػػػكا األذل كالتعػػػذيب فػػػي مكػػػة، كىػػػـ مػػػف أيخرجػػػكا مػػػف ديػػػارىـ

 كالتأييد. كانت تمؾ اختبارات صعبة اجتازكىا بكؿ إصرار ك بات ، فاستحقكا النصر

ٍِف أٍَََُف اَنٍَِيَ خهَنُواْ اَى تََتاْواْ انل هَ ٍَجْعَل َنمْنْ ًَْْقَفًفا وٍَُمَفلَْ عَنمْنْ سََِّكَفتِمْنْ  :قاؿ تعالى

 ،[29األنفاؿ:]وٍَََْفَِْ نَمْنْ وَانل هُ ذْو انْفَ ْلِ انْعَ َِنِ

ىكػػذا كػػاف الحػػاؿ ، ىػػاءا كأعبالػػدعكة اإلسػػبلمية بحاجػػة لمػػف يتحمػػؿ تكاليفيػػإف  ا      

جػػػػػد المسػػػػػممكف ، فػػػػػإف كي بؿ، كىكػػػػػذا فػػػػػي عصػػػػػرنا الحاضػػػػػر كفػػػػػي المسػػػػػتقفػػػػػي بػػػػػدايتيا

قػػاؿ  كىػػذا كعػػد اهلل كلػػف يخمػػؼ اهلل كعػػده، ،صػػر ال محالػػةتتعدكف لػػذلؾ فإنيػػا ستنالمسػػ

  .[7محمد:]  أَقْ َاهَمْن ٍَف أٍَََُف اَنٍَِيَ خهَنُوا اِى تَنةَُُوا انَلهَ ٍَنةَُْكْنْ وٍَُ َبِّالْ   ;تعالى
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قيػا إلػى يكؿ مبدأ مف المبادئ البد لو مف طميعة تحممو كتتحممو كىي تشػؽ طر        

التػػػي  ةه الطميعػػػذىػػػ إلػػػىتحتػػػاج  ةكالعقيػػػد تكػػػاليؼ غاليػػػة كتضػػػحيات باىظػػػة،بالمجتمػػػع 

كتتحمػػؿ ألكاء الطريػػؽ الصػػعب الطكيػػؿ  ،ؿ مػػا تممػػؾتبػػذؿ فػػي سػػبيؿ نصػػرة عقيػػدتيا كػػ

ى إقرارىػػػا فػػػي كاقػػػع الحيػػػاة إذا كتػػػب اهلل ليػػػا التمكػػػيف كالظيػػػكر، كىػػػذه حتػػػى تصػػػؿ إلػػػ

   .(1)المأمكؿ الطميعة تم ؿ القاعدة الصمبة لممجتمع

ٍََف أٍَََُف اَنٍَِيَ خهَنُواْ أََِِعُواْ انل هَ وَبَسُونَهُ وََٕ تَوََنوْا عَنْهُ وَأًَتْنْ تَسْوَعُوى[:20األنفاؿ] ، فػبل بػد

 لتكػكف عمػىتقـك عمى الطاعة التامػة هلل كلرسػكلو تربية عقاندية الطميعة مف تربية ىذه 

أف يربػي جيشػان  ("لـ يكف ىػـ الرسػكؿ ) (كىذا ما فعمو النبي ) كحجـ الميمة، قدر

  إن مػػا كػػاف ف مػػا كػػاف أيسػػر الميمػػة كأقػػؿ الجيػػدمػػف المقػػاتميف الشػػجعاف كال زيػػادة  إذ

كلـ يكػف أعجػب مػا صػنعتو  نب في األرض،فكس التي صنعت العجاىمو بناء تمؾ الن

، كانتصػػػارىا الرانػػػع عمػػػى أضػػػعاؼ الرانػػػع فػػػي سػػػبيؿ العقيػػػدةتمػػػؾ النفػػػكس ىػػػك قتاليػػػا 

  . (2)"كالعدة  أضعافيا في العدد

ذا تساءلنا، كيؼ استطاع  صبلح الػديف        أف يحػرر بيػت المقػدس؟  (رحمػو اهلل)كا 

،كاليكاف، كالجػكاب ف الضػعؼ كالتفكػؾمػ تػنففي الكقت الذم كانت فيو ببلد المسمميف 

ََأف َعَلأي َقأْومٍَ َدَتأي            ىك أنو طبؽ قكؿ اهلل تعالى :  ًَْعَو ًَا ًلْعَوأ ا َأ َِّأ ََ ٍَأَُّ ُه َذِنََّ ِكأَؤِى انل أَه َنأْن 

                                                 
(1)
، اُغبٓؼدخ  101، ٓ بدٗحخ فحٖ  حْء كزبثحبد عجحذ هللا عحضامالزشث٘حخ الدِ ه حبلن اٗظو : ػوَ، ئ٣بك ػجل اُؾ٤ٔل، 

 ّ ، هٍبُخ ٓبعَز٤و.2008 -ٛـ1429ؿيح،  -اإلٍذ٤ٓخ

(
2
)
 .2ٓ/343، طهٌِح الزشث٘خ اإلعاله٘خ 



 

125 

 

 يػة ككػاف تطبيقػان عمميػان يتكافػؽ مػع ا [53:األنفاؿ] ٍََََُُِّواْ هَف كِؤًَفْسَِِنْ وَأَىِ انل هَ سَوٌَِِ عَلَِنٌ 

"في ميداف القيـ كالمعتقدات كتطبيقاتيا في الػداخؿ بػدؿ  :، بدأت مرحمة الت ييرالكريمة

اسػتمرت ىػذه المرحمػة حتػى بم ػت  االنجرار كراء مضاعفات ىذا الضعؼ في الخػارج.

، اسػػػتطاعت دحػػػض المحتمػػػيف مػػػف حػػػد مػػػا إلػػػىأمػػػة مسػػػممة معافػػػاة  إخػػػراجمػػػداىا فػػػي 

 .(1)تحرير المقدسات "الصميبييف كدفع تحديات الباطنية ك 

، فعمػػى األمػػة  ت ييػػر يفكمػػا أشػػبو كاقعنػػا األلػػيـ بػػالكاقع الػػذم جػػاء فيػػو صػػبلح الػػد     

فيػػي مكمػػف  ،النفػػكس عمػػى ال بػػات كرسػػكخ العقيػػدةالكاقػػع مػػف الػػداخؿ مػػف خػػبلؿ تربيػػة 

ن هِف وَأَعِ ُواْ نََُ  ;كمف ىنا ندرؾ قكؿ اهلل تعالى  القكة التي تسبؽ قكة الساعد كالسبلح

 اسْتَطَعْتْن هِّي قْوِ ٍ وَهِي بِّكَفطِ انْألََْلِ تَْْهِبُوىَ كِهِ عَ ْوِ انل هِ وَعَأ ُوِكْنْ وَخَِأٍَِيَ هِأي دُوًَِِأنْ َٕ    

         َٕ َْْمْن َوَأًأأأأْتْن  ِْ ِاَنأأأأ ٍُأأأأَو ًِأأأأٌ َسأأأأِبَِل انل أأأأِه  ٌٍْء  َُأأأأْن َوَهأأأأف ْتنِفْاأأأأوْا ِهأأأأي َتأأأأ ٍَْعَلُو َُُن انل أأأأُه  ًَ              َتْعَلُوأأأأو

 .[60األنفاؿ:]  تْ ْلَوُوىَ

مػػػا أف  ك"كأعػػػدكا م ػػػؿ كأقيمػػػكا الصػػػبلة، ، لممسػػػمميف بإعػػػداد القػػػكة ا يػػػة أمػػػره فػػػي      

فالجيػاد البػد لػو مػف إعػداد كالػذم ال يسػتطيع أف يصػبر  ،الصبلة البػد ليػا مػف كضػكء

  .(2)"أف يصبر عمى فترة الرباط كالجيادعمى فترة اإلعداد كالتدريب ؛ال يستطيع 

                                                 
(
1
)
–كث٢ –، كاه اُو95ِْٓ ُّمزا عبدد ال ذط، ، ُمزا يِش خ٘ل صالذ الذٗيا٤ٌُذ٢ٗ، ٓبعل ػوٍبٕ 

 ّ.2002 -ٛـ1423، 3اإلٓبهاد، :

(
2
)
 .89، ٓ  بلن الزشث٘خ الدِبدٗخه 
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دفع المجاىػػد لم بػػات العقيػػدة ىػػي المحػػرؾ لمقػػكة الماديػػة كالمعنكيػػة كىػػي التػػي تػػ       

 ، فالقكة المادية كالمعنكية التي ينعدىا المسػممكف ىػي كػؿ مػا يقػدركف عميػوأماـ األعداء

كالحصػػػػكف  ،"مػػػػف القػػػػكة العقميػػػػة كالبدنيػػػػة، كأنػػػػكاع األسػػػػمحة كا الت، مػػػػف أنػػػػكاع القػػػػكة

 ا، كالػػرأم كالسياسػػة التػػي يتقػػدـ بيػػا المسػػممكف كينػػدفع عػػنيـ بيػػالػػدفاعكهالت  كالقػػبلع 

 .(1)"شر أعدانيـ 

، كمػػا دة السػميمة التػي ال تشػكبيا شػانبة، نعنػي بيػا العقيػعػف العقيػدةث يحػدال عنػد     

  تعنػػي التككػػؿ عمػػى اهلل فػػي كػػؿ شػػيء فالعقيػػدة السػػميمة  ،كانػػت عقيػػدة السػػمؼ الصػػالح

ًَلَأنْ تَاْتْلْأوهُنْ وَنَمِأيِ انل أهَ قَأتَلََُنْ        :، قػاؿ تعػالىنصر مف عند اهلللكاالعتقاد الجاـز أف ا

         ٌِ ٌَ اْنُوأأْئِهِننَي ِهْنأأُه َكأأٖء َدَسأأنفا ِاِى انل أأَه َسأأِوَ َُْبِلأأ َْأأاَل َوَنِمأأِي انل أأَه َبَهأأي َوِن َْأأاَل ِاْذ َبَه َوَهأأف َبَه

 .[17األنفاؿ:]عَلَِنٌ

ة إلػى االنحػراؼ فػي التصػكر راجعػ، فػي سػمككناانييػا إف  كػؿ االنحرافػات التػي نع      

لػػػى تصػػػحيح بنػػػاء العقيػػػدة مػػػف جديػػػد إلػػػى، فالنػػػاس فػػػي ىػػػذه األيػػػاـ بحاجػػػة العقػػػدم ، كا 

، كال بػػد مػػف أف كتعػػالى( باإللكىيػػة وسػػبحان)، فػػبل بػػد مػػف إفػػراد اهلل عتقػػادماإلالتصػػكر 

                                                 
(
1
)
 ، .369، ٓاًظش: ر غ٘ش الغ ذٕ 
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منػاص مػف أف  ، كأف يعمػر النفػكس حبػو، كالتقر عظمػة اهلل عػز كجػؿ فػي األعمػاؽتس

 .(1)القمكب كىي تستشعر ىيبتو كجبللو تحيى

االلتػزاـ العقيدة ليا أ رىا في كػؿ منػاحي الحيػاة فػبل بػد مػف تربيػة األجيػاؿ عمػى        

"إف   .ف اليػػـككال يتػػردل كمػػا ىػػك كاقػػع المسػػممي ،قانػػدم حتػػى يسػػتقيـ المجتمػػع المسػػمـالع

فسػاد ، كال يقتصر عمػى اقعيةالجماعة الك ه اره في حياة  نش يي انحراؼ العقيدة كفسادىا 

ه ػػػػػاره فػػػػػي صػػػػػحة المشػػػػػاعر  ينشػػػػػ كتصػػػػػحيح العقيػػػػػدة االعتقػػػػػاد كالطقػػػػػكس التعبديػػػػػة 

   .(2)"مة الحياة االجتماعية كاستقامتياكسبلمتيا، كفي سبل

 

 بحث الثان الم

 غرس اإليمان باليوم اآلخر 

 [10اإلسػراء: ]أَعْتَأ ًَْف نََُأنْ عَأََاكًف أَنَِوًأف     وأَىِ اَنأٍَِيَ َٕ ٍُئْهِنُأوىَ كِأفََُِِ ِ    قاؿ تعػالى: 

، كيجعميػـ دانمػان اب مف شأنو أف ي ي ػر حيػاة النػاستذكر يـك الحسعمى  ةماك دالمإف  

ف في أعينيـ الػدنيا، مف التقصير كالتفريط في خكؼ ككجؿ ، فتخػرج مػف قمػكبيـ كيييك 

ا مزرعػػػة لآلخػػػرة. كسػػػيككف كيتعػػػاممكف معيػػػا كمػػػا ييريػػػد اهلل عػػػز كجػػػؿ فيجعمػػػكف منيػػػ

ٍَأْوَم         شعارىـ قكلو تعػالى: ًَُسأوا  ََاٌب َتأِ ٌٍ  ِكَوأف  َُأْن َعأ ٍَِ للوَى َعْي َسِبَِل انَلأِه َن ٍََِي  ِاِى اَن
                                                 

(
1
)
،اَُ٘قخ اإلٌُزو٤ٗٝخ )ؿ٤و ٓوهٔخ ، ْٗو ٝرٞى٣غ ٓوًي  ال  ٘ذح ّأثشُب فٖ ثٌبء الد٘لاٗظو:ػياّ، ػجل هللا،  

، د: ثلٕٝ، ٓٞهغ أٌُزجخ اُْبِٓخ: 1ثبًَزبٕ(، : -ث٤ْبٝه -٤ّٜل ػياّ اإلػذ٢ٓ

http://shamela.ws/index.php/book/179. 

(
2
)
 .4ٓ/2223، فٖ يالل ال ش ى 
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لذلؾ أعطى القرهف ليـك الحساب، كالكعػد كالكعيػد مسػاحة كبيػرة . [26]ص:  انْذِسَفبِ

كذكػػر لنػػا  المكت دكف أف نسػػتعد لػػو نيفاجػػأ بػػلتكػػكف لنػػا عكنػػا عمػػى دكاـ تػػذكرنا، فػػبل

 كػػػذلؾ نمػػػاذج لئلجابػػػات الصػػػحيحة مػػػف المػػػؤمنيف عمػػػى مػػػر  العصػػػكر لتكػػػكف م ػػػاال

قػاؿ تعػالى: فػي حػؽ  .(1)كنتقمب في مكاد امتحانيػا نحتذم بو، كنحف نسير في الدنيا

لَ هَأَِ ٍ ًَسََُنَِْ ْأوىَ   ًَسَأََاْونْوىَ هَأي ٍُعَِأ ًَُف قْألِ اَنأًَِ ًَطَأََكْنْ أَوِ       مف ال يؤمنػكف بػا خرة: 

ٍَأوْمَ ٍَأ ْعُوكْنْ ًَتَسْأتَجَِبُوىَ    اِنََََّْ بُإُوسََُنْ وٍََاْونْوىَ هَتَي هُوَ قْألْ عَسَأي أَى ٍَمْأوىَ قٍََِبًأف    

َٕ قَلًَِٖ  .[52-51اإلسراء:]كِذَوْ ِيِ وَتَ ْنُوىَ اِى َنبِ ْتْنْ اِ

الػػػذم يجعػػػؿ المسػػػمـ ع القػػػكة ىػػػك مصػػػدر الشػػجاعة كمنبػػػ ،بػػػاليـك ا خػػػر اإليمػػاف

الجيػاد فػػي فيقػدـ ركحػو رخيصػة فػػي سػبيؿ مػا أعػػده اهلل لممجاىػديف مػف نعػػيـ مقػيـ ، 

سػػبيؿ اهلل  يػػؤمف مػػف الفػػزع فػػي القبػػر كمػػف أىػػكاؿ يػػـك القيامػػة، ىػػذه التجػػارة الرابحػػة 

كرامػػات ك يػػرة تبػػدأ مػػف  ، كاهلل يشػػترم المقابػػؿكربػػو، يبيػػع نفسػػو التػػي تكػػكف بػػيف العبػػد

 كيػػػدخؿ الجنػػػة بػػػبل حسػػػاب  ،كيشػػػفع فػػػي أىمػػػو كأحبانػػػو ،يادة ال ي سػػػؿ كال يكفػػػفالشػػػ

ف انتصر يككف قد أعػز قكمػو بعػزة اهلليقيفكيككف مع األنبياء كالصدٌ   لػو بالنصػر ، كا 

 مف رب كريـ.، كجزاؤه عظيـ يـك القيامة كحافظ عمى ىيبة أمتو، فبل يطكليا ضيـ

                                                 
(
1
)
 .31ٓ ،ال ْدح إلٔ ال ش ى. لوبرا.ّك٘فاٗظو:  
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سَعَي نَََف سَعََََْف وَهُأوَ هُأئْهِيٌ ًَؤْونَكِأََّ كَأفىَ سَأعََُُْن      وَهَيْ أَبَادَ اََُِِ َ وَقاؿ تعالى: 

كر اهلل إيػاىـ عمػى كشيػ ،سػعى لآلخػرة معنػاه عمػؿ ليػا عمميػا ،[19اإلسػراء:]هِشْمْوبًا

ٍسفي جزانو ليـ عمى أعماليـ ال  .(1)نيا برحمتو، كتجاكزه عف سي  صالحةسعييـ ذلؾ حي

مكيػػة ال السػػكرالتربيػػة عمػػى القػػكة كال بػػات فإنػػؾ تجػػد كألىميػػة اإليمػػاف بػػاليـك ا خػػر فػػي 

رة التربيػة كاإلعػداد لمػا ألف ىػذه الفتػرة كانػت فتػ ،ذكر اليـك ا خر كمشاىدهعمى  تركز

، ذلػػؾ أف اإليمػػاف بالبعػػث كالحسػػاب كالجػػزاء العػػادؿ يكػػكف دافعػػان قكيػػان لمعمػػؿ ىػػك قػػادـ

لػذلؾ   فػالجزاء أكبػر كأجػزؿ  يات كبيػرةميما كاف ىذا العمؿ شاقان كميما كانت التضػح

عمػػػى الػػػدعاة كالمػػػربيف أف ال ييممػػػكا ىػػػذا الجانػػػب مػػػف جكانػػػب العقيػػػدة حتػػػى ال يصػػػبح 

 العمـ بو جامدان ليس لو معنى في النفكس.

وَكْأَل اًِسَأفىٍَ أَنْزَهْنَأفيُ     قاؿ تعالى عف الحساب كتكزيػع صػحانؼ األعمػاؿ يػـك القيامػة: 

اقْأََأْ كَتَفكَأََّ كَفَأي كِنَفْسِأََّ انََْأوْمَ        ُ نَهُ ٍَوْمَ انْاََِفهَأ ِ كِتَفكًأف ٍَلْاَأفيُ هَنشُأوبًا    َِآََِْيُ ًٌِ عُنُاِهِ وًَْألَِْ

 . [13اإلسراء: ]عَلََََّْ دَسَِبًف 

ََُإوَى كِ       قاؿ تعالى: ٍَْاأ ًَْؤْوَنِكأََّ  ََِوَِنأِه  ٌَ ِكَتفَكأُه ِك ًََوأْي ْأوِتأ َِْن  ًَف ٍَ ِكِبَهأفِه ًَْ ُعو ْكَل ْأ تَأفكََُنْ  ٍَْوَم 

، ىذه ا ية تؤكد عمى أف الحساب يـك القيامة يككف عمػى [71اإلسراء:]وََٕ ٍُ ْلَوُوىَ ًَتًَِٖ

                                                 
(1)
 .14ٓ/537ط ر غ٘ش الطجشٕ، خبه  الج٘بى عي رأّٗل  ٕ ال ش ى،اٗظو :  
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فالحساب يككف عمى ما قدمكا في الدنيا مف أعماؿ، قػاؿ تعػالى:  أساس العدؿ المطمؽ

 ِِذَنََِّ كِوَف قَ ِهَالْ أٍَْ ٍِمْنْ وَأَىِ انل هَ نَََِْ كِ َِٖمٍَ نللْعَب َ[ :51األنفاؿ]. 

وَهَأي ٍََْأ ِ انل أهُ ًََُأوَ انْوَُْتَأ ِ       :كىذه هيػة تصػؼ أحػكاؿ الضػاليف بعػد حسػابيـ: قػاؿ تعػالى

وَهَأأي ٍُ ْأألِلْ ًَلَأأي تَجِأأ َ نََُأأنْ أَوْنََِأأفء هِأأي دُوًِأأهِ وًََذْشُأأَُهُنْ ٍَأأوْمَ انْاََِفهَأأ ِ عَلَأأي وُجُأأوهَِِنْ عُوًَْأأف       

 .[97اإلسراء:]نْ جَََنِنُ كَْلوَف َِبَالْ  ِدًَْفهُنْ سَعِريًاوَكُمْوًف وَصُوًّف هِؤْوَاهُ

، قػػاؿ تعػػالى:  وَاِذْ قْلْنَأأف نَأأََّ اِىِ بَكِأأََّ   كفػػي ذكػػر جيػػنـ كطعػػاـ أىميػػا مػػف شػػجرة الزقػػـك

       ََ ًِْتَنأ ا نللِنأفِ  َوانِشأَج  َٕ ٍَْنأفَك ِا ٍَأف اَنِتأٌ َأَب َُإ  َ انْوَلْعُوًَأ َ ًِأٌ اناْأَْخىِ    َأَدفَط ِكفنِنفِ  َوَهف َجَعْلَنأف ان

َٕ َََِْْفًاف كَبِريًا  .[60اإلسراء:]وًَْألَوًَُِّْنْ ًَوَف ٍَزٍِ ُهُنْ اِ

المؤمف عندما تيذكر جينـ يزداد خكفان منيا ، كأما الكافر فػإف ذكػر جيػنـ يزيػده ط يانػان 

 كتكذيبان.
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 بحث الثالثالم

 هدكمال الخمق  عند المجااإليمان مظار ال

، الػػذم سػػماه اهلل تعػػالى بيػػـك رإف سػػكرة األنفػػاؿ نزلػػت بعػػد انتصػػار المسػػمميف فػػي بػػد

،في ىػػذا اليػػـك كيسػػر الشػػرؾ بقػػكة إيمػػاف ك بػػات الفنػػة المؤمنػػة مػػف المجاىػػديف، الفرقػػاف

فكػػاف البػػد مػػف نػػزع حػػب الػػدنيا كمتاعيػػا مػػف نفػػكس ىػػذه الفنػػة المؤمنػػة، بالحػػديث عػػف 

هيػػة مػػف سػػكرة األنفػػاؿ، كفػػي ذلػػؾ تربيػػة عمميػػة لمنفػػكس أمػػر ال نػػانـ  كقسػػمتيا فػػي أكؿ 

ٍَسْؤَنْوًَََّ عَيِ اًَّفَفلِ قْلِ اًَّفَأفلْ نِل أهِ وَانَِسُأولِ ًَأفَتاْواْ انل أهَ وَأَصْألِذُواْ        قفل تعفىل: ، المؤمنة

 سػألؾ أصػحابؾيمعنى:" الك  .[1األنفػاؿ:] ذَاتَ كَِْنِمْنْ وَأََِِعُواْ انل هَ وَبَسُونَهُ اِى كْنتْن هُئْهِنِنيَ

يػػػا محمػػػد عػػػف ىػػػذه ال نيمػػػة التػػػي نف ٍمتيكيػػػا، قػػػؿ ليػػػـ: ىػػػي هلل كلمرسػػػكؿ، فػػػاتقكا اهلل كال 

    .(1)تختمفكا، كأصمحكا ذات بينكـ، لنبل ييرفع تحميميا عنكـ باختبلفكـ"

قأأأأفل  ،بػػػػذكر المػػػػؤمنيف ت ا يػػػػة ال انيػػػػةدأبػػػػألف اإلنسػػػػاف مجبػػػػكؿ عمػػػػى حػػػػب المػػػػاؿ، ك 

ًاف وَف انْوُئْهِنُوىَ اَنٍَِيَ اِذَا ذْكََِ انل هُ وَجِلَالْ قْلْوكَُُنْ وَاِذَا تْلََِالْ عَلَََِْنْ خٍَفتْهُ  َادَتَُْنْ اِ َفاًَِتعفىل:

إنمػػػا المؤمنػػػكف أم كػػػاممك اإليمػػػاف،  ػػػـ أخبػػػر عػػػنيـ ".[2األنفػػػاؿ:]وَعَلَأأأي بَكَِِّأأأنْ ٍَتَوََكلْأأأوىَ  

                                                 
(1)
 .2ٓ/378، طأزمبم ال ش ى 
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الخػػكؼ، كمقػػاـ زيػػادة اإليمػػاف، كمقػػاـ كصػػؿ بػػ بلث مقامػػات عظيمػػة، مقػػاـ  ،بمكصػػؿ

 كؿ ىذه المقامات لتخميص النفكس مف أمراضيا..(2)"التككؿ

أْوْنَكََِّ  اَنٍَِيَ ٍُاَِوُوىَ انةَِٖ َ وَهِوِف بَ َقْنَفهُنْ ٍُنفِاْوىَ قكلو تعالى: في ،ا يتيف ـ كانت 

ىػذه ا يػات ،[4-3األنفػاؿ:]نْ وَهََْفِأََ ٌ وَبِ ْ   كَأٍَِنٌ   هُنُ انْوُئْهِنُوىَ دَاًّف َنَُنْ دَبَجَفتٌ عِن َ بَكَِِّ

بينػػػػت اإليمػػػػاف الكامػػػػؿ، فيػػػػك يشػػػػمؿ أعمػػػػاؿ القمػػػػكب كىػػػػي الخػػػػكؼ كالتككػػػػؿ، كأعمػػػػاؿ 

 الجكارح كىي الصبلة كالنفقة.

 يػػػنعكس عمػػػى سػػػمككيـ تفاضػػػبلن  اإليمػػػافمػػػف المعمػػػـك أف النػػػاس يتفاضػػػمكف فػػػي       

، لػذلؾ ال بػد مػف التربيػة عمػى حػب مػف خػبلؿ التربيػة ع اكتسػابو المػرءكىك أمر يسػتطي

لنصػػػؿ إلػػػى الكمػػػاؿ الخمقػػػي، كلػػػيكف ىػػػدفنا اهلل كحػػػب رسػػػكلو ، كااللتػػػزاـ بمػػػا أمرنػػػا بػػػو 

ليسػػػػػت سػػػػػيمة بػػػػػنفس الكقػػػػػت ، ك فػػػػػاألخبلؽ تيكتسػػػػػب بمجاىػػػػػدة الػػػػػنفس، تيػػػػػذيب الػػػػػنفس

يـــاركم خمقـــًا وخ إيمانـــًا أحســـنامأكمـــل المـــؤمنين :"()–قػػػاؿ رسػػػكؿ اهلل . االكتسػػػاب

أف مىػف  اهلل عمػػييـ  خػبلؼ عمػى ال نػانـ بعػد فحػدث بػيف المسػممي،  (2)"خيـاركم لنسـا ام

 .بالنصر 

فعػػػة أمتػػػو دكف النظػػػر الػػػذم يعمػػػك بعقيدتػػػو كأخبلقػػػو كىػػػك يسػػػعى لر فػػػالمؤمف ىػػػك      

"ال شػػؾ أف أمػػة اإلسػػبلـ ، كيعمػػؿ مػػف أجميػػا، لمصػػمحة فرديػػة، فيػػك يػػرل بعػػيف األمػػة
                                                 

(1)
أُٞعٞك ٝػ٢ِ ٓؾٔل ٓؼٞض، ، رؾو٤ن: ػبكٍ ػجل 4ٓ/454ط الجسش الوس٘ط،أثٞ ؽ٤بٕ ، ٓؾٔل ثٖ ٣ٍٞق،  

 ّ.2001 -ٛـ1422، 1ُج٘بٕ، : -ث٤وٝد-كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ
(
2
)
ّعٌي ، 4682، ههْ 220/ٓ 4ثبة اُل٤َُ ػ٠ِ  ى٣بكح اإل٣ٔبٕ ٝٗوةبٗٚ، ط ًزبة اَُ٘خ،،عٌي أثٖ دّد 

٢ٗ ، هبٍ األُجب1162، ههْ 454/ٓ 2أثٞاة اُوضبع، ثبة ٓب عبء ك٢ ؽن أُوأح ػ٠ِ ىٝعٜب، ط   الزشهزٕ

 . 846ؽَٖ  ؾ٤ؼ، ؾ٤ؼ ٍٖ٘ أثٞ كاٝٝك، ٓ 
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كحػػب الجيػػاد فػػي  ()يقػػدمكف حػػب اهلل سػػبحانو، كحػػب رسػػكلو كشػػباب اإلسػػبلـ حػػيف 

ف ليػـ فػي ك ػمى فػاهلل سػبحانو يي  ،عكة عمى كؿ غاؿو كرخيص في الحياةكحب الدسبيؿ اهلل 

. كتصػػبح الػػدنيا تحػػػت كمػػف بعػػد ضػػػعفيـ قػػكة ،األرض  كيبػػدليـ مػػف بعػػد خػػػكفيـ أمنػػان 

وَعَأ َ  كدليؿ ذلؾ قكلو تعالى:  . (1)سمطانيـ كاإلنسانية كميا منقادة ألمرىـ أك نيييـ "

ٍََِي ِهأي        َِ َكَوأف اْسأَتأْلَلَا اَنأ ًِأٌ اْنأَؤْب َُن  ََْسأَتأْلِلَفِن ٍََِي خَهُنوا ِهنْمْن َوَعِوْلوا انِةفِنَذفِت َن  انَلُه اَن

َُن هِّأي َكْعأأ ِ         ََُبأ َِّنِن َُأْن َوَن ًَِ اْبَتَ أي َن َُُن اَنأأ َُأْن ِدٍأَن ََُوملأَنِي َن َِْن َوَن َِأوًَِِْنْ أَهْنًأف ٍَعْبُأ ُوًَنٌِ نَأأف     َقأْبِل

 .[55النكر:]ٍُشَِْكْوىَ كٌِ تََْكاف وَهَي كَفَََ كَعْ َ ذَنََِّ ًَؤْوْنَكََِّ هُنُ انْفَفسِاْوىَ

حػػبلكة اإليمػػاف المتضػػمنة مػػف المػػذة كالفػػرح مػػا يجػػده المػػؤمف الكاجػػد ريػػب أف كال      

، بػػؿ البػػد أف كتفػػى فييػػا بأصػػؿ الحػػب، ال يي محبػػة العبػػد هللحػػبلكة اإليمػػاف تتبػػع كمػػاؿ 

، فمحبػػػة اهلل كرسػػػكلو أحػػػب إليػػػو ممػػػا سػػػكاىما، كأف يحػػػب المػػػرء ال يحبػػػو إال هلليكػػػكف 

الػػػذيف  يحػػػب المػػػؤمنيف (ف مػػػف محبػػػة اهلل، ككػػػاف رسػػػكؿ اهلل)كالمػػػؤمني( )الرسػػػكؿ 

ألنػػػو أكمػػػؿ النػػػاس محبػػػة هلل، كأحقيػػػـ بػػػأف يحػػػب مػػػا يحػػػب اهلل كيػػػب ض مػػػا  ييحػػػبيـ اهلل

    .(2)ضو اهلل يب 

فيػػي دنيكيػػة سػػتزكؿ ، هللافػػي فالمحبػػة تكػػكف نابعػػة مػػف اإليمػػاف، كأم محبػػة  لػػـ تكػػف 

أف يػػرث اهلل  إلػػى اهلل فػػبل تػػزكؿ أبػػدان؛ بػػؿ تمتػػد ه ارىػػافػػي أمػػا المحبػػة  ،بػػزكاؿ مسػػبباتيا
                                                 

(
1
)
 1، كاه اَُذّ ُِطجبػخ ٝاُْ٘و ٝاُزٞى٣غ، :563، ٓرشث٘خ األّالد فٖ اإلعالمػِٞإ، ػجل هللا ٗب ؼ،  

 ّ.  1976 -ٛـ1396

(
2
)
 .121، ٓ المْاشف الو(٘ئخ عي ٙلٖء سعبلخ ال جْدٗخاٗظو: 
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عػػف  ،عػػف أبػػي أمامػػة" ،ى لممتحػػابيف فيػػو، كتكجػػب محبػػة اهلل تعػػالاألرض كمػػف عمييػػا

"مـن أحـب  وأبغـض  وأعطـى  ومنـي  يقـد اسـتكمل أنػو قػاؿ:  (رسكؿ اهلل)

 .(1)"اإليمان 

كرجػاء كفػي كػؿ أمػر مػف مػف حػب كخػكؼ  ،جػب أف تكػكف حيػاة المسػمـ كميػا هللي     

 ، أف  كال ييػػدفع ردقضػػاءن ال ييػػ (عػػز كجػػؿ)"كقػػد قضػػى اهلل  يقػػكؿ ابػػف قػػيـ الجكزيػػة: أمػػكره

ػم ط  عميػو ،ال بػدب شينان سكاه عيذ بى بػو ك مف أح اشػت ؿ ، كأف مػف كأف  مػف خػاؼ غيػره سي

، كمػف أرضػى غيػره ه ر غيره عميو لـ ييبػارؾ لػو فيػو ، كمفبشيء غيره كاف شيؤمان عميو

ســمعت رســول : " . كدليػػؿ ذلػػؾ حػػديث عانشػػة قالػػت(2)" بسػػخطو أسػػخطو عميػػو كال بيػػدٌ 

ومـن  ،النـاس م ونـة ا بسخط النـاس كفـا  امن التمس رضاء ; "يقول( ) ا

 .  (3)"الناس إلىالتمس رضاء الناس بسخط ا َوَكم  ا 

 ، كىػكألنػو أسػاس محبػة اهلل تعػالى ،ال بد مف الجياديكتمؿ إيماف المسمـ  كحتى      

تحقيػػػؽ أىػػػداؼ كغايػػػات زالػػػة العقبػػػات كالمعكقػػػات التػػػي تحػػػكؿ دكف إلالطريػػػؽ األم ػػػؿ 

كقػػػد جعػػػػؿ اهلل أسػػػاس محبتػػػػو " ،سػػػممة كرفعتيػػػػاكبػػػو تتحقػػػػؽ عػػػزة األمػػػػة الم، المسػػػمميف

                                                 
(
1
)
،  ؾؾٚ 4680ههْ:  ل٤َُ ػ٠ِ ى٣بكح اإل٣ٔبٕ ٝٗوةبٗٚ،ًزبة اَُ٘خ، ثبة اُ،220/ٓ 4، طعٌي أثٖ داّد 

 . 845األُجب٢ٗ،  ؾ٤ؼ ٍٖ٘ أث٢ كاٝك، ٓ

(
2
)
 .14-13، ٓالْاثل الص٘ت 

(
3
)
ُْ٘ٚ، ههْ 213/ٓ 4، ط عٌي الزشهزٕ  ِٓ  .2414، ثبة 
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 يتضػػمف كمػػاؿ محبػػة مػػا أمػػر اهلل بػػو كالجيػػاد  الجيػػاد فػػي سػػبيمو، () كمحبػػة الرسػػكؿ

   ;ؿ تعالى في صفة مف يحبيـ كيحبكنو، كليذا قا(4)"ككماؿ ب ض ما نيى اهلل عنو

    ُوىَ ًِأأأٌ سَأأأبَِلِ انَلأأأهِ وَنَأأأف ٍَألَأأأفًْوىَ  أَذَِنأأأ ٍ عَلَأأأي انْوُأأأئْهِنِنيَ أَعِأأأزِ ٍ عَلَأأأي انْمَأأأفًٍَِِيَ ٍُجَفهِأأأ              

 .[54الماندة: ]نَوْهَ َ نَفِْنٍَ

التػػي انب ػػؽ منيػػا كيػػاف األمػػة  اإليمانيػػةالعقيػػدة  إلػػىيعمػػدكف  اإلسػػبلـإف  أعػػداء        

تى ؤٍ ،ذلػؾ ألنيػـ يػدرككف تمامػان أف  ىػذه األمػة ال تيػككجكدىا فيعممكف فييا معاكؿ اليدـ 

إذا كىنػػت عقيػػدتيا كال تيػػـز إال إذا ىيزمػػت عقيػػدتيا  إالف ك كالتيػػ مػػف ىػػذا المػػدخؿ،إال 

    .(1)كال يبمغ أعداؤىا منيا شينان كىي ممسكة بعركة اإليماف معتزة بو

فضػػػربكا أركع األم مػػػة فػػػي كػػػؿ مجػػػاالت  ،اإليمػػػاف ىػػػك المحػػػرؾ لمسػػػمؼ الصػػػالح كػػػاف

ىنػػاؾ يؿ اهلل، راجػػيف منػػو ال ػػكاب فػػي سػػبالحيػاة فػػي العبػػادة كفػػي العمػػؿ كفػػي التضػػحية 

 ، منيا:نماذج ك يرة

منػػا حتػػى يك  (إليمػػاف اسػػتمرت منػػذ بيًعػػث الرسػػكؿ )التضػػحيات التػػي يحركيػػا ا      

فػػالحرب بيننػػا كبػػيف ىػذا كستسػػتمر حتػػى يػـك القيامػػة، ألنػػو صػراع بػػيف الحػػؽ كالباطػؿ، 

جػكرج )ا األسػبؽ ، كىػذا مػا قالػو رنػيس أمريكػداننا ىي حػرب عقانديػة قبػؿ كػؿ شػيءأع

                                                 
(
4
)
 .131، ٓ المْاشف الو(٘ئخ 

(
1
)
ّ  1993 -ٛـ1413، 12، كاه اُْوٝم، :22-21، ٓ، ه شكزٌب ه  الِْ٘داٗظو: هطت، ٤ٍل ئثوا٤ْٛ 

 ثزةوف.
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كمػا دامػػت  .الحػرب مػػع المسػمميف ىػي حػرب صػميبيةكسػانؿ اإلعػبلـ بػأف  عبػر (بػكش

                                                                                                                                                                                               رسكالن   ( إيمانان كرضا باهلل ربان كبمحمد) فإنيا لف تزيد المجاىديف إال ،حربيـ صميبية

 (يػػػز كػػؿ صػػحابي مػػػف صػػحابة رسػػػكؿ اهلل )كػػاف مػػف حكمػػػة اهلل تعػػالى أف يتم     

بػػالرفؽ  أبػػك بكػػررؼ عيػػ―فمػػ بلن:عنػػدما ييػػذكر الصػػحابي ييػػذكر ىػػذا الخمػػؽ فبخمػػؽ كػػريـ 

خالػػػػد بالصػػػػبر، ك بػػػػبلؿ كصػػػػييب كعمػػػػار ، ك بالحيػػػػاءع مػػػػاف ك ، بالعػػػػدؿ مػػػػركع كالمػػػػيف

ػػػػخي ، ك مانػػػػةأبػػػػك عبيػػػػدة باألك بالشػػػػجاعة  رضػػػػي اهلل عػػػػنيـ  ،بػػػػاإلخبلصدم بيػػػػب بػػػػف عي

ر ىذه األخبلؽ فػي نفكسػيـ بػبل شػؾ ىػك اإليمػاف الػذم كمميػـ ككب   ىم  الذم نى أجمعيف، 

 .ييحتذمبأخبلقيـ  حتى أصبحكا م بلن 
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 لفصل الثالثا

 الحرب الت  يشناا االحتالل عمى األخالق وآثارها

         
 المبحث األول ; نشر الفساد.          

 
 ; عوامل بناء األمم وهالكاا . ثان المبحث ال       

 
 األخالقية الت  يشناا االحتالل  ; آثار الحرب ثالثالمبحث ال      
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 لثالثالفصل ا

 االحتالل عمى األخالق وآثارها االحرب الت  يشنا

 : تمايد

 يرىـ ككبيػػػػػرىـ جنػػػػػكد محتمػػػػػكف ألرضػػػػػناممػػػػػا ال شػػػػػؾ فيػػػػػو أف الصػػػػػياينة صػػػػػ         

، كىػػذا مػػا يعرفػػو كػػؿ طػػرؼ عػػف مجاىػػدكف مرابطػػكفكميػػـ كبالمقابػػؿ فػػإف الفمسػػطينييف 

كنحذفػو مػف  ،الصياينة يخططكف لنا لنترؾ الجيػاد ا خر حؽ المعرفة، لذلؾ ما فىًتيءى 

مشكبلت أخرل يقحمػكف أنظارنا إلى  أف يحكلكا يريدكف، ك كتسميتو ب ير اسموقامكسنا 

 السقكط األمني كاألخبلقي.ك ، كمف ىذه المشكبلت، نشر الفساد ،فييا مجتمعنا

 

 المبحث األول

 نشر الفساد

بَِْ هََِتََْيِ وَنَتَعْلْيِ عُلْوًّا وَقَ ََْنَف اِنَي كَنٌِ اِسََْاَِْلَ ًٌِ انْمِتَفبِ نَتْفْسِ ُىِ ًٌِ اَّ قفل تعفىل:

 .(2)"عمى الناس معنى يفسدكف ىك: "يتجبركف كيط كف كيفجركف.[4]اإلسراء:كَبِريًا

    ألنيـ ال قػػػيـ ليػػػـ،كػػؿ شػػػيء دكف رادع قيمػػػيإف حقػػد الصػػػياينة يبػػػيح ليػػػـ فعػػػؿ       

كػػف أف يتخمػػكا كال يم ،الييػػكد اإلفسػػاد متأصػػمة فػػي عقػػكؿ كنفػػكسك صػػفة اإلجػػراـ  ف  " إ

سػتمرار دكلػتيـ كرخػانيـ لكػكنيـ يعتبركنيػا سػر قػكتيـ كالضػماف لتفػكقيـ كأمػنيـ كا عنيا
                                                 

(1)
 .5ٓ/47، طر غ٘ش اثي كث٘ش 
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جػؿ إحقػاؽ همالػو أكمف يحتكـ ليذا الػنيص يبػيح لنفسػو فعػؿ كػؿ رذيمػة مػف  ،االقتصادم

متشػػػػب يف بالقاعػػػػدة القانمػػػػة )ال ايػػػػة تبػػػػرر  .مممكسػػػػان  فػػػػي كاقػػػػع الحيػػػػاة كتجسػػػػيدىا كاقعػػػػان 

 .(1)"الكسيمة (

شػػػػػعاؿ الفػػػػػتف ةتقػػػػػـك خطػػػػػط الصػػػػػييكني     ، كنشػػػػػر الفسػػػػػاد عمػػػػػى ت ذيػػػػػة األحقػػػػػاد، كا 

 :ـ1776 عػاـ (2)ايزىاكيػتك ،  كقد جاء في مخطط كاالنحبلؿ في المجتمعات المسممة

نتيجػػػػة المرجػػػػكة كىػػػػي تحطػػػػيـ الحككمػػػػات الشػػػػرعية الإلػػػػى الكصػػػػكؿ بصػػػػكرة تدريجيػػػػة 

خبلؽ القانمة عمييػا المجتمعػات تمييػدان كاألنظمة االجتماعية السميمة كتيديـ الديف كاأل

 .(3)لنشر الفكضى كالكفر كاإلرىاب كاإللحاد

نػو مػف خػبلؿ إشػاعة كتحقػؽ ليػـ بعػضه م كىذا ما يقـك بو األعداء في ببلد المسمميف،

 كزرع الفتف. كالتفكؾ األسرم،كالزنا ا الرب

 ولالمطمب األ 

 إشاعة الزنا

، فيػػػك فاسػػد ككيػػػبلت يجرىػػا عمػػػى المجتمعػػاتمإف  عػػدكنا يعمػػػـ مػػا فػػػي الزنػػا مػػػف      

مفسػدة الزنػا "ك  :يقكؿ ابف قػيـ الجكزيػة ،المسمـيسعى بكؿ كسيمة إلشاعتو في المجتمع 
                                                 

(1)
 ّ. 2005، ::ثلٕٝ، 4/ٓ 1، طالغ ْط األهٌٖ دّاف  ّ ثبسهاث٢ ػجل اُ٘ب و ػلٗبٕ،  

(
2
)
آكّ ٝا٣يٛبٝد: ٛٞ أؽل هعبٍ اُل٣ٖ ا٤َُٔؾ٤٤ٖ ٝأٍزبم ػِْ اُذٛٞد ك٢ عبٓؼخ )اٗـُٞدل ّدزبد(األُٔب٤ٗخ، اهردل  

ُؾبك، ٝارةَ ثٚ ًجبه أُواث٤ٖ ا٤ُٜٞك ًِٝلٞٙ ثاػبكح ر٘ظ٤ْ ثوٝرًٞٞالد ؽٌٔدبء  د٤ٜٕٞ ػٖ ا٤َُٔؾ٤خ ٝاػز٘ن اإل

، ّدوػ ٝرؼ٤ِدن: ف٤دو 12،ٓ  الِ٘حْد ّساء كحل خشٗوحخٝٝضغ فطخ ُْٜ ٤َُِطوح ػ٠ِ اُؼبُْ. اٗظو: ًبه، ُٝد٤ْ ،

 ّ.1982-ٛـ2،1402ُج٘بٕ، : -ث٤وٝد -هللا اُطِلبػ، كاه اٌُزبة اُؼوث٢

(
3
)
 .13-12، ٓخ ً ظ الوشاٗظو:  
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 العػار عمػى أىميػا كزكجيػا كأقاربيػافإف  المرأة إذا زنت أدخمت  ،مناقضة لصبلح العالـ

ٍف حممػت مػف  نكسٍت رؤكسيـ بيف الناس.ك  جمعػت بػيف الزنػا  ، فػإٍف قتمػت كلػدىاالزنػاكا 

مىتٍػػوي الػػزكج أدخمػػت عمػػى أىمػػو كأىميػػا أجنبيػػان لػػ ف حم  يس مػػنيـ فػػكر يـ كلػػيس كالقتػػؿ، كا 

                                                                                                                                                        .غيػر ذلػؾ مػف مفاسػد زناىػا إلػىكلػيس منيـ؛ ،كانتسػب إلػييـ ،كخػبل بيػـ ،منيـ، كرهىـ

فسػػػاد المػػرأة المصػػكنةكأمػػا الرجػػؿ فإنػػو يكجػػػب اخػػتبلط األنسػػ كتعريضػػػيا  اب أيضػػان، كا 

 (1)".  خرةالمفساد. كفي ىذه الكبيرة خراب الدنيا ك 

د مفسػدة القتػؿ بعػ فمػيس"بف القػيـ:اكلعظـ مفسدة الزنا فإف  عقكبتو كانت عظيمة، يقكؿ 

كلػػك بمػغ العبػػد  ،كليػذا شيػرع فيػػو القتػؿ عمػى أشػػنع الكجػكه كأصػعبيا .أعظػـ مػف مفسػػدتو

لعػػؿ ابػػف القػػيـ يقصػػد  .(2)أف حرمتػػو قيًتمػػت كػػاف أسػػيؿ عميػػو مػػف أف يبم ػػو أنيػػا زنػػت"

نتػػو أك زكجتػػو أك غيرىػػا بحرمػػة العبػػد المسػػمـ كػػؿ امػػرأة تخصػػو م ػػؿ أمػػو أك أختػػو أك اب

 .  مف محارمو

رسػػػكؿ  كؿقػػػل ،خػػػراب العػػػالـ عبلمػػػاتمػػػف ك  مػػػف أشػػػراط السػػػاعة، الزنػػػاكظيػػػكر       

ــم، ويظاــر أن ُير مــن أشــراط الســاعة "  :( (اهلل ــي العم  الخمــروُيشــرب  ،الجاــلي

 .(1)"ويظار الزنا 

كبسبب مفاسد الزنا عمى الفرد كالمجتمع فػإف العػدك يحػاكؿ إشػاعة ىػذه الرذيمػة بشػتى  

 :كمف ىذه الكسانؿالكسانؿ التي تقكد إلييا ،
                                                 

(1)
 .377، ٓالذاء ّالذّاء 

(
2
)
 .378، ًٓ ظ الوشخ  

(
1
)
 .80،ههْ 1ٓ/46، ًزبة اُؼِْ، ثبة هكغ اُؼِْ ٝظٜٞه اُغَٜ ،طصس٘ر الجخبسٕ 
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     وَاسْتَفْزِ ْ هَيِ اسْتَطَعْالَ هِنَُْنْ كِةَوْتََِّ  قاؿ تعالى::نشر ال ناء بحجة الطرب -1

 .(2)أم: استخفيـبالميك كال ناء : قاؿ مجاىد ،[ 64:اإلسراء ] 

 كانية أف ييقػػػؿ مػػػف اسػػػتماع السػػػماع قػػػاؿ الجػػػاحظ:"كينب ي لمػػػف أراد قمػػػع نفسػػػو الشػػػيك 

سػػػماع قػػػكة عظيمػػػة فػػػي إ ػػػػارة فػػػػإف لم؛ الشػػػابات مػػػنيف المتصػػػنعاتك  لنسػػػاءخاصػػػة ابك 

  ذلؾ أف تككف المسمعة مشتياةن متعممة الستمالة العيكف إلييػا إلى ؼأضيفإذا  الشيكة 

   .(3)فربما لـ يستطع دفع جميعيا عف نفسو"اجتمع عمى السامع حكادث ك يرة، 

يكػػػكف فتنػػة كأك ػػر مػػػا  ، إذا كػػاف متصػػنعان كػػبلـ الجػػاحظ يبػػيف أف صػػػكت النسػػاء      

  ، كتكػػػكف قػػػادرة عمػػػى اسػػػتمالة السػػػامع ليػػػانػػػي ى ف صػػػكت المػػػرأة متصػػػنعان عنػػػدما تي يكػػػك 

ًَلَف تَألْ َعْيَ كِأفنْاَوْلِ ًَََطْوَأَِ   : يمو كقد حذر اهلل تعالى مف بقكلوتن ك كذلؾ بتنعيـ صكتيا 

: النسػػاء فػػي ابػػف عاشػػكر يقػػكؿ  [32: األحػػزاب]اَنأأًَِ ًِأأٌ قَلْبِأأهِ هَأأٌَََ وَقْلْأأيَ قَوْناأأف هِعَُْوًاأأف   

ـ  إلػػى  كبلميػػف رقػػة طبيعيػػة كقػػد يكػػكف لبعضػػيف مػػف المطافػػة كلػػيف الػػنفس مػػا إذا انضػػ

ىينتو مف ىينة التدلؿ، فإذا بدا ذلؾ عمى بعض النسػاء ظػف بعػض لينيا الجبمٌي قريبت 

مػػػف ييشػػػػاًفيييا مػػػف الرجػػػػاؿ أنيػػػا تتحبػػػػب إليػػػو، فربمػػػػا اجتػػػرأت نفسػػػػو عمػػػى الطمػػػػع فػػػػي 

   .(1)الم ازلة فبدرت منو بادرة تككف منافية لحرمة المرأة

                                                 
(
2
)
 . 5ٓ/93، طر غ٘ش اثي كث٘ش 

(
3
)
 .42ٓ رِزٗت األالال  للدبزظ، 

(
1
)
 . 9/ٓ 22،طالزسشٗش ّالزٌْٗشاٗظو:  
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، حيث أصػبح لمم نيػات الحظػكة كالمكانػة ال يخفى عمى أحد خطكرة ىذا األمرك        

كمػػا حػػدث فػػي حػػرب عػػاـ ،، ممػػا جػػر اليزيمػػة رفيعػػة عنػػد ك يػػر مػػف الزعمػػاء العػػربال

فػػػي  م ػػػـك ت نػػػي معكػػػـ، حيػػػث كػػػانكا يقكلػػػكف لمجنػػػكد العػػػرب: قػػػاتمكا كأـ كسػػػبعة كسػػػتيف

 .المعركة

 بػيف الحػؽ كالباطػؿ يػـك عف سػماع ال نػاء؟ قػاؿ: إذا ميػز اهلل(2)"سينؿ القاسـ بف محمد 

ٍكًز الباطؿ، قاؿ أخػذان مػف قػكؿ اهلل .(3): فأىٍفًت نفسػؾ"القيامة أيف يقع ال ناء؟ قيؿ: في حى

 .[32 واع :]ةًََْْوىًََوَفذَا كَعْ َ انْذَ ِّ اَِنف انَ لَفلْ  ًَؤًََيٰ تْ تعالى:

، فأصػػػبح االخػػػتبلط اسػػػتياف المسػػػممكف بمػػػا نيػػػت الشػػػريعة عنػػػو :كالخمػػػكةاالخػػػتبلط  -2

ف حتػػػى إ ،بلت كفػػػي أمػػػاكف العمػػػؿ كفػػػي كػػػؿ مكػػػاففػػػي البيػػػكت كالحفػػػدكف قيػػػكد  ان منتشػػػر 

، كفػي الحفػبلت مػدعيف عفػتيـأصػبح يتػرؾ األجانػب يػدخمكف بيػكتيـ  ؿاالك ير مػف الرجػ

، كفػػي أمػػاكف العمػػؿ نفتػػاح كأف  ىػػذا مػػا يتطمبػػو الفػػرحع النسػػاء بحجػػة االيخػتمط الرجػػاؿ مػػ

كمف يرل ىػذه الممارسػات فػي المجتمػع المسػمـ يظػف  تككف الخمكة كراء األبكاب الم مقة،

مفسػدة لكجػدنا كراءىػا  لػك بح نػا عػف كػؿمػع أننػا  ،يا عادات كتقاليػد أك ىػي مػف الػديفأن

 ىاء ما يكفي لنشر أكبر المفاسد فتكان بالمجتمعات.، فيـ لدييـ مف الميارات كالدالييكد

 .(1)" ن ثالثاما الشيطانإال كاال يخمون رجل بامرأة  "(قاؿ رسكؿ اهلل)
                                                 

(
2
)
(، ًبٕ ٖٓ ٍبكاد اُزبثؼ٤ٖ ٝأؽل اُلوٜبء اَُدجؼخ ْ ثٖ ٓؾٔل ثٖ أث٢ ثٌو اُةل٣ن)ٛٞ اُوبٍ القاسـ بف محمػد: 

، رؾو٤دن: 121، ٓ ، سعبلخ الوغزششذٗياُن١ ًبٗٞا ك٢ أُل٣٘خ أُ٘ٞهح،  أُؾبٍج٢، أثٞ ػجل هللا اُؾبهس ثٖ أٍل

 ّ.1971-ٛـ1391، 2ػجل اُلزبػ أثٞ ؿلح، كاه اَُذّ ُِطجبػخ ٝاُْ٘و، :

(
3
)
 .121ٓ  ،ً ظ الوشخ  
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الرجػػؿ نكػػرة فػػي الحػػديث كالمػػرأة كػػذلؾ، فػػبل تزكيػػة لرجػػؿ أك امػػرأة فػػي ىػػذا المضػػمار كال 

لػػيس إلنسػػاف اسػػت ناء مػػف القاعػػدة كىػػذا مػػا يبعػػث عمػػى االطمننػػاف إذ أف ىػػذا الضػػعؼ 

 بعينو.

كمف ىذه الطػرؽ خػركج  ،فاحشة الزنا إلىمنع اإلسبلـ كؿ الطرؽ المؤدية  :التبرج -3

ة ضػػعاؼ النفػػكس كىػػذا يػػؤدم إلػػى اسػػتمال ،مػػاـ الرجػػاؿ األجانػػب كىػػي متزينػػةالمػػرأة أ

ال ي ػػار عمػػى  اإلحسػػاس، ككلييػػا متبمػػد نحػػك رذيمػػة الزنػػا فالمتبرجػػة متجػػردة مػػف الحيػػاء

ػػمب،، عرضػػو كشػػرفو كلك ػػرة  كمػػف ال ي ػػار عمػػى عرضػػو ال ي ػػار عمػػى كطػػف نييػػب كسي

، مػػع أف المػػرأة أنػػو أمػػر مػػألكؼ عػػادمزعمػػكف المتبرجػػات أصػػبح الك يػػر مػػف النػػاس ي

تػػكدم بػػالمجتمع إلػػى مسػػتنقع الزنػػا، ممػػا يجػػر عميػػو  ،كا  ػػارة المتبرجػة ىػػي كسػػيمة إغػػكاء

  رة م ػػػؿ مػػػػرض اإليػػػػدزكانتشػػػػار األمػػػراض الخطيػػػػ ، كخطػػػػر التفكػػػؾ كاالنييػػػػارالػػػكيبلت

بأيػدم  المسمـ، بأف ينيار المجتمع بذلؾ قد حققكا أىدافيـ كمخططاتيـكيككف األعداء 

كالدليؿ عمى أف انتشار الزنا مف مخططػات الييػكد ىػك أنيػـ" فػي أعقػاب حػرب ، أبنانو

أنػزؿ الييػكد حػكالي مػانتي ييكديػة مػف الكاسػيات العاريػات فػي  ـ( 1967حزيراف عػاـ)

ضػػعاؼ تمسػػكيـ بػػدينيـ كمقدسػػاتيـ س كالخميػػؿ، كذلػػؾ إلفسػػاد الشػػباب،كػػؿ مػػف القػػد  كا 

يػػػػة كالمػػػػراقص فػػػػي المػػػػدف كمػػػػا عممػػػػكا عمػػػػى نشػػػػر دكر الميػػػػك كالبػػػػارات كالنػػػػكادم الميم

                                                                                                                                            
(
1
)
 . 2165، ههْ 38/ٓ 4ثبة ٓب عبء ك٢ ُيّٝ اُغٔبػخ ، ط ًزبة اُلزٖ،، عٌي الزشهزٕ 
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، كأغرقػػػػكا األسػػػػكاؽ العربيػػػػة بػػػػالمجبلت الممينػػػػة بالصػػػػكر العاريػػػػة كاألفػػػػبلـ الفمسػػػػطينية

 .(1)اإلباحية "

مير الشػباب ذا المخطط الذم يحيكو الصػياينة لتػدعمى المجتمع المسمـ أف يتصدل لي

 (2): بكؿ كسيمة ناجعة منيا

، كغمػػؽ الػػدكاعي التػػي ليػػذه الفاحشػػة البشػػعةسػػد األبػػكاب المفتحػػة التػػي تػػؤدم   -1

 .  تتسبب فييا

تخصػػػيص دركس تربكيػػػة كاعيػػػة فػػػي ىػػػذا الميػػػداف لمتكعيػػػة كتكػػػكيف المػػػركءة   -2

 كتيذيب األخبلؽ. 

فػػي سػػف الشػػباب بعػػد انتيػػاء سػػف المراىقػػة كالػػدخكؿ التعجيػػؿ بتػػزكيص األيػػامى   -3

 كيدخؿ في ذلؾ تيسير الزكاج. 

صػػػػالحة لمػػػػردع فػػػػي كػػػػؿ زمػػػػاف الرجػػػػكع إلػػػػى إقامػػػػة الحػػػػدكد الشػػػػرعية ألنيػػػػا ال  -4

 .  كمكاف

 ن المطمب الثا

 فكك األسريإشاعة الت

                                                 
(1)
، كاه اُزٞى٣دغ ٝاُْ٘دو اإلٍدذ٤ٓخ 69، ٓصشاعٌب ه  الِْ٘د ث٘ي الوب حٖ ّالوغحز جلٓبض٢، ٓؾٔل ئثوا٤ْٛ،  

 :: ثلٕٝ، د: ثلٕٝ.

(
2
)
 2، كاه اإل٣ٔددبٕ ٝاُؾ٤ددبح، :128 -127، ٓ رشث٘ححخ ال ححش ى لد٘ححل اإلٗوححبىاٗظددو: أثددٞ ى٣ددل، كددٞى١ ٓؾٔددل،  

2012 .ّ 
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كتماسػكيا ىػك قػكة لػو،  لػذلؾ سػعى  األسرة ىي النػكاة الصػمبة لممجتمػع المسػمـ        

 :  بػ كيا بكؿ السبؿ فقاـيألعداء إلى العمؿ عمى تفكا

بل بػػػػفأخػػػػذكىا نػػػا كبناتنػػػػا بيػػػػا أبناؤ التػػػػي انبيػػػػر  كالحضػػػػارة ال ػػػربيتيف: نشػػػر ال قافػػػػة أوالً 

"لػـ يكػف العقػؿ العربػي فػي يػـك مػف أيػاـ اتصػالو بال قافػة كالحضػارة ال ػربيتيف : ضػكابط

، كىػك ال مانينيػات عمػى كجػو التحديػد ايػةاليػـك  كمنػذ بدعميو أك ر انبياران بيما مما ىك 

التػراث  ػـ  كدفعيػـ إلػى احتقػار ،يف العػرب عػف إدراؾ االختبلفػاتالحػدا يانبيار أعمى 

حتى أصبح العقػؿ العربػي مػنفعبلن  الكصكؿ بالتبعية ال قافية لم رب إلى أبعد نقطة فيو،

    .(1)كليس فاعبلن 

، وذراًعــا بشــبرٍ  شـبًرا قــبمكم مــن نَ نَ َسـ ن  لتتــبعُ " قػػاؿ: حػيف( كىػذا حػذر منػػو الرسػكؿ)

. قْمنا; يـا رسـوَل اِ، الياـوُد والنصـارى؟ حتى لو سمكوا جحَر ضبٍّ لسمكتمو  بذراٍع 

 .(2)"؟يمن ;قال

ربيػة ف  ال قافػة ال إحيث  ر لنا  قافتو المخالفة لديننا كقيمنا،ال رب أصبح ييصد  ف       

ك مػف القػيـ الركحيػة كاألخبلقيػة، كفييػا انسػبلخ خمػإال أنيػا تنافعة مػف الناحيػة الماديػة، 

 مضػػار ال قافػػة كمكقػػؼ اإلسػػبلـ منيػػالػػذلؾ عمػػى الػػدعاة نشػػر التكعيػػة عػػف مػػف الػػديف، 

مكف فػإف  ألف مخالفة الشريعة اإلسبلمية فيو ذؿ كميانة لممسمميف، فكمما عصػى المسػم

 كالتأييد كالعزة.  ف معيـ بالنصرك كعندما يمتزمكف أكامره يك ،اهلل تعالى يتخمى عنيـ
                                                 

(
1
)
ا٣ٌُٞذ ::  -، ٓطبثغ اُٞ:37ٖٓ الوشاٗب الو  شح ًسْ ًظشٗخ ً ذٗخ عشث٘خ،اٗظو: ؽٔٞكح، ػجل اُؼي٣ي،  

 ّ. 2001 -ٛـ1422ثلٕٝ، 

(
2
)
 .3456، ههْ 2/492، ًزبة األٗج٤بء، ثبة ٓب مًو ػٖ ث٢٘ ئٍواي٤َ،  طصس٘ر الجخبسٕ 
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ـــاً  ، إف  الػػػدعكة إلػػػى تحريػػػر المػػػرأة ىػػػي دعػػػكة تحريػػػر المػػػرأةمػػػا ييسػػػمى ب إلػػػى: دعػػػا ثاني

كانحرافيػػا عػػف القػػيـ كالمبػػادئ ، ألف انحبلليػػا األجيػػاؿ كصػػانعة الرجػػاؿ ةتسػػتيدؼ مربيػػ

يقػكؿ  ،، فقد جرب ال رب ىػذه الػدعكة فنػدـ أشػد النػدـىك تفكؾ لؤلسرة المسممةالقكيمة 

ـ  ػػػ " اتركػػػكا لممػػػرأة حريتيػػػا المطمقػػػة كاممػػػة بػػػدكف رقيػػػب :سػػػكؼ األلمػػػاني شػػػكبنيكرالفيم

     كف معػػػػػي لمفضػػػػػيمة كالعفػػػػػة رٍ كال تنسػػػػػكا أنكػػػػػـ سػػػػػتى  قػػػػػابمكني بعػػػػػد عػػػػػاـ لتػػػػػركا النتيجػػػػػة،

 .(1)كاألدب "

  فػإف تيركػت دكف ىػذا الرقيػب ضػاعت  ،ابعة لمرجؿ، كىػك الرقيػب عمييػاالمرأة بفطرتيا ت

 . معفة كالطيارة كالنقاءعيا ضياع لكبضيا

كتخمػت فخرجت المػرأة مػف بيتيػا  ،ببل ضكابطخارج المنزؿ دعا إلى عمؿ المرأة : ثالثاً 

مقػػت لػػو الحضػػانات ممػػا فػػي كتركػػت أطفاليػػا فػػي أيػػدم المربيػػات ك ، عػػف دكرىػػا الػػذم خي

خػبلؽ كازديػاد الجػرانـ فػي كانخفػاض مسػتكل األ ،عمػى تػربيتيـ تربيػة سػكية ان شكؿ خطػر 

ممػػا  األطفػػاؿ الػػذيف ىػػـ عػػدة األمػػة إنجػػاب، كأيضػػان المػػرأة العاممػػة تعػػزؼ عػػف المجتمػػع

طالػػػة بػػػيف الرجػػػاؿ بسػػػبب ، أضػػػؼ إلػػػى ذلػػػؾ ازديػػػاد البييضػػػعؼ المجتمػػػع كييػػػدد بفنانػػػو

 .عمؿ المرأة

معمػػؿ لسػػاعات طكيمػػة إلػػى تػػرؾ االىتمػػاـ بػػالزكج كمػػا أدل خركجيػػا مػػف المنػػزؿ ل      

فػػي ازديػػاد نسػػبة الطػػبلؽ كانييػػار ك  ،ابط االجتماعيػػةتمػػزؽ الػػرك بممػػا يتسػػبب  ،كبػػالمنزؿ

الممجػػػأ ا مػػػف ألبنانيػػػا كفػػػي ذلػػػؾ تػػػرؾ لمسػػػنكليتيا، كمخالفػػػة ليػػػدم ىػػػي األسػػػر التػػػي 
                                                 

(
1
)
 ّ.1999-ٛـ1420، 7اُو٣بض، : -، كاه اُّٞهام 209، ٓالوشأح ث٘ي ال  َ ّال بًْى ٓةطل٠،اَُجبػ٢،  
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ُكمُُّكْم َراٍع  وَمْسُ وٌل َعـْن َرِعي ِتـِ  " المرأة بقكلو: حيف كضح حدكد مسنكلية( )الرسكؿ 

َوَوَلـِدِ  َوِهـَ  َمْسـُ وَلٌة َعـْنُاْم ..َأاَل َيُكمُُّكـْم َراٍع َوُكمُُّكـْم  َااَعَمى َبْيِت َبْعمِ  ..َواْلَمْرَأُة َراِعَيةٌ 

 .(1)"َمْسُ وٌل َعْن َرِعي ِت ِ 

، إال أنيػا تكاجػو  بك يػر مػف التيػارات التػي سرة المسممة تقاـك ما يحاؾ ضػدىاكاأل     

اقتحػاـ بلؿ ، مػف خػالمنيص الصحيح الذم يضػمف سػبلمتيا، كترابطيػاتعرقؿ السير في 

القػيـ كاألخػبلؽ ممػا يشػككيـ فػي ، ف مكتكبة كمسمكعة كمرنيػة لؤلبنػاءأجيزة اإلعبلـ م

فيتذبػػذبكف بػػيف  قافػػة دخيمػػة جديػػدة كبػػيف القػػيـ كاألخػػبلؽ التػػي تربػػكا  ،التػػي تربػػكا عمييػػا

أم المنػػاىص يعتنػػؽ، فالمعركػػة تشػػتد  الشػػاب أك الفتػػاة  ، كبػػذلؾ ال ييحسػػفىاعمػػى مكانػػد

، كال سػػػػبيؿ لؤلسػػػػرة غيػػػػر كضػػػػع أسػػػػاليب كمقكمػػػػات لبلنتصػػػػار المنيجػػػػيفضػػػػراكة بػػػػيف 

، سػػيما أف الك يػػر مػػف الشػػباب كالفتيػػات قػػد انجػػرؼ كاىتػػز لديػػو الفكػػر كحمايػػة أبنانيػػا

، فضػػػعفت سػػػرة ال ربيػػػةتشػػػبو األ تأصػػػبحالمسػػػممة ف األسػػػرة إحتػػػى  ،كالقػػػيـ األصػػػيمة

 .ة أفرادىادعقي

سػػف تطبيػػؽ اإلفػػي كالعػػبلج يكمػػف        سػػبلـ، كعػػرض نمػػاذج ألبنػػاء األعػػداء الػػذيف حي

 ، باست ناء القمة القميمة منيـ.فمتمرديف عدكانيي يـكنجديستربكا عمى التحرر 

كعندما انجرت  كالمبلحظ أف أك ر فرد مستيدؼ في األسرة المسممة ىك المرأة،       

ظاىركىػا لػذيف ، كأسػاء إلييػا ا" أساءت إلػى نفسػيا المرأة كراء المكاند فإنيا بذلؾ تككف

بعػػد أف كانػػت ًعرضػػان ف، ممػػف يزعمػػكف أنيػػـ أنصػػارىا. أصػػبحت مشػػكبلن يتطمػػب الحػػؿ
                                                 

(
1
)
 .2554،ههْ 2ٓ/222، ًزبة اُؼزن، ثبة اُؼجل هاع ك٢ ٓبٍ ٤ٍلٙ، طصس٘ر الجخبسٕ 
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تـ معػػو عمػػى مػػبلن  قػػيبلن يضػػيؽ بػػو األب كاألخ كيتحػػحصػػبحت يصػػاف كأمانػػة تحفػػظ، أ

ككػػؿ امػػرأة تعانػػد الفطػػرة كمػػا يكػػكف عميػػو كػػؿ مػػف الرجػػؿ  .(1)"المػػرأة أف تعمػػؿ لتعػػيش

كلػػػػيس الرجػػػػؿ رجػػػػبلن، بػػػػؿ ىػػػػـ المتشػػػػبيكف كالمتشػػػػبيات كالمػػػػرأة فميسػػػػت المػػػػرأة امػػػػرأة 

ف شػنت فقػؿ الػديك كف كالػديك ات،  ىػذا مػا أصػبح عميػو حػاؿ كالمخن كف كالمخن ات ، كا 

الك يػػر مػػف النسػػاء بعػػد أف خصػػيا الشػػرع بك يػػر مػػف التشػػريعات التػػي تضػػمف الحفػػاظ 

استوصـوا و :" ( )، قػاؿ رسػكؿ اهللكابنػان عمييا كرعايتيا مف قبؿ الرجؿ أبان كأخان كزكجان 

ضػركرة رعايتيػا ( ( يكصػي الرجػاؿ بالنسػاء، إلدراكػو )فالرسكؿ ) (2)"بالنساء خيراً 

، فالرجػػؿ أقػػدر عمػػى إدارة دفػػة كالحفػػاظ عمييػػا مػػف قبػػؿ مػػف ىػػك أقػػكل منيػػا كىػػك الرجػػؿ

    .النجاة شاط الحكـ في الحياة الزكجية، كالرباف الذم يقكد سفينة الحياة الزكجية إلى 

كلكف عنػدما يصػبح عمميػا  ،صريحة تمنع عمؿ المرأة في القرهف كالسنة نصكصليس 

 ألف عمػػؿ الرجػػؿ خػػارج ،نظامػػان فػػي المجتمػػع فػػإف ذلػػؾ بػػبل شػػؾ ييخػػالؼ ركح الشػػريعة

؛ فيػػػك األقػػػدر عمػػػى تحمػػػؿ مشػػػاؽ الحيػػػاة كصػػػعكبة البيػػػت ىػػػك األسػػػمـ لؤلسػػػرة المسػػػممة

، كىػذا ييػا متماسػكة بعيػدة عػف التفكػؾيبق لرعايػة األسػرةفػي بيتيػا المرأة  كجكدالعمؿ، ك 

 .  كفيؿ بإفشاؿ ما ييحاؾ لؤلسرة مف مؤامرات

ذا      بح نػػا فػػي دعػػكة مسػػاكاة المػػرأة بالرجػػؿ أك حقػػكؽ المػػرأة نجػػد أف مػػف يػػدعكف  كا 

حتػػػى  ،صػػػراع كتنػػػازع إلػػػىلػػػذلؾ قمبػػػكا العبلقػػػة بػػػيف الرجػػػؿ كالمػػػرأة مػػػف مػػػكدة كرحمػػػة 

                                                 
(
1
)
 .82، ٓزصًٌْب هِذدح هي دااللِب اٗظو: 

(
2
)
 5185هْ ، ًزبة اٌُ٘بػ، ثبة اُٞ بح ثبَُ٘بء، ه383/ٓ 3، طصس٘ر الجخبسٕ 
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إفسػاد  ييدفكف مػف كراء ذلػؾ إلػىىـ ك  ،المدكد دكتنظر لمرجؿ بنظرة الع المرأةأصبحت 

قَأأفلَ قػاؿ تعػالى:، الػذم ييػدد كيػػاف األسػرةكتعكيػػر صػفكىا  ،الحيػاة بػيف الرجػؿ كالمػرأة

ؿ فرد فػي ىي أ اهلل سبحانو كتعالى ك ،[50طو: ]بَكُنَف اَنًَِ أَعْطَي كَْل تٌَْءٍ َِلْاَهُ قْنِ هَ َى

كركػب فيػػو مػػف الطبػػانع  ،لكظيفػػة معينػػة ،ف أك جمػػادأك حيػكاذرة مػػف نبػػات  كػػؿ  الكػكف

، فمماذا نطبػؽ ىػذا عمػى كػؿ قـك الحياة الحدي ة في كؿ شؤكنياكعمى ذلؾ تما يناسبو، 

   .(1)شيء كنأبى تطبيقو في الرجؿ كالمرأة؟

، فمػك عػرؼ لقيػاـ بكاجبػاتيـتخمػي أفرادىػا عػف اكمف األمكر التي تيدد األسػرة المسػممة 

 .كهداىا لسممت األسرةفرد كاجباتو كؿ 

إذا كاف يجمع بيف أك ػر مػف  العدؿ بيف الزكجاتك  ،المير كالنفقة: ىي واجبات الزوج 

 .(2) عدـ اإلضرار بالزكجةك ،زكجة

 

 

 

كأف أف تطيعو فػي غيػر معصػية، كأف تحفظػو فػي نفسػيا كمالػو، ىي:  واجبات الزوجة

 .(1)تمتنع عف أم شيء يضيؽ بو الرجؿ

                                                 
(1)
 .93، ٓ زصًٌْب هِذدح هي دااللِباٗظو:  

(
2
)
 ّ.1999 -ٛـ1419، 2، كاه اُلزؼ ُإلػذّ اُؼوث٢، :2ٓ/423، ا٤َُل ٍبثن، طف َ الغٌخ اٗظو: 

(
1
)
 .2ٓ/462، طف َ الغٌخ  اٗظو: 
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َٕ اٍِِفيُ قفل تعفىل:  ،بر الكالديف كطاعتيما; ىي واجبات األبناء َٕ تَعْبُ ُواْ اِ وَقَ َي بَكََُّ أَ

        َٕ ٍّ َو ََُوأأآ ْأ َٖ َتْاأأل َن ًَأأ َُٖهَوأأف  ََ َأَدأأُ ُهَوف َأْو ِك ََِي ِعنأأَ َك اْنِمَبأأ ٍَأأْبْل ًاف ِاِهأأف  ٍِْي ِاْدَسأأف  َوِكفْنَواِنأأَ 

ََُوأف        فتَنَََْْهُوَف وَقْل َنَُوَف قَوْٕا كََِ ً َِْدَوأِ  َوْقأل ِببِّ اْبَدْو َللل ِهأَي ان ََُوأف َجَنأفَح انأ ِِْفْض َن َوا

 .[24-23 اإلسراء :] كَوَف بَكََِفًٌِ صََِريًا

 .أال يسمعيما قكالن يؤذييما، كأف يفعؿ ما يرضييماك  ،خدمتيمامف بر الكالديف ك 
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ذاب األحقاد كالض انف كيػذيقكف البشػرية كجػع ىػذه األحقػاد فتنػان يعاني الييكد ع       

ف بيػا أحقػادىـ التػي ال ك ك رٍ ، كيىػ، كحركبػان ي يركنيػايـ بعضان بعضالشعكب دكنيا بيف كقً يي 

   .(1)تنطف 

 نجػػد الييػػكد كراء كػػؿ فتنػػة ىػػذا الدكلػػة المسػػممة إلػػى يكمنػػا لنعػػد إلػػى التػػاري  منػػذ نشػػأة 

 فيـ:

فأكػؿ منػو الصػحابي الجميػؿ بشػر  (حػـ الشػاة لمرسػكؿ)في لالذم كضع السـ  -1

 ان كاف ييكدي (2)بف البراء فأصيب 

ىػػك السػػاحر لبيػػد بػػف األعصػػـ الييػػكدم مػػف  ،ان ييكديػػ كػػاف ()كالػػذم سػػحره   -2

 .(3)بني زريؽ

الذم جمع بيف بني قريظة كبيف قريش كالقبانؿ األخرل في غزكة بنػي قريظػة ك   -3

اِىِ تَأأأَِ  ، قػػػاؿ تعػػػالى:يػػػي بػػػف أخطػػػبك حمػػػف بنػػػي النضػػػير ىػػػ ان كػػػاف ييكديػػػ

اَنٍَِيَ عَفهَ تِ هِأنَُْنْ قْأنِ ٍَناْ ْأوىَ       ان ِوَابِّ عِن َ انل هِ اَنٍَِيَ كَفََُواْ ًََُنْ َٕ ٍُئْهِنُوىَ

 بنػكبيػـ فػي ا يػة  يٌ نًػعٍ المى ، [56-55األنفػاؿ:]ٍََتاْأوىَ  َٕ    عََْ َهُنْ ًٌِ كْلل هَأَِ ٍ وَهُأنْ   

                                                 
(
1
)
 .29ٓ  ه شكزٌب ه  الِْ٘د،اٗظو:  

(
2
)
 .1204، ٓع٘ش أعالم الٌجالء 

(
3
)
 .5766، ًزبة اُطت، ثبة اَُؾو،هه4ٓ/49ْ، طصس٘ر الجخبسٕ  
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،  ػـ اعتػذركا العيػد فأعػانكا مشػركي مكػة بالسػبلحنقضػكا  ،النضػير كبنػظة ك قري

 .(1) انية فنقضكا يـك الخندؽ (فعاىدىـ الرسكؿ) فقالكا:نسينا

كمػػػا تبلىػػػا مػػػف نكبػػػات كػػػاف  (مػػػؽ الشػػػانعات فػػػي فتنػػػة مقتػػػؿ ع مػػػاف )كالػػػذم أط -4

عاؿ الفتنة فػي في إش ؿفعا الذم كاف لو أ ره  الييكدم، (2)"ىك "عبد اهلل بف سبأ  ان ييكدي

 .(3)"(اهلل عنيمارضي )خبلفتي ع ماف كعمي

 إلػػػػى، كأدت القكميػػػػة فػػػػي دكلػػػػة الخبلفػػػػة األخيػػػػرةكالػػػػذم كػػػػاف كراء إ ػػػػارة النعػػػػرات  -5

ل اء الخبلفة ىك ييكدم. كسانر ما تبل ذلؾ مف الحػركب  استبداؿ الشريعة بالدستكر كا 

 .(4)اءه ييكدكر  المعمنة عمى المسمميف في كؿ مكاف عمى كجو األرض

فػي الكقػت ركف الفتف مف خبلؿ استخداـ العمبلء المػزركعيف فػي المجتمػع يكىـ ي  -6

 كمف ىذه الفتف: ،الحاضر

 (بنيػاميف نتنيػاىك )أصػدر المػدعك: عمر كالتحػريض عمػى الجماعػات اإلسػبلميةتال أواًل;

 .ابان يحمؿ اسـ )مكاف تحت الشمس (رنيس كزراء العدك الصييكني كت

                                                 
(
1
)
 .8ٓ/30، طر غ٘ش ال شطجٖ اٗظو: 

(
2
)
( ٛدٞ ػجل هللا ثٖ ٍجأ : ٠َُٔ٣ أ٣ضبً اثٖ اَُٞكاء، ٝٛٞ ٣ٜدٞك١ ػوثد٢ ٓدٖ  د٘ؼبء، ٝهدل اكػد٠ إٔ اُوٍدٍٞ ) 

يِدخ أُب٤ّ ؼ اُن١ ٤ٍوعغ ٓوح أفوٟ، ٝؽبى ٓإآواد ٝٝضغ ٓقططبد ُِضٞهح، ٝٛٞ ٓإٌٍ اُطبيلدخ اَُدجئ٤خ اُوب

، كاه 128/ٓ 2، طهْعححْعخ الِ٘ححْد ّالِْ٘دٗححخ ّالصححًِْ٘٘خثأ٤ُٛٞددخ ػِدد٢ّ.، اٗظددو: أَُدد٤و١، ػجددل اُٞٛددبة، 

 ّ.2006، 3اُْوٝم، :

(
3
)
 -ٛدـ1419، 1، ٌٓزجدخ اُؼج٤ٌدبٕ، :1ٓ/118، طفزٌخ ه زحل عثوحبى س حٖ هللا عٌحَاُـجّبٕ، ٓؾٔل ثٖ ػجل هللا،  

1999.ّ 

(
4
)
 ةوف.، ثز33، ٓه شكزٌب ه  الِْ٘داٗظو:  
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تػػػػاب ممػػػػيء بػػػػاالفتراءات كبالخػػػػداع الييػػػػكدم كالتحريػػػػؼ لمتػػػػاري  كالحقػػػػد عمػػػػى ىػػػػك كك 

أمريكػػا كالػػدكؿ ال ربيػػة عمػػى الحركػػات الجياديػػة فػػي البمػػداف العربيػػة  كتحػػريضاإلسػػبلـ 

ىػػي كحػػػدىا التػػي يعػػرؼ الييػػكد أنيػػػا القػػادرة  عمػػى تحريػػػر األرض  ألنيػػا، كاإلسػػبلمية

إال لتكضػػيح أف الييػػكد أشػػد أعػػداء اهلل كأشػػد ر كتػػاب ىػػذا الحاقػػد مػػا ىػػك كٍ ذً فىػػالمباركػػة 

مػف أجػؿ  (نتنيػاىك) أعداء المؤمنيف، كأف  زعماء الييكد كميـ ساركا عمػى درب المػدعك

   .(1)قكمو كدكلتو عمى خبلؼ زعماء المسمميف  ة إقناع ا خريف بنصر 

كف ، يقكمػػؿ الكبػػرل عمػػى الجماعػػات اإلسػػبلميةكىػػـ باإلضػػافة إلػػى تحػػريض الػػدك      

، اإلسػػػبلمية، مػػػف خػػػبلؿ تشػػػكيو صػػػكرة الجماعػػػات ضػػػان بتحػػػريض الشػػػعكب المسػػػممةأي

 .  ح ىك غير ما تنتيجو ىذه الجماعاتالصحي اإلسبلـث أف كبى 

"ىنػػػاؾ اضػػػطياد فكػػػرم كحركػػػي لكػػػؿ جماعػػػة إسػػػبلمية حيػػػة ذات أ ػػػر فعػػػاؿ، كدعػػػكة 

 .(2)ة "كأسمكب حيا تحررية تيدؼ إلى إعادة اإلسبلـ فيمان كعمبلن كحكمان،

ـــًا; إف ىػػػؤالء األبطػػػاؿ يقعػػػكف : بػػػث الشػػػبيات كالشػػػككؾ حػػػكؿ القيػػػادات المخمصػػػة ثاني

 فيقكمػػػكفز مػػػف ًقبىػػػًؿ المخػػػابرات الصػػػييكنية؛ ك ػػػرى ضػػػمف دانػػػرة االسػػػتيداؼ المباشػػػر كالمي 

مسػػت ميف حقػػد  ،تشػػكيو سػػمعتيـ كبػػث اإلشػػاعات حػػكليـ مػػا اسػػتطاعكا إلػػى ذلػػؾ سػػبيبلن ب

كمػػف أخطػػر مػػا قػػد ييسػػتخدىـ فػػي ىػػذا المجػػاؿ  ـ.الػػبعض مػػف الجيمػػة كالكصػػكلييف عمػػيي

                                                 
(
1
)
، ، الِْ٘د ُن أعبط زولخ أهشٗمب علٔ الوغلو٘يػجل هللا هبكه١ ،اٗظو: األٛلٍ 

http://www.saaid.net/Doat/ahdal/40htn  

(
2
)
 -ٛـ1403، 2ُج٘بٕ، :  -ث٤وٝد -، كاه اُ٘لٝح اُغل٣لح8، ٓالدِبدٗخ ّال ذائ٘خ فٖ اإلعالم أ٣ٞة، ؽَٖ، 

1983.ّ 
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 كمحاكلػة إفسػاده أخبلقيػان  ىك استيداؼ أحد أفراد عانمة المستيدؼ كبالذات أحد األبناء

األمػػػػر لمضػػػػ ط عمػػػػى باسػػػػت بلؿ  اذلػػػػؾ فسػػػػيقكمك فػػػػاف نجحػػػػكا فػػػػي  ،منيػػػػان أ إسػػػػقاطوأك 

 جػؿ ضػرب سػػمعةأبفضػحو؛ مػػف  ايقكمػك  أكجػؿ كقػؼ نشػػاطو أمػػف  المسػتيدؼ الػرنيس

 .(1)تنظيمو

يػتـ بػث اإلشػاعة  حيػث لمنيػؿ مػف المجاىػد المقصػكد، اإلشػاعة ءأك قد يسػتخدـ األعػدا

كالقضػػاء عمػػى ذلػػؾ النشػػاط المػػؤرؽ لمييػػكد؛ كذلػػؾ مػػف  ،مػػف أجػػؿ تحييػػد شػػخص نشػػط

ػػدؽ الجيمػػة تمػػؾ ف خػػبلؿ بػػث اإلشػػاعات حػػكؿ ذلػػؾ الشػػخص أك أحػػد أفػػراد عانمتػػو، ييص 

 .(2)نتزع  قة الناس بيذا الشخصفت اإلشاعات كييرك جيا المفسدكف

 ؽ تسػػػد ىػػػي سياسػػػة اسػػػتعمارية قديمػػػة : سياسػػػة فػػػر إشػػػعاؿ نيػػػراف الفػػػتف الطانفيػػػة ثالثـــًا;

 الػذم األقػكلالسػبلح  ىػيك  ،األعػداءككرقة الفتنػة الطانفيػة ىػي الكرقػة التػي يسػتخدميا 

 مػا يسػمى بػػكذلػؾ لمصػمحة  ،هأقطػار لمنيؿ مف كحدة الشعب العربي بمختمػؼ يستخدمو 

 .  منطقتنا ىلتسكد كتييمف عم الفتنة التي تريد نشر ،"إسرانيؿ"

فػي الشػرؽ األكسػط  - ينيػة كالقكميػةالد –عمؿ االسػتعمار عمػى غكايػة األقميػات       

حتػػػى يتحقػػػؽ  ،الصػػػياينة لتفتيػػػت العػػػالـ اإلسػػػبلميسػػػتعمار ك لتتحػػػالؼ األقميػػػات مػػػع اال

فيقػػػـك بالشػػػراكة فػػػي مشػػػركع الييمنػػػة  ،لمكيػػػاف الصػػػييكني عمػػػى أرض فمسػػػطيف األمػػػف

 بلـ، كقد دعا المستشرؽ الصييكني )برنارد لػكيس(االستعمارية ال ربية عمى عالـ اإلس

                                                 
(
1
)
 . 2ٓ/14، طثبساإلع بط األهٌٖ دّاف  ّ اٗظو:  

(
2
)
 962974  https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=. 

http://vb.analoza.com/t2258.html
http://vb.analoza.com/t2258.html
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دينيػػػػة كقكميػػػػة سػػػس عمػػػػى أاإلسػػػبلمي مػػػػف باكسػػػػتاف إلػػػى الم ػػػػرب العػػػػالـ  إلػػػى تفتيػػػػت

، حتػى تضػػمف إسػرانيؿ تفكقيػا لقػرف عمػػى حتػى تشػميا خبلفػػات ال انتيػاء ليػا ،كمذىبيػة

 .(1)األقؿ

ػػػكتنفيػػػذان لسياسػػػة بػػػث الفػػػتف الطانفيػػػة تى        الصػػػياينة مػػػع األكػػػراد فػػػي العػػػراؽ  ؼى الى حى

، كفػي الم ػرب العربػي تحػاكؿ فرنسػا إحيػاء شماؿ العراؽ إلقامة الكياف الكردستاني في

، كيتحػػػد كف عػػػف انفصػػػاؿ األمػػػازيغ لتكػػػكف بػػػديبلن لم ػػػة القػػػرهف الكػػػريـم ػػػة األمازي يػػػة ال

سياسػػػيان عػػػػف العػػػػرب، كفػػػػي لبنػػػػاف أفمحػػػػت ال كايػػػػة الصػػػػييكنية فػػػػي تحريػػػػؾ "الماركنيػػػػة 

 .(2)جرت لبناف إلى حرب أىمية استمرت خمسة عشر عامان السياسية" التي 

، لينشػػأ جيػػؿ حضػػارة مػػا قبػػؿ اإلسػػبلـكمػػف الفػػتف محاكلػػة ربػػط الشػػعكب المسػػممة ب     

، رات التػػي ال تربطيػػا صػػمة باإليمػػاف؛ بػػؿ عمػػى نقػػيض ذلػػؾ تمامػػان معتػػزان بتمػػؾ الحضػػا

مكزىا ممف كقؼ بكجو دعكة التكحيػد، م ػؿ الفراعنػة فػي حيث كانت تمؾ الحضارات كر 

، م ػؿ شػارع رع تحمػؿ اسػـ أحػد الفراعنػة الط ػاة، نجد الك ير مف األمػاكف كالشػكامصر

     .خب  كرة القدـ اسـ فريؽ الفراعنة، أك يطمقكف عمى منتسيس م بلن مر 

ا كلبسػػكا فيػػو كفػػي أحدا ػػو عمػػدكا إلػػى التػػاري  اإلسػػبلمي فدسػػك فػػي الكقػػت نفسػػو ك       

، لقػد دسػكا رجػاالن كفػي التفسػير القرهنػي، كلػـ يكتفػكا بػذلؾ ،كرجالو  كفي الحديث النبكم

                                                 
(
1
)
،ْٗدو  دؾ٤لخ أُةدو٣ٕٞ، ئػدلاك ٓٞهدغ 17ٓ  ال زٌخ الطبئ ٘خ ..هزٔ ّك٘حف ّلوحبرا ،اٗظو: ػٔبهح، ٓؾٔل،  

 http://www.islamegy.com اإلٍذّ ٝاُؼبُْ 

(
2
)
 .19، ًٓ ظ الوشخ  اٗظو: 
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أف  ءاألعػػدايػػـ مػػف الخػػدمات مػػاال يممػػؾ ىػػؤالء كليػػؤدكا ل ،لمكيػػد ليػػذه األمػػةكزعامػػات 

    .(1)يؤدكه ظاىريف

، بػؿ عمػى العكػس مػف ذلػؾ إننػا نجػد ـ ال يدعك إلى التنصػؿ مػف التػاري اإلسبل       

 لقػػػرهف الكػػريـ، لحكػػػـ كأىػػػداؼ جميمػػػة الك يػػر مػػػف القصػػػص التاريخيػػػة التػػي ذيكػػػرت فػػػي ا

، كأسػباب ف اهلل فػي الكػكفف سػن، كبيػاتاري  األمـ ككيؼ قامت الحضػارات منيا معرفة

 ألخذ العبرة كالعظة منيا.  ،لحضارات كأسباب انييارىا كىبلكياقكة ا

جػاء فػي الحػديث : بتػركيص النزعػة العرقيػةكذلؾ  : بث ركح العنصرية في المجتمعرابعاً 

 نصػار ، كغػبلـ مػف األعػف جػابر قػاؿ: اقتتػؿ غبلمػاف، غػبلـ مػف الميػاجريفالشريؼ " 

يػا لؤلنصػار  فخػرج  :يػا لمميػاجريف  كنػادل األنصػارم :فك أك المياجر فنادل المياجر 

: ال يػا رسػكؿ اهلل   إال أف  قػالكا ما هـذا دعـوى أهـل الجاهميـة ؟:"فقػاؿ ()اهلل رسكؿ 

صر الرجل أخا  ظالمـًا ، ولينيال بمسقػاؿ:   (2) (فسكع أحدىما ا خر)غبلميف اقتتبل 

ن كان مظمومًا يمينصر ن  ل  نصر،   ي ب، إن كان ظالمًا يمينأو مظموماً   .(3)" وام

صػفيا بأنيػا كك ة القبميػة، يمػف العنصػرية كالعصػب( بالرغـ مف تحذير الرسػكؿ )      

إال أننػػا نجػػد مػػف يمارسػػيا  بأنيػػا منتنػػة كرييػػة،  لخػػر أ ركايػػةكفػػي مػػف الجاىميػػة البانػػدة 

لقريػػة، كبػػيف ، بػػيف ابػػف المدينػػة كابػػف اظػػاىرة مستشػػرية، حتػػى أصػػبحت مجتمعاتنػػافػػي 

                                                 
(
1
)
 . 24ٓ  ،ه  الِْ٘داٗظو:  

(
2
)
/ 16،طثششذ الٌّْٕ صس٘ر هغلنٌٍغ أؽلٛٔب ا٥فو: ضوة كثوٙ ٝػغ٤يرٚ ث٤ل أٝ هعَ أٝ ٤ٍق ٝؿ٤وٙ.   

 ، ًزبة اُجو ٝاُةِخ ٝا٥كاة، ثبة ٗةو األؿ ظبُٔبً أٝ ٓظِٞٓبً.138ٓ

(
3
)
 .2584، ههْ: 1041،  ًزبة اُجو ٝاُةِخ ٝا٥كاة، ثبة ٗةو األؿ ظبُٔبً أٝ ٓظِٞٓبً، ٓصس٘ر هغلن 
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 ممػا ، كالب ضػاء بػيف أبنػاء الػكطف الكاحػدمما يكلػد الخصػكمة  ،ابف عانمة كعانمة أخرل

   . كسقكط قتمى مف الطرفيف إلى االقتتاؿ في أغمب األحيافيجرىـ 

كمػػػا يػػػزاؿ ، مة تعػػػاني مػػػف دسػػػانس الييػػػكد كمكػػػرىـتػػػزاؿ األمػػػة المسػػػم ىكػػػذا ال       

، فيػـ همنػكف مػا هنيا كي ال تأخػذ منػو سػبلحياقر الييكد يضممكف األمة كيصرفكنيا عف 

   .(1)انصرفت األمة عف مكرد قكتيا الحقيقية

بػػؿ ليػػا  ؛بالسػػبلح أك فػػي ميػػداف المعركػػة فحسػػب ليسػػت اإلسػػبلـفػػالحرب عمػػى        

مػػف ضػػػمنيا مػػا تػػـ الحػػػديث عنػػو كقػػد بقػػػي فػػي جعبػػػتيـ ك يػػرة خبي ػػػة كسػػانؿ كأسػػاليب 

 .الك ير

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

(
1
)
 .20، ٓه  الِْ٘داٗظو:  
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 طمب الرابيالم

 لمفمسطينيين  أهداف التسايالت الت  تمنحاا سمطات االحتالل

كراءه أىػػػػػداؼ تنطمػػػػػؽ مػػػػػف نفكسػػػػػيـ المريضػػػػػة باألحقػػػػػاد كػػػػػؿ مػػػػػا يفعمػػػػػو الييػػػػػكد      

أيػػػتيـ يفعمػػػكف شػػػينان ر حتػػػى لػػػك ، فيػػػـ الشػػػر بعينػػػو كتػػػدبير المكانػػػد لممسػػػمميف كالضػػػ انف

كلػػػف  ، اء السػػػبلـفيػػػـ أعػػػداء الشػػػعكب كأعػػػد ،ظػػػاىره الخيػػػر  احػػػذر مػػػنيـ أيمػػػا حػػػذر

ىػػـ  ،فيػػـ ال أخػػبلؽ ليػػـ ػػنـ ، حتػػى لػػك أصػػبح الػػذنب صػػديقان لمديصػػبحكا أصػػدقاء ألحػػ

شػػع المجػػازر التػػي كىػػـ مػػف ارتكػػب أب مػػف شػػرد الشػػعب الفمسػػطيني فػػي بقػػاع األرض،

، كىػػػػـ مػػػػف أقػػػػامكا دكلػػػػتيـ عمػػػػى العنػػػػؼ كىػػػػـ مػػػػف سػػػػرؽ األرض  (1)عرفتيػػػػا البشػػػػرية

 كني كافتخػركا بارتكػاب المجػازرصػييقػادة العػدك الكقػد تشػدؽ  كاإلرىاب كحمامات الدـ

:" إف  مذبحػػة ديػػر ياسػػيف أسػػيمت مػػع غيرىػػا مػػف المجػػازر  (2)"فقػػد قػػاؿ منػػاحـ بيجػػيف

: لػكال ديػر ألػؼ( عربػي، كأضػاؼ قػانبلن سػتمانة كخمسػيف مػف ) األخرل في تفريغ الػببلد

مى بإسرانيؿ لـ تكجػد إال رُّ بيـ إال جاىؿ كما تيسٍ تى فبل يى  .(3)ياسيف لما قامت إسرانيؿ"

ا االحػػػػتبلؿ تجػػػػاه إلذالؿ العػػػػرب كقيػػػػر المسػػػػمميف،  كمػػػػف األمػػػػكر التػػػػي أصػػػػبح يفعميػػػػ
                                                 

(1)
اهرٌددت اُةددٜب٣٘خ أثْددغ اُغددوايْ كدد٢ ؽددوٝثْٜ أُززب٤ُددخ ػِدد٠ هطددبع ؿدديح ، ٝكدد٢ اُؾددوة  األف٤ددوح هددبٓٞا ثوزددَ  

األ:لبٍ، ٝاَُ٘بء، ٝاُْد٤ٞؿ ٝٛدلّ األثدواط اَُد٤ٌ٘خ ػِد٠ هٝؤً أِٜٛدب، ؽزد٠ إٔ أًضدو ٓدٖ رَدؼ٤ٖ أٍدوح اٍزْدٜل 

ئ٠ُ األٍدو اُزد٢ رجود٠ ٜٓ٘دب كدوك ، ٝهثٔدب ٣ٌدٕٞ ٛدنا اُلدوك :لدذً هضد٤ؼبً   ع٤ٔغ أكواكٛب ُْٝ ٣جن ْٜٓ٘ أؽل ، ئضبكخ

 ٝثِؾ ػلك اُْٜلاء ٓب ٣وبهة األُل٤ٖ ٝٓئز٢ ٤ّٜل ، ئضبكخ ا٠ُ اٍزٜلاف أَُبعل ٝأُْبك٢ ٝٓلاهً اإل٣ٞاء، 

(
2
)
ٓ٘ددبؽْ ثدد٤غٖ: ئهٛددبث٢  دد٢ٗٞ٤ٜ، ىػدد٤ْ ؽددية ؽ٤ددوٝد ٝرؾددبُق ٤ٌُددٞك، ىػدد٤ْ ٓ٘ظٔددخ اإلهعددٕٞ أُْددزٜوح  

ّ، ٝهدغ ٓدغ اَُدبكاد ارلبه٤دخ ًبٓدت 1977ناثؾٜب ضل اُلَِط٤٤٘٤ٖ، ُٝدل كد٢ ثُٞ٘دلا، كدبى ؽيثدٚ ثبالٗزقبثدبد ػدبّ ثٔ

 .2ٓ/475ط هْعْعخ الِْ٘د ّالِْ٘دٗخ ّالصًِْ٘٘خ،ك٣ل٤ل، اٗظو:  

(
3
)
 . 2ٓ/422، طً ظ الوشخ  
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م ػػػػؿ إصػػػػدار تصػػػػاريح لمعمػػػػؿ داخػػػػؿ  الشػػػػعب الفمسػػػػطيني، مػػػػا ييسػػػػمى بالتسػػػػييبلت 

األراضػػي المحتمػػة عػػاـ ألػػؼ كتسػػعمانة ك مانيػػة كأربعػػيف، أك السػػماح بتسػػيير الػػرحبلت 

، ىػػؿ حقػػان التسػػييبلت، كالتسػػاؤؿ ىنػػاف األمػػكر تحػػت مسػػمى إلػػى الشػػكاط  كغيرىػػا مػػ

يريػػدكف أف يسػػيمكا عمػػى ىػػذا الشػػعب المقيػػكر؟  فػػي الحقيقػػة ىػػـ ليػػـ أىػػداؼ أخػػرل ال 

، كىػذا كمػو يرجػع إلػى دىػاء الييػكد كمػف أىػـ ران عػف القتػاؿ باألسػمحة المتطػكرةتقؿ خطػ

 أىدافيـ الشيطانية: 

 

 لدنيا االنتبا  إلى االهتمام با شد -أوالً 

ٍَِأُ  ْقأِن َجَعْلَنأف َنأُه            قاؿ تعالى:        ًََشأفء ِنَوأي ًل ََأف َهأف  ًَِ ٍَُِ  اْنَعفِجَلَ  َعِجْلَنأف َنأُه  ٍُ ِهي َكفَى 

النػاس قسػماف قسػـ عمػـ أف  الفػكز الحقيقػي  ،[18 اإلسػراء:]جَََنِنَ ٍَةْٖهَف هََْهُوهًف هِ ْدُوبًا

د إال الػدنيا فكانػت أعمالػو لمرضػاة شػيكاتو معتقػدان أف  قسـ لـ يير "ىك في الدار ا خرة ك

 الدنيا ىي قصارل مراتع النفػكس ال حػظ  ليػا إال مػا حصػؿ ليػا فػي مػدة الحيػاة ألنػو ال

ىـ ىؤالء ىـ ضػعاؼ النفػكس، يسػيؿ إغػراؤ .  (1)"يؤمف بالبعث فيقصر عممو عمى ذلؾ

 الدنيا.لذانذ عمى ليـ سكل الحصكؿ  ، فيؤالء ال ىـٌ كاإليقاع بيـ

                                                 
(1)
 .15ٓ/58ط الزسشٗش ّالزٌْٗش، 
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، كاألعػػداء إف االىتمػػاـ بالػػدنيا كالتعمػػؽ بيػػا كنسػػياف ا خػػرة مػػف أسػػباب اليزيمػػة      

ففػػي "غػػزكة أحػػد كػػاف التعمػػؽ بالػػدنيا  ،فييخططػػكف لػػذلؾ ليسػػيؿ عمػػييـ ىزيمػػة المسػػمم

   .(1)"عندما نزؿ الرماة عف الجبؿ لجمع ال نانـسبب اليزيمة بعد النصر في بدايتيا 

ؼ عمػػػى الحيػػػاة كالمػػػاؿ كالمذانػػػذ كالمصػػػالح كالمتػػػاع، ميمػػػؾ ألنػػػو إف حػػػب الػػػدنيا كالخػػػك 

اهلل النفػرة لمجيػاد فػي سػبيؿ  تعمؽ بالمذات الفانيػة كاألجػؿ المحػدكد كاليػدؼ القريػب، إف  

انطػبلؽ مػػف قيػػد األرض كتطمػع إلػػى الخمػػكد الممتػد، كمػػا يحجػػـ ذك عقيػدة فػػي اهلل عػػف 

، كا جػاؿ دخػؿ كفػي إيمػاف صػاحبيا كىػف النفرة لمجياد في سبيمو إال كفي ىػذه العقيػدة

 .(2)كاألرزاؽ بيد اهلل 

ي ارىا عمػى ا خػرة        كممػر ؛فالػدنيا عػرض كقد حذرنا اهلل تعالى مف طمب الدنيا كا 

ًِأٌ         ، قاؿ تعػالى: معبر إلى ا خرةىي ك  ٍُأْ أِلَي  ََى َدَتأي  ٍَْمأوَى َنأُه َأْسأ ٍّ َأى  َهف َكأفَى ِنَنِبأ

 .[67األنفاؿ: ]ََََ ان ًََُْف وَانل هُ ٍٍَُِ ُ اََُِِ َ وَانل هُ عَزٍِزٌ دَمَِنٌاَّبَِْ تٍَِْ ُوىَ عَ

إف  مػػف يتعمػػؽ بالػػدنيا كمػػف يتعمػػؽ بػػأفعى تػػنيش الجسػػد كتبػػث السػػـ بداخمػػو حتػػى       

، يمقػى اهلل بػبل حػظ كال نصػيب فنصػيبو قػد أخػذه ج ةن ىامدة، ال فاندة ترجػى منيػا تيمقيو

 ريػده االحػتبلؿ مػف أبنػاء المسػمميف، كىذا مػا يو مف حظ ا خرة شيءفي الدنيا كليس ل

ٌمة حتى إذا تمسككا بيا كنسكا ايً ظٍ يريدكف أف يي  لنعيـ المقػيـ الػذم ركا ليـ الدنيا بأبيى حي

 تتكالب عمييـ األمـ.   ، ال قيمة ليـ كال ىيبةأعده اهلل ليـ، أصبحكا في ذيؿ األمـ
                                                 

(
1
)
 ّ. 2007، 364ٓ  هْاخِزَ،فمش الِضٗوخ الطشٍ ّعجل  ثق٤ذ، ٓؾٔل ؽَٖ، 

(
2
)
 ، ثزةوف.3ٓ/1655،طفٖ يالل ال ش ىاٗظو:  
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ف مػف نتصػركا بيزيمػة المسػمميصػياينة مػا يؤكػد أنيػـ اكقد جاء في بركتككػكالت ال     

يقكلػػػكف: إف  ممػػػا  ،ؽ بالشػػػيكات كالمنػػػافع الدنيكيػػػةف الػػػنفس تتعمػػػإحيػػػث خػػػبلؿ نفكسػػػيـ 

، كنا دانمان نمعب عمػى أشػد أكتػار ك أننا  خبلؿ ًصبلتنا بمف نريدىـى ،يسر لنا النصر

، ممػا باع حاجػاتيـ الماديػةع كنيميـ إلش، باست ارة شرىيـ لممنافكالنفس حساسيةالعقؿ 

 .(1)تقـك بو حياتيـ كما فيو معاشيـ

نفػذ مػا تمميػو عمييػا ظػركؼ فيدفيـ ىك جعؿ المسمميف مجرد مخمكقات إنسانية ت      

مػػع انعػػداـ البعػػد الركحػػي، فيتحػػكؿ اإلنسػػاف إلػػى حيػػكاف ىدفػػو اقتنػػاء كػػؿ مػػا ىػػك المػػادة 

 .ت كغيرىا كينسم  مف فكره كعقيدتومادم مف كماليا

يوشك أن تداعى عميكم األمم من كل أيق، كما تداعى "( قاؿ رسكؿ اهلل )

ال، ولكنكم غثاء  قيل; يا رسول اي يمن قمة يوم ذ؟ قال;، األكمة إلى قصعتاا

ُيجعل الوهن ي  قموبكم  وُينزع الرعب من قموب عدوكم، لحبكم الدنيا  كغثاء السيل

 .(2)"وكراهيتكم الموت

، إنػو التعمػؽ بالػدنيا الػذم ف بػالرغـ مػف ك ػرتيـبب ضػعؼ المسػمميىذا الحديث يبػيف سػ

ػذى ، كالمسميريد الييكد أف نصؿ إليو  مفر فيػي ال يػؤ ـ المتبصر يحذر مف الدنيا كؿ الحى

مجاىػػدان، فػػإف كػػاف لػػو أبنػػاء كأىػػؿ  فإنػػو يكميػػـ إلػػى يكػػكف مقػػدامان فالمسػػمـ  ،جانبيػػا أبػػدان 

ف كػاف لػو مػاؿ لف يضيعيـ بعداهلل كىك يعمـ أف  اهلل اهلل يرزقػو ، فيػك يعمػـ أنػو مػاؿ ه كا 
                                                 

(1)
،ػوث٤خ ُِطجبػخ 247، ٓالْزٖ ًّ ٘(َ ثشّرْكْالد زموبء صِْ٘ى فٖ ال ش ىاٗظو: األ٤ٓو، ثٜبء،  

 ّ .2006، 1ٝاُْ٘و، :

(
2
)
 .4297، ههْ 111/ٓ 4، ًزبة أُذؽْ،ثبة ك٢ رلاػ٢ األْٓ ػ٠ِ اإلٍذّ ، طعٌي أثٖ داّد 
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ػػٍف يشػػاء ًمػػٍف عبػػاده  منػػو كال قػػكة فإنػػو سػػيرزقو ل يػػره  ، فكمػػا رزقػػو إيػػاه مػػف غيػػر حػػكؿمى

، لػػػذلؾ ال داعػػػي لمتعمػػػؽ بالػػػدنيا الفانيػػػة  كالمػػػاؿ ال ككأنيػػػا نيايػػػة المطػػػاؼ كغايػػػة يػػػدـك

 .   الميراد

 

 .األعداء بحياةأبنا نا  تمثر -ثانياً 

، حتػػى يقػػارنكا تػػي يمنحيػػا االحػػتبلؿ ألبنػػاء شػػعبناال تىػػذا أحػػد أىػػداؼ التسػػييبل     

قناعػػة  إلػػىفنصػػؿ ، العمػػك الػػذم كصػػؿ إليػػو الييػػكد، كبػػيف البػػؤس الػػذم نعػػيش فيػػو بػػيف

فإننػػػػا سػػػػنعيش مػػػػ ميـ فػػػػي رغػػػػد العػػػػيش، كسػػػػيفتحكف  ،تخمينػػػػا عػػػػف قتػػػػاليـ إذاىػػػػي أننػػػػا 

 ان ، كينسػكف أف ليػػـ كطنػػالفمسػػطينييفلتتحسػػف األكضػػاع لػدل  ، كالكسػبمجػاالت العمػػؿ

 .تحريره كاجب  محتبلن 

، كعقيدتػو كينسػى أف ذه المقارنة فإف الكىف يأكؿ ركحوكمتى كصؿ المسمـ إلى ى     

وَنَوْنَأأف أَى ٍَمْأأوىَ اننِأأف ُ أْهِأأ ا وَادِأأ َ ً نَجَعَلْنَأأف نِوَأأي   : قػػاؿ تعػػالى ،الػػدنيا ىػػي جنػػة الكػػافر

وَنِبَُُأوتَِِنْ أَكْوَاكًأف وَسُأَُبًا     بَُُوتَِِنْ سُاْفاف هِّي ًََ  ٍ وَهَعَفبِ َ عَلََََْأف ٍَ ََْأَُوىَ  ٍَمْفَُْ كِفنَِدْوَيِ نِ

وَ ًَُِْْاأأأف وَاِى كْأأألل ذَنِأأأََّ نَوِأأأف هَتَأأأفلُ انْذَََأأأف ِ انأأأ ًََُْف وَانْأأأآََِِ ُ عِنأأأ َ بَكِّأأأََّ     عَلََََْأأأف ٍََتمِأأأئُوىَ

 .[35-33الزخرؼ:]نِلْوَُتاِنيَ
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عنى الكبلـ" كلكال أف يككف الناس أمة كاحدة عمى طمب الدنيا كرفض ا خػرة، لجعمنػا م

 .(1)مف ذىب ان ، كسرر كدرجان مف فضة ،مف فضة ان لبيكت مف يكفر سطكح

 كعػػػيش الييػػػكد  كف بػػػيف عيشػػػناكييقػػػارن ،إلػػػى الشػػػكاط  كالمػػػدف كفعنػػػدما يػػػذىبنػػػا كأبناؤ 

م يمتمػؾ ى ىزيمػة ىػذا العػدك القػكم، الػذباليأس كاإلحباط مف القػدرة عمػ كفييصاب ـفإني

جػػراءكػػؿ أسػػباب القػػكة األرضػػية  مػػف أبناننػػا ممػػا أدل  ر فػػي الػػبعض  ػػأى  ىػػذه المقارنػػة كا 

 عمييػػػا فػػػانزلقكا فػػػي طريػػػؽ الخطايػػػا نشػػػنكاادىـ عػػػف ديػػػنيـ كعػػػف قػػػيميـ التػػػي إلػػػى ابتعػػػ

 .كتكغمكا في الضياع كال ركر

بػػكا إلػػى الشػػكاط  كأفطػػركا كتركػػكا ، ذىرمضػػاف لػػـ يراعػػكا لػػو حرمػػةشػػير حتػػى       

 الشػػكاط كتبػػاىكا بػػذلؾ مػػف خػػبلؿ نشػػر صػػكرىـ كىػػـ عمػػى  ،كارتكبػػكا الكبػػانرالصػػبلة 

 .عمى صفحات التكاصؿ االجتماعي

، كعمػػى المسػػمـ إلسػػبلـ ال يينكػػر أمه مػػف الجػػانبيف، كاشػػؾ أف  اإلنسػػاف جسػػد كركح ال  

كصػحابتو  (ال ننسػى أف الرسػكؿ)لكػف عمينػا أف  أف ييشبعيما بمػا يرضػي اهلل تعػالى،

يش يصػبر ، فمف يصػبر عمػى خشػكنة العػالعيشخشنكف في ترضكاف اهلل عمييـ كانكا ي

ف ضػػػعيؼ الػػػنفس، ضػػػعيؼ ك ينشػػػأ فػػػي بػػػذخ كتػػػرؼ يكػػػ ، كالػػػذمعمػػػى مكاجيػػػة األعػػػداء

 أحفػاد الصػحابة  المسػمميف، كىك مطمػع كفريسػة سػيمة لآلخػريف لػذلؾ عمػى أبنػاء البنية

 يممػػيمػػا يركنػػو فػػي أيػػدم الصػػياينة مػػف قػػكة كمػػف تػػرؼ مػػادم ألف اهلل أف ال ينبيػػركا ب

                                                 
(1)
 .592-20ٓ/587، طر غ٘ش الطجشٕاٗظو:  
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، قػػاؿ عػػبل كتجبػػر قصػػمو اهلل كجعمػػو عبػػرة، كلػػو الخػػزم فػػي الػػدنيا كا خػػرة فػػإذا ،عػػدكهل

                                                          .[102ىكد:]  وَكَََنََِّ أََِْْ بَكََِّّ اِذَا أََََِ انْاََْى وَهٌَِ ظَفنِوَ   اِىِ أَََِْيُ أَنَِنٌ تَ ٍِ ٌ :تعالى

بكػػؿ مػػا فييػػا مػػف ، ألف ليػػـ الػػدنيا فكا ػػؽ بػػاهلل ال تبيػػره عيشػػة الكػػافريفػػالمؤمف ال     

، ييػػا مػػف نعػػيـ مقػػيـ كرضػػكاف مػػف اهلل، أمػػا المسػػمـ فمػػو ا خػػرة بمػػا فأمػػكر ماديػػة فانيػػة

عيػـ أمػكاليـ أيف ىػـ ا ف ،لػـ تػذىب منيا ف، كغيره ممف هتاه اهلل الدكلنعتبر بحياة قارك 

مقػاء اهلل المسػمـ يػذىب لك ، ىـ ذىبكا إلى القبكر ببل عمػؿ ييرضػي اهللكال أكالدىـ كال أىمك 

،قػاؿ بيف مف أطاع اهلل كبػيف مػف عصػاه كلكف شتاف ، يترؾ الدنيا كمعو عممو الصالح

  هُوَ هُئْهِيٌ ًَؤْونَكََِّ كَفىَ سَعََُُْن هِشْمْوبًاوَهَيْ أَبَادَ اََُِِ َ وَسَعَي نَََف سَعََََْف وَ ;تعالى

كيػػػنيض فيػػػؤدم تكاليفيػػػا ، الػػػذم يريػػػد ا خػػػرة ال بػػػد أف يسػػػعى ليػػػا سػػػعييا [19اإلسػػػراء:]

كيقػػيـ سػػعيو ليػػا عمػػى اإليمػػاف. كالسػػعي لآلخػػرة ال يحػػـر المػػرء مػػف لػػذة الػػدنيا  بتبعاتيػػا،

ف المتػػػاع فػػي األرض ىػػػك اليػػػدؼ الطيبػػة إنمػػػا يمػػد بالبصػػػر إلػػى هفػػػاؽ أعمػػى فػػػبل يكػػك 

   .(1)كال اية

ف مػػػف داخػػػؿ أنفسػػػنا كمػػػىيزمنػػػا بػػػالقكة كلقػػػد  ييزمكنػػػاإف  القراصػػػنة المحتمػػػيف لػػػـ 

ممنا لمػػكىـ القانػػؿ بػػأنيـ خيػػر منػػا، كحضػػارتيـ خيػػر مػػف غمبنػػا يػػـك استسػػداخػػؿ صػػفكفنا 

 .(2)، كأنو ليس لدينا ما نقدموحضارتنا

                                                 
(1)
 .18-17ٓ/17 : فٖ يالل ال ش ى،اٗظو 

(
2
)
 ، ثزةوف. 18، ٓ : ه شكزٌب ه  الِْ٘داٗظو 
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، رأينػػاىـ كىػػـ كف كيرتقػػكف فػػي الػػدنيامىػػعٍ يى كىػػـ  يػػـك انبيرنػػا بقػػكتيـ رأينػػاىـ ىزمنػػا

، كلكػػف نسػػينا أنيػػـ لػػـ يعػػكزىـ المػػاؿ كلػػـ تنقصػػيـ فػػي كامػػؿ مجػػدىـ الصػػناعي كا لػػي

يػػر ف  مظإمػػؽ كالػػديف ، ا الت كال المعػػارؼ الفنيػػة كال العمػػـك العقميػػة كلكػػف يعػػكزىـ الخي 

كالحقيقػػػة ، أنيػػػا تنيػػػار كمػػػا  أف  نيايتيػػػا بعيػػػدة ظىفُّ يي ىػػػذه الدكلػػػة الضػػػخـ قػػػد يخػػػدع  فىػػػ

ينيار الخشب الضخـ الذم نخر السػكس لبػو كػذلؾ انتيػت أكبػر الػدكؿ مػف قبػؿ ، فػي 

أ ينػػا كركمػػا كفػػي األسػػتانة، انتيػػت حػػيف كانػػت ضػػخامتيا كمظػػاىر التػػرؼ فييػػا تخػػدع 

   .(1)لناظر عف السكس الذم ينخر عظامياا

 

 ل القتصادية الت  يجنياا االحتال المكاسب ا  -ثالثاً 

كىػك ينطمػؽ مػف النظاـ االقتصادم الييكدم نظاـ فاسد منحرؼ قانـ عمػى المػادة،     

لػػذلؾ عنػػدما يقكمػػكف بػػبعض التسػػييبلت ، فػػإنيـ يحسػػبكف ذلػػؾ ، بخػػؿ الييػػكد كحسػػدىـ

َٕ       دار ما يعكد عمػييـ مػف فكانػد ماديػة، قػاؿ تعػالى: بمق أَمْ نََُأنْ ًَةِأَبٌ هِّأيَ انْوُلْأَِّ ًَأبِذاا 

كىػػػذه الصػػػفة صػػػفة البخػػػؿ  ىػػػذه ا يػػػة تتحػػػدث عػػػف، [53النسػػػاء:]   اننِأأأف َ ًَاِأأأريًا  ٍُئْتْأأأوىَ

 يممككف تكزيع األرزاؽ لبخمكا.  كلك أنيـمتأصمة في الييكد 

كأىػػـ  ،لفمسػػطينية بعػػدة أنػػكاع مػػف األطػػكاؽ"اسػػتطاع االحػػتبلؿ أف يطػػكؽ المػػدف ا     

نتػػاجي، كأحكمػكا أمػر جعػػؿ  التطكيػؽ االقتصػادم كاإل :طػكؽ اسػتطاعكا أف يطكقكىػا بػػو

                                                 
(
1
)
 ، ثزةوف. 18-17، ٓ زصًٌْب هِذدح هي دااللِباٗظو:  
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تيحػػػدث المػػػدف الفمسػػػطينية عالػػػة عمػػػييـ فػػػي كػػػؿ شػػػيء، كمنعػػػكا عنيػػػا بكػػػؿ كسػػػيمة أف 

 .(1)نيضة صناعية في أم شيء "

 ىمكف فػي بنػاء مسػتكطنات االحػتبلؿ كأبناؤنا عنػدما يحصػمكف عمػى التصػاريح يسػا    

سػػػتكطنات لتمػػػتيـ امتػػػداد الم كرفػػػع المسػػػتكل االقتصػػػادم ليػػػا كالتػػػي بػػػدكرىا تسػػػاىـ فػػػي

ير رمضػػاف  ، خصكصػػان فػػي شػػزيػػادة دخػػؿ قطػػاع المكاصػػبلت إلػػى باإلضػػافة ،األرض

سػػػػػػتخدـ ، ليسػػػػػػمحكف بػػػػػػدخكؿ المركبػػػػػػات الفمسػػػػػػطينية، فػػػػػػبل يكفػػػػػػي رحػػػػػػبلت الصػػػػػػيؼ

 (برامػػي ليفػػي)، كفػػي السػػنكات األخيػػرة ظيػػر مػػا ييعػػرؼ الفمسػػطينيكف مكاصػػبلت العػػدك

ػػػالػػػذم يي  جاتنػػػا ، بأسػػػعار مخفضػػػة عػػػف منتتكطناتلمنتجػػػات الصػػػياينة فػػػي المسػػػ ؽك  سى

بأقػػػؿ كافػػػة ، كعمػػػؿ الشػػػباب فػػػي المجػػػاالت االقتصػػػادية الكطنيػػػة ممػػػا يقػػػكم اقتصػػػادىـ

، كالػػذم يػػدفع الشػػباب إلػػى العمػػؿ يػػكفر عمػػى االحػػتبلؿ مبليػػيف الشػػكاقؿ األسػػعار ممػػا

 .لدل الصياينة ىك سكء األكضاع االقتصادية الفمسطينية كالعربية

رة إلػى أنػو كباسػت ناء الػدخؿ الفػكرم الناشػ  عػف أجػكر العمػاؿ فػاف تجدر اإلشػا       

كمػا أف  مصػياينة،األيدم العاممػة ل طيني ال يحقؽ أية فكاند مف تصديراالقتصاد الفمس

يا مضاعفة كبسرعة عنػدما كنستردينظير خدمات العمؿ  الصياينةدفعيا يالتكمفة التي 

يا كنصػدر يسػمع االسػتيبلكية التػي عمى دخؿ عكامؿ اإلنتاج في شكؿ  مف ال كفحصمي

تشػػػػكيؿ أك تقييػػػػد   الصػػػػياينةإلػػػػى السػػػػكؽ الفمسػػػػطينية كباإلضػػػػافة إلػػػػى ذلػػػػؾ اسػػػػتطاع 

 ـت مػػػف قػػػدراتيفػػػالقطاعػػػات اإلنتاجيػػػة الفمسػػػطينية )الزراعيػػػة كالصػػػناعية ( بطريقػػػة خف
                                                 

(
1
)
 ، ثزةوف ٤َ٣و.16، ٓ خٌذ هللا ث بفخ ّأالالقب 
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عمػػى اسػػتيعاب كتكليػػد اليػػد العاممػػة كزيػػادة اعتمػػاد االقتصػػاد الفمسػػطيني عمػػى العكامػػؿ 

 .(1)ارجيةالخ

اإلضػافة إلػى نيػب خيػرات ، بيتطمعكف لنيب خيرات الكطف العربػيكالصياينة         

لػػذلؾ يسػػيمكف عمػػى  ،كالتػػي بػػدكرىا تػػنعش اقتصػػادىـكالمسػػممكف نػػانمكف ف الفمسػػطينيي

 .ر السياحة بأماف فبل يخشى السانحكف مف المجيء كالزيارةيسف لتالفمسطينيي

بضػػركرة تعػػاكف بعػػض ألنيػػـ يؤمنػػكف  ،مػػادمىػػك  إف اليػػدؼ األساسػػي عنػػد الصػػياينة

 .ف معيـالمسممي

"إف الصػػػياينة ال يسػػػتطيعكف أف يحكمكنػػػا إذا لػػػـ نسػػػاعدىـ نحػػػف عمػػػى أنفسػػػنا. 

ف ،فالمقػاكلك بعػض عمالنػا عنيـتخمي كىا ىـ أكالء ال يستطيعكف تمكيف أنفسيـ بمجرد 

اسػػػيس يمػػػدكنيـ الجك مػػػف  كمػػػا يػػػزاؿ الخػػػاننكف، ماتبػػػبعض الخػػػديمػػػدكنيـ ف كالمتعيػػػدك 

 .(2)"ببعض المعمكمات

 الظاور بوج  حسن أمام العالم  -رابعاً 

عمػػػػى  يحػػػػاكؿ الصػػػػياينة لػػػػبس قنػػػػاع اإلنسػػػػانية أمػػػػاـ العػػػػالـ الػػػػذم أصػػػػبح مطمعػػػػان      

 ان ، كمتعاطفػػعان فػػييـ لسػػنيف طكيمػػةنخػػدالحقيقػػة القبيحػػة لمصػػياينة  بعػػد أف كػػاف العػػالـ م

ككػػذلؾ فػػي الحػػرب  النتفاضػػتيف األكلػػى كال انيػػةفػػي ا أف جيػػاد الفمسػػطينييف إال معيػػـ 

 عنػػػدما قتمػػػكا األطفػػػاؿ كالنسػػػاء ، أظيػػػرىـ بصػػػكرتيـ البشػػػعة األخيػػػرة عمػػػى قطػػػاع غػػػزة

                                                 
(
1
)
 ثزةوف.http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=2581اٗظو:  

(
2
)
 ، ثزةوف. 18ٓ  ه شكزٌب ه  الِْ٘د، 
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أف كمػا زالػكا يحػاكلكف فػأرادكا فػي العػراء  اكىدمكا البيػكت كشػردكا أصػحابي ككبار السف

ال تيسػمف كال  التػي نكا صكرتيـ كيظيركا بكجو أفضؿ مف خبلؿ بعػض التسػييبلتس  حى يي 

حتى ال تتخمى عنيـ الدكؿ الداعمة ليـ أماـ تنامي الػكعي الشػعبي فػي  تي ني مف جكع

ؿ أصبحت في كضع محػرج أمػاـ شػعكبيا، ألنيػا أنحاء العالـ لحقيقة الييكد، فيذه الدك 

 اإلنسػػانية، كفػػي الكقػػت نفسػػو تػػدعـ مػػف ينتيػػؾ كػػؿ القػػيـ تػػدعي نيصػػرة حقػػكؽ اإلنسػػاف

 .مجتمعةمف خبلؿ تمؾ التسييبلت يحققكف كؿ أىدافيـ السابقة أنيـ أضؼ إلى ذلؾ 
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 طمب الخامسالم

 السقوط األخالق  والسقوط األمن 

ك ،ىػػبػػأعمى مقػػاييس السػػقكط  ،كالمبػػادئالسػػقكط األمنػػي ىػػك سػػقكط لكػػؿ القػػيـ 

لػػف ، لكػػف ىػػذا ايػػة ضػػحية، ربمػػا يكػػكف السػػاقط فػػي البدالخيانػػة التػػي ال تعادليػػا خيانػػة

ف شػنت فقػؿ العميػؿف، يانتو أكبر كأعظػـ مػف كػؿ المبػرراتفخ ،لويشفع  ك ، أالسػاقط كا 

ٍَأأف أٍَََُأأف  :قاؿ تعػػالى،كاحػػدمسػػميات لمعنػػى حقيػػر فكميػػا  (و مػػا شػػنتسػػمٌ )الجاسػػكس أك 

ىػػك  ،[27األنفػػاؿ:]اَنأأٍَِيَ خهَنُأأواْ َٕ تَألْوًْأأواْ انل أأهَ وَانَِسُأأولَ وَتَألْوًْأأواْ أَهَفًَأأفتِمْنْ وَأًَأأتْنْ تَعْلَوُأأوىَ   

لكػؿ معنػى جميػؿ، فكػـ  كخػانفلمكالػديف  كخػانف، لمػكطف خانف لؤلمة ك خانفهلل ك  خانف

، كأطفػػاؿ تيتمػػت، كمنػػازؿ تيػػدمت كأسػػر تشػػردت كػػؿ مػػف أـ  كمػػت ابنيػػا، كزكج ترممػػت

بح نػػا ليػػـ ذلػػؾ بسػػبب سػػقكط أشػػخاص تجػػردكا مػػف إنسػػانيتيـ فػػي أكحػػاؿ الخيانػػة، لػػك 

سػاقط لػـ يتػرؾ ، المبرر سيشفع ليػـ، بعػد كػؿ جػرانميـ، فأم هعف مبرر كاحد فمف نجد

 .يف بعد االطبلع عمى جرانـ ىؤالءكىذا ما تب ،كبيرة إال ككقع بيا

، فعنػػدما جػػاء أبرىػػة األشػػـر سػػتنقع الخيانػػة مكجػػكد منػػذ التػػاري كالسػػقكط فػػي م

 وى يُّػػػمػػػف الطػػانؼ، خرجػػػت إليػػػو  قيػػؼ فقػػػالكا: أى (كج )" أشػػرؼ عمػػػى كادم لييػػدـ الكعبػػػة 
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ريػػد، كليسػػت التػػي تحػػص إلييػػا بػػالتي ت (1) ، إنمػػا نحػػف عبيػػدؾ كلػػيس) ربتنػػا ىػػذه(الممػػؾ

نمػػا ذلػػؾالعػػرب ، قػػاؿ: فػػاب كني دلػػيبلن يػػدلني بيػػت قػػريش، الػػذم تجػػيء إليػػو العػػرب ، كا 

ىػػذا الػػدليؿ  .(2)، يقػػاؿ لػػو نفيػػؿ فخػػرج بيػػـ ييػػدييـ"عميػػو، فبع ػػكا معػػو رجػػبلن مػػف ىػػذيؿ

 حيث يضرب بو الم ؿ في الخيانة. ؛(ًرغاؿ مشيكر باسـ )أبي

ثـالث; إذا حـدث كـذب آيـة المنـايق :" ( فػي كصػؼ المنػافؽقاؿ رسكؿ اهلل )

ذا وعد أخمف ذا ا تمن خان وام  .(3)"، وام

، فيػك ال الحديث السػابؽ صػفات المنػافؽ، كىػي كميػا تنطبػؽ عمػى العميػؿ ذكر

 ،فيك يتقػػرب مػػف النػػاس ف منافقػػان أسػػياده مػػف ميػػاـ إذا لػػـ يكػػ ليػػوإيسػػتطيع تنفيػػذ مػػا يكمػػو 

ـ فػػي ، كيكػػذب عمػػيييضػػمر ليػػـ ال ػػدر كالخيانػػة كلكنػػومميـ كيشػػاركيـ فػػي العبػػادة كيجػػا

 .  ما يظيره ليـ مف لطؼ كمحبة حتى يقـك بتنفيذ ميمتو الدنينة

أف ضػػػػابطي المخػػػػابرات  ،ترافػػػػات جاسػػػػكس أمػػػػاـ رجػػػػاؿ المقاكمػػػػةجػػػػاء فػػػػي اع

ب الفرقػاف عمػى غػزة كػاف بعػض مػف تبقػى نػو فػي حػر إعف تجنيده قاال لو:   فالمسنكلي

يقكمػػكف بنقػػؿ كػػؿ المعمكمػػات التػػي يحصػػمكف عمييػػا مباشػػرة إلػػى العمػػبلء مػػف عناصػػر 

، كالتػػػي بػػػدكرىا كانػػػت تحػػػدد أمػػػاكف إلقػػػاء القنابػػػؿ اإلسػػػرانيميةأجيػػػزة األمػػػف  فػػػيقػػػادتيـ 

                                                 
(1)
ٓ اثي إعسب ،هسوذ ثي إعسب  ثي ٗغبس الوطلجٖ الوذًٖ، الغ٘شح الٌجْٗخ، ٣ؼٕ٘ٞ اُذد  ْٜ٘ٔ،  -هثز٘ب  

 ّ.2004 -ٛـ1424، 1ُج٘بٕ، : -ث٤وٝد -،رؾو٤ن أؽٔل كو٣ل أُي٣ل١، كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ111

(
2
)
، ؿ٤و إٔ اٍْ اُل٤َُ 26، ٓالغ٘شح الٌجْٗخ الثي ُشبم، اٗظو أ٣ضب: 111، ٓ ٗخ الثي اعسب الغ٘شح الٌجْ 

 أُنًٞه ك٢ ًزبة اثٖ ْٛبّ ٛٞ أثٞ ِهَؿبٍ.

(
3
)
 .1ٓ/27،ط33ًزبة اإل٣ٔبٕ، ثبة ػذٓخ أُ٘بكن، ههْ  صس٘ر الجخبسٕ، 
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د فيػػػذه المعمكمػػػات الخطيػػػرة أدت إلػػػى استشػػػيا .(1)الفتاكػػػة بنػػػاءن عمػػػى تمػػػؾ المعمكمػػػات

ٌكمنػػا فػػي أم ػػاؿ ىػػؤالء لحكمنػػا عمػػييـ فمػػك حي  ،نسػػاء كاألطفػػاؿ كالمجاىػػديفالمنػػات مػػف ال

 ىك حقان ما يناسب جريمتيـ.، لكف مرجعنا ىك الشرع فما قاؿ بو الفقياء ى عقكبةبأقس

  ;الشرع ي  الجاسوسحكم 

، أك تجسس مسمـ عمى كاع ك يرة منيا تجسس شخص عمى هخرالجاسكسية أن      

لصالح المسمميف، أك تجسس كافر لصالح المسمميف، كمنيا التجسس لصالح  األعداء

،  كالحديث ىنا يقتصر عمى قسـ ان فر أك كا ان األعداء سكاء كاف ىذا الجاسكس مسمم

لصالح أعداء األمة  التجسس .كىك تجسس المسمـ لصالح األعداء ،مف النكع األخير

لؤلعداء التي مكاالة كالتجسس مف ال، [12 الحجرات:]حراـ لقكلو تعالى: "كال تجسسكا".

ٍَف أٍَََُف اَنٍَِيَ خهَنُواْ َٕ تََتألَِْواْ انَََُْودَ وَاننِةَفبَى أَوْنََِفء   ;نيانا عنيا الشرع في قكلو تعالى

[51الماندة:] اَوْمَ انَ فنِوِنيَكَعْ َُْنْ أَوْنََِفء كَعْضٍَ وَهَي ٍَتَوََنَُن هِّنمْنْ ًَبًَِهُ هِنَُْنْ اِىِ انل هَ َٕ ٍََْ ًِ انْ  

إلػػى أىػػؿ مكػػة مػػع امػػرأة يخبػػرىـ فيػػػو  ان فػػي حاد ػػة إرسػػاؿ حاطػػب بػػف أبػػي بمتعػػة كتابػػ

 أنــا (; بعثنــ  رســول ا )(قػػاؿ عمػػي بػػف أبػػي طالػػب )" .(ر رسػػكؿ)بػػبعض أمػػ

                                                 
(
1
)
ُج٘بٕ  -ث٤وٝد -1، : 70ٓ الو صلخ ّخْاع٘ظ الشبثبك الصًِْٖ٘،اٗظو:اُجوؿٞص٢، ػجل هللا ؿبُت،  

 ّ.2013-ٛـ1434
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ن باــا ظعينــة، ومعاــا انطمقــوا حتــى تــمتوا روضــة خــاخ يــ . قــال; " والزبيــر والمقــداد

 .(1)" و كتاب يخذ

التػػي حممػػت المػػرأة حيث كانػػت جماعػػة مػػف المشػػركيف،دـ  (رسػػكؿ اهلل )الكقػػد أىػػدر 

 .(2)دميـ رى دً ىٍ مف الذيف أي الكتاب 

 فيذا الحديث يدؿ عمى أف الجاسكس ميدكر الدـ.

ػػػٍعيو بالفسػػػاد فػػػي " قػػػاؿ مالػػػؾ: ييقتػػػؿ الجاسػػػكس إلضػػػراره بال :مالكيػػػةلقػػػاؿ ا مسػػػمميف كسى

الجاسػػػػػكس المسػػػػػمـ كالػػػػػذمي يعاقبػػػػػاف إال إف تظػػػػػاىرا عمػػػػػى  :األرض، كقػػػػػاؿ األكزاعػػػػػي

 .(3)اإلسبلـ فيقتبلف

كجاز قتؿ عػيف :أم جاسػكس يطمػع عمػى عػكرات المسػمميف كجاء في أقكاؿ المالكية:  

ف جػاء  ،إف ظير عميو كال تيقبؿ منػو تكبػة كالعيف كالزنديؽ ييقتؿ كينقؿ أخبارىـ لمعدك كا 

 .(4)تانبان قيبمت

لمسػػػمـ فعنػػػد أبػػػي حنيفػػػة كالشػػػافعي كبعػػػض المالكيػػػة يعػػػزر بمػػػا يػػػراه " كأمػػػا الجاسػػػكس ا

قػػاؿ كبػػار أصػػحابو ييقتػػؿ  :ؿ عيػػاضكقػػاؿ مالػػؾ يجتيػػد فيػػو اإلمػػاـ كقػػا اإلمػػاـ إال القتػػؿ

                                                 
(1)
، ًزددبة ّصححس٘ر هغحلن، 3007، ههدْ 2ٓ/360، ًزددبة اُغٜدبك ٝاَُد٤و، ثددبة اُغبٍدًٞ، طصحس٘ر الجخحبسٕ 

 .2494، هه1011ْكضبيَ اُةؾبثخ، ثبة ٖٓ كضبيَ أَٛ ثله ٝهةخ ؽب:ت ثٖ أث٢ ثِزؼخ، ٓ

(
2
)
( اُوا٣دخ ٣دّٞ اُلدزؼ ١، ثدبة أ٣دٖ هًدي اُ٘جد٢ )، اُؼَوذ٢ٗ، ػِد٢ ثدٖ ؽغدو، ًزدبة أُـدبىٗشاخ  فزر الجبسٕ 

 .604/ٓ 7ط

(
3
)
 .18ٓ/53ط ر غ٘ش ال شطجٖ،اٗظو:  

(
4
)

  زبش٘خ الذعحْقٖ علحٔ الشحشذ المج٘حش ألثحٖ الجشكحبد أزوحذ الحذسدٗشاٗظو: اُلٍٞه٢، ٌّٔ اُل٣ٖ ٓؾٔل ػوكخ، 

 ، كاه ئؽ٤بء اٌُزت اُؼوث٤خ،:: ثلٕٝ، د: ثلٕٝ.2ٓ/183ط
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ػػػػػػػػرؼ بػػػػػػػػذلؾ قيتػػػػػػػػؿ  :(1)فقػػػػػػػػاؿ ابػػػػػػػػف الماجشػػػػػػػػكفكاختمفػػػػػػػػكا فػػػػػػػػي تركػػػػػػػػو بالتكبػػػػػػػػة،               إف عي

ال عزر ".  .(2)كا 

متعارفان بيف عامة أبناء الشعب الفمسػطيني أف كاف  :وسا ل اإلسقاط األمن 

، كمحػبلت بيػع العمالػة ىػي بعػض صػالكنات التجميػؿ أماكف إسػقاط الفتيػات فػي شػرؾ

، حيػػث يقػػـك العػػاممكف فػػي تمػػؾ أك مشػػاغؿ الخياطػػة أك منػػازؿ أصػػدقاء السػكءالمبلبػس 

ط كبعػػد ذلػػؾ يقػػـك ضػػبا ،بعػػد تخػػديرىف األمػػاكف بتصػػكير الفتيػػات بشػػكؿ مخػػؿ بػػا داب

المخػػػػابرات بتيديػػػػد الفتيػػػػات بنشػػػػر تمػػػػؾ الصػػػػكر أك تتعامػػػػؿ معيػػػػـ  ىػػػػذه الكسػػػػيمة فػػػػي 

كأضػافكا  ،مػةكغيرىا اعترؼ بيا العمبلء عند التحقيؽ معيـ أمػاـ رجػاؿ المقاك  اإلسقاط

كسػػػانؿ أخػػػرل منيػػػا تصػػػكير الشػػػباب كالفتيػػػات أ نػػػاء مقػػػاببلتيـ سػػػران بعيػػػدان عػػػف أعػػػيف 

، كقػػد يكػػكف اإلسػػقاط مػػف خػػبلؿ ىـ بنشػػر الصػػكركبعػػدىا تيديػػدكفعػػؿ الفػػكاحش األىػػؿ 

االقتصػػادية الصػػعبة حيػػػث الطبيػػة كالحاجػػػة إلػػى المػػاؿ لمعػػػبلج أك اسػػت بلؿ الظػػركؼ 

 بلؽ ىػػذا المكػػاف كتجكيػػع عػػانبلتيـ ييػػددكف صػػاحب مطعػػـ صػػ ير أك مكػػاف عمػػؿ بػػإغ

كبعػض العمػبلء ذىبػػكا ، كالبػديؿ ىػك التعامػؿ معيػـ مقابػؿ تطػكير كتكسػيع مكػاف العمػؿ

                                                 

  اثٖ أُبعْٕٞ:ػجل أُِي ثٖ ػجل اُؼي٣ي ثٖ ػجل هللا ،  اُؼذٓخ اُلو٤ٚ ٓلز٢ أُل٣٘خ ك٢ ػةوٙ، ر٤ِٔن اإلٓبّ 
)
1
(

 ٓبُي، اٗظو: ع٘ش أعالم الٌجالء، ط2/ٓ 2572. 

(
2
)
،كاه اُلٌو :: 14/297، طعوذح ال بسٕ ششذ صس٘ر الجخبسٕ اُؼ٢٘٤، ثله اُل٣ٖ أثٞ ٓؾٔل ٓؾٔٞك ثٖ أؽٔل، 

 ثلٕٝ، د: ثلٕٝ.
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، ألنيػػػػـ يكرىػػػػكف الشػػػػاباؾ اإلسػػػػرانيمي التعامػػػػؿ معيػػػػـأنفسػػػػيـ كعرضػػػػكا عمػػػػى جيػػػػاز ب

 .(1)الماؿ كألنيـ يريدكف الحصكؿ عمىالمقاكمة ، 

كاإلقنػػػاع حيػػػث يػػػتـ دمجيػػػا معػػػان كيسػػػتخدـ الصػػػياينة أسػػػاليب الترغيػػػب كالترىيػػػب      

أف   ، كمحاكلػػة إقنػػاع الضػػحيةباإلسػػقاطضػػمف عمميػػة تكامميػػة مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ اليػػدؼ 

   .(2)لتحقيؽ األحبلـ الكردية األسيؿاالرتباط ىك الطريؽ 

باإلسػػػػقاط لػػػػك اتيًخػػػػذىٍت االحتياطػػػػات  تنفيػػػػذ معربػػػػو االحػػػػتبلؿ لػػػػف يسػػػػتطيعحقيقػػػػةن لكػػػػف 

 .البلزمة

 ;تحصين المجتمي من السقوط األمن 

كصػػبلبة  ،وكقػػكة إيمانػػ ،ف عػػف أمػػاكف الفسػػاد كأصػػدقاء السػػكءابتعػػاد اإلنسػػا إف   "      

 كقػكة ارتباطػو بػػاهلل ،اليب المخػابرات فػي إسػقاط الضػحاياكعممػو بأسػ ،فسػيتو ك قتػو بيػان

ف أيٍجًبرى عمى فعؿ معصػي إنيػا ال ف ،ةتحكؿ بينو كبيف الكقكع في جريمة العمالة حتى كا 

 .(3) "مف خبلؿ تعاممو مع الييكد ،تككف دافعان لكفره باهلل

ن نمْن هّأ َنَُوَتَأ ي ٍِهَأ وَ , قاؿ تعػالى: ية ليـ ألنو يتعمؽ بالكال إف العمالة لمييكد كفر    

فيػػي  ،مػػف العميػػؿ ال تتكقػػؼ عنػػد حػػد معػػيف مطالػػب الييػػكدك  ،[51:المانػػدة ] نَُْنْهِأأ هًَُأأبًَِْ

كتتػػػدرج حتػػػى تصػػػؿ إلػػػى إسػػػقاط  ،فػػػي نظػػػر النػػػاس تبػػػدأ مػػػف طمػػػب المعمكمػػػة البسػػػيطة
                                                 

(
1
)
، ًٝزبة الو صلخ ّخْاع٘ظ الشبثبك الص٣ًٌِْٖٖ٘ٔ اإل:ذع ػ٤ِٜب ٖٓ فذٍ ٓواعؼخ ًزبة:  ٛنٙ اٍُٞبيَ  

 . الغ ْط األهٌٖ دّاف  ّ ثبس

(
2
)
 ، ثزةوف.1/ٓ 2، طً ظ الوشخ   اٗظو: 

(
3
)
 .1/ٓ 2، طالوشخ  األعجق 
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مجاىػديف؛ فاألصػؿ رفػض مبػدأ عمميػات التصػفية لمك بالمحػاـر  الزنػاكأحيانا إلى   ال ير

ف حصػػػػؿ ككقػػػػع ميمػػػػا كػػػػاف حجػػػػـ اإلغػػػػراء المقػػػػدـ ،مػػػػع الييػػػػكد كأعػػػػكانيـالتعامػػػػؿ  . كا 

اإلنساف في الخطأ فعميو التكبة كالرجكع إلػى حضػف دينػو كشػعبو المسػمـ. كعميػو تزكيػد 

 .(1)المجاىديف كالمعنييف بكؿ المعمكمات التي أعطاىا لمييكد؛ حتى يأخذكا حذرىـ

٤ٌٍُْددق ال ٓؾبُددخ ُٝددٖ ٣ٌددٕٞ ثٔددأٖٓ ٓددٖ اُؼوٞثددخ   ٝأفذه٤ددبً   اَُددبهأ أ٤٘ٓددبً  ألٕ      

، فػػالييكد لػػـ اُوبٍدد٤خ اُزدد٢ ٍددزطجن ػ٤ِددٚ  ثددبُوؿْ ٓددٖ ئ٣ٜددبّ ا٤ُٜددٞك ُددٚ ثددأْٜٗ ٍدد٤ؾٔٞٗٚ

المجاىػػديف اسػػتطاعكا تحطػػيـ نظريػػة "، كالػػدليؿ عمػػى ذلػػؾ يـيسػػتطيعكا حمايػػة أنفسػػ أف  

ضػباط  مػف  ان ديػزة المخػابرات المعاديػة كقتمػكا عػدكقامكا بػاختراؽ أج األمف الصييكنية،

كىػػذا ي بػػػت زيػػؼ أكػػػذكبتيـ المدعيػػة أنيػػػـ األقػػكل. كلػػػـ يقتصػػػر  ،صػػػياينةالمخػػابرات ال

فالييكد لـ يستطيعكا أف يحمػكا أنفسػيـ مػف ضػربات المجاىػديف التػي  ،األمر عمى ذلؾ

غيػػػره؟   فمػػػف ال يسػػػتطيع حمايػػػة نفسػػػو فكيػػػؼ لػػػو أف يحمػػػي ،طػػػالتيـ فػػػي كػػػؿ األمكنػػػة

كقػػد حػػدث   .(2)"كخيػػر شػػاىد عمػػى ذلػػؾ منػػات العمػػبلء الػػذيف قيًتمػػكا عمػػى أيػػدم الشػػرفاء

، كقػامكا بتصػفية الك يػر ش لحػد العمػبلء ليػـ فػي جنػكب لبنػافأف تخمى الييكد عػف جػي

بػػػػالكرت )العمػػػػبلء الػػػػذيف اكتشػػػػؼ أمػػػػرىـ فػػػػي فمسػػػػطيف كذلػػػػؾ مػػػػا ييعبػػػػركف عنػػػػو مػػػػف 

 .  (المحترؽ

ف مػف ؼ اإلسقاط كرغبة الصياينة في إسػقاط أكبػر عػدد ممكػمف خبلؿ النظر في ممك 

حقػارة عمػى ف بشكؿ عاـ ليك أكبػر دليػؿ كمف المسمميبشكؿ خاص الشعب الفمسطيني 
                                                 

(
1
)
 .3/ٓ 2، طالغ ْط األهٌٖ دّاف  ّ ثبس  اٗظو: 

(
2
)
 .3/ٓ 2، طالوشخ   ً ظ 
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خػػػػريف نظػػػػرة دكنيػػػػة عنصػػػػرية حقيػػػػرة   ، كأنيػػػػـ أخػػػػس خمػػػػؽ اهلل فيػػػػـ ينظػػػػركف لآلالييػػػػكد

مػػؽ البشػػ ، أك انتيػػاؾ يـمػػف قػػتم إال لخػػدمتيـ فػػبل حػػرج  ركأنيػػـ أفضػػؿ خمػػؽ اهلل كمػػا خي

األعػداء اسػتطاعكا  أف  ، كتظيػر خطكرتيػا عنػد معرفػة فػالمؤامرة كبيػرة كخطيػرةحرماتيـ 

" في العالـ اإلسبلمي جيشان جػراران مػف العمػبلء فػي صػكرة أسػاتذة كفبلسػفة يشكمكا   أفٍ 

ف لخمخمػػػة عراء كفنػػػانيف كصػػػحافييف كميػػػـ مكجيػػػك كدكػػػاترة كبػػػاح يف كأحيانػػػان كتػػػاب كشػػػ

 .(1)"النفكس بشتى األساليب العقيدة في 

 سػػػػػتبقى قانمػػػػػة مػػػػػا داـ ىنػػػػػاؾ احػػػػػتبلؿ إف مشػػػػػكمة السػػػػػقكط األمنػػػػػي كاألخبلقػػػػػي     

فاإلسػػػػقاط ىػػػػك جػػػػزء مػػػػف خطػػػػة اإلفسػػػػاد التػػػػي يتبناىػػػػا الييػػػػكد كينتيجكنيػػػػا كنصػػػػيحة 

 كتكمػػان صػػامتان  فعمػػى اإلنسػػاف المقػػاـك أف يكػػك "لممقػػاكميف ىػػي الحػػرص عمػػى الكتمػػاف 

حتػػى ال يمفػػت االنتبػػاه  جػػب أف يفكػػر كحيػػدان كبعيػػدان عػػف ا خػػريف،، يحتػػى عنػػدما يفكػػر

قاؿ أحد األسرل بأف كممػة تفػكه بيػا  .(2)فدانمان ىناؾ عيكف تترصد كتراقب" إلى نفسو 

 ف عامان.كعشري يةاف حريتو مدة  مانأماـ أحد أصدقانو كمفتو فقد

شػيكع الفكػر االنيزامػي  يؤدم إلػى، كاالبتعاد عف الديف إف انتشار الفساد الخمقي      

كالكقػكع إلػى الفسػاد األمنػي  يقػكد كذلػؾ ،لػى الشػعكر بالدكنيػة تجػاه األعػداءمما يػؤدم إ

 في المحظكر.

 

                                                 
(
1
)
 . 25، ٓ ْده  الِ٘ 

(
2
)
 .137، ٓالو صلخ ّخْاع٘ظ الشجبك الصًِْٖ٘ 
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 (1)الماام الت  يقوم باا العمالء;

، لػػػذلؾ عػػػف خطػػػكرة اإلشػػػاعة كدكرىػػػا الخطيػػػر : تحػػػد ت سػػػابقان بػػػث اإلشػػػاعات -1

 .يست ميا األعداء بجعميا إحدل مياـ العمبلء

: نقػػػػػؿ المعمكمػػػػػات إلػػػػػى األعػػػػػداء ىػػػػػي الميمػػػػػة المعمكمػػػػػات إلػػػػػى األعػػػػػداء نقػػػػػؿ -2

، فيػػي تخػػدـ األعػػداء كتسػػيؿ عمػػييـ كالرنيسػػة التػػي يقػػـك بيػػا العمػػبلء المحكريػػة

 ميمة مطاردة رجاؿ المقاكمة.

: ىػذه الميمػة يقػـك بيػا العمػبلء منػذ مجػيء االحػتبلؿ إلػى بيع األراضػي لمييػكد -3

شػػػػػراء األرض بشػػػػػكؿ مباشػػػػػر، ألف بيػػػػػع حيػػػػػث ال يسػػػػػتطيع الييػػػػػكد  فمسػػػػػطيف،

، كىػػػـ بػػػدكرىـ العمػػػبلء بشػػػراء األرض مػػػف أصػػػحابيا األرض ليػػػـ حػػػراـ  فيقػػػـك

 يقكمكف ببيعيا لمييكد.  

مػػف خػػبلؿ التقػػرب مػػف  : ىػػذه الميمػػة الخطيػػرة يقػػـك بيػػا العمػػبلء،إسػػقاط ال يػػر -4

 ، كالخيانػةكتقػع فػي مسػتنقع العمالػةالضحية المستيدفة حتػى تقػع فػي شػباكيـ، 

 لؤلمة.

فسػػػاد األخػػػبلؽ سػػػمة ظػػػاىرة فػػػي المجتمعػػػات أصػػػبح :نشػػػر الفسػػػاد كالمخػػػدرات -5

باإلضافة إلى انتشار المخدرات بيف فنػات ك يػرة فػي المجتمػع، ككػؿ   ،المسممة

                                                 
(
1
)
، الزشث٘حخ األهٌ٘حخ اإلعحاله٘خ ّزبخحخ الودزوح  ال لغحطٌٖ٘ إلِ٘حب فحٖ هْاخِحخ االالزححشا  ٓؼٔدو، ؽٔدل١ ٍدِٔبٕ 

 ، ٓغِخ عبٓؼخ األهة٠)ٍَِِخ اُؼِّٞ اإلَٗب٤ٗخ(أُغِل اَُبثغ ػْو.23-22، ٓ األهٌٖ  اإلعشائ٘لٖ(
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فيػػذه الميمػػة أككمػػت ليػػـ مػػف قبػػؿ األعػػداء ليقكمػػكا بتػػدمير  ذلػػؾ بفعػػؿ العمػػبلء؛

كقػػػػػكؼ كالتصػػػػػدم ، فيضػػػػػعؼ كال يقػػػػػكل عمػػػػػى الالمجتمػػػػػع المسػػػػػمـ مػػػػػف داخمػػػػػو

 لؤلعداء. 

: أحيانػان ك يػرة يقػـك العمػبلء بميمػات الجػيش فػي القياـ بميمػات الجػيش القتاليػة -6

 .قتاؿ المجاىديف كقتؿ العديد منيـ

، كالعمبلء يقكمػكف بتطبيػؽ خططكفالصياينة ي :نيةتطبيؽ المخط طات الصييك  -7

 ف عنيـ. يو عمييـ ضباط المخابرات المسنكليما يمم

: " جكاسػػيس العصػػر ال تقتصػػمػػف خػػبلؿ الميػػ ر اـ السػػابقة لمجكاسػػيس يتضػػح جميػػان أف 

ب الجكاسػػيس الػػذيف ، كمػػا ىػػك غالػػميمػػتيـ عمػػى مجػػرد نقػػؿ المعمكمػػات، إلػػى األعػػداء

نمػػػػػا أصػػػػػبحكا فػػػػػي ىػػػػػذا العصػػػػػر مشػػػػػاركيف مشػػػػػاركة حقيقيػػػػػة فػػػػػي يػػػػػذكرىـ الفقيػػػػػاء ، كا 

الجنػػػػكد  يػػػػدخميـ فػػػػي زمػػػػرةالعمميػػػػات، بمػػػػا يخػػػػرجيـ عػػػػف كصػػػػؼ التجسػػػػس المجػػػػرد ك 

   .(1)الفعمييف"

 -عمى المجتمع أف يعمؿ عمى معالجة ظاىرة العمالة كذلؾ بعدة طرؽ منيا:

 عمى القيـ كالمبادئ اإلسبلمية .التربية  -1

 القضاء عمى العكامؿ التي تؤدم إلى العمالة. -2

 كالقضاء عمى البطالة. تكفير فرص عمؿ لمشباب، -3

                                                 
(1)
 ّ.2009-ٛـ1430، ٓوًي اُلغو ُإلػذّ، 145، ٓالُوْ لِن فٖ زمن الدبعْط الوغلن٣ؾ٠٤،  ا٤ُِج٢، أثٞ 
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تػػى ال يبقػػى الشػػباب فريسػػة تػػكفير الػػدعـ المػػالي مػػف المسػػمميف فػػي العػػالـ، ح -4

 لمكقكع في العمالة.

 الرادعة لجريمة العميؿ.إقامة العقكبة  -5

 

 ثان المبحث ال

 اعوامل بناء األمم وهالكا

 ولالمطمب األ 

 األخالق عماد بناء األمم

، فػػػإنيـ يككنػػػكف عمػػػى ـر المسػػػممكف عمػػػى ىػػػدم األنبيػػػاء عمػػػييـ السػػػبليسػػػي عنػػػدما    

، كمػػا دىـ كعػػزىـ كىػػذا مػػا يخشػػاه األعػػداءلؼ مجػػكسػػيعكدكف إلػػى سػػاصػػراط مسػػتقيـ 

 .عض عمماء ال ربشيد بو ب

:" إف المسػػػمميف يمكػػػنيـ أف ينشػػػركا حضػػػارتيـ فػػػي (1)يقػػػكؿ أحػػػد عممػػػاء ال ػػػرب      

الػػدنيا ا ف بػػنفس السػػرعة التػػي نشػػركىا بيػػا سػػابقان إذا رجعػػكا إلػػى األخػػبلؽ التػػي كػػانكا 

لعػػالـ الخػػاكم ال يسػػتطيع أف يقػػؼ أمػػاـ ركح عمييػػا حػػيف قػػامكا بػػدكرىـ األكؿ ألف ىػػذا ا

 .(2)حضارتيـ"

                                                 
(1)
 .19،ٓخٌذ هللا ث بفخ ّأالالقب ٛٞ ٓوٓب ك٣ٞى ثبًزٍٞ أؽل ػِٔبء اُـوة ، 

(
2
)
 .19، ًٓ ظ الوشخ  
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كحتى يعكد المسممكف إلى سالؼ مجدىـ البد ليـ مف اإلعداد حتى تظير الفنة       

يزال من أمت  أمة قا مة بممر  ال"في قكلو :  --المنصكرة التي بشر بيا الرسكؿ 

 .(1)" وهم عمى ذلك، حتى يمتيام أمر ام وال من خالفاما ال يضرهم من خذلا

 (2): بل ة أمكر ىيالتي ينصرىا اهلل  البد ليا مف  الفنةك 

خضاع العالـ كمو لكممة اهللالرغبة  -1  .في العمؿ مف أجؿ إقامة دكلة اهلل، كا 

 .استجماع أخبلؽ بعينو -2

  كتمتينيا بأكلياء اهلل. ،قطع الصمة بأعداء اهلل -3

 تفصيؿ األمكر ال بل ة السابقة: 

خضػػاع العػػالـ كمػػو لكممػػة فػػي العمػػؿ مػػف أجػػؿ إقامػػة دكلػػة اهلل: الرغبػػة األمــر األول ، كا 

ال مفركضػػة ة شػػرعي ان ىنػػاؾ أحكامػػ، ألف قامػػة دكلػػة اهلل فػػرض عمػػى المسػػمميفإف إ، اهلل

اإلسػػبلمية، لػػذلؾ عمػػى المسػػمميف ، كالكحػػدة الدكلػػة؛ م ػػؿ الحػػدكد كالجيػػاد ةتقػػـك إال بقػػك 

ال تقػػـك إال ىػػي ك  تكػػكف كممػػة اهلل ىػػي العميػػا،جديػػد ل العمػػؿ مػػف أجػػؿ إقامػػة الدكلػػة مػػف

، كىػػػذا مػػػا يجػػػب أف ييػػدؼ إليػػػو المسػػػمـ مػػػف خػػػبلؿ جيػػػاده ألف د فػػػي سػػػبيؿ اهللبالجيػػا

                                                 
(
1
)
فححٖ ٝ، 3641،ههددْ :538/ٓ 2ثو٤ددخ أؽبك٣ددش ػذٓددبد اُ٘جددٞح، ط28ًزددبة أُ٘بهددت، ثددبة  صححس٘ر الجخححبسٕ، 

 .1920، ههْ 795ًزبة اإلٓبهح، ثبة ال رياٍ :بيلخ ٖٓ أٓز٢، ٓصس٘ر هغلن، 

(
2
)

 . 32، ٓخٌذ هللا ث بفخ ّأالالقبً اٗظو: 
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ـــل :" ()لقػػػكؿ الرسػػػكؿ  األخػػػرل ال يػػػؤجر المسػػػمـ عمييػػػا الدنيكيػػػة األىػػػداؼ  مـــن قات

 .(1)"لتكون كممة ا ه  العميا ياو ي  سبيل ا

ى ىك إقامة دكلة اهلل فإف األىداؼ كال ايات األخرل تتحقؽ عندما يككف اليدؼ األسم

 تباعان كىي:

 قاؿ تعالى: دفع عدكاف المعتديف بقكة المجاىديف المستمدة مف شريعة الحؽ  -1

  ْأَىِ  لَوُواْ وَاعْ انل هَ   وَاَتاْواْ  عَلََْمْنْ اعْتَ َى   هَف  كِوِ ْلِ عَلََْهِ  ًَفعْتَ ُواْ  ًَوَيِ اعْتَ َى عَلََْمْن 

 .[194  بقاة]ال انْوَُتاِنيَ  هََِ انل هَ 

وَقَأأفتِلْوهُنْ دََتأأي َٕ تَمْأأوىَ ًِتْنَأأ   وٍََمْأأوىَ       ;، قػػاؿ تعػػالىمنػػع الفتنػػة فػػي الػػديف -2

ٍَْعَوْلأوَى َكِةأريٌ        ًَأِبِى انل أَه ِكَوأف  ََأْوْا  ًَأِبِى اًَت مرنػا اهلل عػز ، " لقػد أ[39  فنار  ]األ  ان ٍُِّي ْكللُه ِنل ه 

يخضػػػػع لكممتػػػػو ألف ذلػػػػؾ ىػػػػك  جاىػػػػد حتػػػػى ال يبقػػػػى شػػػػبر فػػػػي األرض الكجػػػػؿ أف ن

 .(2)دينو بأم شكؿ مف أشكاؿ الفتنة " كحيد إلنياء فتنة المسمـ فيالسبيؿ ال

وَهَأأأأأف نَمْأأأأأنْ َٕ تْاَأأأأأفتِلْوىَ ًِأأأأأٌ سَأأأأأبَِلِ انل أأأأأهِ   قػػػػػاؿ تعػػػػػالى:  ،نيصػػػػػرة المستضػػػػػعفيف -3

انَِّجَفلِ وَاننِّسَفء وَانْوِنْ َاىِ اَنٍَِيَ ٍَاْونْوىَ بَكِنَف أََِِْجْنَأف هِأيْ هَأَِيِ انْاٍَََْأ ِ     وَانْوُسْتَ ْعَفِنيَ هِيَ 

ًَِةأرًيا           ًَّأف َواْجَعأل َنَنأف ِهأي َنأُ ًََّ  ََف َواْجَعأل َنَنأف ِهأي َنأُ ًََّ َوِن نيصػرة  ،[75]النسػاء:  انَ فِنِن َأْهْل

                                                 
(
1
)
ّصحس٘ر  2810،ههدْ 309/ٓ 2، ط ٖٓ هبرَ ُزٌٕٞ ًِٔخ هللا ٛد٢ اُؼ٤ِدبًزبة اُغٜبك، ثبة  صس٘ر الجخبسٕ، 

 .1904،ههْ 791، ٓ ٢ اُؼ٤ِبٖٓ هبرَ ُزٌٕٞ ًِٔخ هللا ٛ، ًزبة اإلٓبهح، ثبة هغلن

(
2
)
 .41، ٓ خٌذ هللا ث بفخ ّأالالقبً  
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، فيػك ـ، كذلػؾ بكضػع األمػكر فػي نصػابياضعفيف مف أىػـ ال ايػات فػي اإلسػبلالمست

، فالضػػػعيؼ عمػػػى رقػػػابيـ كاتسػػػمطاألقكيػػػاء عمػػػى الضػػػعفاء كأف يال يقبػػػؿ أف يحيػػػؼ 

 .مظمـك مقيكر كىك بحاجة لمف يزيح الظمـ عنو

 :م ؿ : استجماع أخبلؽ بعينياثان األمر ال

مػػػص نفسػػػو مػػػف أيػػػة غايػػػة سػػػكل رضػػػاء اهلل  اإلخػػػبلص: -1  سػػػبحانو  كىػػػك أف " يخ 

  (1)أف تكػػكف نيتػػو فػػي الجيػػاد خالصػػة لكجػػو اهلل، كال يريػػد بػػو إال إعػػبلء كممػػة اهلل "ك 

وَهَف أْهَُِوا اَِنف نََِعْبُ ُوا انَلهَ هُألْلِةِنيَ نَهُ ان ٍِّيَ دُنَفَفء وٍَُاَِوُوا انةِلَف َ وٍَُئْتْوا   ;تعالىقاؿ 

 .[5اُج٤٘خ:]انزِكَف َ وَذَنََِّ دٍِيُ انْاََِّوَ ِ

خػػػبلص الفػػػؤاد لػػػرب العػػػالميفف صػػػبلح ا"إ فعػػػاف بمنزلػػػة العمػػػؿ الػػػدنيكم ، يرتلنيػػػة كا 

 .(2)فيجعبلنو عبادة متقبمة" البحت

، فالمشػػرككف ال يكػػكف الجيػػاد فػػي سػػبيؿ اهلل إال إذا قصػػد بػػو كجػػو اهلل تعػػالى     

فييزمػػػكا شػػػر ىزيمػػػة كلػػػـ يسػػػمع عػػػنيـ  ،يػػػـك بػػػدر ليسػػػمع بيػػػـ النػػػاس كبقػػػكتيـقػػػاتمكا 

 .اد عف جادة الصكابكلكؿ مف ح ،لخزم كالذؿ، كىذا درس لكؿ ميراءو ا إالالناس 

وََٕ تَمْوًْواْ كَفَنٍَِيَ َََِجُواْ هِي دٍَِفبِهِن كَطًََا وَبَِْفء اننِف ِ وٍََةُ ُوىَ   كقاؿ تعالى:

 .[47األنفاؿ: ]   عَي سَبَِلِ انل هِ وَانل هُ كِوَف ٍَعْوَلْوىَ هُذَِط 

                                                 
(1)
 . 122، ٓالدِبدٗخ ّال ذائ٘خ فٖ اإلعالم 

(2)
 .68، ٓ اللق الوغلن 
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 مجاىد في سبيؿ، فميس كؿ مقاتؿ ىك ف عمى نياتيـ يـك القيامةيييع ك  فالناس

، أخبرنػػي عػػف الجيػػاد " عػػف عبػػد اهلل بػػف عمػػرك بػػف العػػاص، قمػػت: يػػا رسػػكؿ اهلل 

تسػػبان، بع ػػؾ اهلل صػػابران ، إف قاتمػػت صػػابران محل ػػزك فقػػاؿ: "يػػا عبػػد اهلل بػػف عمػػرككا

ف قاتمػػت ميرانيػػان مكػػمحتسػػبان  : مكػػا ران. يػػا عبػػد اهلل بػػف عمػػرك ا ران بع ػػؾ اهلل مرانيػػان . كا 

 .(1)عمى أم حاؿ قاتمت أك قتمت، بع ؾ اهلل عمى تمؾ الحاؿ"

ٍَف أٍَََُف اَنٍَِيَ خهَنُأواْ اِذَا نَاَِأتْنْ ًِكَأ ا      ;قاؿ تعالى ال بات كعدـ الفرار مف المعركة: -2

ؽ المتػيقف مػف أنػو عمػى الحػ، [45األنفػاؿ:] ًَفقْبُتْواْ وَاذْكَُْواْ انل هَ كَأ ِريًا َنعََلمْأنْ تْفْلَذُأوىَ   

، كدحػػػر الباطػػػؿ ال يفػػػر مػػػف المكاجيػػػة، ميمػػػا كيقاتػػػؿ مػػػف أجػػػؿ الػػػدفاع عػػػف الحػػػؽ

 المؤمنػػػكف ال ػػػابتكف إال، فيػػػذه الدرجػػػة مػػػف اليقػػػيف ال يصػػػؿ إلييػػػا الخطػػػكباشػػػتدت 

 .، المطمننكف إلى نصر اهللعمى المبادئ

 نُواْ اِذَا نَاَِتْنُ اَنٍَِيَ كَفََُواْ  َدْففا ًََٖ تْوَنلوهُنُ اَّدْكَأفبَ ٍَف أٍَََُف اَنٍَِيَ خهَقاؿ تعالى:       

        َأبٍَ هِّأي َََ ًََاأْ  َكأفء ِك ًَِكأٍ   َِّأزاا ِاَنأي  ًَِّفا نلِاَتفلٍَ َأْو ُهَتَذ َٕ ُهَتَذ ََُي ِا ٍَ ُدُك ٍَْوَهِك َِْن  ٍَُونل  انل أهِ  َوَهي 

الفػػرار أ نػػاء المعركػػة ب يػػر إذف مػػف ، [16-15األنفػػاؿ: ] ريُوَهَأأؤْوَايُ جَََأأنِنُ وَكِأأكَِْ انْوَةِأأ   

ع ًمػػػ، كييطٍ كيمكنػػػو مػػػنيـ، كيعتبػػػر ضػػػعفان كجبنػػػان  ،لقانػػػد ييسػػػمـ جنػػػد المػػػؤمنيف لعػػػدكىـا

 ، أك مػػف أجػػؿ خدعػػة قتاليػػة اليػػرب بػػإذف القانػػد كػػاف لكػػف إفٍ  العػػدك فػػي المسػػمميف.

                                                 
(1)
 .2519،ههْ 15/ 3ٓ، ًزبة اُغٜبك، ثبة ٖٓ هبرَ ُزٌٕٞ ًِٔخ هللا ٢ٛ اُؼ٤ِب، طعٌي أثٖ داّد 
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 لفػرار ال يؤاخػذه اهلل عميػوىػذا ا فػإفاالحتماء بقكة مجمكعة مف الجنػكد أك مف أجؿ 

 .(1)كمف ييرب ب ير إذف مف الشرع فيك يستحؽ العذاب يـك القيامة

ـ ، لكػػف إذا غمػػب عمػػى ظػػنيالمسػػمميف جػػاز الفػػرارإف زاد عػػددىـ عمػػى م مػػي عػػدد أمػػا 

ذا ظنكا اليػبلؾ فكجيػاف: يمػـز االنصػراؼ كال ػاني  ،أنيـ ال ييمككف فاألفضؿ ال بات، كا 

 .(2)يستحب كال يجب

كىػـ  بل ػة هالؼ مقابػؿ بجػيش المسػمميف  ()حدث أف انحاز خالد بف الكليد قد ك 

اعػػة المسػػمميف فػػي المدينػػة كجم (الرسػػكؿ) إلػػى مػػف الػػرـك كحمفػػانيـ  مػػانتي ألػػؼ

 .(3)كران كليس فراران ( فعؿ خالد ) ( ناء غزكة مؤتة، فاعتبر الرسكؿ )، أالمنكرة

د ذلػؾ بػػالقكة ىنػاؾ رأم هخػػر قيػ، لكػف لعػػددـ فػي ىػػذه المسػألة مقيػد باإذان الحكػ     

 كىػػػذا مػػػا ذكػػػره القرطبػػػي قػػػاؿ: "كالفػػػرار كبيػػػرة مكبًقػػػة بظػػػاىر ،كالعػػػدة كلػػػيس بالعػػػدد

جمػػاع األك ػػر مػػف األنمػػة : إنػػو يراعػػى فكقالػػت فرقػػة مػػنيـ ابػػف الماجشػػك  .القػػرهف كا 

أف يفػر مانػة فػارس مػف مانػة فػػارس إذا عمػى قػكليـ فيجػكز  الضػعؼ كالقػكة كالعػٌدة؛

   .(4)"عؼ ما عندىـعممكا أف ما عند المشركيف مف النجدة كالبسالة ضً 

ف فػػردان ك ػػمى فػػي عصػػرنا الحاضػػر أصػػبح األعػػداء يممكػػكف مػػف األسػػمحة مػػا يي ك      

، كذلػؾ بعػد أف ظيػر السػبلح الكيمػاكم مقابمػوكامػؿ كاحدان مػف الجػيش إبػادة جػيش 
                                                 

(
1
)
 .124، ٓ الدِبدٗخ ّال ذائ٘خ فٖ اإلعالماٗظو:  

(
2
)
،رؾو٤دن ّٝدوػ ٝرؼ٤ِدن ٓؾٔدل 5ٓ/248، طالوِحزة فحٖ ف حَ اإلهحبم الشحبف ٖاٗظو: ا٤ُْواى١، أثٞ اٍدؾبم،  

 ّ. 1996 -ٛـ1417، 1ث٤وٝد، :-كْٓن، اُلاه اُْب٤ٓخ -اُيؽ٢ِ٤، كاه اُوِْ

(
3
)
 . ، ّعبئش كزت الغ٘شح فٖ هْ ْ  غضّح هؤرخ 511/ٓ 2ط رُشاخ  الغ٘شح الٌجْٗخ الثي اعسق، 

(
4
)
 .7ٓ/380، طغ٘ش ال شطجٖر  
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بالعػدد بػؿ  ان بح األمػر متعمقػ، كلـ يصػجر كمي كغيره مف األسمحة الفتاكةكالنككم كال

 العدة كالقكة. ب

أٍَََُأأف اَنأأٍَِيَ خهَنُأأواْ أََِِعُأأواْ  ٍَأأف  قػػاؿ تعػػالى: طاعػػة األميػػر فػػي غيػػر معصػػية اهلل: -3

، "طاعػة األميػر كاجبػة سػكاء [59اَُ٘دبء:] انل هَ وَأََِِعُواْ انَِسُأولَ وَأْوْنِأٌ اَّهْأَِ هِأنمْنْ    

ألميػػر تػػؤدم ، ألف مخالفػة ا(1)عػػاـ أـ اختػاره مػػف معػػو" كػاف معينػػان مػػف قبػؿ القانػػد ال

دت مخالفػػة الرمػػاة كذلػػؾ كمػػا حػػدث فػػي غػػزكة أحػػد حيػػث أ إلػػى مػػاال يحمػػد عقبػػاه 

، كتعرضػػػت باىظػػان فػػػي األركاح لمسػػػممكف  منػػػان دفػػع اأف إلػػػى ( ألكامػػر الرسػػػكؿ )

 .(2)إلى الخطر( ) حياتو

، كفػي ر فػي األحػكاؿ العاديػة خيانػةألسػرااإلسػبلـ إفشػاء ا د  عى  صيانة األسرار: -4

ألف الخيانػػػة فػػػي  ،عظيمػػػان  كذنبػػػو ذنبػػػان  ،أك ػػػر خيانػػػة كقػػػت المعركػػػة كالحػػػرب يكػػػكف

فشػاؿ خططػوالمعركػة تػؤدم إلػى  ٍَأف أٍَََُأف     ، قػاؿ تعػالى:ىزيمػة الجػيش المسػمـ، كا 

   [27األٗلددبٍ:] مْنْ وَأًَأأتْنْ تَعْلَوُأوىَ اَنأٍَِيَ خهَنُأأواْ َٕ تَألْوًْأواْ انل أأهَ وَانَِسُأأولَ وَتَألْوًْأواْ أَهَفًَأأفتِ   

قريظػة  نزلت في أبي لبابة بف المنػذر حػيف أشػار إلػى بنػيركم أنيا  قاؿ القرطبي:

ام حتػػى عممػػت أنػػي خنػػت اهلل كرسػػكلو : كاهلل مػػا زالػػت قػػدمبالػػذبح، قػػاؿ أبػػك لبابػػة

                                                 
(
1
)
 .125، ٓ الدِبد ّال ذائ٘خ فٖ اإلعالم 

(
2
)
 ، ثزةوف.1ٓ/336طالغ٘شح الثي اعسب ،  
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 ال : كاهللكقػػاؿ نفسػػو إلػػى سػػارية مػػف سػػكارم المسػػجد . فممػػا شػػد  فنزلػػت ىػػذه ا يػػة

     .(1)، أك يتكب اهلل عميٌ حتى أمكتأذكؽ طعامان كال أشرب شرابان 

، أجاكرؾ كانخمع مػف مػالي؟ فقػاؿ يف أصاب الذنب: يا رسكؿ اهلل" قاؿ أبك لبابة ح

 نْهََُُِّأأأطَتْ  اقَ َُِأأأَْ هِأأيْ أَهْأأأوَنَِِنْ صَأأأ   تعػػالى: :" يجزيػػؾ مػػػف ذلػػؾ ال مػػػث، كقػػد قػػػاؿ

 .[ 103:ةالتكب] فََكِ نََِْكلزَتْوَ

نزلت في شأف المتخمفيف عف غزكة تبكؾ، ككانكا ربطػكا كقاؿ " الجميكر: أف ا ية 

 ، كعاىػػػدكا اهلل أال يطمقػػػكا أنفسػػػيـ حتػػػى يكػػػكف رسػػػكؿكمػػػا فعػػػؿ أبػػػك لبابػػػة أنفسػػػيـ

 .(2)ىك الذم يطمقيـ كيرضى عنيـ" (اهلل)

ككػػاف يعػػدؿ  ،( مػػا قدمػػوأف أخػػذ الرسػػكؿ ) اهلل عمػػى أبػػي لبابػػة مػػف تمػػاـ تكبػػةكػػاف ك 

 . الو مث م

وَأََِِعُأأأواْ انل أأأهَ وَبَسُأأأونَهُ وََٕ تَنَأأأف َعُواْ ًَتَفْشَأأألْواْ وَتَأأأَْهَبَ  :قػػػاؿ تعػػػالى الصػػػبر: -5

بر في  بل ة أشياء ال تػتـ " الص،[46األٗلبٍ:] انةِفكٍَِِيَبِحيُمْنْ وَاصْبَُِواْ اِىِ انل هَ هََِ 

، كالصػػػػبر عنػػػػػد مػػػػى اتبػػػػاع أمػػػػر اهللإال بػػػػو: الصػػػػبر عػػػػف محػػػػاـر اهلل، كالصػػػػبر ع

فيكػػػػػػكف الصػػػػػػبر عمػػػػػػى قتػػػػػػاؿ األعػػػػػػداء عنػػػػػػد االلتحػػػػػػاـ  .(3)المصػػػػػانب احتسػػػػػػابان هلل"

                                                 
(
1
)
 .395-7ٓ/394، طاًظش: ر غ٘ش ال شطجٖ 

(
2
)
 .8ٓ/242ط ،ً ظ الوشخ اٗظو:  

(
3
)
 .170، ٓ سعبلخ الوغزششذٗي 
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نو يبت ػي األجػر كال ػكاب مػف اهلل، كىػك محمػكد فػي احتسابان هلل تعالى، ألكالمكاجية 

 .، السيما في الحربكؿ المكاطف

صػػبر عظػػيـ لمػػا فيػػو مػػف عمػػى أف الجيػػاد فػػي سػػبيؿ اهلل يحتػػاج إلػػى  كمػػف األدلػػة    

ٍَأأف أٍَََُأأف   ، قكلػػو تعػػالى:(1)ابت ػػاء مرضػػاة اهلل  تعػػرض لمتضػػحية بػػالنفس كالجػػكد بيػػا

، ىػذه [200:آٍ ػٔدوإ]  اَنٍَِيَ خهَنُواْ اصْبَُِواْ وَصَفكَُِواْ وَبَاكِطْواْ وَاَتاْواْ انل هَ نَعََلمْنْ تْفْلِذُوىَ

ىػػذه  :ىػػذا التفسػػير المطيػػؼ يبينيمػػا يتضػػح فػػ الصػػبر كالمصػػابرة كالفػػرؽا يػػة تػػأمر ب

  إلػػػػى دكاـ االسػػػػتعداد لمعػػػػدككصػػػػية جامعػػػػة لممػػػػؤمنيف تجػػػػدد عػػػػزيمتيـ كتبعػػػػث اليمػػػػـ 

فأمرىـ بالصبر الذم ىك جماع الفضانؿ كخصاؿ الكمػاؿ،  ػـ بالمصػابرة كىػي الصػبر 

الصػبر فنتيجػة  ،نفػس الصػابر لمػا يبلقيػو مػف مقاكمػةفي كجو صابر هخر شػديد عمػى 

، مصػػداقان لقكلػػو (2)، فالمصػػابرة ىػػي سػػبب نجػػاح الحػػربكف ألطػػكؿ الصػػابريف صػػبران تكػػ

ٍََِي َصأَ ْقوا َوْأوَنأأِكََّ ُهأُن             ;تعالى َِاء َوِدأنَي اْنَبأْؤِ  ْأوَنأأِكََّ اَنأ ًِأٌ اْنَبْؤَسأفء وانَ أ ٍََِي  َوانِةأفِك

 .[177البلرة:]انْوَُتاْوىَ

عمػػػػييـ م ػػػػاالن فػػػػي الصػػػػبر بكػػػػؿ  اهلل كأصػػػػحابو رضػػػػكاف () اهلل رسػػػػكؿلقػػػػد كػػػػاف     

الجػكع أيامػان كىػـ يحفػركف بركا عمػى فقد صبركا عمى فراؽ الكطف كاألىؿ، كصػ ،صكره

كمػػػا ، كصػػػبركا عنػػػدما جرحػػػكا فػػػي كػػػؿ ال ػػػزكاتكصػػػبركا عمػػػى قتػػػاؿ األعػػػداء الخنػػػدؽ 
                                                 

(
1
)
 .320/ 2ٓ، طذاًٖاألالال  اإلعاله٘خ ّأعغِب ل جذ الشزوي زجٌمخ الو٘اٗظو:  

(
2
)
 .4ٓ/208، طالزسشٗش ّالزٌْٗشاٗظو:  
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بر ىػػـ فقػػد صػػذكك كعنػػدما استشػػيد ، فػػي غػػزكة أحػػدكأـ عمػػارة  (حػػدث مػػع الرسػػكؿ )

 برت الخنسػػاء عمػػى استشػػياد أبنانيػػاكصػػ( ى استشػػياد عمػػو حمػػزة )( عمػػالرسػػكؿ)

صػػكر مشػػرقة فػػي كىػػي ، الصػػبر التػػي ذيكػػرت فػػي كتػػب السػػيرة ىػػذه بعػػض مػػف صػػكرك 

 .ب أركع األم مػػة فػػي الصػػبر كال بػػات، كمػػا تػػزاؿ األمػػة تضػػر تػػاري  اإلسػػبلـ كالمسػػمميف

بُأأواْ هِكَتَأأَْيِ وَاِى ٍَمْأأي هِّأأنمْن هِّكَأأ   اِى ٍَمْأأي هِّأأنمْنْ عِشْأأَُوىَ صَأأفكَُِوىَ ٍََْلِ  :قػػاؿ تعػػالى

َٕ ٍَفْاََُوىَ ا ية السابقة تدؿ عمى أف ،  [65 :األنفاؿ]ٍََْلِبُواْ أَنْفاف هِّيَ اَنٍَِيَ كَفََُواْ كِؤًَََُنْ قَوْمٌ 

 بيػػا الجسػػـ إال فػػي الكقػػت المناسػػب ، ال يقػػـكاإلنسػػاف طاقػػة مػػدخرةالصػػبر يكلػػد لػػدل 

                                                                                     .عشرة أم اليا في األحكاؿ العاديةالطاقة حيث تككف ىذه 

، كأطمػػؽ مػػادة كيميانيػػة تفرزىػػا خبليػػا المػػ كقػػد تػػـ فػػي السػػنيف األخيػػرة اكتشػػاؼ       

الكيميانيػػػة تػػػزداد فػػػي دـ العممػػػاء عمػػػى ىػػػذه المػػػادة )انػػػدكرفيف( ككجػػػدكا أف ىػػػذه المػػػادة 

رادتػػػو فػػػي إنجػػػاز عمػػػؿ ، ككممػػػا زادت إمػػػا زاد صػػػبره عمػػػى ا الـ المختمفػػػةاإلنسػػػاف كم

، كأف ىذه المكاد تعيف اإلنساف عمى كقؼ األلـ كعمػى زيػادة التحمػؿ كىػك يكاجػو خاص

 .(1)الصعكبات كالمخاطر

                                                 
(
1
)
 . 48، ٓال ش ى ّالصسخ الٌ غ٘خاٗظو:  
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  كؿ إلييػػػػافالصػػػػبر عنػػػػد المسػػػػمميف لػػػػو أىميػػػػة كفكانػػػػد ال يمكػػػػف ألمػػػػة مػػػػف األمػػػػـ الكصػػػػ

عداد لمقيادة كالتمكيف فالصبر في اإلسبلـ ًعزل كأمؿ   (1) -كمف فكاند الصبر: ، كا 

 ، كالصادؽ مف الكاذب.بالصبر يظير المؤمف مف المنافؽ -أ

نتقػاؿ المسػمـ مػف حالػة الضػعؼ إلػى ، كاف أىـ أسباب العزة كالكرامةالصبر م -ب

ف هِأأنَُْنْ أَِْوِأأ ا ٍََْأأ ُوىَ كِؤَهًََِْأأف نَوِأأف صَأأبََُوا     وَجَعَلْنَأأ ، قػػاؿ تعػػالى:حالػػة القيػػادة كالرناسػػة

، ىػذه ا يػة يعضػدىا مػا كصػؿ إليػو يكسػؼ عميػو ]24السػجدة  ]وَكَفًْوا كِآٍَفتِنَف ٍُوقِنُأوىَ 

اًَِأهُ هَأي ٍََتأ ِ وٍَِةْأبَِْ ًَأبِىِ        السبلـ مف عز كتمكيف بسبب صػبره كتقػكاه قػاؿ تعػالى:

 .]٣90ٍٞق:  ] جََْ انْوُذْسِنِنيَانل هَ َٕ ٍُ َُِِ أَ

اِى تَوْسَسْأأأأمْنْ دَسَأأأأنَ     قػػػػاؿ تعػػػػالى: الصػػػػبر ضػػػػركرم إلفشػػػػاؿ كيػػػػد األعػػػػداء-ج

 تَسُئْهُنْ وَاِى تْةِبْمْنْ سََِّكَ   ٍَفََْدُواْ كََِأف وَاِى تَةْأبَُِواْ وَتََتاْأواْ َٕ ٍَ ْأَُكْنْ كََْأ ُهُنْ تَأَْكاف اِىِ      

 .]120آٍ ػٔوإ:  ] ىَ هُذَِط انل هَ كِوَف ٍَعْوَلْو

 .الصبر دليؿ اإليماف - د

 كىناؾ فكاند أخرل ك يرة لمصبر ذيكرت في هيات ك يرة في القرهف الكريـ.
                                                 

(
1
)
رؾو٤دن:     8-5، ٓ عذح الصبثشٗي ّرال٘شح الشبكشٗياٗظو:اثٖ اُو٤ْ، أثب ػجل هللا ٓؾٔل ثٖ أث٢ ثٌو ثٖ أ٣ٞة،  

فلغحط٘ي ّاخجحبد ٕٝ، د: ثلٕٝ،ٝاٗظو أ٣ضدبً: ئٍٔبػ٤َ ثٖ ؿبى١ ٓوؽجب، كاه ػِْ اُلٞايل ُِْ٘و ٝاُزٞى٣غ، :: ثل

 .107، ٓاألهخ
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 المطمب الثان 

 الفساد سبب هالك األمم

نل هُ كًَِْْوكَِِنْ اِىِ كَ َأْبِ خلِ ًَِْعَوْىَ وَاَنٍَِيَ هِي قَبْلَِِنْ كَفََُواْ كِآٍَفتِ انل هِ ًَؤََََِهُنُ ا قفل تعفىل:

 [.63]األنفال;انل هَ قَوًٌِّ تَ ٍِ ُ انْعِاَفبِ

ؿ كسيمة يستطيعكنيا ، لذلؾ فيـ يتبعكف كالت مب عمى المسمميفإلى األعداء  صبكي

قاؿ ، ف كلك بعد حيفسبحانو كتعالى ينصر عباده المؤمنيكلكف اهلل لتحقيؽ ذلؾ 

في ىذه ا ية ، [59األنفاؿ:] كَفََُواْ سَبَاْواْ اًََُِنْ َٕ ٍُعْجِزُوىَوََٕ ٍَذْسَبَيِ اَنٍَِيَ تعالى: 

وَنَي  :في هية أخرلكقاؿ تعالى  .(1)قطع ألطماع الكافريف بالت مب عمى المؤمنيف

 .[141النساء:]  سَبًَِٖ مَفًٍَِِيَ عَلَي ٱنْوُئْهِنِنيٍََجْعَلَ ٱنَلهُ نِلْ

حتػى ي يػب  زالة كحي اإللو كطي ه اره مف أذىاف البشػر،إف  اليدؼ األكؿ لمييكد ىك إ

، فيسػيطركف عمػػى المسػػمميف بتػػزييف الميػزاف كيختفػػي المرجػػع، كيحػؿ الضػػعؼ كاألىػػكاء

 (2)ىػػك مزخػػرؼ كمبيػػرج عػػف كػػؿ مػػا ىػػك حػػؽ كػػؿ مػػا إلػػىاألىػػكاء كاسػػتنفار الشػػيكات 

اِى ٍَنتََُأواْ ٍََُفَأَْ نََُأن هِأف قَأ ْ سَألَاَ       قْأل نَِلأٍَِيَ كَفَأَُواْ       كىك ما نبينا إليػو اهلل تعػالى بقكلػو:

  .[38األنفاؿ:]وَاِىْ ٍَعُودُواْ ًَاَ ْ هَ َالْ سُنِ ْ اَّوِنِنيِ

                                                 
(1)
 .10ٓ/46، طالز غ٘ش الوٌ٘ش فٖ ال  ٘ذح ّالششٗ خ ّالوٌِح 

(
2
)
 ، ثزةوف ٤َ٣و. 545-544، ٓلْزٖ ًّ ٘(َ ثشّرْكْالد زموبء صِْ٘ى فٖ ال ش ىاٗظو: ا 
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شػػػاقة كطكيمػػة مػػػع أعػػػداء اهلل الييػػكد ألنيػػػـ يتمتعػػػكف بػػػدىاء  إف  معركػػة المسػػػمميف     

ادركف عمػى نكف عمى طاقػات فكريػة كماديػة ضػخمة، فيػـ قػكخبرة ال يحدىما حٌد كيييم

غيػر أف  ،، كقادركف عمى التسػمؿ بمختمػؼ المظػاىر إلػى قمػب أم شػعبلبس أم قناع

ىنػػػاؾ عبلمػػػة ال تخطػػػيء أبػػػدان فػػػي الداللػػػة عمػػػييـ، فيػػػـ دانمػػػان خمػػػؼ الفسػػػاد كاالنييػػػار 

، كىػػـ الػػذيف يكمنػػكف كراء حمػػبلت التحػػريض عمػػى التيػػديـ الحقػػد كالب ضػػاءك األخبلقػػي 

 .(1)االقتصادية كالركحيةكراء األزمات ىـ ك  ،كالفكضى

مف العكامؿ التػي ما كاف لمصياينة أف ينجحكا في بث الفساد األخبلقي لكال مجمكعة ك 

 :  منيا في ميمتيـ ىـتساعد

: إف  ضعؼ االلتزاـ أبناء اإلسبلـمف شريحة كبيرة عند  ضعؼ االلتزاـ الديني -1

الفاضمة كينسم  عف ، فيبتعد الشخص عف األخبلؽ الفساد عكامؿالديني ىك مف أىـ 

 ستييف بتعاليـ الشريعة اإلسبلمية، فينحدر إلى ىاكية الرذانؿااللتزاـ بالقيـ كي

الء لـ يكتفكا ببعدىـ عف الديف ف  ىؤ مما ييضعؼ المجتمع المسمـ، حتى إ لمعاصيكا

لمفكر اليميني  إلى اهلل كيصفكنيـ بأنيـ " حصكفه بؿ أصبحكا يتجنكف عمى الدعاة 

 .(2)الرجعي " 

ؽ اإلعبلـ الفاسد صكرة المنكرات، كيظيرىا كأنيا رقي كتقدـ ك  سن : يي اإلعبلـ الفاسد -2

كأخطر ما ظير قي الكقت الحالي ما ييسمى بالمسمسبلت التركية التي تسكؽ النتشار 

                                                 
(
1
)
 .252، ٓ الِْ٘د ّساء كل خشٗوخاٗظو:  

(
2
)
 .200، ٓ الوٌِضهْى 
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نا كيتعاطفكف يشاىدىا أبناؤ  ، كأصبحكفعؿ الفكاحش في المجتمع المسمـ المسكرات

، كتصنيؼ الدكؿ في األمةركح االنيزاـ  في بث إلعبلـادكر  إلى باإلضافة، معيا

لى الحمبلت اإلذاعية المنظمة ضد باإلضافة إك  المسممة ضمف الدكؿ المتخمفة

 .الحركات اإلسبلمية كدعاتيا

 ، فبلكاألميات تخمت عف متابعة أبنانيف: ا باء مش كلكف عدـ متابعة األبناء  -3

كدكف تقييـ كتكجيو لما يقكمكف بو متابعة  ، دكفرقيب عمييـ  فيـ يدخمكف كيخرجكف

، فيـ  بحاجة مى األبناءاإلنترنت مما يؤ ر تأ يران سمبيان عكلما يشاىدكنو في التمفاز أك 

  كينفمتكا مف عقاليـ دانمة إلى متابعة كتكجيو حتى ال ينحرفكا عف جادة الصكاب

   : (قاؿ رسكؿ اهلل ) ،أبنانيـ كتأديبيـ بعداب اإلسبلـ لذلؾ كجب عمى ا باء رعاية

   .(1)"أكرموا أوالدكم وأحسنوا آدابام "

، ترعاىـ عمى تصرفات أكالده كبناتو" يجب عمى كؿ مؤمف أف يككف لو عيف يقظة 

كترعاىـ  صبلة كترعاىـ عند مشاىدة التمفاز، كترعاىـ عند اختيار األصدقاء،عند ال

، كاألخبلؽ اإليمانية بالمطؼ سانيةيكجيكنيـ إلى الكماالت اإلنعند ممارسة ىكاياتيـ ك 

 .(2)كالرقة كالميف"

                                                 
(1)
، ثبة ثو اُٞاُل ٝاإلؽَبٕ ئ٠ُ اُج٘بد 602، ٓعٌي اثي هبخخٖ ٓبعٚ، أثٞ ػجل هللا ٓؾٔل ثٖ ٣ي٣ل اُوي٢٘٣ٝ، اث 

 -ٛـ1431، 1أٌُِٔخ اُؼوث٤خ اَُؼٞك٣خ، : –اُغج٤َ  –، رؾو٤ن: ػةبّ ٠ٍٞٓ ٛبك١، كاه اُةل٣ن 3671ههْ 

2010.ّ 

(2)
 ، د: ثلٕٝ.2اه اإل٣ٔبٕ ٝاُؾ٤بح،  :،ك129، ٓرشث٘خ ال ش ى لد٘ل  اإلٗوبىأثٞ ى٣ل، كٞى١ ٓؾٔل،  
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بيف : عندما ينعدـ الحناف كا ماف في األسرة كتك ر الخبلفات األسرم الجك فساد -4

السعادة عف فإف  أفرادىا سيبح كف  ،كتنعدـ السعادة في األسرة ،كبيف األبناءالزكجيف 

ف لو أ ر كبير ، مما يكك ف يشعركافيقعكف في المحظكر دكف أكالطمأنينة خارج األسرة 

فالسعادة كالطمأنينة إذا لـ تكجد داخؿ األسرة فإنيا لف تكجد في انتشار الفساد 

 خارجيا.

، فبل : ال يخفى ما ألصدقاء السكء مف أ ر سيء عمى األخبلؽ أصدقاء السكء   -5

فيجد  ف ،بد مف االبتعاد عمف فسد دينيـ كخمقيـ ، حتى ال ينجر المسمـ إلى ما يفعمك 

انْؤََِِلفء ٍَوْهَكٍَِ كَعْ َُْنْ نِبَعْضٍَ عَ ُوٌّ اَِنف  ;تعالى  قاؿ، نفسو يقمدىـ كيقكـ بأفعاليـ 

 .[67الزخرؼ:]انْوَُتاِنيَ

 كقد سبؽ الحديث في بداية ىذا الفصؿ عف أف الفساد ىك جزء مف مخطط       

ىبلؾ  إلىتشار الفساد يؤدم ، كذلؾ لعمميـ بأف اناألعداء لمنيؿ مف األمة المسممة

ىذه السنف التي ، كالفساد ييمكيا، فاألخبلؽ تبني كاألمـاألمـ كانييار الحضارات 

 الك ير مف الدكؿ سقكط ، لقد كاف عمييا الككف كالتاري  يسير ذاكضعيا اهلل تعالى لي

ة كية دكلة الفتكحات نتيجسقطت الدكلة األم ،حتمية لمفساد كالسقكط األخبلقي نتيجة

ككذلؾ سقطت األندلس، كغيرىا مف الدكؿ التي أصبح رصيدىا مف الفساد لمفساد 

وَاِذَا أَبَدًَْف أَى ًلَْلََِّ قٍَََْ ا أَهًَََْف هُتًَََََِْف  قاؿ تعالى:،كالظمـ كاالنحبلؿ فكؽ طاقة البشر
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كَنْ أَهْلَمْنَف هِيَ انْاَُْوىِ هِي كَعْ ِ ًْوحٍَ وَ ًَفَسَاْواْ ًَََِف ًَذَ ِ عَلََََْف انْاَوْلْ ًَ َهًََِْفهَف تَ ْهِريًا

 .[ 17-16األنفاؿ:]كَةِريًا وَكَفَي كََِكََِّّ كًَِْْوبِ عِبَفدِيِ َِبِريَاا

 . الحصر الدكلة الطكلكنية في مصرأذكر ىنا عمى سبيؿ الم اؿ ال

تفشػػػت ظػػػاىرة حػػػب السػػػمطة لػػػدل ، ك  مػػػس األمػػػراء الطكلكنيػػػكف فػػػي ليػػػكىـان        

، كلػػػـ تسػػػتفد الػػػببلد مػػػنيـ شػػػينان غيػػػر الفكضػػػى كانقمػػػب ال كريػػػكف عمػػػى أنفسػػػيـ اليـعمػػػ

 ادكالتنػافس بػػيف الطػػامعيف فػػي السػػمطة أك الفسػػاد الػذم نجػػـ عػػف التػػرؼ، كعػػف االسػػتبد

، في عيػد قامت باسترداد مصر مف الطكلكنييفمما سيؿ األمر عمى الدكلة العباسية ف

 .(1)ي عيده إلى قمتياالذم كصمت الفكضى كالفساد ف )شيباف(

األكبػر لمفسػاد كضػح الػدكر األم مػة الشػاىدة عمػى سػقكط الػدكؿ تىذا الم اؿ كغيػره مػف 

 .في الجسد ، فانتشاره في الدكؿ أشبو بانتشار المرضفي سقكطيا كىبلكيا

ـ إذا ، كأف المسػػمأكبػػر أعػػداء المسػػمميف ىػػـ المسػػممكف" لقػػد أصػػبح الفسػػاد إلػػى حػػد أف 

إذ يحتمػػؿ أف  قػػد يخشػػى أف يبػػكح بالسػػر مػػف ذلػػؾ ألخيػػو، أك كطنػػو أراد أف يخػػدـ ممتػػو

يػذىب ىػػذا األخ إلػػى األجانػػب المحتمػػيف فيقػػدـ ليػػـ بحػػؽ أخيػػو الكشػػاية التػػي يرجػػك بيػػا 

 .(2)يككف أممو فارغان "بعض الزلفى، كقد 

                                                 
(1)
ًزدبة اٌُزوٝٗد٢، : : ثدلٕٝ، د:  ،32، ٓ دساعخ لغ ْط ثالثح٘ي دّلحخ إعحاله٘خ، عْٗظ، عجذ السل٘ن اٗظو: 

 ثلٕٝ. 

(2)
، ٓواعؼدخ اُْد٤ـ ؽَدٖ رٔد٤ْ، كاه 66، ٓلوحبرا رحأالش الوغحلوْى ّلوحبرا ر حذم غ٘حشُنأهٍذٕ األ٤ٓو ٤ٌّت،  

 ، د: ثلٕٝ. 2ٕ، :ُج٘ب -ث٤وٝد -ٌٓزجخ اُؾ٤بح
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  ثالثالمبحث ال

 األخالقية الت  يشناا االحتالل آثار الحرب

 المطمب األول 

 جااد والمقاومةانايار روح ال

كميمػا حاكلػت ، إلى يـك القيامػة ، كىك فرض ماضو زء ميـ مف عقيدتناالجياد ج      

فيػـ قكل الكفر العػالمي فإنيػا لػف تفمػح فػي إخمػاد أك تعطيػؿ رايػة الجيػاد كالمجاىػديف، 

 يػػؽ مخططيػػػـ كقتػػؿ المقاكمػػػة كالجيػػػادينفقػػكف األمػػػكاؿ الطانمػػة كيجنػػػدكف العمػػػبلء لتحق

ََف ْقأأِن            ;قػػاؿ تعػػالى ًَ َُنِفْاو ًََسأأ ََُةأأُ وْا َعأأي َسأأِبَِل انل أأِه  َُْن ِن ٍُنِفْاأأوَى َأْهأأَواَن َُوْا  ٍََِي َكَفأأ ِاِى اَنأأ

، فػي ىػذه [36األنفػاؿ: ]تَمْوىُ عَلَََِْنْ دَسََْ ً قْنِ ٍَُْلَبُوىَ وَاَنٍَِيَ كَفََُواْ اِنَأي جَََأنِنَ ٍُذْشَأَُوىَ   

ء بػأف أمػكاليـ التػي ينفقكنيػا فػي محاربػة اإلسػبلـ سػتككف ا ية يتكعػد اهلل تعػالى األعػدا

 .بإذف اهلل تعالى ـحسرة عميي

 ىـ يديركف المعركة بأمكاليـ فيقكمكف بأمكر ك يرة منيا: 

 ضػػػدأك اسػػػتخدمكه  إال كاقتنػػػكه، ان فمػػػـ يتركػػػكا سػػػبلح ،د األسػػػمحة الفتاكػػػةاسػػػتيرا -1

   .المجاىديف كأىميـ

 قابؿ المعمكمات عف المقاكميف.تجنيد العمبلء بإعطانيـ األمكاؿ م -2
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كذلػػػؾ بإغػػػداؽ األمػػػكاؿ عمييػػػا ،تابعػػػة ليػػػـ  ةميسػػػبلاإل الػػػدكؿحككمػػػات جعػػػؿ  -3

 . بر شاىد عمى ذلؾ، كالكاقع أكساعدتيـ في القضاء عمى المجاىديفلم

مػػػف يفمحػػػكا ألف فكمػػػف جيػػػد ليكقفػػػكا الجيػػػاد ، ميمػػػا أنفػػػؽ األعػػػداء مػػػف أمػػػكاؿلكػػػف ك 

كعمػػى كلػػي  ،كىػػك ذركة سػػناـ اإلسػػبلـ قيامػػة،كىػػك مػػاض إلػػى يػػـك ال الجيػػاد فػػرض

ٍَأأف أٍَََُأأف اننِبِأأٌُ دَأأََِِّ انْوُأأئْهِنِنيَ عَلَأأي     األمػػر أف يػػأمر المسػػمميف بػػذلؾ لقكلػػو تعػػالى:

  .[65األنفاؿ:]  انْاِتَفلِ

جيػػاد كالمقاكمػػة فػػي أىػػدافيـ بقتػػؿ ركح ال داء قػػد يحققػػكفف األعػػأقػػكؿ بػػألكػػف       

ىػػػي ـ انتصػػػركا عمػػػييـ فػػػي الحػػػرب األخبلقيػػػة، فػػػاألخبلؽ إف ىػػػ نفػػػكس المسػػػمميف 

ظػػػاىر بكضػػػكح  لػػػذلؾ فػػػإف تػػػأ ير ىػػػذه الحػػػرب   ،المحػػػرؾ  لمقيػػػاـ بفريضػػػة الجيػػػاد

ؿ تخمػي  أك ػر الشػباب عػف ، مػف خػبلاإلسػبلمي كبشكؿ جمي في كؿ أنحػاء العػالـ

رة أييػػد مباريػػات كػػ، فظيػػر مػػا ييسػػمى بتانصػػرافيـ إلػػى متػػاع الػػدنيا كليكىػػاك  الجيػػاد 

معانػػػػاة ال، متناسػػػػيف درجػػػػة االقتتػػػػاؿ بػػػػيف مؤيػػػػدم كػػػػؿ فريػػػػؽ، إلػػػػى القػػػػدـ األجنبيػػػػة

، كباسػػػػتيداؼ الحقيقيػػػػة ألبناننػػػػا األسػػػػرل، كالخطػػػػر المحػػػػدؽ باألقصػػػػى، كبػػػػاألرض

ففػي الكقػت  ،كعصػمة أمػرىـ ممسمميف في دينيـ الذم فيو حيػاتيـ كعػزتيـاألعداء ل

عىػػػػرُّض األقصػػػػى القتحامػػػػات كتى  ،ب فيػػػػو األسػػػػرل عػػػػف الطعػػػػاـ لشػػػػيكررً الػػػػذم ييٍضػػػػ

يػػػػػذكر اإلعػػػػػبلـ ذلػػػػؾ إال عمػػػػػى اسػػػػػتحياء، يقػػػػـك الم رضػػػػػكف بالتطبيػػػػػؿ  كال متكػػػػررة

فػػإف الصػػكرة تتضػػح  كبػػذا ،بالقػػديس كيسػػمكنو كالترحيػػب لزيػػارة شػػخص م ػػؿ البابػػا 
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ض رً ، لييٍعػػػمػػػة كالجيػػػادضػػػد المقاك ب يقكدىػػػا األعػػػداء كأعػػػكانيـ لػػػدينا بػػػأف  ىػػػذه حػػػر 

عمػػى المسػػمميف لػػذلؾ  لشػػباب فػػي كاد كالجيػػاد فػػي كاد هخػػرفأصػػبح ا عنػػو الشػػباب 

ألف تػرؾ فريضػة الجيػاد فيػو ، كا أنفسػيـدٌ أف يحذركا مف ىذه الحرب األخبلقية كييًعػ

 .سمميفمذؿ لم

ممػة مػف أحاديػث الرسػكؿ )كلخطكرة ترؾ الجيػ لتػي تيحػذر المسػمميف ا (اد أذكػر جي

 :مف تركو

 .(1)"ترك  يميس منا، أو قد عصى من َعِمَم الرم  ثم:"(قاؿ رسكؿ اهلل )

ــم يحــدث بــ  نفســ ، مــات عمــى شــعبة مــن : "(ك قػػاؿ) مــن مــات ولــم يغــز، ول

 .(2)"نفاق

  ف غازًيــا يــ  أهمــ  بخيـــرمــن لــم يغــز، أو ُيجاِّــز غازًيــا، أو يخمــ: "()ك قػػاؿ

 .(3) أصاب  ا بقارعة قبل يوم القيامة"

 

 

 

 

 
                                                 

(1)
 .1919، ههْ 795، ًزبة اإلٓبهح، ثبة كضَ اُو٢ٓ ٝاُؾش ػ٤ِٚ ٝمّ ٖٓ ػِٔٚ صْ ٤َٗٚ،ٓ صس٘ر هغلن 

(
2
)
 .1910، ههْ 792، ًزبة اإلٓبهح، ثبة ٖٓ ٓبد ُْٝ ٣ـي ُْٝ ٣ؾلس ٗلَٚ ثبُـيٝ، ٓ ً ظ الوشخ  

(
3
)
 .   2503هْ ،ه11، ًزبة اُغٜبك، ثبة ًوا٤ٛخ روى اُـيٝ، ٓ أثٖ داّد عٌي  
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 ن المطمب الثا

 واحدةالفرقة بين أبناء األمة ال

يجػػػػػر الػػػػػكيبلت عمػػػػػى التنػػػػػازع ألنػػػػػو ك الفرقػػػػػة اهلل سػػػػػبحانو كتعػػػػػالى مػػػػػف  نايحػػػػػذر ك       

وَأََِِعُأأواْ انل أأهَ  ، قػػاؿ تعػػالى: الطػػرؽ ينالػػو األعػػداء بأيسػػرالنصػػر  كيجعػػؿ المسػػمميف 

 46األنفػاؿ: ]انةِأفكٍَِِيَ  وَبَسُونَهُ وََٕ تَنَف َعُواْ ًَتَفْشَلْواْ وَتََْهَبَ بِحيُمْنْ وَاصْبَُِواْ اِىِ انل هَ هََِ

 "كتذىب ريحكـ" قاؿ الماكردم فيو  بل ة أقاكيؿ:  في قكلو:، [

 أحدىا: يريد بالريح القكة ،كضرب الريح ليا م بلن.

 .كمعناه فتذىب دكلتكـ .ريد الدكلةي :كال اني

 كال الث: يريد ريح النصر التي يرسميا اهلل عز كجؿ لنصر أكليانو.

 .(1)الريح الييبة ، أفتمؿ رابعان كيح

، كفػي يجػة كاحػدة كىػي أف فػي االتحػاد قػكةكأيان كاف المعنى المقصكد في ا ية فإف النت

يسػتنزؼ طاقػات األمػة  ؼاالختبلفػ نبيت إليو ا يػة الكريمػة.ما كىذا  ان االختبلؼ ضعف

كمػػػػف االخػػػػتبلؼ كالتفرقػػػػة يتكلػػػػد العجػػػػز  ،" مػػػػف الكحػػػػدة يتكلػػػػد البػػػػأس كالقػػػػكةالمسػػػػممة، 

 .(2)كالضعؼ"

                                                 
(
1
)
 .2ٓ/324، طر غ٘ش الوبّسدٕاٗظو:  

(
2
)
 .97، ٓ الزشث٘خ الدِبدٗخ 
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يػػـك أحػػد كػػاف سػػببان فػػي  الكػػريـ إلػػى أف اخػػتبلؼ الرمػػاة عمػػى الجبػػؿكقػػد أشػػار القػػرهف 

بعضػػػػيـ رفػػػػض النػػػػزكؿ ، فحػػػػرميـ اهلل ؛ بعضػػػػيـ أراد النػػػػزكؿ لجمػػػػع ال نػػػػانـ ك مػػػػةاليزي

وَنَاَأأ ْ صَأأ َقَمْنُ انل أأهُ وَعْأأ َيُ اِذْ تَذُسُأأوًََُن كِبِذًِْأأهِ  :، قػػاؿ تعػالىالنصػػر لى(سػبحانو كتعػػا)

ٍَِأُ            دََت ٍُ َْْتن هِّأي َكْعأِ  َهأف َأَباْكأن ِهأف ْتِذُبأوَى ِهأنْمن ِهأي  َِ َوَعَةأ َّْه ًٌِ ا ًَِشْلْتْن َوَتَنفَ ْعْتْن  ي ِاَذا 

لٍَ ان ًََُْف وَهِنمْن هِي ٍٍَُِ ُ اََُِِ َ قْنِ صًََََمْنْ عَنَُْنْ نََِبْتَلََِمْنْ وَنَاَ ْ عَفَف عَنمْنْ وَانل هُ ذْو ًَ ْ

 .[52]هؿ عمراف : ي انْوُئْهِنِنيَعَلَ

 ـ، ألنيػػيمتيػػا فػػي االخػػتبلؼ، كىػػذا مػػا يعمػػؿ عميػػو األعػػداءضػػعؼ األمػػة كىز  إف       

كلػػف يبقػػى ىػػذا ، ت لتمكنػػت مػػف عػػدكىا، كلحػػررت األرضأف األمػػة لػػك تكحػػد كفيعممػػ

 ، المفركض عمينا. الكياف ال اصب

ء الفتػػػؾ يف ،فػػإف  عػػدكىـ يسػػتمرمبػػيف المسػػػممفكممػػا ازدادت الفرقػػة كاالخػػتبلؼ        

 فػي األعداء، كسكؼ يبارؾ جميع يـ كالتسمي عمى تعذيبيـ كتشريدىـيبيـ كالقضاء عم

 .(1)ككؿ دمار كخراب كفقر ينزؿ بيـالعالـ كؿ داىية تصيب المسمميف 

 نيػى عػف الفرقػة ، فكػؿ فػي المجتمػع المسػمـ ك عمػى الكحػدة ( كقد أكػد الرسػكؿ)      

عبلقػػػػة المسػػػػمـ بكالديػػػػو، كبأقاربػػػػػو كػػػػؿ نيػػػػيو نيػػػػى عنػػػػػو فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بك  أمػػػػرو أمػػػػر بػػػػو

كبػػػالمجتمع، كميػػػا تيػػػدؼ إلػػػى كحػػػدة المسػػػمميف كقػػػد بػػػدأ ذلػػػؾ منػػػذ بدايػػػة الػػػدعكة ابتػػػداءن 

بػػػػػػالدعكة إلػػػػػى عتػػػػػؽ  العبيػػػػػد فػػػػػي مكػػػػػة كعنػػػػػد الػػػػػدعكة إلػػػػػى المؤاخػػػػػاة بػػػػػيف الميػػػػػاجريف 
                                                 

(
1
)
 .19، ٓالدِبدٗخ ّال ذائ٘خ فٖ اإلعالماٗظو:  
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، كصػػػمة ديفلػػػبػػػر الكا إلػػػىة ، كالػػػدعك المي ػػػاؽ بػػػيف المسػػػمميف فػػػي المدينػػػةكاألنصػػػار، ك 

ى عمػػى أحػػد أف الػػذم ال يبػػر كالديػػو  الػػرحـ، كالصػػمة بػػيف الجيػػراف كالمعػػارؼ،" كال يخفػػ

، أك يشػػعر الكحػػدة ، كال يتكاصػػؿ مػػع جيرانػػو كأصػػحابو لػػف ييقىػػد ر مسػػألةكال يصػػؿ رحمػػو

عالـ بأىميتيا، ألنو ييفر ط في الكحدة في أقرب دكانرىا، كما أف المسمـ الػذم ال يشػعر بػ

المسػػػػمميف المػػػػاك يف عمػػػػى بعػػػػدو أف يشػػػػعر بػػػػعالـ جيرانػػػػو كمعارفػػػػو، مػػػػف الصػػػػعب جػػػػدان 

 .(1)"منو

كؾ الطكانػػؼ كاخػػتبلفيـ فيمػػا صػػراع ممػػ أىػػـ أسػػباب سػػقكط األنػػدلسفقػػد كػػاف مػػف      

 كفكؽ كؿ ذلؾ استعانتيـ بالنصارل ضد بعضيـ بعضان. بينيـ

 لػة الشػعراء كاألدبػاء كالمطػربيفنز ة مكلقد أدل التنافس بيف ىؤالء الممكؾ إلى رفعػ     

نمػػا كػػاف ذلػػؾ مػػف جممػػة األدب، كال إعجابػػا بفػػف الطػػربيكػػف ذلػػؾ حبػػا فػػي  كلػػـ ، كا 

كفػػي محاكلػػة تحصػػيؿ المجػػد كالشػػيرة المػػزيفيف.  أسػػاليبيـ فػػي حػػرب بعضػػيـ الػػبعض،

 لخػػبلؼ كالتنػػافس بػػيف ىػػؤالء الممػػكؾ، كمػػا اسػػتفحؿ كػػذلؾ ضػػعؼ كػػؿ مػػنيـاسػػتفحؿ اك 

، فًمػف األخػرل األندلسػية المػدف كفػي إشػبيمية فػي النصػارل طمػع ذلػؾ نصنتػاككػاف مػف 

ػػف قيتػػؿ، كمػػنيـ مػػف غػػادر األنػػدلس باكيػػان حسػػرة كنػػدم عمػػى تفػػريطيـ  ان ىػػؤالء الممػػكؾ مى

 .(2)بيا

                                                 
(1)
،  1اُوبٛوح، : -، ٓإٍَخ اهوأ ُِْ٘و ٝاُزٞى٣غ ٝاُزوعٔخ 44، ٓ فلغط٘ي ّاخجبد األهخاَُوعب٢ٗ، هاؿت،  

 ّ. 2010-ٛـ 1431

(
2
)
 ، ثزةوف.12، ٓثالث٘ي دّلخ إعاله٘خ دساعخ لغ ْطاٗظو:  
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كيشػػػيد  ،تمػػػدىا العػػػدك لتفتيػػػت قػػػكة المسػػػمميفيع اسػػػتراتيجيوالفرقػػػة كاالخػػػتبلؼ ىػػػي     

زاؿ أقػػكل جػػيش ال يػػ اإلسػػرانيميف  جيشػػنا إ: "(1)(لػػذلؾ مػػا قالػػو الييكدم)أىػػاركف يػػاريؼ

الجػػػيش ال يكفػػػي كلكننػػػي اعتقػػػد جازمػػػان أف  العػػػدد الحػػػالي ليػػػذا   ،فػػػي الشػػػرؽ األكسػػػط

الخػبلؼ  كأسػباب: استمرار النزاعات ، أكليمالمكاجية أم خطر، إال إذا تحقؽ شرطاف

م تحػػالؼ بػػيف عػػدة كأال يقػػـك أ ،يتحقػػؽ أم انػػتبلؼ أالك انييمػػا:  ،أنفسػػيـبػػيف العػػرب 

 .(2)"إسرانيؿدكؿ عربية ضد 

 ت، كقتمػػػػالشػػػػعكب تكاقػػػػع ا ف فالفرقػػػػة كالتنػػػػازع أنيكػػػػو ذلػػػػؾ الييػػػػكدم مػػػػا قالػػػػ      

ػػػػتيـ عمػػػػى المكاجيػػػػة ك اطاقػػػػاتيـ كقػػػػدر   ت اليـ بالعػػػػدكبػػػػدالن مػػػػف اشػػػػ ،ببعضػػػػيـ يـ تمى  ى شى

      ارة كىػػػػػي نفػػػػػس أسػػػػػاليبيـ فػػػػػي إ ػػػػػاألعػػػػػداء أسػػػػػاليب فػػػػػي التفرقػػػػػة  كألىميػػػػػة ذلػػػػػؾ اتبػػػػػع 

 (3)منيا:الفتف 

الضػػ ط االقتصػػادم: ىػػذا األسػػمكب قػػديـ كحػػديث فػػي هف كاحػػد يتبعػػو األعػػداء  -1

، أك مف أجػؿ أف يفتػكا مبادنيـمع المسمميف مف أجؿ أف يتنازؿ المسممكف عف 

فػي شػعب  (مسػممكف فػي بدايػة الػدعكة مػع نبينػا)في عزيمتيـ، فقد حكصػر ال

ـ يكػػػػف المحاصػػػػركف مػػػػف الضػػػػ ط لػػػػ كلزيػػػػادةؿ كفػػػػار مكػػػػة مػػػػف قبػػػػبنػػػػي ىاشػػػػـ 

                                                 
(
1
)
أٛبهٕٝ ٣به٣ق: ٛٞ ٓل٣و أُؼٜل اُؼب٢ُ ُِلهاٍبد اإلٍزوار٤غ٤خ ك٢ رَ أث٤ت، ٝاُوي٤ٌ اَُبثن ُِٔقبثواد  

، هٍبُخ ٓبعَز٤و ٖٓ ئػلاك اُطبُت 250، ٓ فٖ المزبة ّالغٌخ أعجبة الٌصش ّالِضٗوخاُؼٌَو٣خ اإلٍواي٤ِ٤خ، 

 . -ٛـ1407ٌٓخ أٌُوٓخ، -ووٟؽٔبك أثٞ ّؼو، عبٓؼخ أّ اُ

(
2
)
 .250، ٓ ً ظ الوشخ  

(
3
)
    الزشث٘خ األهٌ٘خ اإلعاله٘خ ّزبخخ الودزو  ال لغطٌٖ٘ إلِ٘ب فٖ هْاخِخ االالزشا  األهٌٖ  اإلعشائ٘لٖ( 

 ٓ27.  
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 عبػػد المطمػػبمػػف بنػػي  (الرسػػكؿ )عشػػيرة بػػؿ كػػاف معيػػـ  ؛المسػػمميف فحسػػب

فقػػػد انتصػػػػر  ىػػػذه الكسػػػػيمة نفعػػػان  دً ٍجػػػ، كلػػػـ تي بكاف صػػػبركا كاحتسػػػػلكػػػف المسػػػممي

صراران المسممكف كازدادكا   .(1)قكة كا 

قطػػاع  الزمػػاف شػػعبه بكاممػػو فػػي يحاصػػر فػػي ىػػذافػػا ف ، بػػاألمساليػػـك  كمػػا أشػػبو

نػي ىاشػـ كالمحاًصػػًريف إجػراء مقارنػة بػػيف المحاًصػًريف فػي شػعب ب أردنػاكلػك  ،غػزة

كحصػار غػزة  ،رحـ ألف حصارىـ استمر  بلث سػنكاتكفار مكة أ ناد، لكجفي غزة

ـ( التػػي  يتطمػػب فييػػا 2014كحػػد ت الحػػرب عمػػى غػػزة عػػاـ ) اسػػتمر سػػبع سػػنكات

عب حصار الشً  ،اة الناسرفع الحصار لكف الحصار استمر مما ضاعؼ مف معان

لكػػف لمػػا رأل الميحاًصػػركف مػػا  ،كػػاف فػػي زمػػف لػػيس بػػو مؤسسػػات لحقػػكؽ اإلنسػػاف

، أمػػػا حصػػػار غػػػزة فيػػػك فػػػي زمػػػف  يفة المقاطعػػػة السػػػكداء رقػػػت قمػػػكبيـحػػػدث لصػػػح

إضػػػػافة  ،تعػػػػددت بػػػػو المؤسسػػػػات حتػػػػى أصػػػػبح ىنػػػػاؾ مؤسسػػػػات لحقػػػػكؽ الحيػػػػكاف

نيػػػا المؤسسػػػات البانسػػػة إال أ كبػػػالرغـ مػػػف تعػػػدد ىػػػذه ،ؤسسػػػات حقػػػكؽ اإلنسػػػافلم

ال ألػػػـ الجػػػكع عنػػػد شػػػعب ، ك كال أنػػػيف المرضػػػى ،ع صػػػراخ األطفػػػاؿال تسػػػم ؛صػػػماء

 ، يرفض التخمي عف كرامتو كمبادنو.مسمـ محاصر

النعػػرات بكػػؿ أشػػكاليا تػػؤ ر فػػي كحػػدة الػػكطف إ ػػارة النعػػرات القبميػػة كالحزبيػػة:  -2

رص اإلسػػبلـ عمػػى ؾ حػػل، لػػذ، كتػػدمر طاقػػات األمػػةكاالخػػتبلؼكتعمػػؽ الفرقػػة 

اًَِوَف انْوُئْهِنُوىَ اِِْأوَ ٌ ًَؤَصْألِذُوا كَأَْيَ      :اإلسبلمية، قاؿ تعالىتكحيد أبنانو باألخكة 
                                                 

(
1
)
 ، ثزةوف.198/ٓ 1، طاًظش: الغ٘شح الٌجْٗخ الثي اعسب  
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، ىػذه ا يػة تكضػح  كاجػب [10الحجػرات:] أََِوٍَْمْنْ وَاَتاْوا انَلهَ نَعََلمْنْ تَْْدَوُوىَ

سػػػػمميف بػػػػيف ف عنػػػػدما يتخاصػػػػـ فريقػػػػاف منيمػػػػا كىػػػػك" مػػػػف كاجػػػػب المالمسػػػػممي

عمميػػػػا ألف المػػػػؤمنيف  كالفرقػػػػة تعمػػػػؿ ، ال أف يتركػػػػكا الب ضػػػػاء تػػػػدب ٌ افاإلخػػػػك 

، جمعػػتيـ رابطػػة اإليمػػاف كلػػيس  مػػة طريػػؽ إلػػى إعػػادة الصػػفاء إال جميعػان إخػػكة

 .(1)"باإلصبلح بيف المتخاصميف، فيك سبيؿ الفبلح كطريؽ الفكز كالنجاح

حاكلػػة فػػرض قيػػادات تابعػػة : مكعػػدـ أىميتيػػاالمخمصػػة  التشػػكيؾ فػػي القيػػادات -3

، كىذا ما نشاىده في كؿ مكػاف تػأتي إليػو داء مستمر عمى أبناء المسمميفلؤلع

ىػػػذه ، كيي ػػػار بػػػأف الشػػػعب فأنيػػػا تيحػػػارب بكػػػؿ الكسػػػانؿ قيػػػادة مخمصػػػة باختيػػػار

 .القيادة تسير ضد مصالح الشعب

لػػػػػـ لػػػػـ يمك نػػػػكا فػػػػي أرض ك  فػػػػي الكقػػػػت الحػػػػديث "نبلحػػػػظ أف  )اإلسػػػػبلمييف(      

، ألف المقػػػاء الشػػػرقي ال ربػػػي قػػػانـ أبػػػدان عمػػػى ـيحكمػػػكا فػػػي بقعػػػة مػػػف ديػػػار اإلسػػػبل

)إسرانيؿ( كضػرب العناصػر اإلسػبلمية التػي تػدعك إلػى اجت ػاث ػحمايػة مػا ييسػمى بػ

 .(2)إسرانيؿ كدكلة تحتؿ قمب العالـ اإلسبلمي"

كحػكؿ ، طير حػكؿ قػكتيـإ ارة ركح اليزيمة: ما يي يره األعػداء مػف خرافػات كأسػا -4

، كتأ يرىػػػػا يكػػػػكف بػػػػالخكؼ مػػػػف سػػػػية ال أك ػػػػر، ىػػػػك حػػػػرب نففضػػػػعؼ المسػػػػممي

                                                 
(
1
)
ث٤وٝد  —، ٓإٍَخ ٓ٘بَٛ اُؼوكب2ٓ/474ٕ،طٗبد األزمبمسّائ  الج٘بى ر غ٘ش  اُةبث٢ٗٞ، ٓؾٔل ػ٢ِ،  

 ّ.1981 -ٛـ1401، 3:

(
2
)
 . 213، ٓ الوٌِضهْى 
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، كأف ال طاقػة ليػـ لكسػانؿ، فيشػعر المسػممكف باليزيمػةالمكاجية كتجنبيا بكػؿ ا

، لكػػػػف ىػػػػذا الشػػػػعكر سػػػػرعاف مػػػػا يتضػػػػح بأنػػػػو  مجػػػػرد أكىػػػػاـ زرعيػػػػا بأعػػػػدانيـ

وَنَأأأوْ  مصػػػداقان لقكلػػػو تعػػػالى: األعػػػداء فػػػي النفػػػكس عنػػػد أكؿ مكاجيػػػة تحػػػدث

، كقػاؿ [22الفػتح:]قَفتَلَمْنُ اَنٍَِيَ كَفََُوا نَوََنوُا انْؤَدْكَفبَ قْنِ نَأف ٍَجِأ ُوىَ وَنًَِّأف وَنَأف ًَةِأريًا     

َُوُهْن            :تعالى َُْن َوَنأِكي ًََةأ ًَ َُو ٍَنُةأ َُأْن َوَنأِكي ْقوِتْلأوا َنأف  َُُجأوَى َهَع ٍَأْل َُِجأوا َنأف  ِْ َنِكْي ْأ

قػػاؿ  ،ىػػذا شػػأف المنػػافقيف كالكػػافريف، [12الحشػػر:]فبَ قْأأنِ نَأأف ٍُنةَأأَُوىَ  نََُأأوَنليِ انْؤَدْكَأأ 

 .[140النساء:]اِىِ انل هَ جَفهُِِ انْوُنَفًِاِنيَ وَانْمَفًٍَِِيَ ًٌِ جَََنِنَ جَوَِعًف تعالى: 

خػػرج جػػيش االحػػتبلؿ كىػػذا مػػا حػػدث بالفعػػؿ عنػػدما حػػد ت الحػػرب عمػػى غػػزة      

، لكػػف أبنػػاء ، فبػػاف عمػػى حقيقتػػو، كلػػـ يحقػػؽ أىدافػػومػػدحكران  ميزكمػػان الػػذم ال ييقيػػر 

فػي األكىػػاـ كلػػـ يصػدقكا مػػا حػػدث  غػػارقيف زالػكاالمسػمميف فػػي العػالـ اإلسػػبلمي مػػا 

 مف نصر في غزة، كظمكا  يشعركف باليزيمة حتى ىذه المحظة.

حتػى ال  ؛ف لنػا السػبيؿ كالمػنيص الػذم نتبعػويبػي () الرسكؿكبعد كؿ ما سبؽ فإف 

 ع في حيرة كتيو مف خبلؿ ىذا الحديث الشريؼ: نق

 مكعظػػػة بمي ػػػة ()كعظنػػػا رسػػػكؿ اهلل "، قػػػاؿ: ()العربػػػاض بػػػف سػػػارية عػػػف        

إف ىػػذه مكعظػػة مػػكدع فمػػاذا  :اؿ رجػػؿالقمػػكب، كذرفػػت منيػػا العيػػكف، فقػػكجمػػت منيػػا 

ن ،طاعـــةأوصـــيكم بتقـــوى ا، والســـمي واليػػػا رسػػػكؿ اهلل  قػػػاؿ:  تعيػػػد إلينػػػا   عبـــد وام

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000430&spid=985
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7000069&spid=985
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7000069&spid=985
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7000069&spid=985
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7000069&spid=985
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يــاكم ومحــدثات األمــور؛ ي ،كثيــراً  يــرى اختاليــاً  نــ  مــن يعــش مــنكم ي، حبشــ    ناــاوام

  الماـــديين ســـنت  وســـنة الخمفـــاء الراشـــدينب يمـــن أدرك ذلـــك مـــنكم يعميـــ   ضـــاللة

م المنػػاىص ، أللمسػػممكف كاقعػػكف فػػي حيػػرة مػػف أمػػرىـكا ،(1)" عضــوا عمياــا بالنواجــذ

الشػػريفة السػػنة النبكيػػة  ليػػـ ىػػك إتبػػاع( و كبينػػو الرسػػكؿ)كضػػحفػػالمنيص الػػذم  يتبعػػكف

س لػػػو ممػػػا لػػػي ؛كاالبتعػػػاد عػػػف مػػػا يمميػػػو عمينػػػا ال ػػػرب كالشػػػرؽكسػػػنة الخمفػػػاء الراشػػػديف 

 أصؿ في ديننا كمنيجنا.

التػػاري  ، البػػد مػػف دراسػػة نمػػاذج مػػف ة لػػدل أبنػػاء المسػػمميفكلكػػي تتأصػػؿ  قافػػة الكحػػد

( ة عػػػػاـ الجماعػػػػة عنػػػػدما تنػػػػازؿ الحسػػػػف)؛ م ػػػػؿ قصػػػػعػػػػف نتػػػػانص التمسػػػػؾ بالكحػػػػدة

كاجتمع المسػممكف كقكيػت شػككتيـ، كم ػؿ تكحيػد عمػاد الػديف  ( عف الحكـ،لمعاكية)

، كتكحيػػد صػػبلح الػػديف تكحيػػد نػػكر الػػديف محمػػكد لكػػؿ الشػػاـب، ك زنكػػي لممكصػػؿ كحمػػ

 .(2)األيكبي لمصر كالشاـ قبؿ قيامو بتحرير فمسطيف

 

 

 

 

                                                 
(1)
، ٝاُِلددع ُِزوٓددن١  4607، ههددْ 201/ٓ 4، ًزددبة اَُدد٘خ، ثددبة ُدديّٝ اَُدد٘خ، طأثححْ داّد فححٖ الغححٌيأفوعددٚ  

، ٝهدبٍ : 2676، ههدْ 408 /4ٓ، أثٞاة اُؼِْ، ثبة ٓب عبء كد٢ األفدن ثبَُد٘خ ٝاعز٘دبة اُجدلع، طّعٌي الزشهزٕ

 ؽَٖ  ؾ٤ؼ.

(
2
)
 ، ثزةوف ٤َ٣و.51ٓ فلغط٘ي ّاخجبد األهخ، 

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7000069&spid=985
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7000987&spid=985
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7000987&spid=985
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 البحثخاتمة 

إلى أىـ النتانص التي تكصمت إلييا مف خبلؿ ىػذه  في ختاـ ىذا البحث أخمص       

لى التكصيات الدراسة  :كا 

 أهم النتا ج 

ة ، بينيمػػا أمػػكر مشػػتركاىما مكيػػة كاألخػػرل مدنيػػةنفػػاؿ إحػػدسػػكرتا اإلسػػراء كاأل -1

، كمػع ذلػؾ فقػد تفػردت كػؿ كاحػدة بجممػة ميمة في مكضػكع أخػبلؽ المجاىػديف

 ال بد منيا في مجتمع مسمـ مجاىد. مف األخبلؽ التي

، كبػدكنيا فػبل كعماد الجياد في سبيؿ ىػذا الػديف ي عماد الجيادإف األخبلؽ ى -2

 فرؽ بيف المجاىد كالمحارب.

، كبمعاممتػػػػػو بمجكعػػػػة مػػػػف األخػػػػبلؽ تتعمػػػػؽ بمجتمعػػػػوـ تػػػػز ماىػػػػد المسػػػػمـ يالمج -3

 .، حتى يككف جياده خالصان هللالحرب ؤلعداء أ ناءل

، كالحػػػػػذر مػػػػػف يـف الييػػػػػكد ىػػػػػـ كراء كػػػػػؿ فتنػػػػػة لػػػػػذلؾ عمػػػػػى المسػػػػػمميف قتػػػػػالإ -4

، قػاؿ رالصمح معيـ، ألنيـ محتمػكف ظػالمكف، كمػف طػبعيـ ال ػدمسالمتيـ، أك 

                                          ف عَفهَأأأأأأأأأ ُواْ عََْأأأأأأأأأ اا ًَبَأأأأأأأأأََيُ ًٍََِأأأأأأأأأ ٌ هِّأأأأأأأأأنَُْن كَأأأأأأأأألْ أَكْ َأأأأأأأأأَُهُنْ     أَوَكَْلوَأأأأأأأأأ  :تعػػػػػػػػػالى

 .[100 البقرة:] َٕ ٍُئْهِنُوىَ
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الطػػػػابكر ) الخػػػػاننيفيحققػػػػكا أىػػػػدافيـ لػػػػكال كجػػػػكد ليػػػػـ أف  ف األعػػػػداء مػػػػا كػػػػافإ -5

قامة حكـ الشػرع ، لذلؾ يجب مع( هلل كلرسكلو كلشعبيـ كأمتيـالخامس اقبتيـ كا 

 فييـ.

نة رسػػػكلو، كالتمسػػػؾ  بعػػػكدتيـ لكتػػػاب اهلل كسػػػال عػػػزة كال كرامػػػة ليػػػذه األمػػػة إال -6

 ، لمبشرية أجمع.النجاة بيما، فيما طكؽ

، كالتػػػاري  اليزيمػػػةك  الفشػػػؿ كذىػػػاب الػػػريح كاالخػػػتبلؼ مػػػف أىػػػـ أسػػػبابالفرقػػػة  -7

 شاىد عمى ذلؾ. 

 التوصيات

 نتصػػر السػػمؼ الصػػالح كسػػادكا العػػالـألنػػو بيػػا ا ،خبلؽ الفاضػػمةالتمسػػؾ بػػاأل -1

 األمـ. القافمة كفي هخر كبدكنيا يبقى المسممكف في ذيؿ

االىتمػػػاـ بتربيػػػة أبنػػػاء المسػػػمميف عمػػػى األخػػػبلؽ الفاضػػػمة، كتحػػػذيرىـ مػػػف التعمػػػؽ  -2

 .تكىف األمةبالدنيا  ألنيا 

إيجػػاد قيػػادة  ، كالعمػػؿ عمػػىبػػيف أبنػػاء المسػػمميف الحػػذر مػػف الفرقػػة كاالخػػتبلؼ، -3

مؤمنة حكيمة تأخذ بيد الشباب المسمـ نحك الجيػاد فػي سػبيؿ اهلل إلنقػاذ األمػة ممػا 

 .كاستعباد ىي فيو مف ظمـ كاضطياد

ضػركرة االنتبػػاه لمحػػرب النفسػػية التػػي يشػنيا األعػػداء لتحطػػيـ ركح الجيػػاد عنػػد  -4

 المسمميف.
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ـ عمػػػى خػػػاتـ األنبيػػػػاء ، كالصػػػبلة كالسػػػبللعػػػالميفكهخػػػر دعكانػػػا أف الحمػػػد هلل رب ا

 كالمجاىديف محمد صمى اهلل عميو كسمـ.

 واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات
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 -الفهارس العامة:

 

 فِشط األزبدٗث الٌجْٗخأّالً: 

 

 فِشط األعالمثبً٘بً:                                  

 

 شط الوشاخ فِثبلثبً:                                    

 

 فِشط الوْ ْعبد: ساث بً                                 
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 احايث  البويثةفهرس األ

سقن 

 السذٗث

 رقم الصفحة طش  السذٗث

 د من صني إليكم معرويًا يكاي و  2

 ر بعثت بين يدي الساعة بالسيف 3

 س ن يقاتمونال تزال عصابة المسممي 4

 5 لما كان يوم بدر قتل أخ  عويمر  5

 8 تل قتياًل يم  كذا وكذامن قُ  6

 88 تعس عبد الدينار وعبد الدرهم 7

 55 أي العمل أحب إلى ا عز وجل 8

 55 هل تعممون نفقة أيضل من نفقة ي  سبيل 9

 55 من أحب أن يمد ا ي  عمر  :

 54 يضلقمت يا رسول ا أي العمل أ 21

 54 إذ أتت  امرأة يقالت - -بينا أنا جالس عند رسول ا 22

 54 إذ جاء  رجل - -بينما أنا جالس عند رسول ا  23

ٍٍ ،ذلك مال راب  24  59 ب

 55 وُحسن الجوار صمة الرحم ، 25

 51 كل المسمم عمى المسمم حرام 26

 55 أبايعك عمى أن ال تشرك  با 27

 55 من أمت  أقوام يستحمون ليكوننّ  28

 54 إرا سأٗذ الْثبء قذ يِش 18

 54 ال َيْخُمَون  رجل بامرأة :2

 41 إياكم والش  إنما أهمك 31

 46 قد أيم  من أسمم 32

 48 أجود الناس  - -كان رسول ا 33

 45 َقِبَل من أب  بكر مال  34

 45 ، ش  هاليشر ما ي  رجلٍ  35

ما أن تبخلإما أن تعطين   36  48 وام

 48 يحثنا عمى الصدقة --كان رسول ا   37
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 45 لزوال الدنيا أهون عمى ا من 38   

 45 ال ترجعوا بعدي كفاراً  39

 45 حمل عمينا السالح نم 69

 45 َمْن َتَرد ى ِمْن َجَبٍل يَقتل َنْفَس ُ  85

 49 ما نقض قوم العاد إال سمط ا 42

 85 ، ل ن أشادن  ا --قتال النب  غبُت عن أول  43

 81 عد يا ُسراقة ولك سوارا كسرى 44

 85 أول ما تفقدون من دينكم األمانة 45

 85 إذا ُضيِّعت األمانة يانتظر الساعة 46

 84 من ول  من أمر المسممين شي اً  47

 96 ما نقصت صدقة من مال 48

 95 ال يدخل الجنة من كان ي  قمب  49

 94 ا أوحى إل   أن تواضعوا إن   :4

 155 الماهر بالقرآن مي السفرة الكرام البررة 51

 115 ال حسد إال ي  اثنتين 52

 186 أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنام خمقاً  53

 185 من أحب  وأبغض  54

 185 من التمس رضاء ا بسخط الناس كفا  ا 55

 151 العمم من أشراط الساعة أن ُيريي 56

 158 ال يخمون رجل بامرأة 57

 155  بشبرٍ  شبرًا قبمكم من َسَننَ  لتتبُعن   47

 154 ُكمُُّكْم رَاٍع  وَمْسُ وٌل َعْن َرِعي ِت ِ  59

 158 واستوصوا بالنساء خيراً  :5

 154 ما هذا دعوى أهل الجاهمية ؟ 61

 141 يوشك أن تداعى عميكم األمم من كل أيق 62

 145 المايق ثالث; إذا حدث كذب،  آية 63

 146 انطمقوا حتى تمتوا روضة خاخ ي ن باا  64

 185 ال يزال من أمت  أمة قا مة بممر ا 65

 181 من قاتل لتكون كممة ا ه  العميا 66
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 196 أكرموا أوالدكم وأحسنوا آدابام 67

 194 من َعِمَم الرم  ثم ترك  يميس منا 68

 194 يغز، ولم يحدث ب  نفس من مات ولم  69

 194 من لم يغز، أو ُيجاِّز غازًيا :6

 655 أوصيكم بتقوى ا، والسمي والطاعة 71
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 لعامفهرس األ

 الشقن

 

 سقن الص سخ االعن

 6 الحسن البصري 2

 6 عمشهخ 3

 6 خبثش 4

 6 عطبء 5

 8 ه برل 6

 55 ٌُذ ثٌذ عزجخ 7

 55 الميث بن سعد 8

 45 قيس بن سعد بن عبادة 9

 44 أثْ ال ٌ٘بء :

 44 األّصاعٖ 21

 189 وايزهاويت دم  22

 156 القاسم بن محمد 23

 156 عجذ هللا ثي عجأ 24

 158 هٌبزن ث٘دي 25

 148 اثي الوبخشْى 26

 149 هشهب دْٗك ثبكزْل 27

 651 أُبسّى ٗبسٗف 28
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 املراجع فهرس

 

 لكريـالقرهف ا    -1 

                           مراجعػة الشػي  حسػف  لماذا تمخر المسممون ولماذا تقـدم غيـرهم،، أرسبلف األمير شكيب   -2  

 ، ت: بدكف.2لبناف، ط -بيركت -ةتميـ، دار مكتبة الحيا

،تحقيػؽ 111ص  ، السـيرة النبويـةابف إسحاؽ،محمد بف إسحاؽ بف يسار المطمبي المػدني   -3

 ـ.2004 -ىػ1424، 1لبناف، ط -بيركت -المزيدم، دار الكتب العممية أحمد فريد

، عػالـ 254-253، صالوسـيط يـ  عمـوم ومصـطم  الحـديثأبك شيبة، محمد بػف محمػد ،  -4

 .المعرفة،ط: بدكف، ت: بدكف

 ـ.1902مصر، ط: بدكف  -، مطبعة اليبلؿمحاضرات األدباءاألصبياني، الراغب،   -5

، تحقيػػػؽ: محمػػػد سػػػيد كيبلنػػػي، دار المفـــردات يـــ  غريـــب القـــرآنغػػػب، األصػػػفياني، الرا    -6

 لبناف، ط: بدكف، ت: بدكف. -بيركت -المعرفة 

ميػػد كعبػػد الػػرحمف بػػف    -7 إعػػداد مجمكعػػة مػػف المختصػػيف بإشػػراؼ: صػػالح بػػف عبػػد اهلل بػػف حي

ــيممحمػػد بػػف عبػػد الػػرحمف ممػػكح،    ديةالسػػعك  -لكسػػيمة لمنشػػر كالتكزيػػع، دار اموســوعة نضــرة النع

 ـ.1998-ىػ1418، 1ط

  2، ٌٓزجدددخ أُؼدددبهف، :صحححس٘ر عحححٌي أثحححْ داّد ّ ححح ٘ َاألُجدددب٢ٗ، ٓؾٔدددل ٗب دددو اُدددل٣ٖ،  -8

 .ٛـ 1417

ـــــذكير البشـــــر بفضـــــل التواضـــــي وذم هؿ جػػػػػار اهلل، عبػػػػػد اهلل بػػػػػف جػػػػػار اهلل بػػػػػف إبػػػػػراىيـ،  -9 ت

 ق .1410،ط:بدكف، الكبر
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، تحقيػؽ: أبػي العظـيم والسـبي المثـان روح المعان  يـ  تفسـير القـرآن األلكسي الب دادم،  -10

لبناف، ط: بدكف، تػاري :  -بيركت –الفضؿ شياب الديف السيد محمكد، دار إحياء التراث العربي 

 بدكف.

عربيػػة لمطباعػػة ، الــوح  ونقيضــ  بروتوكــوالت حكمــاء صــايون يــ  القــرآناألميػػر، بيػػاء،  -11

 .ـ 2006، 1كالنشر، ط

 2ط  ،لبنػػاف -بيػػركت-دار النػػدكة الجديػػدة، يــة يــ  اإلســالمالجااديــة والفدا أيػػكب، حسػػف،  -12

  ـ.1983 -ىػ1403

 1المكتبػػة األمنيػػة، الريػػاض، ط اإلشــاعة والحــرب النفســية،جامعػػة نػػايؼ لمعمػػـك األمنيػػة،  -13 

 .ت: بدكف

 تحقيػؽ: محػب الػديف الخطيػب صحي  البخـاري،البخارم، أبك عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ،  -14

 ىػ .1400، 1القاىرة، ط -ة المطبعة السمفي

 ـ.2007، ط: بدكف، يكر الازيمة خطر  وسبل مواجات بخيت، محمد حسف،  -15

 لبنػاف -بيػركت-1، طالمقصمة وجواسيس الشـاباك الصـايون البرغك ي، عبد اهلل غالػب،   -16

 ـ.2013-ىػ1434

 اإلسػكندرية–اف ،  دار اإليمػالكواشف المضي ة عن آلل ء رسالة العبودية برىامي، ياسػر، -17

 ط: بدكف، ت:بدكف.

 نظم الـدرر يـ  تناسـب اآليـات والسـور الحسف إبراىيـ بف عمر، كالبقاعي، برىاف الديف أب -18

 ـ.1995-ىػ1415بيركت،  –تحقيؽ: عبد الرزاؽ غالب الميدم، دار الكتب العممية 

 عبػد الحميػد حامػدقيػؽ: عبػد العمػٌي ، تحشـعب اإليمـان البييقي، أبك بكر أحمد بف الحسػيف، -19

 ـ.2003-ىػ1423، 1الرياض، ط -مكتبة الريشد
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تحقيػؽ: بشػار عػكاد معػركؼ، دار  ،الجـامي الكبيـرالترمذم، أبػك عيسػى محمػد بػف عيسػى،  -20

 ـ.1998، 2ـ، كط1996، 1ال رب اإلسبلمي، ط

تحقيػػؽ: عمػػي حسػػف  العبوديــة،ابػػف تيميػػة، شػػي  اإلسػػبلـ تقػػي الػػديف أحمػػد بػػف عبػػد الحمػػيـ،  -21

 ـ.1999-ىػ1419، 3اإلسماعيمية، ط –دار األصالة  الحميد، عبد

 ، ط: بدكف، ت: بدكف.مجموع يتاوى ابن تيميةابف تيمية، شي  اإلسبلـ تقي الديف أحمد،  -22

 ، دار الصػػػػػػػحابة لمتػػػػػػػراثتاـــــــذيب األخـــــــالق الجػػػػػػػاحظ، أبػػػػػػػك ع مػػػػػػػاف عمػػػػػػػرك بػػػػػػػف بحػػػػػػػر، -23

 ـ .1989-ىػ1،1410ط

ــم االنتحــار خــوف إيشــاء األســرار لح،الجربػػكع عبػػد العزيػػز بػػف صػػا -24 ــار يــ  حك ، ط: المخت

 بدكف، ت: بدكف.

 ـ.1985بيركت،ط: بدكف ، -، مكتبة لبنافالتعريفاتالجرجاني، عمي بف محمد الشريؼ،  - 25

 ، دار السبلـ، ط: بدكف، ت: بدكف.منااج المسمم الجزانرم، بكر جابر، -26

، تحقيػػؽ: محمػػد صػػادؽ أحكــام القــرآنفػػي، الجصػػاص،أحمد بػػف عمػػي أبػػك بكػػر الػػرازم الحن -27

 . 1405بيركت، تاري  الطبع  -القمحاكم، دار إحياء التراث العربي

، مؤسسػة الكتػب لبـاب النقـول يـ  أسـباب النـزول عبد الرحمف، كأب السيكطي،جبلؿ الديف  -28

 ـ.2002-ىػ1،1422لبناف، ط -ال قافية، بيركت

تحقيػؽ: عػادؿ   ،البـر والصـمة،  الب ػدادم بػد الػرحمف، جماؿ الديف أبك الفػرج عابف الجكزم -29

 -ىػػػػػػ 1413 ،1لبنػػػػاف ،ط –بيػػػػػركت  -عبػػػػد المكجػػػػكد كعمػػػػػي معػػػػكض، مؤسسػػػػػة الكتػػػػب ال قافيػػػػة

 ـ.1993

تحقيػػؽ:   فالحػػاكـ النيسػػابكرم، أبػػك عبػػد اهلل محمػػد بػػف عبػػد اهلل، المسػػتدرؾ عمػػى الصػػحيحي -30

 . ـ2002-ىػ1422، 2لبناف، ط-بيركت-مصطفى عبد القادر عطا،دار الكتب العممية
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رؾو٤دن: ػجدل هللا ثدٖ ػجدل  اإلصحبثخ فحٖ رو٘٘حض الصحسبثخ،اثٖ ؽغو،أثٞ اُلضَ أؽٔل ثٖ ػ٢ِ، -31

 ّ..2008-ٛـ1429، 1أُؾَٖ اُزو٢ً ثبُزؼبٕٝ ٓغ ٓوًي ٛغو ُِجؾٞس ، :

 

  بيػػػركت –، مؤسسػػة الرسػػالة حصــوننا ماـــددة مــن داخماــاحسػػيف، الػػدكتكر محمػػد محمػػد،  -32

 ـ. 1977-ىػ 1397، 4ط

الككيت، ط:  -، مطابع الكطفالمرايا المقعرة نحو نظرية نقدية عربيةحمكدة، عبد العزيز،  -33

 ـ. 2001 -ىػ1422بدكف، 

 ىػ .1415، ط: بدكف، مختصر بر الوالدينالحٌناكم، عبد الرؤكؼ،  -34

 ـ.1998 -ىػ1419بيت األفكار الدكلية لمنشر كالتكزيع،  ،المسندابف حنبؿ، أحمد،  -35

 ، ت:  بدكف.2دار الكتب العممية، بيركت، ط ،جند ا ثقاية وأخالقاً  حكل، سعيد، -36

، تحقيػؽ: عػادؿ أحمػد عبػد المكجػكد البحـر المحـيطأبك حيػاف األندلسػي، محمػد بػف يكسػؼ،  -37

 ـ.2001-ىػ1422، 1لبناف، ط –كعمي محمد عكض، دار الكتب العممية، بيركت 

،  ؾؾٚ لجبة الزأّٗل فٖ ه بًٖ الزٌضٗلثٖ ٓؾٔل ا٤ُْؾ٢ أثٞ اُؾَٖ،  اُقبىٕ، ػذء اُل٣ٖ -38

 .ٛـ1415، 1ث٤وٝد، :-ٓؾٔل ػ٢ِ ّب٤ٖٛ ، كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ

 

-ىػػ1421لبنػاف، ط: بػدكف،  -بيػركت –، دار الفكػررجال حـول الرسـولخالد، خالد محمد، -39

 ـ.2000

، تحقيؽ: غػانـ قػٌدكرم الحمػد، مركػز البيان ي  عد آي القرآنالداني، أبك عمرك األندلسي،  -40

 ـ.1994 -ىػ1414، 1الككيت، ط -المخطكطات كالتراث كالك انؽ

حاشــية الدســوق  عمــى الشــرح الكبيــر ألبــ  البركــات الدسػػكقي، شػػمس الػػديف محمػػد عرفػػة،  -41

 دار إحياء الكتب العربية، ط: بدكف، ت: بدكف. ،أحمد الدردير
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ســـير أعـــالم ف محمػػػد بػػػف أحمػػػد بػػػف ع مػػػاف بػػػف قايمػػػاز، الػػػذىبي، أبػػػك عبػػػد اهلل شػػػمس الػػػدي -42

 ـ.2004لبناف، –بيت األفكار الدكلية ، النبالء

ـــار الصـــحاحالػػػرازم، محمػػػد بػػػف أبػػػي بكػػػر بػػػف عبػػػد القػػػادر،  -43  بيػػػركت -، مكتبػػػة لبنػػػاف مخت

 ـ.1986

، مصػػػػدر المػػػػادة الكتيبػػػػات 12-10، صاإلســــراف والتبــــذيرالرمػػػػاني، د.زيػػػػد بػػػػف محمػػػػد،   -44

 ية، دار الكطف لمنشر.اإلسبلم

كاه اُلٌدو  ،التفسـير المنيـر يـ  العقيـدة والشـريعة والمـناجالزحيمي، كىبػة بػف مصػطفى،   -45

 .2009 -ٛـ 1430، 10كْٓن، ::  -أُؼب و ث٤وٝد 

رؾو٤ددن:   ، الجشُححبى فححٖ علححْم ال ححش ى،اُيهًْدد٢ اُيهًْدد٢، ثددله اُددل٣ٖ ٓؾٔددل ثددٖ ػجددل هللا -46

 ّ.1990 -ٛـ1410، 1ُج٘بٕ، : -ث٤وٝد -فوٕٝ،  كاه أُؼوكخ٣ٍٞق ػجل اُوؽٖٔ أُوػ٢ِْ ٝآ
لكشــاف عــن حقــا ق غــوامض التنزيــل ا جػػار اهلل أبػػك القاسػػـ محمػػكد بػػف عمػػر، الزمخشػرم، -47

مكتبػة  تحقيؽ عادؿ أحمد عبد المكجكد كعمػي محمػد معػٌكض، ،وعيون األقاويل ي  وجو  التمويل

 ـ.1998-ىػ1،1418ط الرياض، -العبيكاف

 ـ. 2012، 2، دار اإليماف كالحياة، طتربية القرآن لجيل اإليمانفكزم محمد،  زيد، أبك -48

 49- أبك زىرة،محمد،  زهرة التفاسير، دار الفكر العربي، ط:بدكف، ت: بدكف.

 50- سابؽ، السيد،  يق  السنة، دار الفتح لئلعبلـ العربي، ط2، 1419ىػ- 1999ـ.

51- السباعي، مصطفى، المرأة بين الفق  والقانون، دار الكٌراؽ - الرياض، ط7، 1420ىػ-

ـ.1999  

، تحقيؽ :محمد محي داود  سنن أب السجستاني األزدم، أبك داكد سميماف بف األشعث، -52

 بدكف. ت: بدكف ، ط: بيركت، -صيدا المكتبة العصرية، الديف عبد الحميد،
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53- السرجاني، راغب، يمسطين واجبات األمة، مؤسسة اقرأ لمنشر كالتكزيع كالترجمة - القاىرة 

ـ.2010-ىػ 1431، 1ط  

: ، تحقيػؽ الكريم الرحمن ي  تفسـير كـالم المنـان تيسير عبد الرحمف بف ناصر، السعدم، -54

 ـ.2002 -ىػ1422، 2عبد الرحمف بف ميعبٌل المكيحؽ، دار السبلـ، ط

55- ابف سميماف، أبك الحسف مقاتؿ، تفسير مقاتل بن سميمان، دار الكتب العممية - بيركت – 

ـ. 2003-ىػ 1424، 1لبناف، ط  

، اإلتقــان يــ  عمــوم القــرآن، أبػػك الفضػػؿ جػػبلؿ الػػديف عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي بكػػر السػيكطي، -56

 .مركز الدراسات القرهنية، ط: بدكف، ت: بدكف تحقيؽ:

 ّ.2006-ٛـ1427ثلٕٝ ، ، ::ال غبد االقزصبدٕ ّاإلصالذ اإلعالهٖ، ّؾبرخ، ؽ٤َٖ -57

اليينػة المصػرية  ،أهداف كل سـورة ومقاصـدها يـ  القـرآن الكـريم عبد اهلل محمكد، حاتة،ش -58

 ـ.1976بدكف،  العامة لمكتاب، ط:

 اإلقنـــاع يـــ  حـــل ألفـــاظ أبـــ  شـــجاع الشػػػربيني، شػػػمس الػػػديف محمػػػد بػػػف محمػػػد الخطيػػػب، -59

 –بيركت  -الشي  عمي محمد معكض كالشي  عادؿ أحمد عبد الجكاد، دار الكتب العممية تحقيؽ:

 ـ.2004-ىػ1425، 3ط لبناف،

 ـ.2011-ىػ1432، 1ط ،الخالصة ي  أحكام االنتحار الشحكد، عمي بف نايؼ، -60

محمػػد  :تحقيػػؽ كشػػرح كتعميػػؽ ،الماــذب يــ  يقــ  اإلمــام الشــايع الشػػيرازم، أبػػك اسػػحاؽ،  -61

 ـ.1996 -ىػ1417، 1بيركت، ط -الدار الشامية  دمشؽ، -الزحيمي، دار القمـ

ــات األحكــامالصػػابكني، محمػػد عمػػي،  -62 ــان تفســير آي  —، مؤسسػػة مناىػػؿ العرفػػافروا ــي البي

 ـ.1981 -ىػ1401، 3بيركت، ط
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 حمػدم عبػد المجيػد السػمفي ، تحقيػؽ:المعجم الكبيـر الطبراني، أبك القاسـ سميماف بف أحمد، -63

 ت: بدكف. ط: بدكف، القاىرة، مكتبة ابف تيمية،

، تحقيػؽ: تفسير الطبري، جامي البيان عن تمويل آي القـرآنير، الطبرم، أبك محمد بف جر  -64

 ـ.2001 -ىػ1422، 1عبد اهلل بف عبد المحسف التركي، ىجر لمطباعة كالنشر، ط

تػكنس  -، دار سػحنكف لمنشػر كالتكزيػعالتحرير والتنـويرعاشكر، الشي  محمد الطػاىر،  ابف -65

 ـ. 1997

، كتػاب الجيػاد حاشية الروض المربـي الحنبمي، ـ، عبد الرحمف بف محمد بف قاسالعاصمي -66

 ىػ.1،1139ط

دار  ،االســتيعاب يــ  أســماء األصــحابعمػػر يكسػػؼ النمػػرم القرطبػػي،  كابػػف عبػػد البػػر، أبػػ -67

 ـ.2006 -ىػ1427-1426بدكف،  ط: الفكر،

ــــد عبػػػػد الػػػػرحمف، ياسػػػػر،  -68  1، مؤسسػػػػة اقػػػػرأ لمنشػػػػر كالتكزيػػػػع، طموســــوعة األخــــالق والزه

 ـ.2007-ىػ1428

دار ماجػػػد عسػػػيرم لمنشػػػر  ،يقـــ  األخـــالق والمعـــامالت مـــي المـــؤمنين ،العػػػدكم، مصػػػطفى -69

 ـ.1997 -ىػ1418، 1جدة، ط –كالتكزيع 

لبنػاف   -بيػركت-، دار الكتب العممية أحكام القرآن ابف العربي، أبك بكر محمد بف عبد اهلل، -70

 بدكف. بدكف، ت: ط:

 ـ.1994 -ىػ1414، 1ط والصحة النفسية،القرآن ، جماؿ ماضي أبك العزانـ، -71
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 مـــدح التواضـــي وذم البخـــلابػػػف عسػػػاكر، أبػػػك القاسػػػـ عمػػػي بػػػف الحسػػػف الدمشػػػقي الممقػػػب،  -72

 1413دمشؽ، ط:بدكف، دار السنابؿ لمطباعة كالتكزيع، 1ط تحقيؽ: محمد عبد الرحمف النابمسي،

 ـ.1993 -ىػ

رؾو٤ددن :ػجددل  ، شذ صححس٘ر الجخححبسٕثشحح فححزر الجححبسٕ اُؼَددوذ٢ٗ، أؽٔددل ثددٖ ػِدد٢ ثددٖ ؽغددو، -73

 .ُج٘بٕ، :: ثلٕٝ  د: ثلٕٝ -ث٤وٝد–اُؼي٣ي ػجل هللا ثٖ ثبى، كاه أُؼوكخ 

 1رؾو٤ددن: ػجددل اُوددبكه ّدد٤جخ اُؾٔددل، :، فححزر الجححبسٕ اُؼَددوذ٢ٗ، أؽٔددل ثددٖ ػِدد٢ ثددٖ ؽغددو، -74

 ّ.2001-ٛـ 1412
 -ىػػ1427، 1ردف، طاأل –، دار الضياء لمنشر كالتكزيع،عماف المنازمون العظـ، يكسؼ، -75

 ـ.2006

،  دار السػػبلـ لمطباعػػة كالنشػػر كالتكزيػػع تربيــة األوالد يــ  اإلســالم عمػػكاف، عبػػد اهلل ناصػػح، -76

 ـ.  1976 -ىػ1396، 1ط

 بدكف. ت: بدكف، ط: دار ابف األ ير، ،أخالق اإلسالمالعمراف، أحمد،  -77

بحػاث ككقػانع المػؤتمر العػاـ ال ػاني ، أمكانـة األسـرة يـ  اإلسـالمإبراىيـ خميؿ،  عكض اهلل، -78

 عشر.

، دار عمـدة القـاري شـرح صـحي  البخـاري العيني، بدر الديف أبػك محمػد محمػكد بػف أحمػد، -79

 بدكف. بدكف، ت: الفكر ط:

 1مكتبػػػة العبيكػػػاف ،ط ،يتنـــة مقتـــل عثمـــان رضـــ  ا عنـــ  محمػػػد بػػػف عبػػػد اهلل، ال ٌبػػػاف، -80

 ـ.1999 -ىػ1419

، مكتبػػػة كمطبعػػػة كريػػػاط فػػػكترا إحيـــاء عمـــوم الـــديند محمػػػد بػػػف محمػػػد، ال زالي،أبػػػك حامػػػ -81

 أندكنيسيا، ط: بدكف، ت: بدكف. -سماراغ

 ـ.  1987-ىػ1408، 1ط القاىرة،-دار الرياف لمتراث ،خمق المسمم ،محمد ال زالي، -82
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نصػكرة الم –، دار الكفػاءالمناج التربوي لمسـيرة النبوية،التربيـة الجااديـة، ال ضباف، منير -83

 ـ.2005 -ىػ1426، 7ط

 بصا ر ذوي التمييز ي  لطا ف الكتـاب العزيـزبادم، مجد الديف محمد بف يعقػكب، هالفيركز  -84

 ـ.1996-ىػ1416 ، القاىرة،3محمد عمي النجار، ط :تحقيؽ

 8ط ،  مؤسسػػػة الرسػػػالة،القـــاموس المحـــيطبػػػادم، مجػػػد الػػػديف محمػػػد بػػػف يعقػػػكب، هز الفيرك  -85

 ـ.2005-ىػ1426

 -، دار عالـ الكتبالجامي ألحكام القرآن القرطبي، أبك عبد اهلل محمد بف أحمد األنصارم، -86

 ـ.2003-ىػ1423 ،، ط: بدكفالرياض

 ، ت: بدكف.3ط ، مؤسسة الرسالة،مباحث ي  عموم القرآنمناع،  القطاف، -87

 ، منبر التكحيد ، ط:بدكف، ت: بدكف.ي  ظالل القرآنقطب، سيد إبراىيـ،  -88

 ـ.1993 -ىػ 1413، 12، دار الشركؽ، طمعركتنا مي الياودقطب، سيد،  -89

 ـ.1993-ىػ1414، 14ط القاىرة،–، دار الشركؽ مناج التربية اإلسالميةقطب، محمد،  -90

الوابـــل الصــيب مــن الكمـــم بػػف قػػيـ الجكزيػػة،   شػػمس الػػديف أبػػك عبػػػد اهلل محمػػد ،قػػيـالابػػف  -91

بػػراىيـ األرنػػاؤكط،األرنػػاؤك  عبػػد القػػادر تحقيػػؽ: ،الطيــب  ط: مكتبػػة دار البيػػاف بشػػير عيػػكف، ط كا 

 ـ.1973-ىػ1393بدكف،

، دار بـدا ي التفسـير ،بػف قػيـ الجكزيػةا بكػر بػف أيػكب يأبك عبد اهلل محمد بف أب لقيـ،ا ابف -92

 ىػ.1427، 1ابف الجكزم، ط

 الشــاكرين عــدة الصــابرين وذخيــرة ،ابػػف القػػيـ، أبػػك عبػػد اهلل محمػػد بػػف أبػػي بكػػر بػػف أيػػكب -93

 بدكف. تحقيؽ إسماعيؿ بف غازم مرحبا، دار عمـ الفكاند لمنشر كالتكزيع، ط:بدكف، ت:
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مـدارج الســالكين   بػف قػيـ الجكزيػػة،ا بكػر بػػف أيػكب يأبػك عبػد اهلل محمػػد بػف أبػ قػيـ ،الابػف  -94

ياك نستعين  بدكف . ت: ،1لبناف، ط -بيركت ، دار الكتب العممية،بين منازل إياك نعبد وام

، تحقيػؽ محمػػد الــداء والــدواء ،الجكزيػػة بػػف قػيـا بكػر يعبػد اهلل محمػػد بػف أبػػ قػيـ، أبػػكالابػف  -95

 بدكف. ت: بدكف، دار عالـ الفكاند، ط: أجمؿ اإلصبلحي،

 ترجمػة تانيػا ناجيػا، الشا عات الوسـيمة اإلعالميـة األقـدم يـ  العـالم نكيؿ، -كابفيرير، جاف -96

 .2007، 1لبناف، ط -بيركت -دار الساقي

سػامي بػف محمػد  ، تحقيػؽ:تفسـير القـرآن العظـيم ابف ك ير، أبك الفداء إسػماعيؿ بػف عمػر، -97

-ىػػػػػػػ1420، 2ـ، كط1997-ىػػػػػػػ1418، 1ط الريػػػػػػاض،-دار طيبػػػػػػة لمنشػػػػػػر كالتكزيػػػػػػع السػػػػػػبلمة،

 ـ.1999

 –دار القمػـ  ،هكذا ظار جيـل صـالح الـدين وهكـذا عـادت القـدس ماجد عرساف، الكيبلني، -98

 ـ.2002 -ىػ1423، 3رات، طاإلما –دبي 

ط: مركػػز الفجػػر لئلعػػبلـ، ،الُمْعِمــم يــ  حكــم الجاســوس المســممالميبػػي ،  الميبػػي، أبػػك يحيػػى -99

 ـ.2009-ىػ1430 بدكف

، تحقيػؽ: عصػاـ مكسػى سنن ابن ماجةابف ماجو القزكيني، أبك عبد اهلل محمد بف يزيػد،  -100

 ـ.2010 -ىػ1431، 1عكدية، طالمممكة العربية الس –الجبيؿ  –ىادم، دار الصديؽ 

، دار التكزيػع كالنشػر صراعنا مي الياود بين الماضـ  والمسـتقبلماضي، محمد إبراىيـ،  -101

 بدكف، ت: بدكف. اإلسبلمية، ط:

ــل الظفــرالمػػاكردم، أبػػك الحسػػف عمػػي بػػف محمػػد،   -102 محػػي  :، تحقيػػؽتســايل النظــر وتعجي

 ـ.1981بيركت، ط:بدكف،  النشر،ىبلؿ السرحاف، دار النيضة العربية لمطباعة ك 
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 )تفســـير الماوردي(النكـــت والعيـــونالمػػػاكردم، أبػػػك الحسػػػف عمػػػي بػػػف محمػػػد بػػػف حبيػػػب،  -103

 ط: بػػدكف لبنػاف، -بيػركت-السػيد بػف عبػػد المقصػكد بػف عبػػد الػرحيـ، دار الكتػب العمميػػة  تحقيػؽ:

 بدكف. ت:

العربيػػة،  جميكريػػة مصػػر ،المعجــم الوســيطمجمػػع الم ػػة العربيػػة، مجمكعػػة مػػف العممػػاء،  -104

 .ـ2004ىػ/1425،  4ط، مكتبة الشركؽ الدكلية

عبػػد الفتػػاح أبػػك  ، تحقيػػؽ:رســالة المسترشــدينالمحاسػػبي، أبػػك عبػػد اهلل الحػػارث بػػف أسػػد،  -105

 ـ.1971-ىػ1391، 2غدة، دار السبلـ لمطباعة كالنشر، ط

التػراث العربػي  دار ،اتي  التربية اإلسالمية بحوث ودراسالمرصفي، محمد عمي محمد،  -106

 ـ.1987 -ىػ1407، 1ط

عمػػاد اليبللػػي  ،تحقيػػؽ:تاــذيب األخــالقمسػػككيو، أبػػك عمػػي أحمػػد بػػف محمػػد بػػف يعقػػكب،  -107

   .ـ2011بدكف، بيركت، ط: -ب داد -منشكرات الجمؿ  1ط

 بيػت األفكػار الدكليػة ،صـحي  مسـمم، الحسيف بف الحجاج القشيرم النيسػابكرم مسمـ، أبك -108

 ـ .1998-ىػ1419دكف، ط: ب

 3ط ،، دار الشػػػركؽموســـوعة الياـــود والياوديـــة والصـــايونية عبػػػد الكىػػػاب، المسػػػيرم، -109

 ـ.2006

التربية األمنية اإلسـالمية وحاجـة المجتمـي الفمسـطين  إلياـا يـ  حمدم سمماف،  معمر، -110

نسػػػانية(المجمد ، مجمػػة جامعػػػة األقصى)سمسػػمة العمػػـك اإلمواجاــة االختــراق األمنـــ  )اإلســرا يم (

 السابع عشر.

 بدكف . :ط:بدكف، ت مصر، -القاىرة -، دار المعارؼلسان العرب، ابف منظكر -111
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حسػيف ، تحقيؽ: مسند أب  يعمى الموصم المكصمي، أحمد بف عمي بف الم نى التميمي ، -112

 ـ.1989-ىػ1410، 2ـ، ط1973-ىػ1393، 1سميـ أسد، دار المأمكف لمتراث، ط

 دمشػػؽ–دار القمػػـ  ،األخــالق اإلســالمية وأسســاا اني، عبػػد الػػرحمف حسػػف حبنكػػة،الميػػد -113

 ـ.1999-ىػ5،1420ط

مشـــارع ابػػػف النحػػػاس، أبػػػك زكريػػػا أحمػػػد بػػػف إبػػػراىيـ بػػػف محمػػػد الدمشػػػقي  ػػػـ الػػػدمياطي،  -114

تحقيؽ إدريس  ،األشواق إلى مصارع العشاق ومثير الغرام إلى دار السالم )ي  الجااد ويضا م (

 ـ.2002 -ىػ3،1423ط مي، كمحمد خالد اسطنبكلي، دار البشانر اإلسبلمية،محمد ع

ـــووي النػػػككم، محػػػي الػػػديف يحيػػػى بػػػف شػػػرؼ، -115 ، المطبعػػػة 1ط ،صـــحي  مســـمم بشـــرح الن

 ـ.1929-ىػ1347المصرية باألزىر،

 النبويـةسـيرة ، ال، أبػك محمػد عبػد الممػؾ بػف ىشػاـ بػف أيػكب الًحٍميىػرم المعػافرمابف ىشاـ -116

، ط 338ص  .ـ2009 -ىػ1430، 2دار ابف حـز

 ـ.2010 -ىػ 1431بدكف،  ، ط:إناا حالوة اإليمانىميسة، بدر عبد الحميد،  -117

، تحقيػؽ: كمػاؿ بسػيكني زغمػكؿ أسباب نزول القرآنالكاحدم، أبك الحسف عمي بف أحمػد،  -118

 .ـ1991-ىػ 1411، 1ط لبناف، –بيركت دار الكتب العممية،

 

 رسائل ماجستري

، جامعػػة أـ  التربيــة الجااديــة يــ  اإلســالم "مــن خــالل ســورة األنفــالإدريػػس، أحمػػد تػػالي،   -1

 " رسالة ماجستير.، ىػ1410السعكدية،  -القرل

مكػػػة  -أـ القػػػرل جامعػػػة ،أســـباب النصـــر والازيمـــة يـــ  الكتـــاب والســـنةأبػػػك شػػػعر، حمػػػاد،  -2

 رسالة ماجستير. ،ىػ1407المكرمة، 
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 –، الجامعػػة اإلسػػبلمية معــالم األســرة المســممة يــ  القــرآن الكــريم ،شػػيريف زىيػػر عبػػدك، أبػػك -3

 ـ رسالة ماجستير.2010ق_ 1431غزة،

، الجامعػة  معـالم التربيـة الجااديـة يـ  ضـوء كتابـات عبـد ا عـزامإياد عبد الحميػد،  عقؿ، -4

 ـ، رسالة ماجستير.2008 -ىػ1429غزة، -اإلسبلمية

ــ أثــر ا ىػػبلؿ، محمػػد ىػػبلؿ الصػػادؽ، -5 ــة مقاومت ــى األســرة المســممة وكيفي  لغــزو الفكــري عم

 رسالة ماجستير. ـ،2000-ق1421جامعة األزىر، 

 

 مياقع من الشوكة العبكويتية

 

 قواعد مناجية ويوا د تربويـة مـن المرحمـة المكيـة يـ  السـيرة النبويـةأحمد، إيياب كماؿ،   -1

 /.http://www.alukah.net/publications_competitions/0/41545، شبكة األلككة

 الياـــــــود هـــــــم أســـــــاس حممـــــــة أمريكـــــــا عمـــــــى المســـــــمميناألىػػػػػػدؿ، عبػػػػػػػد اهلل قػػػػػػػادرم،   -2

http://www.saaid.net/Doat/ahdal/40.htn 

 2581، تبعيـــــــة االقتصـــــــاد الفمســـــــطين  وسياســـــــة العقوبـــــــات اإلســـــــرا يمية وآثارهـــــــا   -4

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id= 2000:كانكف أكؿ، ، تاري. 

اثٖ ؽ٤ٔل،  بُؼ، ػجٞك٣خ هللا ..ؽو٤وزٜب ٝأِٜٛب، ٓٞهغ:   -4

27797http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&

audioid=. 

 ;بفنا اا خطر يتادد األمة وينذر -6

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=. 

http://www.saaid.net/Doat/ahdal/40.htn
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=،%20تاريخ
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title
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، ـ2005، ط:بدكف، سقوط األمن  دوايي وآثارالعبد الناصر عدناف،  ،رابي   -6

http://www.pal4dream.net/vb/showthread.php?t=1298 
 .2013/مارس /25تاري :

الربا كليد الييكد، شبكة األلككة:   -7

http://www.alukah.net/Web/dosary/10790/30316/  : ق24/4/1432، تاري- 

 ـ.29/3/2011

المكقػػػػػػػع :  ،، كتػػػػػػػاب الكتركنػػػػػػػي7، ص ياحشـــــــة الزنـــــــا الزىرانػػػػػػػي، يحيػػػػػػػى بػػػػػػػف مكسػػػػػػػى،   -8

t/Doat/yahia/60.htmhttp://www.saaid.ne. 

نشػػر صػػحيفة المصػػريكف ،إعػػداد  ،الفتنــة الطا فيــة ..متــى وكيــف ولمــاذا؟محمػػد،  عمػػارة،   -9

 . http://www.islamegy.comمكقع اإلسبلـ كالعالـ

تػاري   أَُدغل اُؾدواّ، اُؼجٞك٣خ اُؾوخ، فطجخ ُةبُؼ ثٖ ػجل هللا ثٖ ؽ٤ٔل، ٌٓدخ أٌُوٓدخ،    -10

 ، أُٞهغ: ق17/12/1422الخطبة:

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid= ،

 ق.1435/رمضاف/12ـ/المكافؽ2014يكليك،9تاري  اإلضافة:

،اَُ٘دقخ اإلٌُزو٤ٗٝدخ )ؿ٤دو ٓوهٔدخ ، ْٗدو  ال  ٘ذح ّأثشُحب فحٖ ثٌحبء الد٘حلػياّ، ػجل هللا،    -11

، د: ثلٕٝ، ٓٞهدغ أٌُزجدخ اُْدبِٓخ: 1ثبًَزبٕ(، : -ث٤ْبٝه -ٝرٞى٣غ ٓوًي ٤ّٜل ػياّ اإلػذ٢ٓ

http://shamela.ws/index.php/book/1791. 

شػػػبكة ، كتػػػاب الكتركنػػػي، لـــة إســـالميةدراســـة لســـقوط ثالثـــين دو  عػػػكيس، عبػػػد الحمػػػيـ،   -12

 -ق11/3/1434، تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري : /http://www.alukah.net/library/0/49609األلككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة: 

  ـ.22/1/2013

 ؿب٣خ اُغٜبك ك٢ ٍج٤َ هللا رؼب٠ُ، ّجٌخ كَِط٤ٖ ُِؾٞاه:   -13

 683293#top  https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=. 

http://www.pal4dream.net/vb/showthread.php?t=1298
http://www.pal4dream.net/vb/showthread.php?t=1298
http://www.alukah.net/Web/dosary/10790/30316/
http://www.alukah.net/Web/dosary/10790/30316/
http://www.saaid.net/Doat/yahia/60.htm
http://www.saaid.net/Doat/yahia/60.htm
http://www.islamegy.com/
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=
http://www.alukah.net/library/0/49609/
https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=683293#top
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دار الكتاب  خير اهلل الطمفاح، ، شرح كتعميؽ:الياود وراء كل جريمة كار، كليـ،   -14

، مكقع: ـ1982-ىػ1402 ،2ط لبناف، -بيركت -العربي

http://kotubcom.blogspot.com/2011/03/pdf_4524.html 
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