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 اإلهذاء

 انشهذاء انشاحهنيأسواح  إىل

 واحملشسَن األسشي  ...أفنىا شباهبى وأعًاسهى نْإىل يَ

 عهً ثشي فهسطني املشابطنيو إىل اجملاهذَن

 إىل سجال األين املخهصني 

 إىل انغُىسَن ين املسهًني

 انكشمينيإىل وانذٌّ 

 ُبني انطّ وأشقائٍ ٍَّتَوشقُق

 _املأسىسَنومجُعَ  ه شاهلل أس فكّ_سأفث انغايل ينهى بانزكش أخٍ وأخضّ

 ىنٍ يف اهلل أحببتهى وأحبّ نْإىل يَ

 وإهذاء خاص

 اجلذبة   حمًذ سايٍ انشائذ /األستاريف اهلل  أخٍ إىل 

 خىَض خذجية    املعهًة يف اهلل أخيت  و

 انشضا وانقبىل() ىىل هؤالء أهذٌ جهذٌ هزا سائهة  امل إىل كمّ
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 انشكش وانتقذَش

ہ  ہ   ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  چ

 .(ُٗالنمؿ:)چ﮶  ﮷ ﮸   ﮹  

اليادم ـ عمى ي كأسمٍّ كأصمٍّ ؿ كقٌدر، ر كسيٌ الحمد هلل حمد الشاكريف عمى ما أعاف كيسٌ 

بعد إتماـ ىذا البحث فال يسعني  لذا ،«(1)المَّوى مىٍف الى يىٍشكيري النَّاسى  الى يىٍشكيري » القائؿ: ،األميف

صدقي كر الجزيؿ إلى المشرؼ عمى رسالتي الدكتكر عطية ـ بالشٌ أتقدٌ أف  إال العمميٌ 

 رفجزاه اهلل خي ،حتى رأت النكر ةعمى رعايتو ليذه الرسالة العمميٌ _حفظو اهلل كنفع بعمموً _األطرش

 .الجزاء

لتفضميما بقبكؿ  لجنة المناقشة عضكىمٍ  إلى األستاذيف الكريميف أتقدـ بخالص شكرمكما 

الدكتكر حاتـ جالؿ كفضيمة  ،الدكتكر ىاركف كامؿ الشرباتيفضيمة  ،مناقشة ىذه الرسالة

 .التميمي

الشريعة ية كر كمٌ بالشٌ  جامعة الخميؿ، كأخٌص  الشامخ ا الصرح العمميذكالشكر مكصكؿ إلى ى

جزاىـ ف ،في مرحمتي البكالكريكس كالماجستير باألساتذة العمماء الذيف تتممذت عمى أيدييـممثمة 
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العضك في ىيئة التكجيو  ،الجدبة محمد سامي /الرائداألستاذكما أتقدـ بالشكر إلى 

 كقتو الثميف ككاف ليكبذؿ مف  ،دشاـ مف جيد في التكجيو كاإلر قدٌ  عمى ما ،كالمعنكمٌ  السياسيٌ 

 .وعني بما ىك أىم فجزاه اهلل ،اأمينن  اناصحن 
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 يهخض انبحث

 (((لقصة مكسى  دراسة تطبيقية)الكعي األمني في القصص القرآني ىذا البحث بعنكاف  

عمى  ((مكسى قٌصةفي ك  ،في القصص القرآنيٌ  األمنيٌ إلى بياف الكعي ييدؼ ىذا البحث 

 ،تحميؿ كاستنباط جكانب الكعي األمني في قصص القرآف في توكتظير أىمي كجو الخصكص،

لقاء الضكء عمى كاقع الكعي األمني في فمسطيفك  سقاط قصص القرآف عمى ىذا الكاقع ا  كأبرز  ،كا 

كالرغبة في إفراده في بحث  ،عدـ كجكد دراسة مسبقةىك ما دعاني لمكتابة في ىذا المكضكع 

 مة، كخمسة فصكؿ، كخاتمة.الرسالة عمى مقدٌ كقد اشتممت  ،مستقؿ

يتو ، كبينت أىمٌ األمنيٌ فت الكعي فعرٌ  ،بمثابة التأصيؿ لممكضكع الفصل األولالفصكؿ؛ فكاف  اأمٌ 

 قو عمى الفرد كالمجتمع.بات تحقيقو كأثر تحقٌ حت متطمٌ كضٌ  أىدافو، ثـٌ ك ة نٌ في القرآف كالسٌ 

حيث تناكلت فيو الكعي  ،إلى الجانب التطبيقيٌ  فيو مف الجانب النظرمٌ  انتقمتي ف الفصل الثانيأما 

 . الـ_ كأتباعيـ _رضكاف اهلل عمييـ_الة كالسٌ لعدد مف األنبياء كالمرسميف _عمييـ الصٌ  األمنيٌ 

كالتي ىي  ((مكسى قٌصةفي  األمنيٌ الكعي  محٌطاتع بدأت في تتب   وفي الفصل الثالث

كعرضت ما فييا مف  ((فيو الجزء األكؿ مف حياة نبي اهلل مكسىكتناكلت  ،محكر الدراسة

نبي اهلل  قٌصةفي  األمنيٌ الكعي  محٌطاتاستكممت الحديث عف  وفي الفصل الرابع، كعي أمني

 .((مكسى

ما يكاجيو مف أبرز في فمسطيف ك  األمنيٌ عف كاقع الكعي تكممت  واألخير الفصل الخامس فيك 

 يات.تحدٌ 

قصص القرآف زاخرة بالتكعية األمنية كأبرزىا كمنيا أف النتائج  أىـٌ كانت  الرسالة اتمةخفي ك  

التكصيات التي أكصي بيا دراسة كمف التي ظيرت فييا حكمتو األمنية،  ((قصة مكسى

  الكعي األمنٌي في قصص الٌسيرة النبكية.
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Safety and security awareness in Holy Quran stories: Applicable 

study for Prophet Mousa "peace be upon him". 

Raeda M. M. Al-Janazrah 

Abstract 

This study is proposed to determine security awareness in the Holy Quran 

stories and to review security awareness in Mousa (PBUH) story in 

particular. 

The study consists of, introduction, five chapters and the final results. 

Introduction represents the reasons for choosing the study, significance, 

study boundaries, and research method. In the literature review, 

identification of the research problem, meaning of security, and security 

in the Holly Quran were stated well.  

In the first chapter: Security awareness and its importance in Holly 

Quran and Al-Sonnah, requirements of security awareness, and benefits 

of security awareness achievement on individual and community were 

explained. 

In the second chapter: Security awareness for a number of prophets and 

their followers clearly was addressed. 

In the third chapter: It addresses the part of prophet Mosa's life and 

security awareness in this part of his life. 

In the fourth chapter: It continued to talk about Mosa's call and 

massage for Israeli people.  

In the fifth chapter: It addresses the fact of security awareness in 

Palestine with it's challenges, obstacles, and risks or dangers of being 

absent. 

Finally the study is finished by determining the most important findings. 

My recommendation in the future studies is to study the security 

awareness stories in Al- Sonnah of Prophet Mohammad (PBUH) while its 

very rich as Holly Quran with like these stories. 
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 املقذية

كنعكذ باهلل مف شركر  كنتكب إليو، كنستغفره، ، كنستيديو،هلل نحمده كنستعينو الحمد إفَّ 

ى اهلل ، كصمٌ ىادم لو فالكمف يضمؿ لو  فال مضؿٌ ييده اهلل  فٍ سيئات أعمالنا، مى مف أنفسنا ك 

 ...بعدأما  ،دبارؾ عمى سيدنا محمٌ ـ ك سمٌ ك 

تحٌريو مف  ال بدٌ ف كأصؿ ارتقائيا في جميع المجاالت؛ ،األمف ىك أساس الحياة فإفٌ 

كثرة  ما في ظؿٌ ال سيٌ  ؛األمنيٌ الكعي ىك  ياكأىمٌ  ىذه األسباب أكؿك  ،البحث عف أسباب تحقيقوك 

ر أساليب األعداء كدكاـ تطكٌ  كفي ظؿٌ  ،ة في العصر الحاضرالداخمية كالخارجيٌ  ةاألمنيٌ  داتييدالت

، كبرزت الدكاعي ة الكاعيةة اإلسالميٌ خصيٌ ة لمشٌ أصبحت الحاجة ماسٌ فقد لذلؾ  ؛عيادىا كتنكٌ تجدٌ 

 )ُٕالنساء:)چڳڱڳڳڳچ:تعالى في قكلو ()اهلل امتثاالن ألمر، ممكاجيةل

كتككف في متناكؿ  ،في البنية الفكرية معرفية تستقرٌ ثقافية مف أف تككف تمؾ المكاجية  كال أقؿٌ 

قصص  الدراسة محؿٌ  ككفى أف ي كارتأيت ،عزمتي عمى الكتابة في ىذا المكضكعلذلؾ  ؛الجميع

 () كتاب اهللف ؛التكعية الربانية لمخمؽ مف الخالؽ كفيو ،عمى الدكاـ اـٌ ألنو الكحي التٌ  ؛القرآف

 ؛األمنيٌ لمكعي  قرآنيٌ التأصيؿ أردت اللذلؾ ك  ؛ة في آياتو كسكره كقصصواألمنيٌ بالتكعية  زاخره 

كمف  .ة مف جيةيٌ كىذا ما يكسب البحث أىمٌ  ،مسمـ فرد لدل كؿٌ  ان كسمككي ان عقديٌ  ان منيجليككف 

ة كاألمة خاصٌ ب كاقع الشعب الفمسطينيٌ ة؛ ألنو يناسب يٌ كذك أىمٌ  كاقعيٌ جية أخرل أنو بحث 

فكاف  ة المستقاة مف القرآف الكريـ،رعيٌ ة الشٌ األمنيٌ ة، كىك جديد أيضان في العمكـ عامٌ باإلسالمية 

ةل طبيقيةتدراسة " القرآني   في القصصِ  األمني   الوعي  : ىكبحثي عنكاف   ."((موسى قص 

 

 



 ص
 

 :أسباب اختيار موضوع البحث

 :اآلتية سباباألالبحث إلى ىذا عزل اختيار يي 

 .إفراد ىذا المكضكع في بحث مستقؿٌ الرغبة في ك  ،قةبى عدـ كجكد دراسة مسٌ  .1

كقادتنا  ،حياتناك  ،ساتنادمقد بو مف خركقات أمنية تيدٌ  لما نمرٌ ية ىذا المكضكع أىمٌ  .2

 بؿ أمتنا بأكمميا. ،كديارنا

 ة.األمنيٌ في دراسة الجكانب ة خصيٌ ميكلي كرغبتي الشٌ  .3

 ة البحث:ي  أىم  

 :ية البحث مف خالؿ النقاط اآلتيةتظير أىمٌ 

 يات.في تطكير القدرات  لتفادم المخاطر كمكاجية التحدٌ  ىذا البحث ؿ أف يسيـمَّ ؤى يي  .1

 فيد منيا أفراد المجتمع.كزارة الداخمية أكالن كما ي فيد مف الدراسة عاممكأف ي رجىيي  .2

الـ_ لدل األنبياء كالمرسميف _عمييـ السٌ  األمنيٌ عف الكعي صكرة يعطي ىذا البحث  .3

منذ كالدتو  ((اهلل مكسى  نبيٌ  قٌصةفي  األمنيٌ ؼ بجكانب الكعي رٍّ عَّ يي ك  ،كأتباعيـ

 ى كفاتو.كحتٌ 

 ة.األمنيٌ قات التي تكاجو تطكير تطبيقات التربية كالمعكٌ  ،الكاقع الحاليٌ ىذا البحث ح يكضٌ  .4

 ؽ األمف.جراءات التكعكية التي تحقٌ كيقترح بعض اال ،البحث المشكمة كالحؿٌ يعرض ىذا  .5

 أىداف البحث:

 :أتيييدؼ ىذا البحث إلى تحقيؽ ما ي

 ة النبكية.نٌ تو في القرآف الكريـ كالسٌ يٌ ، كأىمٌ األمنيٌ تكضيح مفيـك الكعي  .1

المكاقؼ تحميؿ بعض ك ، ة مف خالؿ استعراض قصص القرآفاألمنيٌ نصائح القرآف إبراز  .2

 ة المستفادة.األمنيٌ ة، كاستنتاج اإلشارات كالقكاعد األمنيٌ النبكية، كغير النبكية 
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 ع مراحميا بالتدرج.كتتب   بعد تحميميا ((مكسى قٌصةفي  األمنيٌ الكعي جكانب  استنباط .3

مف خالؿ إعطاء نماذج  لديو األمنيٌ  الحٌس  رفعك  األمنيٌ تعبئة الفرد المسمـ بالكعي  .4

 كأمثمة تدريبية تمرٍّف اإلنساف عمى الكعي األمنٌي.

 .بو، كتخٌطي تحدياتو  بياف كاقع الكعي األمنٌي الفمسطينٌي ككيفية اإلرتقاء .5

 :البحث صعوبات

 يا ىي:التي كاجيتي  عكباتلصٌ أبرز ا

ة جميع مكتبات جامعات زيار ما دفعني إلى ر مصادر تتحدث عف المكضكع، عدـ تكفٌ  .1

إضافة إلى السفر خارج البالد كالبحث عف مراجع  ،عثر عمى مصادركلـ أ ،الكطف

 . كلـ أجد ما يفي بالغرضسالة لمرٌ 

 تكليسدراسات أمنية ىي مصادر  األمنيٌ غالبية المصادر كاألبحاث التي تناكلت الكعي  .2

إلخراج ىذه الرسالة بيذا الشكؿ  ان مضاعف ان ب جيدا تطمٌ ممٌ  ،مف منظكر قرآني ةشرعي

 .كبقالب شرعيٌ 

 :حدود البحث

ا مى لً  ؛عاـبشكؿ  في القصص القرآنيٌ  األمنيٌ الكعي  محٌطاتالرسالة  ىذه في تناكلتي 

لما ليا مف ذكر  ((مكسى قٌصةالحديث عف صت كخصٌ ز في القرآف الكريـ، حيٌ لمقصص مف 

 إضافة إلى أنني ،فييا األمنيٌ جكانب الكعي  يا كاستنباطفقمت بتحميم ،في القرآف ليس لغيرىا

عمى  القصص القرآني كأسقطت ،ألقيت الضكء عمى الكاقع المعاصر لمكعي األمني في فمسطيف

  .ذلؾ الكاقع
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 :ابقةالدراسات الس  

 فة كالكيفيةشاممة أفردت ىذا المكضكع بيذه الصٌ  دراسةعمى أقؼ لـ م كالبحث حرٌ بعد التٌ 

ة كىي األمنيٌ ة لمعمكـ ة مف جامعة نايؼ العربيٌ رسائؿ عمميٌ  ىك األمنيٌ في الكعي  بى تً ما كي  ؿٌ كجي 

صة في كمتخصٌ  ،نةعمى فئات معيٌ مقتصرة إضافة إلى أنيا  ،قرآنيةن  كليست دراساتو أمنية دراسات 

 األمنيٌ بعض جكانب الكعي قت إلى تطرٌ أبحاث ك رسائؿ كلـ أجد سكل  ،نةجكانب أمنية معيٌ 

 منيا: ك 

" لمدكتكر مصطفى النصراكم لدى الجميور العربيقياس الوعي األمني " .1

كىك كتاب مطبكع مف إصدار دار النشر لمدراسات األمنية  ـ،1992ق/1412

بيف في مقدمتو أصكؿ الكعي األمني كقد  قسميف كالتدريب بالرياض، كىك عبارة عف

في اإلسالـ، كجعؿ القسـ األكؿ منو في المعطيات المتصمة بالعينة ككؿ، كأما القسـ 

 مجتمع. الثاني فكاف دراسة مقارنة لمكعي األمني لدل بعض شرائح ال

" كىك عبارة عف مجمكعة أبحاث لعدد تعميق الوعي األمني لدى المواطن العربي" .2

التي نظمتيا أكاديمية نايؼ  مف الباحثيف  قيدٍّمت  لمندكة العممية الثالثة كاألربعكف

كفييا طبعت في كتاب ك  ،ـ1997ق/ 1417العربية لمعمكـ األمنية بالرياض عاـ 

 مادة عممية قيمة.

محمد ستير لمباحث سامي كىي رسالة ماجالقصص القرآني" ضوء "األمن في  .3

تناكؿ الباحث  ،ـ، اشتممت عمى أربعة فصكؿ2012اإلسالمية_غزة  الجدبة الجامعة

مف خالؿ  ح مصطمحات األمف العسكرمٌ ة، ككضٌ األمنيٌ فييا المفاىيـ كالمصطمحات 

ث عف األمف الغذائي كعالج مشكالتو مف خالؿ قصص القصص القرآني، كتحدٌ 
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 األمنيٌ ؽ إلى جكانب الكعي كتطرٌ  كضكابطو، ف أسس األمف الفكرمٌ القرآف، ككذلؾ بيٌ 

  في القصص القرآني.

إلييا في مواجية  ة وحاجة المجتمع الفمسطيني  ة اإلسالمي  األمني  "التربية بحث  .4

كىك بحث لمدكتكر حمدم سمماف معمر منشكر في  "اإلسرائيمي   األمني   االختراق

 اإلسرائيميٌ  األمنيٌ  االختراؽعمى  ءى كٍ كقد ألقى الضَّ ـ، 2013ة جامعة األقصى مجمٌ 

 ة.ة النبكيٌ نٌ ة مف القرآف الكريـ كالسٌ مستمدٌ  تربكيةن  ـ تكجيياتو كقدٌ  ،لممجتمع الفمسطينيٌ 

ة التابعة األمنيٌ اـ يكسؼ، مف المكتبة د بسٌ محمٌ  لمباحث "األمن والقرآن الكريم"بحث  .5

 رض فيو الباحث بعض القصص القرآنيٌ ة، استعفي غزٌ  لمكقع المجد نحك كعي أمنيٌ 

ة فأظيرىا األمنيٌ أمنية بنظرة تحميمية، ككقؼ عند بعض المفاصؿ  ان ر بى نت عً التي تضمٌ 

 قٌصةالقصص ، كمف ىذه األمنيٌ بر المفيدة منيا تجاه األمف كالعمؿ ميا كأخذ العً كعمٌ 

لكنو  ،كىك بحث قرابة العشريف صفحة _الـعمييـ السٌ _كسميماف ،كيكسؼ ،مكسى

 يفي بالغرض.ك ـ في بابو قيٌ 

 النقيب/ عبد " لمباحثاألثر األمني لتعميم القرآن الكريم عمى الفرد والمجتمعبحث " .6

يحتكم كؿ مبحث عمى ثالثة  ،كقد اشتمؿ عمى ثالثة مباحث ،بف فيد الريس العزيز

كبيف  ،كتحدث فيو عف أىمية األمف لمفرد كالمجتمع ،كتكصيات ،كخاتمة ،فصكؿ

ككضح أثر القرآف عمى سمكؾ الفرد كالمجتمع كأثره عمى آداء رجاؿ  ،منغصات األمف

 األمف.

 األمنيٌ مت لمكضكع الكعي صٌ أى  أنيافي ابقة الدراسات السٌ  زت ىذه الدراسة عفً يٌ مى كقد تى 

كتحديدان في قصص  ،في قصص القرآف األمنيٌ  الكعي ت عمى جكانبمى مى تى اشٍ ك  مف القرآف الكريـ،



 ع
 

إضافة إلى أنيا  ،(مكسى ) قٌصةفي  األمنيٌ جكانب الكعي  تدى الـ_  كأفرى األنبياء _عمييـ السٌ 

 .  في فمسطيف األمنيٌ كاقع الكعي مت عف مَّ كى تى 

 :منيج البحث

الكعي  محٌطاتنت كبيٌ  ،لبعض قصص القرآف االستقرائيٌ بعت في ىذا البحث المنيج اتٌ 

في استنباط المعاني  التحميميٌ  كاالستنباطيٌ  الكصفيٌ  يفمع االستفادة مف المنيج ،فييا األمنيٌ 

 :اآلتية ان لمخطكاتكفق ذلؾك  ، ة مف القصص القرآنياألمنيٌ 

مة بمكضكع البحث في التأصيؿ ذات الصٌ  ،كاألحاديث النبكية ،استقراء اآليات القرآنية .1

 ليذا المكضكع.

ما يدعـ كجية ك ريف كالعمماء المعاصريف، في تحميؿ آيات القرآف الكريـ ع أقكاؿ المفسٌ تتب   .2

 ة.األمنيٌ النظر في استنباط العبر 

كمالـ يكجد فييا  ،وتٌ ة السٌ نٌ حيحيف أك بقية كتب السٌ تخريج األحاديث الكاردة مف الصٌ  .3

 خرجتو مف غيرىا.

 .عمى األحاديث كالمحدىثيف كاأللبانيٌ  ت حكـ المحدٍّثيف القدامى كالترمذمٌ نقم  .4

 كعدـ سرد القصص بأكمميا. ،أمنية تصار عمى األحداث التي فييا معافو االق .5

 كالتنبيو عمييا.، ائيميات المذككرة في كتب التفسيرسر الحذر مف اإل .6

 ة المستفادة مف قصص القرآف.األمنيٌ استنباط الدركس كالقكاعد  .7

 . الزمة في ىذا البحثالٌ  كاإللكتركنية ،جكع إلى المصادر المكتبيةالرٌ  .8

بياف معاني ك  ،التعريؼ بالبمدافك  ،الذيف كرد ذكرىـ في ىذا البحث الترجمة لألعالـ .9

 .غريبةالكممات ال

 .كقائمة المصادر كالمراجع ،كاألعالـ ،كاألحاديثلممكضكعات،  عمؿ الفيارس الالزمة .10
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 :محتوى البحث

  ، كذلؾ عمى النحك اآلتي.إلى مقدمة، كتمييد، كخمسة فصكؿ، كخاتمةبحث مت القسٌ 

كالدراسات ، كحدكده صعكباتوفو، ك تو، كأىدايٌ أسباب اختيار البحث، كأىمٌ  اشتممت عمى المقدمة:

 كمنيج البحث كخطكاتو.ابقة، السٌ 

 األمف في القرآف لفظة اشتقاقاتمغة كاالصطالح، ك في الٌ  تعريؼ األمفاشتمؿ عمى  تمييد:ال

 .الكريـ

  قووأثر تحق   بات تحقيقوومتطم   تو وأىدافوي  مفيومو وأىم   األمني  الفصل األول: الوعي 

 عمى الفرد والمجتمع

 :وفيو مبحثان 

  يتو كأىدافوكأىمٌ  األمنيٌ المبحث األكؿ: مفيـك الكعي. 

 :عمى الفرد كالمجتمع قوكأثر تحقٌ  األمنيٌ بات تحقيؽ الكعي متطمٌ  المبحث الثاني. 

 :ي القصص القرآنيف األمني  الوعي  الفصل الثاني 

 :انثحوفيو مب 

 في قصص األنبياء األمنيٌ ي الكعاألكؿ:  المبحث. 

 نبياءفي قصص أتباع األ األمنيٌ الكعي الثاني:  المبحث. 

 ةفي  األمني  الوعي  محط ات: الفصل الثالث دعوة فرعون وبني ى حت  ) )موسى قص 
 إسرائيل

 وفيو مبحثان: 
  :مكسى  قٌصةفي  األمنيٌ الكعي  محٌطاتالمبحث األكؿ) مف الميالد إلى الخركج )

 .مف مصر



 ف
 

  :قٌصةفي  األمنيٌ الكعي  محٌطاتالمبحث الثاني ( مكسى بعد عكدتو مف مديف إلى )

 .مصر

 موسىدعوة بعد  وودروس األمني  الوعي  محط ات: الفصل الرابع)) فرعون وبني ل

  إسرائيل

 :وفيو مبحثان

 مكسى دعكةمراحؿ في  وكدركس األمنيٌ الكعي  محٌطاتاألكؿ:  بحثالم) )فرعكفل 

 .كقكمو

  :ىمكس دعكة مراحؿ في وكدركس األمنيٌ الكعي  محٌطاتالمبحث الثاني)) بني ل

 .إسرائيؿ

  :و ياتوتحد   في فمسطين األمني  الوعي واقع الفصل الخامس 

 :وفيو مبحثان

  في فمسطيف األمنيٌ المبحث األكؿ: كاقع الكعي. 

  :في فمسطيف األمنيٌ الكعي تحديات المبحث الثاني. 

ف  ،فبفضمؾ كتكفيقؾ فإف أصبتي  ،ىذا جيدم جيد المقؿٌ  كختامان الميـ إفٌ  كا 

ني  ،كخمؿه عمميٌ  بشرمٌ  نقصه فأخطأت  ًفقتي بعكف اهلل إلى  ألرجككا  أف أككف قد كي

 ـ اإلنساف ما لـ يعمـ.كالحمد هلل الذم عمٌ  ،ونتو كاستخمصتكاب فيما بحثتو كبيٌ الصٌ 

 (٨٨ىود:)چىئ  ىئ  ىئ  یی  ی  ی  جئ  حئچ



1 
 

 التمييد:

 األمن في القرآن الكريم:

 أواًل: تعريف األمن لغة واصطالحًا:

اليمزة كالميـ كالنكف أصالف متقارباف: أحدىما األمانة التي ىي ضٌد الخيانة : "األمن لغة

نىًني ييٍؤًمنيًني  اننا، كىآمى نىةن كىأىمى ؿى أىٍمننا كىأىمى كمعناىا سيككف القمب، كاآلخر التصديؽ... كيقاؿ: أىًمٍنتي الرَّجي

: ًإذىا كىافى أىًميننا اننا كالعرب تقكؿ: رىجيؿه أيمَّافه نىةه: إذا كاف يىٍأمىنيوي النَّاسي كال يخافكف  ًإيمى ؿه أيمى كقيؿ: رىجي

اًئمىتىوي؛ كى  ، يىًثؽي ًبالنَّاسً غى دٍّؽي مىا سىًمعى كىالى ييكىذٍّبي ًبشىٍيءو  .("1)أىمىنىةه ًباٍلفىٍتًح ييصى

، ٍمنان فيك أىًمفه كأىميفه نىةن كا  ٍكًؼ، كأىًمفى كفىًرحى يقاؿ أىًمفى أٍمنان كأمانان كأمىنان كأمى : ًضد  الخى  كاألىٍمفي

: المستجير ليأمف عمى نفسو، كأمَّنىوي تأمً  : دينىؾى كاآلًمفي نىو كاٍستأمىنىو، كما أٍحسىفى أٍمنىؾى ينان كاٍئتىمى

 ، : القىًكم  كالميٍؤتىًمفي كالميٍؤتىمىفي ٍظياري الخيضكًع، كقىبكؿي الشَّريعىًة، كاألميفي : الثٍّقىةي، كا  ، كاإًليمافي ميقىؾى كخي

ٍمؽً  ثيقىةي الخى : كى  .(2)ًضدٌّ، كًصفةي اهلل تعالى، كناقةه أمكفه

"طمأنينة النفس، كزكاؿ الخكؼ، كاألىٍمفي كاألىمىانىةي كاألىمىافي في األصؿ مصادر،  كأصؿ األىٍمف:

كييجعؿ األماف تارة اسما لمحالة التي يككف عمييا اإلنساف في األمف، كتارة اسما لما ييؤمىف عميو 

 ".(3)اإلنساف

 يٌتضح مما سبؽ أف معنى األمف في المغة يدكر حكؿ عدة معافو كىي:

                                                           
، دار الفكر الطبعة 134_133ص 1ج ،، معجم مقاييس المغةأبك الحسيف أحمد، ابف فارس -1

 .  6ـ، تحقيؽ: عبد السالـ محمد ىاركف، عدد األجزاء:1979ىػ_139
، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثامنة 1176ص 1ج القاموس المحيطانظر: الفيركز أبادم، محمد بف يعقكب،  -2

شراؼ: محمد نعيـ ـ، بيركت_ لبناف، تحقيؽ: مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة بإ2005ىػ_1426
 العرقسكسي.

، دار العمـ الدار الشامية، 90، صالمفردات في غريب القرآنالراغب األصفياني، الحسيف بف محمد،  3-
 ىػ، تحقيؽ: صفكاف عدناف.1412بيركت،  -دمشؽ
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 (.ِٖ)األنعاـ:چپ  پ  پ     چ السكٌينة كالٌطمأنينة، كمنو قكلو تعالى: - أ

 (.ُٕيكسؼ:)چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     ڄ  ڃچالٌتصديؽ، كمنو قكلو تعالى: - ب

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ٿ  چالحفظ كأداء األمانة، كمنو قكلو تعالى:- ت

 (.ِّٖالبقرة:)چٿ

ڍڌڌڎڎ  چ إعطاء األماف كالدخكؿ في الجكار، كمنو قكلو تعالى:- ث

 (.ٗٗيكسؼ:)چڈ

 (.ُُ)يكسؼ:چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ چ الثقة كاالئتماف، كمنو قكلو تعالى: - ج

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  چ القكة كالمىنعة، كمنو قكلو تعالى: - ح

 ). َٔ)األنفاؿ:چۅ

 األمن اصطالحًا:

حالة مف  ال يخرج مفيكـ األمف في االصطالح عف معنى األمف المغكم، كال يتعداه، فاألمف

الٌسككف، كاالستقرار لمنفس اإلنسانية تسكد فتيمكٍّف الفرد مف العيش بسالـ، كممارسة حياتو بشكؿ 

 طبيعٌي، دكف كدر كدكف خطر داخمٌي أك خارجٌي. كقد عيرٍّؼ بعٌدة تعريفات، كمنيا:

 صالحيا "اإلجراءات األمنٌية التي تيتَّخذ لحفظ أسرار الدكلة، كتأميف أفرادىا، كمنشآتيا، كم

الحيكٌية، في الداخؿ كالخارج. كاإلجراءات األمنٌية تتطٌمب درجة عالية مف التدريب 

 ".(1)كاليقظة، كالحذر، كالميارة لمكقاية مف نشاط العدٌك المترٌبص

                                                           
، 19_9، صاألمن والمخابراتالنميرم، عمي،  -1 ق. )منقكؿ مف 1417، مركز الدراسات التاريخية_الخرطـك

، المجنة العممية لمممتقى الثالث لمجمعيات 8، صاألثر األمني  لتعميم القرآن الكريمس، عبد العزيز فيد، الري
 العربية السعكدية(. الخيرية لتحفيظ القرآف الكريـ بالمممكة
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   :األمف ىك الٌطمأنينة كاليدكء، كالقدرة عمى مكاجية األحداث كالٌطكارئ دكف كقيؿ"

 ".(1)اضطراب

 :(".2)إٌف األمف ىك" حالة ذىنية كنفسٌية كعقمية كيقكؿ خبراء األمف 

  كقيؿ األمف: "ىك عدـ تكٌقع مكركه في الزمف اآلتي، كأصميو طمأنينة النفس كزكاؿي

 .("3)الخكؼ

  نو ال حياة إلنساف، كال نظاـ كقيؿ األمف: "ىك ضماف الحياة، كسكف النفكس، كالقمكب، كا 

 .4)")لمجتمع إال في ظؿ األمف كالسالـ

 (".5)ألمف: ىك" االطمئناف إلى قضٌية ال تثير مخاكؼ كال متاعبكقيؿ ا 

 مف ىك: الركٌيزة األساسية التي تقكـ عمييا الحياة.يٌتضح مٌما سبؽ أٌف األ

 ثانًيا: اشتقاقات لفظ األمن في القرآن الكريم:

، أىمٌنا،  كرد مصطمح األمف كمشتقاتو في السياؽ القرآنٌي عمى عشريف صيغة، كىي: أىًمفى

، آًمنا، آًمنىة، آًمنيك أىمً  ـٍ ، يىأمنكا، يىٍأمىنيككـ، آمىنىيي ٍنوي، يىٍأمىفي ٌنا، تىٍأمى نيكيـ، تىٍأمى ، ٍنتيكيـ، أىًمٍنتـ، أىًمنكا، آمى فى

نىة، مأمىنىوي، مأمكف  .(6)آًمًنيفى األٍمًف، أىمى

 ().كفي ما يأتي ىذه المشتقات كمكاف كركدىا في كتاب اهلل

                                                           
 .8، صاألثر األمني  لتعميم القرآن الكريم عمى الفرد والمجتمعالريس،  -1
 .8المصدر السابؽ، ص -2

، دار الفكر_بيركت، دمشؽ، الطبعة 94،  صالتوقيف عمى ميمات التعاريفالمناكم، محمد عبد الرؤكؼ،  3-
 ، تحقيؽ: محمد رضكاف الداية.1410األكلى_

 .16، دار الفكر العربي_ القاىرة، عدد األجزاء:192ص 7، جالتفسير القرآني  لمقرآنالخطيب، عبد الكريـ،  -4
، عدد 1997، مطابع أخبار اليـك 4259ص 7، ج الخواطر -تفسير الشعراويالشعراكم، محمد متكلي،  -5

 .20األجزاء:
، مطبعة دار 89-81، باب اليمزة، ص ، المعجم المفيرس أللفاظ القرآن الكريمعبد الباقي، محمد فؤاد -6

 . 1364القاىرة،  -الكتب المصرية
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رقم  السورة من اآلية الشاىد المفظة الترقيم

 اآلية

 مكي ة/ مدني ة

 مدنٌية 283 البقرة چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ  أىًمفى  1

 مكٌية 97 األعراؼ چٿ  ٿ  ٹ  چ 

 98 چڦ  ڦ  ڦ  چ  

 مكٌية ا45 النحؿ چڦ  ڦ  ڄ  چ  

 مدنٌية 125 البقرة چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  چ  أىٍمٌنا 2

 مدنٌية 55 النكر چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ 

 مكٌية 64 يكسؼ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ     پ  پ  چ  أىًمٍنتيكيـ 3

 مدنٌية 196 البقرة چېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  چ  أىًمٍنتـي 4

 
 239 چٺ  ٺ    ٿ  ٿ  چ 

 مكٌية 68 اإلسراء چٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ   چ 

 69 چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ 

 مكٌية 16 الممؾ چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ 
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 17 چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ 

 مكٌية 99 األعراؼ چ ڃ  ڃ   چچ  أىًمنيكا 5

 مكٌية 107 يكسؼ چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ 

نيكيـء 6  64 چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ  امى

 11 چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  چ  تىٍأمىنَّا 7

ٍنوي  8  مدنٌية 75 آؿ عمراف چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    چ  تىٍأمى

 چھ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ چ 

 مكٌية 99 األعراؼ چچ  چ    ڇ    ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  چ  يىٍأمىفي  9

 مدنٌية 91 النساء چى  ائ  ائ  ەئچ  يىٍأمىنكا 10

 چى  ائ  ائ  چ  يىأمىنيككيـ 11

نىييـ 12  مكٌية 4 قريش چٿ  ٿ  ٿ  چ  ءامى

 مدنٌية 126 البقرة چېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  چ  ءاًمٌنا 13

 مدنٌية 97 آؿ عمراف چ ہ  ہ  ہ   ھ  ہۀ    ۀچ 
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 مكٌية 57 القصص چہ  ہ  ہ    ھ  ھ  چ 

 مكٌية 35 إبراىيـ چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ 

 مكٌية 87 العنكبكت چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ   

 مكٌية 40 فصمت چ ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چچ   

 مكٌية 112 النحؿ چٿ  ٹ  ٹ  ٹچ  ءاًمنىة 14

 مكٌية 89 النمؿ چ پ  پ  پ  ڀ  ڀ  چ  ءاًمنيكفى  15

 مكٌية 37 سبأ چۅ  ۉ  ۉ  ېچ 

 مكٌية 99 يكسؼ چڍ  ڌ      ڌ    ڎ  ڎ  ڈچ  ءاًمًنيفى  16

 مكٌية 46 الحجر چۈ  ۈٴۇ  چ 

 82 چگ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  چ

 مكٌية 146 الشعراء چک  ک  گ  گ   گچ 

 مكٌية 18 سبأ چک  گ  گ  گ  گچ 

 مكٌية 55 الدخاف چھ  ھ  ھ      ے  ے چ 
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ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  چ 

 چ  ۋ

 مدنٌية 27 الفتح

 مدنٌية 83 النساء  چژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     چ  األىٍمفً  17

 مكٌية 81 األنعاـ چمئ  ىئ  يئ  جبحب  چ 

 82 چپ  پ  پ     چ 

نىة 18  مدنٌية 154 آؿ عمراف چٻ  ٻ  پ  پ  چ  أىمى

 مدنٌية 11 األنفاؿ چڄ  ڄ    ڄ  ڄ  چ 

نىوي  19  مدنٌية 6 التكبة چ ۇئ  ۇئ  ۆئچ  مأمى

ٍأميكف 20  مكٌية 28 المعارج چہ  ہ   ھ  ھ    ھ  چ  مى

 

يتبٌيف مٌما سبؽ أٌف حديث القرآف حكؿ مصطمح األمف كاف شامالن كعامان لجميع معاني 

األمف؛ فتارة نجد اآليات تذكر األمف الدنيكٌم، كتارة تذكر األمف األيخركٌم، كقد كرد في اآليات 

ءت األمف بالمعنى المادٌم )األمانة( كالمعنكٌم )األمف النفسٌي(، إضافة إلى أٌف ىذه الٌمفظة جا

 عمى صيغ متعٌددة؛ فقد أتت تارة بصيغة الٌصفة لمحاؿ أك لممكاف، كأخرل بصيغة الفعؿ. 
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  الفصل األول: الوعي األمني  مفيومو وأىم ي تو وأىدافو ومتطم بات تحقيقو
 وأثر تحق قو عمى الفرد والمجتمع 

 وفيو مبحثان: 
 
  .المبحث األول: مفيوم الوعي األمني  وأىم ي تو وأىدافو 

  
  المبحث الثاني: متطم بات تحقيق الوعي األمني  وأثر تحق قو عمى الفرد

 والمجتمع.
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 المبحث األول: مفيوم الوعي األمني  وأىم ي تو وأىدافو: 

مفيكـ الكعي األمنٌي قٌسمتي ىذا المبحث إلى ثالثة مطالب: المطمب األكؿ: بٌينت فيو 

كالمطمب الثاني: تحٌدثت عف أىٌمية الكعي األمنٌي في القرآف كالٌسٌنة، كالمطمب الثالث: ذكرت فيو 

 أىداؼ الكعي األمنٌي.

 :المطمب األول: مفيوم الوعي األمني  في المغة واالصطالح

 الكعي، كاألمف. الكعي األمنٌي باعتباره ميركَّبان كصفيان يستمـز تعريؼ جزأيو:في المغة: 

ـى  ٍـّ شىٍيءو كىكىعىٍيتي اٍلًعٍم مىى ضى قاؿ صاحب مقاييس الٌمغة: " الكاك كالعيف كالياء كىًممىةه تىديؿ  عى

 (".1)أىًعيًو كىٍعينا. كىأىٍكعىٍيتي اٍلمىتىاعى ًفي اٍلًكعىاًء أيكىعٍّيوً 

مىبىةي كالكىعىى، أىك يىخيص   ، كالًمدَّةي، كالجى : القىٍيحي : بيدٌّ كال  "كالكىٍعيي الًكالبى كمالي عنو كىٍعيه

 ".(2)كىٍعيى عف ذلؾ األٍمًر: ال تىماسيؾى دكنىو

ًفظىو كفىًيمىو  كقيؿ: "الكىٍعيي ًحٍفظ القمًب الٌشيءى، كعىى الشيء كالحديث يىًعيو كىٍعيان كأىٍكعاه حى

ـي، كفي ا ، كفالف أىٍكعىى مف فالف، أىم أىٍحفىظي كأىٍفيى لحديث: نىضَّر اهلل امرأن سمع كقىًبمىو، فيك كاعو

قالىتي فكىعاىا فريبَّ ميبىمَّغو أىٍكعى مف ساًمعو  كمنو قيؿ: الكىًعي  الحاًفظي الكٌيسي الفىًقيو. كفي  (3)مى

يَّعى (4)الحديث ال ييعىذٍّبي اهللي قىٍمبان كىعىى القيرآفى  ًفظ أىلفاظىو كضى ، أىم عقىمىو ًإيمانان بو، كعىمىالن. فأىٌما مف حى

                                                           
 .124ص 6، جمعجم مقاييس المغة ابف فارس، -1
 .1343ص 1، جالقاموس المحيطدم، الفيركز آبا -2
رى المَّوي اٍمرىأن سىًمعى ًمنَّا »، بمفظ: 2657، كتاب العمـ، باب الحث عمى السماع، حديث رقـ:أخرجو الترمذي -3 نىضَّ

سنن ح ). كقاؿ: حديث حسف صحيح، كقاؿ األلباني: صحي«شىٍيئنا فىبىمَّغىوي كىمىا سىًمعى ، فىريبَّ ميبىمٍّغو أىٍكعىى ًمٍف سىاًمعو 
 (.34ص 5، جالترمذي

اهلل بف عبد  ) الدارمي، عبد3363، كتاب الفرائض، باب في تعميـ الفرائض، حديث رقـ: أخرجو الدارمي -4
، دار المغني، تحقيؽ: حسيف سميـ أسد(. كقاؿ 2092ص 4، جمسند الدارمي المعروف بسنن الدارميالرحمف، 

، دار 151ص(، عيف الجامع الصغير وزيادتو )الفتح الكبيرضاأللباني، محمد ناصر الديف، األلباني: ضعيؼ)
 (.ـ1988ىػ، 1408الثالثة _بيركت، الطبعة المكتب اإلسالمي
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يَّعى حي  كران، ككىعىى كضى ري أيجي رى يٍأًجري أىٍجران كيٍأجي دكده فًإنو غير كاعو لو... كقيؿ كىعى يىًعي كىٍعيان، كأىجى

ٍرحي كىٍعيان: ساؿى  ٍرح كىٍعيان اجتمعىٍت. ككىعى الجي بىر بعد الكسر... ككىعىًت الًمدَّةي في الجي العظـي ًإذا اٍنجى

و.. كيقاؿ بئسى كاًعي اليتيـً ككالي الي ، كىك الذم يقكـ عميوقىٍيحي  .("1)تيـً

كقيؿ: "الكعي: مصدر كعى، الفيـ كسالمة اإلدراؾ، كمنو التكعية: تككيف الفيـ الٌصحيح 

 ".(2)لحقيقة ما يجرم

 يتبٌيف مٌما سبؽ أٌف معاني الكعي في الٌمغة ىي: 

 الحفظي  كضـٌ الٌشيء.  .1

 االنتباه. .2

 الفيـي كسالمة اإلدراؾ. .3

 . (3)الخكؼكأما األمف:  فيك ضٌد 

 الوعي األمني  في االصطالح:

تعٌددت التعريفات لمصطمح الكعي األمنٌي، كيرجع ذلؾ إلى تخصص كٌؿ جية مف  

الجيات المعنية، فالجيات المختٌصة بأمف الدكلة تيعىرٍّؼ الكعي األمنٌي مف منظكرىا األمنٌي)األمف 

يات تيعىرٍّؼ الكعي األمنٌي مف مف األخطار الداخمية كالخارجية(، كالجيات المختٌصة بالجنا

 ما يأتي:  ريفاتكىكذا... كمف ىذه التع جرميف(منظكرىا الجنائي أيضان )األمف مف الجرائـ كالم

                                                           
1-  ، ، دار صادر_ بيركت، الطبعة األكلى، عدد 396ص 13، جلسان العربابف منظكر، محمد بف مكـر

، دار 2525ص 6، جوصحاح العربيةالصحاح تاج المغة . كانظر: الجكىرم، إسماعيؿ بف حماد، 15األجزاء:
ـ.1987ىػ_ 1407العمـ لممالييف_بيركت، الطبعة الرابعة 

، دار النفائس، بيركت_لبناف، 383، صمعجم لغة الفقياءقمعو جي، محمد ركاس، قنيبي، حامد صادؽ، 2- 
 ـ.1988ىػ_1408ـ، الطبعة الثانية: 1985ىػ_1405الطبعة األكلى: 

 لة معنى األمف لغة.  مف ىذه الرسا 1انظر:  ص -3
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  دراكو لمٌظركؼ األمنٌية المحيطة بو، كتككيف اتجاه عقمٌي إيجابٌي "ىك إدراؾ الفرد لذاتو، كا 

 ".(1)نحك المكضكعات األمنٌية العامة لممجتمع

 الفرد عمى اإلدراؾ كاالستجابة لممؤٌثرات الخارجية الميٌددة لكٌيانو، كالٌتصٌرؼ  "ىك قدرة

اتجاه ىذه المؤٌثرات بطريقة منطقية، تجعمو يشعر باالطمئناف كالٌسكٌينة كيكاجو ىذه 

 ".(2)األحداث كالطكارئ دكف اضطراب

 ـٌ شامؿ، يٌتصؿ بكٌؿ أسباب الحياة، كال يقتصر عمى جياز أك م جمكعة "ىك كعي عا

دكف أخرل، كعمى أفراد دكف آخريف، بؿ ىك مسؤكلية األمة جمعاء، فيك أسمكب كقائٌي 

يجٌنب المجتمع ما يمحقو مف تبعات اقتصادية، كاجتماعية، كمعنكية لمجريمة، انطالقان مف 

 ". (3)مفيكـ )الكقاية خير مف العالج(

  ـٌ التعبير عنيا مف خالؿ سمككٌيات رافضة "إدراؾ يترٌتب عميو تككيف اتجاىات إيجابٌية، يت

لمجريمة، كالسمكؾ المنحرؼ. كتتجٌمى في أقٌؿ مظاىرىا مف ىذا الرفض، كتصؿ إلى 

أقصى مستكياتيا، عند التعاكف مف قبؿ أفراد المجتمع مع األجيزة األمنٌية في مكافحة 

 ".(4)الجريمة، كالقبض عمى المجرميف كاإلرىابٌييف

تبايينان كاختالفان. كالذم يبدك لمباحثة أٌف ىذه ييمحظ أف فييا  كبالنظر في التعريفات الٌسابقة

بينيا اتفاقان في اإلدراؾ، أم إدراؾ الفرد  في ما التعريفات بحاجة إلى استدراؾ، إضافة إلى أف

                                                           
ندكة المجتمع كاألمف بكمية الممؾ فيد األمنٌية الدور األمني  لممؤسسات التربوية،  الحكشاف، بركة بف زامؿ، -1

 .http://www.minshawi.com/other/hoshan.htmىػ 1425بالرياض، الجمسة األكلى/االثنيف 
لسمطة الوطنية الفمسطيني ة وعالقتيا ببعض السمات الشخصية لرجل األمن لدى ادحالف، خالد خميس، 2-

 .26، ص2007قكتة، عاـ  ، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية_غزة، إشراؼ: سميرالمتغيرات
، ندكة دكر مؤسسات المجتمع 184، ص التحصين األمني  لمرأي العام ضد الشائعاتالدعجة، ىايؿ كدعاف،  -3

 المدني في التكعية األمنٌية.
، رسالة ماجستير ةرىابيجرائم اإل الدور الوعي األمني  في الوقاية من البقمي، تركٌي بف عيد بف عكض،  -4

 .16، ص2012ىػ_1433الرياض، إشراؼ: محمد السراء، 
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لذاتو كما يحيط بو، كرٌدة الفعؿ لدل كٌؿ مدرؾ. كىي التصٌرؼ بما يجب حياؿ الظركؼ 

مع الجيات المختٌصة مف أجؿ الغاية التي تيرجى، كىي تحقيؽ األمف  كالمؤثرات األمنٌية، كالتعاكف

 لمفرد كالمجتمع. 

فيم الفرد بتعريؼ جامع مانع لمكعي األمنٌي كىك: كمف خالؿ ىذه التعريفات يمكف الخركج 

لما يدور من حولو، واستشعاره بالمتغي رات األمني ة، ألخذ االحتياطات الوقائية والعالجي ة ال الزمة 

 ، بالتعاون مع األجيزة األمني ة لضمان أمن وسالمة الفرد والمجتمع.دارة األحداث المستقبميةإل

كحينما أقكؿ: فيـ الفرد لما يدكر مف حكلو: أعني كعيو بالكاقع. كأما استشعاره بالمتغٌيرات  

األمنٌية: أعني كعيو بما سيقع، كالفائدة مف ىذا الكعي، ىك أخذ التدابير اٌلالزمة بالتعاكف مع 

 كىي تحقيؽ األمف كاألماف لمفرد كالمجتمع.   جيزة األمنٌية لمنتيجة المرادة،األ

:الم   طمب الثاني: أىم ية الوعي األمني 

ـٌ الكاجب إال بو فيك  تنبع أىٌمية الكعي األمنٌي مف الحاجة إلى األمف، "كما ال يت

 ". كقبؿ بياف أىٌمية الكعي ينبغي اإلشارة إلى حاجة اإلنساف إلى األمف.(1)كاجب

فكٌؿ اآلثار التاريخٌية ارتبط الكعي األمنٌي باإلنساف منذ القدـ؛ ألنو مرتبط بغريزة البقاء،  

القديمة تدٌؿ بكضكح عمى أٌف االىتماـ باألمف كاف مف اىتمامات اإلنساف األساسٌية، فيي مف 

المشاغؿ اليكمية التي يكلييا عناية كبيرة، فاختيار مكاف اإلقامة، كبناء القالع كالمخابئ الٌسٌرٌية 

االعتبارات األمنٌية كانت فكؽ كٌؿ كحفر الخنادؽ، كالحراسة المستمٌرة، يدٌؿ بكضكح عمى أٌف 

 .(2)االعتبارات

                                                           
، دار الكتب العممية، الطبعة 88ص 2، جاألشباه والنظائرالسبكي، تاج الديف عبد الكىاب بف عمي،   -1

 .2جزاء: ـ، عدد األ1991ىػ_1411
، المركز العربي لمدراسات 16، صقياس الوعي األمني  لدى الجميور العربيانظر: النصراكم، مصطفى،  2-

 ـ.1992-ىػ1412األمنٌية كالتدريب بالرياض، 



13 
 

كلمكعي األمنٌي أىٌمية كبيرة تنبع مف القرآف كالٌسٌنة، كتظير تمؾ األىٌمية في آيات القرآف 

( التي تحٌث عمى ضركرة أخذ الحيطة كالحذر في جميع نكاحي (الكريـ، كأحاديث الرسكؿ

 الحياة. كفي ما يأتي بياف ذلؾ:

 الكعي األمنٌي في القرآف الكريـ:أكال: أىٌمية 

إٌف الناظر في آيات القرآف الكريـ كسيكًرًه، ييدرؾ أىٌمية الكعي األمنٌي؛ فاألمف ىك النعمة 

ٻ  ٻ  پ  پ  ٻٱ ٻچبيا عمى قريش، قاؿ تعالى: ()التي امتٌف اهلل 

(، كىي 4-ُ)قريش:چپ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  پ  

(  126البقرة:)چۈئېئېئېئىئىئىئیچقاؿ تعالى:).براىيـ)دعكة قديمة دعا بيا إ

(. كفي ظٌؿ كيد ّٓ)إبراىيـ:چٿٿٿٹٹٹٹڤچكفي قكلو تعالى أيضان:

ستشعر أىٌمية تمؾ الدعكة األعداء الذم يحيط باألمة اإلسالمٌية، كما يحاؾ ضٌدىا مف مؤامرات، يي 

 ، فميس ليا مف دكف اهلل كاشفة.)التي دعا بيا إبراىيـ )

بأخذ الحيطة كالحذر،  ،الكثير مف اآليات جاءت تدعك إلى مبادئ أمنية، كأكامر رٌبانيةكىناؾ 

 تدٌؿ عمى أىٌمية الكعي األمنٌي، كمف ىذه المبادئ:

 :عداد العدٌة لمجابية العدٌك: قاؿ تعالى ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ مبدأ الحذر بالتأٌىب كا 

 (ُٕ)النساء: چڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  

اهلل عباده المؤمنيف بأخذ الحذر مف عدٌكىـ، كىذا يستمـز التأٌىب ليـ "ففي ىذه اآلية يأمر 

 ".(1)بإعداد األسمحة، كالعيدىد، كتكثير العدٌك بالنفير في سبيمو

                                                           
، دار طيبة لمنشر كالتكزيع، 357ص 2، جتفسير القرآن العظيمابف كثير، أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر،  -1

 . 8ـ، تحقيؽ: سامي سالمة، عدد األجزاء:1999-ىػ1420الطبعة الثانية 
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:" يأمر تعالى عباده المؤمنيف بأخذ حذرىـ مف أعدائيـ الكافريف، كىذا (1)كقاؿ الٌسعدمٌ  

قتاليـ، كييستدفع مكرىـ كقكتيـ، مف استعماؿ  يشمؿ األخذ بجميع األسباب، التي بيا يستعاف عمى

الٌصناعات التي تعيف عمى ذلؾ، كما بو يعرؼ مداخميـ، كمخارجيـ الحصكف كالخنادؽ، كتعم ـ 

"، كقيؿ: "يا أييا المؤمنكف التًزميكا الحذر، كاحترسكا مف األعداء، (2)كمكرىـ، كالنفير في سبيؿ اهلل

ضكف لشٌف معارؾ كثيرة طاحنة، كىذا أمر دائـ يتكٌيؼ بحسب كاستعدكا لرٌد العدٌكاف. فإنكـ معرٌ 

: "خذكا حذركـ (4)"، كقاؿ سٌيد قطب(3)تطكر كسائؿ الحرب، كقكاعد القتاؿ عمى ممر العصكر

 ".(5)مف عدككـ جميعا، كبخاصة المندسكف في الٌصفكؼ مف المبطئيف

كران كأشكاالن عٌدة، كيشمؿ كمف خالؿ أقكاؿ المفٌسريف يتبٌيف أٌف إعداد العٌدة كالحذر يأخ ذ صي

كٌؿ ما ييستدفع بو مكر األعداء، سكاء كاف ذلؾ بالٌسالح، أك الٌتحٌصف بمكاف، أك الحذر مف 

 الجكاسيس...

 :مبدأ الحذر مف إذاعة األخبار كترديد اإلشاعات 

                                                           

ىػ، كتكفي كالداه كلو سبع سنيف، فتربى 1307ىك الشيخ أبك عبد اهلل، مف قبيمة تميـ، كلد في القصيـ سنة  1-
سنة، أخذ العمـ عف عمماء بمده كمف قدـ بمده مف العمماء، حٌتى  ةعشر  لحدإيتيمان، أتقف حفظ القرآف الكريـ كعمره 

الحظ األكفر مف كؿ فف مف فنكف العمـ، كلما بمغ مف العمر ثالثان كعشريف سنة جمس لمتدريس فكاف يتعمـ ناؿ 
، أعضاء ممتقى المعجم الجامع في تراجم العمماء وطمبة العمم المعاصرينق. )انظر: 1376كيعمـ، تكفي عاـ 

 أىؿ الحديث، أعده خالد الكحؿ(. 
، مؤسسة 186، ص سير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنانتيالسعدم، عبد الرحمف  بف ناصر،  -2

 ـ، تحقيؽ: عبد الرحمف المكيحؽ.2000-ىػ1420الرسالة، الطبعة األكلى 
، دار الفكر 151ص 5، جالتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنيجالزحيمي، كىبة بف مصطفى،  -3

 .30األجزاء:ىػ ، عدد 1418دمشؽ، الطبعة الثانية -المعاصر
ـ( مفكر إسالمي مصرم، تخرج بكمية دار العمـك بالقاىرة، عمؿ في 1967-ـ1906سيد قطب بف إبراىيـ ) 4-

جريدة األىراـ ككتب في مجمتي الرسالة كالثقافة، كعيف مدرسان لمعربية فمكظفان في ديكاف كزارة المعارؼ ثـ مراقبان 
ـ، كسجف معيـ فعكؼ عمى تأليؼ الكتب 1953فنيان، انضـ إلى اإلخكاف المسمميف كتكلى تحرير جريدتيـ عاـ 

، 148ص  3، جاألعالمكىك في سجنو إلى أف صدر القرار بإعدامو. ) انظر: الزركمي، خير الديف بف محمكد، 
 ـ(.2002دار العمـ لممالييف، الطبعة الخامسة عشر 

 .6القاىرة، عدد األجزاء: -، دار الشركؽ705ص 2، جفي ظالل القرآنقطب، سيد،  5-
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ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  چ قاؿ تعالى: 

ـ ىذا غير ّٖ)النساء: چڱ  ڱ  ڱ  ں  ں ( " كىذا تأديب مف اهلل لعباده عف فعمي

الالئؽ، كأنو ينبغي ليـ إذا جاءىـ أمر مف األمكر الميٌمة كالمصالح العاٌمة ما يتعٌمؽ باألمف 

كسركر المؤمنيف، أك بالخكؼ الذم فيو مصيبة عمييـ أف يتثٌبتيكا، كال يستعجمكا بإشاعة ذلؾ 

لى أكلي األمر منيـ، أىًؿ الرأم كالعمـ كالن صح كالعقؿ  (ٌرسكؿالخبر، بؿ يرٌدكنو إلى ال ( كا 

كالرزانة الذيف يعرفكف األمكر كيعرفكف المصالح كضٌدىا، فإف رىأىٍكا في إذاعتو مصمحة كنشاطان 

ف رأكا أنو ليس فيو مصمحة أك فيو  زا مف أعدائيـ، فعمكا ذلؾ، كا  لممؤمنيف كسيركران ليـ كتحر 

 .("1)ضٌرتو تزيد عمى مصمحتو، لـ يذيعكهمصمحة، كلكف م

 :مبدأ الحذر مف المندٌسيف في صفكؼ المؤمنيف، كىـ أخطر مف األعداء 

ەئ  وئ                 ەئى   ائ  ائ  ىې  ې  ې  ې   ۉۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ قاؿ تعالى:

( ىذا أمر إليٌي مباشر، التخاذ ْ)المنافقكف:چىئ  ىئ  ېئېئ  ېئ  ۈئۆئ  ۆئ    ۈئ  ۇئوئ  ۇئ

اإلجراءات التي تكفؿ األمف مف شٌرىـ كأذاىـ، كالحذر مف أىـٌ المبادئ األمنٌية، فيـ العدٌك؛ ألنيـ 

العدٌك الحقيقٌي الخطير الذم ينبغي كشفو قبؿ تمٌكنو مف الٌصٌؼ اإلسالمٌي، فيعمؿ عمى تدميره 

 .(2)كاجبو تجاىيـ، فينٌفذ أمر اهلل فييـ، فيىٍحذىٍرىـمف الداخؿ، كعمى المسمـ أف يقكـ ب

ب الحذر سكاء بمنطكقيا أك ك كجفيد ميت بعيف أمنية، فإنيا تكىناؾ الكثير مف اآليات إذا تي 

ٹ  ڤ  چبمفيكميا، كقكلو تعالى في مكضكع صالة الخكؼ في ساحة القتاؿ: 

ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ    ڃ  ڃ    ڤڤ

                                                           
 .190، صتيسير الكريم الرحمنالسعدم،  -1

 .(بحث منشكر عمى الشبكة العنكبكتية.)4، صاألمن والقرآنانظر: يكسؼ، محمد بساـ ،  2-
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( كقاؿ ِٗ)المائدة:چڃ ڃ ڃ چ چچكقاؿ تعالى:  (َُِ)النساء:چڃ

( كقاؿ تعالى تكجييان ألنبيائو_ عمييـ الٌسالـ_: ُٓٗ)البقرة: چۀۀ ہ ہ ہچتعالى:

كفي قكلو  (ِّ)الدخاف:چڦڦڄچ( كقكلو:ُٖ)ىكد:چىئ يئ جب حبخبچ

كفي آية  (ٓ) يكسؼ:چٻٻٻٻپپپپڀچتعالى حكاية عف يعقكب: 

( كىذه اآليات سيأتي ٕٔ) يكسؼ:چں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ چأخرل: 

 الحديث عنيا في فصكؿ الرسالة.

 ثانينا: أىٌمٌية الكعي األمنٌي في الٌسٌنة:

ـٌ اإلسالـ بتنمية الكعي األمنٌي عندما أمر بأخذ الحيطة كالحذر، كىك أكبر مفيـك  اىت

بالكعي األمنٌي، كتأمر بو فتدعك إلى الحيطة كالحذر لمٌسالمة. فقد كردت أحاديث كثيرة تتعٌمؽ 

كتفادم الخطر، كالبعد عف الميالؾ، كىي تكجييات لألخذ باألسباب المؤٌدية لمٌسالمة. كمف ىذه 

 األحاديث:

 ( قاؿ«:)كىأىٍطًفئيكا السٍّرىاجى فىًإفَّ الشٍَّيطىافى الى  (1)غىط كا اإًلنىاءى، كىأىٍككيكا ، السٍّقىاءى، كىأىٍغًمقيكا اٍلبىابى

مىى ًإنىا ـٍ ًإالَّ أىٍف يىٍعريضى عى ديكي ـٍ يىًجٍد أىحى ؿ  ًسقىاءن، كىالى يىٍفتىحي بىابنا، كىالى يىٍكًشؼي ًإنىاءن فىًإٍف لى ًئًو يىحي

ـى المًَّو فىٍميىفٍ  يىٍذكيرى اٍس ٍيًسقىةى عيكدنا، كى مىى أىٍىًؿ اٍلبىٍيًت بىٍيتىييـٍ  (2)عىٍؿ فىًإفَّ اٍلفيكى  «.(3)تيٍضًرـي عى

 
                                                           

بيدم، محمد بف محمد  أكككا األسقية: أم شدكا رؤكسيا بالككاء لئال يدخميا حيكاف أك يسقط فييا شيء 1- )الزَّ
 (.40دار اليداية، عدد األجزاء:، 240ص 40، جتاج العروس من جواىر القاموس

ٍيًسقة: الفأرة2-   (.304ص 26المصدر السابؽ، ج )انظر: الفيكى
غالؽ األبكاب كذكر اسـ اهلل عمييا أخرجو مسمم -3 يكاء السقاء كا  ، كتاب األشربة، باب األمر بتغطية اإلناء كا 

)مسمـ، مسمـ بف 2012ث رقـ: كاطفاء السراج كالنار عند النـك ككؼ الصبياف كالمكاشي بعد المغرب، حدي
بيركت، تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، عدد  -، دار إحياء التراث العربي1594ص3، ج ، صحيح مسممالحجاج
 (.5األجزاء:
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 (كقاؿ« :) فىقىٍد بىًرئىٍت ًمٍنوي الذٍّمَّةي ، اره مىى ظىٍيًر بىٍيتو لىٍيسى لىوي ًحجى ٍف بىاتى عى  «.(1)مى

 (كقاؿ):« ٍفىًإذىا ًنٍمتيـٍ فىأىط ، ـٍ ـٍ ًإنَّمىا ىىًذًه النَّاري عىديكٌّ لىكي ٍنكي  «.(2)ًفئيكىىا عى

 (كقاؿ«:) ـٍ لىعىؿَّ الشٍَّيطىافى يىٍنًزعي ديكي ـٍ ًإلىى أىًخيًو ًبالسٍّالىًح، فىًإنَّوي الى يىٍدًرل أىحى ديكي الى ييًشيري أىحى

ٍفرىةو ًمفى النَّارً   «.(3)ًفى يىًدًه فىيىقىعي ًفى حي

 (كقاؿ« :) ـي النَّاسي مىا ًفي اٍلكىٍحدىًة مىا  «.(4)أىٍعمىـي، مىا سىارى رىاًكبه ًبمىٍيؿو كىٍحدىهي لىٍك يىٍعمى

كقد جاءت أحاديث تبٌيف أٌف المسمـ ينبغي أف يككف عمى درجة عالية مف الكعي، فالمؤمف 

ٍحر(: »كىٌيس فىًطف حذر، قاؿ) تىٍيفً  كىاًحدو  الى ييٍمدىغي اٍلميٍؤًمفي ًمٍف جي  «.(5)مىرَّ

يكافأٍمري النبٌي ) ٍكمو عمى ( بتغطية اإلناء، كا  طفاء السراج، كحي غالؽ الباب، كا  ء الٌسقاء، كا 

ٍف يبيت عمى ظير بيت ليس لو حجار ببراءة الٌذمة منو، كتكجييو لمنائـ بإطفاء النار، كنييو أف  مى

يشير المسمـ بسالحو عمى أخيو، كنصحو لمىٍف أراد السفر بعدـ السير كحده. كٌؿ ىذه األمكر ىي 

 ، أم بمفيكـ آخر ضركرةه ككعي أمنٌي لدل كٌؿ مسمـ.مف باب الحفاظ عمى الٌسالمة

                                                           

، سنن أبي داود،.) 5041، كتاب األدب، باب في النـك عمى سطح غير محجر، حديث رقـ:أخرجو أبوداود 1-
صحيح وضعيف الجامع الصغير (. كقاؿ الشيخ األلباني صحيح.) األلباني، محمد ناصر الديف، 729ص 2ج

 ، المكتب اإلسالمي(.1106، صوزيادتو
سنن ابن  )ابف ماجو، محمد بف يزيد، 3770، كتاب األدب، باب إطفاء النار، حديث رقـ:أخرجو ابن ماجو -2

(. كقاؿ الشيخ 2يؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، عدد األجزاء:، دار الفكر_بيركت، تحق1293ص 2، جماجو
، كتاب األدب، باب إطفاء النار عند المبيت، صحيح سنن ابن ماجة األلباني: صحيح ) األلباني، محمد ناصر،

 (.3ـ، عدد األجزاء:1997ىػ_ 1415، مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع_الرياض، الطبعة األكلى 237ص 3ج
، 2617كتاب البر كالصمة كاآلداب، باب النيي عف اإلشارة بالسالح إلى مسمـ، حديث رقـ: ، أخرجو مسمم -3
 (.2020ص 4،جصحيح مسمم)
، )البخارم، محمد بف إسماعيؿ2836، كتاب الجياد كالسير، باب السير كحده، حديث رقـ: أخرجو البخاري -4

بيركت، الطبعة –اليمامة  ، دار ابف كثير1092ص 3،جالجامع الصحيح المختصر)صحيح البخاري(
 (.6ـ، تحقيؽ: مصطفى ديب البغا، عدد األجزاء:1987-ىػ1407الثالثة

، صحيح البخاري) 5782، كتاب األدب، باب ال يمدغ المؤمف مف جحر مرتيف، حديث رقـ: أخرجو البخاري -5
صحيح )2998: ، كتاب الزىد كالرقائؽ، باب ال يمدغ المؤمف مف جحر مرتيف، حديث رقـومسمم( 2271ص5ج

 (.2295ص 4، جمسمم
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يتبٌيف مٌما سبؽ أٌف ىذه النصكص في القرآف كالٌسٌنة أدٌلة تبيف أىٌمية الكعي األمنٌي كقيمتو 

بشكؿ عاـ، "كأىٌمية الكعي األمنٌي تتجٌسد في أىدافو كغاياتو، فيك إما أف يككف كعيان إيجابٌيان 

ما أف يككف سمبيان يضيؼ إلى رصيد المجتمع عطاء م ف شأنو رفعتو كتقد مو كعمٌك شأنو، كا 

ينتقص مف قىدره كمكانتو، كييدـ أك يقضي عمى المنجزات، كال شٌؾ في أٌف الكعي ىك المدخؿ 

الرئيس لمتعامؿ مع العصر، مف منطمؽ االرتكاز عمى جذكر عقدٌية قكٌية، تدعكنا لالنطالؽ نحك 

دكف ىذا الكعي، المرتبط بالعقيدة القكية تتكالد التداعيات آفاؽ المستقبؿ بال خكؼ كال كجؿ. كب

السمبية المرتبطة بغياب الكعي، فتتأثر قيـ الكالء كاالنتماء، كيصبح اإلنساف مجٌرد رقـ في 

 ".(1)السجالت المدنية

 :(2)كتٌتضح أىٌمية الكعي األمنٌي مف خالؿ ما يأتي

دراؾ صحيحيف، عف طريؽ دفع المكاطف إلى متابعة األحداث األمنٌية  .1 الجارية بفيـ كا 

ذاعات محٌمية كأجنبية.  كسائؿ اإلعالـ، مف الصحؼ كا 

 حماية المكاطنيف مف االنقساـ، كمف التكتالت المذىبية، كالطائفية كالعرقية. .2

 حفظ حقكؽ العيٌماؿ مف استغالؿ أصحاب العمؿ. .3

 تمكٌيف الفرد مف التعٌرؼ إلى جذكر القضايا السياسية. .4

األعداء لنا، ككذلؾ بعض العمالء أك المخٌربيف كالمتآمريف، الذيف ينٌفذكف سياسة كشؼ  .5

 األعداء الداخمييف كالخارجييف.

 جيؿ متعٌمـ قادر عمى خدمة مجتمعو، كالقياـ بدكره في البناء كالتقدـ. إليجادضركرتو  .6

                                                           

، دار 2012، الطبعة األكلى 59-58، ص اإلذاعة ودورىا في الوعي األمني  أبك جالؿ، اسماعيؿ سمماف، 1- 
 عماف. -أسامة لمنشر كالتكزيع

ـ. 2009، نشرة األمف العاـ األردني العدد الثامف، كانكف ثانيأردن بال مخدراتانظر: إبراىيـ الشكبكٌي، -2
 .59مف اإلذاعة كدكرىا في الكعي األمنٌي، صمنقكؿ 
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 تعزيزه مف الخبرات في المجاالت المختمفة، كعمى رأسيا التعميـ كالٌصٌحة.  .7

إضافة إلى ما سبؽ، فإٌف الكعي األمنٌي يعٌد أرضٌية ضركرٌية الزدىار المجتمع، فال تعامؿ 

 .(1)اجتماعيان، كال حياةن اقتصادية، كال خمقان كال ابتكاران فنيان كعممان، إذا تقكضت الركائز األمنٌية

خير مف العالج  كتكمف أىٌمية الكعي األمنٌي في أف لو جانبيف ىما: الكقاية كالعالج، فالكقاية

حكمة نعرفيا كٌمنا، كما أثمنيا مف حكمة. ككثيرنا ما نطبقيا لحماية أجسامنا مف األمراض الفتٌاكة، 

لكف قميالن ما نمتجئ إلييا لحماية مجتمعاتنا مف اآلفات االجتماعٌية الخطيرة، فالكعي األمنٌي 

تنقيص مف الفكاجع، كمف ضحايا ككقاية، يجٌنب المجتمع العديد مف المآسي ) مآسو اجتماعٌية كال

االعتداءات، كالحٌد مف عدد األسر التي نيكبت في أحد أفرادىا بالٌسجف أك المكت...( ككعالج 

يظير في الدفاع االجتماعٌي ليس في مستكل القكانيف كالمؤٌسسات الرادعة فحسب، بؿ بصفة 

 .(2)خاٌصة في السمكؾ التمقائي لمجابية الجريمة...

عمى أٌف الكعي األمنٌي ييعىٌد أسمكبان كقائيان يجٌنب المجتمع الكثير مف النكبات كمع التأكٌيد 

ينبغي عدـ التيكيؿ كالمبالغة، أم: بدكف أٍف يشعر المكاطف أٌف نفسو كشرفو عرضة لخطر داىـ 

كأٌف الخطر ييٌدده مف كٌؿ حدىب كصكب. فالكعي األمنٌي يعني االحتياط مع الٌشجاعة كاالستعداد 

 م. لمتصدٌ 

ممة األخذ باألسباب، كال  كفي المقابؿ ينبغي التنبيو عمى أٌف الكعي األمنٌي ييشىخَّص بأنو مف جي

، فيك الحافظ قبؿ كٌؿ شيء )بٌد مف الٌمجكء إلى اهلل ) يغني ذلؾ عٌما سيقع مف قدر؛ لذا ال

( ألبنائو حيف قاؿ: (كىك المستعاف، كعميو فميتكٌكؿ المتكٌكمكف. كىذا ما بٌينو نبٌي اهلل يعقكب

                                                           
 .87، صقياس الوعي األمني  لدى الجميور العربيانظر: النصراكم،  -1

 .16-14انظر: المصدر السابؽ، ص 2-
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( كفي الحديث عف عائشة_رضي اهلل عنيا_: ْٔيكسؼ:) چٺ  ٿ  ٿ    ٺڀ  ٺ ٺچ 

«... ذىره ًمٍف قىدىرو ًذر« (1)الى ييٍغًني حى  (.(2)كفي المىثؿ:) مف مىأمنو ييؤتى الحى

:  المطمب الثالث: أىداف الوعي األمني 

لتي اعتادىا األفراد في معيشتيـ إٌف اليدؼ األساسٌي لمكعي األمنٌي ىك تيذيب المفاىيـ ا

مٌما يكٌلد لدييـ النظرة  نحك التقٌيد باألنظمة كالتعميمات، عمى أساس االنصياع الذاتي لقناعتيـ 

بأٌف مخالفتيا تجمب الخطر عمى حياتيـ، كما تنافي السمكؾ القكيـ، كاألخالؽ الفاضمة، إضافة 

 .(3)إلى النظرة إلى ذلؾ عمى أساس الخكؼ مف العقاب

كلمكعي األمنٌي أىداؼ اقتصادية، كاجتماعٌية، كنفسٌية، كقانكنٌية، كسياسٌية تتمٌثؿ في ما 

 :(4)يأتي

اإلقالؿ مف الخسائر االقتصادية الناتجة عف الحكادث كالجرائـ، كالمتمٌثمة في التكاليؼ  .1

دث ، مثؿ الحكا(5)المباشرة لمجرائـ كالحكادث، كالتكاليؼ غير المباشرة لمدكلة كاألفراد

                                                           
، كقاؿ ىذا حديث صحيح 1813، كتاب الدعاء كالتكبير كالتيميؿ كالتسبيح كالذكر، حديث رقـ: أخرجو الحاكم -1

، دار الكتب العممية 669ص  1، جالمستدرك عمى الصحيحيناإلسناد، )النيسابكرم، محمد بف عبد اهلل،  
لباني: حديث ( كقاؿ الشيخ األ4ـ، تحقيؽ مصطفى عبد القادر عطا، عدد األجزاء:1990 -ىػ1411_بيركت، 

 (.1370، صصحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتوحسف )األلباني، محمد ناصر الديف، 
األمثال قكؿ أكثـ بف صيفي )انظر: أبا الشيخ األصفياني، أبك محمد عبد اهلل بف محمد بف جعفر بف حياف،  2-

، تحقيؽ: عبد العمي عبد 1987بكمبام اليند، الطبعة الثانية،  -، الدار السمفية425، صفي الحديث النبوي
 الحميد(.

دور المدرسة في تعزيز الوعي األمني  لدى طالب المرحمة المتوسطة من األحمرم، عبد اهلل بف خمكؼ، 3- 
، إشراؼ: عبد الرحمف بف إبراىيـ 30، رسالة ماجستير، صوجية نظر اإلدارة المدرسة والمعممين والمرشدين

ـ، منقكؿ عف مصطفى بيمي، أسس كقكاعد إعداد 2011األمنٌية _الرياض،  الشاعر، جامعة نايؼ العربية لمعمـك
 خطة عربية لمتكعية المركرية، مجمة الفكر الشرطي، المجمد السادس، العدد الثالث، الشارقة(.

دور الوعي األمني  ، كانظر: البقمي، 33-30، صدور المدرسة في تعزيز الوعي األمني  انظر: األحمرم،   -4
 .20ص ،من الجرائم في الوقاية

 .20، كانظر: البقمي، ص32-31انظر: األحمرم، ص -5
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عف  ()المركرية، كمف ذلؾ دعكة القرآف الكريـ إلى عدـ اإلسراؼ، حيث نيى اهلل 

 (.ُّ)األعراؼ:چڀ    ڀڀ  ٺ        ٺ  ٺ  ٺ چ اإلسراؼ قاؿ تعالى: 

اإلقالؿ مف الخسائر البشرية الناتجة عف الجرائـ، فالكعي األمنٌي ييدؼ إلى التقميؿ مف  .2

الجرائـ مف النكاحي االجتماعٌية كالنفسٌية كالعضكٌية، كما المشكالت المتعٌددة التي تخٌمفيا 

، مثؿ حكادث القتؿ، كمف ذلؾ (1)ينتج عف ذلؾ مف معاناة أك انحراؼ لمٌضحايا كأيسرىـ

ڈژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  چ ( القصاص في القتمى، قاؿ تعالى: (تشريع اهلل

 .(ُٖٕ)البقرة: چک

كتكٌقع الجريمة مف خالؿ فيميـ لمسمكؾ "تككيف الحٌس األمنٌي لدل أفراد المجتمع،  .3

". كىذا ما (2)المنحرؼ، كتنمية مياراتيـ في التصٌدم لمجريمة، كالقبض عمى المجرميف

(  كما ظير مف حس أمني لديو كفيـ لسمكؾ أبناءه حيف (استشعره نبٌي اهلل يعقكب 

چ ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ۈئ  ېئ ېئ ېئچقاؿ ألبنائو: 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ     پ  پ  پ  پ  ڀ      چان ألبنائو ( كفي قكلو أيضُّ)يكسؼ:

 (. (( كاف يعي نية أبناءه لمكيد بيكسؼ (( فنبٌي اهلل يعقكب ْٔ)يكسؼ: چڀ

تضافر جيكد أفراد المجتمع أماـ الميٌددات كافة، كالكقكؼ منيا مكقؼ المدافع، مف  .4

لفيـ أفراد المجتمع خالؿ اإلبالغ عف الجرائـ كالظكاىر التي تنذر بقرب كقكعيا؛ نتيجة 

. كالكعي مف (3)لمجريمة كاألخطار المحيطة بيـ، كالتدابير الكقائية المطمكبة منيـ

                                                           
دور الوعي األمني  في ، كانظر: البقمي، 32، صدور المدرسة في تعزيز الوعي األمني   ،انظر: األحمرم -1

 .20، صالوقاية من الجرائم
 .20، كانظر: البقمي، ص32انظر: األحمرم، ص -2
 .20البقمي، ص ، كانظر:33ص انظر: األحمرم، -3
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الحكادث الناتجة عف انتشار المخٌدرات، كىذا المفيكـ يدخؿ في عمكـ حديث 

ـٍ يىٍستىًطٍع فىبً : »((الرسكؿ ـٍ ميٍنكىرنا فىٍمييغىيٍٍّرهي ًبيىده، فىإٍف لى ـٍ يىٍستىًطٍع مىٍف رىأىل ًمٍنكي ًمسىاًنًو، فىإٍف لى

ذىًلؾى أٍضعىؼي اإليمىافً   .«(1)فىًبقىٍمًبًو، كى

اإللماـ باألنظمة كالتعميمات التي تكفؿ الحياة اآلمنة، كمقاكمة الٌشائعات التي تقٌكض  .5

دعائـ أمف المجتمع كعكامؿ استقراره، كمف ثَـّ سيادة الحالة األمنٌية في ربكع المجتمع 

الكعي األمنٌي لدل الجميكر؛ إذ تقٌؿ الحكادث كالجرائـ الناتجة عف  نتيجة الزدياد

أك عدـ االحتياط كقمتو، كيزداد التعاكف مع األجيزة القائمة عمى محاربة  اإلىماؿ كالجيؿ

. كىذا المفيكـ يؤٌيده قكلو تعالى الذم (2)الجريمة كالقبض عمى العابثيف كالمستيتريف

ـ إعالنو: يرشد إلى التثبت في إذاعة الخب ژژ ڑ ڑ ک ک  ک  چر أك عد

ک  گگ  گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ   

 (.ّٖ)النساء: چڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ

بعد استعراض األىداؼ المرجك تحٌققيا مف الكعي األمنٌي، أىٍخميصي إلى أٌف اليدؼ الرئيس 

لٌضركرات الخمس) الديف، كالنفس، كالعقؿ الذم تندرج األىداؼ الٌسابقة الذكر تحتو ىك: حفظ ا

 كالماؿ، كالنسؿ(، كتحقيؽ االستقرار) النفسٌي، كاالجتماعٌي، كاالقتصادٌم، كالسياسٌي، كالدينٌي(.

                                                           
، صحيح مسمم) 49، كتاب اإليماف، باب بياف ككف النيي عف المنكر مف اإليماف، حديث رقـ أخرجو مسمم -1
 (69ص 1ج
دور الوعي األمني  ، كانظر: البقمي، 31-30، صدور المدرسة في تعزيز الوعي األمني  انظر: األحمرم،  - 2

.20، صفي الوقاية من الجرائم



23 
 

: "كمقصكد الٌشرع مف الخمؽ (1)كقد نٌبو عمى ذلؾ عمماءي األصكؿ، قاؿ اإلماـ أبك حامد الغزالي

كعقميـ، كنسميـ، كماليـ، فكٌؿ ما يتضٌمف حفظ ىذه  خمسة: كىك أف يحفظ عمييـ دينيـ، كنفسيـ،

األصكؿ الخمسة فيك مصمحة، ككٌؿ ما يفكت ىذه األصكؿ فيك مفسدة كدفعيا مصمحة... كىذه 

 ".(2)األصكؿ الخمسة حفظيا كاقع في رتبة الٌضركرات، فيي أقكل المراتب في المصالح

فيا مكضكعة حيثما اتفؽ لمجٌرد إدخاؿ : "ىذه الٌشريعة المعصكمة ليست تكالي(3)كقاؿ الٌشاطبي

الناس تحت سيمطة الديف؛ بؿ كيضعت لتحقيؽ مقاصد الشارع في قياـ مصالحيـ في الديف كالدنيا 

، كالنفس كالعقؿ،  كـ منيا:إما حفظ شيء مف الٌضركريات الخمس "الدٍّيفي معا، كركعي في كٌؿ حي

مٌمة، كالتي لكالىا لـ تجر مصالح الدنيا  كالنسؿ، كالماؿ"، التي ىي أسس العمراف المرعية في كؿٌ 

لفاتىٍت النجاة في اآلخرة...  ".(4)عمى استقامة، كى

 

 

 

 
                                                           

ق( محمد بف محمد الغزالي الطكسي، أبك حامد، اإلماـ، الفقيو، المتكمـ، النظار، المصنؼ،  505_450) -1
الصكفي. لو مؤلفات عديدة منيا إحياء عمـك الديف.) ابف الصالح، تقي الديف أبك عمرك عثماف بف عبد الرحمف، 

ـ، تحقيؽ: محيي الديف عمي 1992، دار البشائر اإلسالمية_ بيركت 249ص 1ج ،طبقات الفقياء الشافعية
 (.2نجيب، عدد األجزاء:

ـ، مؤسسة الرسالة، 1997ىػ_1417، الطبعة األكلى 417، صلمستصفىالغزالي، محمد بف محمد، ا -2
 بيركت_ لبناف، تحقيؽ: محمد بف سميماف األشقر.

بالشاطبي، أبك إسحاؽ ـ( إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي، الغرناطي، المالكٌي الشيير 1388ىػ _790) -3
محدث، فقيو أصكلي، لغكم، مفسر مف مؤلفاتو: المكافقات، عنكاف االتفاؽ في عمـ االشتقاؽ، كاالعتصاـ) كحالة، 

بيركت دار إحياء التراث العربي، كانظر: الزركمي، -، مكتبة المثنى118ص 1، جمعجم المؤلفينعمر رضا، 
 (.75ص 1، جاألعالم

ـ، 1997 -ىػ 1417، دار ابف عفاف، الطبعة األكلى 5ص 1، جالموافقاتكسى، الشاطبي، إبراىيـ بف م -4
تحقيؽ: أبك عبيدة مشيكر آؿ سمماف.
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 المبحث الثاني: متطمبات تحقيق الوعي األمني  وأثر تحق قو عمى الفرد والمجتمع:

قٌسمت ىذا المبحث إلى ثالثة مطالب: المطمب األكؿ: تحٌدثت فيو عف دكر المؤٌسسات في 

الكعي األمنٌي، كالمطمب الثاني: بٌينت فيو عكامؿ بناء الكعي األمنٌي كترسيخو كالمطمب تحقيؽ 

  الثالث: ذكرت فيو أثر تحٌقؽ الكعي األمنٌي في حياة الفرد كالمجتمع.

:  المطمب األول: دور المؤس سات في تحقيق الوعي األمني 

نما ىي مسؤكلية  مسؤكلية تحقيؽ األمف ال تقع عمى عاتؽ أجيزة األمف كحدىا؛   كا 

، بالتعاكف كاإلعالميةجماعٌية تشترؾ فييا المؤٌسسات االجتماعٌية، كالتربكٌية، كالتعميمٌية، كالدينٌية، 

ـي »(:(مع المؤٌسسات األمنٌية، كفي ذلؾ يقكؿ الٌرسكؿ  ـٍ مىٍسؤيكؿه عىٍف رىًعيًَّتًو اإًلمىا كيم كي ـٍ رىاعو كى كيم كي

ٍرأىةي رىاًعيىةه فً  ؿي رىاعو ًفي أىٍىًمًو كىٍىكى مىٍسؤيكؿه عىٍف رىًعيًَّتًو كىاٍلمى مىٍسؤيكؿه عىٍف رىًعيًَّتًو كىالرَّجي ي بىٍيًت رىاعو كى

ـي رى  اًد مىٍسؤيكلىةه عىٍف رىًعيًَّتيىا كىاٍلخى ٍكًجيىا كى مىٍسؤيكؿه عىٍف رىًعيًَّتوً زى اًؿ سىيًٍّدًه كى كىكذا فإٌف المياـ  «(1)اعو ًفي مى

تتكٌزع لتعـٌ المسؤكلية الجميع، فاإلماـ، كاألب، كاألـ بؿ حٌتى الخادـ، ىـ رعاة، كعمييـ رعاية 

كٍّمكا بيـ، كيدخؿ في ىذه الرعاية تكفير البيئة األمنٌية المناسبة لنشأة الفرد الم  سمـ. شؤكف مف كي

ٌف قياـ تمؾ المؤٌسسات بدكرىا الفاعؿ في التكعية األمنٌية الالزمة، ىي أىـٌ متطٌمبات  كا 

تحقيؽ الكعي األمنٌي. لذلؾ فإٌف لكٌؿ مف األسرة، كالمدرسة، كالمسجد، ككسائؿ اإلعالـ بأنكاعيا 

لتي تحيط بو المرئية كالمسمكعة كالمقركءة، دكران يناط بيا؛ لتكعية الفرد المسمـ بميٌددات األمف، ا

مف كٌؿ صكب كناحية، كلتنمية مقكمات الكعي األمنٌي كترسيخيا بحيث تكفؿ تحقيؽ األمف، فال 

بد مف استنياض أصحاب الدكر بيذا الصدد؛ فيي أمانة كال بد مف استشعارىا، كفي ذلؾ يقكؿ 

                                                           
ميعة في القرل كالمدف، حديث رقـ: أخرجو البخاري -1 ميعة، باب الجي  1ج صحيح البخاري،)  853، كتاب الجي

لجائر كالحث عمى الرفؽ بالرعية كالنيي ، كتاب اإلمارة، باب فضيمة اإلماـ العادؿ كعقكبة ا، ومسمم(304ص
  (.1954ص 3، جصحيح مسمم) 1829عف إدخاؿ المشقة عمييـ، حديث رقـ: 
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ۆ ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې ى ائ  ائ  ەئ   چتعالى: 

 (.ٖٓ)النساء:چۆئ   ۆئ   ەئوئ  وئ    ۇئ  ۇئ  

 كفي ما يأتي بياف ىذه األدكار الالزمة في تككيف الكعي األمنٌي، كؿ عمى ًحدىة: 

 :أواًل: دور األسرة

لألسرة الدكر الرئيس كالمباشر في زرع الكعي األمنٌي في نفكس األبناء؛ فيي الدرع  

ۈ  ۈ  چ يقكؿ تعالى: كالسمككٌي،الحصيف، كىي الميكىمٌفة بحماية األبناء مف االنحراؼ العقدٌم 

 (. ٔ)التحريـ:چٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  

كلىمَّا كانت األسرة ىي المبنة األكلى لتككيف شخصٌية الفرد المسمـ، كاف عمييا أدكار 

تربكية )بنائية ككقائية كعالجية( تيشىٌكؿ في مجمكعيا عكامؿ بناءو كترسيخو لمكعي، يجب أف تقـك 

ف م ()ؿ غرس العقيدة الٌصحيحة في نفكس األبناء، كفي كتاب اهلل بيا األسرة، كذلؾ مف خال

 ذه التكجيياتى لإليجاز كخشية اإلطالة أذكر مف كطمبان  ؛التكجييات األسرية ما يحقؽ ذلؾ

 نصائح لقماف البنو كىك يعظو كفقان لما يأتي:

ٹ  چ قاؿ تعالى: تربية األبناء التربية اإليمانية التي تصبح بمثابة الحصف الكاقي لألبناء، .1

" فإٌف ) ُّ)لقماف:چٹ   ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ 

اإليماف إذا أصبح عقيدة راسخة، فإنو يصبح حارسان أمينان ضٌد الجريمة، كعامالن حاسمان 

في ردعيا، كلئف كاف المجـر يستطيع اإلفالت مف عقاب القانكف، إال أنو ال يستطيع 

 ".(1)لرٌبانيةاإلفالت مف الرقابة ا

                                                           
، جامعة نايؼ العربية لمعمـك 63، صالمؤس سات الدينية ودورىا في تعميق الوعي األمني  أحمد سيؼ الديف،  -1

 ـ. 1998 -ىػ1914األمنٌية، الرياض 
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إعداد الٌشخصٌية القكٌية السكٌية بإظيار القدكة الحسنة التي يقٌمدىا األبناء، فإٌف كٌؿ شخص  .2

 بحاجة إلى القدكة الحسنة التي تككف لو نبراسان  يتًَّبعو كيضيء لو معالـ الطريؽ، كىذا ما 

الٌنبٌي يعني:اتٌبع سبيؿ ) "ُٓ)لقماف:چڱڱڱںںچأكصى بو لقماف ابنو في قكلو: 

 ".(1)عميو السالـ بعقمؾ؛ فإنو مرٌبي عقمؾ، كما أٌف الكالد مرٌبي جسمؾ

ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  چ تنمية الرقابة الربانية في نفكس األبناء، حيث قاؿ لقماف البنو: .3

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

: الحسنة كالٌسٌيئة، إف كانت في الٌصغر مثؿ " أم، يا بينىيَّ ًإنَّيا، أمٍ (ُٔ)لقماف: چ﯁

 "(2)حٌبة خردؿ، كتككف مع ذلؾ الٌصغر في مكضع حريز كالٌصخرة، ال تخفى عمى الٌمو

كىذا ىك الكازع الدينٌي، فإذا قكم ككانت مراقبة اهلل راسخة في قمكب األبناء، فال نحتاج 

 إلى مراقبتيـ.

تعميميـ العبادات كما يجب عمييـ مف كاجبات، كالٌصالة مثالن؛ فإلزاميـ بيا يمنعيـ مف  .4

 چ ۅ ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ىچ االنحراؼ، قاؿ تعالى: 

ې    ې  ې   ى  ى  ائ  چ كىذا ما كٌصى بو لقماف ابنو فقاؿ:  ْ()العنكبكت: 

 .(ُٕ)لقماف:چائ  

المتمثٌمة في األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر، كقد تربيتيـ التربية الكقائية كالعالجٌية  .5

ې  ېې  ې   ى  ى  ائ  چ جعؿ لقماف ىذا األمر مالزمان إلقامة الصالة:

                                                           
-ىػ 1421بيركت، الطبعة األكلى–، دار الكتب العممية 129ص 25، جمفاتيح الغيبالرازم،  فخر الديف،   -1

 .32ـ، عدد األجزاء 2000
 .129ص 25المصدر السابؽ، ج -2
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"أم إذا كممت أنت في نفسؾ بعبادة اهلل، فكمٍّؿ غيرؾ، فإفَّ شيٌغؿى  (ُٕلقماف:)چائ

". فإف تعكد (1)ا غيرىـاألنبياء ككرثتيـ مف العمماء، ىك أف يىٍكميمكا في أنفسيـ كييكىمٍّمك 

نكار المنكر، فإٌف ذلؾ مف أسس الكعي األمنٌي التي  األبناء عمى األمر بالمعركؼ، كا 

 تتككف لدييـ، فال تتفٌشى الجرائـ، كال تنتشر الفكاحش، فيصمح األفراد، كينضبط المجتمع.

يقكؿ سٌيد ىذه ىي مكاعظ لقماف األمنٌية البنو، كالتي يجب أف تككف مكاعظ كٌؿ أب البنو، 

قطب: "كىذا ىك طريؽ العقيدة المرسكـ تكحيد لٌمو، كشعكر برقابتو، كتطم ع إلى ما عنده، كثقة في 

صالح حاليـ، كأمرىـ بالمعركؼ، كنيييـ  ـٌ انتقاؿ إلى دعكة الناس كا  عدلو، كخشية مف عقابو، ث

د العبادة لٌمو كالتكٌجو إليو عف المنكر، كالتزٌكد قبؿ ذلؾ كٌمو لممعركة مع الٌشٌر، بالزاد األصيؿ، زا

بالٌصالة، ثـ الٌصبر عمى ما يصيب الداعية إلى الٌمو، مف التكاء النفكس كعنادىا، كانحراؼ 

عراضيا  ".(2)القمكب كا 

كمف ضمف دكر األسرة غرس مفاىيـ حٌب الكطف، كاالنتماء كترسيخ معاني الكطنية في نفكس 

داد، كاستمرار ليـ مف خالؿ أبنائيـ كأحفادىـ في األبناء، فالكطف امتداد لحياة اآلباء كاألج

كتربيتيـ عمى أٌف حٌب الكطف مف الديف، فقد كاف مف (. 3)المستقبؿ، كبدكنو ال يككف اإلنساف شيئان 

بٍّنىا مىكَّة أىٍك أىشىدَّ (»دعائو ) ًدينىةى كىحي بٍٍّب ًإلىٍينىا اٍلمى  «. (4)...المَّييَـّ حى

                                                           
.130، ص25، جمفاتيح الغيبالرازم،  -1
 .2790ص 5، ج في ظالل القرآنقطب،  -2
ندكة المجتمع كاألمف المنعقدة بكمية الممؾ ت المجتمعية واألمني ة، المؤس ساانظر: الحمداف، سعيد بف سعيد،  -3

 .http://www.minshawi.com/other/hamdan.htmىػ1425فيد األمنٌية بالرياض
( أف تعرل المدينة، حديث (، كتاب أبكاب فضائؿ المدينة، باب كراىية النبيأخرجو البخاري -4

، كتاب الحج، باب الترغيب في سكف المدينة كالصبر عمى ومسمم( 667ص 2، جصحيح البخاري)1790رقـ:
 (.1003ص 2، جصحيح مسمم) 1376ألكائيا، حديث رقـ:
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كتجدر اإلشارة إلى أٌف التماسؾ كالترابط األسرٌم، كالكئاـ الذم يجب أف يظٌمؿ الجٌك العائمٌي  

 سدالكتمبية الحاجات الٌضركرٌية لألبناء، كاستثمار أكقات الفراغ في كؿٍّ ما ىك نافعه ليـ يشٌكؿ 

 مف ارتكاب الجرائـ.   يقييـك  ،ع أماـ انحراؼ األبناءمنيال

ٌف عمى األسرة  باعتبارىا نكاة المجتمع أف تمعب دكران ىاٌمان في الحٌد مف الجريمة، كالكقاية "كا 

منيا، متى ما كٌفرت ألفرادىا المناخ الدينٌي، كاألخالقٌي، كاإلنسانٌي المناسب، كأشبعت حاجاتيـ 

 ".   (1)االقتصادية، كالٌصٌحٌية، كالتركيحٌية، كالنفسٌية

كمٌما سبؽ يمكف القكؿ بأٌف األسرة مف خالؿ تربيتيا لألبناء، كتنشئتيـ التنشئة السميمة، 

تيكسبيـ ما ييؤىمٍّنيـ في حياتيـ، بالتزاـ الٌسمكؾ القكيـ، كاجتناب السمكؾ السقيـ، فيأمف الفرد، كيأمف 

بالٌنصح كاإلرشاد  المجتمع، ككذلؾ مف خالؿ التكعية الدائمة، كالتكجيو المستمٌر، كتعٌيد األبناء

 في جميع مراحؿ حياتيـ، فال غنى لألبناء عف تكجيو اآلباء.

 ثانًيا: دور المدرسة:

لممدرسة دكر ميـٌ في إرساء الكعي األمنٌي في نفكس الٌطالب، ال سٌيما كأنيا المؤٌسسة 

لميٌمة التعميمية األكلى التي يمتحؽ بيا األبناء بعد األسرة، كىي مخٌكلة بميٌمة مزدكجة ىي ا

، كالتعميمٌية ثانينا، حيث يقع عمى عاتؽ المدرسة جزء مف التربية األمنٌية اٌلالزمة  التربكية أكالن

لمناشئة؛ إذ يمكف أف تىغرس الكعي األمنٌي مف خالؿ المناىج الدراسٌية، كبخاٌصة مادة التربية 

لٌطالب؛ عف طريؽ اإلسالمٌية، كالتربية الكطنٌية، كما يمكنيا تنمية الكعي األمنٌي لدل ا

المحاضرات اإلرشادية التكعكية اإلضافية التي تقٌدـ ليـ مف قبؿ المختٌصيف. فيي تشٌكؿ عامالن 

 ميمًّان في تحصينيـ مف المخاطر التي تحدؽ بيـ باعتبارىا محضنان تربكيان ثانينا بعد األسرة.

                                                           
، أبك جالؿ، -1  .83ص اإلذاعة ودورىا في الوعي األمني 
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لتكعية األمنٌية الداخمية كيتمٌثؿ دكر المدرسة في تنمية الكعي األمنٌي لدل الٌطمبة مف خالؿ ا

كالخارجية. أما الداخمية: فباختيار المعٌمميف األكفاء المشيكد ليـ بالٌنضج المعرفي، كالكرع 

المسمكٌي، كالسالمة الفكرية، ليككنكا قدكة لمٌطالب. كأما الخارجية: فعف طريؽ استضافة 

تاحة الفرصة ل متساؤالت التي تدكر في المختٌصيف في المادة األمنٌية، إللقاء محاضرات، كا 

 .(1)أذىانيـ، كالرد عمييا جميعان 

ففي المدرسة يقكـ المعٌمـ بدكر تكعكٌم لمٌطالب، فيك ييعمٍّـ األجياؿ العمـك الدنيكية 

( لمعمٍّمو (كاأليخركية، التي تفيده في حياتو العممٌية كالعممية، كلنتدبر قكؿ نبٌي اهلل مكسى 

ـ الرشد في  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  چقكلو تعالى:الخضر، كطمبو تعم 

فمكسى  ("3)، أك "ما بو الرشد أم الخير("2)كريشدان أم: عممان ترشدني بو " (ٔٔالكيؼ:)چڳ

 طمب تعم ـ الرشد.

( في التعميـ. فالمعٌمـ صاحب رسالة عممٌية تربكية، يقكؿ تعالى: كىذا ما أمر بو اهلل )

(  كرٌبانيكف، أم: ٕٗعمراف:) آؿ چڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژچ

 ". (4)"حكماء، عمماء، حمماء

كالمرشد ىك مىف يتكٌلى ميٌمة تعزيز الكعي األمنٌي في نفكس طمبتو، كذلؾ بإرشادىـ بما 

يصمح فعمو، كما يحسف تركو، فالمرٌبي: ىك مىف يحسف تربية الٌطالب قبؿ تعميميـ، يقكؿ 

                                                           
  149، صقيم المواطنة لدى طالب الثانوية وعالقتيا باألمن الفكريانظر: الغامدم، عبد الرحمف بف عمي،  -1

 ـ.2010ىػ_1431طبعة األكلى الرياض، ال
، دار طيبة لمنشر كالتكزيع، الطبعة الرابعة  189ص 5ج، معالم التنزيلالبغكم، الحسيف بف مسعكد،  -2

 .8، عدد األجزاء: حققو كخرج أحاديثو محمد عبد اهلل النمر كآخركفـ، 1997ىػ_1416
، مؤسسة التاريخ العربي_ بيركت 107ص 15ج، التحرير والتنويرابف عاشكر، محمد الطاىر بف محمد،  -3

 .ـ2000ىػ_ 1420لبناف، 
 .66ص 2، جتفسير القرآن العظيمابف كثير،  -4
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مىالًئكىتىوي كى (: »الرسكؿ) ٍحًرىىا، كىحٌتى اٍلحيكتى ًإفَّ المَّوى كى أٍىؿى السىمىكاًت كاألرضيفى حٌتى النٍَّممىةى ًفي جي

ٍيرى  مىى ميعىمٍّـً النَّاًس اٍلخى م كفى عى  كىذا عاـ يشمؿ كٌؿ خير.« (1)ًفي اٍلبىٍحًر، لىييصى

براز  كلممعٌمـ دكر في نشر الكعي األمنٌي عف طريؽ مناقشة الشؤكف األمنٌية مع الٌطالب، كا 

ا في بناء الكعي األمنٌي بيف الطالب عف دكر اإل سالـ في استتباب األمف، كلممرشد دكر أيضن

طريؽ التحذير مف االستخداـ الخاطئ لمتقنيات الحديثة )الجٌكاؿ كالٌنت(، كالقنكات الفضائية 

يضاح العاقبة الٌسٌيئة لممجرميف في الدنيا كاآلخرة، كبياف أضرار  المخالفة لعادات المجتمع، كا 

ككذلؾ عمييـ أيضان (، 2)دخيف عمى صٌحة الطالب، كشرح خطكرة تعاطي المخٌدرات كغير ذلؾالت

التكعية مف القنكات العممانية، كالمخاًلفة لتعاليـ الديف اإلسالمي الحنيؼ كقنكات الشيعة كالفرؽ 

 الضالة كالمنحرفة.

 :(3)ة مظاىر، كىيكالمؤٌسسات التعميمية يمكف أف تقكـ بتنمية الكعي األمنٌي مف خالؿ عدٌ 

نقؿ المعرفة األمنٌية لمٌطمبة: فعممية نقؿ المعارؼ كالمفاىيـ األساسٌية عمى قدر كبير مف  .1

األىٌمية بالنسبة لدكر المؤٌسسات التعميمية الرسمٌية، كلممنيج الدراسٌي الدكر األساس في 

كالمعرفة ىذا الصدد، كيشمؿ ذلؾ المعرفة بمتطٌمبات المكاطنة مف حقكؽ ككاجبات، 

 بالبناء الرسمي لمدكلة كمكظفييا كأدكارىـ.

                                                           
، كقاؿ: ىذا حديث غريب 2685، كتاب العمـ، باب فضؿ الفقو عمى العبادة، حديث رقـ: أخرجو الترمذي -1

 (.50ص 5، جسنن الترمذيكقاؿ: الشيخ األلباني صحيح. )
 .51، صدور المدرسة في تعزيز الوعي األمني  انظر: األحمرم،  -2
، كانظر: فرج، عبد المطيؼ بف حسف، 36-35، صاإلذاعة ودورىا في الوعي األمني  انظر: أبك جالؿ،  -3

الجمسة ندكة المجتمع كاألمف المنعقدة بكمية الممؾ فيد األمنٌية بالرياض الدور األمني  لممؤسسات التربوية، 
  http://www.minshawi.com/other/faraj.htmىػ الساعة التاسعة صباحا22/2/1425األكلى/االثنيف
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غرس القيـ األمنٌية كتنميتيا: حيث يقع عمى كاىؿ المؤٌسسات التعميمية دكر في غرس  .2

القيـ الجديدة في نفكس الٌطمبة، مثؿ االنتماء، كالكالء، كاليكية القكمٌية، التي تمٌكنيـ مف 

 ؿ المقررات الدراسية.المساىمة اإليجابية نحك كطنيـ، كذلؾ مف خال

 تعريؼ الطمبة بكظائفيـ االجتماعٌية؛ فالمدرسة مجتمع صغير ييٌيئ لممجتمع األكبر. .3

ربط الطمبة بالثقافة السائدة في المجتمع، مع بٌث ركح التجديد كاإلبداع تجاكبان مع  .4

 المستجدات كالمتغيرات الحضارية.

افع، عرؼ حقكقو فسعى إلييا استكماؿ دكر البيت في التنشئة، مف أجؿ تككيف جيؿ ن .5

 كعرؼ كاجباتو فكقؼ عمييا.

تعكيد الطمبة عمى االنضباط ك االلتزاـ، كحسف التصٌرؼ، كالتعامؿ المٌتزف في إطار  .6

 فيميـ لمكاقع المحيط بيـ. 

يتبٌيف مٌما سبؽ أٌف المدرسة تسيـي في التكعية األمنٌية لمٌطالب إسيامان مباشران، مف خالؿ ما 

عبر البرامج كالمناىج التعميمية، كاإلدارة المدرسٌية المتمثمة في الكادر التعميمٌي كالتربكٌم تقٌدمو ليـ 

 كبذلؾ تقٌؿ نسبة الجرائـ في المجتمع. كتييئتيـ ليككنكا أفرادان نافعيف في المجتمع،

 ثالثًا: دور المسجد:

ہ  ہ  ہ   چ : أينشئ المسجد ليككف مصدرنا لتحقيؽ األمف، قاؿ تعالى عف المسجد الحرـا

( قاؿ صاحب التحرير كالتنكير: " ىذا خرج في صكرة الخبر، كالمراد بو ٕٗ)آؿ عمراف:چھ

بَّذ أف يككف في كٌؿ مسجد.  ،"(1)األمرى أم: كمىٍف دخمو فأىمٍّنكه  كىذا ما ييحى

فمممسجد دكر كبير في نشر الكعي األمنٌي، كرسالة عظيمة في تحقيؽ األمف. فكما أٌف 

لمعبادة، فيك أيضان مكافه لمتكجيو؛ كذلؾ عف طريؽ تقكية الكازع الدينٌي في نفكس المسجد 
                                                           

 .162ص 3، جالتحرير والتنويرابف عاشكر،  -1
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المصٌميف الرادع لكٌؿ انحراؼ مف خالؿ الدركس اليكمٌية، كالخطب األسبكعٌية كالسنكية التي تيعد  

بمثابة خطاب أمني يسيـ في تحقيؽ أمف الفرد كالمجتمع. فاإلرشادات الدينية كالنيي عف 

كالتحذير مف المخالفات، كحٌث الناس عمى الفضيمة، كاجتناب كٌؿ رذيمة، ىك بناء  المنكرات

لمكعي األمنٌي لدل كٌؿ مسمـ. فالكاجب عمى اإلماـ أف يتكٌمـ فيما ييـٌ الناس جميعان، كيكعييـ في 

رىـ بطريؽ اهلل المستقيـ، كيحٌذرىـ مف سبؿ الٌشيطاف.  حاضرىـ كمستقبميـ، فيبصٍّ

مؤٌسسات الدينية المختمفة في إثراء الفكر الديني، كااللتحاـ بمشاكؿ الجماىير، يتمٌثؿ دكر ال 

كالعمؿ عمى حٌميا، كتكعية الشباب، كتكضيح القيـ كالتعاليـ الدينية الصحيحة مف خالؿ المقاءات 

بيف رمكز الفكر كالديف مع الشباب مف مختمؼ األعمار كالثقافات. كبالطبع فإٌف الدكر االجتماعٌي 

لثقافٌي الذم تمعبو المؤٌسسات الدينية يعتبر مف األعماؿ اليامة فالٌديف الحنيؼ ييًعٌد المكاطف كا

الصالح الذم يمكف أف يساىـ في تنمية كتطكير مجتمعو، كفي تحقيؽ أمنو، كبذلؾ يبتعد الفرد 

 .(1)عف خٌط الجريمة ؛ ليتحٌقؽ األمف كاألماف عمى مستكل الدكلة

رشادىـ كافة ؛ كالمسجد إحدل المؤٌسسا ت الدينية التي ييعتمد عمييا في تكعية أفراد المجتمع كا 

ـٌ تيمقى عمييـ  إذ مف الضركرم جدان استغالؿ حضكر أىؿ الحٌي لممسجد ألداء الٌصالة. كمف ث

المحاضرات لتثقيفيـ، كتكعيتيـ لمساندة رجاؿ األمف، كتبصيرىـ بأٌف ذلؾ ييعتبر كاجبان دينيان 

يأتي دكر الخطباء في يكـ الجمعة، كاستثمار تمؾ الفرصة، كحٌث المصٌميف يمتزمكف بو. كىنا 

                                                           
،ندكة المجتمع كاألمف بكمية المؤس سات المجتمعية واألمني ة رؤى مستقبميةانظر: الزىراني، ىاشـ بف محمد ،  -1

. 10.45ىػ الساعة 23/2/1425الجمسة السادسة/ الثالثاء ض الممؾ فيد األمنٌية بالريا
 http://www.minshawi.com/other/zahrani.htm  صباحا
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عمى التعاكف مع المؤٌسسات األمنٌية؛ حٌتى يعـٌ االستقرار األمنٌي ألفراد المجتمع كافة الذيف ىـ 

 .  (1)بحاجة ماسة إليو؛ ألنو ال حياة بدكف أمف

كيطرح الحمكؿ المناسبة، ككٌيؼ  "فالمسجد ىك المنبر الذم يتممس قضايا المجتمع كمشاكمو،

 ".(2)تككف المكاجية لتمؾ المشاكؿ التي يعايشيا أفراد المجتمع

كلممسجد رسالة أمنية يجب تفعيميا؛ كذلؾ بالتحذير مف الٌظكاىر الٌسٌيئة التي تنتشر في 

الحٌي، كركاج المسكرات، كانتشار المخٌدرات، كتبرج النساء، كخركجيٌف كاسيات عاريات كغير 

لؾ؛ حيث يعٌد المسجد جيازى إنذار مبكر، ينٌبو إلى الٌشركر كاألخطار المتكٌقعة، كلك غابت ىذه ذ

الرسالة لممسجد، النتشرت تمؾ الظكاىر السيئة في المجتمع، كشاعت الجرائـ، كانحرؼ أفراد 

 المجتمع.

بٌد مف  كلممسجًد أيضان دكره في تعميؽ الكعي األمنٌي، مف خالؿ الحٌث عمى الجياد، إذ ال

التعاكف بينو كبيف الجيات األمنٌية التي ترعى شؤكف المجتمع، كتحافظ عمى سالمتو كصيانتو مف 

أم خطر ييٌدده مف الداخؿ أك مف الخارج، فإٌف المسجد خير كسيمة لبناء الجبية الداخمية ضٌد 

 .     (3)مجابية الخصكـالعدٌكاف الخارجٌي، كذلؾ بإذكاء ركح الجياد، كتييئة األمة كتعبئتيا معنكيان، ل

لٌما عمـ أنو قد بني لمتفريؽ بيف  (4)بيدـ مسجد الٌضرار) كمف جانب آخر فقد أمر الرسكؿ)

ٱٻٻٻٻ  پ  چالمؤمنيف، كىذا مف باب الكعي األمنٌي، قاؿ تعالى: 

                                                           
، ندكة المجتمع كاألمف الدور المجتمعي لممؤسسات األمني ةاهلل المجيدلي،  انظر:  الحربي، عبد الكريـ عبد -1

 10.45ىػ الساعة 23/2/1425الثاء الجمسة الخامسة/ الثبكمية الممؾ فيد األمنٌية بالرياض 
  http://www.minshawi.com/other/harbi.htm.صباحا

 .المؤس سات االجتماعية واألمني ة: رؤى مستقبميةالحمداف،  -2
 .71، صالمؤس سات الدينية ودورىا في تعميق الوعي األمني  انظر: أحمد سيؼ الديف،  -3
، مؤسسة الرسالة، 468ص 14، جالبيان عن تأويل آي القرآنجامع انظر: الطبرم، محمد بف جرير،  -4

ـ، تحقيؽ محمكد محمد شاكر، كخرج أحاديثو أحمد محمد شاكر، عدد= 2000-ىػ1420الطبعة األكلى
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پ   پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ   ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  

ڤ چ: )فيو أيضان قاؿ تعالى مخاطبان الرسكؿ)نياه عف الصالة ك ( َُٕ)التكبة: چٹڤ

ڤ ڦ ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ ڇ ڇڍ ڍ 

كىذا دليؿ عمى أٌف المساجد ىي لتجميع المسمميف كتكحيدىـ  (َُٖالتكبة:)چڌ ڌ

بٌية كليست لمتفريؽ بينيـ، فال يجكز أف تيتَّخذى لصالح جماعة دكف أخرل، كتيسىيٍَّس ألغراض حز 

(، قاؿ تضٌر بالمجتمع، ألٌف المساجد ىي بيكت اهلل، كيجب أف تككف عمى منياج رسكؿ اهلل)

( لمٌصالة ( فقد كاف المسجد في عيده )ُٖالجف:)چڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇچتعالى: 

كلمتكجيو. كفيو كانت تيدرَّب الجيكش، كمنو تىخرج لمغزكات. ككاف مكانان لعقد القراف كمحالًّ لفٌض 

 النزاعات، كحٌؿ الخصكمات، كاإلصالح بيف الناس، فكاف داران لمعبادة كمقرًّا لمتدريب كالتكجيو.  

معايشة قضاياه، كمف يٌتضح مٌما سبؽ أٌف المسجد يسيـ في حفظ أمف المجتمع مف الداخؿ ب

الخارج  بالٌذكد عف حماه، فتكتمؿ الكظيفة األمنٌية لممسجد في تعميؽ الكعي األمنٌي الذم يفضي 

 إلى تمكٌيف الديف، كقطع دابر المعتديف، كىذه ىي الكظيفة الرئيسة لممسجد، كىي التكعية األمنٌية.

 رابًعا: دور اإلعالم )الس مطة الرابعة(: 

األىـٌ في تعميؽ الكعي األمنٌي، ال سيما في عصر االتصاالت كانتشار ىك  اإلعالـدكر  

المفتكحة أماـ الجميع؛ إذ إف لإلعالـ بكسائمو المختمفة المرئية كالمسمكعة  اإلعالـكسائؿ 

كالمكتكبًة الدكرى الرئيس في تجسيد الكعًي األمنٌي؛ مف خالؿ التكعية األمنٌية التي يقٌدميا ألفراد 

 المجتمع.

                                                                                                                                                                      

بيركت، الطبعة  -، دار الجيؿ212ص 5، جالسيرة النبوية، كانظر: ابف ىشاـ، عبد الممؾ، 28=األجزاء:
 .6لرؤكؼ سعد، عدد األجزاء:ىػ، تحقيؽ: طو عبد ا1411األكلى
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مف أىٌمية كسائؿ اإلعالـ في تنمية الكعي األمنٌي مف حيث قدرتييا عمى اختراؽ الحكاجز كتك

كتمٌكنيا مف تكصيؿ رسالتيا إلى المكاطنيف في منازليـ، كتتأٌكد ىذه األىٌمية لككنيا تؤثر في عالـ 

تكعية مف الٌصغار كالكبار، كتالـز الفرد مف بداية عمره تقريبان كحٌتى نيايتو، بعكس أدكات ال

 .(1)األمنٌية األخرل التي يتعاظـ دكرىا في مرحمة دكف غيرىا

كلإلعالـ رسالة تكعكية ىامة؛ إذ إف لو الدكر األكبر في تحصيف المجتمع بالقيـ األخالقية 

كالتربكية، بما يعصمو مف الٌزلؿ كاالنحراؼ، كيحكؿ دكف تأثره بالتيارات الفكرٌية المشبكىة، 

صٌية كاألنماط السمككٌية المنحرفة الكافدة، كما أٌف لو الدكر األبرز في اإلسياـ في بناء الٌشخ

السميمة المٌتزنة، الممتزمة بالقيـ كالمثؿ القكيمة األصمية، كتحصينيا ضٌد أشكاؿ االنحراؼ كالتحٌمؿ 

األخالقٌي كالفساد، ككذلؾ اإلسياـ في تكجيو الفرد نحك السمكؾ السميـ القائـ عمى قيـ األخالؽ، 

 .(2)كاالستقامة، كاالنضباط، كاحتراـ القكانيف كاألنظمة

ـٌ أساسٌية لمحد مف الجريمة ككشؼ بيعد الجرائـ، كذلؾ إف عمى كسائؿ  اإلعالـ أف تقكـ بميا

مف خالؿ تقديـ برامج تعمؿ عمى تعميؽ كراىية الشباب لمجريمة، كحفزىـ عمى مقاكمتيا، 

كضركرة تعاكنيـ مع رجاؿ األمف لمكشؼ عف الجرائـ في كقت مبٌكر، كما يمكف تقديـ برامج 

باألساليب كالحيؿ التي يمكف أف يمجأ إلييا المجرمكف لتنفيذ  تؤٌدم إلى تكعية المكاطنيف

 .(3)جرائميـ

                                                           
 .39-38، صاإلذاعة ودورىا في الوعي األمني  انظر: أبك جالؿ،  -1
، ندكة تعميؽ الكعي 157،  صتصور استراتيجي عربي موحد لمتوعية األمني ةانظر: الشنكفي، المنصؼ،  -2

 األمنٌي لدل المكاطف العربي.
 .الدور المجتمعي لممؤسسات األمني ةانظر: الحربي،  -3
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 :(1)كيشير أحد الباحثيف إلى الدكر األمنٌي لإلعالـ مف خالؿ عٌدة خطكات، أىميا

بناء منظكمة إعالمٌية استراتيجٌية تيدؼ إلى تنمية الكعي العاـ الكطنٌي في أكساط  .1

اإلعالـ المغرضة لمتأثير سمبان عمى عقيدة المجتمع، كالتصٌدم لما تطرحو كسائؿ 

 األمة كشبابيا.

إيجاد الرمكز الفكرية الفاعمة في المجتمع كتقديميا لمٌشباب، لكٌي تحٌؿ محٌؿ رمكز  .2

 الفكر كالٌضالؿ المستكرد مف الخارج.

عمؿ برامج أمنية احترافية يشرؼ عمييا متخٌصصكف، تككف مكٌجية لمتكعية األمنٌية  .3

 في المجتمع.

إعداد المكاد اإلعالمٌية التي تكفؿ غرس القيـ الدينية كالكطنية، كترٌكز عمى الثكابت  .4

 األخالقية كاالجتماعٌية، كالعادات، كالقيـ األصيمة.

كال بيدَّ مف أف يككف اإلعالـ إعالمان حٌران، صادقان، ينقؿ الحقائؽ دكف تيكيؿ أك تزييؼ، 

جاؿ؛ ألٌف اإلعالـ ىك كاجية الدكلة لمعالـ الداخمٌي كأف يتكاله األكفاء ذكك الخبرة في ىذا الم

كالخارجٌي. كمف يتصٌدره يجب أف يككف عمى قدر المسؤكلية، كعميو فإٌف اإلعالمٌي مصدر ثقة 

 (. ُْفاطر:)چں  ڻ  ڻ       ڻ   چ ينقؿ الكاقع كما ىك، كعمى صكرتو، يقكؿ تعالى:

نيظر إلى ذاؾ اليدىد اإلعالمٌي بعد جكلة في أف يككف صادقان، كلك  دَّ كالنبأ كالخبر ال بي 

( بنبأ يقيف، قاؿ تعالى: سبأ التي رصد فييا األخبار، لىكيًجد أنَّو قد عاد إلى سميماف)

فال  بٌد  مف   ) ِِ) النمؿ:چۆئۈئۈئېئ  ېئېئىئىئىئییییجئچ

                                                           
، ندكة المجتمع المؤس سات المجتمعية األمني ة: رؤى مستقبميةاهلل بف عبد العزيز،  انظر: اليكسؼ، عبد -1

 10.45ىػ الساعة 23/2/1425الجمسة السادسة/ الثالثاء كاألمف بكمية الممؾ فيد األمنٌية بالرياض 
 http://www.minshawi.com/other/alyosif.htm صباحا. 
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ڈ  چ( التثٌبت  لذلؾ  النبأ، كىذا دكر المخرج قبؿ إعالنو، قاؿ تعالى حكاية عف سميماف)

 (.ِٕ)النمؿ:چژڑ  ڑ  ک  کژ 

كمٌما تجدر اإلشارة إليو أٌف األمف اإلعالمٌي لو دكر كبير في نبذ الٌشائعات، كبياف 

ژژڑ  چالمرجفيف، كأىدافيـ التي تدٌمر المجتمع، كتفٌرؽ الٌصٌؼ. كيؤٌيد ذلؾ قكلو تعالى:

ڑ   ک     ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  

( "فال ينبغى أف تيشيع العامة ّٖ) النساء:چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ ڻ  ڻ  

أخبار الحرب كأسرارىا، كال أف تخكضى فى اٌلسياسة العامة لمدكلة، ألفَّ ذلؾ مضٌرة ليا كمفسدة 

"، فالمنيج السديد أال نشيع األخبار كال نصٌدؽ كٌؿ ما نسمع. كىذا (1)لشؤكنيا، كمرافقيا العامة

رشاد بأف ( اإلنساف أف ال نأخذ الخبر إال مف أصحابو الٌصادقيف، كقد حٌذر الرسكؿ ) تكجيو كا 

دٍّثى ًبكيؿٍّ مىا سىًمعى » يحٌدث بكٌؿ ما سمع، فقاؿ:  «.(2)كىفىى ًباٍلمىٍرًء كىًذبنا أىٍف ييحى

يٌتضح مٌما سبؽ أنو ال يكفي أف يككف اإلعالـ أمنيان، بؿ ال بٌد مف أف يككف ىناؾ أمفه 

ٌية الكاجب التزاميا أحيانان حفاظان عمى األمف، فميس كٌؿ ما ييعمـ إعالمٌي، ألى ٌمٌية التكتـٌ كالٌسرٍّ

ييعمف، كما يجب أف يككف اإلعالـ إعالمان كطنيان، كحدكيان غير مأجكر ألجندة محٌمية، أك تابعان 

 ماء. ألجندة أجنبية، فاألصؿ أف يككف تابعان لمٌنظاـ، غير حزبٌي الكالء، كال متعٌدد االنت

 خامًسا: دور المؤس سات األمني ة:

لممؤٌسسات األمنٌية الدكر الرئيس في حفظ األمف مف الداخؿ كالخارج، كيككف ذلؾ مف 

خالؿ الدكر الكقائٌي ليا الذم تقٌدمو ألفراد المجتمع، عف طريؽ التكعية األمنٌية الالزمة مف جميع 

                                                           
، مكتبة كمطبعة مصطفى البابمى الحمبي 105ص 5، جتفسير الشيخ المراغيد مصطفى، المراغي، أحم  -1

 .30كأكالده بمصر، عدد األجزاء:
 (.10ص 1، جصحيح مسمم)  5، المقدمة، باب النيي عف الحديث بكؿ ما سمع، حديث رقـ:أخرجو مسمم -2
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مجتمع إلى التكعية فييا، كمخاطر بعض المخاطر، كالمكضكعات األمنٌية التي يحتاج أفراد ال

الظكاىر الٌسٌيئة، مثؿ: المخٌدرات، كالمخاطر المركرية، كمخاطر الٌتٌطرؼ، كاالنحراؼ الفكرٌم، 

 .كغير ذلؾ

فالمؤٌسسات األمنٌية ىي المؤٌسسة الرسمٌية المسؤكلة عف أداء كاجب منع الجريمة 

مجتمع؛ لذلؾ عمى الدكلة أف تسخر ليا كٌؿ كمكافحتيا، كحفظ األمف، كالنظاـ كاالستقرار في ال

فمممؤٌسسات األمنٌية كظائؼ متعٌددة في  اإلمكانات البشرية، كاآللية، كالمادية، لتحقيؽ ذلؾ األمف،

المجتمع منيا كظائؼ أمنية، ككظائؼ اجتماعٌية، كتبقى الكاجبات األمنٌية التقميدية ىي القائمة، 

ككنيا تحٌددىا أنظمة كلكائح قانكنية إدارية. كلكفَّ المؤٌسسات األمنٌية مطالبة بأف تمعب دكران كبيران 

قترب أكثر مف أفراد المجتمع، كتقٌكم عالقتيا بيـ، كىذه عمى الٌساحة االجتماعٌية حٌتى ت

 .(1)النشاطات سكؼ تقربيـ حتمىان إلى المجتمع بشكؿ عاـ، الذم يمٌدىـ بالمعمكمات األمنٌية اليامة

فإذا كانت المؤٌسسات كافة مسؤكلة عف تنمية الكعي األمنٌي لدل أفراد المجتمع 

ات، كىي المخٌكلة بتمؾ الميٌمة قبؿ غيرىا، كمسؤكلة فالمؤٌسسة األمنٌية ىي عماد ىذه المؤٌسس

( أسكة حسنة مسؤكلية مباشرة عف التكعية، ال سٌيما تكعية رجاؿ األمف. كلنا في رسكؿ اهلل )

كٌيؼ كاف ييكىعٍّي الجند حٌتى في الحرب، فال يجكز أف يككف خكض المعركة كشٌف الحرب بال 

كا ًباٍسـً المًَّو ًفى سىًبيًؿ المًَّو. قىاًتميكا (:»كلو )كعي، فكاف يكصي الجيش بكصايا، كمف ذلؾ ق اٍغزي

ذىا لىًقيتى  ًليدنا، كىاً  كا، كىالى تىٍمثيميكا كىالى تىٍقتيميكا كى كا كىالى تىغيم كا، كىالى تىٍغًدري عىديكَّؾى ًمفى  مىٍف كىفىرى ًبالمًَّو، اٍغزي

اؿو  ـٍ ًإلىى ثىالىًث ًخصى ٍنييـٍ ثيَـّ  -أىٍك ًخالىؿو  -اٍلميٍشًركٌيفى فىاٍدعييي كيؼَّ عى . كى ابيكؾى فىاٍقبىٍؿ ًمٍنييـٍ ا أىجى فىأىيَّتيييفَّ مى

ًؿ ًمٍف  ك  ـٍ ًإلىى التَّحى ـٍ ثيَـّ اٍدعييي كيؼَّ عىٍنيي ، كى ـٍ ، فىاٍقبىٍؿ ًمٍنيي ابيكؾى . فىًإٍف أىجى ـٍ ًإلىى اإًلٍسالىـً ـٍ ًإلىى اٍدعييي دىاًرًى

. كىأى  مىى اٍلمييىاًجًريفى فىًإٍف دىاًر اٍلمييىاًجًريفى ـٍ مىا عى مىٍيًي ا ًلٍممييىاًجًريفى كىعى ـٍ مى ـٍ ًإٍف فىعىميكا ذىًلؾى فىمىيي ـٍ أىنَّيي ٍخًبٍرىي

                                                           
 .الدور المجتمعي لممؤسسات األمني ةانظر: الحربي،  -1
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ـي  ٍك ـٍ حي مىٍيًي . يىٍجًرل عى ـٍ يىكيكنيكفى كىأىٍعرىاًب اٍلميٍسًمًميفى ـٍ أىنَّيي ليكا ًمٍنيىا فىأىٍخًبٍرىي كَّ ل يىٍجًرل المًَّو الَّذً أىبىٍكا أىٍف يىتىحى

اًىديكا مىعى اٍلميٍسًمًميفى فى  ًة كىاٍلفىٍىًء شىٍىءه ًإالَّ أىٍف ييجى ـٍ ًفى اٍلغىًنيمى . كىالى يىكيكفي لىيي ٍؤًمًنيفى مىى اٍلمي ـٍ أىبىٍكا عى ًإٍف ىي

ـٍ أىبىكٍ  . فىًإٍف ىي ـٍ ٍنيي كيؼَّ عى ، كى ـٍ ابيكؾى فىاٍقبىٍؿ ًمٍنيي ـٍ أىجى ٍمييـي اٍلًجٍزيىةى. فىًإٍف ىي ذىا فىسى . كىاً  قىاًتٍمييـٍ ا فىاٍستىًعٍف ًبالمًَّو كى

ـٍ ًذمَّةى  ًذمَّةى نىًبيًٍّو، فىالى تىٍجعىٍؿ لىيي ٍرتى أىٍىؿى ًحٍصفو فىأىرىاديكؾى أىٍف تىٍجعىؿى لىييـٍ ًذمَّةى المًَّو كى اصى المًَّو، كىالى ًذمَّةى حى

ًذمَّةى أىٍصحى  ـٍ ًذمَّتىؾى كى لىًكًف اٍجعىٍؿ لىيي في ًمٍف نىًبيًٍّو. كى ـٍ أىٍىكى اًبكي ـى أىٍصحى ًذمى ـٍ كى كا ًذمىمىكي ـٍ أىٍف تيٍخًفري . فىًإنَّكي اًبؾى

كٍ  مىى حي ـٍ عى ٍرتى أىٍىؿى ًحٍصفو فىأىرىاديكؾى أىٍف تيٍنًزلىيي اصى ذىا حى ًذمَّةى رىسيكًلًو. كىاً  كا ًذمَّةى المًَّو كى ـً المًَّو فىالى أىٍف تيٍخًفري

ٍكـً المَّ  مىى حي ـٍ عى ـٍ الى تيٍنًزٍليي ـٍ أى ـى المًَّو ًفيًي ٍك ، فىًإنَّؾى الى تىٍدًرل أىتيًصيبي حي ٍكًمؾى مىى حي ـٍ عى لىًكٍف أىٍنًزٍليي  «.(1)ًو. كى

كىكذا يتبٌيف أٌف إيجاد مناخ أمنٌي مناسب ال يتكٌفر إال بتفعيؿ األدكار، كتكاتؼ الجيكد  

يع المؤٌسسات االجتماعٌية صماـ كتعاكف الشراكة المجتمعية مع المؤٌسسة األمنٌية. إذ تشٌكؿ جم

األماف لحماية أفراد المجتمع، مف خالؿ الثقافة األمنٌية التي تقكـ بتجسيدىا، إذ ال بٌد مف التعاكف 

ف الحصف المنيع الذم يقي المجتمع مٌما ىك معرض لمكقكع بو، امتثاالن ألمر اهلل تعالى:  حٌتى تيكىكٍّ

 (.ِائدة:)المچەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئچ 

 عوامل بناء الوعي األمني  و ترسيخو:المطمب الثاني: 

بناء الكعي األمنٌي عممية تراكمية، تترٌسخ في النفس اإلنسانية بفعؿ عٌدة عكامؿ، يمكف 

 إجماليا فيما يأتي:

                                                           
، كتاب الجياد كالسير، باب تأمير اإلماـ األمراء عمى البعكث ككصيتيـ بآداب الغزك كغيرىا، أخرجو مسمم -1

 (.1356، 3، جصحيح مسمم)1731حديث رقـ: 
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 (1)التمٌسؾ بالقيـ اإلسالمٌية، باعتبار أٌف الديف ىك الحصف الكاقي مف كٌؿ انحراؼ كجنكح .1

ـٍ شىٍيئىٍيًف لىٍف تىًضم كا »: (كاالعتصاـ بكتاب اهلل كسٌنة رسكلو، قاؿ) ًإنٍّي قىٍد تىرىٍكتي ًفيكي

سينًَّتي ا: ًكتىابى اهلًل كى  .«(2)بىٍعدىىيمى

كجكد الحٌس األمنٌي الذم يظير في سرعة البديية لدل كٌؿ شخص، كىذا يتفاكت بيف  .2

اتَّقيكا ًفرىاسىةى اٍلميٍؤًمًف فىًإنَّوي »حيث كرد في األثر:الناس، كلكنو مكجكد كييعرؼ بفراسة المؤمف 

 .«(3) يىٍنظيري بنكًر المَّوً 

اإلجماع عمى احتراـ القكانيف، كاحتراـ الممكٌية العامة، التي تحكؿ دكف ارتكاب الجرائـ،  .3

جماع ينبذ  كاليقيف بأٌف تمؾ القكانيف ما كيضعت إال لممصمحة، كتشكٌيؿ رأم عاـ، كا 

، كيحارب االنحراؼ، كيسمؾ مسالؾ األمف كالٌسالمة، كمف ذلؾ قكلو تعالى: الجريمة

 (.ٔٔالنساء:)چٿ ٿ ٿٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ چ

الٌشعكر بالمسؤكلية، فإذا استقٌر في نفس كٌؿ إنساف أنو مسؤكؿ مسؤكلية أمنية عف أمف  .4

، كأمف مجتمعو ثانينا؛ فإٌف ذلؾ يشٌكؿ حاجزان  يمنعو عف فعؿ الجريمة، أك حٌتى  نفسو أكالن

الٌسككت عنيا، كىذا يجعمو أكثر حرصان عمى محاربة ميٌددات األمف الداخمية كالخارجية. 

( ّٔ) اإلسراء:چېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی    ی  یچ لو تعالى: كمف ذلؾ قك 

 فكٌؿ إنساف مسؤكؿ عف أمف جكارحو، كًمٍف ثىَـّ ىك الميؤَّمٍّف لنفسو قبؿ غيره.

                                                           

 .الدور األمني  لممؤسسات التربويةالحكشاف،  1-
( كقاؿ األلباني 172ص 1، جالمستدرك عمى الصحيحين) 319، كتاب العمـ، حديث رقـ:أخرجو الحاكم-2

  (.566ص 1،جصحيح الجامع الصغير وزيادتو )الفتح الكبير( صحيح )محمد ناصر األلباني،
إنما ىذا حديث غريب كقاؿ: ،3127، كتاب تفسير القرآف، باب سكرة الحجر، حديث رقـ: أخرجو الترمذي-3

(.298ص 5،جالجامع الصحيح)الترمذم،  .نعرفو مف ىذا الكجو كقد ركم عف بعض أىؿ العمـ
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لٍّد الكعي لدل الٌشخص، قاؿ رسكؿ اهلل ) .5 الى (: »الخبرة المتراكمة مف تكرار الحدث تيكى

ٍحر كىاًحدو مى  تىٍيفً ييٍمدىغي اٍلميٍؤًمفي ًمٍف جي  «.(1)رَّ

التعميـ  كالتثقيؼ األمنٌي عف طريؽ  كسائؿ التكعية التي ترٌسخ الكعي في النفس كتكسبيا  .6

ـي »الديٍربىة عمى مكاجية المتغيرات األمنٌية، كقد كرد في األثر:  نَّمىا اٍلًحٍم ، كىاً  ـي ًبالتَّعىم ـً ا اٍلًعٍم ًإنَّمى

ٍيرى  رَّل اٍلخى ، مىٍف يىتىحى م ـً مىٍف يىتًَّؽ الشَّرَّ ييكقىوي  ًبالتَّحى كىذه التنشئة األمنٌية يجب أف   « (2)ييٍعطىوي، كى

تقكـ عمى الحكار، عف طريؽ مناقشة القضايا المستجٌدة ككشؼ األفكار الدخيمة المضممة 

 كتعريتيا.

 تعزيز الكالء لمكطف الذم يشٌكؿ دافعان لمدفاع عنو، كالعمؿ عمى إصالحو، كالحرص عميو .7

ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چمف أجمو، يقكؿ تعالى:  كالتٌضحية

 (.ِٕ)األنفاؿ:چڤ  ڦ  ڦ   

تكثيؼ جيكد المؤٌسسات األمنٌية، كتكاتؼ الجيات المعنية بحفظ األمف،عف طريؽ كضع  .8

ٱ ٻ ٻٻ    چالخطط االستراتيجية المكافئة لمكاجية األزمات األمنٌية، قاؿ تعالى:

 .(ٔٗ)األعراؼ:چٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  

                                                           
 مف ىذا البحث. 17تخريجو انظر: ص سبؽ -1
، دار 118ص 3، جالمعجم األوسط) الطبراني، أبك القاسـ سميماف ، 2663، حديث رقـ: أخرجو الطبراني -2

( كقاؿ 10ىػ، تحقيؽ طارؽ بف عكض كعبد المحسف بف إبراىيـ، عدد األجزاء:1415القاىرة،  -الحرميف
(، كأكرده في 4093، حديث رقـ:410ص 1، جاداتوصحيح وضعيف الجامع الصغير وزياأللباني: حسف)

سمسمة األحاديث السمسمة الصحيحة كقاؿ كىذا إسناد حسف أك قريب مف الحسف) األلباني، محمد ناصر الديف، 
، مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع_الرياض، الطبعة األكلى، 761ص 1، جالصحيحة وشيء من فقييا وفوائدىا

(.6عدد األجزاء:
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 (1)تفعيؿ الدكر التكاممٌي لجميع المؤٌسسات، كالتعاكف فيما بينيا كبيف المؤٌسسات األمنٌية .9

حيث إف الدكر األسرٌم األمنٌي، كالدكر التعميمي الميؤىسٍّس، كالدكر اإلعالمي الفىٌعاؿ 

، مف ذلؾ كالخطاب الدينٌي الكاقعٌي، ىي مف دعائـ بناء الكعي األمنٌي لدل الفرد المسمـ

 .(ِ)المائدة:چ ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئچ قكلو تعالى: 

التذكٌير بتاريخ األمة كأمجاد الحضارة اإلسالمٌية التي أبدعيا المسممكف القدامى؛ لكٌي  .10

ال فيتحٌقؽ قكلو تعالى:  ېئ ېئ ېئ چتصبح حافزان إلعادة تمؾ الحضارة، كا 

 . )ّٖ)محمد:چىئىئ  ىئ  ی  ی  ی 

الدائمة لمفرد، كبخاٌصة في ظٌؿ التطٌكر التكنكلكجٌي، كالعالـ المعرفي المفتكح أماـ المراقبة  .11

كىذه الرقابة مطمكبة مف الفرد عمى نفسو، كمف غيره عميو، فال بٌد مف  (2)الصغير كالكبير

ذا كىعىى اإلنساف ما بداخمو، كعى ما في خارجو كما يحيط بو  متابعة النفس كمحاسبتيا، كا 

ـٍ قىٍبؿى أىٍف :»))(3)عمى ما يمٌر بو، قاؿ عمر بف الخٌطابكحاسب نفسو  اًسبيكا أىٍنفيسىكي حى

                                                           
 ) بحث منشكر عمى الشبكة العنكبكتية(.27، صدور األسرة في التوعية األمني ةالتجاني، كجداف ، انظر:  -1
 .13المصدر السابؽ، ص -2
عمر بف الخطاب بف نفيؿ بف عبد العزل بف رياح كأمو حنتمة بنت ىاشـ بف أبك حفص أمير المؤمنيف  -3

مو فتحا عمى المسمميف كعزان ظير بو اإلسالـ  كلما أسمـ كاف إسال المغيرة المخزكمية ككاف مف أشراؼ قريش
)العسقالني، ابف حجر ( (مف المياجريف األكليف كشيد بدرا كبيعة الرضكاف ككؿ مشيد شيده رسكؿ اهلل كىك 

ىػ، تحقيؽ: عمي محمد 1412، دار الجيؿ_ بيركت،588ص 4، جاإلصابة في تمييز الصحابةأحمد بف عمي، 
 3جاالستيعاب في معرفة األصحاب،يكسؼ بف عبد اهلل،  نظر: بف عبد البر،، كا8البجاكم، عدد األجزاء:

 (.4ق، تحقيؽ: عمي محمد البجاكم، عدد األجزاء:1412دار الجيؿ_بيركت، الطبعة األكلى ، 1145ص
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نيكا ـٍ قىٍبؿى أىٍف تيكزى ًزنيكا أىٍنفيسىكي اسىبيكا، كى فالمراقبة المستمٌرة تنٌمي الكعي األمنٌي داخؿ كٌؿ « (1)تيحى

 (. ّٗ)النحؿ:چۈئ   ېئ  ېئ ېئچ إنساف، كمف ذلؾ قكلو تعالى: 

كىي مف أىـٌ عكامؿ بناء الكعي األمنٌي؛ ألف كعي األبناء ال يككف إال القدكة الحسنة:  .12

خالصة كعي اآلباء. ككذلؾ المرٌبي في المدرسة، فإذا كاف كاعيان أنشأ جيالن كاعيان، ككما 

 يقاؿ:" إذا أردت أف تككف إمامي فكف أمامي.

ة، ككما يقاؿ: النفس إشغاؿ النفس بالنافع المفيد لمتصٌدم لجميع المؤثرات النفسية كالفكري .13

كالزجاجة إف لـ تمألىا بالماء ميمئٍت باليكاء، كالحرص عمى الٌصحبة الٌصالحة. قاؿ 

اًلؿٍ (:»رسكؿ اهلل ) ـٍ مىٍف ييخى ديكي ًميًمًو، فىٍميىٍنظيٍر أىحى مىى ًديًف خى  .«(2)اٍلمىٍرءي عى

( كقد أمر النبي)دراسة لغة العدٌك كأساليبو التي تسيـ في معرفتو المعرفة الحقيقية،  .14

 ، ككما قيؿ: مف تعٌمـ لغة قكـ أمف مكرىـ. (3)بتعمـ السريانية  () أحد الصحابة

كالتدريب (،ٖٖ)ىكد: چ ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئچ التربية عمى المنيج اإلصالحي: .15

ديكا(:»عمى القيادة، كمف ذلؾ قكؿ عمر)  . «(4)تىفىقَّييكا قىٍبؿى أىٍف تيسىكَّ

                                                           

)ابف أبي شيبة، أبك  00633، حديث رقـ: ((، كتاب الزىد، كالـ عمر بف الخطابرواه ابن أبي شيبة -1
رقما ، تحقيؽ: محمد عكامة، 270ص 13، جمصنف ابن أبي شيبةبكر عبد اهلل بف محمد العبسي الككفي، 

 الجزء كالصفحة يتكافقاف مع طبعة الدار السمفية اليندية القديمة كترقيـ األحاديث يتكافؽ مع طبعة دار القبمة.
 4، جسنن أبي داود) 4835أف يجالس، حديث رقـ: ، كتاب األدب، باب مف يؤمرأخرجو أبو داود  -2

( كقاؿ ىذا حديث حسف 589ص4، جسنن الترمذي)2378، كتاب الزىد، حديث رقـ: والترمذي( 407ص
المستدرك عمى ، كقاؿ الذىبي صحيح إف شاء اهلل) 7319،  كتاب البر كالصمة، حديث رقـ الحاكمغريب، ك

 1،جصحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتوحسف) (، كقاؿ الشيخ األلباني188ص 4، جالصحيحين
 (.586ص

3
أف أتعمـ لو كتاب ييكد قاؿ: )إني كاهلل ما  ()زيد بف ثابت أنو قاؿ: أمرني رسكؿ اهلل أخرج الترمذم عف -

آمف ييكد عمى كتاب قاؿ فما مر بي نصؼ شير حتى تعممتو لو قاؿ فمما تعممتو كاف إذا كتب إلى ييكد كتبت 
ذا كتبكا إليو قرأت لو كتابيـ( (.67ص 5، جسنن الترمذيكقاؿ ىذا حديث حسف صحيح )  إلييـ كا 

 .39ص 1لعمـ، باب االغتباط في العمـ كالحكمة، ج، كتاب اصحيح البخاريالبخارم،  -4
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مقكمات الكعي األمنٌي كدعائمو ىي مكتسبة بالدربة، أكثر مٌما ىي كخالصة القكؿ: إف 

 مكنكنة في النفس البشرية.

 المطمب الثالث: أثر تحقيق الوعي األمني  عمى الفرد و المجتمع:

 :يمكف إجماؿ آثار تحقؽ الكعي األمنٌي بتحٌقؽ األىداؼ المرجٌكة كىي

المجاؿ أماـ اإلبداعات الفردية، كازدىار إيجاد جكٍّ أمني كمناخ مناسب لمحياة، كفتح  .1

 المجتمع كتقٌدمو.

 كقاية المجتمع مف األخطار الداخمية ك الخارجٌية. .2

 تككيف مجتمع متماسؾ بتخميص أفراده مف الٌشذكذ كاالنحراؼ. .3

 الحفاظ عمى حياة كسالمة رمكز الفكر، كالسياسة، كالٌشخصٌيات الدينية الميٌمة. .4

كاؿ كالممتمكات، بالتقميؿ مف الخسائر االقتصادية حماية األعراض، كحفظ األم .5

 كاالجتماعٌية.

 معرفة العدٌك الحقيقٌي، كالمحافظة عمى كٌياف الدكلة. .6

 احتراـ القكانيف كتطبيقيا، لمجـز بأٌف العمؿ بيا ىك ما يجمب المنفعة، كيدفع المضٌرة.  .7

الفرد، مف انتشار  تقميص حجـ الضالالت العقائدية الفكرية كالسمككٌية التي تعكد عمى .8

 الميددات الغريبة كالغربية. 

 تقميؿ معٌدالت اليجرة كالبحث عف مكطف آخر لتحقيؽ األمف اٌلالـز لمعيش اآلمف. .9

 فيـ الفرد صكرة الكاقع الحقيقية، كرؤية األبعاد األمنٌية المستقبمية لحياتو كلمجتمعو. .10

دة الٌشخصٌية لكٌؿ فرد في المشاركة الفاعمة لمفرد في تحقيؽ األمف الكطنٌي، كالسيا .11

 المجتمع، حيث يككف لو قدر كقيمة كدكر رئيس يؤٌثر في المجتمع،  كال يككف مجٌرد عدد.

 استحقاؽ الحقكؽ الكاجبة لمفرد، كتأدية ما عميو مف كاجبات. .12
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كفي نياية ىذا الفصؿ بعد ىذا االستعراض لمفيكـ الكعي األمنٌي، كأىدافو كأىٌمٌيتو كمتطٌمبات 

 كعكامؿ بناًئو كترسيخو، كأثر تحٌققو عمى الفرد كالمجتمع، أخمص إلى نتائج قٌيمة كىي:  تحقيقو،

، ككقاية مما سيحدثي  .1 الكعي األمنٌي كقاية كعالج في آف كاحد، عالج لما حدثى أك كافى

 أك يككف.

أىداؼ الكعي األمنٌي تندرج تحت أصؿ عاـ مف أصكؿ الديف كىك: حفظ الٌضركرات  .2

 كالنفس، كالعرض، كالعقؿ، كالماؿ(. الخمس: )الديف،

الحيطة كالحذر ليست مف الٌسنف، بؿ ىي مف الفرائض التي يأثـ الفرد المسمـ بتركيا،  .3

 كىذا مف باب سٌد الذرائع، كمف لكاـز الكعي األمنٌي.

عممية تكريس الكعي األمنٌي، تحتاج إلى جيكد فٌعالة مف جميع المؤٌسسات التربكية  .4

 نية، كاإلعالمٌية، كاألمنٌية.كالتعميمٌية، كالدي

الكعي األمنٌي يحٌقؽ األمف إلى حٌد ما، كال يحٌقؽ األمف الكامؿ؛ فال أمف كميًّا إال في  .5

 اآلخرة.

ٍفؽى منيج اهلل، حٌقؽ األمف الكامؿ كالٌشامؿ في الدنيا كاآلخرة؛  .6 الكعي األمنٌي إذا كاف كى

ٍفؽى منيج اهلل، قاؿ ت ٱ ٻ ٻ ٻ چعالى: ألنو ال أمف، كال أماف إال كى

 .(ِٖ)األنعاـ:چٻپ پ پ  پ     ڀ  ڀ  

ـٌ الحديث في ىذا المبحث عف الكعي األمنٌي، مف حيث مفيكمو، كأىٌمٌيتو   كبعد، فقد ت

كأىدافو، كمتطٌمبات تحقيقو، كأثر تحٌققو. كفي الفصؿ التالي أتحدث عف الكعي األمنٌي في 

 القىصص القرآنٌي.
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  األمني  في القصص القرآني  الفصل الثاني: الوعي 

 :انحثمبوفيو  

 

 .المبحث األول: محط ات الوعي األمني  في قصص األنبياء 

 

 .المبحث الثاني: محط ات الوعي األمني  في قصص أتباع األنبياء 
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 تمييد: 

بعد أف تحدثت في الفصؿ األكؿ عف الكعي األمنٌي مف حيث مفيكميو، كأىٌميتيو، كأىدافيو 

كمتطٌمباتي تحقيقًو، كأثري تحٌققًو عمى الفرد كالمجتمع، أتحدث في ىذا الفصؿ عف تطبيؽ عاـ 

، أكليا: مف خالؿ قصص يف رئيسيفكر محلمكعي األمنٌي، مف خالؿ القصص القرآنٌي، كذلؾ في 

كالمرسميف، كثانييا: مف خالؿ قصص أتباع األنبياء كالمرسميف كذلؾ كفقان لممباحث  األنبياء

 التالية:

 المبحث األول: محط ات الوعي األمني  في قصص األنبياء: 

( (قٌسمت ىذا المبحث إلى خمسة مطالب: المطمب األكؿ: الكعي األمنٌي لدل إبراىيـ

(، كالمطمب الثٌالث: الكعي األمنٌي لدل (كالمطمب الثاني: الكعي األمنٌي لدل يعقكب

(، كالمطمب الخامس: الكعي األمنٌي ((، كالمطمب الرابع: الكعي األمنٌي لدل داكد(يكسؼ

 (.(لدل سميماف

 (: (المطمب األول: الوعي األمني  لدى إبراىيم

 كيتمٌثؿ في ما يأتي:

 (:( في االستدالؿ عمى كجكد اهلل )(منطؽ إبراىيـ  .1

  چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ چ تعالى:قاؿ 

گ  گ    کڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک      ک  

 (ٖٕ –ٕٔ)األنعاـ: چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ

كالذم يجعؿ اإلنساف ، ( بأٌف اإللو ال يغيب ىك الكعي الحقيقيٌ  (إٌف منطؽ إبراىيـ

كقد أثبت في ىذه المناظرة لقكمو  يستشعر رقابة اإللو عمى الدكاـ فتقكده تمؾ الرقابة إلى االلتزاـ،
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أٌف تمؾ األجراـ التي يعبدكنيا مف دكف اهلل ال تصمح لمعبادة، " فأراد أف ينبٍّييـ عمى الخطأ في 

كيعٌرفيـ أٌف النظر الٌصحيح مؤٌد إلى أٌف شيئان دينيـ، كأف يرشدىـ إلى طريؽ النظر كاالستدالؿ، 

منيا ال يصٌح أف يككف إليا؛ لقياـ دليؿ الحدكث فييا، كأٌف كراءىا ميٍحًدثنا أحدثيا كصانعنا صنعيا، 

( أٌف اإللو ال ("كتقرير إبراىيـ(، 1)كمدٌبران دٌبر طمكعيا كأيفكليا، كانتقاليا كمسيرىا كسائر أحكاليا

"، كاستدالؿ (2)يكشؼ عف مدل كعيو، "إذ أدرؾ أٌف رٌبو حاضر دائـ، ال يزكؿ يغيب، تقرير سميـ

"فإٌف األفكؿ دناءة تنافي  .( باأليفكؿ عمى بطالف األلكىية، استدالؿ صحيح كقكمٌ (إبراىيـ 

عالف براءتو مٌما يشرككف، قاؿ صاحب ، "(3)اإلليية كىذا مٌكنو مف إقامة الحٌجة عمى قكمو، كا 

"كلـ يزؿ ينتقؿ بفكره مف شيء إلى شيء، إلى أف كصؿ بالدليؿ الزاىر كالبرىاف مفاتيح الغيب: 

ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   چ" فقاؿ (4)الباىر إلى المقصكد

ـ:)چھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ ( "أم إنما أعبد خالؽى ٕٗ – ٖٕاألنعا

الذم بيده ممككتى كٌؿ شيء، كخالؽى كٌؿ ىذه األشياء، كمخترعىيا، كمسخرىىا، كمقٌدرىىا كمدٌبرىىا، 

ليو  ". (5)شيء، كرٌبو كمميكو كا 

 ( عمى تخكيؼ قكمو لو باألصناـ: (رد إبراىيـ .2

                                                           
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه الزمخشرم، جار اهلل محمكد بف عمر،  -1

 .4ىػ، عدد األجزاء:1407بيركت،  -، دار الكتاب العربي40ص 2، جالتأويل
ـ، 2009 -ىػ1419شؽ، الطبعة الرابعة دم-، شارع زنكبيا337، ص، أيسر التفاسيرحكمد، أسعد محمكد -2

 . 3عدد األجزاء:
بيركت، الطبعة  -، دار الكتب العممية403ص 4، جمحاسن التأويلالقاسمي، محمد جماؿ الديف، -3

 ىػ، تحقيؽ: محمد باسؿ.1418األكلى
 .183ص 2، جمفاتيح الغيبالرازم،  -4
 .292ص 3، جتفسير القرآن العظيمابف كثير،  -5
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ڭ  ڭڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ      ۉ  ې  چقاؿ تعالى:

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ۇئ ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ     ۇئ 

ىئ  يئ  جبحب  خب   مب             ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  یی جئحئ  مئ

 (ِٖ –َٖ)األنعاـ:چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀيبىب  

( عمى تخكيؼ قكمو لو مف أذل األصناـ المزعكـ بعدـ رىبتو، ألنو (أجاب إبراىيـ  

( 1)باطؿ، فبعد أف عجز القـك عف الٌرٌد عميو بحٌجة عقمية مقابؿ حججو، خٌكفكه مف آليتيـ

قالكا لو: "احذر األصناـ، فإنا نخاؼ أف تمٌسؾ بسكء مف خبؿ أك جنكف لعيبؾ كذلؾ أنيـ 

ـ عادو ليكد(2)إياىا )ىكد: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ (:(". كىذا نظير قكؿ قك

ـ:چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ چ ( فقاؿ نافيان عف نفسو الخكؼ: ْٓ أم: فإنيا لف  (َٖ)األنعا

 .(3)ا حاؿ العجز كعدـ النفعتضٌرني، كلف تمنع عٌني مف النفع شيئا، فحالي

ـٌ استفيـ إلنكار كقكع الخكؼ كنفيو بالكمية منكران عمييـ، كمتعٌجبان مف فساد عقكليـ   ث

حيث خٌكفكه مف الخشب كالحجارة التي ال تضر كال تنفع، كىـ لـ يخافكا اهلل الذم بيده النفع 

چ ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  چ. فقاؿ:(4)كالضر كاألمر كمٌو

أم: "ككٌيؼ أخاؼ لتخكيفكـ شيئا مأمكف الخكؼ، ال يتعمؽ بو ضرر بكجو.  (ُٖ)األنعاـ:

                                                           
، الييئة المصرية العامة لمكتاب، 478ص 7، جتفسير القرآن الحكيم)تفسير المنار( رشيد، رضا، محمد -1

 .12ـ، عدد األجزاء:1990
 .163ص 3، جمعالم التنزيلالبغكم،  2-

 .262ص 1،جتيسير الكريم الرحمن في تفسير الكالم المنانانظر: السعدم،  -3
، دار إحياء 155ص 3، جلسميم إلى مزايا القرآن الكريمإرشاد العقل االسعكد، محمد بف محمد،  اانظر: أب -4

، البحر المحيط ، كانظر: أبك حياف، محمد بف يكسؼ األندلسي،9بيركت لبناف، عدد األجزاء: -التراث العربي
 ىػ، تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ.1420، دار الفكر_بيركت 161ص 4ج
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" فيـ أحٌؽ بالخكؼ؛ ألنيـ _في (1)كأنتـ ال تخافكف ما يتعٌمؽ بو كٌؿ مخكؼ، كىك إشراككـ باهلل

ـٌ عقٌب قائالن: مئ  ىئ  يئ  جبحب  خب   مب  چ  إشراكيـ_ في غاية الخطر، ث

ما لكـ تنكركف عميَّ األمف في مكضع األمف، كال ( "كأنو قاؿ: ك ُٖ)األنعاـ:چىب

ٱ  چ ". كىذا تقرير ييؤىكَّد بقكلو تعالى: (2)تنكركف عمى أنفسكـ األمف في مكضع الخكؼ

ـ: چٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ   ( "أم:الذيف أخمصكا ِٖ)األنعا

القيامة، الميتدكف في الدنيا العبادة هلل كحده ال شريؾ لو، كلـ يشرككا بو شيئا ىـ اآلمنكف يكـ 

 ".(3)كاآلخرة

( كقكمو، ما كرد في (كمٌما يدٌؿ عمى ركعة المفاصمة في ىذه المحاٌجة بيف إبراىيـ

مكضع آخر في سكرة األنبياء، حيف أعمف البراءة مف األصناـ، فقد حكى القرآف عمى لسانو 

ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  چقائالن: 

 (.ٕٔ –ٔٔ)األنبياء: چہ  ہ  ہھ  ھ   ھہ  

( قاده إلى األمف الحقيقٌي، فكاف رٌده عمى تخكيؼ (يتبيف مما سبؽ أٌف إيماف إبراىيـ

( الكاثؽ، المدرؾ لمىٍف ىك مستحٌؽ  (قكمو ردًّا قكيًّا، يبٌيف كيكشؼ عف منطؽ إبراىيـ

 لمعبادة، كمىٍف ىك مستحٌؽ لألمف في ىذا الكجكد.

 ( في تحطيـ األصناـ:(كعي إبراىيـ  .3

ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی     ی  جئ   چقاؿ تعالى: 

پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ        ٺ       ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

                                                           
 .42ص 2جالكشاف، الزمخشرم،  -1
 .42ص 2ج، مصدر السابؽال -2
 .294ص 3، جتفسير القرآن العظيمابف كثير،  -3
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ٹ  ٹ ڤ ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  

 چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ      ڎ   ڈ  ڈ 

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ   

 .(ٕٔ–ٕٓ)األنبياء:چھ

 :(1)( لتكسير األصنامالخط ة األمني ة التي اتبعيا إبراىيم)

( أف ييدمى قكمو لمتحٌكؿ عف عبادة األصناـ إلى عبادة اهلل الكاحد األحد أراد إبراىيـ )

الذم ال شريؾ لو، كلكنو لـ يستطع إقناعيـ بالحكار المنطقٌي، فكضع لنفسو خٌطةن قاـ بتنفيذىا 

كحده بأسمكبو أمنيٍّ بارع؛ ليقيـ الحٌجة عمى قكمو، فقرر أمران في نفسو، كأراد أف يكٌيد القكـ في 

ـ؛ حيث إنيـ كانكا يخرجكف جميعان في يكـ عيدو بعيدنا عف تمؾ األصناـ، فنكل إبراىيـ أصنامي

) التخٌمؼ عف الخركج مع قكمو إلى ذلؾ العيد، حيث دٌبر أمران في نفسو، كتظاىر بالمرض )

( فترككه كحيدان َٗ – ٖٗ)الصافات:چگ  گ     گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ قاؿ تعالى عمى لسانو: 

كذىبكا، كتمؾ كانت الخطكة األكلى في الخٌطة، الخٌطة المضمرة التي أخفاىا في نفسو، فاحتفظ 

، ثـ تحٌكؿ إلى أصناميـ، كعمؿ فييا تحطيمان كتكسيران إال  بالٌسٌر في نفسو كلـ يبح بو ألحدو

ـ!.أبقاه سميمان لتكتمؿ أركاف الخطٌة. قاؿ تعالى:  ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  چ كبيرى

( الكقت المناسب بدٌقة، كاٌتخذ لنفسو (( كىكذا فقد اختار إبراىيـ ٖٓألنبياء:)اچپ

الغطاء المناسب الذم يبٌرر تخٌمفو عف قكمو بتظاىره بالسىقـ، ثـ نٌفذ ما يريد بذكاءو كدىاء، كترؾ 

، حيث بٌيف الٌسبب الحقيقٌي لتصٌرفو  كبير األصناـ سميمان، كىذا ما أظيره القرآف الكريـ بكضكحو
                                                           

 .15_14، ص، األمن والقرآن الكريمانظر: يكسؼ -1
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ـ لما قالكا: ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ    چذلؾ حيف قاؿ ردًّان عميي

ـ ىذه اليزٌة ّٔ– ِٔ)األنبياء:چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ ـ أما ( فأيسقًط في أيدم القك

ـٌ  العنيفة التي كانت ثمرةن لعمؿو نيفٍّذى بأسمكبو أمنيٍّ كامؿ! كىييات، ىييات أف ينطؽ الحجر!ث

ـ: الستثمار ()تدٌخؿ إبراىـي ڳ   ڳ  ڳ  چ تمؾ الٌصدمة التي كاجو بيا عقكؿ القك

 چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ   ھ

( بيذا تعاضد الٌدىاء األمنٌي مع ًحٍنكة التعامؿ مع العقؿ البشرم لتحقيؽ ٕٔ-ٔٔ)األنبياء:

 أضعؼ مف أف يككنكا آليةن اليدؼ، كىك إقناع القكـ بالحٌجة كالبرىاف بأٌف ما يعبدكف مف دكف اهلل

مؽ ىذه اآللية المزعكمة ىك اهلل  مقيـ كخى . فيك كحده الذم يستحٌؽ العبادة ()ليـ، كأٌف مىف خى

 كىي دعكة لإليماف باهلل كحده ال شريؾ لو.

أف يفعؿ ما فعؿ مف غير حماية  ()يتضح مما سبؽ ذكره أنو ما كاف يمكف إلبراىيـ

مة، كىنا تظير حنكةي القائد المسمـ، فيك الرجؿ الكحيد الذم يكاجو كاممة لنفسو بخٌطة أمنية محك

أٌمةن كافرة، كتيستخمص مف تمؾ الخٌطة الدركس األمنٌية في الكعي األمنٌي لمقائد المسمـ، كتتمثؿ 

 في ما يأتي: 

و إليو.- أ  التكرية كالتمم ص مف االتياـ حيف يكيجٍّ

 ي محيطو.الحرص في الحفاظ عمى معتقدات الفرد المسمـ ف- ب

التزاـ الٌسٌرٌية في التخطيط لعمؿ لو مخاطر أمنية، كعدـ إشراؾ أحد فيو، كىذا ما تشير - ت

ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  چ إليو اآليات كتعبير القرآف عف ذلؾ بالفعؿ )رىاغى(، قاؿ تعالى: 

( كما بيٌنت ّٗ –ُٗالصافات:)چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  
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، كما (1)أرادت تقرير ذىابو إلييـ بسٌريٌة، دكف أف يراه أحد چڱ  ڱ  ڱچاآلية 

ـ بقكلو:(أخبر اهلل  ـ األصنا قاؿ صاحب  چہ  ہ  ہ   ہ   چ( عف تحطي

ٍيؿ كقٌمة استقرار، يقاؿ راغى  مقاييس المغة: الراء كالكاك كالغيف، أصؿه كاحده يدؿ  عمى مى

كغي. كطريؽه رائغه: مائؿ. كرا غى فالفه إلى كذا، إذا ماؿى ًسٌران إليو كتقكؿ: الٌثعمبي كغيريه يىري

 .(2)ىك ييًديريني عف أمرم، كأىنا أيريغو

مكقفيو حينما حمى زكجو سارة، كصاف عرضو بالتعريض كالتكرية، حٌتى ال تقع فريسة في  .4

ـي »(:(أيدم األعداء، قاؿ رى ًإٍبرىاًىي ؿى ًبيىا قىٍريىةن ًفييىا مىًمؾه ًمفى  ،ًبسىارىةى  ()ىىاجى فىدىخى

ـي ًباٍمرىأىةو ًىيى ًمٍف أىٍحسىًف النٍّسىاًء. فىأىٍرسى  ؿى ًإٍبرىاًىي بىاًبرىًة. فىًقيؿى دىخى بَّاره ًمفى اٍلجى ؿى ًإلىٍيًو اٍلميميكًؾ، أىٍك جى

. قىاؿى أيٍخًتي ثيَـّ رىجى  ـي مىٍف ىىًذًه الًَّتي مىعىؾى ًديًثي فىًإنٍّي أىٍف يىا ًإٍبرىاًىي : الى تيكىذًٍّبي حى عى ًإلىٍييىا فىقىاؿى

ـٍ أىنًَّؾ أيٍخًتي. كىالمَّوً  مىى األىٍرًض ميٍؤًمفه غىٍيًرم كىغىٍيريؾً  ما أىٍخبىٍرتييي كٌرل  ()"فإبراىيـ  «(3)عى

.حيث قيؿ: إنو كانت مف "(4)بقكلو أنيا أختو لدفع كافر ظالـ عف مكاقعة فاحشة عظيمة

. كقيؿ: إٌف ىذا الجٌبار كاف عمى (5)الجٌبار أف ال يتعٌرض إال لذكات األزكاجعادة ىذا 

ديف المجكس، كفي دينيـ أٌف األخت إذا كانت زكجة كاف أخكىا أحٌؽ بيا مف غيره. فكأٌف 

                                                           

- دمشؽ، الطبعة الثانية –، دار القمـ122، صمواقف األنبياء في القرآنالخالدم، صالح عبد الفتاح، 1
 ـ.2010-ىػ1431

 .382ص  2، جمقاييس المغة ابف فارس، -2
صحيح ) 2104البيكع، باب شراء المممكؾ مف الحربي كىبتو كعتقو، حديث رقـ:، كتاب أخرجو البخاري -3

 صحيح)2371، حديث رقـ: ()، كتاب الفضائؿ، باب فضائؿ إبراىيـ الخميؿومسمم( 772ص 2، جالبخاري
 (  .1480ص 4، جمسمم

عربي_ ، دار إحياء التراث ال125ص 15، جالمنياج شرح مسمم بن الحجاجالنككم، يحيى بف شرؼ،  -4
 .18ىػ، عدد األجزاء:1392بيركت، الطبعة الثانية 

، دار المعرفة بيركت، 393ص 6، جفتح الباري شرح صحيح البخاريالعسقالني، أحمد بف عمي بف حجر،  -5
 .13ىػ، عدد األجزاء:1379
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أراد أف يستعصـ مف الجٌبار بذكر الٌشرع الذم يستعممو، كقيؿ: كاف مف ()الخميؿ

تزٌكج بيا إال أف يقتؿ زكجيا، فعمـ إبراىيـ ذلؾ، فقاؿ عف مذىبو أنو مف كاف لو زكجة ال ي

سارة، أختي، ككأنو يقكؿ: إف كاف الممؾ عادال فخطبيا مٌني، أمكف منعو، أم بالديف 

ف كاف ظالما فأخذىا، تخٌمصت مف القتؿ . كىكذا يتبٌيف الكعي األمنٌي (1)الذم يديف بو، كا 

ييـ، كعممو بطباع ىذا الجٌبار، كالحياة ، كمعرفتو بديف مىٍف ىاجر إل()لدل إبراىيـ

دراكو لما سيحٌؿ بو كبزكجتو إف كاف صريحان في  االجتماعٌية التي كاف عمييا آنذاؾ، كا 

 إجابتو لذلؾ الجٌبار.

( كاف مثاالن ييقتدل بو، كييحتذل حذكه، كىك أسكة يتبٌيف مٌما سبؽ أٌف أبا األنبياء إبراىيـ )

إذ ( ْ)الممتحنة:چڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھچ : في الكعي األمنٌي، قاؿ تعالى

ما جعمو يقاـك كيتغٌمب عمى أمة ، مف الدىاء، كالمكر الحسف ما بمغ إنو ناب مناب أمة؛ فقد بمغ

 (.120)النحؿ:چٿ  ٹ    ٹ   ٹ چفقاؿ:  )كافرة بأكمميا؛ لذلؾ كصفو اهلل )

 : ((المطمب الثاني: الوعي األمني  لدى يعقوب 

 ذلؾ في مكاطف منيا: كيظير

ٻ    چ(:(( مف إخبار إخكتو برؤياه، قاؿ تعالى عمى لساف يعقكب(تحذير يكسؼ  .1

" لٌما  (ٓ)يكسؼ:چڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ڀٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ

                                                           
 3، جكشف المشكل من حديث الصحيحينانظر: ابف الجكزم، جماؿ الديف عبد الرحمف بف عمي،  -1

 .4، دار الكطف_الرياض، تحقيؽ: عمي حسيف البكاب، عدد األجزاء:484-483ص
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سمع يعقكب رؤيا يكسؼ_عمييما السالـ_، حٌذره مف تحديث إخكتو بيا؛ إذ قد يعرفكف 

 ". (1)د يحمميـ الحسد عمى إلحاؽ الضرر بوتأكيميا فيحسدكنو عمى ذلؾ، كق

"كعمى ىذا، فينبغي لمٌدعاة كلمجماعة المسممة كتماف الكقائع كالفضائؿ عٌمف ييخشى ضرره 

كلك كاف قريبان أك صديقان أك عضكان في الجماعة... كقد يككف الٌضرر المخكؼ منو يتأٌتى مف 

نما يصدر عنو  جيالن، كغفمة، كسذاجة كالذم يثرثر الٌشخص مف غير قصد منو لإلضرار، كا 

بما عممو مف أسرار الجماعة، كأخبار دعاتيا، كفضائميـ كأثرىـ، كلمجماعة أف يىحذركا ذلؾ 

كيكتمكا ما يستحسف كتمانو عٌمف ييخشى ضرره المتعٌمد كغير المتعمد، كما يجكز ليـ أف 

كا أعضاء الجماعة مف الٌشخص أك أشخاص معينيف عمى ذلؾ الحديث  "، كيدؿٌ (2)ييحذٍّري

كىاًئًج ًباٍلًكٍتمىاًف، فىًإفَّ كيؿَّ ًذم ًنٍعمىةو مىٍحسيكده »المأثكر:  اًح اٍلحى مىى ًإٍنجى  . «(3)اٍستىًعينيكا عى

دراكو ًلمنٌية الٌسٌيئة التي ينكييا إخكة يكسؼ (كىٍعيي يعقكب .2 ( لو، كىذا ما أظيره (( كا 

ـ  ـ ألبيي ( فيعقكب ُُ)يكسؼ:چۅ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  چ قكلي

) كاف كاعينا لما يدكر في أذىاف أبنائو مف مكر، لكٌنو لـ يكف يعمـ بحقيقة ىذا )

ەئ    وئ  وئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ   ۆئ  ۈئ     چ المكر، فكاف يبدك لو مبيمان؛ ممٌا جعمو يقكؿ: 

( كفي ىذه اآلية مكعظة كدرس أمنٌي يجب التنبو ُّ)يكسؼ:چ ۈئ ېئېئېئ

جعؿ ليـ مخرجا، كفتح ليـ الباب بتكضيحو الٌشٌر الذم أرادكه، ( (لو كىك أٌف يعقكب

                                                           
، مؤسسة الرسالة، الطبعة 253ص  1، ج المستفاد من قصص القرآن لمدعوة والدعاة زيداف، عبد الكريـ، -1

 .2ـ، عدد األجزاء:1998ق_1914األكلى
 .292ص  1، جالمستفاد من قصص القرآنزيداف،  2-

، مكتبة ابف 94ص 20،جالمعجم الكبير)الطبراني، سميماف بف أحمد، 183حديث رقـ: أخرجو الطبراني -3
( قاؿ األلباني: حديث ثابت بمجمكع طرقو )انظر: األلباني، محمد 25القاىرة، الطبعة الثانية، عدد األجزاء:-تيمية

اد كترتيب: ، إعد943، حديث رقـ: 436ص 1، جمصابيح التنوير عمى صحيح الجامع الصغيرناصر الديف، 
معتز أحمد عبد الفتاح(.
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كعرَّض عنو بالذئب" فأخذكا مف فمو ىذه الكممة، كجعمكىا عذرىـ فيما فعمكه، كقالكا 

ىئ    ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  چ (1)"مجيبيف عنو في السٌاعة الراىنة

( بيف أيدييـ الٌسالح الذم (( "كبذلؾ فقد كضع يعقكبُْيكسؼ:)چمئ

تعممكنو في تنفيذ أمرىـ الذم دٌبركه، كليككف ليـ منو ما يصٌدؽ ظنكف أبييـ، كمخاكفو يس

فيما ظٌنو كتخٌكفو... فكانت قٌصة الذئب التي جاءكا أباىـ بيا، ىي مف كحي ىذه 

" كمف ذلؾ ييؤخذ أنو ينبغي عند التحذير (2)الٌظنكف، كتمؾ المخاكؼ التي أعمنيا أبكىـ ليـ

( حٌذر أبناءه مف حصكؿ األذل (تكضيحو؛ إذ إٌف يعقكب مف أمر ما يجب عدـ 

 ليكسؼ كخشيتو عميو مف الذئب، كىـ استغٌمكا ذلؾ الخكؼ كتمؾ الخشية إللقائو في البئر.

ـ زجر يعقكب .3 ـ حينما قالكا  (عد ڤ     ڤ  ڤ  ڤ   ڦ    چ( ألبنائو عمى كذبي

 ) ُٕ)يكسؼ:چڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   

إضافة إلى امتناعو عف التصريح ليـ أنيـ ييخفكف ما يىٍخشىكف إظيارىه، كأنيـ أكقعكا 

( الٌشٌر مع عممو بذلؾ، كاكتفى بالتمميح، كلـ يكٌبخيـ عٌما جرل ليكسؼ (بيكسؼ

) فأراد أف يحافظ عمى الٌصمة بينو كبينيـ، كىذا كىٍعيه منو. فكاف رٌده في قكلو .)

چ ڈڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک   ک  ک  ک  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎچ تعالى:

 (. ُٖ)يكسؼ:

المىكثؽ مف أبنائو ًبرٌد أخييـ بنياميف، حينما اٍضطيٌر إلرسالو مع إخكتو ) أىٍخذي يعقكب ) .4

ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک        ک  ک  کگ  گ   چألجؿ الميرة، فقاؿ: 

                                                           
 .373ص 4، جتفسير القرآن العظيمابف كثير،  -1
.1242ص 6، جالتفسير القرآني  لمقرآنالخطيب،  -2
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الحرص، كلشعكر يعقكب ( كىذا مف باب ٔٔ)يكسؼ:چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    

( ( :بالخكؼ، كعدـ االطمئناف ليـ، ألنو جٌربيـ قبؿ ذلؾ حينما أخذكا يكسؼ فقاؿ ليـ

كاف  ()( فيعقكب ْٔ)يكسؼ:چ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ     پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀچ 

إفَّ الحذر ال ييغني مف القدر، كقد  "لديو الكعي األمنٌي، كلكف ال راٌد لقضاء اهلل، كقد قيؿ: 

معيـ في باب بنياميف ما أمكنو مف االحتياط كأخذ الميثاؽ، كلكف لـ ) عقكب)عمؿ ي

". كفي ذلؾ عبرة لمف يعتبر فالعاقؿ (1)ييٍغًف عنو اجتياده، كحصؿ ما حكـ بو الٌمو

الحصيؼ قد يقع في الخطأ مرة كييعذر كالمعاذير كثيرة، كلكف كقكعو في الخطأ مرة أخرل 

أف كثيران مف المسمميف أفرادان كدكالن كجماعات يتكرر منيـ ال عذر لو فيو، كالكاقع يشيد 

 الخطأ نفسو مرتيف بؿ كمرات مرات فالكاجب استخالص العبر.

مف أبنائو أف يدخمكا متفرقيف، كىذا مف باب الكعي األمنٌي النفسٌي؛ ) طمب يعقكب ) .5

يـ صاحب نعمة، ككاف لديو أحد عشر ابنان دكف يكسؼ، فخاؼ عمي )ألٌف يعقكب )

؛ كذلؾ أنيـ كانكا ذكم جماؿ، كىيئة حسنة، كمنظر كبياء، فخشي عمييـ أف (2)مف العيف

»وقدوردفياألثريصيبيـ الناس بعيكنيـ،  فاْحَذروُهم ُحّساداً ألَهلالنِّعم قاؿ « (3)إنَّ

ہ  ھ    ہڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہچ تعالى عمى لساف يعقكب:

﮴   ۓھ  ھ  ھ  ے  ے ﮳      ﮲    كقد يككف السبب في ذلؾ؛ ألنو ( ٕٔ)يكسؼ:چۓ   

                                                           
، الييئة المصرية العامة لمكتاب، تحقيؽ: 194ص 2، جلطائف اإلشاراتالقشيرم، عبد الكريـ بف ىكازف،  -1

 إبراىيـ بسيكني.
، كانظر: 400ص 4، جتفسير القرآن العظيم، كانظر: ابف كثير، 165ص16،جلبيانجامع اانظر: الطبرم، -2

 .401ص 1، جتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنانالسعدم، 
)الطبراني، سميماف بف 7277حديث رقـ  204ص 7ركاه الطبراني في معجمو األكسط عف ابف عباس، ج -3

، تحقيؽ: طارؽ بف عكض اهلل كعبد 10:، عدد األجزاء1415ة القاىر  -دار الحرميف المعجم األوسط،أحمد، 
 المحسف الحسيني(.



58 
 

"، كقد يككف أمره ليـ (1)"خاؼ عمييـ أف ييغتىالكا ًلما ظير ليـ في أرض مصر مف الٌتيمة

بالدخكؿ مف أبكاب متفرقة خكفا مف نزكؿ جائحة بيـ، فإذا كانكا مجتمعيف ربما تأخذىـ 

فيو مف الكعي  عضان كيسمـ بعض ككؿ ذلؾ فيو ماجميعان، كأما إذا كانكا متفرقيف فتأخذ ب

 األمني.

الجميؿ الذم ال ) كصبر يعقكب )، كالذم ىك أساس األمف النفسي الٌرضا كالتسميـ .6

ہ  ہ  چ جزع فيو بعد غياب أكالده الثالثة كتكق ع عكدتيـ جميعنا، كذلؾ في قكلو تعالى:

﮺      ہ  ھ  ھ  ھھ   ے  ےۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴   ﮵   ﮶﮷  ﮸     ﮹

نفس يعقكب أٌف محنتو في بنيو قاربت أف  يحيث كقع ف (ّٖ)يكسؼ:چ﮻

تزكؿ، كأف بكارؽ األمؿ أخذت تمكح لو في األفؽ كليذا فيك عمى رجاء بأف الٌمو تعالى 

. فمٌما 2))سيمطؼ بو، كسيجمع شممو المبٌدد، كيعيد إليو أبناءه الذيف لعبت بيـ يد األحداث

ا كمخرجا عف قريب، فحكـ بيذا طاؿ حزنو كبالؤه عمـ أنو  تعالى سيجعؿ لو فرجن

بأٌف يكسؼ ال يزاؿ عمى قيد الحياة، ) . كىذا يشير أيضان إلى يقيف يعقكب)(3)الحكـ

( يرشدنا إلى أف نعي أف فيذا اليقيف كذلؾ األمؿ الصادراف عف حسف الظف باهلل )

 كعدـ الجزع لتكالي النكبات. تكالي األزمات كاشتدادىا ىك مقارب النفراجيا فعمينا بالصبر

كأخيرنا عاد يكسؼ إلى يعقكب_عمييما الٌسالـ_ عمى الرغـ مف طكؿ الغياب، كتحقَّؽ ما تكقَّع 

حيث كاف ىذا اإلحساس يزداد يكمان بعد يكـ، كلحظة بمحظة، كذلؾ لتيق ًنو كثقتو باهلل تعالى، فقاؿ 

چ ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ    وئچ بعد سنكات مف غيابو، كعمى بيعد أمياؿ مف مكانو: 

                                                           
 -، دار الكتاب العربي455ص 2، جزاد المسير في عمم التفسيرابف الجكزم، جماؿ الديف أبك الفرج،  -1

 ىػ، تحقيؽ: عبد الرزاؽ الميدم.1422بيركت، الطبعة األكلى:
 .32ص 7، جنالتفسير القرآني  لمقرآانظر: الخطيب،  -2
 .153ص18، ج مفاتيح الغيبانظر: الرازم،  -3
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ٍسٍب؛ بؿ كاف إدراكنا برجكع ْٗ)يكسؼ: ( فمـ يكف ىذا مجرٌد إحساس يشعر بو األب بابنو كحى

 ) كبالمقاء الذم ال بٌد منو، كىذا ما حصؿ بالفعؿ حيث تحٌققت رؤيا يكسؼ)) يكسؼ)

خكتو.   كالتقى بكالديو كا 

 :()المطمب الثالث: الوعي األمني  لدى يوسف 

كيتمٌثؿ في ما يأتي:

مقي كأف األمف ) استعصاـ يكسؼ )  .1 مف الكقكع في الفاحشة، كىذا يدؿ عمى كعيو الخي

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ قاؿ تعالى:  النفسي يتمثؿ في اجتناب الحرمات كمخالفة الشيكات،

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿٹ   ٹ     ٹ  

ـٌ بٌيف اهللِّ)يكسؼ:چٹ  ڤ ڃ  چ  تعالى اعترافيا، فقاؿ عمى لسانيا:( ث

ـ: بناء مبالغة يدٌؿ عمى االمتناع البميغ ) ِّ)يكسؼ:چ چ  چ   چ  چ "كاالستعصا

كالتحفٌظ الٌشديد، كأنو في عصمة كىك يجتيد في االستزادة منيا... كىذا بياف لما كاف مف 

كامتنع  أبى) " فيكسؼ)(1)ال مزيد عميو، كبرىاف ال شيء أنكر منو) يكسؼ)

" كىذا يعني (2)امتناعان بميغان، كرفض شٌتى المغريات مف امرأة العزيز، كلـ ييطكع نفسو ليا

 ) أنو قد تكمَّؼ المشٌقة في حجز نفسو عف الفعؿ، كىك قكؿ ييثبت أٌف رجكلة يكسؼ)

".(3)غير ناقٌصة، فقد جاىد نفسو ًليكبتىيا عف الفعؿ

                                                           
 .467ص 2، ج الكشاف الزمخشرم،  -1
 .15، عدد األجزاء: 354ص 7، جالتفسير الوسيط لمقرآن الكريمانظر: طنطاكم، محمد سيد،  -2
 . 6941ص 11، جالخواطرالشعراكم،  -3
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مراكدة امرأة العزيز، ألنو مف عباد اهلل المخمىصيف "أم: مف  )رفض يكسؼ )

، األخيار " ككاف مف دكاعي رفضو تمؾ (1)المجتبيف، المطيٌريف، المختاريف، المصطفٍيفى

يمانو القكم_ إدراكيو النعمة التي ىك فييا، كىي  المراكدة_ عدا خكفو مف اهلل تعالى كا 

ٺ  چأف يخكنو، كقد أحسف إليو، كآكاه فقاؿ: تربيتو في بيت زكجيا، أم: سيده فكٌيؼ لو

 (.ِّ)يكسؼ:چٿ    ٿ  ٿ  ٿٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤٺ

إنقاذ مصر مف أزمة اقتصادية متكٌقعة كادت أف تيفقر البالد، كتجيع العباد، بناءن عمى  .2

ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  چ الٌرؤيا التي رآىا الممؾ، قاؿ تعالى: ) تأكيمو )

ۆئ  ۈئۈئ   ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ی  ەئ      وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   

التي رآىا الممؾ كانت نذيرنا بجدب أخذكا  (2)"كىذه الرؤيا (ّْ)يكسؼ:چی ی

( ليا ىك الخٌطة األمنٌية االقتصادية (". ككاف تعبير يكسؼ(3)أيىبتو كأىعٌدكا لو عٌدتو

 التي أنقذت اقتصاد مصر.

ا تينبئ عف األحداث المقبمة فقد" كشؼ يكسؼ عف مضمكف رؤيا الممؾ كمحتكاىا، كأني

التي ستجرم عمى مصر خالؿ أربعة عشر عاما آتية! فاألعكاـ الٌسبعة المقبمة ىي أعكاـ 

( بتأكيؿ الرؤيا؛ (خصب، كاألعكاـ الٌسبعة التي بعدىا أعكاـ جدب، كلـ يكتؼ يكسؼ

اس عف بؿ أعطى التدبير الحكٌيـ الذم ينبغي أف يقكـ إلى جانب مدلكليا، كبيذا كشؼ لمن

مكىبة سياسٌية نادرة، كأطمعيـ منو عمى بصيرة نافذة، في اإلمساؾ بدٌفة السفينة في 

                                                           
.382ص  4، ج تفسير القرآن العظيمابف كثير،  -1
 مطالعة النفس الناطقة في ذاتيا الركحانية لمحةه مف صكر الكاقعات )الحميسي، نكاؼ بف صالح، الرؤيا: -2

 ـ(. 1994 -ىػ1414، الطبعة الرابعة 169، ص ()المنيج االقتصادي في التخطيط لنبي اهلل يوسف
دار الكتب ، 41ص 3، جالنكت والعيون)تفسير الماوردي(الماكردم، أبك الحسف عمي بف محمد بف حبيب،  -3

 .6العممية _ بيركت، تحقيؽ: السيد بف عبد المقصكد بف عبد الرحيـ، عدد األجزاء:
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"، إذ " قاؿ يكسؼ مبينا لممأل ما يجب (1)متالطـ األمكاج ليبمغ بيا مرفأ األماف كالسالمة

عمييـ عمميو لتالفي ما تدٌؿ عميو ىذه الرؤيا مف الخطر عمى البالد كالعباد، قبؿ كقكع 

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     چ("،2الذم بيٌنو في سياؽ ىذا التدبير العممي) تأكيميا

كالمتأمؿ ليذه اآلية يالحظ أنيا اشتممت عمى ( ْٕ)يكسؼ: چڎ  ڎ  ڈ        ڈ  ژ  ژ

 : (3)عٌدة عناصر إلدارة األزمة االقتصادية، كىي

 االىتماـ بالٌزراعة.- أ

 زيادة اإلنتاجٌية. - ب

 التخزيف.تقميؿ الفاقد عف طريؽ سالمة - ت

 ترشيد االستيالؾ كالفائض.- ث

أم:  (ْٕيكسؼ:)چ ڇڇڇڍچ أما االىتماـ بالزراعة كزيادة اإلنتاجية، ففي قكلو:

 .(4)ازرعيكا سبعى سنيف متتاليات بجٌد كاجتياد

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  چ كأما تقميؿ الفاقد عف طريؽ سالمة التخزيف، فدٌؿ عميو قكلو:

ا( كىذا مشكرة أشار بيا نبٌي ْٕ)يكسؼ:چڎ فأمرىـ ، اهلل عمى القكـ، كرأمه رآه ليـ صالحن

 .(5)بترؾ الحنطة في السنبمة؛ لتككف أبقى عمى الزماف، فال تفسد بالسكس أك غيره

                                                           
 .1283 -1282ص 6، جالتفسير القرآني  لمقرآنانظر: الخطيب،  -1
 .213ص 12، جتفسير المناررضا،  -2
جامعة اإلسالمية )دراسة مكضكعية(، مجمة الإدارة األزمات من وحي القرآن الكريماليازجي، صبحي رشيد،  -3

 http://www.iugaza.edu.ps/ar/periodical ـ.2011غزة، -العدد التاسع عشر العدد الثاني
 .247ص 4، جمعالم التنزيلانظر: البغكم،  -4
، كانظر: 247ص 4، جمعالم التنزيل، كانظر: البغكم، 126ص 16، ج جامع البيانانظر: الطبرم،  -5

 -، دار الكتب العممية52ص 4، جنظم الدرر في تناسب اآليات والسورالبقاعي، برىاف الديف إبراىيـ بف عمر، 
 .8ـ، تحقيؽ: عبد الرزاؽ غالب الميدم، عدد األجزاء:1995 -ىػ1415بيركت، 
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بقاء ما فضؿ  فكاف ما أشار بو يكسؼ مف االٌدخار تمييدا لشرع اٌدخار األقكات لمتمكيف كا 

ٌب إذا تراكـ بعضو عف أقكاتيـ في سنبمو؛ ليككف أسمـ لو مف إصابة الٌسكس  الذم يصيب الحى

 (.1)عمى بعض فإذا كاف في سنبمو دفع عنو السكس

قصدى ترشيد االستيالؾ، فأمرىـ بحفظ   (ْٕ)يكسؼ: چڈ ڈ ژ  ژچ كفي قكلو: 

كقيؿ: ىي دعكة إلى التزاـ القصد كاالعتداؿ خالؿ سنكات  .(2)األكثر، كاألكؿ بقدر الحاجة

الخصب، كأٌف عمى الناس فييا أف يأخذكا القميؿ كما يسٌد حاجة الجكع، كأف يعيشكا في حاؿ أشبو 

ال  بحاؿ الحرب، كبذلؾ يمكف أف يكاجيكا ىذه المحنة المقبمة عمييـ، كأف يخرجكا منيا سالميف، كا 

ياـ الجدب المقبمة عمييـ، ىمككا جميعنا. فيـ مقدمكف عمى حرب فإنيـ إف نىسيكا في خصبيـ أ

 .(3)قاسية مع الجدب كالقحط، فإذا لـ يستعٌدكا ليذه الحرب ىمككا بيد الجكع كالحرماف

ـٌ أكمؿ يكسؼ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ    گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ    چ ( تعبير الرؤيا فقاؿ: (ث

، يأكؿ أىمييٌف ما اٌدخرـت ( ْٖيكسؼ:)چڳ  ڱ   ڱ أم يأتي مف بعد ذلؾ سبعي سنيفى مجدباتو

. كقاؿ الٌسعدٌم: إال (4)ما تحبسكف لتزرعكا؛ ألٌف في استبقاء البذر تحصيف األقكاتألجميٌف، إال 

" كىذا إرشاد بضركرة تخزيف البذكر؛الستبقاء (5)"تمنعكنو مف التقديـ ليف قميال مٌما تحصنكف أم:

 .(6)لمزراعة جزء مف القمح

                                                           
 .74ص 12، جالتحرير والتنويرانظر: ابف عاشكر،  -1
.247ص 4، جالتنزيلمعالم انظر: البغكم،  -2
 -1282ص 6، جالتفسير القرآني  لمقرآن، كانظر: الخطيب، 263ص 12، جتفسير المنارانظر: رضا،  -3

1283. 
الرياض المممكة –، دار عالـ الكتب 204ص 9، ج الجامع ألحكام القرآن انظر: القرطبي، محمد بف أحمد، -4

 ارم.ـ، تحقيؽ: سمير البخ2003 -ىػ1423العربية السعكدية، 
 .399ص 1، جتيسير الكريم الرحمنالسعدم،  -5
 .3358ص 6، جالخواطرانظر: الشعراكم،  -6
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 (ْٗ) يكسؼ:چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ كبعد تعبير الرؤيا قاؿ: 

( لـ تكف كحينا، بؿ ىي كعي؛ ألٌف العادة جارية بأف انتياء الجدب (كىذه بشارة مف يكسؼ 

ـٌ إنو  الخصب، أك ألف الٌسٌنة اإلليية عمى أف يكٌسع عمى عباده سبحانو بعد ما ضٌيؽ عمييـ، ث

كىذا ىك التنب ؤ الصادؽ "كالذم لـ  (1)بعد أف أفتاىـ كأرشدىـ كبٌشرىـ كاف يتكٌقع كقكع ما أخبر بو

نما ىك مٌما عٌممو اهلل تعالى يكسؼ ( فأفادىـ بو مف غير ما سألكه ذلؾ (تدٌؿ عميو الرؤيا، كا 

لعاـ الذم يغاث فيو ". فيأتي ا(2)إحسانا منو، كلحكمو عالية أرادىا اهلل تعالى كىك الحكٌيـ العميـ

"كىذا عمـ آتاه اهلل  (3)الناس" أم يينقىذيكف كفيو يعصركف أم: يىنجكف مف الكرب، كالٌشٌدة كالجدب

 ".(4)يكسؼ لـ ييٍسأؿ عنو

( لمممؾ بعد تعبير الرؤيا، حيف طمب منو أف (كىذا ما يفيـ مف قكؿ يكسؼ الٌصٌديؽ 

                                     ؾ الٌظركؼ الٌطارئة، قاؿ تعالى عمى لسانو:يتكٌلى مسؤكلية خزائف البالد، كاقتصادىا في تم

 (.ٓٓ)يكسؼ: چڄ   ڃ   ڃ  ڃڃ  چ     چ  چ  چ 

( بما حباه اهلل مف عمـ كبصيرة (كمف جانب آخر، فال يخفى التدبير الحكٌيـ ليكسؼ 

يالت، كحافظ عمى كتخطيط سميـ، محكـ، حيث تخٌطى عصر العقبات، كجٌنبى مصر شٌر الك 

األمف، فقمت المكارد االقتصادية كندرت، كعـٌ القحط كالجفاؼ المناطؽ كافة آنذاؾ، كىذا مدعاة 

لمعىكز الذم يؤٌدم إلى الٌسرقة، أك قطع الٌطريؽ، أك الغٌش، أك االحتكار، كانتشار الفساد في 

لحماية مصر داخميان األرض، كلكنو استطاع تفادمى ذلؾ بكضعو الخٌطة المستقبمية األمنٌية 
                                                           

 6، جروح المعاني في تفسير القرآن والسبع الثانيانظر: األلكسي، شياب الديف محمكد بف عبد اهلل،  -1
 .16ء:ىػ، تحقيؽ: عمي عبد البارم عطية، عدد األجزا1415بيركت،  -، دار الكتب العممية466ص

مكتبة  619ص 2،ج أيسر التفاسير لكالم العمي الكبيرالجزائرم، أبك بكر جابر بف مكسى بف عبد القادر،  -2
 .5ـ، عدد األجزاء:1997 -ىػ1418المدينة المنكرة،  الطبعة الثالثة  -العمـك كالحكـ

 .4بيركت، عدد األجزاء:، دار الكتب العممية 124ص2، ج تفسير السراج المنيرالشربيني، محمد بف أحمد،  -3
 .130ص 16، ج جامع البيانالطبرم،  -4
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كخارجيان، إضافة إلى الحماية األمنٌية لذلؾ المخزكف لمكصكؿ إلى بٌر األماف مف سني القحط، 

 .))(1)كذلؾ بفضؿ اهلل تعالى القدير ثـ بتخطيط يكسؼ

(، إذ اتخذ االحتياطات كاٌفة (كىكذا يتبٌيف مدل الكعي االقتصادٌم لنبٌي اهلل يكسؼ 

حدكث أزمة اقتصادية، فبٌيف كٌيفية المكاجية مف خالؿ خٌطة اقتصادية، التي تقي بالد مصر مف 

أصبحت مثاالن لالستشراؼ االقتصادٌم الذم يحٌقؽ األمف الغذائٌي، استطاع مف خالليا تحقيؽ 

االكتفاء الذاتي مف الغذاء، بؿ تعٌدل ذلؾ إلى إنقاذ البالد المجاكرة؛ فآمنيـ مف ىالؾ كأزمة 

 سكؽ التصدير كمٌكنيـ مفى االستيراد.اقتصادية، ففتح ليـ 

 بإخكتو كذلؾ مف خالؿ: ((الكعي األمنٌي في التقاء يكسؼ .3

ڱ  ڱ        چبنفسو، ككتماف ذلؾ عف إخكتو، قاؿ تعالى: () عدـ تعريؼ يكسؼ - أ

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  

﮿    ھھ ے    ے    ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  ﮵﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻    ﮼ ﮽  ﮾  

، كجعمو يعرؼ إخكتو مف غير ()( حيث مٌكف اهلل يكسؼَٔ–ٖٓ)يكسؼ:چ ﯀

أف يعرفكه، فمـ يىكشؼ سٌره ليـ، كييعٌرفيـ عمى نفسو، فالٌصراع مازاؿ قائمان، كال بٌد مف 

كتو كبذلؾ يستطيع أف يتعامؿ مع االستمرار في )الخٌطة األمنٌية(  دكف أف يعرفىو إخ

 . (2)األحداث بحكمةو كحنكةو، ليؤكؿ األمر إليو في النياية

(، كىي طمب إحضار أخيو بنياميف مع إخكتو، إذ بدأ (الحيمة التي دٌبرىا يكسؼ- ب

ـٌ ) يكسؼ) بتنفيذ خٌطتو، كذلؾ باستدراج إخكتو إلحضار أخيو )بنياميف( معيـ إليو. ث

ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   چكاصؿ خطٌتو بدىاءو؛ إلبقاء أخيو عنده، قاؿ تعالى: 

                                                           
 .81،234، ص ()المنيج االقتصادي في التخطيط لنبي اهلل يوسفانظر:الحميسي،  -1

 .12، صاألمن والقرآنانظر: يكسؼ،  2- 
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( (( كأسٌر يكسؼ69)يكسؼ:چحب   خب    مب  ىب  يب  جت  حت  خت  مت  جبيئ

م تصٌرؼو يفسد إلى أخيو، كأخبره أنو أخكه، كينبغي عميو أف ال يجزع، فيتصٌرؼ أ

 .(1)الخٌطة

 .(2))تدبير تيمة السرقة لبنياميف؛ لمبقاء مع يكسؼ)- ت

فالخٌطة األمنٌية المحكمة تقتضي أف ييٌتيـ األخ )بنياميف( بتيمة الٌسرقة؛ لكي يبقى مع أخيو 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ   ( لتحقيؽ ذلؾ، قاؿ تعالى:فيخطٌط يكسؼ )

ـ لمخطٌة؛ فيبدأ التفتيش َٕ)يكسؼ: چپ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ ـ يبدأ التنفيذ المحك ( ث

بأكعية اإلخكة، عمى الرغـ مف تيٌقنو أٌف الٌسقاية في كعاء أخيو الٌصغير، دىفعان لمٌتيمة، كسىتران لما 

دٌبره مف الحيمة لتحقيؽ ىدفو. كىذا يرشد إلى كجكب اتخاذ الخطكات كاإلجراءات الالزمة مف أجؿ 

( كعممو بشرع مف نجاح التخطيط بإحكاـ، كيدٌؿ أيضان عمى إدراؾ يكسؼ )التمكيو الذم يض

مَّـ بسىًرقتو إلى مىٍف سرؽ منو حٌتى يستىًرٌقو خكتو؛ فقد كاف في شرعيـ "أٌف الٌسارؽ ييسى ("، 3)أبيو كا 

كفي ىذا إشارة إلى ضركرة العمـ كاإلحاطة بالقكانيف كاألنظمة المعمكؿ بيا عند األطراؼ المقابمة؛ 

(، كلكال معرفتو ىذه بتمؾ القكانيف لما (فقد كاف ىذا األمر جزءان ال يتجزأ مف خطة يكسؼ 

( لـ ييستىفىٌز عندما سمع كالمان مف اإلخكة يسيء إلى (كتب النجاح لتمؾ الخطة، ثـ إف يكسؼ

 سمعتو كشرفو، ألٌف أماـ عينيو ىدفان ال بٌد مف بمكغو، كلـ يحف الكقت لمكشؼ عف نفسو كسٌره

ٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ    چكىك إف فعؿ، فسيجيض خطٌتو بيديو، كيحبط كٌؿ ما عمؿ كخطٌط لو:

ـ يخرجو عف طكره، كـل ٕٕ)يكسؼ:چېۅ  ۉ  ۉ  ې    ـ، كل ـ ييزٌه ىذا االفتراء الظٌال ( فم

                                                           
 .12، صاألمن والقرآنانظر: يكسؼ، محمد بساـ،  -1

 .13انظر: المصدر السابؽ، ص 2-
 .182ص 16، ججامع البيانالطبرم،  -3
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ۈئ  ۈئ  ېئ        ۆئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  وئې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئچ  يفقده صكابو

المحافظة عمى رباطة الجأش كعدـ االنجرار كراء ( كفي ىذا تنبيو إلى ٕٕ)يكسؼ: چېئ

االستفزازات التي مف شأنيا أف تكشؼ ىكية صاحبيا في كقت ىك بأمس الحاجة إلى إخفاء 

_بعد استنفاد ((ىكيتو؛ لكف عندما حاف الكقت لكشؼ الٌسٌر كتحقيؽ اليدؼ، لـ يترٌدد يكسؼ

ف ىذا الكشؼ جزءان مف الخٌطة، كٌؿ أركاف خٌطتو_ في الكشؼ عف نفسو ككشؼ سٌره، كقد كا

 چڎڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  چ كحمقةن مكمٌمةن ليا، لبمكغ اليدؼ:

گ  گ    گک  ک  ک  ک  گ  ڑڈ  ژ    ژ  ڑچعندئذو اكتشفكا الٌسٌر: (ٖٗ)يكسؼ:

( كتحٌقؽ اليدؼ َٗ)يكسؼ:چ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڳڳ   ڳ

 ، ـٌ نٌفذىا بإحكاـو (كبالخٌطة األمنٌية المحكمة التي كضعيا يكسؼبإذف اهلل كعكنو كقدرتو أكالن ( ث

كدىاء، ككاف مف ثمرات ذلؾ الٌدىاء األمنٌي أف جمع اهلل الٌشمؿ، كاجتمعت األسرة مف جديد، 

چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      چ   (، قاؿ تعالى:كتاب اإلخكة إلى اهلل)

ـ في الكعي األمني، كىذا (ٗٗ)يكسؼ:چڌ    ڎ  ڎ  ڈ  يؤدم إلى  يفيد أف التخطيط المحك

 نتائج دقيقة كمضمكنة بإذف اهلل تعالى.

( كاف لديو الكعي النفسٌي، كاألخالقٌي، كاالجتماعٌي (يتضح مما سبؽ أٌف يكسؼ

كاالقتصادٌم كالسياسي. كقمما تجتمع ىذه في شخصية كاحدة كلكنو نبي مؤيد مف عند اهلل تعالى 

ًفيًّا لسٌيده، كمخمصان لمىٍف أحسف إليو فمـ يخنو في  فقد كاف تقيان  نقيان، فعٌؼ نفسو عف الفاحشة، كى

أىؿ بيتو، ككاف _إضافة إلى عممو بتأكيؿ الرؤيا_ لديو الكعي االقتصادٌم الذم جعمو ينقذ مصر 

بقائو حيث كاف عمى  مف أزمة اقتصادية، ككاف يمتمؾ البراعة التي مٌكنتو مف إحضار أخيو، كا 

 راية بشرع غير مصر، فدٌبر تيمة الٌسرقة ليبقيىوي عنده.د
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 (: (المطمب الرابع: الوعي األمني  لدى داود

 :كيتمٌثؿ في أمكر منيا

ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  چ انضمامو لمجيش، كقتؿ جالكت، قاؿ تعالى:  .1

ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴   ﮵  ﮶  

﮽  ﮼   ﮻   ﮺    ﮹   ﮸   نيًسبى إلى ( مما ُِٓ)البقرة:چ﮷ 

داكد اختراع المقالع، ككاف ذلؾ في المعركة التي دارت بيف طالكت كجالكت، حيث 

( أحد جنكد طالكت، كقد ذىكرت التفاسير ركايات لـ تثبت، كىي  (كاف داكد

إسرائيميات ييفىكَّضي العمـ بصٌحتيا إلى اهلل تبٌيف كٌيفية قتؿ داكد لجالكت بالمقالع، كلكف 

تنفي استخداـ المقالع، أك تبٌيف كٌيفية القتؿ، كقد تكالت أقكاؿ  ليس لدينا ركايات

 .(1)المفٌسريف عمى أنو لـ يكف معو مف الٌسالح إال مقالع

"كداكد كاف فتنى صغيرا مف بني إسرائيؿ كجالكت كاف ممكا قكينا، كقائدا مخكفا، كلكٌف اهلل 

إنما تجرم بحقائقيا، كحقائقييا شاء أٌف يرل القكـ كقتذاؾ أف األمكر ال تجرم بظكاىرىا، 

كا ىـ بكاجبيـ، كيفكا اهلل  يعمميا ىك، كمقاديرىا في يده كحدىه، فميس عمييـ إال أف ينيضي

ـٌ يككف ما يريده اهلل بالٌشكؿ الذم يريده، كقد أراد أف يجعؿ مصرع ىذا الجٌبار  بعيدىـ، ث

لذيف يرىبكنيـ ضعاؼ يغمبيـ الغشكـ عمى يد ىذا الفتى الٌصغير، ليرل الناس أف الجبابرة ا

 ".(2)الفتية الٌصغار حيف يشاء اهلل أف يقتميـ

                                                           
الرياض،  -، دار الكطف254ص 1، جتفسير القرآنانظر: السمعاني، أبك المظفر منصكر بف محمد،  -1

لطائف ، كانظر: القشيرم، 6ـ، تحقيؽ: ياسر بف إبراىيـ كغنيـ بف عباس، عدد األجزاء:1997-ىػ1418
 .94ص 1، جاالشارات

 .270ص 1، جفي ظالل القرآنقطب،  -2
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( يمكف القكؿ مما سبؽ إٌف ىزيمة جالكت كجنده كانت بعد عكف اهلل كنصره بقتؿ داكد )

لجالكت بالمقالع، كلذلؾ فال مانع مف استخداـ أٌم كسيمة صغيرةن كانت أك كبيرة، حديثةن أك قديمةن 

متطكرة أك بدائية لدفع ظمـ الٌظالميف، كرٌد كٌيد الميٍعتىًديف. كىذا مف اإلعداد المستطاع المأمكر بو 

تؿ بعدٌة ( فالكاثؽ بنصر اهلل ال يقأَ)األنفاؿ:چۇ  ۆ  ۆ  ۈچ في قكلو تعالى: 

نما بعقيدة ككفاح ميما صغر سٌنو أك قٌؿ سالحو، فالمقالع أداة مف أدكات  كسالح فحسب، كا 

الحرب كالقتاؿ، كتشبو اليكـ قاذفات القنابؿ كالٌصكاريخ، أك ما يسٌمى بالراجمات؛ إذ يمكفي تطكيره 

 ليحٌقؽ اليدؼ المنشكد في قتاؿ أعداء اهلل.

ِٓ)البقرة:چ ے  ھ  ھچ صناعة الدركع، قاؿ تعالى:  .2 يعني: عمٌمو صنعة ) ُ

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ  كما في قكلو تعالى: (1)الدركع، كالتقدير في السٌرد

كالمَّبكس عند العرب: الٌسالح كمٌو، درعنا كاف أك ) َٖ)األنبياء: چٴۇ  ۋ  ۋ

ا، لتحصنكـ مف بأسكـ، أم لتحرزكـ مف آالت الحرب  (2)جكشنا أك سيفنا، أك ريٍمحن

مَّقيا  )الٌسيؼ كالٌسيـ كالٌرمح( كقد كانت قبؿ داكد صفائح، فأٌكؿ مىٍف سىرىدىىا كحى

ک  ک    ک  گ  گ  گ   چ لو الحديد، قاؿ تعالى: () فأالف اهلل (3 ))داكد)

ديد كاف في يده كالطٌيف كقد ذيكر أٌف الح (ُُ-َُ)سبأ:چگ  ڳ  ڳ  ڳ

فىو في يده كٌيؼ يشاء، كال يحتاج أف ييدخمىو نارنا، كال  رٍّ المبمكؿ، أك كالٌشمع كالعجيف، ييصى

كىي:  چ گ  گ   گ چيضربو بمطرقة؛ بؿ كاف يفتمو بيده مثؿ الخيكط؛ كليذا قاؿ:

                                                           
.370ص 5، ججامع البيانالطبرم،  -1
رىده  -2 ٍكشىف الدٍٍّرع كاسـ الرجؿ كقيؿ الجٍكشىف مف السالح زى الجٍكشىف: اسـ الحديد الذم ييمبىس مف السالح ...كالجى

) ابف منظكر،   (.88ص 13، جلسان العربييمبىسو الصدري
 .320ص 11، جحكام القرآنالجامع أل، كانظر: القرطبي، 480ص 18، ججامع البيانانظر: الطبرم،  -3
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نما كان ت قبؿ ذلؾ الدركع الككامؿ الكاسعات الٌطكاؿ، فيك أكؿ مىٍف عمميا مف الخمؽ، كا 

كالٌسرد نسج الدركع، يقاؿ لصانعو: السراد كالزراد،  چڳ  ڳ  ڳ چصفائح، ـث قاؿ: 

 .(1)كيقاؿ: قدر المسامير في حمؽ الدرع

إذ إنو ابتكر الدركع كصنعيا بيديو؛ ًلتىقيى المقاتؿ في ) يتبٌيف مما سبؽ كعيي داكد)

الٌصنائع كاألدكات التي تقي مف آالت الحرب مف الًجراحات، كىذا يشير إلى ضركرة تعٌمـ 

سكاء كانت  الحرب، كما يمـز المقاتؿ ًمٍف كسائؿ الحماية ًمفى آالت العدٌك العديدة أٌيا كانت

 كسائؿ مادية أك حتى برامج إلكتركنية. 

ڄ  ڃ    چ حكمو بيف الخصـ كا دراؾ ما كراء القضيٌة مف النكايا السٌيٌئة. قاؿ تعالى:  .3

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ    گ      گ  گ     ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ    ں  ں     

﮲   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ   ہ  ھ  ھ  ھ   ھے  ے  ۓ ۓ  

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

 .(ِْ -ُِ)ص:چ          

، ككاف لو يـك ()كنبأ الخصـ ىذا أٌف جماعة مف األعداء أرادكا أف يقتمكا نبيَّ الٌمو داكد 

يخمك فيو بنفسو، كيشتغؿ بطاعة رٌبو، فانتيزكا الفرصة في ذلؾ اليكـ كتسٌكركا المحراب، فمٌما 

قالكا: خصماف بغى بعضنا دخمكا عميو كجدكا عنده أقكاما يمنعكنو منيـ، فخافكا فكضعكا كذبا، ف

                                                           
، كانظر: 497ص  6، جتفسير القرآن العظيم، كانظر: ابف كثير، 359ص20، ججامع البيانالطبرم،  -1

.388ص 6، جمعالم التنزيلالبغكم، 
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ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ    ں  ں     چ . كىي في قكلو تعالى:(1)عمى بعض إلى آخر القٌصة...

( أم، إٌف أخي ىذا يممؾ تسعا كتسعيف شاة، كأممؾ ِّ)ص: چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ

ـٌ ذكر _سبحانو_ حكـ داكد في الكاقعة فقاؿ:      شاة كاحدة، فقاؿ: ممٍٍّكنييا كغمبنى في المحاٌجة، ث

ـ مف شيمة اإلنساف ِْ)ص: چ ہ   ہ  ھ  ھ  ھ   ھچ  ـٌ استطراده إلى بياف أفَّ الظٌم ( ث

( ِْ)ص:چ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹ ﮺   ﮻  ﮼    ﮽  ﮾  ے  ۓ    ۓ ﮲   ﮳     ﮴ چ فقاؿ:

ٌف كثيرنا مٌمف يتعاممكف معنا يجكر بعضيـ عمى بعض حيف التعامؿ، إال مىٍف يخافكف رٌبيـ  أٍم: كا 

كيؤمنكف بو كيعممكف صالح األعماؿ، فإٌف نفكسيـ تعزؼ عف الٌظمـ، كما أقٌؿ ىؤالء عددا كأندرىـ 

ـٌ ذكر أٌف داكد  أنيما قد جاءا لالغتياؿ، ثـ تبٌيف لو غير ما كاف قد  كاف قد ظفٌ () كجكدا، ث

                    چ ظٌف فقاؿ: ﯁   أم، كظٌف داكد أٌف  (ِْص:)چ﯀ 

 .(2)دخكليما عميو في ذلؾ الكقت، كمف تمؾ الجية ابتالء مف الٌمو تعالى ألجؿ أف يغتالكه

ف ظٌف داكد في الخصميف أنيما دخال عميو في مثؿ ىذا الكقت، كمف غير الباب  ()كا 

إلرادة االغتياؿ ىك ظفه لو ما يؤٌيده مف الدالئؿ، كشكاىد الحاؿ ال سٌيما، كأٌف ىذه الخصكمة التي 

، كالتي ال )ترافعا إليو فييا ليست مف معضالت المشاكؿ التي ييحتاج فييا إلى حكـ داكد )

اليـك التالي حٌتى يجمس لمقضاء؛ إذ ليس فييا ما يدعك إلى المبادرة تحتمؿ االنتظار إلى 

كالتقاضي في غير مكعد القضاء، كالكصكؿ إلى القاضي عمى تمؾ الحاؿ المريبة، فال بٌد أنيما 

قد كانا يريداف غرضا آخر أخفياه غير ما كاف قد ظير منيما، ذلؾ الغرض ىك إرادة االغتياؿ، 

                                                           
 .381، ص26جمفاتيح الغيب، انظر:الرازم،  - 1
نبأ الخصـ كالقكؿ بأف ، كلممفسريف كجيات نظر أخرل في 99ص 23، جتفسير المراغيانظر: المراغي،  -2

ىك تسرعو في الحكـ دكف السماع مف المدعى عميو كاالكتفاء بالسماع مف المدعي كقد ريد ىذا  ()خطأ داكد 
، دار الكتب العممية_بيركت، الطبعة 55ص 4،جأحكام القرآناهلل،  القكؿ )انظر: ابف العربي، محمد بف عبد

 .)4القادر، عدد األجزاء:ـ، تحقيؽ: محمد عبد 2003ىػ_1424الثالثة 
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حاطتو بيما، فاخترعا سببا لمجيئيما كما منعيما مف تنفيذه إ ال يقظة الحراس، كالخدـ، كالحشـ، كا 

ًفيى عمييما، كألجمو تسٌكرا المحراب، كمٍما يرشد إلى ىذه الٌنٌية  إليو، كىك مجيئيما لالستفتاء فيما خى

ـ الٌناًس عمى البيكت لمتقاضي بيذه الٌصفة التي جاءكا بيا ل يس المبٌيتة نٌية االغتياؿ أفَّ تيج 

بالمألكؼ كال المعركؼ في أٌم عصر، إضافة إلى أٌف اغتياؿ األنبياء كاف معركفا في بني 

)البقرة: چ      ڭ   ڭچ إسرائيؿ، فقد قتمكا أشعيا كزكريا كما يرشد إلى ذلؾ قكلو:

غرضيما كتظاىرت عميو األدٌلة، ىـٌ أف ينتقـ منيما كيجازم الٌسٌيئة ()كحيف عمـ داكد ) ُٔ

ـٌ استغفر رٌبو ًلمىا كاف قد عـز عميو مف كلكنو رأ ل أٌف مقاـ النبكة أمثؿ بو الٌصفح كالعفك، كمف ث

. كىذا ىك الخطأ الذم ارتكبو، فقيؿ: أدرؾ أنو أخطأ حيف أساء (1)االنتقاـ تأديبا ليما كألمثاليما

ال إذف، كتكٌجس كقيؿ:" كلٌما دخمكا عمى داكد ب (2)الٌظٌف بالخصمٍيًف، فقد ظف أنيما أتيا الغتيالو

منيـ خيفة كظٌف بيـ الٌظنكف، كىـٌ بذلؾ أف يصيبيـ بسكء كانت ىذه الكاقعة فتنة كابتالء لداكد، 

ثـ إنو استغفر رٌبو مٌما ىـ بو مف االنتقاـ، كتاب عٌما دار بخمده مف ظٌف، كخرَّ راكعا، فتاب الٌمو 

 ".(3)عميو كغفر لو

( في أنو أىدرؾ ما كراء ىذه القٌصة كاكتشؼ نٌية (يتبيف مٌما سبؽ الكعي األمني لدل داكد 

الخصـ، كقد كانت ىناؾ مؤٌشرات تبٌيف أنيـ أرادكا لو الٌشٌر لٌما ظٌف أنيما أتيا الغتيالو كعـز عمى 

 االنتقاـ كلكنو عمـ ابتالء اهلل لو بيـ فاستغفر رٌبو كخٌر راكعان، كأناب.

 

 

 
                                                           

 .100ص 23، جتفسير المراغيانظر: المراغي،  -1
 .186ص 23،جالتفسير المنير انظر: الزحيمي، -2
 .3، دار الجيؿ الجديد، عدد األجزاء:237ص 3، جالتفسير الواضححجازم، محمد محمكد،   -3
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 (:(المطمب الخامس: الوعي األمني  لدى سميمان

( تزخر بالمعاني كالعبر األمنٌية، التي تيعٌممنا أٌف العمؿ األمنٌي (قٌصة سٌيدنا سميماف

اإلسالمٌي مف األعماؿ الميٌمة التي ينبغي لممسمـ أف يتقنيا كيطٌكر أساليبيا؛ لكٌي يستطيع 

 .(1)التعامؿ مع كٌؿ الٌظركؼ التي تحيط بو أك تطرأ عميو

 ( في ما يأتي:(سميمافكيظير الكعي األمنٌي لدل 

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  چ تفقٌده لمطٌير، قاؿ تعالى: .1

 (ُِ –َِ)النمؿ: چى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ     وئ   وئ  ۇئ  ۇئ

 :( في تفٌقد الٌطير مف خالؿ ما يأتي(كتظير الٌشخصٌية األمنٌية لسميماف  

(  َِ)النمؿ:چۈ  ٴۇ چ عالى: في قكلو ت( 2)المتابعة كالمراقبة مف القيادة لجندىا- أ

( كانت بارزة كقائد أمني عظيـ، إذ لـ يىٍخؼى عنو ىدىد صغير (فشخصٌية سميماف

حيف تفق ًده لمطٌير، كمعنى ىذا أنو كاف يعرؼ أيف مكاف اليدىد، فنظر إليو، فمـ يجده 

فسأؿ عنو، فيي شخصٌية القائد األمنٌي، المحيط بكٌؿ شيء عف جنكده، يستفسر 

ل عنيـ كيتعٌرؼ عمى أحكاليـ، ليعرؼ الجميع أنو لف يستطيع أحد أف يغيب كيتحرٌ 

 .(3)دكف معرفتو

عدـ اإلسراع في تكجيو التيمة؛ مع إبقاء االحتماؿ مفتكحان في أف القائد نفسو ىك - ب

ـ نفسو فقاؿ: (المخطئ؛ فسميماف ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې     چ( قد بدأ باتيا

                                                           
، الممتقى التربكم  ، كانظر: سمسمة الكعي األمنيٌ 22-20انظر: يكسؼ، األمف كالقرآف، ص  -1

http://www.mltaka.net/forums/multka63811 
 .365، صإدارة األزمات من وحي القرآن الكريمانظر: اليازجي،  -2

-، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالميةاألمن في ضوء القصص القرآني  انظر: الجدبة، سامي محمد بشير، 3- 
 .63ص، 2012غزة، إشراؼ زكريا إبراىيـ الزميمي
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عمى ( كفي ىذا تكجيو أمني رائع؛ لما فيو مف المحافظة َِ)النمؿ: چې

 العالقة المتينة بيف القائد كالرعية.

ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ     چ مف قكلو:  (1)حزـ القيادة كالمحاسبة كقت الحاجة- ت

 (.ُِالنمؿ:)چوئ   وئ  ۇئ  ۇئ

كيبرئ مف أىـ ما يحقؽ الكعي األمني إفساح المجاؿ أماـ المتيـ ليدافع عف نفسو، - ث

ساحو فقد تكعد لو بالعذاب أك الذبح إف لـ يأت بما يبيف عمة غيابو كيدفع عنو 

ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ     وئ   وئ  ۇئ  چ العقاب في قكلو:

 (.ُِالنمؿ:)چۇئ

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     چ : كيٌفية تمقٌيو النبأ الذم كرد إليو، قاؿ تعالى .2

پ  پ  پ  پ   ڀ   ٱ    ٻ  ٻ    ٻ  ٻ ی  ی  ی  ی  جئ  حئ   

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

 (. ِْ –ِِ)النمؿ:چڤ     ڤ  ڤ  ڤ

 عند سماع ىذا النبأ في أنو:()كيتمٌثؿ الكعي األمنٌي الٌنبكٌم لدل سميماف

ـ يتٌخذ أمٌ مكقؼو حتٌى تثبَّت مف صحٌتو- أ ـ ييممو كل ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ    چ : (2)ل

 .(ِٕ)النمؿ:چک  ک

                                                           
 .365، صإدارة األزمات من وحي القرآن الكريمانظر: اليازجي،  .-1
 .21، صاألمن والقرآنانظر: يكسؼ،  -2
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نما أرسمو - ب تحقَّؽ مف النبأ بكاسطة اليدىد دكف غيره، فمـ يكٌمؼ أحدان مف الجنكد، كا 

ًة الفراسًة، كلئالَّ يبقى لو عذره  ىك"ًلما عايفى فيو مف مخايؿ العمـً كالحكمًة، كصحَّ

 ."(1)أصالن 

يدعكىا  إلى ممكة سبأ مع اليدىد كتابان  ()دعكتو لممكة سبأ كقكميا؛ إذ أرسؿ سميماف .3

ـ، ىي كقكميا، قاؿ تعالى:  ک  گ    گ     گ  گ      ڳ  ڳ  ڳ  چ فيو إلى اإلسال

"كىذا تدبير تقًضي بو الحكمة كالكيٌاسة، كتفرضو أصكؿ (ِٖ)النمؿ:چڳ  ڱ  ڱ

 ".(2)الحكـ كمقتضيات الٌسياسة

 ، فكانت مف خالؿ ما يأتي:()أما االجراءات األمنٌية  التي أمر بيا سميماف

 اليدىد بإرساؿ الكتاب دكف أف ييطمعو عمى ما يحتكيو.كٌمؼ - أ

گ  چ أىمىرى اليدىد أف يمقيى الكتاب عمى القـك بأدب، كىذا ييممح مف المٌفظة في قكلو: - ب

 ". (3)"أم: فألًقو إلييـ كال تقؼ منتظران  (ِٖ)النمؿ: چگ 

، فقاؿ لو:- ت ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ أرشده إلى أف ينتظر ليرل ردٌة فعؿ القـك

"أم تنحَّ عنيـ بمكاف قريب تتكارل فيو، ليككفى ما يقكلكنو بمسمعو  (ِٖالنمؿ:)چڱ

 ".(4)منؾ

كاف كتابيو كتابنا آمننا، كفيو نصيحة كدعكة إلى النجاة؛ إذ  ()كمٌما يمفت االنتباه أٌف سميماف 

ـ ىك أف ييسممكا كحسب، كيظير ذلؾ في قكلو: ﮲   چ  كٌضح فيو أٌف ما يريده مني ے  ۓ  ۓ 

                                                           
 .283ص 6،جإرشاد العقل السميم إلى مزايا القرآن الكريمأبك السعكد،  -1
 .240ص 10، جالتفسير القرآني  لمقرآنالخطيب،  -2
 .128ص 5، جمعاني القرآنالنحاس،  -3
 .363ص 3، جالكشاف. كانظر: الزمخشرم، 554ص24، جمفاتيح الغيبالرازم،  -4
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نما يحمؿ دعكة إلى الٌسالـ  (ُّ)النمؿ:چ﮳ " فكاف الكتاب ال يحمؿ كعيدا، كال تيديدا، كا 

 .1)")كاإلسالـ

رفضو اليدية؛ إذ إف ممكة سبأ أرادت أف ال تنجرَّ إلى الحرب، كىذا يدٌؿ عمى كعيو منيا  .4

أرسمت ىك نبٌي أـ ممؾ دنيكٌم  () كرجاحة عقميا كحسًف تصر فيا، كًلتىٍعمىـ ىؿ سميماف

( كقيؿ: ّٓ)النمؿ:چی  جئ  حئ   مئ    ىئ     يئ    جب  حبچ بيدية إليو، فقالت:

ف لـ يقبميا فيك نبٌي فاتٌبعكهإنيا  "، (2)قالت لقكميا:"إف قبىؿ اليدٌية فيك ممؾ فقاًتمكه، كا 

كلكٌنو رفض ىدٌيتيا كرٌدىا إلييا، ميٌددان ليا كلقكميا بإرساؿ الجند لقتاليـ، إاٌل أف ييسممكا 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ   ٺ      چ ؿ تعالى:قا

– ّٔالٌنمؿ:)چ ٺٺٿ  ٿ  ٿ      ٿ     ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ     ڤ   ڦ

قىبكؿى اليدٌية؛ ألف الممكة أرسمتيا بعد بمكغ كتابو، كلعٌميا  ()(" فأبى سميمافّٕ

(، فتبيف لو قصدىا مف  سكتت عًف الجكاب عٌما تضٌمنو كتابو، مف قكلو )كىٍأتيكًني ميٍسًمًميفى

اليدية أٍف تصرفو عف محاكلة ما تضٌمنو الكتاب، فكانت اليدٌية ًرشكة لتٌصرفو عف بٌث 

أيسدؿ الٌستار كانصرؼ الٌرسؿ، كييممح مف الٌسياؽ أٌف  "، ثـٌ (3)سمطانو عمى مممكة سبأ

ال يشير إلييـ بكممة، كأنما قيًضي األمر، كانتيى الكالـ،إذ إٌف ()سميماف

كىنا تظير ، (4)يدرؾ أٌف ىذا الٌرٌد سينيي األمر مع ممكة ال تريد العداء ()سميماف

                                                           
 .240ص 10، جالتفسير القرآني  لمقرآنالخطيب،  -1
.190ص  6، ج تفسير القرآن العظيمابف كثير،  -2
 .262ص 19، جالتحرير والتنويرابف عاشكر،  -3
 .2641ص 5، جفي ظالل القرآنانظر: قطب،  -4
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و، كاستعصت رشكة الممكة شخصٌية القائد الحاـز الجاـز في أمره، فمـ يتنازؿ عف دعكت

 .()كميادنتيا لنبٌي اهلل سميماف 

كأما الدرس األمنٌي المستفاد ىك أف العدٌك يمجأ إلى شراء الٌذمـ بالماؿ، كلكٌف ثبات أصحاب 

 .(1)المبادئ عمى الحؽ ال ييمىًكف أف ييشتركا حٌتى لك أيعطكا مؿءى األرض ذىبان 

مف جنده أف يأتكه بعرش  ()حيث طمب سميماف ،تغييره لعرش الممكة كبناء الٌصرح .5

ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   چ الممكة، كقٌرر أف يبيرىا فيدفعيا ذلؾ إلى الدخكؿ في اإلسالـ

ۇ  ۆ  ۆ  چ ( كلمٌا أصبح العرشي بيف يديو:ّٖ) النٌمؿ:چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ

ٌكران مغيرَّان أم اجعمكا العرش منى "( ُْ)النمؿ:چۈ   ۈ       ٴۇ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ     ۉ     ۉ  

عف شكمو... فكأنو أحبَّ أف تنظر فتعرؼ بو نبٌكتو مف حيث صار، متنقالن مف المكاف 

ى  چ كلٌما جاءت كقد أيجريت التعديالت كالزيادات عميو سأليا("  2)البعيد إلى ىناؾ

فشٌكت أف يككف ىك لما غيٌر  (ِْ)النمؿ:چىائ  ائ  ەئ        ەئوئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   

أمر أف يبنيى ليا قصرنا عظيمنا مف زجاج، كأف ييجرمى تحتو  ()لؾ أٌف سميماففيو، كذ

كقد قيؿ إنيـ "كانكا أسبؽ في معرفة الحكمة كحضارة الممؾ مف أىؿ سبأ، ألٌف  (.3)الماء

، فقد سٌف ليـ الٌشريعة، كأقاـ ليـ  ()الحكمة ظيرت في بني إسرائيؿ مف عيد مكسى

الحضارة بتخطيط رسـك مساكنيـ كمالبسيـ، كنظاـ  نظاـ الجماعة، كعٌمميـ أسمكب

                                                           
 .366إدارة األزمات من وحي القرآن الكريم، ص ، انظر: اليازجي -1
 .559ص 24، جمفاتيح الغيبالرازم،  -2
 .194ص 6، جتفسير القرآن العظيمانظر: ابف كثير،  -3
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ـٌ أخذ ذلؾ يرتقي إلى أف بمغ غاية بعيدة في مٌدة  الجيش كالحرب، كالمكاسـ، كالمحافؿ ث

 "، كىذا دليؿ عمى كعييـ الحضارم كتفكقيـ عمى أىؿ سبأ.(1)()سميماف

مكقفيف كقعا ليا ( كتخطيطيو في استثمار زيارة الممكة لبالده في كتظير براعة سميماف)

 : (2)بتدبيره

ٌراس.- أ  مكقفييا أماـ عرشيا الذم سبقيا بالمجيء، كقد تركتو كراءىا كعميو الحي

 مكقفييا أماـ أرضٌية القصر البمكرية الٌشفافة التي تسبح تحتيا األسماؾ.- ب

 ( جعؿ ممكة سبأ تيدرؾ العمـ الذم أيكًتيىو، كالٌديف الذم يدعككبيذا فإٌف ًفٍعؿ سميماف ) 

يئ   جب  حب     چ إليو، فانبيرت بصناعتة كصىدىقَّتٍوي، كآمنت بالديف الذم يدعك إليو، قاؿ تعالى: 

خبمب  ىب  يب  جت  حت  خت  مت   ىتيت  جث  مث    ىث  يث   حج  مججح  مح  جخ  حخ         مخ  جس  

 (.ْْالنمؿ:) چحس  خس  مس  حص  مص  جض

( ىك الكعي األمنٌي لدل اليدىد كالنممة، حيث ضرب كمما يجدر ذكره في قٌصة سميماف)

چ    چ ( بيما مثالن في كتابو الكريـ؛ ليككفى درسان مف دركس الكعيى األمنٌي، قاؿ تعالى: (اهلل 

(، فإذا كانت تمؾ المخمكقات ِٔ)البقرة:چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ

لإلنساف)المكٌمؼ( أف ال يعيى ما حكلىو  الٌضعيفة قد كعىت ما يدكر حكليا، كفيمت دكرىا فكٌيؼ

 كما دكرىه؟!.

 

 

                                                           
 .267ص 19، جالتحرير والتنويرابف عاشكر،  -1
.364ص إدارة األزمات من وحي القرآن الكريماليازجي،  -2
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 كعيفه أمنيةه ال تخطئ ،  :(1)اليدىدي جندمٌّ مخمصه

بادر اليدىد إلى االستطالع، كجمع المعمكمات، كعندما الحظ أىٌميتيا كخطكرتيا، سارع 

كالجنكد (الذم يمٌثؿ أكلي األمر الذيف يعممكف في سبيؿ اهلل إلخبار قيادتو )سميماف()

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی    ی  ی  چالمجيكلة:

كالنبأ ىك الخبر الذم يتضٌمف أمران ىامان أك خطيران، كال بٌد لمبناء عميو  (ِِ)النمؿ:چجئ

(، ألٌف المسمـ ال يبني أمكره إال عمى اليقيف جئ یأف يككف صحيحان حقيقيان، ميثبىتان قاطعان)

ؼ تصٌرفان أك يٌتخذ مكقفان، إال بمكجب أخبارو صحيحةو يقينية، كىك مف األنباء، كال يتصرٌ 

مبدأ أمني أخالقٌي عظيـ!.كالخبر الخطير الذم حممو اليدىد _العيف الٌساىرة عمى أمف 

ٱ    ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  چ الدعكة_ يبدك في قكلو:

  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  

فيناؾ في بالد اليمف مممكة  (ِٔ-ِّ)النٌمؿ:چچ  ڇ   ڇ  ڇ    ڇ       ڍ  ڍ  ڌ   ڌ

، كىك أمر خطير كميـ ال يمكف تأخير اٌتخاذ ) تحكميا امرأة، كقكـ يعبدكف غير اهلل )

 المكقؼ بشأنو.

الجاىزية عند الجند، كعدـ البكح بالمعمكمات إال لمقيادة، فعمى الجند كمف نبأ اليدىد تتجٌمى 

 .(2)المسمـ أف يمتثمكا فعؿ اليدىد، كأف يستشعركا أنيـ عمى ثغر مف ثغكر االسالـ

                                                           
 . 21، صاألمن والقرآنانظر: يكسؼ،  -1
 .365صإدارة األزمات من وحي القرآن الكريم،انظر: اليازجي،  -2
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يماف، كبراعة في  قاؿ سٌيد قطب: "كنجد أنفسنا أماـ ىدىد عجيب صاحب إدراؾ كذكاء كا 

يك يدرؾ أٌف ىذه ممكة، كأٌف ىؤالء رعٌية، كيدرؾ أنيـ عرض النبأ، كيقظة إلى طبيعة مكقفو... ف

يسجدكف لمٌشمس مف دكف الٌمو، كيدرؾ أيضان أف الٌسجكد ال يككف إال لٌمو الذم يخرج الخبء في 

الٌسمكات كاألرض، كأنو ىك رٌب العرش العظيـ، كما ىكذا تدرؾ اليداىد؛ إنما ىك ىدىد خاٌص 

 ".(1)الخارقة التي تخالؼ المألكؼ أيكتي ىذا اإلدراؾ الخاٌص، عمى سبيؿ

 :نممةه تنقذ أيمَّةى النٍَّمؿ 

ک  ک      ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ     ڱ  چ قاؿ تعالى:

 (.ُٖ)النمؿ: چڱ  ڱ  ں  ں     ڻ    

( قد جمع جنده مف اإلنس كالجفٍّ كالٌطير، كسار بيذا الجيش العظيـ كاف سميماف)

كلٌما اقترب مف كادم الٌنمؿ شعرت بيـ نممة، كعندما تيٌقنت أٌف كجيتيـ نحك الكادم الذم تسكف 

فيو أمَّةي الٌنمؿ، سارعت محٌذرةن منٌبيةن أف الخطر قادـ، كىك يقترب، كنتيجتو تحطيـ الٌنمؿ بقصد 

كال بٌد مف الحماية، كقبؿ ذلؾ ال بٌد مف الٌتحذير كالتٌنبيو مف الخطر القادـ، كىكذا  أك بغير قصد،

كاف؛ إذ لجأت أٌمة النمؿ إلى مساكنيا اآلمنة امتثاالن لتنبييات )نممة االستطالع( التي نقمت 

. فالٌنممة التي حٌذرت بني جنسيا كاف (2)الخبر في الكقت المناسب، مف غير تأخيرو كال تسكيؼ

؛ إذ إنيا عممت اسـ سميماف) ( كعرفت أىف الذيف معو ىـ جنكده؛ لذلؾ كاف لدييا الكىٍعيي

تحذيرىا عف عمـ كركٌية، كعممت مسار طريقيـ، كأنيـ سيمٌركف عف كادم النمؿ؛ لذلؾ سارعت 

بتحذير بني جنسيا، خكفان عمييـ فيما يسٌمى)األمف الجماعي( كحٌددت ليـ المكاف الذم يجب 

فيو لمنجاة مف الخطر القادـ، كىك بمثابة صافرة إنذار، كىذه رسالة لعناصر األمف الٌتحٌصف 

                                                           

 .2639ص 5، جفي ظالل القرآنقطب،  1-
 .22، صاألمن والقرآنانظر: يكسؼ، 2-
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العسكرٌم كلغيرىـ بأال تككف النممة أحكط منيـ، كأكثر استطالعان لما يدكر حكليـ مف أحداث 

 .(1)متسارعة

ينبغي مٌما سبؽ أف ييتعمـ مف تمؾ النممة، كمف ذلؾ اليدىد، كعمى اإلنساف أف يعيى 

رشادىا لمتحٌصف بالمكاف الكضع  القائـ كيتىنىبَّو لمخطر القادـ، مف خالؿ تحذير النممة لمنمؿ، كا 

 اآلمف، كليعتبر كليتدٌبر مراقبة ذلؾ الجندم كاستطالعو كىك اليدىد. 

بعد أف انتيى الحديث في ىذا المبحث عف الكعي األمنٌي لدل بعض األنبياء_عمييـ 

، أنتقؿ لمحديث عف مكاقؼ لبعض الٌسالـ_ في بعض المكاقؼ التي يظي ر فييا الكعي األمني 

( التي يتجٌمى فييا الكعي األمنٌي، كذلؾ في أتباع األنبياء، كبعض تصٌرفات الٌصحابة الكراـ )

 المبحث القادـ إف شاء اهلل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .115، صاألمن في ضوء القصص القرآني  انظر: الجدبة،  -1
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 المبحث الثاني: الوعي األمني  في قصص أتباع األنبياء:

مطالب: المطمب األكؿ: الكعي األمنٌي في قٌصة ذم أربعة قٌسمت ىذا المبحث إلى 

القرنيف، كالمطمب الثاني: الكعي األمنٌي في قٌصة الخضر، كالمطمب الثالث: الكعي األمنٌي في 

 .قٌصة طالكت، كالمطمب الرابع: الكعي األمنٌي في قٌصة أصحاب الكيؼ

 : المطمب األول: الوعي األمني  في قص ة ذي القرنين

حيث مٌكف اهلل لو ( 1)كذك القرنيف عبد صالح، ذم القرنيف في سكرة الكيؼذيكرت قٌصة 

في األرض، كأيكتيى مف كٌؿ أسباب العمـ كالحكمة، كطاؼ المشرؽ كالمغرب، كقيؿ: إنو مف 

. كفي قٌصتو يظير الكعي األمنٌي في أكثر مف مكضع، مف بينيا (2)األربعة الذيف ممككا األرض

 :ما جاء في اآليات التالية

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  چقاؿ تعالى:

ى   ى   ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  

ی   جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب     خبمب  ىب  يب  جت  حت  خت    مت  ىتيت  جث  مث  ىث  يث  حج  

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻپ  پ  پ     مج  جح  مح  جخ   حخ  مخ  جس  حس  خس  مس  حص  مص  جض  حض

 . (ٖٗ- ّٗ)الكيؼ:چپ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ 

 يتضح مف خالؿ اآليات السابقة الكعي األمنٌي لذم القرنيف، كيتمٌثؿ ذلؾ في ما يأتي:

                                                           
ان كاف أـ ممكان؟ قاؿ: ال ذا كال ذا عف ذم القرنيف أنبي()أخرج ابف جرير عف أبي الطفيؿ أنو قاؿ: سئؿ عمي  -1

جامع كاف عبدا صالحا، أحٌب اهلل ، فأحبو اهلل، كناصح اهلل فنصحو، فبعثو اهلل إلى قكمو. )انظر: الطبرم، 
 (.93ص 18،جالبيان

( كذك القرنيف، قاؿ مجاىد: ممؾ األرض مشرقيا كمغربيا أربعة نفر، مؤمناف ككافراف فالمؤمناف سميماف) -2
 .(433ص 5، ججامع البيانكالكافراف بختنصر كنمركد بف كنعاف.)الطبرم، 



82 
 

ذم القرنيف  لقضٌية القكـ عمى الرغـ مف أنيـ ال يكادكف يفقيكف قكال، إذ إنو فيـ  كىعيي  .1

قكليـ بطريقة ما، "فقد أعطى اهلل ذا القرنيف مف األسباب العممية، ما فقو بو ألسنة أكلئؾ 

 ".(1)القكـ كفىًقيىييـ، كراجعيـ كراجعكه، فاشتكىٍكا إليو ضرر يأجكج كمأجكج

)الكيؼ:  چىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   چ ذى األيجرة المالية عمى البناء، فقاؿ: رىفىضى ذك القرنيف أىخٍ  .2

" فمـ يكف ذك القرنيف ذا طمع، كال رغبة في الدنيا، كال تاركا إلصالح أحكاؿ ) ٓٗ–ْٗ

 ".(2)الرعٌية، بؿ كاف قصده اإلصالح؛ فمذلؾ أجاب طمبيـ لما فييا مف المصمحة

( حيث ٓٗ)الكيؼ:چی  ی چ طىمىبى ذك القرنيف مف القـك اإلعانة البدنية، فقاؿ:  .3

ٌكمكه في البناء، ال سٌيما كأٌف معكنتو  ٍرجا فمف يعينو أحد كلىكى أدرؾ أٌف القكـ لك أعطكه خى

بأنفسيـ أسرع في انقضاء ىذا العمؿ، كرٌبما أربى كما رأل أٌف األمكاؿ ال تغني عنيـ فإنو 

رة نقص ذلؾ مٌما ييحتاج إليو، فيعكد باألجر عمييـ، فكاف التطٌكع بخدمة إف أخذىا أج

 .(3)األبداف أكلى

أدرؾ ذك القرنيف حجـ الغارات كمدل اليجمات التي يتعٌرض ليا ىؤالء القكـ، كاستشعر  .4

نقاذىـ منو، فمٌبى  المظممة التي ريفعت إليو، كأٌف ىناؾ اعتداءن عمى القكـ كجب صٌده كا 

 جاب الستغاثتيـ، كرٌد األذل عنيـ بتكفيؽ اهلل لو.نداءىـ كاست

بنى ذك القرنيف الردـ، كقد طيمب منو أف يبنيى سدنا، كالردـ أمنع مف الٌسٌد كأشٌد، كقد بٌيف  .5

العمـ الحديث أٌف السٌَّد قد تحدث لو ىٌزة مف أٌم جانب فينيدـ كٌمو، أما الٌرٍدـ فإف حدثت 

سبحانو كتعالى لفتىنا ىنا إلى حقيقة عممية لـ نعرفيا إال في ، "كاهلل (4)لو ىٌزة يزداد تماسكنا

                                                           
 .486ص 1، جتيسير الكريم الرحمنالسعدم،  -1
 .486المصدر السابؽ، ص -2
 .60ص 11، جالجامع ألحكام القرآن القرطبي، -3
 .113ص 18، ججامع البيان، كانظر: الطبرم، 3118ص 5، جالخواطرانظر: الشعراكم،  -4
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العصر الحديث، فالٌسٌد إذا كاف كٌمو مف مادة صمبة؛ فإنو يتعرض لالنييار إذا ما جاءت 

ىٌزة أثرت في كٌؿ جكانبو، أما إف كاف ىناؾ جزء مف بناء صمب عمى الحافة، كجزء 

يف كيؿٍّ جزء ردـ مف تراب فالردـ فيو صغير في المنتصؼ كجزء ثالث، ثـ رابع، كيفصؿ ب

 ".(1)تنفسات بحيث يمتٌص الٌصدمة

سىدَّ ذك القرنيف الباب أماـ ىذا الفساد عمى الدكاـ، فمنع يأجكج كمأجكج مف تجاكز الردـ  .6

مخ  چ" كما قاؿ تعالى: (2)فكاف بناء ىذا الٌسٌد بصكرة تتحٌدل طاقة العدٌكاف، "كاختراقو

( أم: لـ يستطيعكا أف ييعميكه بالصيعكد الرتفاعو كمالستو ٕٗالكيؼ:)چجس  حس  خس

 .(3)إلحكامو كصالبتو (ٕٗ)الكيؼ:چمس  حص  مص  جض  چ 

ـ: (كعى ذك القرنيف أٌف تكفيقو مف اهلل  .7 ـ بناء الرد چ ٻ  ٻ   ٻ  ٻچ (، فقاؿ بعد إتما

مة أم: "رحمة عمى القاطنيف عنده ألمنيـ مف شٌر مف سيٌد عمييـ بو، كرح (ٖٗ)الكيؼ:

،" فأصبح ذلؾ الردـ حائال يمنعيـ كيكؼ  الغائمة (4)عمى غيرىـ لسٌد الطريؽ عمييـ

 .(5)عنيـ

 :القكاعد األمنٌية المستفادة مف قٌصة ذم القرنيف 

كجكب الٌتحرز مٌمف أفسدكا في األرض، قاؿ صاحب محاسف التأكيؿ:إٌف عمى الممؾ إذا  .1

ٍكري المجاكريف أىف يبذؿ كيسعو في الراحة كاألمف، دفاعان عف الكطف العزيز  اشتيكٌي إليو جى

                                                           

 .4871ص 8، جالخواطرالشعراكم،  1-
 .4872ص 8انظر: المصدر السابؽ، ج -2
 .67ص 7، جمحاسن التأويلانظر: القاسمي،  -3

 .67ص 7المصدر السابؽ، ج -4
 .118ص 18، ججامع البيان. كانظر: الطبرم، 199ص 5، جتفسير القرآن العظيمابف كثير،  -5
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مضاء العدؿ بيف العالميف كما لٌبى ذك  كصيانة لمحرٌية، كقيامان بفريضة دفع المعتديف، كا 

 .(1)القرنيف دعكة الشاكٌيف في بناء الٌسدٌ 

الكاجب األمنٌي عمى القائد المسمـ يتمثؿ في حفظ األمف، "كفىٍرضه عمى الممؾ أف يقـك  .2

صالح ثغكرىـ، مف أمكاليـ التي تفيء بحماية الخى  مؽ في حفظ بيضتيـ، كسٌد فرجتيـ كا 

عمييـ، كحقكقيـ التي تجمعيا خزانتيـ تحت يده كنظره حٌتى لك أكمتيا الحقكؽ، كأنفذتيا 

". كاالعتبار بذلؾ (2)المؤف لكاف عمييـ جبر ذلؾ مف أمكاليـ، كعميو حسف النظر ليـ

 .(3)ظير دأبو عمى تكطيد األمف كتأديبو لمظالميفالتخميد كىك فعؿ ذم القرنيف، إذ 

القائد المدٌبر يرٌد العدٌكاف بالطريقة المناسبة التي تفكؽ طاقة المعتدم، كعميو" تدعيـ   .3

األسكار كالحصكف في الٌثغكر، كتقكيتيا بذكب الٌرصاص كبكضع صفائح النحاس، خالؿ 

بو عمى تطاكؿ األجياؿ، فإٌف البناء الٌصخكر الٌصـٌ، صدقان في العمؿ كنصحان فيو، لينتفع 

 ".(4)غير الرصيف ال ثمرة فيو

"اتخاذ الٌسجكف، كحبس أىؿ الفساد فييا، كمنعيـ مف التصرؼ لما يريدكنو، كال ييترككف  .4

"، كذلؾ مف باب )احجر عمى الفاسؽ؛ فإٌف (5)كما ىـ عميو، بؿ ييكجعكف ضربا كييحبسكف

 (.(6)فإٌف عمراف األرض صنعة المؤمف

                                                           
 .68ص 7، جمحاسن التأويلالقاسمي،  -1
 .60ص 1،  جالجامع ألحكام القرآنالقرطبي،  -2
 .69ص 7، جمحاسن التأويلالقاسمي،  -3
 .69ص 7المصدر السابؽ، ج -4
 .59ص 11، جالجامع ألحكام القرآنالقرطبي،  -5

 3، جأصول اإلفتاء واالجتياد التطبيقي نظريات فقو الدعوة اإلسالميةالعىٌزم، عبد المنعـ صالح العمي،  -6
 .44ص
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ا سبؽ مف ىذا الحدث بمجممو، كنعي ما سيحدث قبؿ يكـ القيامة مف تعقيب ذم ندرؾ مم

 (ٖٗ)الكيؼ: چٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  چ القرنيف في قكلو تعالى: 

ـ كخركج يأجكج كمأجكج، قاؿ تعالى:  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    چكىك دؾٌ ىذا الرد

گ   گ  گ   گ     ڳ        ڳ  ڳ  ڳ  ژ  ژ  ڑڑ   ک  ک   ک  ک  

(  فنؤىمٍٍّف أنفسنا مف ذلؾ اإلفساد الذم ٕٗ–ٔٗ)األنبياء:چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں   ڻ

( في األحاديث الٌصحيحة، فإٌف المؤمف سىييؤىمَّف في سيتجٌدد بكعد اهلل كما بٌيف ذلؾ الرسكؿ )

 الدنيا كاآلخرة كىذه عقيدتنا، فالميـٌ قنا شٌر المفسديف في األرض في كٌؿ زماف كمكاف. 

ة الخضر:  المطمب الثاني: الوعي األمني  في قص 

( كىك عبده صالٍح ذكر القرآف الكريـ في سكرة الكيؼ أٌف الخضر صاحب مكسى )

مىى ًعٍمـو ًمٍف ًعٍمـً المًَّو »اهلل العمـ، كفي الحديث الذم ركاه البخارم أنو قاؿآتاه  يىا ميكسىى ًإنٍّي عى

مَّمىكىوي المَّوي الى أىٍعمىميوي  مىى ًعٍمـو ًمٍف ًعٍمـً المًَّو عى ًنيًو المَّوي الى تىٍعمىميوي كىأىٍنتى عى مَّمى  «.(1)عى

كؿ الخضر بعد الرحمة التي صحب فييا يبرز الكعي األمنٌي في القٌصة مف خالؿ ق

( كما سيظير عميو مف تعٌجب كما (، حيث إنو كاف يعي رٌدة فعؿ مكسى )مكسى)

سيككف لو مف أسئمة، كعدـ القدرة عمى السككت عمى ما يراه؛ فيي أمكر منكرة في ظاىرىا ال 

، فالخضر كاف يدرؾ تستقيـ مع عقؿ سميـ، كال منطؽ حكٌيـ، فكٌيؼ ليا أف تستقيـ مع نبٌي كريـ

ڑ  ڑ  ک  ک  چ ( لف يستطيع الٌصبر عميو، قاؿ تعالى:أٌف ما سيشاىده كيعايًنيو مكسى )

ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ        ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ        

                                                           
، كتاب العمـ، باب ما يستحب لمعالـ إذا سئؿ أم الناس أعمـ ؟ فىيىًكؿي العمـ إلى اهلل، حديث أخرجو البخاري -1

(، حديث رقـ: )، كتاب الفضائؿ، باب فضائؿ الخضرومسمم( 56ص 1، جصحيح البخاري) 122رقـ: 
 (.1847ص 4، جصحيح مسمم)2380
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فقاؿ لو: لف  (ٗٔ – ٔٔ)الكيؼ:چہ  ہ  ہ   ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  

تستطيع معي صبرا، كلـ يقؿ لف تصبر، كىذا نىٍفيه عمى أبمًغ كجو، حيث، ًجيء بإٌف المفيدة 

ٍبران( في سياؽ النفي؛ كذلؾ يفيد العمكـ، أم أنو ال يصبر معو أصال  لمتأكٌيد كبمف، كنٌكر )صى

يحتمؿ ما  ( ال يقدر كالفالخضر كاف يعمـ أٌف مكسى) (،2)كلف يطيقو( 1)شيءه مف الٌصبر

 سيجرم.

كيظير الكعي لدل الخضر مف خالؿ األفعاؿ الثالثة التي أظيرىا لكميـ اهلل مكسى 

(:في ما بعد، كىي كاآلتي ) 

رىؽى سفينة المساكيف، كأحدث فييا عيبان؛ خشية أف يأخذىا الممؾ الذم كاف يأخذ كؿ  .1 خى

ا أصحابيا المساكٌيف سفينة صالحة غصبان، فكاف عيبيا ليردَّ الممؾ عنيا، كينتفعى بي

ر ؼ الخضر (3)الذيف لـ يكف ليـ شيء ينتفعكف بو غيرىا، كقد قيؿ: إنيـ أيتاـ . كتىصى

تصر ؼه برعي المصمحة الخاٌصة عف إذف مف اهلل بالتصٌرؼ في مصالح الٌضعفاء؛ إذ 

كاف الخضر عالما بحاؿ الممؾ، أك كاف اهلل أعممو بكجكده حينئذ، كتصٌرفو في الظاىر 

 .(4)(د، كفي الكاقع إصالح؛ ألنو مف ارتكاب أخٌؼ الٌضرريف)إفسا

قتؿ الغالـ خشيةن عمى كالديو الٌصالحيف أف يرىقيما طغيانان ككفران، ك"سالمةن لديف أبكيو  .2

 ".(5)المؤمنيفً 

                                                           
 .314ص 8، جروح المعانيانظر: األلكسي،  -1
 .71ص 18، ججامع البيانظر: الطبرم، ان -2
 .184ص 5، جتفسير القرآن العظيم، كانظر: ابف كثير، 67ص 18انظر: المصدر السابؽ، ج -3
.118ص 15، جالتحرير والتنويرابف عاشكر،  -4
.482، صتيسير الكريم الرحمنانظر: السعدم،  -5
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 بنىى الجدار خشية أف يجد أىؿ القرية الماؿ أك الكنز الذم كاف لغالميًف يتيميفً  .3

 ".(1)بيما كرحمتيما، لككنيما صغيريف عيدما أباىماكحاليما تقتًضي الرأفة "

كىكذا ييمحظ الكعي االقتصادٌم في خرؽ الٌسفينة كفي بناء الجدار، كالكعي االجتماعٌي 

 كالدينٌي في قتؿ الغالـ، كىذا يدٌؿ عمى عمـو آتاه اهلل لمخضر كاف سببان لتمؾ التصٌرفات.

نما ىك مف باب تعم ـ مكسى ) كال يعني ىذا الكالـ الحٌط مف عمـ نبٌي اهلل  (، كا 

 . )ٕٔ)يكسؼ:چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ  الفاضؿ عمى يد المفضكؿ، قاؿ تعالى:

مىٍينىا ًمٍف (: » (كقاؿ رسكؿ اهلل بىرى حٌتى ييقىصَّ عى ًدٍدنىا لك صى يرحـ اهلل مكسى لكى

 «. (2)أىٍمًرًىمىا

 المطمب الثالث: الوعي األمني  في قص ة طالوت:

( في (إٌف مف عباد اهلل مىٍف ىـ ليسكا بأنبياء كال مالئكة، كلكٌنيـ رجاؿ صالحكف ذكرىـ اهلل 

 كتابو الكريـ، منيـ القائد طالكت.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ      پ  پ    پ       ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ قاؿ تعالى: 

 .(ِْٗ)البقرة: چٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ   ڦ

خرج طالكت بجنكد بني إسرائيؿ، كلكف قبؿ البدء بالمعركة، كقبؿ أف يحيف مكعد القتاؿ، أراد 

 أف يمتحنيـ بأمر اهلل تعالى امتحاف الٌطاعة )لمقائد( كالٌشجاعة )لمجند( مف خالؿ تجربة حٌسٌية.

ي قيادة "كفي ثنايا ىذه التجربة تكمف عبرة القيادة الصالحة الحازمة المؤمنة، ككٌميا كاضحة ف

طالكت، تبرز منيا خبرتو بالنفكس كعدـ اغتراره بالحماسة الظاىرة، كعدـ اكتفائو بالتجربة 

                                                           
 .482، صتيسير الكريم الرحمنالسعدم،  -1
، كتاب العمـ، باب ما يستحب لمعالـ إذا سئؿ أم الناس أعمـ ؟ فىيىًكؿ العمـ إلى اهلل، حديث أخرجو البخاري -2

.(56ص 1، جصحيح البخاري) 122رقـ: 
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األكلى، كمحاكلتو اختبار الٌطاعة كالعزيمة في نفكس جنكده قبؿ المعركة، كفصمو لمذيف ضعفكا 

 ".(1)كتركيـ كراءه

مف العاصي، كالراضيى مف ( أف يبتميى ىذا القائد جندىه؛ ليعمـ المطيع  (فقد أراد اهلل

الٌساخٌط، فيختار المطيع الذم ييرجى بالؤه في القتاؿ، كثباتو في معامع النزاؿ، كيترؾ مف ييظًيري 

عصيانو كييخشى في الكغى ًخذالنو، فإفَّ طاعة الجيش لمقائد كثقتو بو مف شركط الٌظفر، كأحكج 

 . (2)ف، أك كاف فييـ مىٍف يكرىوالقيكاد إلى اختبار الجيش مف كلٌي عمى قكـ كىـ لو كارىك 

ـ، فقاؿ: پ      پ  پ    پ       ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ كقد أكضح ىذا االبتالء لي

 (.ِْٗ)البقرة:چٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

 مف خالؿ اآلية السابقة يحدد طالكت الجيش كيصٌنفو إلى ثالث فئات، ىي:

الفئة األكلى: فئة الٌشاربيف مف النير، كىي فئة كاذبة في الٌطاعة كاالستطاعة، نفكسيا 

 ضعيفة، غير مطيعة لقائدىا كىذا سبب خذالنيا. 

ٍف لـ يذؽ طعـ الماء، كىي فئة صادقة في الٌطاعة كاالستطاعة    الفئة الثانية: فئة مى

 كشجاعة.كمنضبطة بتعميمات القائد، متٌبعة ألكامره، ذات ىٌمة 

ٌفع لتجاىد، كتىقكل  ٍف بىٌؿ ريقو، كىي فئة مقبكلة تىجنح لطاعة القائد كتيرى الفئة الثالثة: فئة مى

 عمى القتاؿ، كتيرٌجح لمنزاؿ.

ترشد قٌصة طالكت مف خالؿ ما سبؽ إلى كٌيفية قياس درجة تحٌمؿ الجيش، مف خالؿ 

رفة مىٍف يصمح كمىٍف ال صبر الجند عمى العطش، الذم يمكف بكاسطتو تنقية الجيش كمع

                                                           
 .263ص 1، جفي ظالل القرآنقطب،  -1
 .386ص 2، جتفسير المناررضا،  -2



89 
 

يصمح، كىذا ما يجرم العمؿ بو في التدريبات العسكرٌية في العالـ أجمع، فمٍف يصبر عمى 

 العطش بال أدنى شٌؾ سيصبر عمى القتاؿ.

 (1)القكاعد األمنٌية المستفادة مف قٌصة طالكت لمقائد المسمـ . 

ِْ)البقرة:چ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ ينبغي لمقائد أف يتفقٌد جنكده؛ لقكلو تعالى:  .1 أم  (ٗ

 مشى بيـ، كتدٌبر أحكاليـ، كرتٌبيـ.

مف الحكمة اختيار الجند؛ ليظير مىٍف ىك أىؿ لمقتاؿ، كمىٍف ليس بأىؿ؛ كيشبو ىذا ما  .2

ييصنع اليكـ، كيسٌمى بالمناكرات الحربٌية؛ فإنيا عبارة عف تدريب، كاختيار لمجند كالٌسالح 

 كالثبات، كالٌطاعة.فيجب أف نختبر قدرة الجند عمى التحٌمؿ 

يجب عمى القائد أف يمنع مىٍف ال يصمح لمحرب سكاء كاف مخذٍّالن، أك مرًجفان، كالفرؽ بيف  .3

ذٍّؿ، كالمرًجؼ، أفَّ المخذٍّؿ ىك الذم ييخذٍّؿ الجيش، كيقكؿ: ما أنتـ بمنتصريف.  الميخى

ستعدادان كما أشبو كالميرًجؼ ىك الذم يخكٍّؼ مف العدٌك، فيقكؿ: العدٌك أكثر عددان، كأقكل ا

 ذلؾ.

 الوعي األمني  في قص ة أصحاب الكيف: المطمب الرابع: 

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  چ قاؿ تعالى:

ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  

﮶   ﮷   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ ﮲   ﮳  ﮴ ﮵ 

﮹  ﮺   ﮻  ﮼  ﮽  ﮾   ﮿  ﯀  ﯁                ﮸ 

 (.ُْ- ٗ)الكيؼ:چ                  
                                                           

، دار ابف 223-222ص 3، جتفسير القرآن الكريم)سورة البقرة(انظر: العثيميف، محمد بف صالح،  -1
ٍفعي: عبد الرحمف النجدم، عدد األجزاء:1423الجكزم، الطبعة األكلى   .3ىػ، رى
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كا بدينيـ مف قكميـ؛ لئال يفتنكىـ عنو، فمجأكا إلى الكيؼ  كقٌصة ىؤالء الفتية أنيـ فر 

كاتخذكه مأكل ليـ، ليختفكا فيو عف عيكف قكميـ، فمٌما دخمكه سألكا اهلل رحمة منو تصحبيـ في 

ر ىجرتيـ لمٌشرؾ كالمشركٌيف، كأف يجعؿ عاقبتيـ رشدنا كىدنل كنجاة مف أىؿ الباطؿ، فبقد

 . (1)( ينامكف سنيف طكيمة األمد، ثـ يبعثيـ كيكقظيـ مف جديد(اهلل

كفي ىذه القٌصة ما يبٌيف الكعي األمنٌي الذم كاف لدل ىؤالء الفتية؛ إذ استطاع الفتية 

بحنكتيـ كعقكليـ النٌيرة أف يتدٌبركا حماية أنفسيـ، كذلؾ مف خالؿ خطكات أمنية اتخذكىا حٌتى ال 

ينكشؼ أمرىـ كيعرؼ مخبىأىـ، كأيكلى ىذه الخطكات ىي الٌمجكء إلى المكاف اآلمف، قاؿ تعالى: 

( فبعد َُ)الكيؼ:چک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ 

سباب الحماية كاألمف كاستكماؿ شركط الٌتكٌكؿ عمى اهلل تعالى، لجأكا إليو، كىذه اتخاذ كؿ أ

الخٌطة أك الخطكة األمنٌية كانت ثمرة بحث كحكار بيف الفتية الذيف بذلكا أنفسيـ في سبيؿ اهلل، إلى 

ـ، كىك في قكلو تعالى:  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ أف تكصٌمكا إلى الحؿٌ األمثؿ كالقرار الحكي

( تمؾ ىي ُٔ)الكيؼ:چپ   پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ ٻ  پ  پ  

ـٌ بعد أف أيقظيـ اهلل مف نكمتيـ لـ تتغٌير حالة الحذر في نفكسيـ بعد  الخٌطة األمنٌية المحكمة، ث

ميًضٌي سنيف طكيمة، كىذا دليؿ عمى أٌف ىاجس األمف لـ يتغير في نفكسيـ عمى الرغـ مف مركر 

  ۓھ  ھ  ھ  ے  ے  ھہ  ہ    ہ  ہچقاؿ تعالى:كؿ تمؾ المدة الطٌكيمة 

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

 (ُٗ)الكيؼ: چ                        

إنيا الحيطة كالحذر، كاتخاذ أسباب الحماية بكٌؿ حـز كصرامة، مع االستمرار كالعمؿ الٌدؤكب 

                                                           
 .240ص 3جأيسر التفاسير،انظر: الجزائرم،  -1
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عمى تحقيؽ أمف الدعكة مف كٌؿ مكركه، بذكاء كدىاء البٌد منيما لكٌؿ مىٍف يريد أف يسير في ركب 

عمى الحالة  (، كقد جاءت الكممات الٌشريفة في غاية الٌدٌقة كالداللة المباشرةالدعكة إلى اهلل )

 (.1)األمنٌية التي ال تقبؿ التياكف أك االسترخاء

 الخطكات األمنٌية التي اتخذىا أصحاب الكيؼ، كىي كاآلتي:أف تيستخمص يمكف مما سبؽ 

أفَّ الفتية أخذكا بالحذر، فأرسمكا كاحدان منيـ ال أكثر، لشراء الطعاـ ليـ، كىذا في قكلو  .1

 (.ُٗ)الكيؼ:چ﮽   ﮾ چ تعالى:

ٍكه بالحذر بأف يتخٌفى ما كسعو الٌتخفٌي، حٌتى ال ييعرؼ فيككف سببان إلى معرفة القـك  .2 أكصى

 . (2)بمكانيـ، فيناليـ منيـ القتؿ رجمان أك اإلعادة إلى مٌمتيـ قيران كلف يفمحكا إذا أبدا

أم كليترٌفؽ في الٌطريؽ، كفي المدينة كليكف  (ُٗ)الكيؼ:چچ أكصىٍكه بالتمٌطؼ  .3

يابو، يقكلكف كليتخٌفؼ (3)تماففي ستر كك . كقيؿ: كليتمٌطؼ: أم: في خركجو كذىابو كا 

 .(4)كٌؿ ما يقدر عميو

أم كال ييعمًمٌف (ُٗ)الكيؼ:چ       چ أكٌدكا الكصيٌة بالتمطٌؼ بػقكليـ .4

ـٌ يكشفكـ، فالخطر األكٌيد مف بعد ذلؾ أنيـ إف يظيركا  أحدان مف الناس مكانكـ فيكشفو ث

. كىذا حاؿ الٌطكاغيت الجٌباريف في كٌؿ زماف (5)أك يفتنككـ عف دينكـ عميكـ يؤذككـ،

                                                           

 .9، صاألمن في القرآن الكريمانظر: يكسؼ، 1-
 .574، صالمستفاد من القصص زيداف، -2
 .160ص 5، جمعالم التنزيلالبغكم،  -3
 .145ص 5، جفسير القرآن العظيمتابف كثير،  -4

 .639ص 17، ججامع البيان انظر: الطبرم، 5 -
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يمانكـ كدعكتكـ، فال سبيؿ عندىـ كال كسيمة  كمكاف، فإف اٌطمعكا عميكـ كعممكا بمكانكـ كا 

 . (1)لدييـ إال القتؿ أك إجباركـ عمى العكدة إلى دينيـ ككفرىـ

 كيؼ:كىناؾ عٌدة قكاعد أمنية مستفادة مف قٌصة أصحاب ال 

 التخٌفي عف األعيف، إذا كاف الٌظيكر كالبركز ييمحؽ األذل باإلنساف.   .1

 الٌمجكء إلى المكاف اآلمف، إذا كاف اإلنساف مطاردان كخشي عمى نفسو. .2

 كتماف ما لك عرؼ عف اإلخكاف في الديف أك أفراد الجماعة ألضٌر بيـ. .3

 ".(2)" البعد عف مكاقع الفتف في الديف .4

كفي نياية ىذا الفصؿ كبعد ىذا االستعراض كالبياف لبعض قصص األنبياء كأتباعيـ، كما 

 فييا مف محٌطات لمكعي األمنٌي، أخمص إلى نتائج قٌيمة كىي: 

جميع األنبياء_عمييـ الٌسالـ_ كاف لدييـ الكعي األمنٌي الٌدينٌي، كذلؾ مف خالؿ  .1

ح بانتشار العقائد الباطمة، كىي (، كعدـ السمادعكتيـ جميعان إلى تكحيد اهلل )

 الميٌمة التي أيرسمكا مف أجميا.

جميع األنبياء_عمييـ الٌسالـ_ كاف لدييـ الكعي الكافي إلدارة شؤكف حياتيـ الٌشخصٌية  .2

ٍف بيعثكا فييـ.  كحياة مى

تنٌكعت أشكاؿ الكعي لدل األنبياء_عمييـ السالـ_ كأتباعيـ، فنجد الكعي الدينٌي  .3

(، كنجد الكعي االجتماعٌي عند حكار كالمناظرة( عند أبينا إبراىيـ )المنطقٌي في)ال

(، كنجد الكعي العسكرٌم لدل (، كنجد الكعي االقتصادمَّ عند يكسؼ )يعقكب)

(، كنجد الكعي الصناعٌي لذم (، كنجد الكعي العممٌي لدل سميماف )داكد)

                                                           
 .9، صاألمن والقرآن الكريمانظر: يكسؼ،  -1
 .472ص 1، جتيسير الكريم الرحمنالسعدم،  -2
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السياسٌي كالعسكرٌم لدل (، كنجد الكعي ((، كنجد الكعي العممي لمخضر(القرنيف 

 (. (، كنجد الكعي األمنٌي النفسٌي، كالدينٌي ألصحاب الكيؼ)(طالكت

األنبياء_ عمييـ السالـ_ كأتباعيـ منارات لنا تنير الطريؽ الصحيح؛ لتالشي أمٍّ  .4

انحراؼ، أك تعٌثر بما نكاجو مف معٌكقات تىحيكؿ بيننا كبيف السالمة؛ كاجتالب كٌؿ ما 

 فيو الخير كالنفع في كؿ نكاحي الحياة. 

ـٌ، كفي الفصميف  التالييف أتناكؿ بإذف اهلل كأخيران، فإٌف ىذا ما كاف في قصص القرآف بشكؿ عا

 ( منذ بعثتو إلى كفاتو، كىك محكر ىذه الدراسة. الكعي األمنٌي في قٌصة مكسى )
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 (الفصل الثالث: محط ات الوعي األمني  في قص ة موسى ( حت ى دعوة
 فرعون وبني إسرائيل 

 وفيو مبحثان:
 
  قص ة موسىالمبحث األول: محط ات الوعي األمني  في) من الميالد )

 إلى الخروج من مصر.
 
 المبحث الثاني: محط ات الوعي األمني  في قص ة موسى) بعد عودتو )

 من مدين إلى مصر.
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 تمييد:

( في مراحميا (في ىذا الفصؿ أتحدث عف محٌطات الكعي األمنٌي في قٌصة مكسى

المرحمة األكلى:  تيفكجعمتيا في مرحمتيف اثنائيؿ، األكلى قبؿ دعكة فرعكف كقكمو مف بني إسر 

( مف الميالد إلى الخركج مف مصر، كالمرحمة (محٌطات الكعي األمنٌي في قٌصة مكسى

( بعد عكدتو مف مديف إلى مصر، كذلؾ مف (الثانية: محٌطات الكعي األمنٌي في قٌصة مكسى

 خالؿ المبحثيف اآلتييف:

ة موسى المبحث األول: محط ات الوعي األمني   ( من الميالد إلى الخروج من (في قص 

 مصر:

قٌسمت ىذا المبحث إلى ثالثة مطالب: المطمب األكؿ: ٌبينت فيو محٌطات الكعي األمنٌي 

، كالمطمب الثاني: ذكرت فيو محٌطات الكعي األمنٌي في مرحمة شباب ()في ميالد مكسى

 )األمنٌي في خركج مكسى ) ، كالمطمب الثالث: تحٌدثت فيو عف محٌطات الكعي)مكسى )

 مف مصر إلى مديف.

( مف فرعكف كمأله (كفي ىذا المبحث بياف لمخطط األمنٌية الميتٌبعة لحماية مكسى

سكاء كانت تمؾ الخطط مٌمف سٌخرىـ اهلل لحمايتو في أثناء طفكلتو أكفي شبابو، كىـ النساء 

 ( نفسو.(ت مف مكسىالٌثالث كالرجؿ الناصح، أك االحتياطات األمنٌية التي كان

 (:(المطمب األول: الوعي األمني  في ميالد موسى

أشارت آيات القرآف إلى مظاىر فساد حكـ فرعكف، كذكرت نماذج مف اضطياده كتعذيبو 

﮹  چ لبني إسرائيؿ، قاؿ تعالى:  ﮸    ﮷   ﮶       ﮵   ﮴   ﮳   ﮲   ے   ے  ۓ  ۓ 

﯁    ﯀   ﮿      ﮾   ﮼﮽  ﮻    اآلية مظاىر فساد (، تيمٌخص ىذه ْ)القصص:چ﮺ 
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﮺ چفرعكف في حكمو، كمف بيف تمؾ المظاىر:  كىذه خطكة ناتجة عف استضعاؼ  چ﮹ 

فرعكف لبني إسرائيؿ، حيث كاف يأمر بتذبيح أبنائيـ الذككر كتقتيميـ، كيترؾ النساء يعشف حياتيف 

بذلة كميانة، ال معيؿ ليٌف مف الرجاؿ. ىذا ما كاف عميو حاؿ بني إسرائيؿ قبؿ ميالد مكسى 

)تبٌد بيذا الٌشعب المستضعؼ، إذ (. كىذا ىك التطيير العرقٌي الذم كاف يفعمو فرعكف المس

كاف الدافع لو ىك قتؿ مىٍف يكلد مف بني إسرائيؿ؛ حٌتى ال يككف ىالكيو عمى يديو كما أخبره بذلؾ 

. كىك ما يحدث في كؿ مكاف، كييتبع مف قبؿ أم قكة مسيطرة كمييمنة عمى مف (1)بعض الكينة

ادتيا، كفي ىذا المطمب بياف ىي أضعؼ منيا، فتمجأ إلى التطيير العرقٌي حفاظان عمى سي

( ذكرتيا (لمكاقؼ يتجٌمى فييا الكعي األمنٌي، تيعرض في مشاىد متتالية في طفكلة مكسى

 سكرة القصص عمى النحك اآلتي:

 (:أواًل: الوعي األمني  لدى أم موسى)

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ   ڤ     ٿٺ  ٺ     ٺ     ٺ   ٿ  ٿچ قاؿ تعالى:

 (.ٕ)القصص:چڦ    ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ

( حامالن لكاء الحٌؽ، كزعيـ الدعكة إلى اهلل تعالى ( أف يككف مكسى )(أراد اهلل 

(، كذلؾ باستجابتيا لإللياـ الفطرٌم الذم  (فحماه منذ الكالدة، بأسمكب أمني نٌفذتو أـ مكسى

                                                           
ركل الطبرم أف فرعكف رأل رؤيا في منامو، أف نارا أقبمت مف بيت المقدس حٌتى اشتممت عمى بيكت مصر  -1

القبط، كتركت بني إسرائيؿ، كأحرقت بيكت مصر، فدعا السحرة كالكينة فسأليـ عف رؤياه، فقالكا لو: فأحرقت 
يخرج مف ىذا البمد الذم جاء بنك إسرائيؿ منو، يعنكف بيت المقدس، رجؿ يككف عمى كجيو ىالؾ مصر، فأمر 

 19، ج جامع البيانانظر: الطبرم، )تببني إسرائيؿ أف ال يكلد ليـ غالـ إال ذبحكه، كال تكلد ليـ جارية إال ترك
 (.516ص
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لـ يخؿ مف الدٌقة كالمخاطرة  يتمخص في اإلعداد كالتحصيف باإلرضاع كصناعة التابكت، الذم

ـٌ تكميؼ ابنتيا بالمراقبة ـٌ، ث  .(1)في الكقت نفسو بالقذؼ في الي

ـٌ مكسى  ( في أمريف:(كيتمٌثؿ الكعي األمنٌي لدل أ

 األكؿ: االستجابة لإللياـ الفطرٌم، أك الكحي اإلليي كذلؾ أنيا:

 (ٕ)القصص:چٿٿ چ (في قكلو:(قامت بإرضاع مكسى فكر كالدتو كما أمرىا اهلل .1

( إرضاع طفميا في ىذه المرحمة فيو كعي صٌحٌي (كما مف شٌؾ أٌف في أمر اهلل 

كغذائي؛ لممحافظة عمى حياتو، حيث يشير إلى أىٌمية الرضاعة لو كبالذات ما يسٌمى 

 .2))بحميب المباء، فيك مميء بالعناصر الغذائية المتكاممة المتجانسة

مقاسو؛ لتضعو فيو، حيث إنيا دعت نٌجاران كجعمتو يصنع جٌيزت لو تابكتان خشبيان عمى  .2

زيادة في التأميف عميو، ككاف ذلؾ عمى عجؿ  (3)ليا تابكتان، يككف مفتاحو مف الداخؿ

پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   چ منيا بال تردد، كىذا ما جاء ذكره في سكرة طو، قاؿ تعالى: 

  (.ّٗ)طو:چڀ  ٺ      

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ   ڤ   ڦڦ  چ ( في قكلو: استجابت ألمر اهلل ) .3

، كىذا يدٌؿ عمى ثقتيا كحسف ظنٌيا )7)القصص:چ ڦ    ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ

ـٌ، كىذا باهلل ) (؛ فإٌف الخكؼ يكجب عمييا أف تمسؾ بكليدىا، ال أف تمقي بو في الي
                                                           

1
انظر: مقاؿ بعنكاف "مكسى عميو السالـ حرب أمنية ضارية مع الطغاة" مكقع المجد األمنٌي، -

http://www.almajd.ps/?ac=showdetail&did=4655

ثة ، الطبعة الثال286ص 2، جالقصص القرآني  عرض وقائع وتحميل أحداثانظر: الخالدم، صالح،  -2
 .4، دار القمـ _دمشؽ، عدد األجزاء:2011_1432

-، دار ىجر423ص 11، ج الدر المنثور في التفسير بالمأثورانظر: السيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر، 3-
الجامع ألحكام ، تحقيؽ: مركز ىجر لمبحكث، كانظر: القرطبي، 15ـ، عدد األجزاء2003ىػ_ 1424مصر، 

 .251ص 13، جالقرآن
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كالتحصيف؛ فقد ما يجبي أف يككفى لدل كؿَّ مؤمفو مف ثقةو كحسفي ظفو بالككٌيًؿ بالحرز 

ـٌ مكسى ـٌ؛ كٌيؼ ال كىي األـ  (بمغ حسف ظٌف أ ( ذركتو حينما ألقت بكليدىا في الي

 التي امتأل قمبيا بو دكف سكاه.

 ( كذلؾ عف طريؽ:(الثاني: حيسفى تصرًؼ أٍـّ مكسى

ـٌ مكسى .1 نما كٌكمت ابنتيا في (تكميؼ أختو بمراقبة سير تابكتو؛ فمـ تسكت أ (، كا 

لى أيف صار، حٌتى تطمئٌف عمى مصير ابنيا كما جاء في  تىتىب ع أثره كمعرفة خبره كا 

﮷  ۓھ   ے  ےچ  قكلو تعالى: ﮵ ﮶  ﮴   ﮳   ﮲      (ُُ)القصص:چۓ  

 .(1)كقٌصيو: أم تتٌبعي أثره أك انظرم ماذا يفعمكف بو

( كثباتيا عمى الرغـ مٌما أصاب فؤادىا مف فراغ بعد إلقاء كليدىا  (صبًر أٍـّ مكسى .2

ـ إخبار أحد بما فعمت، قاؿ تعالى:في  ـٌ كعد ڻ      ںڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںچ الي

 (َُ) القصص:چڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ     ھ  ھ

لما أخفت األمر كلظير! كلكٌف اهلل تعالى "مأل قمب أـ ) فمكال تدبير اهلل )

كٌؿ ىذه ( إيمانا كيقينان، كىدكءان كسكٌينة، ثـٌ ربط عمى قمبيا الممتمئ مف مكسى)

المعاني العظيمة؛ لئال يتسٌرب منو شيء منيا فاطمأنت عمى كليدىا، كعمى راحتو 

 ".  (2)(َُ)القصص:چہ     ھ  ھچ كحياتو، كىدأت كسكنت كاستقرت ك

( بحكمة كفطنة حينما أحضركىا إلرضاعو، فمـ تيجـ عميو (تصٌرؼ أـ مكسى .3

نو كالبكاء شكقان إليو، كلـ تسمح بحناف األـ كشكقيا كليفتيا، كلـ تقـ بتقبيمو كاحتضا

                                                           
 .531ص 19، ج جامع البيانلطبرم، انظر: ا -1
.293ص 2، جالقصص القرآني  الخالدم،  -2
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لمشاعرىا أف تكشؼ حقيقتيا، فتصرفت ككأنيا ال تعرؼ الرضيع، كعاممتو باعتباره 

 . (1)طفالن كأٌم طفؿ حممتو كألقمتو ثدييا

(ىك المحرؾ الرئيس لمحفاظ يتضح مما سبؽ أٌف الدافع الغريزٌم كالعاطفٌي ألـ مكسى)

ركه قد يتعرض لو، كىذا يدؿ عمى الدكر الفاعؿ الذم قامت عمى حياة كليدىا كسالمتو مف أٌم مك

ـٌ بدؿ ضٌمو كاحتضانو؛ ألف المرء ال بو أـ مكسى ) (، كالذم سطع في اإللقاء بكليدىا في الي

يمقي بشيءو يعيٌز عميو أك يخاؼى فقدانيو؛ بؿ يبالغ في حمايتو كالحفاظ عميو؛ إال إذا كاف عمى 

  لو. درجة عالية مف اليقيف بحفظ اهلل

 :(2)ثانًيا: الوعي األمني  لدى امرأة فرعون

ک  ک  ک    ک  گ    گ  گ    گ    ڑڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑچ قاؿ تعالى: 

 .(٩)القصص:چڳ  ڳ  ڳ

"يدٌؿ الكالـ عمى أٌف الذيف انتشمكه جعمكه بيف أيدم فرعكف كامرأتو، فرٌقٍت لو امرأة فرعكف  

فىٍت فرعكف عف قتمو بعد أٍف  رى ىـٌ بو، ألنو عمـ أٌف الٌطفؿ ليس مف أبناء القبط بمكف جمدتو كصى

                                                           
 .305ص 2، جالقصص القرآني  انظر: الخالدم،  -1
( كعمى آسية بنت مزاحـ بف عبيد بف الرياف بف الكليد الذم كاف فرعكف مصر في زمف يكسؼ الصديؽ) -2

( 257ص 10، جروح المعاني()األلكسي، مكسى)ىذا لـ تكف مف بني إسرائيؿ كقيؿ: كانت منيـ مف سبط 
ھ  چ( في قكلو تعالى: ((، كقد ذكرىا اهلل271ص 5، جمعالم التنزيلكقيؿ اسميا آسية يربيانو )البغكم، 

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

اؿً (: »((، كقاؿُُالتحريـ: )چ ـي  كىمىؿى ًمفى الرٍّجى ٍريى مى ـٍ يىٍكميٍؿ ًمفى النٍّسىاًء ًإالَّ آًسيىةي اٍمرىأىةي ًفٍرعىٍكفى كى لى كىًثيره كى
مىى سىاًئًر الطَّعىاـً  مىى النٍّسىاًء كىفىٍضًؿ الثًَّريًد عى اًئشىةى عى فَّ فىٍضؿى عى ، كتاب األنبياء، أخرجو البخاري«.)ًبٍنتي ًعٍمرىافى كىاً 

ككانت مف القانتيف{، حديث رقـ:  -إلى قكلو  -ال لمذيف آمنكا امرأة فرعكف باب قكؿ اهلل تعالى}كضرب اهلل مث
، كتاب الفضائؿ، باب فضائؿ أـ المؤمنيف _رضي اهلل ومسمم( 1252ص 3، جصحيح البخاري، انظر: 3230

 (.1886ص 4، جصحيح مسمم)2431عنيا، حديث رقـ: 
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كمالمح كجيو، كعمـ أنو لـ يكف حممو النيؿ مف مكاف بعيد لظيكره أنو لـ يطؿ مكث تابكتو في 

 ".  (1)الماء، كال اضطرابو بكثرة التنٌقؿ، فعمـ أٌف كضعو في التابكت لقصد إنجائو مف الذبح

( بتنفيذ الٌشٌؽ األكؿ مف خٌطة الحماية، سٌخر (( الذم أٍليـى أـ مكسى كلكف اهلل )

(، فزٌينت امرأة فرعكف لتنفيذ الٌشٌؽ اآلخر مف ىذه الخٌطة، كأنطقيا بكممات لحماية مكسى )

ک  چ، كنىيت جنكده عف قتمو كقالت:چڈ  ژ  ژ  ڑچالكليد في عيف فرعكف، حيث قالت لو:

ک    ک  گ    چالنفع منو بما سيككف، كاقترحٍت عميو تىبىنٌيو فقالت:ثـ رٌغبتٍو فيو كرىجىت  چک

 .چگ  گ    گ  

ـ شأف القرة  ٗ()القصص:چ ڈ  ژ  ژ  ڑچ كيالحظ في قكليا  أسمكب التكدٌد فمتفخي

عدلت عف )لنا( إلى )لي كلؾ(، كذلؾ ًلما تعمـ مف مزيد حٌب فرعكف إياىا؛ كأٌف مصمحتيا أىـٌ 

عنده مف مصمحة نفسو، فقٌدمت نفسيا عميو فيككف ذلؾ أبمغ في ترغيبو بترؾ قتمو كتمبية رغبتيا 

 .  (2)(بتبنيو لمكسى)

لياـ ليذه المرأة مف غير عمـ مٌسبؽ بما سيحدث في  ككٌؿ ىذا كاف بتدبير مف اهلل، كا 

المستقبؿ المنظكر، كىكذا فقد كانت امرأة فرعكف المرأة الثالثة التي كانت سببان في إنقاذ مكسى 

( ._ـٌ مكسى كأختو _رضي اهلل عنيٌف  ( مف القتؿ بعد أ

 كيتمٌثؿ في ما يأتي: ()( 3)ثالثًا: الوعي األمني  لدى أخت موسى

 الدٌقة في المراقبة: .1

                                                           

 .19ص 20، جالتحرير والتنوير ابف عاشكر، 1-
 .258ص 10، جروح المعانيانظر: األلكسي،  -2
اسميا مريـ كىي فتاة صالحة، ككانت فتاة فطنة كما أخبر القرآف،كقد كافؽ اسميا مريـ بنت عمراف كلكف  -3

، 319ص 1، جالبداية والنياية أبك الفداء إسماعيؿ بف عمرك، () انظر: ابف كثير،ليست ىي أـ عيسى)
 (.ـ، تحقيؽ: عمي شيرم1998ىػ_ 1408بعة األكلى دار إحياء التراث العربي، الط
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( في مراقبتيا ألخييا، كنظراتيا (سٌجؿ القرآف الٌطريقة الخفية التي اتبعتيا أخت مكسى 

﮷  چ إليو ًخمٍسىة قاؿ تعالى: ﮶   ﮵   ﮴   ﮳   ﮲     ( كعف جينيب أم: ُُ)القصص:چۓ 

كانت تنظر فتصٌكر اآليات طريقة متابعة األخت الحنكنة ألخييا، إذ ، "(1)"عف جانب أك عف بعيد

، كال تقصد النظر إليو مستخفية دكف أف يشعر بيا أحد، كدكف أف تمفت ليا (2)إليو كأنيا ال تريده

أنظار الراصديف، كالمراقبيف، كالمتابعيف مف آؿ فرعكف. فالتابكت يسير عمى كجو الماء كىي 

 .(3)تسير عمى ساحؿ البحر كتتابعو دكف أف يعمـ أحد بأنيا أختو

الحـز كالحذر، فإنيا لك أبصرتو كجاءت إلييـ قاصدة؛ لظٌنكا بيا أنيا ىي التي  "كىذا مف تماـ

 ". (4)ألقتو، فرٌبما عزمكا عمى ذبحو، عقكبة ألىمو

( أبمغ مف لفظ )أبصر( رى ، كىك يفيد قكة كالتعبير القرآنٌي يدٌؿ عمى الحذر؛ فمفظ )بىصي

ر، كالباء الداخمة عمى مفعكلو اإلبصار؛ أم: قكة استعماؿ حاٌسة البصر كىك التحديؽ إلى  المبصى

 . (5))باء السببية( لمداللة عمى شٌدة العناية برؤية المرئٌي حٌتى كأنو صار باصران بسببو

كلكٌف ىذا اإلبصار كاف كىـ ال يشعركف بيا. "كىذا دكر عنصر األمف إذا أراد أف يؤٌدمى 

ـٌ المككمة إليو؛ فال بٌد مف التخٌفي كالتمكيو؛ حٌتى يكٌفؽ في تنفيذ المياـ، كال ينكشؼ أمره  الميا

؛ لكيشؼ أمرىا، كألىضٌرت ()فتفسد األمكر، فمكال التخٌفي كالتمكيو الذم كاف مف أخت مكسى

 ".(6)بأخييا كىي في األصؿ تريد نفعو

                                                           

 . 223ص 6، جتفسير القرآن العظيمابف كثير،  1-
 .127ص 7، جالبحر المحيط انظر: أبك حياف األندلسي،-2
.290، صالقصص القرآني  انظر: الخالدم،  -3
 .612ص 1، جتيسير الكريم الرحمنالسعدم،  -4
 .24ص 20ج ،التحرير والتنويرانظر: ابف عاشكر،  -5
 .111، صاألمن في ضوء القصص القرآني  الجدبة،  -6
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، كىي ()إٌف رجؿ األمف ال يجكز أف يككف أقؿ كعيان مف تمؾ الفتاة النبيية أخت مكسى 

تخص أخاىا؛ فيي تمثؿ العيف المفتكحة كاليقظة لرجاؿ األمف الذيف تتابع مجريات قضية 

 يسيركف لحماية البالد كالعباد، كمتابعة القضايا دكف أف يشعر أحد أك تيكتشؼ مراقبتيـ.

كاقتراحيا تقديـ ميرًضعة تيرضعو كاف في المحظة المناسبة () تدخؿ أخت مكسى  .2

شيء بفطنة ككعي، ككانت مف المتجمعيف  "فكانت أخت مكسى المبيبة الذكٌية تراقب كؿٌ 

حكؿ أخييا، كشاىدت امتناعو عف جميع المراضع، كالحظت تمٌيؼ فرعكف كامرأتو كآلو 

عمى أخييا، كاىتماميـ بو، كحرصيـ عمى إنقاذ حياتو فتدٌخمت في المحظة المناسبة 

ؼ كأخبرتيـ أنيا تعر  -بالتبنيٌ -كعرضت عمييـ خدماتيا، إلنقاذ حياة ابف فرعكف

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ         ۉ  ې  ې  ې   چ "، قاؿ تعالى:(1)ميرضعا

، كلما قالت أختو: كىـ لو ناصحكف، أم (ُِ)القصص:چې  ى  ى  ائ

مشفقكف شىك كا في أمرىا كقالكا: كما يدريًؾ بنصحيـ كشفقتيـ عميو: فقالت لرغبتيـ في 

اإلسالمٌية حصيؼه ذكٌي يعرؼ كٌيؼ . كىكذا فابف الدعكة (2)سركر الممؾ فأطمقكىا

يتصٌرؼ في كٌؿ المكاقؼ، كيعرؼ كٌيؼ يخرج مف المأًزؽ بكٌؿ دىاء كحنكة كما فعمت 

 .(3)()أخت مكسى

يٌتضح مٌما سبؽ أٌف تحقيؽ األمف ألفراد األسرة مطمب الجميع كبخاٌصة النساء؛ المستبعدات 

فظ األمف يجب أف يككف بمشاركة الجميع مف تمؾ الميٌمة التي ييظٌف أنيا مف مياـ الرجاؿ، فح

                                                           
 .304ص 2، ج قصص القرآنالخالدم،  -1

 . 224ص  6، جتفسير القرآن العظيمانظر: ابف كثير،  -2
"مكسى عميو السالـ حرب أمنية ضارية مع الطغاة" مكقع المجد األمنٌي.  -3



113 
 

، ككذلؾ بسٌرية تامة فقد كاف ألـ  كؿه في الدكر المنكط بو ًبًجٌد كنشاط، دكف تكاسؿ أك تكافو

 كأختو الدكر الرئيس في حمايتو، فالكٌؿ مكٌمؼ بتحقيؽ األمف كفقان لقدرتو كاستطاعتو. ()مكسى

دة مف الكعي، كاليقظة، كالمسؤكلية كالقصص القرآنٌي عندما تذكر ىذه النماذج الفري 

كالحرص، تعٌممنا دركسان ىامة في حياتنا تالئـ الكقائع، كتحاكٌي حركة الحياة المتجٌددة كالمتكٌررة 

كبخاٌصة عندما يككف المرء مستضعفان، يجب عميو أال يغفؿ عٌما يدكر مف حكلو مف خالؿ 

 الرصد كاالستطالع دكف أف يشعر بو أحد.

 ( في مرحمة الشباب:(الثاني: الوعي األمني  لدى موسىالمطمب 

( في مرحمة الٌشباب كالفتكة_كما تصٌكر ذلؾ سكرة (يظير الكعي األمنٌي لدل مكسى 

 القصص_ مف خالؿ المكاقؼ اآلتية:

ڀ  ٺ  ٺ  چ( إلى المدينة، قاؿ تعالى:(الكيٌفية كالكقت الذم دخؿ فيو مكسى .1

مكسى المدينة_التي ىي مقٌر فرعكف كعاصمة ( دخؿ ُٓ)القصص:چٺ  ٺ  ٿ  ٿ

" (2)أك "كقت العشاء كالعتمة ("1)مصر_عمى حيف غفمة؛ كذلؾ "عند القائمة نصؼ النيار

ككاف أىؿ المدينة في بيكتيـ، كال يكاد يككف أحد في الشكارع، فدخكلو متخفيان في كقت 

سةن دكف أف يشعر بو أحد،  كىذا كيذا ييعٌد تصرفان أمنيان دقيقان؛ فكأنو تسمؿ إلى المدينة ًخم

(، كاختمؼ أىؿ العمـ في السبب ما يبينو الٌنص القرآنٌي مف خالؿ العبارة )عمى حيف غفمة

الذم مف أجمو دخؿ المدينة عمى حيف غفمة فقيؿ: دخميا مستخفيا مف فرعكف كقكمو؛ألنو 

بإخراجو مف  كاف قد خالفيـ في دينيـ، كعاب ما كانكا عميو، كقيؿ: كاف فرعكف قد أمر

مدينتو حيف عاله بالعصا، فمـ يدخميا إال بعد أف كبر كبمغ أشٌده، كقيؿ معنى الكالـ: 

                                                           

 .536ص 19، ججامع البيانالطبرم،  1-
 .260، ص13، جالجامع ألحكام القرآنالقرطبي،  -2
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كدخؿ المدينة عمى حيف غفمة مف أىميا لذكر مكسى؛ أم مف بعد نسيانيـ خبره كأمره 

كقيؿ غير ذلؾ، كقاؿ صاحب جامع البياف بعد إيراد تمؾ األقكاؿ: أكلى األقكاؿ في 

ڀ  ٺ  ٺ  ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ  ف يقاؿ كما قاؿ اهلل جؿٌ ثناؤه:الصٌحٌة بذلؾ أ

كىذه المسٌكغات تبيٌف مدل الكعي الذم كاف لدل .(1)(ُٓ_14القصص:)چٺ  ٺ  

مصداقان  ((كىك ما يأتي انسجامان مع الحكمة التي آتاىا اهلل مكسى(، (مكسى 

 . (ُْ)القصص: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ لقكلو تعالى: 

( لميٌمتو بعد قتؿ القبطٌي كعدـ تراجعو عف نصرة المستضعفيف كحماية (إدراؾ مكسى .2

أف ال يجعمو  () المظمكميف مف بني إسرائيؿ؛ لتعقيبو بعد قتؿ القبطٌي كدعائو اهلل

فكأنو  (ُٕ)القصص:چڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  ں چ ظييران لممجرميف 

 كريف.كاف رجؿ األمف المكٌمؼ بحماية المستضعفيف كالمقي

( مف الخكؼ، كالترٌقب، كالحذر، كالخشية، تدٌؿ عمى (الييئة التي كاف عمييا مكسى  .3

( أم" فأصبح ُٖ)القصص: چڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀچ كعيو األمنٌي، قاؿ تعالى:

في المدينة خائفان يترٌقب كقكع المكركه بو أك يترٌصد األىخبار، ىؿ كقفكا عمى ما كاف 

فعؿ، كما يترٌتب عمى ذلؾ الفعؿ، كما ىك رٌد آؿ فرعكف لك " حيث إنو عالـ بما (2)منو؟

 عممكا كاكتشفكا بأنو قاتؿ القبطي.

                                                           
 .538_536ص 19، ججامع البيانانظر: الطبرم،  -1
.266ص  10، جروح المعانيانظر: األلكسي، -2
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( في المرة الثانية بأٌف الرجؿ اإلسرائيمي الذم استنصره كاستصرخو ىك (كعي مكسى .4

چ ے  ے  ۓچ مف يفتعؿ النزاع، كقد يككف ىك المتعدم كىذا ما بينو حينما قاؿ:

 ".(2)" ك"ذك غكاية كضالؿ ظاىر(1)ف الرشد(. أم "ضاؿ عُٖ)القصص: 

( لتحذير الرجؿ المؤمف، كقىبكؿ نصيحتو بالخركج مف المدينة، كلكال (استجابة مكسى .5

( كالرجؿ الناصح ما استجاب لذلؾ الناصح، كال لتمؾ (الثقة التي كانت بيف مكسى

 الٌنصيحة.  

 چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ چكخالصة القكؿ أف آيات سكرة القصص الثاٌلث: 

(  (تصٌكر كضع مكسىحت چ مب  ىب  يب  جت چكالثٌالثة چڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀچ كاآلية

كحالتو األمنٌية في المدينة، كالترٌقب كالتمٌفت يمنة كيسرة، كحالة الخكؼ التي كاف فييا؛ ألٌف ىناؾ 

يقظ يتنبو ألٌم  أمران بالقبض عميو كقتمو، كىذه صكرة كٌؿ مطارد خائؼ مف بطش األعداء، لكٌنو

 خطر عمى حياتو، يعي كٌؿ ما يحيط بو مف أخطار؛ فيسعى إلنقاذ نفسو كيسمؾ سبؿ السالمة.

( ىي مطمب كؿ إنساف كأكلكية مف (كأخيران فإٌف الٌسالمة األمنٌية التي كاف يرجكىا مكسى 

مف  ( مف مصر تاركان مكطنو كمسقط رأسو عمى الرغـ(األكلكيات، كتتجٌمى في ىجرة مكسى

حٌبو كعشقو لبالده، مخمفان كراءه بني إسرائيؿ كالمستضعفيف عمى الرغـ مف حاجتيـ إليو، فما 

( مف مٌكة (( لمحفاظ عمى ركحو، ىك ما ظير في ىجرة الرسكؿ (يممح في خركج مكسى

( حينما خرج مف مصر، ككذلؾ ىي غاية (إلى المدينة فالسالمة األمنٌية ىي غاية مكسى

حينما خرج مف مٌكة، كىي ضركرة مف الٌضركرات الٌشرعٌية المقصكدة لحفظ النفس (  (الرسكؿ

 كالديف.

                                                           
، 224صكممات القرآن تفسير وبيان، مخمكؼ، حسنيف محمد،  -1  ـ.1997ىػ_1418، دار ابف حـز
 .60ص 4ج أيسر التفاسير،الجزائرم،  -2
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كفي مرحمة الٌشباب ىناؾ كعي أمنٌي ال بٌد مف بيانو كىك الكعي األمنٌي لدل الرجؿ 

 .(1)الناصح

كم عف تميـ الدارم الدٍّيفي »( قاؿ:(أٌف النبيٌ ( 2)حٌث اإلسالـ عمى النصيحة، فقد ري

ةي النًَّصي ًتًيـٍ »قمنا لمف، قاؿ: « حى ًلرىسيكًلًو كىألىًئمًَّة اٍلميٍسًمًميفى كىعىامَّ ًلًكتىاًبًو كى  «. (3)ًلمًَّو كى

ىذه النصيحة ىي التي تحتاجيا األمة اإلسالمية بيف أفراد جماعاتيا؛ بؿ بيف صفكؼ 

مؤامرات لمخالص قياداتيا لمحفاظ عمييا، كحمايتيا مٌمف يكٌيدكف ليا، كيمكركف بيا، كيحيككف ال

 منيا.

ذٍّر، كاف لدل ىذا الرجؿ ككما كاف لدل مكسى ) ( الكعي في قىبكؿ نصيحة الرجؿ الميحى

مٍّص لو مف القتؿ، فإف لـ يكف بكسعو الناصح أيضان الكعي الكافي إلنذار مكسى ) ( فيك الميخى

ركه لو، كييفشؿ ( لكف كاف بمقدكره أف يحبط ما دبٌ أف يردع فرعكف كجنده عف مالحقة مكسى )

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی     ی  جئ  چ مخططاتيـ اتجاىو، قاؿ تعالى:

 (.َِ)القصص:چحئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب
                                                           

حزبيؿ. كقاؿ أكثر أىؿ التفسير: إنو مؤمف  الرجؿ حبيب كقيؿ: شمعاف كقيؿ حزقيؿ كقيؿ:قيؿ إف اسـ ىذا   -1
. كىذا مبيـ ال يكقؼ عميو إال 306ص 13، ج الجامع ألحكام القرآنآؿ فرعكف كقيؿ أنو غيره )انظر: القرطبي، 

عباس: عف مؤمف  بنص صريح أك حديث صحيح. كالذم يبدك لي كاهلل أعمـ أنو ليس مؤمف آؿ فرعكف لقكؿ ابف
آؿ فرعكف: لـ يكف مف آؿ فرعكف مؤمف غيره كغير امرأة فرعكف كغير المؤمف الذم أنذر مكسى )انظر: 

 (.306ص15، جالجامع ألحكام القرآن القرطبي،
( (صاحب رسكؿ اهلل  أبك رقية تميـ بف أكس بف خارجة بف سكد بف جذيمة المخمي، الفمسطينيتميـ الدارم  -2

ككاف إسالمو في سنة تسع مف اليجرة ككاف يسكف المدينة ثـ انتقؿ منيا إلى الشاـ بعد مقتؿ عثماف كاف نصرانيا 
كأنس بف مالؾ، كزرارة  رضي اهلل عنو. كلتميـ عدة أحاديث، ككاف عابدا، تٌّلء لكتاب اهلل حدث عنو: ابف عباس،

، مؤسسة الرسالة، 442ص 2، جالءسير أعالم النب) الذىبي، شمس الديف محمد بف أحمد، بف أكفى، كآخركف.
 1، ج االستيعاب في معرفة األصحاب، كانظر: ابف عبد البر، 23تحقيؽ شعيب األرناؤكط كآخريف، عدد األجزاء:

 .(193ص
 1،جصحيح البخاري)57(الديف النصيحة، حديث رقـ:، كتاب اإليماف، باب قكؿ النبي)أخرجو البخاري -3

(.74ص 1، جصحيح مسمم)55بياف أف الديف النصيحة، حديث رقـ: ، كتاب اإليماف، باب ومسمم( 31ص
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 يتمٌثؿ الكعي األمنٌي لدل الرجؿ الناصح مف خالؿ اآلية الكريمة في ما يأتي:

كأطرافيا المكاف الذم جاء منو الرجؿ؛ فقد جاء مف أقصى المدينة، أم مف آخر المدينة  .1

( كنصحو، كرٌبما تقديـ المكاف الذم أتى منو البعيدة، كىذا الىتمامو بتحذير مكسى)

 عمى الحالة التي أتى بيا في اآلية الكريمة، ييدٌلؿ عمى كعيو كسبقو في اإلنذار كالتحذير.

ۈئ  ېئ  چ الييئة التي جاء بيا، كىي المشي بعجمة، فالسعي ىك اإلسراع، قاؿ السعدم:  .2

مف نصحو لمكسى أف يكقعكا بو، قبؿ أف أم" ركضان عمى قدميو چ ىئ  ېئ  ېئ  ىئ

"، فالرجؿ جاء يسعى "في عجمة كليفة، يستبؽ األحداث قبؿ أف تفمت مف يده (1)يشعر

كتتجو اتجاه غير الذم يراد ليا أف تتجو إليو، ثـ ال يستطيع التصٌرؼ فييا مف غير أف 

 ".(2)تثير دخانان أك تؤٌجج ناران 

المختصرة التي سمكيا، حيث إف الرجؿ أخذ طريقان قريبان حٌتى سبؽ إلى مكسى الطريؽ  .3

(فأخبره ائتمار القكـ لو كأنذره لحكؽ الذٌباحيف بو ،)(3). 

ی  ی     ی  چ  ( في قكلو تعالى:الخبر الذم أتى بو، فالرجؿ أىسىرَّ إلى مكسى) .4

يتييٌأ المطية الذلكؿ ( خكفان كفزعان، جعمتو كىذا القكؿ يمأل قمب مكسى) چجئ  حئ

 .(4)(، إلى حيث يختفي مف مصر دكف تمٌيؿ أك تكٌقؼالتي يطير بيا مكسى)

چ مئ ىئ يئجب حبچالنصيحة التي ال بٌد منيا لمخالص، ففي قكؿ الرجؿ .5

( عمى الفرار، كىذه نصيحة ناصح أميف يشفؽ ( تحريض قكٌم لمكسى)َِ)القصص:

عميو كيكد الخالص لو مٌما تكرط فيو، كىي كممة رجؿ األمف الناصح دائمان كأبدان، كلك 
                                                           

 .613ص 1، جتيسير الكريم الرحمنالسعدم،  -1
 .330ص 10، جالتفسير القرآني  لمقرآنالخطيب،  -2
 .564ص 19، ججامع البيانانظر: الطبرم،  -3
.330ص 10، جالتفسير القرآني  لمقرآنانظر: الخطيب،  -4
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 (َِ)القصص:چىئ  يئ  جب  حبچ ألقت بو في التيمكة، كفي قكؿ الرجؿ الناصح: 

ال بٌد ًمٍف كقفة كعبرة لممؤمف الناصح عمكمان، كرجاؿ األمف خصكصان كما يستكجب عمى 

( (أنو قاؿ: )بايعت رسكؿ اهلل  (1)الفرد مف النصح، فقد ركم عف جرير بف عبد اهلل

يتاء الزكاة كالنصح لكؿ مسمـ (، فالنصح لكٌؿ مسمـ ىك ما يجب (2)عمى إقاـ الٌصالة كا 

 و بعد ركني اإلسالـ الٌصالة كالٌزكاة. أف تككف المبايعة عمي

 :(3) كيمكف تمخيص بعض الصفات األمنٌية التي امتاز بيا الرجؿ الناصح في النقاط اآلتية

 التخذيؿ عف القيادة كالدفاع عنيا بإحباط مخٌططات العدٌك. .1

بالغ المعمكمات بدٌقة. .2  الٌسرعة في الكصكؿ إلى مكسى كا 

 لمنجاة مف بطش الظالميف. النصح في تكجيو القيادة بالخركج .3

كمف أىـٌ الدركس األمنٌية المستفادة مف مكقؼ الرجؿ الناصح أىٌمية زرع العيكف في 

صفكؼ األعداء، كىذا مف جممة اختراؽ صفكؼ العدٌك، كما أٌف سرعة البديية التي ظيرت لدل 

ريع البديية، ىذا الرجؿ ىي التي يجب أف يٌتصؼ بيا جٌؿ رجاؿ أمف القيادة، فرجؿ األمف ىك س

 .(4)يتمٌتع بالحٌس األمنٌي الرفيع كيحاكؿ أف يستشرؼ ما ىك آًت في المستقبؿ

                                                           
ف جابر البىجمي الصحابي الشيير، يكنى أبا عمرك كقيؿ أبا عبد اهلل،  سيد قبيمتيـ يعني جرير بف عبد اهلل ب -1

ًحؾى كتىبىسىـ، كقاؿ فيو رسكؿ اهلل (ركل أنو قاؿ: ما حجبني رسكؿ اهلل بجيمة  ( (( منذ أسممت كال رآني إال ضى
حيف أقبؿ كافدا عميو يطمع عميكـ خير ذم يمف كأف عمى كجيو مسحة ممؾ فطمع جرير، ككاف عمر بف الخطاب 

()  االستيعاب )ابف عبد البر، يكسؼ بف عبد اهلل، يقكؿ جرير بف عبد اهلل يكسؼ ىذه األمة يعني في حسنو
 (.237ص 1، جفي معرفة األصحاب

 الديف النصيحة هلل كلرسكلو كألئمة المسمميف كعامتيـ، ((قكؿ النبي  باباإليمان،  كتابأخرجو البخاري،  -2
، كتاب اإليماف، باب بياف أف الديف النصيحة، حديث ، ومسمم(37ص 1، ج)صحيح البخاري57حديث رقـ:

 (74ص  1، جصحيح مسمم) 55رقـ: 
 .73، ص، األمن في ضوء القصص القرآني  انظر: الجدبة -3
.73، صانظر: المصدر السابؽ -4
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( الذم نٌصب نفسو إف النصح كما كاف فيو المصمحة كالمنفعة الكبرل لمكسى )

لمدفاع عف المظمكميف، ال شٌؾ في أٌف فيو المصمحة لمقادة كالدعاة، كالمجاىديف المستيدفيف الذيف 

في الحديث السابؽ الذكر؛ فيـ أئمة المسمميف، كىذا ما يستحٌقو ىؤالء مف كٌؿ فرد كجبت ليـ 

حريص عمى سالمة قيادتو مف الدعاة كالمجاىديف، فالرجؿ الناصح لـ يستطع ردع القتمة عف 

 القتؿ كلكنو استطاع إنقاذ مكسى مف القتؿ.

ي الجماعة يجب أف كىنا يتبيف ضركرة الكعي األمنٌي لدل عنصر األمف؛ ألٌف الفرد ف

يككف مدركان لمكاقع الذم يعيش فيو، كمستشعران لمحالة األمنٌية مف حكلو، كلكال أف ىذا األمر كاف 

لدل الرجؿ لكاف مصير مكسى القتؿ، فحبذا لك اقتيدم بإخبارية ذلؾ الرجؿ لحماية القادة 

 كالمجاىديف.

 :(1)إلى مدين( من مصر المطمب الثالث: الوعي األمني  في خروج موسى)

 ( مف خالؿ ما يأتي:يتمٌثؿ الكعي األمنٌي لدل مكسى)

ِذر من مصر:أواًل: خروج موسى)  ( الح 

(. فقد خرج ُِ)القصص:چخت  مت  ىت  يت  جث    مث  حتمب  ىب  يب  جتچ قاؿ تعالى:

( مف مدينة فرعكف في حالة مف الخكؼ يترٌقب التعٌرض لو في الطريؽ أك أف يمحقو مكسى)

. كقد أصبح بعد مقتؿ القبطي مطمكبان لفرعكف، فاستجاب لتحذير الرجؿ الناصح لو (2)جند فرعكف

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  چ فتىصنرٌؼ بكعي كخرج مف مصر، كما كرد في قكلو تعالى: 

                                                           
معجم مديف عمى بحر قيمـز )البحر األحمر( محاذية لتبكؾ عمى ست مراحؿ) الحمكم، ياقكت بف عبد اهلل،  -1

(.5، دار الفكر، عدد األجزاء:77ص  5، ج البمدان

 .400ص 3، جالكشافانظر: الزمخشرم،  -2
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( ككانت كيٌفية َِ)القصص:چی  ی  ی     ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب

 الخركج كاآلتي: 

ريؽ كلـ ييًعٌد لمسفر عدتو، كلـ يكف في قافمة خرج مف مصر عمى عجؿ، كلـ يتزٍكد لمط .1

ٍيط رقبتو، ال يمكف أف يترٌكل  أك رفقة في ذلؾ السفر الٌشاٌؽ؛ ألٌف مٍف يطمب النجاة ًبخى

 .(1)في أمره أك يىعٌد لسفره عدتو

 .(2)خرج كال شيء معو، ال زاد، كال راحمة، كال حذاء .2

 أحد. خرج منفردان دكف أف ييخبر أحدان، أك يىعمـ بخركجو .3

( بأف يغيب عف عيكف فرعكف، أك يأكم إلى مكاف يختبئ فيو لـ يكتؼ مكسى) .4

نما خرج مف المدينة كالذ بالفرار، كفي ىذا لفت لالنتباه إلى  كيككف قريبان في المدينة، كا 

 أنو يجب عمى المطارد أف يبذؿ جيده بأقصى ما في كسعو.

 كيتمٌثؿ في ما يأتي: ( إلى مدين(ثانًيا: لجوء موسى

چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀچ في اختياره مديف، قاؿ تعالى: .1

( الكجية التي تكٌجو إلييا ( فمٌما يدٌؿ عمى الكعي األمنٌي لدل مكسى )٢٢)القصص:

مكسى، كالطريؽ التي سمكيا كاختارىا مف بيف الٌطرؽ التي عرضت لو كما جاء في 

ني الذم استقٌر فيو ككصؿ إليو، فكاف بيعد المكاف سببان مف أسباب الركايات كالبعد المكا

فيما بعد الذم تزكج ابنتو، قاؿ  (3)نجاتو مف فرعكف كجنكده، كما بٌشره بذلؾ الٌشيخ الصالح

                                                           
 ـ.2012ىػ_1423، دار الحديث_القاىرة، 200، صقصص األنبياءانظر: النجار، عبد الكىاب، -1
 .266ص 13، جالجامع ألحكام القرآنانظر: القرطبي،  -2
( كىذا قكؿ أكثر المفسريف، كقيؿ: ليس ىك، كقاؿ السعدم ككالمو فيو كجاىة: (قيؿ: ىك نبي اهلل شعيب  -3

(أدرؾ زماف () كىذا الرجؿ أبك المرأتيف صاحب مديف ليس بشعيب النبي المعركؼ فإنو غير معمـك أف مكسى
(، لذكره اهلل تعالى، كلسمتو المرأتاف كأيضان=  ((، فكيؼ بشخصو، كلك كاف ذلؾ الرجؿ شعيبان (شعيب 
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 (ِٓ)القصص:چۀ  ۀ  ہ   ہ  ڻڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻچ تعالى:

كانت فيي بعيدة المسافة عف  كأينما( 1)كقد اختمؼ المفٌسركف في تعييف مكقع قرية مديف

 مصر.

( األخالقي في السقي لممرأتيف، حيث ظيرت في مكسى اليٌمة اإليمانية (كعي مكسى .2

التي كيجدت فيو قبؿ أف يصير رسكالن، كذلؾ حينما سقى لممرأتيف المتيف كجدىما عمى ماء 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ     ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  چ قاؿ تعالى:  (2)مديف

ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ   ڃ  چ  چ     ٹ  ڤ  ڤڤ

(. ِْ –ِّالقصص:)چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ    ڍ  ڌ       ڌ     ڎ ڎڈڈ ژ

( كما كاف يساعد المستضعفيف في مصر، كذلؾ كىك شريد (فالساقي العفيؼ مكسى 

نما طمب مف رٌبو               قاؿ:( ف (طريد سقى لممرأتيف، كلـ يطمب منيما أجران رغـ حاجتو، كا 

                                                                                                                                                                      

( قد أىمؾ اهلل قكمو بتكذيبيـ إياه، كلـ يبؽ إال مف آمف بو، كقد أعاذ اهلل المؤمنيف أف يرضكا (=فإف شعيبان 
ريب فيحسف إلييما، كيسقي ماشيتيما...( لبنتي نبييـ بمنعيما عف الماء، كصد ماشيتيما حٌتى يأتي رجؿ غ

( كال (. كالذم يبدك لي أنو ما داـ ال يكجد دليؿ يثبت أنو شعيب 614ص 1، جتيسير الكريم الرحمنانظر: 
 دليؿ ينفي أنو ليس شعيبان فالتكقؼ في تعيينو ىك األصكب. 

ذا يعني أنيا داخؿ المممكة العربية كى عمى بحر القمـز تجاه تبكؾ، بيف المدينة كالشاـكقاؿ الطبرم: مديف  1-
( قاؿ القرطبي: بيف مديف كمصر ثمانية أياـ )القرطبي، 502ص  10، ج جامع البيانالسعكدية )الطبرم، 

( كقاؿ ابف كثير: كىي التي بقرب معاف مف طريؽ الحجاز )ابف كثير، 266ص 13، جالجامع ألحكام القرآن
( كىذا يعني أنيا في األردف. كرجح ىذا التعييف الخالدم فقاؿ: تطمؽ عمى 447ص  3ج تفسير القرآن العظيم،

األرض الكاقعة في منطقة كادم عربة إلى معاف متجية إلى الشرؽ كالجنكب الشرقي حٌتى تصؿ إلى القرب مف 
ٺ  ٺ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ  تبكؾ كىذا الرأم أكثر صكابان لقكلو تعالى:

( فإف أرض مديف كانت قريبة مف قرل لكط  فإذا كاف قكـ لكط ٖٗ)ىكد: چٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٿٺ  ٺ
يقيمكف في منطقة البحر الميت في األغكار فإف أرض مديف كانت قريبة منيـ في الجنكب الشرقي )الخالدم، 

 (.325ص 2، جقصص القرآن
 .2841ص 5، جالشعراوي، الخواطرانظر:  -2
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إضافة إلى أٌف تصرٌفات  (1)(ِْالقصص:)چ ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ڈ    ژ  چ 

نما في مخاطبتيما (مكسى ( تشير إلى كعيو ليس في مساعدة المرأتيف كحسب، كا 

چ ڦ  ڦچ كظير ذلؾ في السؤاؿ الذم سأليما إياه ككـ ىك مختصر كبميغ في قكلو:

ڑ  چ كما ظير لديو كعي أخالقٌي حينما جاءتو إحداىما، قاؿ تعالى:  )ِّ)القصص:

( ِٓ)القصص:چ ڑ ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ         ڳ   ڳ  ڳ  ڳ

كم أنو لٌما جاءتو كعمـ أنيا امرأة، غٌض بصره كصٌكب رأسو فمـ يرفعو حٌتى بمَّغتو  كقد ري

ٌلو عمى الٌطريؽ، فيٌبت ريح ككصفت رسالة أبييا، كلٌما سار معيا إلى أبييا كانت أمامو تد

 .(2)جسدىا، فقاؿ ليا: امشي خمفي كانعتي لي الطريؽ

چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ كتجدر اإلشارة إلى الكعي الذم كاف لدل المرأتيف حينما قالتا 

(. أم إٌف عادتنا التأٌني حٌتى يصدر الناس عف الماء، كينصرفكا منو حذران مف ِّ)القصص:

 . فأرادتا أمف السقاية. (3)حمتيـ، كلئال ييؤذىيا كتختمط أغناميما مع غيرىامخالطة الرجاؿ كمزا

                                                           
 .98، صاألمن في ضوء القصص القرآني  بة، الجد -1
 5، جتفسير القرآن العظيم. كانظر: ابف كثير، 270ص 13،جالجامع ألحكام القرآنانظر: القرطبي،  -2

، المعجم الصغير. كأخرج الطبراني أنو قاؿ: امشي خمفي كال تمشي أمامي) الطبراني، سميماف بف أحمد، 288ص
ـ، تحقيؽ محمد 1985ىػ_1405عمار_بيركت عماف، الطبعة األكلى: ، المكتب اإلسالمي، دار 79ص 2ج

 (.2شككر محمكد الحاج أمرير، عدد األجزاء:
ىػ، دار ابف كثير، دار الكمـ 1414الطبعة األكلى، 192ص 4جفتح القدير الشككاني، محمد بف عمي، -3

الديف أبك سعيد عبد  ناصر،كانظر: البيضاكم، 246ص 4، جتفسير الماورديكانظر:  .الطيب_دمشؽ، بيركت
، كانظر: 5بيركت، عدد األجزاء: –دار النشر: دار الفكر  ،288ص 4، جتفسير البيضاوىاهلل بف عمر، 

 .83ص 20،جتفسير المنيرالزحيمي، 



113 
 

ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ     چ قبكؿ عرض الشٌيخ الصٌالح، قاؿ تعالى:  .3

ۇئ  ۇئ   ۆئ    وئائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   ىې  ې  ې  ې  ى  ۉۅ  ۅ  ۉ

 .(ِٕ)القصص: چۆئ  ۈئ   ۈئ  

( مقابؿ تمؾ المٌدة، كاف  (حكٌيمان في عرض الزكاج عمى مكسىفكما كاف أبك المرأتيف 

( حكٌيمان في قبكؿ ذلؾ العرض، كالمكافقة عمى اقتراح الشيخ، كبذلؾ سيؤىمٍّفى إقامتو في (مكسى

ىذا البيت الذم ىك مف بيكت مديف، كيحٌقؽ فيو حاجتو مف اإلقامة كالمأكل، كمف الٌطعاـ 

 .(1)جة صالحة أيضان كالشراب كالمباس كستككف فيو زك 

: قىاؿى ًلي رىسيكؿي اهللً قضاء أطكؿ األجميف، كقد دؿ عمى ذلؾ  .4 (: (قكؿ أىًبي ذىرٍّ الغفارم قىاؿى

ٍيرىىيمىا كىأىتىمَّييمىا كىأىبىرَّىيمىا مىٍيًف قىضىى ميكسىى ؟ فىقيٍؿ : خى                   كقاؿ تعالى: (،(2))ًإذىا سيًئٍمتى أىم  األىجى

( أف (، كقد عرض الرجؿ الصٌالح عمى مكسى)ِٗ)القصص: چٻ  ٻ  ٻ  ٻچ 

يعمؿ أجيران عنده يرعى الغنـ لمٌدة ثماني سنكات أك إتماميا إلى عشرة، كالراجح أنو قضى 

عشر سنكات، كىذا اجتياد منو يحٌقؽ لو األماف فطكؿ المدة كفيؿ بتراخي جند فرعكف عف 

 تنفيذ حكـ فرعكف فيو إما بالقتؿ أك باألسر.الجٌد في البحث عنو، كمتابعتو؛ لمعاقبتو ك 

( في اتخاذ التدابير األمنٌية الكفيمة بتحقيؽ يتضح مما سبؽ الحذر الذم كاف مف مكسى )

ـٌ في المجكء إلى البمد اآلمف  السالمة في الخركج مف مصر، كالنجاة مف مالحقة فرعكف كجنده، ث

مبس، كالزكاج، مقابؿ االلتزاـ بعمؿ لمٌدة في كتأميف مقكمات الحياة مف المسكف، كالمطعـ، كالم

 دار اليجرة كالغربة عف األىؿ كالكطف. 

 
                                                           

 .344ص 2، جقصص القرآنانظر: الخالدم،  -1
 (.79ص 2، جالمعجم الصغير أخرجو الطبراني )انظر: -2
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ة موسى)  ( بعد عودتو من مدين إلى مصر:المبحث الثاني: محط ات الوعي األمني  في قص 

قٌسمت ىذا المبحث إلى ثالثة مطالب: المطمب األكؿ: عرضت فيو الكعي األمنٌي لدل  

عكدتو مف مديف إلى مصر، كالمطمب الثاني: بٌينت فيو الكعي األمنٌي ( في طريؽ (مكسى

في دعكة فرعكف كقكمو، كالمطمب الثالث: ذكرت فيو الكعي األمنٌي لدل  ()لدل مكسى

 ( في تحديد مكعد المباراة ككيفيتيا بينو كبيف سحرة فرعكف.مكسى)

 إلى مصر:( في طريق عودتو المطمب األول: الوعي األمني  لدى موسى )

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ ( في قكلو تعالى: يظير الكعي األمنيٌ لدل مكسى)

پ  پ  ڀ   ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ        ٹ   ٹ    ٹ  ڤ  

(األمنٌية  التي (مف ىذه اآلية تيستخمص تصٌرفات مكسى  (ِٗ)القصص:چڤ  ڤ

 اتخذىا لحماية نفسو كأىمو مف األذل كىي كاآلتي: 

ألىمو عند عكدتو إلى مصر، كىذا آمف ليـ مف أف يبقييـ في )اصطحاب مكسى) .1

 .(ِٗ)القصص:چ پ  پ  چ مديف، قاؿ تعالى: 

   يمةالٌسير بأىمو ليالن؛ إذ إف السفر ليالن أخفى منو نياران، كىذا ما يفيـ مف سياؽ اآلية الكر  .2

ألف األنس بالنار ال يككف إال في كحشة  (؛ِٗالقصص:)چپ  پ  ڀ   ڀ   ڀ  چ 

 الميؿ.

ڀ  چ حٌتى يتٌحسس خبر النار، كذلؾ في قكلو:ر مف أىمو االنتظا )طىمىٍب مكسى ) .3

 كيؤخذ مف ىذا عدـ تعريض األىؿ لمخطر. ( ِٗ)القصص:چٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  

ٿ  چ إلى النار لعٌمو يجد ميعينا مف البشر يدلو عمى الٌطريؽ. فقاؿ: ) ذىاب مكسى) .4

ـ يجد بشران، إنما كجد إلو كرٌب البشر، كمىٍف (؛ ِٗ)القصص:چٿ   ٿ  ٹ  لكنو ل
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رٌبو فكاف في الحضرة ) كجد اهلل فماذا فقد؟ كمىٍف فقد اهلل فماذا كجد؟ كجد مكسى )

 اإلليية كفي آمف مكاف.

 :( في دعوة فرعون(عي األمني  لدى موسىالمطمب الثاني: الو 

﮴   چ ( نبيان كرسكالن إلى فرعكف، قاؿ تعالى:(( مكسى(اختار اهلل  ﮳    ﮲   چ ۓ  ۓ   

( مخاكؼ عٌدة، خكؼ مف التكذيب، كخكؼ مف عقدة ((، ككانت تعترم مكسىِْ)طو:

ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  چلسانو، كخكؼ مف عقكبة قتؿ القبطٌي، كما كرد في قكلو تعالى عمى لسانو: 

التأييد كاإلعانة، () ( مف اهلل (فطمب مكسى( ّّ)القصص:چۆ   ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ

ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  چ :)كقد جاء في قكلو تعالى عمى لساف مكسى )

ۅ  ۉ  ۉ   ې     ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  

( كفي ىذه  ّٓ–5ِ)طو: چېئ  ېئ  ىئ  ىئ    ىئ   ی      ی  ی  یجئ  حئ  مئ   ىئ    يئ  

 :يبرز الكعي األمنٌي لديو مف خالؿ ما يأتي ()مف اهلل  )المطالب التي طمبيا مكسى)

( أف يشرح لو صدره، كيييىٌسر لو أمره، كيحمؿ عقدةن مف (مف رٌبو () طمب مكسى .1

ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  چ لسانو حتٌى ييفٍقىو قكلو 

إضافة إلى استحقاؽ الٌصفات المؤٌيدة كالداعمة لمٌشخصٌية   )ِٖ –ِٕ)طو:چې  ې

 الدعكية النبكية.

ى  چ  ( إعانتو بأخيو ىاركف في دعكتو لفرعكف، فقاؿ:(( مف اهلل طمب مكسى) .2

( كفي سكرة ِّ –ِٗ)طو:چائ  ائ  ەئ  ەئ وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ

ائ     ەئ  ەئ    ائۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      ې  ې  ى  ىچ أخرل قاؿ: 
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( فمكسى طمب أف يككف كزير لو مف أىمو، ليشٌد بو أزره ّْ)القصص:چوئ

في أمر النبكة كالرسالة، كبذلؾ يككف مساعدان لو، يعينو في القياـ بالميٌمة، كقد كيشركو 

ۇئ  چ( فجعؿ ىاركف نبيان، ككزيران، كردءان، مساعدان لواستجاب اهلل لطمب مكسى)

ىئ  ی  ی  ی    ىئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ

 (.ّٓ)القصص:چی

( إذ طمب الكزير كالنصير ليككف ىكذا يمحظ الكعي األمنٌي لدل نبٌي اهلل مكسى )

مساعدان لو، كىذا يدٌؿ عمى ضركرة أف يككف كزراء كمعاكنكف لمدعاة؛ فمكسى طمب كسيمة 

سناد لتصديؽ دعكتو لتصؿ إلى المخاطبيف، كىذا ىك اإلعداد لمبياف الخطابي الذم  دعـ كا 

 سيمقيو، كىك كسيمة تمييد لمدعكة إلى اهلل.

o  تكجييات رٌباٌنية أمنية لمك(سى:في دعكتو لفرعكف ) 

و اهلل كىي مٌما ييمحؽ بدعكة مكسى )  ( تكجييات أمنية  ( مكسى)(( حيث كجَّ

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ۀ   ۀ     ہ     ہ  ہ  ہ      ھ  ھ   چفقاؿ: 

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

    ڭ     ڭ                                 

 (.ْٕ –ِْ)طو:چ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ڭڭ

( مكسى كىاركف_عمييما الٌسالـ_ فقاؿ في خطابو  (كفي ىذا التكميؼ أرشدى اهلل

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ۀ   ۀہ     ہ  ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  چليما:

 (.44 –ِْ)طو:چھ     ے       ے 
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( لمكسى كىاركف (أستخمص مف ىذه اآليات دركسان أمنية مستفادة مف تكجيو اهلل  

 :(1)_عمييما السالـ_ كىي

 الدرس األكؿ: أىٌمية اإلكثار مف ذكر اهلل تعالى عند مكاجية األعداء:

كىاركف كذلؾ أٌف مكسى ) ِْ)طو:چڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں   ں  ڻ  چ قاؿ تعالى:

_عمييما السالـ_ ميٍقًدماف عمى خطكة خطيرة، كىما في حالة مجابية، إذ سيكاجياف أىعتى كافر؛ 

ففرعكف يممؾ الكثير مف مظاىر القكة، كالبطش، كالٌطغياف، كال يعينيما في تحديو كمكاجيتو إال 

ًنيٍّ ( إلى اإلكثار مف ذكره، كنياىما عف الضٌ  (القكٌم الجٌبار؛ لذلؾ أرشدىما اهلل عؼ كاٍلكى

( المؤمنيف إلى  ذكره عند ((. ككذلؾ أرشد اهلل ِْطو:)چڱ   ں   ں  ڻ  چ كالفتكر، فقاؿ ليما 

ى  ائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  چ لقاء العدٌك، فقاؿ: 

 فأقكل سالح ىك سالح الذكر؛ ألٌف اهلل ىك القكٌم.  (ْٓ)األنفاؿ:چۈئ

 بالقكؿ الميف:الدرس الثاني: مخاطبة العدٌك 

( مكسى  ((، فقد أرشد اهللْْ)طو:چہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ے  چ قاؿ تعالى:

كىاركف_ عمييما السالـ_  إلى القكؿ الٌمٌيف؛ فكٌجييما إلى حسف مخاطبة فرعكف؛ ليحاكال الكصكؿ 

إلى قمبو، كاستجالب ككامف الخير فيو، فإنيما لـ يذىبا لينازعاه في ممكو؛ إنما ذىبا لدعكتو، كفي 

حكمة المطمكبة في دعكتيما لو دعكة لممصرييف جميعان؛ فإنو لك آمف آلمف الجميع، كىذه ىي ال

﮳    ﮲ے  ے  ۓ  ۓ  ھہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھچالدعكة، قاؿ تعالى: 

﮺  ﮹   ﮸   ﮷   ﮶   ﮵    ﮾     ﮻﮴   ﮽   1ِ)النحؿ: چ﮼  ک  ک    چ كقاؿ تعالى:  )ٓ

                                                           
 .393ص 2، جقرآنقصص ال انظر: الخالدم،-1
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، فيذه التكجييات ىي كاحدة في (ّْفصمت:)چگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

 دعكة الظالـ محاكلة الستجالب رقة قمبو.  

( وسحرة (المطمب الثالث: الوعي األمني  في تحديد موعد المباراة وكي فيتيا بين موسى

 فرعون:

 ( في النقاط اآلتية: يتمٌثؿ الكعي األمنٌي لدل مكسى )

تحديد مكعد المباراة زمانان كمكانان؛ فاختيار الكقت المناسب ضيحى يـك الزينة، أمر - أ

( تحديد المكعد في قكلو (مكسىميـٌ؛ كذلؾ حينما طمب سحرة فرعكف مف 

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ تعالى:

( حدٌد مكعد المباراة يـك ((، فمكسىٗٓ – ٖٓ)طو: چہ  ہ  ھ           ھ   ھ 

الزينة، كىك يكـ عيدىـ كتفٌرغيـ مف أعماليـ كاجتماعيـ؛ كذلؾ ليشاىد الناس قدرة 

األنبياء_ عمييـ الٌسالـ_ كبطالف معارضة الٌسحر  اهلل عمى ما يشاء، كمعجزات

ى، أم  لخكارؽ العادات النبكية، كليذا قاؿ )كأف يحشر الناس( أم جميعيـ ضيحن

ضحكة مف النيار؛ ليككف أظير، كأجمى، كأبيف، كأكضح، كىكذا شأف األنبياء، كؿ 

 .(1)ارنا ضحىأمرىـ كاضح بٌيف، ليس فيو خفاء كال تركيج؛ كليذا لـ يقؿ ليال كلكف ني

ـ - ب ـ كما لديي ـ ما عندى ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  چ السماح لمسحرة بالبىدء في المباراة، كتقدي

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٺپ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ

"فأمرىـ باإللقاء أكال لتككف معجزتو أظير إذا ألقىٍكا ىـ ما  (ٔٔ–ٓٔ)طو:چٹ

                                                           
.300ص 5، جتفسير القرآن العظيم انظر: ابف كثير،-1
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ظيارا لعدـ المباالة بسحرىـ ـٌ يمقي ىك عصاه فتبتمع ذلؾ، كا  أراد "حيث " (1)معيـ، ث

مكسى أف تككف البىدىاءة منيـ، ليرل الناس ما صنعكا، ثـ يأتي بالحٌؽ بعده فيدمغ 

ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ    ٿچ  كما صرٌح بذلؾ في قكلو تعالى: "(2)باطمـي

 .(ُٖيكنس:)چڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ      ڄ  ڄ

ىذا ما كاف مف كعي أمني استعرضتيو في ىذا الفصؿ الذم يتمٌخص في الكعي األمنٌي في 

 ( كشبابو، كأبرز النتائج كالدركس كالعبر األمنٌية التي يمكف أف أخرج بيا ىي:(طفكلة مكسى

الذم ال يقؿ أىٌمٌية عف دكر الرجؿ؛ كيظير ذلؾ في النساء الٌثالث الدكر األمنٌي لممرأة  .1

 ( في طفكلتو.(المكاتي شكَّمف الحرز األمنٌي لمكسى

كاجب المسمـ الحفاظ عمى حياتو كعدـ تعريضيا لمميالؾ، حٌتى لك اضطر إلى اليجرة  .2

 (.(خارج كطنو، كىذا ما فعمو مكسى

منية، كال تيٍنًقص مف المكانة الدينية، فمكسى التحصيف األمنٌي لممسمـ ضركرة شرعٌية أ .3

) عمى الرغـ أنو نبٌي كمؤٌيد أخذ بأسباب الحماية مع ثقتو بمعٌية اهلل )).) 

عمى الداعية المسمـ أف يمتمؾ مؤٌىالت الدعكة مف حسف الخطاب، كالتأييد باألنصار  .4

 كالكزراء حٌتى يصٌدقو الناس في دعكاه.

، ثـ في مقارعة العدٌك ال بٌد م .5 ف االنتظار حٌتى يقدـ مبادرتو كما لديو مف قدرات أكالن

مفاجأتو بالمقابؿ، فيحصؿ التمكٌيف كالغمبة، كالنصر المادٌم، كالمعنكٌم ألىؿ الحٌؽ 

 كحامميو.

                                                           
 .442ص 3ج فتح القديرالشككاني،  -1
 .286ص 4، جتفسير القرآن العظيم ابف كثير، -2
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( كما فييا مف محٌطات أمنية كاعية في (كبعد فيذا ىك الجزء األكؿ مف قٌصة مكسى

متسمالن ثـ عكدتو إلييا، كفي الفصؿ التالي الجزء ( كشبابو، كخركجو مف مصر (طفكلة مكسى

 ( كالحديث فيو عف الكعي األمنٌي في دعكتو لبني إسرائيؿ. (الثاني مف قٌصة مكسى
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 الفصل الرابع: محط ات الوعي األمني  ودروسو بعد دعوِة موسى) )
 لفرعون وبني إسرائيل 

 وفيو مبحثان:
 
  األول: محط ات الوعي األمني  ودروسو في مراحل دعوة المبحث

 ( لفرعون وقومو.(موسى
 
  المبحث الثاني: محط ات الوعي األمني  ودروسو في مراحل دعوة

 ( لبني إسرائيل. (موسى
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 تمييد: 

( (في ىذا الفصؿ، أتناكؿ محٌطات الكعي األمنٌي مف الجزء الثاني في قٌصة مكسى 

مرحمتيف: المرحمة األكلى: الكعي األمنٌي في دعكتو لفرعكف كقكمو، كما يدخؿ في ىذه مف خالؿ 

المرحمة مف محٌطات كعي أمنٌي: كالمرحمة الثانية الكعي األمنٌي في دعكتو لبني إسرائيؿ، كما 

 يدخؿ في تمؾ المرحمة مف دركس كعي أمني. كذلؾ مف خالؿ المبحثيف اآلتييف:

 ( لفرعون وقومو:(الوعي األمني  ودروسو في مراحل دعوة موسىالمبحث األول: محط ات  

قٌسمت ىذا المبحث إلى ثالثة مطالب: المطمب األكؿ: ذكرت فيو الكعي األمنٌي في حياة 

( مف الدعكة الٌسرية حٌتى خركجو مف مصر، كالمطمب الثاني: تحٌدثت فيو عف الكعي (مكسى

 لث: بٌينت فيو الكعي األمنٌي لدل الٌسحرة المؤمنيف. األمنٌي لدل مؤمف آؿ فرعكف، كالمطمب الثا

( من الدعوة الس رية حت ى خروجو من (المطمب األول: الوعي األمني  في حياة موسى

 مصر:

 كيتمٌثؿ في ما يأتي:

ـ، قاؿ تعالى:  .1 ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  چ التربية السٌرية كصالة اإلسرائيمييف في بيكتي

 (. ٕٖ)يكنس:چېې  ېۈٴۇ ۋۋۅ  ۅ     ۉ  ۉ

( إلى مكسى كىاركف _عمييما السالـ_ أف ييرٌبيا أتباعيما في بيكتيـ بصكرة ("أكحى اهلل

سٌرٌية، ال تمفت أنظار آؿ فرعكف، كىذه الخطكة الٌسٌرية مف أجؿ المحافظة عمى ىؤالء المؤمنيف 

عيكف فاتخذ مكسى كىاركف_عمييما السالـ_ ليـ بيكتان خاٌصة في مصر، بيكتان بعيدة عف 

المراقبيف الراصديف بيكتان سرية يقيمكف فييا، كيترٌبكف فييا، كيعبدكف اهلل فييا، كقد أذف اهلل 

لممؤمنيف في ىذه الفترة الحرجة الٌشديدة مف االضطياد كالتعذيب، أف يؤٌدكا عباداتيـ في ىذه 



123 
 

يف أيمركا أف يصٌمكا في ". كألنيـ كانكا خائف(1)البيكت الٌسرية كيجعمكىا قبمة، كيقيمكا الٌصالة فييا

بيكتيـ ًخفية عف الكفرة؛ لئال يظيركا عمييـ فيؤذكىـ كيفتنكىـ عف دينيـ، كما كاف المؤمنكف عمى 

 . (2)ذلؾ في أكؿ اإلسالـ بمٌكة

( االعتزاؿ مف فرعكف كمأله، كأف يىدىعيكه مع أتباعو، "قاؿ تعالى:     (طمب مكسى .2

ېئ  ېئ   ىئ    ېئۆئ      ۈئ  ۈئى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  چ 

پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   پٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻىئ  ىئ   

مف فرعكف كمأله أف يرسمكا معو  ()طمب مكسى (21-17)الدخاف:چٿ  ٹ  ٹ 

ـ لو، كليذا قاؿ:  ، كىذا )ُٖ)الدخاف:چۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئچ بني إسرائيؿ، كأف ييسىمٍّميكى

ـ أف ال يعمكا كال (ُٕ)الشعراء: چېئ  ېئ  ىئ  ۈئ  ېئچ كقكلو تعالى: . كطمب مني

(. لكٌنيـ لـ يستجيبكا لطمبو، فمـ يرسمكا معو بني إسرائيؿ، كاستعمىٍكا (يتكبركا عمى اهلل

(  (بالتعذيب كالٌرجـ، فمجأ إلى اهلل ()عمى اهلل كلـ يخضعكا لو، كىددكا مكسى

ـ، فقاؿ: چ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺڀ چ ناصره كحاميو، كاستعاذ بو مف شرٌى

(. كىذا درس إيماني ضركرٌم لكٌؿ مؤمف يكاجو الباطؿ؛ فعندما يستكبر َِ)الدخاف:

(، كيؤذكف المؤمف الصالح، فعميو أف يتعٌكذ باهلل، كيمجأ  (أصحاب الباطؿ عمى اهلل

 ". (3)إليو، كيرجك حفظو، كعنايتو كرعايتو؛ فيك الذم يحميو منيـ كيعيذه مف شٌرىـ

أم  چٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹچ مف فرعكف كمأله أف يعتزلكه كقكمو. فقاؿ: ((كطمب مكسى

دعكني كككنكا بمعزؿ مٌني كأنا بمعزؿ منكـ، كقيؿ: فخٌمكا سبيمي ككفيكا عف أذام، فاكفكني شٌركـ 
                                                           

 18ص  3، جالقصص القرآني   الخالدم، -1
.364ص 2ج الكشاف، انظر: الزمخشرم، -2
 .15-14ص  3، جالقصص القرآني  الخالدم،  -3
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، كدعكا األمر بيني كبينكـ مسالمة إلى أف يقضيى اهلل بيننا ، "ككأنو يقكؿ ليـ: (1)كال تتعرضكا إليَّ

تؤمنكا بي، كأصررتـ عمى الكفر كالتكذيب، فدعكني مع مىٍف آمف بي، كاعتزلكنا  بما أنكـ لـ

كاترككنا كارفعكا عٌنا تعذيبكـ، كاضطيادكـ، ككفكا شٌركـ عٌنا، كانتظركا ما سيككف في المستقبؿ 

( إلى ميادنتيـ كمكادعتيـ، ليكقؼ شٌرىـ كبطشيـ، كليقبؿ عمى أتباعو (كىذه دعكة مف مكسى

 ".(2)التثبيت كاإلعدادبالتربية ك 

( مف مصر فاران بدينو كبمىٍف آمف معو، استجابة لمكحي اإلليي بعد (خركج مكسى .3

، كذلؾ في قكلو )ِِ)الدخاف:چٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چفي قكلو:  ()دعائو اهلل

ڦ  چ (، كقكلو تعالى: ِٓالشعراء:)چې  ې  ې  ې  ى ى  ائ    ائ چتعالى:

(. كفي ذلؾ إشارة إلى جكاز فرار المؤمف مف ِّ)الدخاف:چڦ  ڄ  ڄ ڄ

أم: إٌف چائ  ائچ  كقد "عيمؿ الس رل ليال في قكلو:ظـم الظالميف إذا خشي عمى دينو، 

فرعكف كقكمو سيتبعكنكـ إذا عممكا بخركجكـ، كمسيريكـ ليال يؤٌخر عمميـ بذلؾ، فال 

ـ، كنحك اآلية قكلو تعالى:  ڀ     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ يدرككنك

ـ قكلو:ٕٕ)طو:  چڀ  ڀ    ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ چ    چ    ڃڃ  ڃ    ڃچ ( ث

ذا قطعت البحر أنت كأصحابؾ فاتركو ساكنا عمى حالو ) ِْالدخاف:)چچ  أم كا 

كفي ذلؾ بياف  .("3)التي كاف عمييا حيف دخمتو، حٌتى يدخمو فرعكف كقكمو فيغرقكف فيو

 (. (لعممية االنسحاب التي أيمر بيا نبٌي اهلل مكسى

                                                           
 7، جتفسير القرآن العظيم، كانظر: ابف كثير، 135ص 16، جالجامع ألحكام القرآنانظر: القرطبي،  -1

 .773، صتيسير الكريم الرحمن، كانظر: السعدم، 252ص
 .15-14ص  3، جالقصص القرآني  الخالدم،  -2

 .127، ص25، جتفسير الشيخ المراغيالمراغي،  -3
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( في المرحمة األكلى مف الدعكة، كغالبان ما تككف (يتبيف مٌما سبؽ الكعي األمنٌي لمكسى

المسالمة مف معالـ ىذه المرحمة، كمكجباتيا لمنجاة بالنفس، كالحفاظ عمى األتباع، كتأسيس دعائـ 

( في ىذه المرحمة (الدعكة دكف قتاؿ أك نزاع، كذلؾ مف خالؿ معالـ الكعي األمنٌي لمكسى 

 التي تتمٌخص في ما يأتي: 

 (.َِ)الدخاف:چڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ هلل كالتكٌكؿ عميو في قكلو: االعتصاـ با- أ

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ ۈ  ۈ  چالٌصالة السٌرٌيٌة استجابة لمتكجييات الرٌبانية في قكلو:- ب

 (.ٕٖ)يكنس:چٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉې  ې ې

 (.ُِ)الدخاف:چٿ  ٿ ٿ  ٹ  ٹچطمب االعتزاؿ كاالستقالؿ بمىٍف آمف بو في قكلو:- ت

چ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ        ڄچ الس رل بالميؿ كاالرتحاؿ عف فرعكف كقكمو في قكلو: - ث

 (.ِّ)الدخاف:

 :(1)المطمب الثاني: الوعي األمني  لدى مؤمن آل فرعون

                                                           
في القرآف كقيؿ اسمو حزقيؿ بف صبكرا ابف عـ فرعكف كابنتو آسية امرأة  ىك مؤمف مف قـك فرعكف ىكذا ذيًكر -1

(. كقاؿ بعض المفسريف منيـ القرطبي أنو 107،266، ص13، جالجامع ألحكام القرآنفرعكف)انظر: القرطبي، 
كعزا القرطبي ىذا   )َِ)القصص:چۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  چ  الرجؿ الناصح نفسو كىك المراد بقكلو تعالى:

(. كالذم تميؿ إليو النفس أنو ليس 306ص 15، جالجامع ألحكام القرآنكؿ إلى مقاتؿ)انظر: القرطبي، الق
منيـ فدكر الرجؿ الناصح كاف قبؿ النبكة  الرجؿ الناصح، كمما يدؿ عمى ذلؾ سياؽ اآليات التي بينت دكر كؿٍّ 

كمؤمف آؿ فرعكف كاف بعد النبكة، حيث إف الرجؿ لـ يذكر شيئان يخص الدعكة كالديف الذم يدعك إليو 
ی  ی     ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  چ ( فكاف تحذيره قبؿ الرسالة، كيظير في قكلو: (مكسى

لرسالة، كما ذكره الرجؿ المؤمف مف أف بينما كاف دفاع الرجؿ المؤمف بعد ا )َِالقصص:)چحب
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ ( قد جاء بالبينات يدؿ عمى ذلؾ قاؿ تعالى: (مكسى

ـ يذكر ما يدؿ عمى أنو ِٖ)غافر:چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ ( أما في نصيحة الرجؿ الناصح ل
يؤكد الفرؽ بيف الرجميف الميمة المغايرة التي قاـ  قد أتى بالبينات أك أكحي إليو بعد، فكاف ذلؾ قبؿ الرسالة، كمما

( حرصان عمى (( حرصان عمى حياتو أما الثاني فدافع عف مكسى(بيا ىذاف الرجالف فاألكؿ حذر مكسى
دعكتو كما جاء بو. إضافة إلى ذلؾ طكؿ الزمف كالمدة التي تزيد عف عشر سنكات إذ أف مدة مكثو في مديف= 



126 
 

 يتمٌثؿ الكعي األمنٌي لمؤمف آؿ فرعكف في مراحؿ إيمانو الٌسٌرٌية كالعمنية، مف خالؿ ما يأتي:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ (، كما جاء في قكلو تعالى:(لمٌا أراد فرعكف أف يقتؿ مكسى

(. تىدىخىؿى ِٔ)غافر: چپ     ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ     ٺ  ٿ  ٿ  پٻ  پ  پ

ڄ  ڄ  چ( بكعي كحذر، كبياف ذلؾ في قكلو تعالى:(الرجؿ المؤمف مدافعان عف مكسى

  ڎڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    گڑ  ک  ک  ک  ک  گ       گ  ڑڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ

 ( كتفصيؿ كعيو في ما يأتي: ِٖ)غافر:چڱ  ڱ

( في بعض (أٌف مؤمف آؿ فرعكف كاف يكتـ إيمانو، كيشير ىذا إلى أٌف دعكة مكسى .1

مراحميا، كانت سٌرية، كأٌف بعض المؤمنيف كانكا سٌرييف يكتمكف إيمانيـ، فمؤمف آؿ 

ـٌ بعد ذلؾ فرعكف كاف في البداي ة مٌمف ييسٌر بإيمانو كيخفيو عف فرعكف كقكمو، ث

 . كىذا  دليؿ عمى جكاز كتـ المؤمف انتماءه إذا كاف يخشى الٌضرر عمى نفسو.(1)أظيره

أسمكب المؤمف في مناقشة فرعكف ييظير مدل الكعي األمنٌي لديو، فالرجؿ كاف حكٌيمان  .2

 :(2)في خطابو، مكضكعٌيان في طرحو، كدليؿ ذلؾ

بٌيف أٌف اإلقداـ عمى قتؿ مىٍف يقكؿ: رٌبي اهلل غير جائز، كىي حٌجة مذككرة عمى - أ

طريقة التقسيـ، فقاؿ: إف كاف ىذا الرجؿ كاذبان، كاف كباؿ كذبو عائدان عميو فاترككه 

ف كاف صادقان يصبكـ بعض الذم يعدكـ، فعمى التقديريف األكلى إبقاؤه حٌيان  كا 
                                                                                                                                                                      

د أف رجع إلى مصر كدعا فرعكف كقكمو ككانت المباراة ثـ كانت مدافعة مؤمف آؿ =كانت عشر سنكات ثـ بع
 ( فيذا مما يؤكد أنو ال دليؿ يفيد عمى أنيما رجؿ كاحد. (فرعكف عف مكسى

 .490ص 2، جالقصص القرآني  انظر: الخالدم،  -1
، رقـ اإلسالميمجمة الوعي كانظر: مقاؿ مصطفى رجب،  ،493_492ص 2انظر: المصدر السابؽ، ج-2

 .3/9/2010، تاريخ العدد: 532العدد 
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(. فأنكر عمييـ القتؿ، كدعا قكمو إلى (كالمصمحة تقتضي ترؾ قتؿ مكسى

 التفكٌير في مسألتو، ال سٌيما كأنو جاءىـ بالبينات.

(. (( كاذبان، مع أنو يكقف جازمان أنو رسكؿ اهلل (بدأ باحتماؿ ككف مكسى- ب

ثٍّر في قمكب قكمو كعقكليـ.  كلكٌنو بدأ بيذا االحتماؿ لييؤى

كىذبىو، رٌجح بطريؽ غير مباشر صدؽ أنو بعد أف طرح أماميـ االحتماليف: ًصدقىو ك - ت

(. ِٖ)غافر: چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱچ ( كذلؾ في قكلو: مكسى)

فأكىـ أنو أراد مكسى ككاف يقصد فرعكف ال مكسى، فالمسرؼ الكٌذاب ىك فرعكف. 

 ( كاف مسرفا كذابا، ما ىداه اهلل كجاء بالبينات.فمك أٌف مكسى )

قكمو كلـ يكٌجو كالمو لفرعكف، كلعٌؿ مف أىدافو في ذلؾ كٌجو الٌرجؿ المؤمف كالمو إلى  .3

أف ال يبدأ بيانو في احتكاؾو مباشر مع فرعكف؛ حٌتى ال يثيره، كما ذٌكرىـ بممكيـ 

كسمطانيـ، كحٌذرىـ مف اإلقداـ عمى قتؿ مكسى بطريؽ غير مباشر، كأشرؾ نفسو 

ـ الشؾ فيو. فقاؿ: ( 1)معـي ۀ  ۀ  ں    ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ ليبعد عني

﮷     ھہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ ﮵   ﮶  ﮴    ھ  ے  ے   ۓ  ۓ     ﮲  ﮳ 

ۀ   چ(. كيمحظي أٌف الرجؿ المؤمف يتحٌدث بصيغة الجمع فقاؿ: ِٗ)غافر:چ﮸

ـ بأف الذم  چھھ  ھ چ ك  چہ ـ في القرابة، كلييعمًمي "جاعالن نفسو معيـ؛ ألنو مني

 ".(2)ينصحيـ أك يحذرىـ منو ىك مشارؾه ليـ فيو

كيؤخذ مف تصٌرؼ مؤمف آؿ فرعكف ىذا حرصو عمى ما فيو صالح قكمو كخكفو  

(، كمحاربتيـ لدعكتو، كىذا يرشدنا (الٌشديد عمييـ مف أف يتمادكا في تكذيبيـ لمكسى 
                                                           

 .494ص 2، جالقصص القرآني  انظر: الخالدم،  -1
 .341ص1، جالمستفاد من قصص القرآن زيداف، -2
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إلى "ضركرة حرص الفرد عمى صالح جماعتو التي ينتمي إلييا؛ ألٌف في ىذا الحرص 

دليؿى االنتماء الٌصادؽ. فعمى كٌؿ فرد أف يحاكؿ تصحيح مسار جماعتو لما فيو خيرىا 

 كخيره، كأف يحرص دائمان عمى ما فيو صالحيا، كعميو أف يكاجو ما قد يصادفو مف

معارضة، نتيجة لعدـ إدراكيـ الجٌيد لمجريات األمكر بالحكار كاإلقناع كما فعؿ مؤمف آؿ 

 ".(1)فرعكف مع قكمو

دعكة مؤمف آؿ فرعكف قكمو لالعتبار بما حدث لّلخريف، كتذكٌيرىـ بالعذاب الذم أنزلو  .4

ۈ  چ (، كذلؾ في قكلو: اهلل بقـك نكح كعاد كثمكد كتخكيفيـ مف التكذيب بمكسى)

ٴۇ  ۋ  ۋ       ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى  ى    ائ  ائ  ەئ  ەئ      ۈ

ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ      ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی    جئ  حئ    وئوئ

(. كفي ىذا ثمرة تربكية في ّّ –َّ)غافر:چخب  مب   ىب  يب  جت  حت  خت     حبمئ  ىئ  يئ  جب

األفراد اآلخريف، فال تتكرر األخطاء ضركرة اعتبار األفراد بما يحدث لألمـ األخرل، أك 

لحاؽ الٌضرر بيـ، كىذا يتطٌمب ضركرة دراسة  نفسيا التي أدت إلى ىالؾ اآلخريف، كا 

التاريخ دراسة كاعية، حٌتى نستقيى منو العبر كنحتاط ألنفسنا، حٌتى ال نقعى في محظكر 

 . (2)كقع فيو غيرنا

كىك التحدم الصريح "اتٍّباعو إعالف مؤمف آؿ فرعكف إيمانو، حيث دعا قكمو إلى  .5

" (3)الكاضح بكممة الحٌؽ ال يخشى فييا سمطاف فرعكف الجٌبار، كال مأله المتآمريف معو

                                                           
كانظر: منتدل عباد الرحمف مجمة الوعي اإلسالمي،   مصطفى رجب، -1

 http://www.ebadalrehman.com/t4255-topicاإلسالمي
 كانظر: منتدل عباد الرحمف اإلسالمي.مجمة الوعي اإلسالمي،   رجب، مصطفى انظر: -2
 .3082ص 5، جفي ظالل القرآن قطب، -3
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ـ إلى اتٌباعو ّٖ)غافر:چڭ      ڭ    ڭ  ۇ  ۇچ كذلؾ في قكلو: ( فدعاى

(ال اتٍّباع فرعكف؛ فإنو لييدييـ إلى سبيؿ الرشاد، كىك ديف اهلل الذم بيعث بو مكسى)

ثـٌ رٌغب قكمو باآلخرة، كزىىَّدىىـ في الدنيا التي (، 1)ييدييـ إال إلى طريؽ الغٌي كالفسادال 

قد آثركىا عمى غيرىا؛ فبٌيف ليـ أٌف الدنيا زائمة فانية، تذىب كتضمحٌؿ. كأٌف اآلخرة ىي 

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ      ۉ  چ فقاؿ:  (2)الباقية كال زكاؿ ليا

ـٌ" ّٗ)غافر:چې " في (3)قٌرر ليـ قاعدة الحساب كالجزاء في دار القرار(، ث

ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ەئەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ       ۈئ  ۈئ     چقكلو:

ـ؛ إذ (، َْغافر:)چېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی ـٌ استنكر عميي ث

(، كىـ دعىٍكهي إنو دعاىـ إلى النجاة مف عذاب النار، كغضب الجٌبار باتٍّباع مكسى )

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ فقاؿ: (4)لنار كعذاب الجبٌار باتٌباع فرعكفإلى ا

پ  پ         ڀ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  

ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ          ڃ  چ   

 (.ّْ - ُْ)غافر:چچ    چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   

( بعد أف بمَّغ دعكتو كأنذر قكمو. (تكٌكؿ مؤمف آؿ فرعكف كتفكيض أمره إلى اهلل  .6

(، ككاف جزاء ىذا ْْغافر: )چڈ  ڈ  ژ    ژڑ  ڑ  ک  ک  کچ فقاؿ: 

(، ْٓ)غافر:چگ  گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱچالتفكيض
                                                           

 .737، صتيسير الكريم الرحمنانظر: السعدم، -1
 .145ص 7، جتفسير القرآن العظيمانظر: ابف كثير،   2
.3082ص 5، جفي ظالل القرآن قطب، -3
 .307ص 3ج، التفسير الواضحانظر: حجازم،  -4
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ئد مكرىـ، كما ( شدا(كقد قيؿ إنيـ تكٌعدكه كأرادكا قتمو فيرب إلى الجبؿ، ككقاه اهلل 

 .(1)(ىٌمكا بو مف إلحاؽ أنكاع العذاب بمىٍف خالفيـ فنجا مع مكسى)

( مف القتؿ بعد الرجكع يٌتضح مما سبؽ كعي مؤمف آؿ فرعكف الذم خٌمص مكسى )

إلى مصر، كما خٌمصو الرجؿ الناصح مف القتؿ قبؿ الخركج مف مصر، فيك نمكذج المؤمف 

الميٍخًمص الذم يخفي إيمانو بيف الجماعة الٌضاٌلة، كالجندٌم المدافع عف الحٌؽ كالمنافح عف 

 أصحاب الحٌؽ، كىك الرجؿ الذم يصدع بالحٌؽ كال يخاؼ في اهلل لكمة الئـ. 

 :لمطمب الثالث: الوعي األمني  لدى الس حرة المؤمنينا

( في تحديد بعد اإلشارة في نياية الفصؿ الٌسابؽ إلى الكعي األمنٌي لدل مكسى ) 

مكعد المباراة ككيفيتيا بينو كبيف الٌسحرة، أعرض في ىذا المطمب الكعي األمنٌي الدينٌي لدل 

 يأتي: كيتمٌثؿ في ما ((الٌسحرة الذيف آمنكا بمكسى 

يمانيـ باهلل رٌب العالميف بعد رؤية الحٌؽ المبيف، فاتٌبعكا الحٌؽ المؤيَّد  .1 كعي السحرة كا 

ليست سحران، ال سٌيما كأنيـ  ((بالدليؿ كالبرىاف؛ حيث إٌنيـ عممكا أٌف عصا مكسى 

ماىركف في السحر، متقنكف لو، عالمكف بو، كىذا دليؿ عمى كعييـ، كًمٍف ثىـٌ لـ 

عممكا أٌف العذاب عذاب اهلل كعقابو، فخافكا عذاب اآلخرة، كحسبكا لو يتراجعكا، ك 

                  الحساب، كلـ يخافكا عذاب الدنيا أك يحسبكا لو حسابان، كظير ذلؾ في قكليـ لفرعكف

ۉ  ۉ  ې   ې    ۅٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۈۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈچ 

 . )ِٕ)طو: چې

                                                           
 7،جإرشاد العقل السميم، كانظر، أبك السعكد، 318ص 15، جالجامع ألحكام القرآنانظر: القرطبي،  -1

 .278ص
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ـ الدٌعكمٌ:  .2 ـ إلى دعاة بررة، كقد جاء في بياني ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  چ كعي السٌحرة في تحكلي

ی   ی  ی  ی  جئ     حئ  مئ  ىئ  يئ   جب  حب  خب   مب  ىب   يب  جت   حت  خت  مت  

( كقد ٕٔ – ْٕ)طو:چحخ  مخ  جس  حس  جخىت   يت  جث  مث   ىث  يث  حج  مج      جح  مح

رة، فإذا بيا ال تساكم أماميا شيئان. أحسف السحرة كزف الدنيا عندما كضعكىا بجانب اآلخ

كفرقكا بيف حالة مىٍف يأتي رٌبو يكـ القيامة مجرمان، ظالمان، باغيان_مثؿ فرعكف_ حيث 

ٍف يأتي رٌبو مؤمنان قد  ينتظره فييا العذاب الدائـ الباقي، فال يمكت فييا كال يحيا، كحالة مى

جٌنات عدف، جزاءن مف اهلل لو.  عمؿ األعماؿ الصالحة، حيث تنتظره الدرجات العالية في

كألجؿ ىذا رغبكا في اآلخرة كطمبكا الدرجات العيال في جٌنات عدف، كحرصكا عمى أف 

، يستمٌدكف  ()يأتكا اهلل مؤمنيف صالحيف، كدعاة مجاىديف! كأقبؿ الٌسحرة عمى اهلل

ف خطكرة اٌلصبر كالثبات، كيطمبكف منو حسف الختاـ كالكفاة عمى اإليماف، كألنيـ يعممك 

ٍكا اهلل مف أعماؽ  ما ىـ مقدمكف عميو، مف تعذيب كاضطياد، كتقطيع كتصميب، دعى

 ()( فطمبكا مف اهلل ُِٔ)األعراؼ:چژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   چ قمكبيـ قائميف:

أف يصٌب عمييـ الٌصبر صٌبان؛ كذلؾ ليىثبتكا عمى الحٌؽ، كال يتراجعكف أماـ بطش فرعكف  

كأذاه، كأماـ قتمو ليـ كتصميبو ألجساميـ، فال يثٌبتيـ إال اهلل، كال يصٌبرىـ إال اهلل. فأرادكا 

كا عمى أف يمكتكا مسمميف، كأف يتكٌفاىـ اهلل مسمميف فإذا حقٌ  رىصي قكا أف يككنكا مسمميف، كحى

ىذا فقد ضمنكا القدكـ عمى اهلل مؤمنيف صالحيف، كعندىا يككنكف ىـ المفمحيف 

 . (1)الفائزيف

                                                           

 .477-476ص 2، جالقصص القرآني  انظر: الخالدم،  1-
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قاؿ سيد قطب: "كيقؼ الٌطغياف عاجزا أماـ اإليماف، كأماـ الكعي، كأماـ 

ٌيؿ إليو أنو يممؾ الكالية عمييا، كما  االطمئناف، يقؼ الٌطغياف عاجزا أماـ القمكب التي خي

عمى الرقاب! كيممؾ الٌتصٌرؼ فييا كما يممؾ الٌتصٌرؼ في األجساـ، فإذا يممؾ الكالية 

ىي مستعصية عميو، ألنيا مف أمر الٌمو، ال يممؾ أمرىا إال الٌمو، كماذا يممؾ الٌطغياف إذا 

رغبت القمكب في جكار الٌمو؟ كماذا يممؾ الجبركت إذا اعتصمت القمكب بالٌمو؟ كماذا 

مكب عما يممؾ السمطاف؟ إنو مكقؼ مف المكاقؼ الحاسمة يممؾ السمطاف إذا رغبت الق

 ".(1)في تاريخ البشرية، ىذا الذم كاف بيف فرعكف كمأله، كالمؤمنيف مف السحرة 

كعي السحرة المؤمنيف في الرٌد عمى اتياـ فرعكف ليـ، إذ "اتيميـ فرعكف بأنيـ متآمركف  .3

جؿ ذلؾ، فرٌدكا عمى ىذه مع مكسى األجنبٌي ضٌد البالد كأىميا، كسيقضي عمييـ أل

. )ُِٔ)األعراؼ:چ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ       ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈچالتيمو قائميف: 

فكالميـ ىذا تعميؿ حكيـ لسبب اضطياد فرعكف كتعذيبو ليـ، فميسكا تالميذى يتعٌممكف 

الٌسحر مف كبيرىـ_ مكسى_ كما زعـ فرعكف، كليسكا عمالء لمكسى متآمريف معو ضٌد 

نما ىـ مؤمنكف، سارعكا باإليماف بآيات اهلل، لما عرفكا الحٌؽ البالد كما  اٌدعى فرعكف؛ كا 

 ".()(2)مع مكسى

                             كعي السحرة المؤمنيف في مكاجية فرعكف بعد تيديده ليـ، فقد جاء في قكلو تعالى: .4

ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤڤ  چ 

 ُِّ)األعراؼ: چڦ  ڦڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڤ  

ـ ُِْ – ﮾   ۓھ  ے  ےچ( فكاف رٌدى ﮽   ﮼  ﮻   ﮺   ﮹     ﮸   ﮷   ﮶   ﮵   ﮴   ﮳   ﮲    ۓ    

                                                           
 .1352_1351ص 3، جفي ظالل القرآنقطب،  -1
 .471ص 2، جالقصص القرآني   الخالدم، -2
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﯀  : الٌضرر الٌشديد، أم، إفَّ تيديدؾ قد يضر نا، ُٓ–َٓ)الشعراء:چ ﮿ ( كالضٍَّيري

لكنو ال يضيرنا. كفرؽه بيف الٌضرر كالٌضير. كفرعكف قد يكًقع بيـ الٌضر_ بإذف اهلل_ كقد 

يقطٍّعي أطرافيـ، كيىقضي عمى أبدانيـ، كىذا ضرٌّ كاضح، لكٌنو ضرٌّ مادٌم خارجٌي، 

ال يصؿ إلى القمكب كاألركاح كالمشاعر. بؿ تبقى يصيبي الجكارحى كاألطراؼى كاألبداف، ك 

قمكبيـ كأركاحيـ في مناعة، كليذا يبقكف ثابتيف عمى الحٌؽ كاإليماف، يكاجيكف كٌؿ ما 

يصيبيـ مف ضٌر ظاىرٌم بصبر كتحٌمؿ كثبات، أما الٌضير فيك تأٌثر قمكبيـ كأركاحيـ 

أثر يدعكىا إلى التراجع بالٌضرر المادٌم الخارجٌي المصبكب عمى أبدانيـ، كىذا الت

كاالنتكاس كاالرتداد، كترؾ الحٌؽ، كالرجكع إلى الباطؿ؛ فإف حصؿ ىذا فيك ضير، كليذا 

ٍير" أم بإمكانؾ أف تعٌذبنا كما تشاء، كأف تكقع بأبداننا الٌضٌر الشديد  قالكا لفرعكف "ال ضى

تفت في ىممنا كما تشاء، لكف ىذا لف يككف ضيران كلف تصؿ إلى أركاحنا كقمكبنا، كلف 

 .(1)كعزائمنا

كىكذا يتبيف كعي الٌسحرة كتحٌمميـ العذاب في سبيؿ اهلل، كعدـ انتكاسيـ أك ضعفيـ بعد 

لبنٍي  ()التيديد كالكعيد مف فرعكف، كفي المبحث التالي الحديث عف دعكة مكسى 

 إسرائيؿ. 

 

 

 

 

                                                           
 .473_472ص 2، جرآني  القصص القانظر: الخالدم،  -1
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 إسرائيل:المبحث الثاني: محط ات الوعي األمني  ودروسو في مراحل دعوة بني 

قٌسمتي ىذا المبحث إلى ثالثة مطالب: المطمب األكؿ: بٌينت فيو الكعي األمنٌي لدل 

مكسى كىاركف_عمييما السالـ_ في قٌصة عبادة بني إسرائيؿ العجؿ، كالمطمب الثاني: تحٌدثت 

عف دركس الكعي األمنٌي المستفادة مف قٌصة ذبح بقرة بني إسرائيؿ، كالمطمب الثالث: ذكرت فيو 

 المخالفات اإلسرائيمية، ثـ عرضت دركس الكعي األمنٌي المستفادة منيا. 

المطمب األول: الوعي األمني  لدى موسى وىارون _عمييما الس الم_في قص ة عبادة بني 

 إسرائيل العجل:

   کڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  ک  کچ ()قاؿ تعالى حكاية عف مكسى  

ڱ    ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ڱڱ       گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ      ڱ

﮷   ہ   ہ  ہ ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  ﮶  

﯀   ﯁               ﮿    ﮸    ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽﮾ 

ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ۇ      ڭ  ڭ  ڭ   ڭ             

 (.ٕٗ –ِٗطو:)چٴۇ 

الكعي األمنٌي لمكسى كىاركف _عمييما السالـ_ كيتمٌثؿ مف خالؿ اآليات الٌسابقة ييستخمص 

 في مكقفيف:

المكقؼ األكؿ: مكقؼ مكسى مف أخيو ىاركف _عمييما السالـ_ بعد عكدتو مف جبؿ الطكر 

گ     کک  ک  کڈ ڈ ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ حيث خاطبو معاتبان في قكلو تعالى:

 (.ّٗ–ِٗ)طو:چگ
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(_ أنو باشر فكر النبكية _شخصٌية مكسى ) إٌف مف تماـ الكعي األمنٌي لدل الٌشخصٌية

عكدتو مف جبؿ الطكر بعالج الخرؽ الذم حدث في غيابو، محاسبان لمقاضي قبؿ الجاني_ إف 

فسد، إذ قضى عمى مظاىر الضالؿ، كعزؿ مىٍف تسبب في اإلضالؿ، صٌح التعبير_ فأصمح ما أي 

 كىذا كعي أمنٌي يسجٌؿ لو.

إسرائيؿ استجابة لمكحي اإلليي، فاران بنفسو كبالمؤمنيف مف ( ببني (فبعد أف خرج مكسى 

( باختيار، كما كاف مف فتنة العجؿ؛ كاف ال بٌد مف  (بطش فرعكف، ليتسٌنى ليـ عبادة اهلل

حماية عقيدة بني إسرائيؿ مف الٌشرؾ، كمف كسائؿ الحماية التي كانت كاجبة ىي تخميص بني 

رٌدة فعمو القكية التي بانت في ) دليؿ عمى كعي مكسى )(. كال (إسرائيؿ مف عبادة غير اهلل

ائ    ىۉ    ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ۅۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ ۋ  ۅچ قكلو تعالى:

 (.ٖٔ)طو: چائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  

( لـ يعبد العجؿ مع مىٍف عبدكه؛ ألنو نبٌي  (( يكقف أٌف أخاه ىاركف("إٌف مكسى 

ىذا الفعؿ، كيعمـ أنو أنكر عمييـ عبادة العجؿ؛ ألٌف ىذا مٌما يتفؽ مع معصكـ ال يصدر منو 

نبكتو، لكٌنو كاف يريد أف يككف إنكاره أشٌد كأقكل كأقسى، يريد منو أف يحٌطـ ىذا العجؿ أماميـ 

مثالن، فإف عجز عف ذلؾ فال أقٌؿ مف أف يغادر قكمو كيمحؽ بو إلى جبؿ الٌطكر، ليخبره بما فعؿ 

 ".(1)قكمو

خبارىا ك  طالعيا عمى كٌؿ صغيرة ككبيرة، كا  ىذا فيو إشارة إلى ضركرة إبالغ القيادة كا 

بالمخالفات الٌشرعٌية، التي تحدث في غيابيا، كىك ما يستفاد مف لكـ مكسى لياركف_عمييما 

 (.ّٗ_ِٗ)طو: چگ گ کڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑک ک کچ السالـ_ في قكلو:

                                                           
 .182ص 3، جالقصص القرآني  الخالدم،  -1
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( (يفيـ مف االستفياـ اإلنكارم_ اتٍّباع مكسى(_ كىذا ما (فكاف األحرل كاألجدر بياركف

 كالمحاؽ بو بعد عبادة بني إسرائيؿ العجؿ.

( بعد تعنيفو الذم جاء ((، فيتمٌثؿ في اعتذاره لمكسى(كأما الكعي األمنٌي لدل ىاركف

ڱ    ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ      ڱگ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱچ فيقكلو تعالى: 

 .(ْٗ)طو:چہ

( أٌف سبب بقاًئو مع بني إسرائيؿ بعد أف نياىـ عف عبادة العجؿ، ىك خشية (ىاركففبٌيف 

، (تفٌرؽ بني إسرائيؿ مف بعده، "ككأٌف ىاركف  ( يقكؿ: كاف بإمكاني أٍف آتيؾى كحدم أليخبرىؾى

فتحصؿي الفكضى بعدم، كأخشى عندىا أف تمكمني كتقكؿ: لقد فىرٍَّقتى بيفى بني إسرائيؿ كأىٍكقىٍعتى 

فييـ الفكضى، بذىاًبؾ عنيـ ... ككاف بإمكاني أف آخذى معي الفريؽ الثابت عمى اإليماف، الذيف 

لـ يعبدكا العجؿ، كىـ قالئؿ بالقياس إلى الفريؽ اآلخر، كأف أنفصؿى بيـ عف األغمبية عًابدم 

يما، كعندىا العجؿ، كلكٌني خشيت أف تقعى الفرقةي الٌشديدةي بيف الفريقيف، كقد يقعي االقتتاؿي بين

ستقكؿي أنتى لي _الئمان معاتبان_، فىرٍَّقتى بيني كبيف بني إسرائيؿ، كلـ ترقب قكلي كلـ تحافظ عمى 

 ".(1)كصٌيتي كعيدم، عندما قمتي لؾ: اخميٍفني في قكمي كأصمح، كال تتبٍع سبيؿى المفسديف

خٌؿ بأمف دليؿ عمى كعيو األمنٌي، إذ إنو لـ يتصٌرؼ أٌم تصٌرؼ يي ) فتصٌرؼ ىاركف)

اإلسرائيمييف، كلـ يفرؽ بينيـ أك يشتٌتيـ عف بعضيـ عمى الرغـ مف أنيـ أحدثكا ما يكجب 

 تفريقىيىـ. 

: "كىكذا نجد ىاركف أىدأى أعصابان، كأممؾ ()قاؿ سٌيد قطب معٌمقا عمى مكقؼ ىاركف

كىي أشٌد النفعالو مف مكسى، فيك يممس في مشاعره نقطة حٌساسة، كيجيء لو مف ناحية الرحـ، 

حساسية، كيعرض لو كجية نظره في صكرة الطاعة ألمره حسب تقديره، كأنو خشي إف ىك عالج 
                                                           

 .239ص 11، جالجامع ألحكام القرآن، كانظر: القرطبي، 185ص 3ج القصص القرآني  ، الخالدم، -1
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األمر بالعنؼ أف يتفرؽ بنك إسرائيؿ شيعان، بعضيا مع العجؿ، كبعضيا مع نصيحة ىاركف، كقد 

أمره أف يحافظ عمى بني إسرائيؿ، كال يحدث فييـ أمران، فيي كذلؾ طاعة األمر مف ناحية 

 ".(1)رلأخ

تعميالن لعدـ اتباعو لو بعد عبادة  _عمييما السالـ_كعذره آخر قدمو ىاركف ألخيو مكسى 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   چ بني إسرائيؿ العجؿ؛ كىك الخكؼ عمى النفس في قكلو:

 (.َُٓ)األعراؼ:چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ

نما فبيف ىاركف لمكسى _عمييما السالـ_ أنو لـ يسكت عف  عبادة بني إسرائيؿ لمعجؿ، كا 

أنكر عمييـ كنياىـ، كذٌكرىـ، كأرشدىـ، كبذؿ جيده لكٌفيـ، كلكٌنيـ استضعفكه كقيركه، كلـ 

 ".(3)، كقيؿ: "خاؼ عمى نفسو كسكت كسٌمـ خشية القتؿ(2)يستجيبكا، حٌتى كادكا أف يقتمكه

لقكـ فرجَّح مكسى كىكذا نجد أٌف ىاركف كمكسى _عمييما السالـ_ اجتيدا في سياسة ا

) مصمحة حفظ العقيدة، في حيف أٌف ىاركف )) رجَّح مصمحة حفظ الجماعة، كاألنفس )

ٌكة عمى حفظ العقيدة، كىك اجتياد مرجكح، فاألصؿ أف تقدـ مصمحة حفظ العقيدة  كاألمكاؿ، كاأليخي

 . (4)عمى غيرىا مف المصالح

                                                           
 .2348ص 4، جفي ظالل القرآنقطب،  -1
 .274ص 3، جإرشاد العقل السميمالسعكد،  اانظر: أب -2
 .299ص 8، جرالتحرير والتنويابف عاشكر،  -3

 .186ص 3، جالقصص القرآني   انظر: الخالدم، 4-
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كالذم يظير في قكلو تعالى   (1)( مف الٌسامرمٌ (المكقؼ الثاني: مكقؼ مكسى 

             چ (:(حكاية عف مكسى  ﯁   ﯀              ﮿  

 (.ٕٗ)طو:چۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ    ۇ      ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  

حقيقة ما حدث أصدر أمره العقابٌي عمى السامرٌم كًعٍجمو.  ()فبعدما عرؼ مكسى

لمسامرٌم:  ()فكانت عقكبة السامرٌم أف ييخمع مف بني إسرائيؿ، كأف يعزؿ عنيـ، فقاؿ مكسى

فاذىب، أم اخرج مف بيف ىذه األمة، فما عدت كاحدان منيا، كاذىب بعيدان عنيا، فال تمٌس أحدان 

العذاب جزاء لمىٍف أضٌؿ بني إسرائيؿ، كصرفيـ عف عبادة اهلل . فكاف ذلؾ (2)كال أحده يمٌسؾ

ٍف تيسٌكؿ لو نفسو ًفٍعؿى أمٍّ ًفعؿو يصرؼ عف عبادة اهلل، كحٌتى  كتكحيده. كىذا عقاب ينبغي لكٌؿ مى

يككف عبره لغيره كاف ىذا العقاب القاسي، فيؤخذ مف ىذا أٌف مىف ييحدث الخمؿ في عقيدة المؤمنيف 

العقاب الفكرٌم كالرادع؛ لممحافظة عمى العقيدة كالٌتكحيد الخالص مف الٌشرؾ.  ال بٌد مف عقابو

كىذا ما يفيـ مف تحكؿ الخطاب في اآليات مف خطاب الٌسامرٌم إلى الخطاب العاـ. في قكلو 

 . )ٖٗ)طو:چجئ   حئ       مئ  ىئ  يئ  جب  حب     خبمب  ىب  يب   جت  حت  چ  تعالى:

، بؿ تخٌمص مف ذلؾ العجؿ الذم صنعو لبني بمعاقبة السامرمٌ  ()كلـ يكتؼ مكسى

      چ فقاؿ: (3)إسرائيؿ، قاضيان بذلؾ عمى مظاىر الٌشرؾ، إذ أمر بإحراقو كتذريتو

 (.ٕٗطو:)چۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۇڭ  ڭ  ڭ   ڭ

                                                           
( كقيؿ إنو رجؿ 363ص 18، ججامع البيانييكدم مف بني إسرائيؿ، مف قبيمة يقاؿ ليا سامره )الطبرم،  -1

ٍرمىا، ككاف مف قـك يعبدكف البقر، ككاف حيب  عبادة البقر في نفسو، كاسمو مكسى بف ظفر كقيؿ مف  مف أىؿ بىاجى
 ( كقد قاؿ بالظف كؿ مف ادعى تسميتو أك حاكؿ تعيينو.313ص 5، جتفسير القرآن العظيمكرماف )ابف كثير، 

 .188ص 3ج ،القصص القرآني  انظر: الخالدم،  -2
 ،  الطبعة األكلى دار الحديث _القاىرة.415، ص، تفسير الجاللينانظر: السيكطي، جالؿ الديف -3
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( العجؿ الذىبٌي كأزالو، كأعاد بني إسرائيؿ إلى عبادة اهلل كحده ("كبذلؾ أنيى مكسى

ـ: ـ ىك   )ٖٗ)طو:چىب  يب   جت  حت  مبحئ       مئ  ىئ  يئ  جب  حب     خب   جئچ كقاؿ لي ـ: إليك قاؿ لي

اهلل رٌب العالميف، الذم ال تصٌح األلكىية إال لو، كال تككف العبادة إال لو، فال إلو إال ىك، كىك 

الذم كسع كؿ شيء عممان، كأحاط بكٌؿ شيء عممان، كأحصى كٌؿ شيء عددان، فال تعبدكا غيره كال 

 ".  (1)تؤلٍّيكا غيره، كال تشرككا بو أحدا

( في حرصو عمى التكحيد الخالص لبني (لكعي الدينٌي لمكسىيىٌتضح مما سبؽ ا

كعبادة مىف دكنو، إذ ظير ذلؾ في مكقفو مف عبادة بني إسرائيؿ () إسرائيؿ، كعدـ اإلشراؾ باهلل

 العجؿ كالذم تمثؿ في:

 نسؼ عقيدة أىؿ الباطؿ كىك )األمف العقدم(.- أ

 الحجر عمى الفاسؽ كالعزؿ المطمؽ.- ب

المغفرة لو كألخيو، بعد   ()( في دعائو اهلل (األخالقي لمكسىكما يظير الكعي 

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍڌ  ڌ  چ لكمو عمى فعؿو كاف خالفان لألكلى، حيث قاؿ: 

 (.ُُٓاألعراؼ:)چڎ  ڎ

ة ذبح بقرة بني إسرائيل:  المطمب الثاني: دروس الوعي األمني  المستفادة من قص 

ـ قٌصة بقرة  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  چبني إسرائيؿ في قكلو تعالى:جاءت في القرآف الكري

﮺    ےھ  ھ   ھ  ھۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ ﮶  ﮷  ﮸   ﮹   ے  ۓ  ۓ ﮲   ﮳  ﮴ ﮵ 

           ﯀  ﯁                        ﮿﮻  ﮼  ﮽  ﮾

ٱ  ۆ ۈ ۈ   ٴۇ  ۋ  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب    ۆ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ

                                                           
 .191ص 3، جالقصص القرآني  الخالدم، -1
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ٺ         ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ     ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ

ڃ  چ  چ  چ  چ    ڃڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڄڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ

ک     ک  ک  ک    ڑڌ  ڌ  ڎ  ڎ ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڍڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ

ڻ  ۀ    ڻگ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ

ۈ    ۈ﮳   ﮴  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ﮲ے  ے  ۓ  ۓ ھ  ھ  ھ   ھۀ   ہ  ہ   ہ  ہ

 (.ْٕ – ٕٔالبقرة: )چۋ  ۋ  ۅ   ٴۇ  

 مكجز القٌصة مف خالؿ اآليات:

ما يفيـ مف ىذه اآليات أٌف حادثة قتؿ كقعت في بني إسرائيؿ، كلـ ييعرؼ القاتؿ، 

أف (  (كتدافعكا في القتؿ، إذ صار بعضيـ  يٌتيـ اآلخر بأنو ىك القاتؿ، فطمبكا مف مكسى

( أف يكشؼ ليـ القاتؿ، بكاسطة معجزة مادية محسكسة، يسأؿ ربو عف القاتؿ، فأراد اهلل )

( أف يأمرىـ بذبح بقرة، أيَّة بقرة كانت مف بيف البقر، الميـٌ أف تككف مف (فأكحى إلى مكسى

ر؛ كىذا (عمى الفك جنس البقر مف غير تحديد لمكاصفاتيا، لكٌف بني إسرائيؿ لـ يينٌفذكا أمر اهلل )

ـٌ بدأكا (لطبيعة النفسية الييكدٌية المراكغة، فاتيمكا مكسى  ( بالسخرية كاالستيزاء بيـ، ث

بسمسمة األسئمة التي ال داعي ليا، إذ سألكه عف عمر البقرة، فقاؿ: إنيا ليست كبيرة كال صغيرة؛ 

كبة، لكٌنيـ عادكا إلى بؿ متكسطة العمر، كاألصؿ أف يكتفكا بتمؾ اإلجابة الميعىرٍّفة لمبقرة المطم

سؤاؿ آخر عف لكنيا، فقاؿ ليـ: صفراء فاقع لكنيا تسٌر الناظريف، إلى ىنا كاف ينبغي أف ينتيي 

(، (األمر، فيبحثكا عف البقرة كيذبحكىا، غير أنيـ استمٌركا في مفاكضاتيـ مع نبٌييـ مكسى 

، محتٌجيف بأٌف البقر تشابو عمييـ، كالتي تنـٌ عف تباطئيـ في تنفيذ أمر اهلل فسألكه سؤاالن ثالثنا

سألكه عف عمميا، فأجابيـ أنيا معٌززة عند أىميا، ال تعمؿ في الحرث كال في السقي، كبذلؾ 



141 
 

انتيت أسئمتيـ فميس بعد ذلؾ البياف بياف. كفي الحقيقة أٌف قٌصة بقرة بني إسرائيؿ كمفاكضاتيـ 

مكس في مفاكضات الييكد مف تسكيؼ (، تحاكٌي الكاقع المم(مع نبييـ التي جرت مع مكسى 

 .(1)كمماطمة

( لبني إسرائيؿ بذبح البقرة لـ يكف يستدعي ىذه المفاكضات كٌميا بينيـ إف أمر اهلل )

(؛ كىذا يدٌؿ عمى أٌف الييكد ىـ الييكد تستكم في ذلؾ األمكر الدنيكية (كبيف نبييـ مكسى

كسابقييـ  كالحًقيـ، كعقميتيـ ىي عقميتيـ، لف كالمفاكضات السياسية، أك األمكر العقدية الميٌمة، 

ؿ تمؾ القٌصة الٌطبيعة الييكدٌية، كترشد  تتبٌدؿ كلف تتغٌير، فيي طبيعة مصاحبة ليـ، كبذلؾ تيسىجٍّ

كٌؿ ذم عقؿ كبصيرة ييقدـ عمى مفاكضة الييكد إلى الكعي، فتككف لديو الممكة األمنٌية التي تمٌكنو 

 مف التفاكض معيـ.

ة أطكؿ سكرة في القرآف ذيكر فييا الحديث عف الييكد، كاهلل كحده يعمـ ما سكرة البقر 

سيككف بينيـ كبيف المسمميف، كلقد كٌجيت السكرة الكريمة العقكؿ، ككضعت األيدم عمى كثير مف 

الدقائؽ كالحقائؽ التي تٌتصؿ ببني إسرائيؿ، فحؽه عمى المسمميف أف يتدٌبركىا، لييفٌكتكا عمى الييكد 

صة، كحٌتى ال يصاب المسممكف منيـ بأم غٌصة، كيقيني أٌف المسمميف لك أخمصكا كٌؿ فر 

كصدقكا كىـ يتدٌبركف ىذه السكرة الكريمة؛ لفكتكا عمى الييكد كثيران مف أنكاع المكر، كلضٌيعكا 

عمييـ كثيران مف خبيث األفكار، أليس في انفجار اثنتي عشرة عينان مف الحجر درسان عظيمان يكجَّو 

ٌف قٌصة البقرة الم سممكف بو، ليدرككا ما بيف الييكد مف حزازات، كلكال ذلؾ الكتفكا بعيف كاحدة، كا 

                                                           
 .184ص 2، ججامع البيان، كانظر: الطبرم، 244_243ص 3، جالقصص القرآني  انظر: الخالدم،  -1
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جاءت لتبيف لممسمميف الركائز الرئيسة في كٌيفية التعامؿ مع الييكد، كٌي يككنكا عمى حذر مف 

 (.ْٕ)البقرة:چ ڱ  ں    ں  ڻ  ڻچ (1)أكلئؾ الذيف قست قمكبيـ

"إٌف قٌصة البقرة تقدـ لنا حقيقة قاطعة، نتعرؼ منيا عمى طريقة الييكد في المفاكضات 

حرمٌّ بنا نحف _مسممي ىذا الزماف_ أف نقؼ أماميا، لنستخمص منيا ما ينفعنا، كتيعرفنا عمى 

( كـ مرة سألكه (الطريقة الناجحة في مكاجية الييكد كالتعامؿ معيـ، فياىـ مع نبٌييـ مكسى 

عادكا عميو، ككـ اعترضكا عميو، كىك نبٌييـ كقائدىـ، فكٌيؼ يفاكضكف أعداءىـ؟ ككٌيؼ ككـ أ

ـٌ إٌف قضٌية البقرة بسيطة سيمة، كجزئية صغيرة، كىي تخٌصيـ كتيٌميـ، كىـ  يتعاممكف معيـ؟ ث

( كقتان كجيدان؟ ككـ حاكلكا أف (المستفيدكف منيا، كمع ذلؾ كـ أخذت منيـ كمف مكسى

يتمٌمصكا كأف يتخٌمصكا مف التكميؼ، فالييكد ال يمٌمكف كال يضجركف كال يسأمكف مف يتحايمكا كأف 

المفاكضات؛ ألنيـ يتقنكف فٌف التيٌرب كالتمٌمص كالتحايؿ فييا، كىـ يتمٌتعكف أثناءىا بنفس طكيؿ 

كأعصاب باردة، كىـ عمى استعداد ألف يضٌيعكا فييا الكثير مف الجيكد كاألكقات، كأف يعكدكا مف 

ٌف قضٌية شكمية ىامشية تأخذ مف الييكد_ كمف الٌطرؼ اآلخر في  حيث بدأكا مرات كمرات! كا 

ٌف قضٌية صغيرة يعيدكف فييا  المفاكضات_ أكقاتان طكيمة، قد تستغرؽ شيكران أك سنكات، كا 

كيزيدكف، كيقفكف أماميا ما يشاءكف، كيكتبكف فييا الكتب كالمذكرات، كيقكمكف فييا بالزيارات 

الت بدكف ممؿ أك ضجر!. فميس الميـٌ عندىـ حٌؿ المشكمة، بؿ ىـ حريصكف عمى تعميقيا كالرح

كتأخير حميا، كليس الميـٌ عندىـ إظيار الحٌؽ، بؿ ىـ حريصكف عمى تضييقو، كليس الميـ 

                                                           

د ْث وس م و ى د ف ِإْرىاف  ِحْس وت يذيب  ن ْفسقصص القرآن الانظر: عباس، فضؿ حسف ،  1- ، كريم ِصْدق  ح 
 ـ.2010-ق1430األردف، الطبعة الثالثة -، دار النفائس580ص
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عندىـ الخركج بنتيجة معقكلة، بؿ ىـ حريصكف عمى إبقاء القضٌية في الغمكض كالٌضباب، كأف 

 ". (1)ي ضياع كفراغييبقكا خصكميـ ف

كخالصة القكؿ: إٌف ما ييمحظ في مؤتمراتيـ كاجتماعاتيـ في الكاقع المعاصر، كما يجرم 

مف تطكيؿ كتمطيط، كٌمو مفيكـ كمراميو معمكمة، فكمما قرأنا أك شاىدنا أك أيخبرنا عف مفاكضاتيـ 

البقرة كغيرىا مف آيات  الٌسٌرية كالعمنية مع األطراؼ العربية، كغير العربية، نتذكر آيات سكرة

 القرآف التي بٌينت طبيعتيـ، كتاريخيـ حافؿ بذلؾ كاألمثمة عمى ذلؾ كثيرة.

العربية  بؿ إٌف ىناؾ العديد مف االتفاقيات المبرمة بيف الييكد كبيف األطراؼ األجنبية أك

كبيف األردٌف، كاتفاقية أك الفمسطينٌية لـ يمتـز الييكد بيا، كماطمكا في تنفيذىا، كاتفاقية المياه بينيـ 

ا إما جزئٌيان أك زمانٌيان. ف التزمكا بيا، فيككف التزامن  باريس االقتصادية، كا 

ـ كما نٌصت عميو 1991كليس تاريخيـ فحسب؛ بؿ كاقعيـ شاىد عمى ذلؾ، فمنذ عاـ 

ـ، كما جرل مف مفاكضات بعد ذلؾ كمازالت 1994اتفاقية أكسمك، مركرا بمؤتمر مدريد عاـ 

إلى اآلف، لـ تسفر عف أية نتائج عممية كحمكؿ نيائية، أك التزامات كٌمية بما  ات ًفؽى عميو جارية 

ككاف لصالح الفمسطينٌييف، بؿ ىناؾ العديد مف القضايا إف لـ تكف جٌميا ال زالت عمى طاكلة 

 المفاكضات.

اكض كعمى سبيؿ المثاؿ مف أىـ القضايا التي جرل التفاكض عمييا كال زاؿ يجرم التف

عمييا كقؼ االستيطاف الذم طاؿ الحديث عنو، كلكف ال نرل سكل تكسع استيطانٌي يزيد كٌؿ يكـ 

 عف سابقو، كال نسمع إال عف عطاءات لكحدات استيطانية جديدة . 

كالمتتٌبع لممفاكضات التي جرت مع الييكد كال زالت يرل العجب العجاب؛ فالييكد ال 

ـ، كىذا مصداؽ لقكلو تعالى: يمتزمكف بما يقكلكف كا ف التزمكا  ڌ  ڎ  ڎ  چ فينقضكا التزامي

                                                           

 ـ.2007ىػ_1428، دار القمـ_دمشؽ، الطبعة الخامسة 76، ص مع قصص السابقين في القرآنالخالدم،  1-
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ـ ال ٔٓ)األنفاؿ:چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک    ک   (؛ بؿ إٌف الييكد في مفاكضاتي

ييقركف ألنفسيـ كال لبعضيـ البعض بما اتفقكا عميو، أك أىلزمكا أنفسيـ بو، فتجد أٌف حككماتيـ 

سابقاتيا، فال تقٌر باتفاقاتيا كىذا ما يفرض عمى المتعاقبة تتنٌصؿ كٌؿ حككمة مف اتفاقيات 

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ المفاكض الفمسطينيٌ أف يبدأ مف الصفر مصداقان لقكلو تعالى:

(، كىذا كمٌو يجعمنا أكثر كعيان بالييكد الناقضيف ََُ)البقرة:چۈٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ

 لمعيكد. 

 : خالفات بني إسرائيلالمطمب الث الث: دروس الوعي األمني  المستفادة  من م

مت عمى بني إسرائيؿ، كىذه المخالفات تجٌسد حقيقة الييكد،  ىناؾ مخالفات عديدة سيجٍّ

كطبيعة إيمانيـ، كصفاتيـ التي عيرفكا بيا؛ كالجدؿ كالجبف، كالعصياف كالتقاعس عف تنفيذ 

ننا ((األكامر. كقد لٌخص سٌيد قطب مسمسؿ المخالفات اإلسرائيمية لنبٌي اهلل مكسى ، فقاؿ: كا 

لنممح في كممات مكسى إشفاقو مف ترٌدد القكـ، كنككصيـ عمى األعقاب. فمقد جٌربيـ مف قبؿي في 

مكاطف كثيرة في خٌط سير الرحمة الٌطكيؿ، جٌربيـ كقد أخرجيـ مف أرض مصر، كحٌررىـ مف 

عكف كجنده. فإذا ىـ الٌذٌؿ كاليكاف، باسـ الٌمو كبسمطاف الٌمو الذم فىرىؽ ليـ البحر، كأغرؽ ليـ فر 

ـ، فيقكلكف: ـ لي ـ يعكفكف عمى أصنا )األعراؼ: چ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ چ يمٌركف عمى قك

كما يكاد يغيب عنيـ في ميقاتو مع رٌبو، حٌتى يٌتخذ الٌسامرٌم مف الحمٌي التي سرقكىا معيـ  (ُّٖ

ـٌ إذا ىـ عاكفكف عميو يقكلكف: إنو إلو مكسى الذم  مف نساء المصرييف ًعجال ذىبنا لو خكار، ث

  چ  چذىب لميقاتو! كجٌربيـ كقد فٌجر ليـ مف الٌصخر ينابيع في جكؼ الٌصحراء. قاؿ تعالى: 

ژ  ژ  ڑ  ڑ    ڈڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڍچ   چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ

ـ المٌف   )َٔ)البقرة:چک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   کک كأنزؿ عميي
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ائ     ائ    ىۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ىچ كالسمكل طعاما سائغا فقاؿ تعالى: 

ـ يشتيكف ما اعتادكا   )ٕٓ)البقرة:چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    وئەئ  ەئ   وئ فإذا ى

مف أطعمة، فيطمبكف بقميا، كقثٌاءىا، كفيكميا، كعدسيا، كبصميا، كال يصبركف عما ألفكا مف طعاـ 

كحياة في سبيؿ العٌزة كالخالص كاليدؼ األسمى، الذم يسكقيـ مكسى إليو كىـ يتسٌكعكف، كذلؾ 

ہ  ہ  ھ  ھ    ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہچ في قكلو تعالى:

﮸   ﮹  ۓھ    ھ  ے   ے  ۓ ﮷   ﮵   ﮶   ﮻    ﮺﮲  ﮳  ﮴ 

                              ﯁﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀

(. ُٔ)البقرة:چڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ    ڭ           ڭ   ڭ

                                قاؿ تعالى:كجٌربيـ في قٌصة البقرة التي أيمركا بذبحيا، فتمكأكا كتسٌكعكا في الٌطاعة كالتنفيذ، 

ـ كقد عاد مف ميقات ربٌو كمعو األلكاح، كفييا )ُٕ)البقرة:چڃ  چ  چ  چچ  ، كجرٌبي

ميثاؽ الٌمو عمييـ كعيده. فأبىٍكا أف يعطكا الميثاؽ كأف يمضكا العيد مع رٌبيـ _بعد كٌؿ ىذه اآلالء 

الميثاؽ، حٌتى كجدكا الجبؿ منتكقا فكؽ رؤكسيـ، قاؿ ككٌؿ ىذه المغفرة لمخطايا_ كلـ يعطكا 

ـ في مكاطف كثيرة طكاؿ الطٌريؽ الطكيؿ، ، (ُُٕ)األعراؼ:چپ  پ  ڀ  ڀچ تعالى: كجرٌبي

ـٌ ىا ىك ذا معيـ عمى أبكاب األرض المقٌدسة. كىا ىك يدعكىـ دعكتو األخيرة فيحشد فييا ألمع  ث

، قاؿ (1)ت كأشٌد التحذيرات، كلكنيـ لـ يستجيبكاالذٌكريات كأكبر البيشريات، كأضخـ المشٌجعا

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   چ تعالى:

﮵    ﮳   ﮴  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓۓ  ﮲ 

                                                           

 .869ص 2، جفي ظالل القرآن انظر: قطب، 1-
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﯁              ﯀   ﮻   ﮼  ﮽  ﮾  ﮿   ﮺  ﮹  ﮸   ﮶   ﮷ 

                        ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ۈ  ٴۇ  ۋ  جئ  حئمئ  ىئ     ۈۇ   ۆ  ۆ ۇ 

  ڤڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڀپ  پ

ڇ    چچ  چ  چ   ڃڃ  ڃ  ڃڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

 .(ِٔ –َِ)المائدة:چڇ  ڇ  ڇ  ڍ

 كفي ما يأتي تحميؿ لّليات كبياف لدركس الكعي األمنٌي المستفادة: 

: دعكة مكسى ) : كذلؾ في قكلو تعالى حكاية (1)( لبني إسرائيؿ دخكؿ األرض المقدسةأكالن

﮷  ھ  ھ   ھ  ے  چ (: عف مكسى ) ﮶     ﮵   ﮴   ﮳   ﮲   ے  ۓ      ۓ 

 .(ُِ)المائدة:چ﮸

مف ليـ ( بني إسرائيؿ دخكؿ دعا مكسى )  األرض المقٌدسة دخكالن جياديان لمقتاؿ، كضى

( كتبيا ليـ إف ىـ بذلكا جيدىـ كأخذكا باألسباب، كنياىـ عف الٌنصر، كأخبرىـ بأٌف اهلل )

النككص عف الجياد، كالجبف عف القتاؿ، كلكنيـ انقمبكا فخسركا كتاىكا في الٌصحراء أربعيف سنة. 

                                                           
في األرض المقدسة، فقيؿ: ىي الطكر كما حكلو، كقيؿ: إيميا كبيت المقدس، كقيؿ: ىي أريحا، كقيؿ: اختمفكا  -1

كأكلى األقكاؿ في ذلؾ بالصكاب أف يقاؿ: ىي األرض  ىي دمشؽ كفمسطيف كبعض األردف، كقيؿ: ىي الشاـ
تيدرؾ حقيقةي صحتو إال (؛ ألف القكؿ في ذلؾ بأنيا أرض دكف أرض، ال (المقٌدسة، كما قاؿ نبي اهلل مكسى

بالخبر، كال خبر بذلؾ يجكز قطع الشيادة بو. غير أنيا لف تخرج مف أف تككف مف األرض التي ما بيف الفرات 
، جامع البيانكعريش مصر، إلجماع جميع أىؿ التأكيؿ كالسٍّير كالعمماء باألخبار عمى ذلؾ.) انظر: الطبرم، 

يت المقدس كقاؿ نص عمى ذلؾ السدم، كالٌربيع بف أنس كرجح ابف كثير أف تككف ب(. 168-167ص10ج
 (.273ص 1، جتفسير القرآن العظيم)انظر: ابف كثير،  كقتادة، كأبك مسمـ األصفياني
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ٍف ينقمب عف الدخكؿ لألرض ( مف دخكؿ األرض المقكحرميـ اهلل ) ٌدسة؛ كلذلؾ فكٌؿ مى

 المقدسة لمجياد كالقتاؿ فييا عيٌد مف الخاسريف. 

o  .معنى كتابة األرض المقدسة 

﮲   چ قاؿ تعالى:   (، "كقكلو تعالى:ُِ)المائدة:چھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ          ۓ 

﮲   چ ـ (يريد بو مكسى چ ۓ   ۓ  ـ الحؽٌ في (، يعني (( ما كعد اهلل بو إبراىي كتب لي

سكنى تمؾ البالد المقدسة بحسب ذلؾ الكعد، أك في عممو، كليس معناه أنيا تككف ممكان ليـ دائمان 

إلى األبد، أك ال يزاحميـ فييا أحد؛ ألٌف ىذا مخالؼ لمكاقع  كلف يخمؼ اهلل كعده، فاستنباط 

 ".(1)قٌدسة غير صحيحالييكد مف ذلؾ الكعد أنو ال بٌد أف يعكد ليـ الممؾ في البالد الم

﮾   چثانينا: مكقؼ بني إسرائيؿ مف دعكة مكسى، حيث جاء في قكلو تعالى: ﮽   ﮼   ﮻   ﮺ 

                ﯁   ﯀   ( فبيٌنت ِِ)المائدة:چ﮿  

فحينما ذٌكرىـ بنعـ اهلل عمييـ، ككٌمفيـ بالجياد (). اآلية مكقؼ بني إسرائيؿ مف دعكة مكسى

كضمف ليـ النصر كاف مكقفيـ  ناتجان عف طبيعتيـ القائمة عمى الجبف كالتمٌرد. كىذا ما ال يمكف 

ا ال يمكف أف يخرج مف تمقاء نفسو، فمتى حيررت بالد بغير  أف يحصؿ، فإٌف مىٍف يحتٌؿ أرضن

 قتاؿ؟!

ـ جٌباركف، فإٌف بني إسرائيؿ الجبناء لف يدخمكىا إال كبما أٌف سكاف األرض المقدسة قك 

ٍبفى بني إسرائيؿ ىك الذم ضٌخـ ليـ صكرة أعدائيـ  ٌف جي بعد خركج أكلئؾ الجٌباريف منيا، كا 

بنيـ ىك الذم منعيـ مف دخكؿ األرض المقدسة  بنيـ ىك الذم حاؿ بينيـ كبيف قتاليـ، كجي كجي

بنيـ ىك الذم جعميـ يتصٌكركف أٌف ال جٌباريف يمكف أف يخرجكا مف األرض المقٌدسة بدكف قتاؿ كجي

                                                           
.269ص 6ج تفسير المنار،رضا،  -1
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فجمسكا ينتظركف خركجيـ مف تمقاء أنفسيـ، ليدخؿ بنك إسرائيؿ بعد ذلؾ. كىذه نظرة كٌؿ جباف 

ر البمداف، فما عيدنا قكمان منتصريف يتخمَّكف عف  عمى اختالؼ الٌزماف كالمكاف، كما ىكذا تيحرَّ

مختاريف، كيخرجكف منيا منسحبيف، ليسٌممكىا لكسالى جبناء  انتصارىـ طائعيف، كيترككف أرضيـ

ذليميف!! كالمالحظ أٌف نظرة ذلؾ الجيؿ الجباف مف بني إسرائيؿ لدخكؿ األرض المقٌدسة في ذلؾ 

الٌزماف، ىي نفسيا نظرة الجبناء الكسالى الميزكميف مف العرب كالمسمميف المعاصريف، لتحرير 

 .(1)أقامكا عمييا دكلتيـفمسطيف التي احتٌميا الييكد ك 

ٌف رفض الييكد القتاؿ ما ىك إال دليؿ عمى جبنيـ، كىذا ما عمينا أف نىًعيىوي كي ال  كا 

 نخافىيـ، كال نيابىيـ، كنغزكىـ كنحاربىيـ. 

ٌف بني إسرائيؿ الذيف عاشكا في أصفاد الٌذٌؿ كقيكد العبكدية، أٌثر ذلؾ كٌمو في نفسياتيـ؛  كا 

ـ:  ﮿      ﮻چ إذ يقكلكف لنبيي ﮾   ﮽   ـٌ أشدٌ منٌا خىمقا كبىأسان كشىكيمةِِالمائدة:)چ﮼                          ( ى

         چ  ﯁   ( نحف ال نمارم في دخكليا، لكف كؿٌ الذم ِِ)المائدة:چ﯀ 

ٌف في ىذه  نريد، أف يخرجكا أكال، فإف يخرجكا منيا فإنا داخمكف، يا كيؿ الٌضعفاء مف األقكياء!. كا 

ٍكا عمى كٌؿ مفسد، فاآليات الكريمة ترشد  اإلرشادات القرآنٌية دركسان لك كعاىا المسممكف الستعصى

ٌف  رئتستمإلى أف األمـ التي  الٌذٌؿ ال تصمح لتىسيكسى نفسيا، فضالن عمى أف ترٌد بأس عدكىا، كا 

الٌشعكب التي ييراد ليا أف تعيش مكٌممة األفكاه، مطأًطئىة الجباه، مسمكبة القدرة عمى االتجاه مبٌمدة 

اإلحساسات عديمة االنتباه، إٌف مثؿ ىذه األمـ لف يككف ليا دكر إيجابٌي في الحياة كالحكادث 

ة يشيد بيا التاريخ البعيد كغير البعيد. كمالنا نبتعد كثيران كىا ىك ذا الكاقع خير شاىد كاهلل كثير 

 . (2)أكبر شيادة 

                                                           
 .279-278ص 3، جالقصص القرآني   انظر: الخالدم، -1

.595، صقصص القرآن الكريمانظر: فضؿ عباس، 2- 
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إال أنو كاف ىناؾ مكقؼ لرجميف مف بني إسرائيؿ اختمؼ عف مكقؼ القكـ في قكلو 

               ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  چ تعالى:

(، فممٌا رفض الجبناء دخكؿ األرض ِّ)المائدة:چۈ  ٴۇ  ۋ  جئ  حئ   مئ    ۈۆ

المقدسة خرج رجالف مف بيف المجمكع الخائؼ الجباف، كىذا مٌما يثير الدىشة أنيما رجالف اثناف 

     چفحسب! مف مجمكع بني إسرائيؿ الذم كصفيـ اهلل بالخكؼ، حيث قاؿ تعالى: 

تمككف الٌشجاعة كالجرأة في القتاؿ، كأف كىذا دليؿ عمى أٌف قمٍّةن قميمة مف الييكد مىٍف يم چ

 غالبٌيتيـ يخافكف كال يممككف الٌشجاعة لمقتاؿ. 

بٌيف الرجالف طريؽ االنتصار لبني إسرائيؿ، كىك ما ييعرؼ بنظرية الحرب اليجكمٌية التي 

قرٌر الخبراء العسكرٌيكف أنيا طريؽ النصر، كأٌف مىٍف أراد أف يكسب المعركة، فعميو أف يبدأ ىك 

باليجكـ، كأف يىٍغزكى عدكَّه في بالده، كأف يدخؿ عميو داره كفي عصرنا الحاضر كىعىى الييكد ىذا 

الٌدرس القتالٌي، كطبقكا عمى العرب نظرية )ادخمكا عمييـ الباب(، فكانكا ىـ الذيف يباغتكف العرب 

ييكد بدفاع كيبدأكف القتاؿ، كيكٌجيكف لمعرب الٌضربة األكلى، ككاف العرب يكاجيكف ىجكـ ال

ضعيؼ كميؿ عاجز، كليذا كاف الييكد يكسبكف الجكالت، ككاف العرب يخسركنيا؛ ألف مكقؼ 

 . (1)المياجـ قكٌم، كمكقؼى المدافع ضعيؼ

كىذه النظرية القرآنٌية نظرية الحرب اليجكمٌية ىي السبيؿ لمتحرير، كىي طريؽ االنتصار 

، كلـ طٌبقيا الييكد كخالفيا العرب كالمسممكف، كلـ يب دأكا في حركبيـ المعاصرة مع الييكد باليجـك

كا  نما سمحكا لمييكد أف يبدأكا ىـ بذلؾ كرضي يدخمكا عمييـ الباب، كلـ يفاًجئكىـ بالٌضربة األكلى، كا 
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أف يتمٌقكا الٌضربة القاصمة القاضية، كما يتبعيا مف ضربات متالحقة، كليذا كانت نتائج معاركيـ 

 . (1)رفو كيعرفو اآلخركفالمعاصرة مع الييكد ما نع

كفي ذلؾ عبرة عمينا أف نىعيىيا تماـ الكىعي، كىي أف نصيحة الرجميف، أم المباغتة ىي 

 الخٌطة المدركسة لمييكد في جميع حركبيـ.

  ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چكمتابعة مكقؼ بني إسرائيؿ في قكلو تعالى:

ـ يستجب بنك إسرائيؿ لنصيحة (، ِْ)المائدة: چڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ فم

ـ فقالكا:  نما زاد إعراضي (. كأكٌدكا عدـ ِْ)المائدة:چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ الرجميف؛ كا 

 دخكليـ عمى التأبيد ما داـ فييا القكـ الجٌباركف. 

"كيكحي جزميـ بعدـ القتاؿ كتأكٌيدىـ عميو، بأنيـ ال يريدكف الخيار العسكرٌم الجيادٌم  

ٌف كال يريدكف ط نما يريدكف الٌذٌؿ، كالجبف، كالٌضعؼ، كا  ريؽ الرجكلة، كالعٌزة، كالٌشيادة، كالجٌنة، كا 

بف الييكد كخكفيـ كذيٌليـ ىك الذم كٌره إلييـ القتاؿ كالجياد، كرٌغبيـ في القعكد كاالستسالـ.  جي

بف ىك أساس الداء عند أية أمة تسمؾ ما سمكو أكلئؾ الييكد؛ إذ ترفض القتاؿ كالجياد  كىذا الجي

كاالستشياد كتؤٌثر عميو طريؽ الٌذٌؿ كالٌضعؼ، كاالستسالـ، كخداع النفكس بأكىاـ كخياالت، 

تتكٌىـ فيو االنتصار عمى األعداء عف طريؽ الٌضغط السممٌي، أك المفاكضات المباشرة كغير 

تعتبر ىذا المباشرة، أك تنتظر خركج أعدائيا مف البالد، كانسحابيـ مف الميداف بكـر كأريحية، ك 

 ".(2)المنطؽ ىك قٌمة الكعي، كالفطنة، كالدىاء، كالكاقعية، كاالعتداؿ!

(، كما ظير مف زيادة في القحة (كأخيران ختـ بنك إسرائيؿ مكقفيـ مف دعكة مكسى 

(.ِْالمائدة:)چڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺچ في قكليـ: 
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 اإلسرائيمية:أىم  دروس الوعي األمني  المستفادة من المخالفات 

أٌف سمسمة المخالفات اإلسرائيمية تدٌؿ داللة كاضحة عمى أٌف طبيعة الييكد العصياف  .1

كالتمٌرد، كعدـ التسميـ كاالنصياع لألكامر، كىذا ما كاف منيـ تجاه أكامر رٌبيـ كنبٌييـ. 

 ؟. فكٌيؼ ليـ أف يستجيبكا لغيرىـ

سة، ىي دعكة لنا في ىذا ( بني إسرائيؿ لتحرير األرض المقدٌ (أٌف دعكة مكسى  .2

ًرمكه. ذا تقاعسنا كضعفنا فسينحـر شرؼ التحرير كما حي  الٌزماف. كا 

﮽  ﮾  ﮿   چ مف دركس الكعي المستفادة مف قكًؿ بني إسرائيؿ: .3  ( ِِ)المائدة:چ﮼  

أنو لىٌما كاف سٌكاف األرض المقدسة )فمسطيف( قكمان جٌباريف ما استطاع الييكد - أ

كانكا قكمنا عاجزيف دخمكىا كاآلف ىـ فييا؛ كلذلؾ إذا أردنا أف يدخمكىا. كلىٌما 

خركجيـ كعدـ الٌسماح بدخكؿ المزيد منيـ، فعمينا أف نعٌد أنفسنا ألىف نككف 

 أقكياء ييابنا أعداؤنا.

أفَّ الييكد لف يدخمكا األرض المقٌدسة )فمسطيف( التي فييا القكـ الجباركف - ب

ه عمى الكاقع المعاصر بعدـ قدرتيـ عمى األقكياء األشٌداء، كىذا يمكف تفسير 

دخكؿ البقعة الجغرافية مف األرض المقٌدسة التي يسكنيا قكـ مجاىدكف أشٌداء 

 . (1)كىي غٌزة

إبطاؿ المزاعـ الييكدية بأٌف األرض المقدسة كيًتبت ليـ، معتقديف أنيا أرض الميعاد، إذ   .4

إيمانية لفترة زمنية محٌددة، كلكٌنيـ  ( كتب األرض المقٌدسة لبني إسرائيؿ كتابة(إٌف اهلل 

لىٌما أعرضكا عف أمر اهلل بدخكليا لمقتاؿ فقدكا حٌقيـ فييا، كاآلية دليؿ عمى ذلؾ قاؿ 

                                                           
ـ فبعد ىجـك برم كبحرم كجكم كقتاؿ داـ لمدة أكثر مف خمسيف يكمان لـ 2014كما حدث في حرب عاـ  -1

 كيشنكف الغارات كالحركب المدمرة عمييا.يستطع الييكد الصياينة دخكليا رغـ أنيـ  يحاصركنيا 
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﮸ چ تعالى: ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵ ﮶    ﮷  

 (.ُِالمائدة:)چ

ٌف جبنيـ حاؿى بينيـ كبيف شرؼ الجياد، ألٌف الٌذليؿ  .5 الجباف ال يحارب " الييكد جبناء كا 

". فميسكا مٌمف يألؼ القتاؿ. (1)ميما قيدـ لو مف حكافز، كمرٌغبات، كمحٌفزات، كمسٌكغات

كالتدريب العسكرم ال يؤثر في نفكسيـ كأركاحيـ أبدان، كىـ ميكرىيكف عمى القتاؿ، كقد 

ڦ ڦ ڦڦ چكصفيـ اهلل بأنيـ يحٌبكف الحياة )أمَّ حياة( فقاؿ تعالى:

 (.ٔٗ)البقرة:چڄ  

أٌف  (ِْ)المائدة:چڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  چ ييؤخذ مف قكلو تعالى:  .6

مٍَّكا عف نبييـ كقائدىـ، كما يشير إلى فئة مف أبناء جمدتنا  الييكد ال خير فييـ؛ فقد  تىخى

مَّك عف المجاىديف مف أبناء ىذه األمة، فال تكقظيـ ضربة ظالـ كال  كيتكممكف بألسنتنا. تىخى

( اذىب أنت كربؾ (تدفعيـ لكمة الئـ، كلساف حاليـ كالييكد الذيف قالكا لمكسى

 . فقاتال

"التيو كاف بديالن عف األرض المقٌدسة، فيما طريقاف ال ثالث ليما: إما طريؽ العٌزة  .7

ما طريؽ الجبف كالٌذٌؿ  كالكرامة، كالنصر كالتمكٌيف، كقتاؿ األعداء كتحرير البالد، كا 

كالحرص عمى الحياة الدنيا، كالٌضٌف باألركاح كاألمكاؿ، كىذا الٌطريؽ يكصؿ لمٌضياع 

                                                           
 .191، ص قصص السابقينالخالدم،  -1
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يو، كقد اختار بنك إسرائيؿ الٌطريؽ الثاني؛ فىحٌقت عمييـ النتيجة كاستحٌقكا كالٌضالؿ كالت

 . فعمينا أف ال نقتفيى أثرىـ في الخنكع كالخضكع.("1)التيو

"التيو كاف مف أجؿ أف يمكت ذلؾ الجيؿ الجباف، فإٌف الذليؿ الجباف ال يستجيب لدعكة  .8

اس الٌسير في طريؽ الجياد، فال بد أف الجياد ميما كانت صكابان كحقان؛ لذلؾ إف أيريد لمن

ييٍترؾ الجيؿ الجباف، ألنو ييتعب الناس كال يتجاكب معيـ، ييترؾي ذلؾ الجيؿ ليمكتى كينشػأى 

". كىذا يكجب عمينا إعداد (2)جيؿ جديد، كحٌتى تثمر الجيكد ال بٌد أف تكٌجو لجيؿ جديد

ادان جياديان، في بيئة جيادية أجياؿ الجياد كاالستشياد، كرجاؿ التحرير كاإلنقاذ، إعد

مناسبة، يىتخٌمٍكف فييا عف الٌترؼ كالبذخ كالميكعة، كيىعيشكف حياة الجٌد كالرجكلة كيرغبكف 

 في الشيادة كالجنة.   

 كنياية القكؿ، فإٌف ىناؾ حقائؽى أرشدت إلييا اآليات، منيا حقيقتاف جميمتاف:

تبقى بيد أكلئؾ الييكد، أنَّى كاف أٌف األرض المقدسة ال يمكف أف الحقيقة األولى: 

تصٌرؼ حٌكاـ ىذه األمة في شٌتى ديكليا، إذ لـ كلف ينفعىيـ تقر بيـ مف الييكد شيئان، كلكف 

فيذه  (.3)حينما يكجد الجيؿ الذم يستحٌؽ كساـ النصر كشرؼ النصر، سيكرمو اهلل بذلؾ

 االستجابة ليا.دعكة إليجاد ذلؾ الجيؿ، جيؿ التحرير، كعمى المسمميف كعيييا ك 

أٌف النصر لألمة اإلسالمٌية، كالتيو التي ىي فيو لف يزيمىو إال الجيادي  الحقيقة الثانية:

 الذم تخٌمؼ عنو الكثير، كتمٌسؾ بو كٌؿ كبيرو كخبير.

                                                           
 .195، صقصص السابقينالخالدم،  -1

 .199-196، ص المصدر السابؽانظر:  -2
 .601، ص قصص القرآن الكريمانظر: فضؿ عباس،  -3
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(، مع بني إسرائيؿ (ىذه أىـٌ الدركس األمنٌية المستفادة مف قٌصة مكسى 

( (كاألحداث التي حدثت في أرض التيو، كبذلؾ ينتيي الجزء الثاني مف قٌصة مكسى 

 كدعكتو لبني إسرائيؿ بعد الخركج مف أرض مصر.

ـٌ الحديث عف الكعي األمنٌي في الجزء الثاني مف قٌصة مكسى  كبعد، فقد ت

)كثيؽ الفمسطيف الرتباطو  (  كفي الفصؿ التالي الحديث عف كاقع الكعي األمنٌي في

 بيذا المكضكع، مف حيث الكاقع المعاصر الذم نعيش فيو.










 

 

 

 

 

 

 

 



155 
 

 

 

 

 

  في فمسطينالفصل الخامس: واقع الوعي األمني  وتحد ياتو 
 وفيو مبحثان: 

 
  :المبحث األول: واقع الوعي األمني  في فمسطين 

 
  :الوعي األمني  في فمسطين: تحديات المبحث الثاني 
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 تمييد:

في ىذا الفصؿ، أتحدث عف كاقع الكعي األمنٌي في فمسطيف، كذلؾ مف خالؿ عرضو  

بينت فيو كاقع الكعي  كنقده كاقتراح ما يمكف تغييره إلى األفضؿ، كذلؾ مف خالؿ مبحثيف: األكؿ:

تحٌدثت فيو عف أبرز التحٌديات التي تكاجو كاقع الكعي األمنٌي ، كالثاني: األمني في فمسطيف

 كذلؾ في ما يمي: الفمسطينٌي 

 المبحث األول: واقع الوعي األمني  في فمسطين:

ييعٌد الكعي األمنٌي أىـٌ عكامؿ البقاء لٌمشعب الفمسطينٌي، كأىـٌ مقٌكمات النصر، في ظٌؿ  

داخمية كالخارجٌية. كلكٌف ىذا الكاقع محاٌط بكثير مف كجكد االحتالؿ الٌصييكنٌي، كالميٌددات ال

األخطار، كميٌدد مف الٌصديؽ قبؿ العدٌك كمف القريب قبؿ البعيد، كىك بحاجة إلى تعزيز 

سناد، ليرقى إلى المستكل المطمكب. كقبؿ ذلؾ ىك بحاجة إلى الحفاظ عمى  كتطكير، كدعـ كا 

، كالبنية الثقافية اإلسرائيميؿ الفمسطينٌي ىك اليدؼ مخزكنو ككجكده في العقكؿ؛ ال سٌيما كأٌف العق

حداث الٌشرخ في الجبية الداخمية بتفكٌيؾ القيـ الثابتة ىك ما يضعؼ الكعي  ىي المستيدفة، كا 

الفمسطينٌي كيدٌمره، كالذم يككف أخطر مف العدٌك نفسو، فالكاقع أٌف العدٌك الٌصييكنٌي يستيدؼ 

تيدؼ اإلنساف الفمسطينٌي، كبياف ذلؾ الكاقع  يظير في ما ثقافة الٌشعب الفمسطينٌي كما يس

 يكاجيو مف كٌي لمكعي األمنٌي لدل األفراد كذلؾ في ما يمي: 

 سياسة "كي  الوعي":

كىي سياسة يتٌبعيا الييكد مع الفمسطينٌييف بيدؼ إضعاؼ الركح الجيادية، كالٌسيطرة 

قضيتو، كتفصؿ الفمسطينٌي عف إيمانو عمى العقكؿ مف خالؿ أساليب عديدة  تفصؿ الٌشعب عف 

، كال شؾ في أف ىذه السياسة تمقى القىبكؿ لدل الجيادم فتيحدث االنقساـ بيف الٌشعب كالمقاكمة

بعض العقكؿ، فاالعتقاؿ، كاالغتياؿ، كالٌتيجير، كالٌتدمير، كٌؿ ذلؾ يدفع  البعض إلى التسميـ 
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ٌسمـ عمى الحرب، كيصبح مف الٌصعب معالجة ىذا بالكاقع كالٌرضا بو، كمعايشة العدٌك، كاختيار ال

 الكاقع ال سٌيما في ظٌؿ كجكد النفكس الميزكمة التي ترضى الدنٌية كالٌذٌؿ عمى الرفعة كالعٌزة.  

بنية الكعي الفمسطينٌي  إلىمكٌجو  اإلسرائيمييقكؿ أحد الكيتٌاب المعاصريف: إٌف الرصاص 

ٌف القاعدة التي تحكـ الحرب عمى الٌشعب الفمسطينٌي، ىي سياسة ، ك كما الجسد الفمسطينيٌ  ا 

معتمدة في التعامؿ مع بنية المقاكمة "سياسة جٌز العشب" التي تعني عدـ السماح لممقاكمة أف 

بقاء الحالة  بقاء المقاكمة في حالة ترميـ ذاتيا، كا  تراكـ مف قدراتيا المادية كالتسميحٌية. كا 

ةن جراحيا كتيجيرىا فترة مف الزمف، كتجريد الفصائؿ األخرل مف مخزكنيا الجماىيرية تعيش مداكي

ينتبو الى أٌف البنية لممقاكمة  اإلسرائيميالتسميحٌي، كضرب بنيتيا العسكرية. كىنا العقؿ السياسٌي 

ال تتكٌقؼ عمى القدرات المادية كالتسميحية؛ إنما تمٌتد إلى البيئة الحاضنة، األمر الذم يعني 

العقيدة اإلسرائيمية مف جديد في التعامؿ مع الكاقع الفمسطينٌي، كىي عقيدة األرض  إلى العكدة

 .(1)المحركقة، كالتدمير الٌشامؿ، كتيجير الٌسٌكاف، كتدمير الفضاء الحياتيٌ 

إٌف ما يجرم في الكاقع الفمسطينٌي مف مطاردة لممجاىديف، كاعتقاؿ لممقاكميف، كتمفيؽ 

بع عداـ المشتبو بيـ ليس إال استئصاالن لمنكايا الكاعية "فكٌي الٌتيـ لممكاطنيف، كا  اد المرابطيف، كا 

". إضافة إلى بعض (2)الكعي أصبح حارسان لألمف الٌصييكنٌي ىكذا كبالمٌجاف كبتسميـ كامؿ لمكاقع

 القناعات التي أصبحت ترتضي جكار الييكد، كالعيش معيـ كباتت تسٌمـ بعدـ القدرة عمييـ . 

نما ىي قديمة، كمف األمثمة عمييا في القصص  كسياسة "كيٌ  الكعي" ليست حديثة، كا 

القرآنٌي كٌي كىٍعي سحرة فرعكف حيث حاكؿ فرعكف، أف يصرفيـ عف الحٌؽ كلكٌف ًكجيتيـ لـ تتبٌدؿ 

                                                           
مسطينٌي"، مكقع الجبية انظر: مقاؿ أبكعمي حسف، "حرب غزة كمكقعيا في العقؿ اإلسرائيمي كالعقؿ الف -1

 /.http://pflp.ps/ar/post/9304الٌشعبية لتحرير فمسطيف، 
 مقاؿ فيصؿ الرفاعي، "بيف كٌي الكعي كصناعة الكعي"، مكقع أمامة. -2

http://www.omamh.com/site/pages/details.aspx?itemid=17785 
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ـ كما جاء في قكلو تعالى: ـ تتغيٌر، حيث تكعدٌى ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چكل

فسياسة كٌي الكعي  (ُِٓ)األعراؼ: چچ  چچ    چ  چ ( فأجابكه ُِْ)األعراؼ:چڃ

ال تنفع مع المؤمنيف، كالعذاب ال يجدم معيـ، فقد حاكؿ فرعكف أف ييخٌكؼ الٌسحرة، كلكنو لـ 

گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ   ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  چ   يفمح حيث أراد أف يبيٌف قكتو كقدرتو عمى العذاب

ں  ڻڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ   ھ  ے   

ـ عميوُٕ)طو:چ ے ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  چ  ( فكاف ردى

ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ     ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ    

كألٌنيـ عرفكا الحؽ كمٌيزكه لـ تيٍجًد سياسة كٌي الكعي معيـ فصبركا  )ّٕ – ِٕطو: )چېئ

ٍكا  .(1)كضحَّ

، فما كألٌف اإليماف يصنع  ، كال تخكيؼه ، كال ترىيبه المعجزات فال يردع المؤمفى بطشه

دامت القمكب تعٌمقت باهلل، فقد أنيرت بنكر اهلل كىاف عمييا األذل في سبيؿ اهلل، كخير شاىد عمى 

ـ قكلو تعالى: ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ   چ سياسة كٌي الكعي قٌصة أصحاب األخدكد الذيف نزؿ فيي

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ     ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ    ٿ   ٹ

( كقٌصة أصحاب األخدكد كما جاءت في التفاسير كصحيح مسمـ أٌف ٖ–ْ)البركج:چڃ  ڃ

ًمًؾ: ًإنٍّى قىٍد »قاؿ:  ()رسكؿ اهلل  كىافى لىوي سىاًحره فىمىمَّا كىبيرى قىاؿى ًلٍممى ، كى ـٍ كىافى مىًمؾه ًفيمىٍف كىافى قىٍبمىكي

. فىبىعىثى ًإلىٍيًو غيالىمنا ييعىمٍّميوي فىكىافى ًفى طىًريًقًو ًإذىا مٍٍّموي السٍٍّحرى ا أيعى مىؾى رىاًىبه  كىبيٍرتي فىاٍبعىٍث ًإلىىَّ غيالىمن سى

قىعىدى ًإلىيٍ  بىوي. فىكىافى ًإذىا أىتىى السَّاًحرى مىرَّ ًبالرَّاًىًب كى سىًمعى كىالىمىوي فىأىٍعجى ًو. فىًإذىا أىتىى السَّاًحرى فىقىعىدى ًإلىٍيًو كى

                                                           
 .160-157صانظر: الكعي األمنٌي لدل السحرة المؤمنيف مف ىذا البحث  -1
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ًشيتى أىٍىمىؾى  ذىا خى بىسىًنى أىٍىًمى، كىاً  ًشيتى السَّاًحرى فىقيٍؿ حى : ًإذىا خى بىوي فىشىكىا ذىًلؾى ًإلىى الرَّاًىًب، فىقىاؿى رى  ضى

مىى دىابَّةو عىًظيمىةو قىٍد حى  . فىبىٍينىمىا ىيكى كىذىًلؾى ًإٍذ أىتىى عى بىسىًنى السَّاًحري : اٍليىٍكـى فىقيٍؿ: حى بىسىًت النَّاسى فىقىاؿى

: المَّييَـّ ًإٍف كىافى أىٍمري الرَّاًىًب أىحى  رنا فىقىاؿى جى ذى حى . فىأىخى ؿي ؿي أىـً الرَّاًىبي أىٍفضى ـي آلسَّاًحري أىٍفضى بَّ ًإلىٍيؾى ًمٍف أىٍعمى

، فىرىمىا ى النَّاسي فىأىتىى الرَّاًىبى أىٍمًر السَّاًحًر فىاٍقتيٍؿ ىىًذًه الدَّابَّةى حٌتى يىٍمًضىى النَّاسي مىضى ىىا، فىقىتىمىيىا، كى

ا أىرىل، كى  ؿي ًمنٍّى، قىٍد بىمىغى ًمٍف أىٍمًرؾى مى ، أىٍنتى اٍليىٍكـى أىٍفضى : أىٍم بينىىَّ نَّؾى سىتيٍبتىمىى فىأىٍخبىرىهي. فىقىاؿى لىوي الرَّاًىبي اً 

كىافى اٍلغيالى  . كى مىيَّ ييدىاًكل النَّاسى ًمٍف سىاًئًر األىٍدكىاًء. فىًإًف اٍبتيًميتى فىالى تىديؿَّ عى ، كى ـي ييٍبًرئي األىٍكمىوى كىاألىٍبرىصى
: مىا ىىا ىينىا لىؾى أىٍجمىعي ًإٍف أىٍنتى  ، فىأىتىاهي ًبيىدىايىا كىًثيرىةو فىقىاؿى ًمًؾ كىافى قىٍد عىًميى ًميسه ًلٍممى  شىفىٍيتىًنى فىسىًمعى جى

دن  : ًإنٍّى الى أىٍشًفى أىحى . فىآمىفى ًبالمًَّو فىقىاؿى ا يىٍشًفي المَّوي، فىًإٍف أىٍنتى آمىٍنتى ًبالمًَّو دىعىٍكتي المَّوى فىشىفىاؾى ا، ًإنَّمى

مىٍيؾى بىصى  دَّ عى : مىٍف رى ًمؾي مىسى ًإلىٍيًو كىمىا كىافى يىٍجًمسي فىقىاؿى لىوي اٍلمى ، فىجى ؟ قىاؿى فىشىفىاهي المَّوي، فىأىتىى اٍلمىًمؾى رىؾى

بٍّي. قىا . فى رى مىى اٍلغيالىـً ٍؿ ييعىذٍّبيوي حٌتى دىؿَّ عى ـٍ يىزى ذىهي فىمى ب ؾى المَّوي. فىأىخى بٍّي كىرى ٍيًرل؟ قىاؿى رى لىؾى رىبٌّ غى ًجيءى ؿى كى

تىٍفعىؿي  ، كى ا تيٍبًرئي األىٍكمىوى كىاألىٍبرىصى ، قىٍد بىمىغى ًمٍف ًسٍحًرؾى مى : أىٍم بينىىَّ تىٍفعىؿي ًباٍلغيالىـً فىقىاؿى لىوي اٍلمىًمؾي ، كى

مىى الرَّاىً  ٍؿ ييعىذٍّبيوي حٌتى دىؿَّ عى ـٍ يىزى ذىهي فىمى ا يىٍشًفي المَّوي. فىأىخى دنا، ًإنَّمى : ًإنٍّي الى أىٍشًفي أىحى ًب، فىًجيءى فىقىاؿى

عى اٍلمً  ا ًباٍلًمٍئشىاًر)الًمٍنشار( فىكىضى ، فىأىبىى، فىدىعى ٍف ًديًنؾى ٍفًرًؽ رىٍأًسًو ًبالرَّاًىًب فىًقيؿى لىوي: اٍرًجٍع عى ٍئشىارى ًفى مى

عى اٍلًمٍئشى  ًمًؾ، فىًقيؿى لىوي: اٍرًجٍع عىٍف ًديًنؾى فىأىبىى فىكىضى ًميًس اٍلمى قىعى ًشقَّاهي ثيَـّ ًجىءى ًبجى ارى ًفى فىشىقَّوي حٌتى كى

قىعى ًشقَّاهي ثيَـّ ًجيءى ًباٍلغيالىـً فىًقيؿى لىوي: ٍفًرًؽ رىٍأًسًو، فىشىقَّوي ًبًو حٌتى كى ، فىأىبىى فىدىفىعىوي ًإلىى  مى اٍرًجٍع عىٍف ًديًنؾى

، فىًإذىا بىمىٍغتيـٍ ذيرٍ  بىؿى كىذىا فىاٍصعىديكا ًبًو اٍلجى بىًؿ كىذىا كى اًبًو فىقىاؿى اٍذىىبيكا ًبًو ًإلىى جى عى نىفىرو ًمٍف أىٍصحى تىوي فىًإٍف رىجى كى

عديكا  كهي، فىذىىىبيكا ًبًو فىصى الَّ فىاٍطرىحي ٍف ًديًنًو كىاً  ـي عى . فىرىجىؼى ًبًي ا ًشٍئتى ـٍ ًبمى : المَّييَـّ اٍكًفًنيًي ، فىقىاؿى بىؿى ًبًو اٍلجى

ـي المَّ  ؟ قىاؿى كىفىاًنيًي ابيؾى ا فىعىؿى أىٍصحى : مى ًمًؾ. فىقىاؿى لىوي اٍلمىًمؾي اءى يىٍمًشى ًإلىى اٍلمى بىؿي فىسىقىطيكا، كىجى وي. اٍلجى

اًبًو، فىقى  ، فىًإٍف فىدىفىعىوي ًإلىى نىفىرو ًمٍف أىٍصحى سَّطيكا ًبًو اٍلبىٍحرى )سفينة( فىتىكى اؿى اٍذىىبيكا ًبًو فىاٍحًمميكهي ًفى قيٍرقيكرو

ـي  ـٍ ًبمىا ًشٍئتى فىاٍنكىفىأىٍت ًبًي : المَّييَـّ اٍكًفًنيًي الَّ فىاٍقًذفيكهي، فىذىىىبيكا ًبًو فىقىاؿى عى عىٍف ًديًنًو كىاً  السًَّفينىةي فىغىًرقيكا.  رىجى
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اءى يىٍمًشى ًمًؾ ًإنَّؾى لىٍستى  كىجى ـي المَّوي، فىقىاؿى ًلٍممى ؟ قىاؿى كىفىاًنيًي ابيؾى ا فىعىؿى أىٍصحى : مى ًمًؾ فىقىاؿى لىوي اٍلمىًمؾي  ًإلىى اٍلمى

مى  تىٍصميبيًنى عى ، كى ًعيدو كىاًحدو ؟ قىاؿى تىٍجمىعي النَّاسى ًفى صى مىا ىيكى : كى ى ًبقىاًتًمى حٌتى تىٍفعىؿى مىا آميريؾى ًبًو، قىاؿى

ًبًد اٍلقىٍكًس، ثيَـّ قيٍؿ ًباٍسـً المًَّو رى جً  ـى ًفى كى ًع السٍَّي ا ًمٍف ًكنىانىًتى)كعاء السيـ( ثيَـّ ضى ٍذ سىٍيمن ، ثيَـّ خي بٍّ ٍذعو

مىى مىبىوي عى ًعيدو كىاًحدو كىصى مىعى النَّاسى ًفى صى ، ثيَـّ جً  اٍلغيالىـً ثيَـّ اٍرًمًنى فىًإنَّؾى ًإذىا فىعىٍمتى ذىًلؾى قىتىٍمتىًنى، فىجى ٍذعو

 . : ًباٍسـً المًَّو رىبٍّ اٍلغيالىـً ـى ًفى كىًبًد اٍلقىٍكًس، ثيَـّ قىاؿى عى السٍَّي ا ًمٍف ًكنىانىًتًو، ثيَـّ كىضى ذى سىٍيمن ثيَـّ رىمىاهي أىخى

، فىقىاؿى ال ٍدًغًو ًفى مىٍكًضًع السٍَّيـً فىمىاتى عى يىدىهي ًفى صي ٍدًغًو، فىكىضى ـي ًفى صي قىعى السٍَّي نَّا ًبرىبٍّ فىكى نَّاسي آمى

، فىأيًتىى اٍلمىًمؾي فىًقيؿى لىوي: أىرىأىٍيتى مىا كيٍنتى تى  ، آمىنَّا ًبرىبٍّ اٍلغيالىـً نَّا ًبرىبٍّ اٍلغيالىـً ، آمى ؟ قىٍد كىالمًَّو اٍلغيالىـً ٍحذىري

، فىأىمىرى ًباأليٍخديكًد )الٌشٌؽ العظيـ في ا . قىٍد آمىفى النَّاسي ذىريؾى ًفى أىٍفكىاًه السٍّكىًؾ ،ألرض(نىزىؿى ًبؾى حى

ـٍ يىٍرًجٍع عىٍف ًديًنًو فىأىٍحميكهي ًفييىا )ارمكه فييا( أىكٍ  قىاؿى مىٍف لى . كى ـى النٍّيرىافى دٍَّت كىأىٍضرى  )أبكاب الٌطرؽ( فىخي

ًبيٌّ لىيىا، فىتىقىاعىسىٍت )تكقٌ  مىعىيىا صى اءىًت اٍمرىأىةه كى ـٍ فىفىعىميكا، حٌتى جى فت كلزمت مكضعيا ًقيؿى لىوي اٍقتىًح

ؽٍّ  مىى اٍلحى ـي: يىا أيمًَّو، اٍصًبًرل، فىًإنًَّؾ عى  «.(1)ككرىت الدخكؿ في الٌنار( أىٍف تىقىعى ًفييىا، فىقىاؿى لىيىا اٍلغيالى

كىكذا فإٌف المؤمنيف باهلل رٌب العالميف لـ يترككا دينيـ ريغـ ما أيعٌد ليـ مف عذاب قد 

 يكـ القيامة، كجريمتيـ كانت أٌنيـ آمنكا باهلل. ( في قرآفو ييتمى إلىسٌجمو اهلل )

كألٌف أصحاب األخدكد مكجكدكف فى كٌؿ زماف كمكاف، كأساليبيـ عديدة يحاكلكف مف 

خالليا أف يرٌدكا المؤمنيف، كأف يردعكىـ. كلكف ال يجدم مع اإليماف المتمٌكف في القمكب، الراسخ 

 .(2)في النفكس، شيء فيك أقكل مف الجباؿ الراسيات

لذلؾ عمى الفرد المسمـ كعمى الفمسطينٌي بالذات أف ال تضعفو الٌضربات، كال تثبط 

عزيمتو اليجمات، فينبغي عميو أف يزداد إيمانان كمما ازدادت الٌضربات كالنكسات، كيقكل كمما 
                                                           

حديث ، ، كتاب الزىد كالرقائؽ، باب قٌصة أصحاب األخدكد كالساحر كالراىب كالغالـأخرجو مسمم -1
 (. 2299ص 4ج)صحيح مسمم، 3005رقـ:

.1513ص 15، جالتفسير القرآني  لمقرآنانظر: عبد الكريـ الخطيب،  -2
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بعادات  قكيت. فإٌف مىٍف سبؽ قد لقي مف األذل ما لـ نمؽى، فال ننحني كال ننثني العتقاالت، كا 

ـ بالمذات ھ  ھ   ھ  ے  ےۓ  ۓ  چكفي ذلؾ يقكؿ تعالى:، كاغتياالت؛ لنعيش الحياة كننع

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

﮸   چ ( كقاؿ تعالى:َُْ)النساء:چ ﮷   ﮶    ﮵   ﮴   ﮳  ﮲   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    

  ﯁   ﯀   ﮾﮿  ﮽    ﮼    ﮻   ﮺   ـ أُْٔ)آؿ عمراف: چ﮹  ٌف ( فينبغي أف ييعم

 الٌتضحيات ىي التي تشٌؽ طريؽ النصر، كىك طريؽ معٌبد بدماء الٌشيداء.

 :الحمكؿ الكاعية لمكاجية سياسة كٌي الكعي 

ـي أٌف أساس العداء مع الييكد، ىك عقدم كليس سياسٌيان فحسب. .1  فىٍي

 كيجكب رٌد المعتديف عف القبمة األكلى لممسمميف، كالتيكيد لممسجد األقصى. .2

 باستعادة الحقكؽ، كالدفاع عف النفس، كالماؿ، كالعرض، كالممتمكات.القناعة  .3

 تكاصؿ الدعـ لممجاىديف، كتعزيز مبدأ صٌد المعتٌدم في عقكؿ الفمسطينٌييف.  .4

يقاؼ عمميات التطبيع، كعدـ قبكليـ كالتمسؾ برحيميـ. .5  نبذ التعايش مع الييكد، كا 

سات الراعية لمحاربة ىذه تجنيد اإلعالـ، كالمساجد، كالمدارس، لتككف المؤسٌ  .6

 السياسة، كترسيخ القناعات الكاعية بدالن مف القناعات الكاىية. 

ييمحظ مما سبؽ أٌف سياسة "كٌي الكعي" ىي الٌسالح المضاد كالمكٌجو لمٌرٌد عمى عممية 

 بديؿ عنيا، تنمية الكعي الذم ييحدث تغييران في العقكؿ، كتىنىحٍّ عف رٌدة الفعؿ الجازمة التي ال

كاالنيزاـ الداخمي، مٌما يستكجب تكثيؼ الجيكد الرامية إلى محاربة تمؾ السياسة كمكاجيتيا بالقكة 

نفسيا مف خالؿ التثقيؼ كالتذكٌير المستمٌر بكجكد محتٌؿ غاصب ال سبيؿ لمعيش معو، كال يمكف 
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﮴   چ أف يككف بالجكار؛ ألنو عدكٌ كما قاؿ تعالى:  ﮳   ﮲      چے    ے  ۓ  ۓ 

 (. ِٖ)المائدة:

ىذا ما ييمحظ في الكاقع الفمسطينٌي مف صعكبات داخمية تكاجو الكعي األمنٌي الفمسطينٌي 

ييا الفرد الفمسطينٌي، كفي كتستمـز جيكدان غير عادية لمحفاظ عمى القيـ الدينية التي نشأ كترٌبى عم

 كعي األمنٌي.الف تحديات الحديث ع المبحث التالي
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 الثاني: تحديات الوعي األمني  في فمسطين: بحثالم

 ىناؾ تحديات تكاجو الكعي األمنٌي كفي ما يمي أبرزىا:

:  أواًل: تجنيد العمالء في الش ارع الفمسطيني 

معمكـه أٌف كاقع الكعي األمنٌي الفمسطينٌي كاقع مرير، حيث تحٌفو تحٌديات كبيرة ككثيرة 

تجيض عممية الكعي األمنٌي لدل المكاطف الفمسطينٌي، كفي الكقت نفسًو تياجـ الكعي 

الفمسطينٌي؛ كىي سياسة تجنيد العمالء، كالتي تنتشر في الكاقع الفمسطينٌي بشكؿ كبير يصعب 

ا كالتخٌمص منيا. كلكف مفى الممكف الكعي كالحذر مف تمؾ السياسة، كالتخفيؼ مف القضاء عميي

استمراريتيا كتزايدىا، كفي ما يمي سيككف الحديث عف تجنيد العمالء ككٌيفية مكاجية ىذه السياسة 

 كالحذر منيا. 

 :كسائؿ تجنيد العمالء 

يمة لجمع المعمكمات "المخابرات الٌصييكنٌية تستخدـ سياسة تجنيد العمالء ليس ككس

فحسب كلكف أيضان كغاية كىدؼ، كذلؾ عمى قاعدة إسقاط مىٍف يمكف إسقاطو، فمىٍف ال تنجح في 

تجنيده تنجح في تحييده عف الٌصراع، كتضمف عدـ مشاركتو في مقاكمة االحتالؿ، لذلؾ نجد أٌف 

تيدفيف لتجنيدىـ محيط عمؿ المخابرات الٌصييكنٌية يٌتسع ليشمؿ دائرة كاسعة جٌدان مف المس

 ".(1)كعمالء

كتتعٌدد كسائؿ تجنيد العمالء في الكاقع الفمسطينٌي تبعان لمٌظركؼ التي يعيشيا األفراد 

كالتي صنعيا االحتالؿ الٌصييكنٌي عف طريؽ الحرماف مف الحاجات اإلنسانية الٌضركرٌية لمحياة 

                                                           
مكقع المجد نحك كعي أمني، كٌيؼ نكافح أساليب المخابرات الٌصييكنٌية في عممية اإلسقاط،  -1

http://www.almajd.ps/?ac=showdetail&did=2500 
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كالتخابر مقابؿ الحصكؿ عمى ما  حيث تشٌكؿ كسائؿ الستيداؼ الفرد الفمسطينٌي كابتزازه لمتعامؿ

 يحتاج، كمف ىذه الكسائؿ ما يمي: 

الماؿ كىك عماد الحياة، ال يمكف أف يستغنيى عنو أحد، فكٌيؼ ال يككف سببا في  .1

الخيانة، ككسيمة مف كسائؿ العمالة؛ كمثاؿ ذلؾ في القصص القرآنٌي قاركف الخائف 

ًكمى في تفسير قكلو . ( (مكسىالذم دعاه حٌبو لمماؿ إلى التآمر عمى نبٌي اهلل  ري

ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ ہ   چ تعالى: 

( أنو "لٌما نزلت الزكاة أتى قاركف مكسى، فصالحو عمى ُٖ)القصص:چہ

ـٌ أتى  كٌؿ ألؼ دينار دينارا، ككٌؿ ألؼ شيء شيئان أك قاؿ: ككٌؿ ألؼ شاة شاة قاؿ: ث

بيتو، فحسبو فكجده كثيران، فجمع بني إسرائيؿ، فقاؿ: يا بني إسرائيؿ، إٌف مكسى قد 

أف يأخذ مف أمكالكـ، فقالكا: أنت كبيرنا أمركـ بكٌؿ شيء فأطعتمكه، كىك اآلف يريد 

كأنت سٌيدنا، فمرنا بما شئت، فقاؿ: آمركـ أف تجيئكا بفالنة البغي، فتجعمكا ليا جعال 

ـٌ أتى مكسى، فقاؿ  فتقذفو بنفسيا، فدعكىا فجعؿ ليا جعال عمى أف تقذفو بنفسيا، ث

ييـ كىـ في براح مف لمكسى: إٌف بني إسرائيؿ، قد اجتمعكا لتأمرىـ كلتنياىـ، فخرج إل

نىى  األرض، فقاؿ: يا بني إسرائيؿ، مىٍف سرؽ قىطىٍعنا يده، كمف افترل جمدناه، كمف زى

نىى كلو امرأة جمدناه حٌتى يمكت، أك رجمناه حٌتى  كليس لو امرأة جمدناه مائة، كمىٍف زى

ف كنت أنا، قاؿ: فإٌف بني إسرائيؿ  ف كنت أنت؟ قاؿ: كا  يمكت فقاؿ لو قاركف: كا 

عمكف أنؾ فجرت بفالنة. قاؿ: ادعكىا، فإف قالت، فيك كما قالت؛ فمٌما جاءت قاؿ يز 

ليا مكسى: يا فالنة، قالت: يا لٌبيؾ، قاؿ: أنا فعمت بؾ ما يقكؿ ىؤالء؟ قالت: ال 

ككذبكا، كلكف جعمكا لي جعال عمى أف أقذفؾ بنفًسي؛ فكثب، فسجد كىك بينيـ فأكحى 

ـٌ قاؿ: اهلل إليو: ميًر األرض بما شئتى  ، قاؿ: يا أرضي خذييـ! فأخذتيـ إلى أقداميـ. ث
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ـٌ قاؿ: يا أرضي خذييـ، فأخذتيـ إلى حقكٌييـ  يا أرضي خذييـ، فأخذتيـ إلى ركبيـ ث

)معقد اإلزار( ثـ قاؿ: يا أرضي خذييـ، فأخذتيـ إلى أعناقيـ؛ قاؿ: فجعمكا يقكلكف: 

". (1)ـ، فانطبقت عمييـ،يا مكسى يا مكسى، كيتضٌرعكف إليو قاؿ: يا أرضي خذيي

ڳ   ڳ   چكىذا ما صٌدقو القرآف الكريـ حيف ذكر خسؼ قاركف في قكلو تعالى: 

چ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ ہ   ہ

 (.ُٖ)القصص:

مىا تىرىٍكتي » ( مف النساء كقاؿ: الجنس كىك أخطر الكسائؿ، كقد حٌذر الرسكؿ ) .2

اًؿ ًمفى النٍّسىاءً  بىٍعًدل ًفى النَّاًس ًفٍتنىةن  مىى الرٍّجى رَّ عى كىاتَّقيكا النٍّسىاءى فىًإفَّ ( »كقاؿ)« (2)أىضى

ؿى ًفٍتنىًة بىًنى ًإٍسرىاًئيؿى كىانىٍت ًفى النٍّسىاءً  كمثاؿ عمى تمؾ الكسيمة في القصص «. (3)أىكَّ

( عف طريؽ استخداـ النساء حيث لجيش مكسى ) (4)القرآنٌي محاكلة إسقاط بمعاـ

ڱ  ڱ ڱں  ں ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  چ فيو قكلو تعالى: نزؿ

كفي تأكيؿ ىذه اآليات ركايات ذكرىا  (ُٕٓ)األعراؼ:چۀ ہ ہ

ـٌ أٌف بمعاـ بف باعكراء قاؿ: " المفٌسركف، كىي مع، ث جمٍّمكا الٌنساء كأعطكىٌف السٍّ

كىفَّ فال تمنع امرأة نفسىيا مف رجؿ أراد ىا، أرسمكىٌف إلى العسكر يبعنىيا فيو، كميري

 ".(5)فإنيـ إف زنى منيـ كاحده كيًفيتيميكىـ! ففعمكا

                                                           
 (.630_629ص 19، ججامع البيانركاه الطبرم عف ابف عباس)انظر: -1
 (. 2098ص 4، جصحيح مسمم)2741حديث رقـ:  أخرجو مسمم -2
(.2098ص 4، جصحيح مسمم)2742حديث رقـ:  أخرجو مسمم -3

بف باعكراء، ابف أبر كيقاؿ: ابف باعكر بف شيـك بف قكشتـ ابف ماب بف لكط بف ىاراف  ىك بمعاـ كيقاؿ: بمعـ -4
، 510ص 3، جتفسير القرآن العظيمكيقاؿ: ابف حراف بف آزر ككاف يسكف قرية مف قرل البمقاء.) ابف كثير، 

 (.319ص 7، جالجامع ألحكام القرآن، كانظر: القرطبي، 254ص 13، ججامع البيانكانظر: الطبرم، 
 .265ص 13، ججامع البيانالطبرم،  -5



166 
 

العمؿ، حيث يشٌكؿ العمؿ كسيمة مف كسائؿ التجنيد لدل المخابرات الٌصييكنٌية؛ ال  .3

سٌيما في ظٌؿ االمتيازات التي تقٌدـ لمعامؿ الفمسطينٌي، كيمنحيا العدٌك كأجر بحيث 

إغراء أماـ الفمسطينٌي كأماـ  يككف أضعاؼ األجر العادم الذم يتقاضاه، كىذا يشكؿ

كٌؿ مىٍف يحتاج إلى الماؿ، كييعٌد استغالالن لمفمسطينٌي في ظٌؿ األكضاع االقتصادية 

 الٌسٌيئة.

العالج، ال شٌؾ في أٌف كاقع المشافي الفمسطينٌية سٌيئه كال يرقى إلى المستكل الٌطٌبٌي  .4

، مٌما ييشىٌكؿ افتقاران لمشافي العدٌك، كيجعؿ ال حاجة ماٌسة إلى المشافي اٌلالـز

اإلسرائيمية، كىذا ما يعٌزز مف فعالية تمؾ الكسيمة، حيث يبقى المريض تحت رحمة 

 العدٌك، مٌما قد يعٌرضو لالبتزاز.

 التعميـ، كىك مرمى ىدؼ لالستخبارات؛ ال سٌيما لمٌطالب الذيف يدرسكف بالخارج. .5

التجنيد: "منذ أف يقكؿ أحد الكيتٌاب المعاصريف مجمالن الحديث عف كسائؿ 

ـ، أصبحت تتحٌكـ في كؿٍّ 1967احتٌمت إسرائيؿ الٌضٌفة الغربٌية كقطاع غٌزة عاـ 

مناحي الحياة لمفمسطينييف، فحصكؿ الفمسطينٌي عمى تصريح لمعمؿ أك العالج، أك 

إذف بالٌسفر إلى الخارج مف أجؿ الزيارة أك مكاصمة التعميـ كاف مرىكنان بمكافقة 

ـ 1967فحسب، كفي الكقت نفسًو كانت ىذه السمطات منذ العاـ سمطات االحتالؿ 

ـ، ىي الجية المسؤكلة عف 1994كحٌتى تشكٌيؿ السمطة الفمسطينٌية في العاـ

استيعاب عشرات اآلالؼ مف الفمسطينٌييف، في سمؾ التعميـ كالٌصٌحة كقطاع 

سرائيؿ لـ تتكاف لمحظة في استغالؿ ما تتمٌتع بو مف نفكذ م ف أجؿ الخدمات كا 

مساكمة الكثير مف الفمسطينٌييف كابتزازىـ مف أجؿ دفعيـ إلى التعاكف مع مخابراتيا، 

صحيح أٌف المخابرات اإلسرائيمية فشمت في ابتزاز معظـ الذيف حاكلت مساكمتيـ 



167 
 

عمى أف يصبحكا عمالء ليا، إال أٌف احتكارىا لمقكة كالنفكذ دفع الكثير مف ضعاؼ 

لعمالة، كأصبحكا أدكاتو رخيصةن كضيعةن في أيدم عدٌكىـ النفكس لمسقكط في براثف ا

كانحطاط المعايير األخالقية لممحتٌؿ جعمو يستخدـ كسائؿ قذرة في تجنيد العمالء مف 

بيف الفمسطينٌييف. ككما بات معركفان اآلف فقد عمد الٌشاباؾ عمى استدراج الٌشباب 

ىـ في أكضاع مشينة، كبعد الفمسطينٌي إلى ممارسات غير أخالقية؛ حيث يتـ تصكير 

 ."(1)ذلؾ يقـك عناصر الشاباؾ بتخييرىـ بيف العمالة أك فضح أمرىـ

كمف كسائؿ تجنيد العمالء، استغالؿ الٌضعؼ النفسٌي لممكاطف الفمسطينٌي، كبخاٌصة لمىٌف 

فقد الثقة بالذات، كتعٌرض لمقسكة كالحرماف مف الحٌب، كالحناف، كالعطؼ األسرم، كالمجتمعٌي 

 .(2)دـ احتكاء الفرد فيستغٌمو العدٌك الٌصييكنيٌ كع

 (3)أىداؼ تجنيد العمالء: 

 زعزعة ثقة الفمسطينٌييف بقضٌيتيـ. .1

إثارة الفتف الداخمية بيف الفمسطينٌييف، كتداكؿ الٌشائعات التي ىي جزء مف الحرب  .2

 النفسية التي تخكضيا إسرائيؿ ضٌد الٌشعب الفمسطينٌي.

بعادىـ عف صفكؼ المقاكمةتحييد أكسع قطاعات مف  .3  .الٌشباب الفمسطينٌي، كا 

إضافة إلى ما سبؽ، فإٌف اليدؼ الرئيس كاألساس ىك حفظ أمف الكٌياف الٌصييكنٌي عف 

 طريؽ الحصكؿ عمى المعمكمات عف األماكف العسكرية كالمجاىديف.

 

                                                           
 "، مكقع الجزيرة نت.العمالء في المجتمع الفمسطيني  المشكمة والعالجالنعامي، صالح محمد، " -1

األمنٌي،  اإلسقاطانظر: اإلسقاط األمنٌي خصائصو كأساليبو، عكامؿ تساىـ في نجاح عممية  -2
http://www.almajd.ps/?ac=showdetail&did=2500 

".العمالء في المجتمع الفمسطيني  المشكمة والعالجالنعامي، " -3



168 
 

 :كسائؿ الكقاية مف العمالة 

البتعاد عف ىذه المقدمات، حٌتى ال تصؿ معمكـه أٌف لكؿٍّ خطيئةو مقدمات، إذف فالبٌد مف ا

إلى الخطيئة كالكقكع في الشىرىؾ المنصكب، لذا فال بٌد مف اتباع أساليب كقاية كحماية لتككف 

الحصف الحصيف مف استيداؼ المخابرات، كيمكف أف نمٌخص سيبؿ الكقاية مف تجنيد العمالء في 

 :(1)الكاقع الفمسطينٌي، كتتمثؿ ىذه الس بيؿي في ما يمي

الٌصحيحة التي تيعيؽ ميٌمات االستيداؼ المخابراتي، كيجعؿ الميٌمة  اإلسالميةربية الت .1

المخابراتية عممية صعبة بؿ ممٌمة، كتحتاج إلى جيكد مرٌكزة كطكيمة المدل؛ ألٌف 

المسمـ صحيح التربية يخرج مف دائرة الٌشبيات التي تكقعو في ىذه االستيدافات، فال 

 يشاىد األفالـ اإلباحية، كىي أىـٌ مداخؿ يتعاطى المخٌدرات، كال يصادؽ الفتيات، كال

 المخابرات لضحاياىا، فالمسمـ يغمؽ ىذه النكافذ منذ البداية.

تكفير الكعي كالثقافة األمنٌية لجميع أفراد الٌشعب الفمسطينٌي، كالمعرفة بأساليب العدٌك  .2

تكعية كأىدافو؛ ليصبح لدييـ القدرة الذاتية لمكاجية الخطر المحدؽ بيـ، ككذلؾ 

األشخاص الذيف يحتاجكف إلى أيذكنات في االنتقاؿ بيف األراضي الفمسطينٌية كبيف 

طالعيـ عمى كسائؿ المخابرات في تجنيد العمالء، كتحذيرىـ مف  العالـ الخارجي، كا 

 السقكط في براثف العمالة.

ال يسيؿ  كجكد نظاـ تعميمٌي فمسطينٌي تثقيفٌي، ييعٌزز المنعة الذاتية لدل النَّشء، بحيث .3

 إسقاطو في ىذا المستنقع اآلسف. 

 فضح بؤر الفساد، كاألماكف المشبكىة ك ككشفيا كتحذير الناس منيا. .4
                                                           

(عمى درب حذيفة بن اليمان كاتم سر 1)اإلسالميسمسمة الوعي األمني   انظر: ناصر، إسالـ، -1
العمالء في المجتمع ـ_غزة.)بتصرؼ(، كانظر: صالح محمد النعامي، "1994، الطبعة األكلى_(الرسول)

 ".والعالجالفمسطيني  المشكمة 
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تكجيو األفراد في عالقاتيـ كارتباطاتيـ االجتماعية، كاالبتعاد عف العالقات باألفراد أك  .5

 العائالت المشبكىة.

يجاد البديؿ إف كاف منع األفراد مف العمؿ داخؿ الكٌياف الٌصييكنٌي كالمست .6 كطنات، كا 

ف عدـ فيتكٌجب مراقبة ىؤالء الذيف يتعٌرضكف يكمٌيان لالحتكاؾ اليكمٌي مع  باإلمكاف، كا 

 المخابرات اإلسرائيمية.

الرعاية لأليسر الفقيرة التي تككف ىدؼ المخابرات، إذ إف الفقر ىك أحد عكامؿ التخابر  .7

 كالعمالة التي قد تككف ألجؿ الماؿ.

اكؿ داخميان كعدـ تسٌربيا، خكفان مف كصكؿ ىذه التفاصيؿ إلى األعداء حٌؿ المش .8

 ليستغٌمكىا إلحداث الٌشقاؽ كالفرقة الداخمية.

ٍف تثبت خيانتو. .9  سٌف قانكف عقكبات رادع في حؽٍّ مى

يتضح مٌما سبؽ طرؽ الكقاية مف ىذه الكارثة الكطنية كاألخالقية التي تنخر في عظـ 

كف ينبغي دائمان الٌنيي عف الخيانة، كالدعكة إلى إحداث الٌتكبة مف تمؾ المجتمع الفمسطينٌي، كل

لىٍك أىفَّ رىجيالن عىًمؿى عىمىالن » (:الخيانة، كالتذكٌير بأنىو في لحظة ما سينكشؼ الخائف لقكؿ الرسكؿ)

ميوي ًإلىى النَّاًس كىاًئننا مى  رىجى عىمى ٍخرىةو الى بىابى لىيىا كىالى كيكَّةه لىخى   (:مصداقان لقكؿ اهلل )« (1)ا كىافى ًفي صى

 (.ِٕالبقرة:)چڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڈ  چ 

 

 

                                                           
، كقاؿ ىذا حديث صحيح اإلسناد كقاؿ الذىبي صحيح 7877، كتاب الرقاؽ، حديث رقـ: أخرجو الحاكم -1
 (.349ص 4، جالمستدرك عمى الصحيحين)
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 (1)أساليب العالج كطرؽ التعامؿ مع العمالء: 

تقديـ الدعكة كالنصح ليـ، كىي الٌطريقة األكلى التي يجب أف تككف في معالجة  .1

تتعٌمؽ  الخيانة، كىك منيج القرآف الكريـ الٌسميـ في التعامؿ مع العمالء، فالمسألة

بعالج ظاىرة خطيرة بالغة األثر تدٌمر المجتمع، قاؿ تعالى في باب دعكة 

ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   چالخائنيف:

(. كسياؽ اآليات ييبٌيف أٌف المقصكد بالذيف في قمكبيـ ّٔ)النساء:چں  ں  ڻ

اد مف ىؤالء العكدة إلى مرض ىـ أىؿ الخيانة كالنفاؽ، فباب الٌتكبة مفتكح ليـ، فمىٍف أر 

ديف اهلل، فإٌف اهلل يقبؿ تكبتو، كلكف إذا لـ يىكيؼ عف إيقاع األذل بالمسمميف فإٌف 

 العقاب األليـ في انتظاره في الٌدنيا كاآلخرة.

ـ، قاؿ تعالى:  .2 ـ النابع مف بيغض اهلل لي يئ  جب  حب  خب  مب               چ بيغض الخائنيف كالبراءة مني

( كمف ٖٓ)األنفاؿ: چہ  ہ  ہ  ھ  ھچ ( كقاؿ تعالى: ّٖ)الحج:چىب  يب

ـ كما جاء في قكلو:  ک  گ  گ  گ  چمقتضيات ىذا البغض اإلعراض عني

چ چ    چچ  ڇ  ڇچ (، كقاؿ تعالى: ّٔ)النساء:چگ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ

( كىذا تكجيو كأمر باإلعراض عنيـ، احتقاران ليـ فيـ خبثاء؛ ألٌف بكاطنيـ ٓٗ)التكبة:

ـ قد نجست بسبب خيانتيـ، فيـ دنىٌس ييتجٌنبي كييتكقَّى، كىك الٌتجسيـ الحٌسٌي كاعتقاداتي

لمدنس المعنكم، فميسكا رجسا بأجسادىـ، كذكاتيـ، إنما ىـ رجس بأركاحيـ كأعماليـ. 

                                                           
، 178_154"، صالخيانة في القرآن الكريمانظر: الحاج حسف، محمد أحمد محمكد،  رسالة ماجستير " -1

 اهلل. إشراؼ: عكدة عبد، 2010جامعة النجاح الكطنية_
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لى  كلكنيا الٌصكرة المجٌسمة أشٌد بشاعة كأبيف قذارة، كأدعى إلى التقٌزز كاالشمئزاز، كا 

 .(1)اءاالحتقار كذلؾ كاالزدر 

االستعانة باهلل عمييـ، كىك األساس األكؿ الذم يعتمد عميو المسمـ في تحصيؿ النفع  .3

كدفع الٌضٌر، فال ينفع كال يضٌر إال ىك سبحانو، كمف ىنا البٌد لممسمـ كىك يكاجو 

خطر الخيانة العظيـ أف يتكٌجو إلى اهلل العظيـ في دفع ىذا الٌضٌر كالخطر، كمىًف 

، كمف تكٌجو إلى اهلل ىيًدم، كاالستعانة باهلل تعالى الاستعاف باهلل قىكً  تعني بحاؿ مف  مى

األحكاؿ ترؾى األخذ باألسباب، بؿ إٌف مف مقتضيات التكٌكؿ عمى اهلل تعالى األخذ 

ال سيمٍّي ذلؾ تكاكال.  باألسباب، كا 

القرآف كقد حٌذرنا كدراسة كٌؿ ما يصدر عنيـ بتأفٍّ كحذر،  الحذر منيـ كعدـ الثقة بيـ، .4

الكريـ مف الثٌقة بالخائنيف؛ ألنيـ ثعالب بشرٌية ماكرة، ال يمكف ائتمانييـ كتصديقييـ فيـ 

ليسكا محالًّ لمثقة كاألماف، كيجب عمى المؤمنيف اتخاذ مكقؼ ثابت مف كؿ ما يصدر 

مف ىؤالء الخائنيف مف أقكاؿ أك أفعاؿ، كبخاٌصة كأنيـ يخٌططكف كيدٌبركف في الخفاء 

أبناء المجتمع المسمـ، كبٌث األراجيؼ كاإلشاعات المغرضة، كعميو فينبغي لإليقاع ب

الحذر كٌؿ الحذر مف الكقكع في شراكيـ، كاالنجرار إلى مكائدىـ، كتحقيؽ غاياتيـ 

 كأىدافيـ.

محاربتيـ، كالقسكة عمييـ؛ فإذا لـ تيٍجًد معيـ الخطكات الٌسابقة، فمـ يضٌرىـ اإلعراض  .5

لمنصح كالتذكٌير، كاستمٌركا عمى ما ىـ عميو مف الغدر كالخيانة عنيـ، كلـ يستجيبكا 

يقاع الفتنة بينيـ، ال بٌد عندىا مف إعالف الحرب عمييـ  كاألذل كالترٌبص بالمسمميف، كا 

                                                           
 3، جفي ظالل القرآن الكريم ، كانظر: قطب،201ص 4، جتفسير القرآن العظيمانظر: ابف كثير،  -1

 . 1696ص
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ٱ  ٻ  ٻ  چ :كأخذىـ بالٌشٌدة كالقسكة، كىك ما جاء صراحة في قكلو تعالى

 .(ّٕالتكبة:)چٻ  ٻ  پ  پپ   پ  ڀڀ  ڀ  ڀ

ا سبؽ طرؽ التعامؿ مع العمالء إذ تبدأ في دعكتيـ كنصحيـ، فإذا تابكا تاب اهلل يتبيف مم

ال فبغضيـ كاإلعراض عنيـ كالبراءة منيـ، كالحذر منيـ كأخيران قتميـ، كىك جزاؤىـ  عمييـ كا 

ـ  ـ اهلل فيي ـ؛ كذلؾ تطبيقان لحك چ   چ  چ  ڇ  ڇ  چ كالعالج األخير كالرادع لغيرى

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  

 (.ّّ)المائدة:چک  ک  گگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   

ىذا ىك الٌتحٌدم الداخمي األكؿ في كاقع الٌشعب الفمسطينٌي الذم يستخدمو العدٌك الٌصييكنٌي، كىك 

 تجنيد العمالء، كفي ما يمي التحدم اآلخر.

:   ثانًيا: ما ي سم ى بالتنسيق األمني 

ييعٌد التنسيؽ األمنٌي في الكاقع  الفمسطينٌي مف التحديات التي تكاجو الكعي األمنٌي، كىك 

أكؿ ما يقضي عمى الكعي األمنٌي، كييفًشؿي عممية زرع الكعي األمنٌي كتنميتو لدل الٌشعب 

ذلؾ الفمسطينٌي، كذلؾ أنو ميما عيبٍّئى األفراد ككانكا عمى مستكل عاؿو مف الكعي المطمكب، فإٌف 

ييٍبطىؿ كىٍعيىيـ، كحٌتى لك قامت المؤٌسسات المجتمعٌية بدكرىا الريادم في عممية  التنسيؽ يعٌطؿ كى

األمنٌي سييدـ ما تبني، كفي ما يمي بياف مفيـك  التنسيؽبناء الكعي لدل أفراد المجتمع، فإٌف 

 التنسيؽ األمنٌي، كبياف مخاطره كأمثمتو مف القصص القرآنٌي:

  ٌى بالتنسيؽ األمنٌي:مفيكـ ما ييسم 

ـٌ نقده كنقضه لذلؾ  التنسيؽ األمنٌي مرٌكب كصفٌي، كفي ما يمي تعريفو في الٌمغة كاالصطالح، ث

 التعريؼ.      
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 التنسيؽ في الٌمغة:- أ

أصؿ  )نىسىؽى(:قاؿ صاحب مقاييس المغة:" الٌنكف كالٌسيف كالقاؼ "،(1)"التنسيؽ: التنظيـ

ـه نىسىؽه: جاء عمى نظاـو كاحدو قد عيطؼ بعضو عمى صحيح يدٌؿ عمى تتابع في الٌشيء كى  كىالى

زه نىسىؽه: مينىظَّـه  رى "، (2)بعض، كأصمو قكلييـ: ثىٍغره نىسىؽه، إذا كانت األسنافي متناسقةن متساكية، كىخى

، نىسىٍقتيو نىٍسقان، كنىسٍَّقتيو تىٍنًسٍيقان. كانٍ  : ما كافى عمى ًنظاـو كاًحدو تىسىقىًت األشياءي ك"النىسىؽي مف كؿٍّ شىٍيءو

تناسىقىتٍ   ".(3)كى

 يتبيف مما سبؽ المعاني المغكية لمتنسيؽ، كىي: التنظيـ، كالترتيب، كالمتابعة.

 التنسيؽ األمنٌي في االصطالح:- ب

  عيرٍّؼ التنسيؽ األمنٌي مع االحتالؿ اإلسرائيمٌي بأنو "التعاكف بيف األجيزة األمنٌية

اإلسرائيمية برعاية أمريكٌية، كييدؼ إلى حماية أمف الفمسطينٌية كبيف المخابرات 

المستكطنيف الييكد تحت مسٌمى محاربة اإلرىاب، كما تٌدعي إسرائيؿ كأمريكا، أك 

  .(4)محاربة العنؼ بدالن مف تصفية المقاكمة

كالحقيقة أٌف ىذا التعريؼ ليس تعريفان لذلؾ المصطمح، كبينيما فرؽ شاسع كأٌف التنسيؽى يعني 

التعاكف بيف طرفيف لمصمحة مشتركة، كليس تعاكنان لمصمحة أحد الٌطرفيف عمى حساب الطرؼ 

التنظيـ المشترؾ بيف  :اآلخر. كأما في الكاقع الفمسطينٌي فيك تعريؼ صحيح كيمكف تعريفو بأنو

 . يف، كالييكد المقيميف في األراض الفمسطينٌيةنالفمسطينٌييف كاإلسرائيمييف لحماية أمف المستكط

                                                           
 .125ص 1،جالقاموس المحيطالفيركزآبادم،  -1
 .420ص 5، جمعجم مقاييس المغة ابف فارس، -2
 عالـ الكتب_ بيركت، الطبعة: األكلى، المحيط في المغة، ابف عباد، إسماعيؿ بف العباس الطالقاني -3

.10ـ، تحقيؽ: الشيخ محمد حسف آؿ ياسيف، عدد األجزاء:1994ىػ_1414
مقاؿ فايز أبك شمالة، يا عربي ما ىك التنسيؽ األمنٌي"، منبر القضية  -4

 khttp://www.falasteen.com/spip.php?article622الفمسطينٌية.



174 
 

 :نقده كنقضه لممصطمح 

أصؿ معنى التنسيؽ ىك التنسيؽ في الكالـ، كما سبؽ في المعنى المغكٌم، كقد يطمؽ عمى غيره 

ال فالعالقات منٌسقة بركابطيا كليس  كالتنسيؽ في العالقات إذا كانت تحتاج إلى تنسيؽ، كا 

رة،  إذ ال بٌد منو، بؿ باتفاقات تحكميا كتحٌددىا، كمف األمثمة عمى ذلؾ التنسيؽ مع دكلة مجاك 

تفرضو أصكؿ العالقات المتبادلة بيف دكلتيف لمترابط الحدكدٌم بينيما، أك التبادؿ التجارٌم، أك 

غير ذلؾ؛ كأما التنسيؽ مع دكلة معادية، فيذا مٌما ال يمكف أف يعٌمؿ بمصالح متبادلة بيف دكلة 

يف الدكؿ العربٌية كاإلسالمٌية مع كدكلة معادية ليا. كقد أيطمؽ ىذا المصطمح عمى العالقات ب

الدكؿ األجنبية لدكافع كمصالح سياسٌية، كأمنية بحتو، كاشتير ىذا المصطمح في الٌشارع 

الفمسطينٌي في اآلكنة األخيرة، حيث تصٌدر ىذا المصطمح العالقات الٌسياسٌية بيف السمطة 

ذا المفظ مف تزييف كتجميؿ لقبيح، الفمسطينٌية كالعدٌك الٌصييكنٌي، كال يخفى عمى أحد ما يكحيو ى

كمخالفة لصريح المصطمح كحقيقتو، كما يكجبو كيتضٌمنو كيغاير كاقعو؛ فنجد ىذا المصطمح فيو 

تناقض لما ىك كاقع، إذ إفَّ التنسيؽ يجب أف يككف ميٍثبىٍتان مف كال الٌطرفيف، كيجمب األمف لكال 

لمكافؽ لذلؾ التنسيؽ يستمـز رعاية شؤكف الٌطرفيف كليس لطرؼ كاحد فحسب. فالمنطؽ السميـ كا

كال الطرفيف لمصالح الٌطرؼ المقابؿ لو، كليس رعاية طرؼ كاحد دكف مقابؿ، كمف ذلؾ نخمص 

إلى أٌف ما ييسٌمى بالتنسيؽ األمنٌي في كاقعنا المعاصر، كالذم ييٍفتىرىض أف يككف  متبادالن، ىك 

نما تخابر. كحقيقة المصطمح عبار  ة ممٌطفة ككممة حٌؽ يراد بيا باطؿ، كىك تعاكف ليس تنسيقان كا 

كالذم (. ِ)المائدة:چ ەئ  وئ  وئ ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئچ عمى اإلثـ، قاؿ تعالى:

أراه أٌف التنسيؽ األمنٌي ىك: التنظيـ المشترؾ بيف دكلتيف متجاكرتيف لحفظ المصالح األمنٌية 

ٍكًر إحداىما عمى األ  خرل.المشتركة بينيما كرعايتيا دكف جى
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 :وتداعياتو )  مخاطر التنسيق األمني  )التخابر األمني 

ۈ  چ فساد عقيدة الكالء كالبراء، كذلؾ بمكاالة أعداء اهلل كمعاداة أكلياء اهلل قاؿ تعالى: .1

    چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ پ  پڀ  ڀ   ڀ    چ كقاؿ تعالى: (ِٖ)آؿ عمراف:

 ( .ُٓ)المائدة:چڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ڤ

 خدمة أعداء اهلل، كحمايتيـ بالمٌجاف عمى حساب الكطف كالمكاطف. .2

إفشاء األسرار كخيانة المسمميف، مٌما ييضعؼ الجبية الداخمية، كيفٌرؽ كحدة الٌصٌؼ  .3

ـ، قاؿ تعالى:  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ٿ  ٹ  ٹ  چ المسم

 (.ِٕاألنفاؿ:)چڦ   

حباط كٌؿ عمؿ يردٌ  .4 كٌيد  إيقاؼ الجياد، كذلؾ عف طريؽ حبس المجاىديف، كا 

 المعتديف، كعدـ دفع األذل كصٌده عًف المسمميف. 

 الخنكع كالخضكع كاالستكانة، مقابؿ اإلىانة كالرٌد السممٌي عمى العدٌكاف اليمجٌي. .5

يياـ أٌف ذلؾ   .6 قمب الباطؿ حٌقان، كتزييؼ الحقائؽ، كالتمبيس عمى الفمسطينٌييف، كا 

 التنسيؽ لمحماية كالمصالح المشتركة.

 تأخير قافمة التحرير كالنصر. .7

 نزع حقكؽ الٌشعب الفمسطينٌي في الدفاع عف األرض كالعرض.  .8

ينٌي يشٌكؿ الخطر األكبر عمى بناءن عمى ما سبؽ  ذكره؛ فإٌف التنسيؽ األمنٌي في الكاقع الفمسط

العالقات الداخمية الفمسطينٌية، إذ إنو يمٌزؽ كىٍحدىةى الٌشعب الفمسطينٌي بما ييحدث مف انقسامات بيف 

أفراد الٌشعب، كأفراد األمف المكٌكميف _في األصؿ_ بحفظ األمف كتكفير األماف، كيعد  التنسيؽى 
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س جياز بأكممو أسكأ مف تجٌسس فرد كحده، كتجٌسس األمنٌي أقذر مف الجاسكسٌية الفردية؛ فتجس  

ف كاف القبيح قبيحان ميما اختمفت كٌيفيتو، كأيا كانت  في العمف، أقبح  مف تجسس في الٌسٌر، كا 

كًمٍف ثىـٌ فالكاجب عمى المؤمنيف باهلل التحٌمٌؿ مف التنسيؽ األمنٌي الذم ال يجٌر سكل صكرتو، 

مة، كلمٌشعب الفمسطينٌي بخاٌصة، كتصحيح مسار المنٌسقيف ألمة اإلسالمٌية بعااالكيالت إلى 

 ألمف الييكد الغاصبيف كالتنسيؽ ألمف الفمسطينٌييف.

 :  أمثمة التنسيق األمني  من القصص القرآني 

ڇ  ڇ     ڇ  ڍ  ڍ  چ : قاؿ تعالى:))(1)قصٌة حاطب بف أبي بمتعة المثال األول: 

ک  ک  گ  گ   گ  گڳ  ڳ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   

 .(ُُٖ)آؿ عمراف:چڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ   ں

قاؿ جماعة مف المفٌسريف: نزلت ىذه اآلية في حاطب بف أبي بمتعة، كذلؾ )أٌف سارة 

( مف مٌكة إلى المدينة (مكالة أبي عمر بف صييب بف ىشاـ بف عبد مناؼ، أتت رسكؿ اهلل 

: أمسممة جئًت؟ قالت:ال، قاؿ: فما جاء بًؾ؟ قالت: ( يتجٌيز لفتح مٌكة، فقاؿ ليا(كرسكؿ اهلل 

أنتـ األىىؿ كالعشيرة كالمكالي، كقد احتٍجتي حاجة شديدة، فقدمتي عميكـ لتعطكني كتكسكني. قاؿ 

ليا: فأيف أنًت مف شباب أىؿ مٌكة، ككانت ميغٌنيىة، قالت: ما طيًمبى مٌني شيءه بعد كقعة بدر 

مب فكسكىا، كحٌممكىا، كأعطكىا، فأتاىا حاطب بف أبى بمتعة ( بني عبد المط(فحٌث رسكؿ اهلل 

ككتب معيا إلى أىؿ مٌكة، كأعطاىا عشرة دنانير عمى أف تكصؿ إلى أىؿ مٌكة، ككتب في 

( يريدكـ فخذكا حذركـ، فخرجت سارة كنزؿ  (الكتاب: مف حاطب إلى أىؿ مٌكة، إٌف رسكؿ اهلل

                                                           
بف عمير بف سممة بف صعب بف سيؿ المخمي، حميؼ بني أسد بف عبد العزل يقاؿ إنو  حاطب بف عمرك -1

حالؼ الزبير كقيؿ كاف مكلى عبيد اهلل بف حميد بف زىير بف الحارث بف أسد فكاتبو فأدل مكاتبتو اتفقكا عمى 
 (.4ص 2، جاإلصابة في تمييز الصحابةشيكده بدرا كثبت ذلؾ في الصحيحيف)ابف حجر، 
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ككانكا  (1)( عددان مف الٌصحابة(رسكؿ اهلل  ( بما فعؿ حاطب، فبعث(جبريؿ عميو السالـ

معيا كتاب مف حاطب ( 2)كٌميـ فرسانا، كقاؿ ليـ: انطمقكا حٌتى تأتكا ركضة خاخ فإف فييا ظعينة

إلى المشركٌيف، فخذكه منيا كخٌمكا سبيميا، فإف لـ تدفعو إليكـ فاضربكا عنقيا، فخرجكا حٌتى 

الكتاب؟ فحمفت باهلل ما معيا كتاب، ففٌتشكا متاعيا فمـ  أدرككىا في ذلؾ المكاف، فقالكا ليا: أيف

ال كاهلل ألضربفَّ عنقؾ، فمٌما رأًت الجٌد  يجدكا معيا كتابا، فسٌؿ سيفىوي عمٌي كقاؿ: أىخرجي الكتاب كا 

(   (أخرجتو مف ذؤابتيا كقد خٌبأتو في شعرىا، فخٌمكا سبيميا كرجعكا بالكتاب إلى رسكؿ اهلل

(إلى حاطب فأتاه، فقاؿ لو: ىؿ تعرؼ الكتاب ؟ قاؿ: نعـ، قاؿ: فما حممؾ (فأرسؿ رسكؿ اهلل 

رسكؿ اهلل، كاهلل ما كفرت منذ أسممت، كال غشىٍشتؾ منذ نصحتؾ، كال  عمى ما صنعت؟ فقاؿ: يا

أحببتيـ منذ فارقتيـ، كلكف لـ يكف أحد مف المياجريف إال كلو بمٌكة مىٍف يمنع عشيرتو، ككنت 

أىمي بيف ظيرانييـ، فخشيت عمى أىمي فأردت أف أتخذ عندىـ يدان، كقد عممت غريبا فييـ ككاف 

( كعذره، فنزلت ىذه  (أٌف اهلل يينزؿ بيـ بأسو، ككتابي ال يغني عنيـ شيئا، فصٌدقو رسكؿ اهلل

ـ عمر بف الخطٌاب  -( ُ)الممتحنة:چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ  -السٌكرة  فقا

(: كما يدريؾ يا عمر  (رب عنؽ ىذا المنافؽ، فقاؿ رسكؿ اهللرسكؿ اهلل أض فقاؿ: دعني يا

 .((3)لعٌؿ اهلل قد اٌطمع عمى أىؿ بدر فقاؿ ليـ: اعممكا ما شئتـ فقد غفرت لكـ

                                                           

أبك الحسف عمي بف أحمد  عمي كعمار كالزبير كطمحة كالمقداد بف االسكد كأبا مرثد )انظر: الكاحدم،كىـ  -1
 (.  مؤسسة الحمبي كشركاه لمنشر كالتكزيع، 282ص 1ج أسباب النزول،، النيسابكرم

الظعينة ركضة خاخ مكضع بيف مكة كالمدينة كالظعينة: المرأة في اليكدج كقيؿ: المرأة عامة، كقاؿ مسمـ:  -2
 (.1941ص 4، جصحيح مسمم، كانظر: 1095ص 3، جصحيح البخاريىنا الجارية )

، كتاب الجياد كالسير، باب الجاسكس، وأخرجو البخاري، 283_281ص 1ج أسباب النزول،الكاحدم،  -3
(، باب فضائؿ أىؿ (، كتاب فضائؿ الصحابة ومسمم( 1059ص 3، جصحيح البخاري)2845حديث رقـ: 
( .1941، ص4، جصحيح مسمم)2494حاطب بف أبي بمتعة، حديث رقـ:بدر كقٌصة 
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( مف (ييستنبط مف خالؿ الخبر الٌسابؽ أٌف ما فعمو الٌصحابي حاطب بف أبي بمتعة 

(، إذ أنزؿ بشأنو (( لقريش؛ ىك فعؿ ال يرضاه اهلل  (تسريب ألخبار، ككشؼ نية رسكؿ اهلل

قرآنان ييتمى إلى يكـ القيامة، فحٌذر المؤمنيف أف يٌتخذكا بطانة مف الكيٌفار، كقد اعتذر حاطب 

( بأٌف كتابو ال يضٌر اهلل كرسكلو، كما أنو ال يرٌد بأس اهلل عنيـ، كأنو لـ يرتد بعد  (لرسكؿ اهلل

نما كتب كتابو ليحميى أىمو في مكة حيث لـ يكف لو عشيرة إسالمو، كلـ يكف ذلؾ مح اباة منو، كا 

( كقىًبؿى اعتذاره؛ كلكف  (تدفع عف أىمو؛ فأراد أف يككف لو مكانة عند قريش كقد صدَّقو الرسكؿ

( أنزؿ في حاطب اآلية مخاطبا فييا المؤمنيف، كبٌيف أٌف ذلؾ ال يجكز كال يصٌح أف يككف (اهلل 

ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  چ ( كالمسمميف، فقاؿ تعالى: (العدٌك عمى أخبار رسكؿ اهلل عذران إلطالع

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

ُُ)آؿ عمراف:چگڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں   يا أييا الذيف صدقيكا اهلل كرسكلو ( أم: ٖ

كا أكلياء كأصدقاء ألنفسكـ مف دكف أىؿ دينكـ كأقىٌركا بما جاءىـ بو نبٌييـ مف عند رٌبيـ، ال تتخذ

كممَّتكـ، يعني مف غير المؤمنيف، فنيى اهلل المؤمنيف بو أف يٌتخذكا مف الكٌفار بو أخاٌلء كأصفياء. 

ثـ عٌرفيـ ما ىـ عميو ليـ منطككف مف الغٌش كالخيانة، كبغييـ إياىـ الغكائؿ، فحٌذرىـ بذلؾ منيـ 

فنيى  (.2)لممؤمنيف أف ييٍطمعكىـ عمى سرائرىـ كما يضمركنو ألعدائيـ فال ينبغي(. 1)كمف مخالَّتيـ

لجاء، يفاكضكنيـ في  (اهلل ( المؤمنيف بيذه اآلية أف يٌتخذكا مف الكٌفار كالييكد دخالء كىكي

اآلراء، كيسندكف إلييـ أمكرىـ، كيقاؿ: كؿ  مىٍف كاف عمى خالؼ مذىبؾ كدينؾ فال ينبغي لؾ أف 

)آؿ چڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ      ں چ ( في ىذه اآلية فقاؿ: (أرشدنا اهلل كقد (. 3)تحادثو

                                                           
 .138ص 7، ججامع البيانانظر: الطبرم،  -1
 .106ص 2، جتفسير القرآن العظيمانظر: ابف كثير،  -2
 .178ص 4، جالجامع ألحكام القرآن انظر: القرطبي، -3
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قاؿ السعدم: "أم اآليات التي فييا مصالحكـ الدينية كالدنيكية لعٌمكـ تعقمكف  )ُُٖعمراف:

". كقد قيؿ: "ال تستسٌركا المشركٌيف في شيء مف (1)فتعرفكنيا كتفرقكف بيف الٌصديؽ كالعدكٌ 

ية فييا "تحذير لممؤمنيف مف عقد الٌصالت كالٌصداقات العميقة مع الكافريف فيذه اآل("، 2)أمكركـ

كالمنافقيف؛ ألنيا تؤٌدم إلى تسٌرب األسرار كاالٌطالع عمى أحكاؿ المسمميف، مٌما تقضي المصمحة 

بكتمانو، كيؤدم أيضان إلى مخاطر تؤثٍّر عمى كٌياف األمة اإلسالمٌية. كىذا التحذير في غاية 

لتعٌقؿ كحماية المصالح العامة العميا، شأفي كٌؿ أمة ال تأتمف عمى أسرارىا إال الحكمة كا

يا ر الجماعة المسممة بحقيقة (3)خكاصَّ ". كقاؿ سٌيد قطب: "فجاء ىذا التنكير، كىذا التحذير، ييبىصٍّ

ـ مكٌدة مف األمر، كيكعييا لكٌيد أعدائيا الٌطبيعيٌيف الذيف ال ييخًمصكف ليا أبدا، كال تيغسؿي أحقاديى

المسمميف كصحبة، كلـ يجئ ىذا التنكير كىذا التحذير ليككف مقصكرا عمى فترة تاريخية معٌينة 

كما نرل مصداؽ ىذا فيما بيف أيدينا مف حاضر مكشكؼ  فيك حقيقة دائمة، تكاجو كاقعان دائما ن

 ".(4)مشيكد

شيء مف أمكر كقاؿ العمماء: في ىذه اآلية داللة عمى أنو ال يجكز االستعانة في 

 .(5)المسمميف مف العماالت كالكتابة

ال ينبغي أف يأمف المسممكف جانب الذيف يكٌيدكف ليـ، كييبىيٍّتكف يتبيف مما سبؽ أنو 

( منيـ كىك أعمـ بيـ، كبناءن عمى ذلؾ فال يجكز  (الٌسكء، كيجب أف ال يكثؽ بيـ؛ فقد حٌذر اهلل

كصاؿ أعداء اهلل، كال ييسىكٌغ اتخاذىـ أصحابان ييسٌر إلييـ بأسرار المسمميف كال الكتابة ليـ، كال 

                                                           
 .144ص 1، جتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنانانظر: السعدم،  -1

 .253ص 2، جروح المعانياأللكسي،  -2
 .55ص 4، جالتفسير المنيرالزحيمي،  -3
 .452ص 1، جفي ظالل القرآنقطب،  -4
، دار الكتب العممية_بيركت، 304ص 2، ج، أحكام القرآنانظر:  الكٌيا ىراسي، أبك الحسف عمى بف محمد -5

 .3ىػ، تحقيؽ: مكسى محمد كعزت عبده، عدد األجزاء:1405
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ذا كانت ىذه اآلية قد نزلت في حاطب  ( الذم (إٍطالعييـ عمى أمكرىـ ككشؼ األسرار ليـ، كا 

 .أراد الٌضٌر؟!أراد النفع  دكف الٌضٌر فكٌيؼ بمف 

ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  چ ( قاؿ تعالى:((1)قٌصة أبي لبابةالمثال الثاني: 

(. اختمؼ المفٌسركف فيمىٍف نزلت ىذه اآلية، ِٕاألنفاؿ:)چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

يطمعو عمى سرٍّ المسمميف)إٌف  (2)فقاؿ بعض المفٌسريف: نزلت في منافؽ كتب إلى أبي سفياف

كقاؿ أكثر المفٌسريف: نزلت في أبي لبابة، كذلؾ أٌف رسكؿ ( 3)محمدنا يريدكـ، فخذكا حذركـ(

( الٌصمح عمى ما صالح (( حاصر ييكد قريظة إحدل كعشريف ليمة، فسألكا رسكؿ اهلل  (اهلل

ات كأريحا مف أرض الٌشاـ عميو إخكانيـ مف بني النضير، عمى أف يسيركا إلى إخكانيـ بأذرع

فأبى أف يعطييـ ذلؾ إاٌل أف ينزلكا عمى حكـ سعد بف معاذ، فأبىٍكا كقالكا: أرسؿ إلينا أبا لبابة 

( فأتاىـ فقالكا: يا (ككاف مناصحان ليـ؛ ألٌف عيالو كما لو ككلده كانت عندىـ، فبعثو رسكؿ اهلل 

شار أبك لبابة بيده إلى حمقو إنو الذبح فال أبا لبابة، ما ترل، أننزؿ عمى حكـ سعد بف معاذ؟ فأ

تفعمكا، قاؿ أبك لبابة: كاهلل ما زالت قدمام حٌتى عممت أٌني قد خنت اهلل كرسكلو، فنزلت فيو ىذه 

اآلية، فمٌما نزلت شٌد نفسو عمى سارية مف سكارم المسجد كقاؿ: كاهلل ال أذكؽ طعاما، كال شرابا 

كث سبعة أياـ ال يذكؽ فييا طعاما حٌتى خرَّ مغشٌيا عميو، ثـٌ حٌتى أمكت، أك يتكب اهلل عمٌي. فم

تاب اهلل عميو، فقيؿ لو: يا أبا لبابة قد تيب عميؾ، فقاؿ: ال كاهلل ال أحٌؿ نفسي حٌتى يككف رسكؿ 
                                                           

اسمو رفاعة، كقيؿ قيؿ: بشير بف عبد المنذر األنصارم، أبك لبابة، مشيكر بكنيتو، كمختمؼ في اسمو، ف -1
مركاف. مات في خالفة عمي كقيؿ مات بعد مقتؿ عثماف كيقاؿ عاش الى بعد الخمسيف) انظر: ابف حجر، 

 (.394ص 7، ج312ص 1، جاإلصابة في تمييز الصحابة
(كأخكه مف الرضاعة أرضعتيما حميمة (ب ابف ىاشـ الياشمي بف عـ رسكؿ اهلل ابف الحارث بف عبد المطم -2

كأسمـ  ( كييجكه كيؤذم المسمميف((ككاف أبك سفياف ممف يؤذم النبي(السعدية، ككاف ممف يشبو رسكؿ اهلل 
( )انظر: (( كىك متكجو إلى مكة فأسمـ شيد حنينا فكاف ممف ثبت مع النبي(أبك سفياف في الفتح لقي النبي

 (.180_179ص 7، جاإلصابة في تمييز الصحابةابف حجر، 
 .480ص 13، ججامع البيانانظر: الطبرم،  -3
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ـٌ قاؿ أبك لبابة: إٌف مف تماـ تكبتي أف أىجرى دار  (اهلل ( ىك الذم يحٌمني فجاءه فحٌمو بيده ث

(: يجزيؾ الثمث أف  (ت فييا الذنب، كأف أنخمع مف ما لي، فقاؿ رسكؿ اهللقكمي التي أصب

 .(1)تتصٌدؽ بو

كأيا كاف سبب النزكؿ فاآلية عامة، كىي تحٌذر المؤمنيف مف الخيانة، كتضييع ما 

استحفظ لدييـ مف أسرار، "كذلؾ يشمؿ الكدائع المالية كاألسرار العامة كالخاٌصة بفرد مف األفراد. 

ة تشمؿ كٌؿ ما يؤتمف اإلنساف عميو مف دينو كعبادتو كحقكؽ اآلخريف، فكٌؿ مف أخٌؿ كاألمان

بكاجبو فقد خاف األمانة، فال تخكنكا أييا المؤمنكف أمانات غيركـ، سكاء كانت معامالت مالية، أك 

سياسٌية، أك عيدا مف العيكد، أك مصمحة كطنية، كالحاؿ أنكـ تعممكف خطر  شؤكنا أدبٌية، أك

 .("2)الخيانة كسكء عاقبتيا في الدٌنيا كاآلخرة

فال تخكنكا أماناتكـ كأنتـ تعممكف أم: "كأنتـ تعممكف تبعة ذلؾ ككبالو، فكاف ذلؾ أبعد لكـ  

مف الكقكع في الخيانة؛ ألٌف العالـ بما يترٌتب عمى الذنب يككف أبعد الناس عنو، كقيؿ كأنتـ 

ال عف سيك، كقيؿ كأنتـ عالمكف تعممكف قبح القبيح تعممكف أٌف الخيانة تكجد منكـ عف تعمد 

 ".(3)كحسف الحسف

كقاؿ صاحب المنار: "كفيو عبرة لمنافقي ىذا الزماف الذيف ييخمصكف الخدمة، كييسدكف 

النصيحة إلى أعداء مٌمتيـ كأكطانيـ فيما يمكٍّف ليـ السمطاف في بالدىـ، كالسيادة عمى أمتيـ 

 ".(4))ك لبابة نفسو تكبة إلى اهلل )كلينظر المعتبر كٌيؼ عاقب أب

                                                           
 4، جتفسير القرآن العظيم، كانظر: ابف كثير، 482_481ص 13، ججامع البيانانظر: الطبرم،  -1

 .158_157ص 1، جأسباب النزول، كانظر: الكاحدم، 41_40ص
 .789ص 1، جالوسيطالتفسير الزحيمي،  -2
.307ص 5، ج البحر المحيطأبك حياف األندلسي،  -3
 .534_533ص 9، جتفسير المنارمحمد رشيد رضا،  -4
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يتضح مما سبؽ أف إشارة أبي لبابة ىي خيانة لممسمميف؛ فقد اٌتيـ نفسو بالخيانة،  

كعاقب نفسو عمى إشارتو، فإذا كانت مجٌرد إشارة جكابان الستشارة بحركة دكف كالـ نزؿ فييا قرآف 

 ينيى عف الخيانة، فكٌيؼ بمحادثة كمكاتبة كمعاكنة؟!... 

، حيث ضرب القرآف الكريـ أمثمة عمى (2)كامرأة لكط (1)خيانة امرأة نكح المثال الثالث:

(  (خيانة أزكاج األنبياء_عمييـ الٌسالـ_ كىما امرأة نكح كامرأة لكط، فياتاف المرأتاف سٌمى اهلل

ذكرىما القرآف عمميما خيانة؛ ألنيما كانتا ضٌد الحٌؽ، كفي الكقت ذاتو أفشتا سٌر أزكاجيما، كقد 

ـ كجعميما مثال لمذيف كفركا، كجعؿ جزاءىما النار، قاؿ تعالى: ک  ک  ک   گ  چالكري

گ گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  

ـ:چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ ، كانتا منافقتيف ( كالمراد بخيانتيما أنيما:َُ)التحري

إلى نكح كلكط _عمييما الٌسالـ_ شيئا أفشتاه إلى  ( (كقيؿ: خيانتيما النميمة؛ إذا أكحى اهلل

كقيؿ: كانت امرأة نكح تقكؿ عف زكجيا لقكمو: إنو مجنكف ككانت امرأة لكط إذا نزؿ . المشركٌيف

، فكانت امرأة لكط ترشد قكمو إلى ضيكفو (3)بو ضيؼ دٌخنت لتيعمـ قكميا أنو قد نزؿ بو ضيؼ

، كدخاف الخائنيف (5)بإيقاد النار ليال كبالتدخيف نيارا . كتدٌؿ قكمو عمى أضيافو،(4)لمآرب خبيثة

 يأخذ أشكاالن عديدة في زماننا ىذا، كىك كٌمو خيانة. 

                                                           
 ، كانظر: األلكسي،201ص 18، جالجامع ألحكام القرآنكالية، كقيؿ كاغمة كاسـ امرأة لكط كالية)القرطبي،  -1

 (.356ص 14جروح المعاني، 
 (.201ص 18، جالجامع ألحكام القرآنطبي، كالعة كقيؿ كالية )القر  -2
 .357ص 14، جروح المعاني، كانظر: األلكسي، 202ص 18، جالجامع ألحكام القرآنانظر: القرطبي،  -3
 .168ص 28، جتفسير المراغي المراغي،  -4
ىػ، دار الفكر_دمشؽ، 1422، الطبعة: األكلى_2694ص 3،جالتفسير الوسيط الزحيمي، كىبة بف مصطفى، -5

 .3عدد األجزاء:
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كقاؿ صاحب المفردات: الًخيىانىة كالٌنفاؽ كاحد، إال أٌف الخيانة تقاؿ اعتبارا بالعيد 

ة الحٌؽ بنقض العيد في كاألمانة، كالٌنفاؽ يقاؿ اعتبارا بالٌديف، ثـ يتداخالف، فالخيانة: مخالف

 .(1)الٌسٌر. كنقيض الخيانة: األمانة

فياتاف الٌزكجتاف أخذتا طريقا غير طريؽ أزكاجيما، كزيادة عمى ذلؾ كقفتا منيما مكقؼ 

 .(2)العدٌك المحاٌد ليما

فيذه الخيانة لـ يكف جزاؤىا إال النار عمى الرغـ مف أٌف زكجي المرأتيف نبٌياف؛ كلكف لـ 

ف كاف قريب المؤمنيف كالٌصالحيف،  يغنيا عنيما مف عذاب اهلل، كىذا رادع لكٌؿ مىٍف يخكف كا 

 فجزاؤه النار ال محالة. 

خيانة بنٌص  كىكذا_بعد عرض األمثمة_ يمحظ  أٌف ما يسٌمى بالتنسيؽ في الكاقع ىك

( كيستمـز العكدة إلى طريؽ الحٌؽ كالٌصكاب، كاسترجاع العقيدة (القرآف الكريـ كبحكـ اهلل 

 اإلسالمية بدالن مف العقيدة األمنٌية التي حٌمت محٌميا. 

 كأخيران، فإٌف ىذه أبرز التحديات التي تكاجو الكعي األمنٌي كتعترض طريقو كتقتمع ثمراتو. 

 مد كآلو كصحبو كسمـ، كهلل الحمد عمى ما أىليـ كعٌمـ.كصٌمى اهلل عمى مح

 

 

 

 

 

                                                           
 .305ص 1، جالمفردات في غريب القرآن الراغب األصفياني، -1
 .1037_1036ص 14، جالتفسير القرآني  لمقرآنانظر: الخطيب،  -2
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 اخلامتة

ـ  الٌصالحات، كأفضؿ الٌصمكات كالتسميمات عمى خير  الحمد هلل الذم بنعًمًو كفضمو تت

 الكائنات، كبعد:

فقد أتممت بحثي ىذا بعكف اهلل كحكلو، كبٌينت محٌطات الكعي األمنٌي في القصص القرآنٌي 

( عمى كجو الخصكص، كقد تمٌيزت ىذه الدراسة في أنيا اشتممت (كقٌصة مكسىبشكؿ عاـ،  

_في المصدر كىك القصص القرآنٌي. كىي عمى أشكاؿ الكعي األمنٌي المتعٌددة؛ لشمكؿ

مجمكعيا_ تكجييات أمنية قرآنية تفيد المسمـ في حياتو، بؿ كحٌتى بعد مماتو، فيتحٌقؽ أمنو؛ إذ 

ب الٌدىر كنكباتو، كينجك في آخرتو مف عذاب اهلل كعقابو، كأبرز يىٍنجيك في حياتو مف مصائ

 النتائج التي تكٌصمت إلييا لٌخصتيا في النقاط اآلتية:

 الكعي األمنٌي ىك الركف الرئيس لألمف الحقيقي الدنيكٌم، كاألخركٌم. .1

 .تكمف أىٌمية الكعي األمنٌي في أنو كقاية كعالج في آفو كاحد .2

تندرج تحت حفظ الٌضركرات الخمس:)الديف،  رعٌية كحياتيةالكعي األمنٌي ضركرة ش .3

 كالنفس، كالعرض، كالعقؿ، كالماؿ(.

عممية الكعي األمنٌي عممية تراكمٌية تحتاج إلى جيكد فٌعالة مف جميع المؤٌسسات التربكٌية  .4

 كالتعميمٌية كالدينٌية كاإلعالمٌية كاألمنٌية.

 تائج دقيقة كمضمكنة بإذف اهلل تعالى.التخطيط المحكـ في الكعي األمني يؤدم إلى ن .5

 قصص القرآف زاخرة بالتكعية األمنية. .6

جميع األنبياء_عمييـ الٌسالـ_ كاف لدييـ الكعي األمنٌي الكافي إلدارة شؤكف حياتيـ  .7

ٍف بيعثكا فييـ.  الٌشخصٌية كحياة مى
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تنٌكعت أشكاؿ الكعي لدل األنبياء_عمييـ الٌسالـ_ كأتباعيـ، فكاف لدييـ الكعي الدينٌي  .8

كالنفسٌي، كاالجتماعٌي، كاالقتصادٌم، كالعسكرٌم، كالعممٌي، كالصناعٌي، كالسياسٌي كغير 

 ذلؾ، فيـ قيادات الكعي األمنٌي كقدكاتو األكائؿ. 

ء_عمييـ الٌسالـ_ كأتباعيـ _رضكاف اهلل الكعي األمنٌي مكجكد لدل كٌؿ إنساف، فاألنبيا .9

 عمييـ_ كاف لدييـ الكعي األمنٌي لكٌف ىذا الكعي كاف  في درجات متفاكتو.

 الجميع مطالب بالكعي األمنٌي الرجؿ كالمرأة، كالنبٌي كالشخص العادٌم عمى حد سكاء. .10

التي ( قبؿ نبٌكتو ىي الحكمة األمنٌية (مف جممة الحكمة التي آتاىا اهلل مكسى  .11

ـٌ  ظيرت في الخكؼ كالترٌقب، كسرعة الخركج مف مصر ككٌيفيتو كالمجكء إلى مديف ث

 .عكدتو إلى مصر

كاف لديو الكعي األمنٌي الدينٌي، كالنفسٌي، كالقضائٌي كاألخالقٌي  ((إٌف كميـ اهلل مكسى .12

 كاالجتماعٌي، كالدعكٌم.

حقيقتيـ؛ فنعي طبيعتيـ، فييا بياف يجٌسد (، (قصص بني إسرائيؿ مع نبٌييـ مكسى .13

 كنتٌقي شٌرىـ كمكرىـ.

سياسة كاقع الكعي األمنٌي الفمسطينٌي كاقع صعب كبحاجة إلى تضافر الجيكد إلنقاذه ك  .14

 "كٌي الكعي" كسياسة "تجنيد العمالء" ىي أخطر ما يكاجو ذلؾ الكاقع.

، كىك  .15 خيانة هلل كلرسكلو التنسيؽ األمنٌي في الكاقع الفمسطينٌي ىك كأده لمكعي األمنٌي أكالن

 كلممؤمنيف كمحرَّـ شرعان.

 كانت ىذه أىـٌ النتائج، كأكصي باآلتي: 

 التوصيات:

 دراسة الكعي األمنٌي في قصص الٌسيرة النبكية. .1
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 دراسة جكانب الكعي األمنٌي لمٌصحابة الكراـ. .2

تشكٌيؿ جية لمتكجيو كالتكعية األمنٌية، تتبع لكزارة الداخمية، ميٌمتيا نشر الكعي في  .3

 المدارس، كالجامعات، كالمؤٌسسات المجتمعٌية مف خالؿ تنظيـ زيارات ميدانية. 

صفحات إلكتركنية لمتكعية األمنٌية مف قبؿ رجاؿ األمف المختٌصيف  إنشاء مكاقع أك .4

  تشرؼ عمييا كزارة الداخمية.

أكصي أفراد األجيزة األمنٌية بالتحٌرر مف العقيدة األمنٌية التي حٌمت محٌؿ العقيدة األمنٌية  .5

 اإلسالمٌية.

ماـ المسجد، كاإلعالمٌي، كرجؿ األمف بالقياـ بأدكارىـ  .6 أكصي األب، كاألـٌ، كالمعٌمـ، كا 

 األمنٌية؛ ألٌف الكعي األمنٌي ىك نتاج أدكارىـ التسمسمية.

معنية باتخاذ الكسائؿ اٌلالزمة، ككضع الخطط لمحٌد مف سياسة تجنيد أكصي الجيات ال .7

 العمالء كالعمؿ عمى إيجاد الحمكؿ لكقفيا كمكاجيتيا.
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 فهشس األحادَث

 رقم الصفحة طرف الحديث الرقم
 ث الى يىٍشكيري المَّوى   .1
 17 غىط كا اإًلنىاءى   .2
مىى ظىٍيًر بىٍيتو   .3 ٍف بىاتى عى  17 مى
ـٍ   .4  18 ًإنَّمىا ىىًذًه النَّاري عىديكٌّ لىكي
ـٍ ًإلىى أىًخيًو ًبالسٍّالىحً   .5 ديكي  18 الى ييًشيري أىحى
ـي   .6 ا أىٍعمى ا ًفي اٍلكىٍحدىًة مى ـي النَّاسي مى  18 لىٍك يىٍعمى
 18 الى ييٍمدىغي اٍلميٍؤًمفي   .7
ذىره ًمٍف قىدىرو   .8  21 الى ييٍغًني حى
ـٍ ميٍنكىرنا   .9  23 مىٍف رىأىل ًمٍنكي
ـٍ مىٍسؤيكؿه عىٍف رىًعيًَّتوً   .10 كيم كي ـٍ رىاعو كى  25 كيم كي
بٍّنىا مىكَّة أىٍك أىشىدَّ   .11 ًدينىةى كىحي بٍٍّب ًإلىٍينىا اٍلمى  28 المَّييَـّ حى
مىالًئكىتىوي كىأٍىؿى السىمىكاًت كاألرضيف  .12  31 ًإفَّ المَّوى كى
 38 كىًذبناكىفىى ًباٍلمىٍرًء   .13
كا ًباٍسـً المًَّو فً   .14  39 سىًبيًؿ المًَّو  ياٍغزي
ـٍ شىٍيئىٍيفً   .15  41 ًإنٍّي قىٍد تىرىٍكتي ًفيكي
 41 اتَّقيكا ًفرىاسىةى اٍلميٍؤًمفً   .16
ـي ًبالتَّعىم ـً   .17 ا اٍلًعٍم  42 ًإنَّمى
ًميًموً   .18 مىى ًديًف خى  44 اٍلمىٍرءي عى
ـي   .19 رى ًإٍبرىاًىي  54 ًبسىارىةى  ()ىىاجى
كىاًئًج ًباٍلًكٍتمىافً   .20 اًح اٍلحى مىى ًإٍنجى  56 اٍستىًعينيكا عى
مىى ًعٍمـو ًمٍف ًعٍمـً المَّوً   .21  86 يىا ميكسىى ًإنٍّي عى
بىرى   .22 ًدٍدنىا لك صى  88 يرحـ اهلل مكسى لكى
اًؿ كىًثيره   .23  100 كىمىؿى ًمفى الرٍّجى
ةي   .24  107 الدٍّيفي النًَّصيحى
 160 قىٍبمىكيـٍ كىافى مىًمؾه ًفيمىٍف كىافى   .25
ا تىرىٍكتي بىٍعًدل فً   .26  165 النَّاًس ًفٍتنىةن  يمى
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 165 كىاتَّقيكا النٍّسىاءى   .27
 170 لىٍك أىفَّ رىجيالن عىًمؿى عىمىالن   .28
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 فهشس األعالو

 الصفحة العىمىـ الرقـ
 15 السعدم  .1
 15 سيد قطب  .2
 24 الغزالي  .3
 24 الشاطبي  .4
 43 عمر بف الخطاب  .5
 100 امرأة فرعكف  .6
 )) 101أخت مكسى  .7
 )) 107الرجؿ الناصح لمكسى   .8
 107 تميـ الدارم  .9

 109 جرير بف عبد اهلل  .10
 111 الشيخ الصالح صاحب مديف )أبك المرأتيف(  .11
 126 مؤمف آؿ فرعكف  .12
 139 السامرم  .13
 166 بمعاـ  .14
 176 حاطب بف أبي بمتعة  .15
 180 أبك لبابة  .16
 180 أبك سفياف  .17
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 املصادس واملشاجع

 القرآف الكريـ.        
، الطبعة األكلى اإلذاعة ودورىا في الوعي األمني  أبك جالؿ، اسماعيؿ سمماف،  .1

 عماف. -، دار أسامة لمنشر كالتكزيع2012
، جامعة نايؼ المؤس سات الدينية ودورىا في تعميق الوعي األمني  أحمد سيؼ الديف،   .2

 ـ.1998 -ىػ1914الرياض العربية لمعمكـ األمنٌية، 
دور المدرسة في تعزيز الوعي األمني  لدى طالب األحمرم، عبد اهلل بف خمكؼ،   .3

، رسالة المرحمة المتوسطة من وجية نظر اإلدارة المدرسة والمعممين والمرشدين
ماجستير، إشراؼ: عبد الرحمف بف إبراىيـ الشاعر، جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنٌية 

 ـ.2011_الرياض، 
، سمسمة األحاديث الصحيحة وشيء من فقييا وفوائدىااأللباني، محمد ناصر الديف،   .4

 .6مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع_الرياض، الطبعة األكلى، عدد األجزاء:
، الطبعة ، صحيح الجامع الصغير وزيادتو )الفتح الكبير(األلباني، محمد ناصر الديف  .5

 .2بيركت، عدد األجزاء:-االسالمي ـ، المكتب1988 -ىػ1408الثالثة 
دار (، ضعيف الجامع الصغير وزيادتو )الفتح الكبيراأللباني، محمد ناصر الديف،   .6

 .ـ1988ىػ ، 1408الثالثة، الطبعة بيركت_المكتب اإلسالمي
، حديث مصابيح التنوير عمى صحيح الجامع الصغيراأللباني، محمد ناصر الديف،   .7

 معتز أحمد عبد الفتاح.، إعداد كترتيب: 943رقـ: 
، مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع_الرياض، صحيح سنن ابن ماجة األلباني، محمد ناصر، .8

 .3ـ، عدد األجزاء:1997ىػ_ 1415الطبعة األكلى 
روح المعاني في تفسير القرآن والسبع األلكسي، شياب الديف محمكد بف عبد اهلل،    .9

ىػ، تحقيؽ: عمي عبد البارم عطية، عدد 1415، دار الكتب العممية_ بيركت، الثاني
 .16األجزاء:

ىػ، تحقيؽ: 1420بيركت، -، دار الفكرالبحر المحيطاألندلسي، محمد بف يكسؼ،   .10
 صدقي محمد جميؿ.
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، دار ابف ، الجامع الصحيح المختصر)صحيح البخاري(البخارم، محمد بف إسماعيؿ  .11
تحقيؽ: مصطفى ديب البغا،  ـ،1987-ىػ1407بيركت، الطبعة الثالثة–كثير اليمامة 
 .6عدد األجزاء:

، دار طيبة لمنشر كالتكزيع، الطبعة الرابعة  معالم التنزيلالبغكم، الحسيف بف مسعكد،   .12
 .8ـ، حققو كخرج أحاديثو محمد عبد اهلل النمر كآخركف، عدد األجزاء:1997ىػ_1416

، دار يات والسورنظم الدرر في تناسب اآلالبقاعي، برىاف الديف إبراىيـ بف عمر،   .13
ـ، تحقيؽ: عبد الرزاؽ غالب الميدم، عدد 1995 -ىػ1415بيركت،  -الكتب العممية

 .8األجزاء:
دور الوعي األمني  في الوقاية من الجرائم البقمي، تركٌي بف عيد بف عكض،   .14

 ـ.2012ىػ_1433، رسالة ماجستير_الرياض، إشراؼ: محمد السراء، االرىابيين
، دار النشر: تفسير البيضاوىالبيضاكم، ناصر الديف أبك سعيد عبد اهلل بف عمر،  .15

 .5بيركت، عدد األجزاء: –دار الفكر 
، دار إحياء التراث الجامع الصحيح سنن الترمذيالترمذم، محمد بف عيسى،  .16

 .5بيركت، تحقيؽ: أحمد محمد شاكر كآخريف، عدد األجزاء:-العربي
، رسالة ماجستير، األمن في ضوء القصص القرآني  ر، الجدبة، سامي محمد بشي  .17

 .2012غزة، إشراؼ زكريا إبراىيـ الزميمي-الجامعة اإلسالمية
أيسر التفاسير لكالم العمي الجزائرم، أبك بكر جابر بف مكسى بف عبد القادر،  .18

ـ، عدد 1997 -ىػ1418المدينة المنكرة،  الطبعة الثالثة  -، مكتبة العمـك كالحكـالكبير
 .5األجزاء:

، دار زاد المسير في عمم التفسيرابف الجكزم، جماؿ الديف عبد الرحمف بف عمي،   .19
 ىػ، تحقيؽ: عبد الرزاؽ الميدم.1422بيركت، الطبعة األكلى: -الكتاب العربي

كشف المشكل من حديث ابف الجكزم، جماؿ الديف عبد الرحمف بف عمي،  .20
 .4سيف البكاب، عدد األجزاء:، دار الكطف_الرياض، تحقيؽ: عمي حالصحيحين

، دار العمـ الصحاح تاج المغة وصحاح العربيةالجكىرم، إسماعيؿ بف حماد،  .21
 ـ.1987ىػ_ 1407لممالييف_بيركت، الطبعة الرابعة 
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"، الخيانة في القرآن الكريمالحاج حسف، محمد أحمد محمكد،  رسالة ماجستير "  .22
 اهلل.، إشراؼ: عكدة عبد 2010جامعة النجاح الكطنية_

 .3، دار الجيؿ الجديد، عدد األجزاء:التفسير الواضح حجازم، محمد محمكد،  .23
، ()المنيج االقتصادي في التخطيط لنبي اهلل يوسف الحميسي، نكاؼ بف صالح،  .24

 ـ.1994 -ىػ1414، الطبعة الرابعة 169ص 
 .5األجزاء:بيركت، عدد  -، دار الفكرمعجم البمدانالحمكم، ياقكت بف عبد اهلل،   .25
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