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 امللخص:
يف  إمـ حََٜٔ فْٚ يًرض ادقوقظل، افتًٍر فْيريٜ تىٌَٔل ّٕقذج ظـ ظٌٚرة افٌحٞ

 مًْقٕٜ إمـ فٍيٜ ذـرت افتل واددٕٜٔ ادُٜٔ أيٚت بٚشتًراض وذفؽ افَرآين، افًٔٚق

وادوٚرع، وآشؿ، واشؿ افٍٚظؾ،  افاميض، افًٍؾ فْرى ادتًددة وتهٚريٍٓٚ حًٛ صٌٔٓٚ

 ظذ افِىٚئػ، افقؿقف مع واشؿ ادًٍقل، وصٌٜٔ ادٌٚفٌٜ، وادهدر، واشؿ ادُٚن،

ادتًددة افتل تٍُؾ وجقد  إشٌٚب اشتٌْٚط ثؿ ذفؽ، مـ ادًتٌْىٜ وافًز وادِحقطٚت،

 ـام تقوحف ا تِّس أثٚر افًٍْٜٔ فألمـوأخرً إمـ، وادقإع افتل حتقل دون اشتّراره، 

 ومًٚجلٜ اإلًٕٕٜٚٔ احلٔٚة خدمٜ يف افَرآن افُريؿ متٔز ييٓر بام افَرإٜٓٔ افُريّٜ، أيٚت

 افٍرد أمـ اختالل مـ إفٔف وصِٝ بام إمٜ واؿع تهحٔح يف فًِّٚمهٜ ؿوٚيٚهٚ، وذفؽ

 .أخرة وظذاب افدٕٔٚ ؾتـ مـ افْجٚة ضريؼ يف تًر بحٚل جيًِٓٚ فتهٌح واجلامظٜ

 
Security: psychological causes and effects 

(An objective study of the Koran) 

Abstract: This study is a practical model for the theory of the al-tafseer 

almawdou’i (objective interpretation). It shows the real concept of Amin 

(Safety) in the holy Quran, which revealed either in Macca or in Medina. 

The word Amin (Safety) was mentioned in many different types of 

speech, as a noun, adverb, adjective, and a verb in many tenses and so on. 

Taking in consideration all the meanings, the lessons, and the indirect 

objectives from the verse itself i.e. Amin, Aman, Amina etc. 

This study focuses on how to have Amin(Safety)? What are the 

preventive factors of having it? And what are the psychological effects on 

individuals? 

This study shows how distinguished the Quran is when it comes to 

serve the humanity and to solve the problems through guiding it to the safe 

shore. 
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 مقذمة
احلّدددد ب رب افًدددٚدغ، وافهدددالة وافًدددالم ظدددذ ادًٌدددقث رحمدددٜ فًِدددٚدغ، رشدددقفْٚ  ّدددد 

 وظذ آفف وصحٌف أمجًغ، وبًد..

إيدٚم، بًدٌٛ مدٚ أا بٚفٌؼديٜ مدـ إصدُٚفٔٚت احلٔدٚة  هدذه إمدـ يف ظدـ احلدديٞ ـثدر ؾَدد

افتل مـ أبرزهٚ تُْٛ مًيؿ ادجتًّٚت افٌؼيٜ افكاط ادًتَٔؿ ادتّثؾ يف اتٌٚع  ادًٚسة،

تًددددٚفٔؿ افددددديـ اإلشددددالمل، ؾنددددُؾ هددددذا افٍهددددٚم بددددغ ا دددددي افًدددداموي وبددددغ احلٔددددٚة يف  ٚٓ ددددٚ 

افٌؼددي، ؾًددُِٝ بٚإلًٕددٚن ضددرق افَِددؼ واحلددرة وآوددىراب، ادختٍِددٜ خىددرا ظددذ افُٔددٚن 

 إػ فْتٚج حوٚرة افًك افامديٜ مـ ادْيقر اإلشالمل، إودٚؾٜ  افٌحقث افتَّٜٔٔٔ ؿِٜ هذا مع

 ممدٚ ظٚمدٜ، وافُدقن افٌؼديٜ خٚصدٜ، حٔدٚة ظدذ إمدـ اخلىِدرة افْٚمجدٜ ظدـ اخدتالل ٕيدٚم أثدٚر

افتدل تٍُدؾ وجدقده وادقإدع افتدل حتدقل  وإشدٌٚب إمـ حََٜٔ ظـ احلثٔٞ افٌحٞ يًتدظل

 .دون حتََٔف واشتّراره

إن إمدـ مددـ أجددؾ افدًْؿ افتددل وهٌٓددٚ اب تًدٚػ فعًٕددٚن، ؾددال شدًٚدة فعًٕددٚن بددال شددُْٜٔ 

ٍٕددس، وٓ ضّْٖٕٔددٜ ؿِددٛ، ذفددؽ أن إمددـ افٍْزددد فعًٕددٚن مددـ ادَٚصددد افتددل شددًك اإلشدددالم 

ـٚن آشتَرار افٍْزد فعًٕدٚن يّثدؾ مرـدًزا إلصدًٚع افىٚؿدٜ فتقؾرهٚ وترشٔخٓٚ، ؾال ؽرو أن 

ِ ؿ افرؿددل وافتَدددم  ٚ َّددٚ ُشدد ًُ افروحٔددٜ افتددل مددـ صددٖقٚ أن تهددَؾ افنخهددٜٔ افٌؼدديٜ و ددذَّٚ شددٚف

 وا ْٚء.
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وؿدد آثدرت أن يُدقن بحثدل هدذا يف  إمددـ أشدٌٚبف ومقإًدف وآثدٚره افًٍْدٜٔا بًدد أن سٕددٚ 

 ا، 1المٜٔ افؼشٜ ظذ اإلشالم ورشقفف افُريؿ ًّٕع صٌٚح مًٚء ا جامت اإلظ

يددددددددظقان إػ افتىدددددددرف  تُِدددددددؿ افندددددددٌٓٚت افتدددددددل مددددددددارهٚ ظدددددددذ أن اإلشدددددددالم ورشدددددددقفف  

واإلرهدددٚب، وإثدددٚرة افرظدددٛ وافٍدددزع، وزظزظدددٜ إمدددـ وآشدددتَرار افددددوفٔغ، طٓدددر ذفدددؽ ظدددذ 

ادتحددددددة أفًدددددْٜ بًدددددض افًٚشدددددٜ افٌدددددربٔغ، ورجدددددٚل افدددددديـ ادًدددددٔحل مدددددْٓؿ رئدددددٔس افقٓيدددددٚت 

إمرئُدٜ جددقرج بددقش آبددـ، وافٌٚبددٚ احلددٚ  بْٔٔدددـتقس افًددٚدس ظؼدد، ممددٚ أؾددرز مددٚ ظِددؿ مددـ 

، ؾًّدت إػ دراشدٜ آيدٚت إمدـ يف افَدرآن افُدريؿ، حمِٜ افرشقم ادًٔئٜ فعشالم ورشقفف 

وتتًٌددددٝ مددددـ خددددالل تًٍددددرهٚ أشددددٌٚبف، ومقإًددددف، وآثددددٚره افًٍْددددٜٔ افتددددل تدددددؾع تِددددؽ احلّددددالت 

 ٜ.ادٌرو

مـ  -يف حدود اضالظل -وممٚ أثٚر داظٔتل فِّيض يف هذا افٌحٞ خِّق ادُتٌٜ اإلشالمٜٔ 

دددٚ يف وددددقء  ًٕ بحدددٞ ؿدددرآين مقودددقظل يًْدددك بٌٔدددٚن أشدددٌٚب إمدددـ، ومقإًدددف، وآثدددٚره افًٍْدددٜٔ بٔٚ

دراشٜ هذه افامدة افٌِقيٜ يف مجٔع تٌَِٚ ٚ، وإن ـٕٚٝ هْٚك ـتٚبٚت ؿد أخدذت مقودقع إمدـ 

اإلشالمل ؾتْٚوفٝ إمـ مدـ حٔدٞ مَتودٔٚتف، أؿًدٚمف، شدٌؾ حتََٔدف، وآثدٚره، إٓ  مـ ادْيقر

أن هذه افدراشٚت ؿد بْٔٝ آثٚر إمـ افًٚمٜ ظذ احلٔٚة افدٕٔٚ، وهدل آثدٚر يُّدـ أن تتندٚبف إػ 

حد ـٌر مع آثٚر إمـ افتل يُّدـ حتهدٔؾ افُثدر مْٓدٚ بدٖمقر أخدرى دظدٚ إفٔٓدٚ افَدرآن افُدريؿ 

ن بٚب وافٔقم أخر، وأداء إمٕٜٚ بًّْٚهٚ افَرآين افقاشدع، وادداومدٜ ظدذ ذـدر اب مثؾ اإليام

تًٚػ، وؽرهٚ مـ صًٛ اإليامن افتل ترصح ادْٟٓ افَرآين خلهٔهٜ افنّقل وافتُٚمؾ، افتل 

                                 
تطفح مواقع شبكة االنرتنـ  للعيدـي مـن اليراسـات الـ  ىلـيل لة اليلـة اليقـ  ادلـفوكن مـن نفـوس ادلسـلو   (ٔ)

خبصوص ضوان الـيدن اسسـيمل لنمـن النفسـل والعـادلل  علـا اعفبـار أن اسسـيت ردـن انفلـر بقـوة السـي   وبن عـة 
 الغلو والفطرل واسرىاب.
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تدددًُْس صدددقر ٚ ظدددذ مجٔدددع  دددٚٓت افٌحدددٞ افَدددرآين، ؾٌَٔدددك فألمدددـ خهقصدددٔتف افتدددل يُّدددـ 

خالل أيٚت ادتًَِٜ بف يف افَرآن افُريؿ، وهدذا مدٚ هددؾٝ إفٔدف مدـ بحثدل  افقؿقف ظِٔٓٚ مـ

 هذا. 

افتدل تٍُدؾ وجدقده،  وأشدٌٚبف حََٔدٜ إمدـ بٔدٚن يف افَدرآين اددْٟٓ أبدرز أن وحٚوفدٝ 

 مقوقظل وصٍل مْٟٓ خالل مـ وادقإع افتل حتقل دون اشتّراره، وآثٚره افًٍْٜٔ، وذفؽ

 ذـدرت ؾَدد وصدٌٔٓٚ، وتهدٚريٍٓٚ مندتَٚ ٚ حًٛ مًْقٕٜ إمـ بٍِيٜ ادتًَِٜ أيٚت جيّع

ٚ، يف افَرإٜٓٔ افٍِيٜ هذه ًً  وادًتٌْىٜ ادستٌٜ ادِحقطٚت ظذ افقؿقف مع شتٜ ومخًغ مقو

 أيدٚت خدالل مدـ إمدـ، ومقإًدف، وآثدٚره افًٍْدٜٔ بٚشدتٌْٚط أشدٌٚب افَٔدٚم ثدؿ ذفدؽ، مدـ

 ومًٚجلدٜ ؿودٚيٚهٚ، ـدؾ اإلًٕدٕٜٚٔ احلٔدٚة خدمٜ يف افُريؿ افَرآن متٔز ييٓر افَرإٜٓٔ افُريّٜ بام

 يف جيًِٓٚ تًر بحٚل واجلامظٜ افٍرد أمـ اختالل مـ إفٔف وصِٝ بام إمٜ حٚل فًْتٌدل ذفؽ

 ؾتحٔٚ حٔٚة ضٌٜٔ شِّٜٔ مـ افوالل وافنَٚء أخرة، وظذاب افدٕٔٚ ؾتـ مـ افْجٚة ضريؼ

 .ن وإمٕٜٚؿهد افًٌٔؾ يف إمـ واإليام  وظذ اب

ٞ إػ مَدمٜ، ومٌحثغ، وخٚمتٜ، وذفؽ ـام  ٝ افٌح ٚ  دف افٌحٞ وؽٚيتف ؾَد ؿًّ وحتََٔ

 يٖيت:

 وخىتف وؽٚيتف افٌحٞ أمهٜٔ وؾٔٓٚ ادَدمٜ: 

 ادٌحٞ إول: وؿٍٚت مع إمـ يف افَرآن افُريؿ

 ٚادىِٛ إول: تًريػ إمـ فٌٜ واصىالح 

  افَرآن افُريؿادىِٛ افثٚين: مُٕٜٚ إمـ يف وقء 

 ادىِٛ افثٚفٞ: إمـ يف وقء افًٔٚق افَرآين 
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 ادٌحٞ افثٚين: إمـ أشٌٚبف ومقإًف وآثٚره افًٍْٜٔ يف وقء افَرآن افُريؿ

 ادىِٛ إول: أشٌٚب إمـ يف وقء افَرآن افُريؿ 

 ادىِٛ افثٚين: مقإع إمـ يف وقء افَرآن افُريؿ 

  ًٍْٜٔفألمـ يف وقء افَرآن افُريؿادىِٛ افثٚفٞ: أثٚر اف 

 ووّْٝ اخلٚمتٜ أهؿ ٕتٚئٟ افٌحٞ، وتقصٔٚتف، ثؿ أتًٌتٓٚ بَٚئّٜ ادهٚدر وادراجع
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 املبحث األول:
 وقفات مع األمن يف القرآن الكريم

 وؾٔف ثالثٜ مىٚفٛ:

 ادىِٛ إول: تًريػ إمـ فٌٜ واصىالحٚ.

 افَرآن افُريؿ.ادىِٛ افثٚين: مُٕٜٚ إمـ يف وقء 

 ادىِٛ افثٚفٞ: إمـ يف وقء افًٔٚق افَرآين.

 
 املطلة األول:

 تعريف األمن لغة واصطالحا 
 أوٓ: إمـ فٌٜ:

ا ّدددزة واددددٔؿ وافْدددقن أصدددالن متَٚربدددٚن أحددددمهٚ: إمٕٚدددٜ افتدددل هدددل ودددّد اخلٕٔٚدددٜ، "إمدددـ

، ا1 "ومًْٚهددٚ ُشددُقن افَِددٛ، وافثددٚين: افتهددديؼ. وادًْٔددٚن متدددإٔٚن ـٌ َٖٕددٚ َأِمدد ُٝ ؾ ، ويَٚل:"َأِمْْدد

ُٜ ودددن اخِلٕٔٚددٜ، واإليددامن ودددن  ـُ ودددن اخلددقف، وإَمٕٚدد ُٝ ؽددري مددـ إَْمددـ وإَمددٚن، وإَْمدد وآَمْْدد

ُتدددف، ويف  ٍْ َٖمدددٚ آَمُْْتدددف ادتًددددي ؾٓدددق وددددن َأَخ ه افتُدددذيٛ، ؾ افٍُدددر، واإليدددامن بًّْدددك افتهدددديؼ وددددن

ـْ افتْزيؾ افًزيز:  ؿ مِّ ُٓ  "ا2 َخْقٍف{}َوآَمَْ

                                 
عبـي السالـيت ه َىـاُرون  رار الفكـر   معجم مقـادي  اللغـة  يقيـض وضـب أبو احلس  أمحي بن زَكرِّّي  ابن فارس   (ٔ)

  ٔلب اذلوــ ة وادلــيم  ومــا بعــيالا يف الري،ــل بفصــرل  ج  ت  ٜٜٚٔىـــ   ٜٜٖٔبــتوت  لبنــان  بــيون رقــم  بعــة  
 . ٖٖٔص  

 .ٗسورة الكو،ر  اآلدة   (ٕ)
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، ومْدف  ـُ ُٜ إَْمدد ، وإََمْدد ـٌ ددٚ، ؾٓددق َأِمد ًٕ ، وَأمٚ ًٜ ـُ َأْمًْددٚ، وَأَمًْددٚ، وَأَمْد ؿقفددف تًددٚػ: "َأِمدـ ؾددالٌن يدَْٖم

ًٚشدددٚ{ ًَ ٕن  ًٜ دددؿِّ َأَمَْددد ٌَ دددِد اْف ًْ دددـ َب ؿ مِّ ُُ دددْٔ َِ ويف حدددديٞ ٕدددزول ادًدددٔح ظدددذ ٌْٕٔدددٚ وظِٔدددف ، ا1 }ُثدددؿ  َإٔدددَزَل َظ

ـُ يريدددد َأن إَرض متتِددد  بدددَْٕٚمـ ؾدددال  ا2 ُٜ يف إَرضاافهدددالة وافًدددالم  وتَدددع إَمْددد َأي إَْمددد

ُٜ افًددامء ؾدد٘ذا ذهٌددٝ افْجددقُم َأتددك  خيددٚف َأحددٌد مددـ افْددٚس واحلٔددقان، ويف احلددديٞ:  افْنجددقُم َأَمْدد

 ٌٜ ُٝ َأتددك َأصدددحٚت مدددٚ ُيقَظدددون، وَأصدددحٚت َأَمْددد ٌٜ َٕصددحٚت ؾددد٘ذا ذهٌددد افًددامَء مدددٚ ُتقَظددد، وَإٔدددٚ َأَمْددد

َٜ مدددٚ ُتقَظدددإُم   دد َٛ أصددحٚت َأتدددك إُم  ، َأراد بَِقْظدددد افًددامء إندددََٚؿٓٚ وذهََّٚددٚ يدددقم ا3 تددل ؾدد٘ذا ذهددد

دداُرهٚ، وإْظدداُمٓٚ، وَأراد بَقْظدد َأصدحٚبف مدٚ وؿدع بٔدْٓؿ  ُِ افَٔٚمٜ، وذهُٚب افْجقُم تُِقيُرهٚ، وإ

َتـ، وـذفؽ َأراد بقْظد إُّمٜ، واإلصٚرُة يف اجلِّٜ إػ   ٍِ لء افّؼ ظْد ذهِٚب َأهؾ اخلر، مـ اف

ٌَغِّ  ؿ مٚ خيتٍِقن ؾٔف، ؾِام ُتقيفِّ جٚفٝ أراُء، واختٍِٝ إَْهقاء  ؾٕ٘ف فام ـٚن بغ افْٚس ـٚن ُي

                                 
 .ٗ٘ٔعوران  اآلدة  سورة آل  (ٔ)
حققـو واـرج أحاردرـو   أبـو حـادمحم ه بـن أمحـي الفويوـل البسـ   بـ يح ابـن حبـان برتتيـن ابـن بلبـانابن حبـان   (ٕ)

ت  كفاب الفاردخ  لب ذكـر ٖٜٜٔىـ   ٗٔٗٔ  ٕوعلض عليو شعين األرنؤوط  مؤسسة الرسالة  بتوت  لبنان  ط 
  لســناره بــ يح علــا شــرط ٕٔٛٙرقــم احلــيد  النــاس علــا اسســيت   البيــان  ن عيســا ابــن مــرمي لذا نــ ل دقاتــ 

 . ٖٖٕ  ص  ٘ٔمسلم  ورجالو ،قات  رجالو رجال الليي   غت عبي الرمحن بن آرت فهو من رجال مسلم ج  
مســلم  ابــن احلجــاج أبــو احلســن القلــتي النيســابوري  بــ يح مســلم بلــرح النــووي  ادلطبعــة ادلصــردة لألزىــر   (ٖ)

ــاِن َأنال ٜٕٜٔىـــ    ٖٚٗٔ  ٔه ه عبــي اللطيــ   القــاىرة  مصــر  ط لرارة  ت  كفــاب فئــال  الصــ ابة  لب بـََي
بـ يح ابـن حبـان برتتيـن و . ٖٛ -ٕٛ  ص  ٙٔج  َأَماٌن أَلْبَ اِبِو َوبـََقاَء َأْبـَ اِبِو َأَمـاٌن ِلنُمالـِة   -ملسو هيلع هللا ىلص-بـََقاَء النالِبِّ 
( ٕعن مناقن الصـ ابة رجـاذلم ونسـالهم بـأكر أمـالهم رضـوان م علـيهم أ عـ   لب ) اباره كفاب ل   ابن بلبان

  ٙٔ  لسناره مفص   ورجالـو ،قـات  رجالـو رجـال اللـيي   ج  ٜٕٗٙرقم احليد  فئ  الص ابة والفابع  مهنع هللا يضر  
 . ٖٕٗص  
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دددٝ   ِ دددَد َؿ َِ دددِْدوَن إَمدددَر إػ افرشدددقل يف ؿدددقل، َأو ؾًدددؾ، َأو دٓفدددٜ حدددٚل، ؾِدددام ُؾ ًْ ُٜ ُي دددحٚب ؾُدددٚن افه 

َِؿُ   ا1 ، وـذفؽ حُٚل افًامء ظْد ذهٚب افْجقم".إَٕقاُر، وَؿقَيٝ افين

ِس َوَأْمًْٚ{   ِْٚ ًٜ فِّ َٝ َمَثَٚب ٌَْٔ َِْْٚ اْف ًَ ـٍ ا، 2 ؿٚل ابـ مْيقر: "وؿقفف ظز وجؾ:  }َوإِْذ َج َأراد ذا َأْم

َِمدِغ { ْٕ دِد ا َِ ٌَ ، وَأِمدغ، ويف افتْزيدؾ افًزيدز: }َوَهدَذا اْف ـٌ ، وَأِمد ـٌ مُدٜ ، َأي: أِمدـ يًْدل ا3 ؾٓق آِم

، وإَمددُغ ادددٗمتِـ، وإَمددغ ادددٗمَتَـ مددـ إَوددداد، وؿددد يَددٚل: إَمددُغ ادددْٖمقُن،  ـِ وهددق مددـ إَْمدد

ٍٚم َأِمٍغ { ََ َغ يِف َم َِ ٌَِر"ا4 وؿقفف ظز وجؾ: }إِن  اْدُت  ، "وؿد أِمـ مـ بٚب ا5 ، َأي: ؿد َأِمُْقا ؾٔف اف

ددددؿ وَشددددِؿ، وأَمًْدددددٚ، وأَمْددددٜ بٍتحتدددددغ ؾٓددددق  ِٓ آِمدددددـ، وآَمْددددف ؽدددددره مددددـ إَْمدددددـ وإََمددددٚن. واإليدددددامن َؾ

َِّْٔدٝ  ـَ َّّدزتغ ُف ـَ َأأَمد ـْ ظٌَٚده مـ َأْن َييِّْٓدؿ، وأصدؾ آَمد ِمـ ٕٕف آم ٗن افتهديؼ، واُب تًٚػ ادُ

زة َّ  ا6 ""افث ٕٜٚٔ، وإََمْٜ إَْمـ، وإََمْٜ أيًوٚ افذي َيثِؼ بُؾ أحد، وـذا إَمْٜ بقزن ا ُ

وا ّدزة يف أمدـ فِهدرورة ـٖظندٛ، أو دىٚوظدٜ ؾًدؾ ـٖـدٛ، وودّـ أبدق حٔدٚن: "وؿٚل 

 ا7 " .مًْك آظساف، أو افقثقق ؾًدى بٚفٌٚء، وهق يتًدى بٚفٌٚء وافالم

                                 
ـــة  ط  العـــرب ابـــن من،ـــور  ه بـــن مكـــرت ادلصـــري األفردقـــل  لســـان  (ٔ)   ٔادلطبعـــة األمتدـــة  بـــوالع  مصـــر ادلع د

 .ٓٙٔ  ص  ٙٔفص  األل  حرل النون لب أمن  ج   ىـ  ٖٖٓٔ
 .ٕ٘ٔسورة البقرة  اآلدة   (ٕ)
 .ٖسورة الف   اآلدة   (ٖ)
 .ٔ٘سورة الياان  اآلدة   (ٗ)
  األل  حرل النون لب أمـن  ج  فص ىـ  ٖٖٓٔ  ٔادلطبعة األمتدة  بوالع  مصر ادلع دة  ط  لسان العرب  (٘)

 . ٓٙٔ  ص  ٙٔ
ادلطبعة الكلية  علا نفقـة بـاحبها عبـي م ه الكفـ    سلفار الص اح  ه بن أيب بكر بن عبي القارر  الرازي  (ٙ)

 . ٗٔ٘فص  األل  لب النون  ص   ىـ  ٜٕٖٔالقاىرة  مصر  بيون رقم  بعة  
أبـو حيــان  ه بـن دوســ  األنيلســل   الب ـر اةــي   رراسـة ويقيــض وتعليــض  اللـيخ عــارل أمحـي عبــي ادلوجــور   (ٚ)

اللـيخ علــل ه معــور  شــارق يف يقيقــو  ر زكــرّي عبــي اأيــي ادلنــويف  ر أمحــي النجــول اةوــ   رار الكفــن العلويــة  
 .ٕٙٔ  ص ٔت  ج  ٖٜٜٔىـ   ٖٔٗٔ  ٔبتوت  لبنان  ط 
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واحلٚصؾ مـ افتتٌع افٌِقي فامدة  أ م نا هق أن إمـ حََٜٔ مًتَرة يف افَِٛ، مدار هٚ 

اودددىراب مثدددؾ اخلدددقف، يندددٓد فدددذفؽ أيدددٚت  ظدددذ شدددُْٜٔ يىّدددئـ إفٔٓدددٚ افَِدددٛ بًدددد ٕدددقع مدددـ

 افثالث افتل جٚءت ؾٔٓٚ ـِّٜ إمـ اشام مًرؾٚ يف افَرآن افُريؿ:

وُه إَِػ  ـِ َأِو اخْلَدْقِف َأَذاُظددقاْ بِدِف َوَفددْق َردن ـَ إَْمدد د أيدٜ إوػ: ؿقفدف تًددٚػ: }َوإَِذا َجدٚءُهْؿ َأْمددٌر مِّ

ُشددقِل َوإَِػ ُأْوِ  إَْمددِر ِمددْْ  ُتددُف افر  ْؿ َوَرحْمَ ُُ ددْٔ َِ  َظ
ِ
َٓ َؾْوددُؾ اّم ْؿ َوَفددْق ُٓ ُف ِمددْْ َٕ ددَتٌُِْىق ًْ ـَ َي ددِذي ددُف اف  َّ

ِِ ًَ ْؿ َف ُٓ

ٓ  َؿِِددٔالً {، ددَْٔىَٚن إِ ددُتُؿ افن  ًْ ٌَ ضٌددٚق بددغ إمددـ واخلددقف يف هددذه أيددٜ، وهددق مددـ  ويف أيددٜ .1 َٓت 

 .اادحًْٚت افٍِئٜ

ْٔددددَػ َأَخددددُٚف َمددددٚ أيددددٜ افثٕٚٔددددٜ وافثٚفثددددٜ: ؿقفددددف تًددددٚػ ـَ  ظددددذ فًددددٚن اخلِٔددددؾ ظِٔددددف افًددددالم: }َو

 ََ ِري ٍَ َٖين اْف ٚ َؾ ًٕ ْؿ ُشَِْىٚ ُُ ْٔ َِ ْل بِِف َظ  َمٚ َاْ ُيَْزِّ
ِ
ُتؿ بِّٚم ـْ ْؿ َأْذَ ُُ  ٕ ُٚؾقَن َأ َٓ ََتَ ُتْؿ َو ـْ ـِ َأْذَ ْغِ َأَحدؼن بِدَْٕٚم

ددددددقَن} ُّ َِ ًْ ْددددددُتْؿ َت ـُ ـَ آَمُْددددددقاْ َوَاْ 81إِن  ددددددِذي ـُ َوُهددددددؿ { اف  ددددددؿ بُِيِْددددددٍؿ ُأْوَفدددددددِئَؽ َ ُددددددُؿ إَْمدددددد ددددددقاْ إِياَمَقُ ًُ َيٌِِْ

َتُدوَن} ْٓ  ا2 {ا.82من

ؾٚفسابط ظوقي بغ إمـ مـ جٓدٜ، وبدغ اإليدامن وإمٕٚدٜ مدـ جٓدٜ ثٕٚٔدٜ، ٕن إفٍدٚظ 

ؾددد٘ن  ا3 اإليدددامن هدددق افتهدددديؼ افدددذي مًدددف أمدددـ،افثالثدددٜ تْتّدددل فِدددامدة افٌِقيدددٜ ًٍٕدددٓٚ، ؾددد٘ذا ـدددٚن 

                                 
 .ٖٛسورة النساء  اآلدة   (ٔ)
 .ٕٛـ  ٔٛسورة األنعات  اآلدة   (ٕ)
ـَن اْلِكفَـاِب دـُْؤِمنُـوَن ِلْةِْبـِ  َوالطاـلاُغو  (ٖ) ِت َودـَُقولُـوَن لِلالـِأدَن َكَفـُرواْ قال الراغن  "وقولو تعاة  }أَََلْ تـََر ِلَة الاـلِأدَن أُوتُـواْ َنِصـيبًا مِّ

  علا سبي  الـأت ذلـم  وأنـو قـي حصـ  ذلـم األمـن عـا ال دقـع بـو َٔ٘مُنواْ َسبِيًي{ سورة النساء  اآلدة  َىُؤالء َأْىَيى ِمَن الالِأدَن آ
األمـــن  لذ لـــي  مـــن شـــملن القلـــن مـــا َل دكـــن مطبوعـــا عليـــو أن دطوـــسن لة البا ـــ " الراغـــن  أبـــو القاســـم احلســـ  بـــن ه 

عركــ  اليراســات والب ــوث عكفبــة نــ ار مصــطفا البــاز  مكفبــة  األبــفها   ادلفــررات يف غردــن القــرآن  دمحم الف قيــض واسعــيار
 .ٖٖ  ص ٔن ار مصطفا الباز  بيون رقم  بعة  وال اتردخ نلر  كفاب األل  بفصرل  ج  
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 ٓ إيدامن ددـ ٓ أمٕٚدٜ : يامن هق إصؾ افذي يتٍدرع مْدف إمدـ وإمٕٚدٜ، ؿدٚل رشدقل اب اإل

 ا1  فف، وادًتدي يف افهدؿٜ ـامًٕٓٚا.

 اصىالًحٚ:: إمـ ثٕٚٔٚ

ة يف اصدددىالح افًِدددامء وافُتدددٚب، ومًدددتْد تًددددد افتًدددٚريػ هدددق تْدددقع  فألمدددـ تًدددٚريػ ِظدددد 

ٍَدددٝ هدددذه افتًدددٚريػ  ظدددذ ادالمدددح احلَدددقل افًِّٔدددٜ، واخدددتالف افتهدددقرات  افٍُريدددٜ، وإن ات 

 ، ا2  افًٚمٜ فًِّرف

، ا3 افىّْٖٕٜٔ، وهدق ودد إٓزظدٚج وافَِدؼ افُدٚئْغ مدع اخلدقف"ؿٚل افزخمؼي: إمـ:"

ٔ ٜ وادًْقيددٜ، وافىّْٖٕٔددٜ افداخِٔددٜ واخلٚرجٔددٜ، وـٍٚفددٜ احلٔددٚة افًددًٔدة وإمددـ:  دد ًِّ افًددالمٜ احِل

 وافدوفٜ.فٍِرد وادجتّع 

وهددذا هددق مٍٓددقم إمددـ افنددٚمؾ يف اإلشددالم، وافددذي يتْددٚول أمددـ افٍددرد دٕٔقًيددٚ وأخروًيددٚ، 

ًٔٚ، بؾ ويتًدى ذفؽ إػ أمـ افًٚا اإلًٕٚين، وافُقن بٖهه بًوف  ًٔٚ وخٚرج وأمـ افدوفٜ داخِ

ف مددع بًددض، ؾٚإلًٕددٚن يف ٕيددر اإلشددالم هددق جددقهر افًِّٔددٜ إمْٔددٜ، وهددق  ددقر إمددـ يف ٕىٚؿٔدد

ٕ ف مْٚط افتُِٔػ يف هذه احلٔدٚة دون ؽدره مدـ شدٚئر ادخِقؿدٚت، وأمدـ  افداخع واخلٚرجل، ٕ

                                 
الكـىى  يقيـض ه عبـي القـارر عطـا  رار الكفـن العلويـة  أبو بكر أمحـي بـن احلسـ  بـن علـل  السـنن   البيهقل (ٔ)

لب ادلعفيي يف الصيقة كوانعها  واالعفـياء قـي دكـون مـن    كفاب ال كاة ٖٕٓٓىـ   ٕٗٗٔ  ٖبتوت  لبنان  ط 
 .ٖٙٔ  ص  ٗج   ٕٔٛٚالساعل  وقي دكون من رب ادلال  رقم احليد   

 ادلوسوعة العربية العادلية   (ٕ)
      p://www.mawsoah.net/maogen.asp?th=0$$main&fileid=starthtt 

ال سللري  أبو القاسم زلوور بن عور اخلوارزمل  الكلال عن حقالض غوامض الفن د  وعيون األقاودـ  يف وجـوه  (ٖ)
ف ـل الفملود   رراسة ويقيض وتعليض  الليخ عارل أمحي عبي ادلوجور  اللـيخ علـل ه معـور  شـارق يف يقيقـو  ر ف

 .ٛٚٗ  ص ٖت  ج  ٜٜٛٔىـ   ٛٔٗٔ  ٔعبي الرمحن أمحي حجازي  مكفبة العبيكان  الرّير  السعوردة  ط 

http://www.mawsoah.net/maogen.asp?th=0$$main&fileid=start


 وآاثره النفسية )يف ضوء القرآن الكرمي(-وموانعو -أسبابو –األمــــن 

 

213 

 

ٔ دٜ إوػ، وافدذي يتُدقن مْدف ادجتّدع، ومدـ َثدؿ   دف افٌِْدٜ إشٚشدٜٔ واخلِ  ٕ افٍرد هق إشدٚس ٕ

 افدوفٜ بٍّٓقمٓٚ افقاشع.

 املطلة الثاني: 
 مكانة األمن يف ضوء القرآن الكريم

فألمدددددـ مُٕٚدددددٜ جِِٔدددددٜ وؾودددددؾ ظيدددددٔؿ، ٕٕدددددف يّثدددددؾ إشدددددٚس افدددددذي تٌْدددددك ظِٔدددددف احلودددددٚرة 

اإلًٕددٕٜٚٔ بّجّددقع إٕجٚزا ددٚ افامديددٜ وادًْقيددٜ، ؾٚٓشددتَرار افنددٚمؾ جلّٔددع اجلقإددٛ احلٔٚتٔددٜ 

شٔٚشدددددٔٚ، واؿتهدددددٚديٚ، واجتامظٔدددددٚ، وظِّٔدددددٚ... متًِدددددؼ بٚٓشدددددتَرار إمْدددددل، هدددددذا أمدددددر مًِدددددقم 

ددًدا  بددٚفٍىرة، وفددذفؽ ـددٚن مددـ َِ ددْؾ َهدددََذا َب ًَ دظددٚء اخلِٔددؾ ظِٔددف افًددالم: }َوإِْذ َؿددَٚل إِْبددَراِهُٔؿ َربِّ اْج

دُف  ًُ َمتِّ ُٖ دَر َؾ ٍَ ـَ َْٔقِم أِخدِر َؿدَٚل َوَمدـ   َواْف
ِ
ؿ بِّٚم ُٓ ـَ ِمْْ ـْ آَم َراِت َم َّ ـَ افث  ُف ِم َِ دٔالً ُثدؿ  آِمًْٚ َواْرُزْق َأْه

َؿِِ

ُه إَِػ َظددددَذاِب افْ ددددٚرِ  ثؿ ذـددددر دظددددٚء ، ؿددددٚل أبددددق حٔددددٚن رحمددددف اب تًددددٚػ:"ا1 َوبِددددئَْس اْدَِهددددُر{ َأْوددددَىرن

إبراهٔؿ ربف بجًؾ هذا افٌٔٝ  ؾ أمـ، ودظٚئف  ؿ بٚخلهٛ وافرزق، وَتهٔص ذفؽ افدظٚء 

 .ا2 "واخلهٛ مهٚ شٌٌٚن فًامرة هذا افٌٔٝ، وؿهد افْٚس ففإمـ بٚدٗمْغ، إذ 

ًٕدٕٜٚٔ ومتىٌِٚ دٚ آجدتامع، وتَدٚرب افْدٚس بًودٓؿ وبال صؽ  أن  مـ دواظل افٍىدرة اإل

مع بًض يف  تًٍّٚت وتُقيٍْٚت بؼديٜ متًدددة، تْدتيؿ وتًدتَر يف أمدـ خيدٔؿ ظِٔٓدٚ وييِِٓدٚ، 

دد ِٓ ددِٚم إِْبدَراِهَٔؿ ُمَهددذ  َوَظ ََ ددُذواْ ِمدـ م 
ِ ِْ ددِٚس َوَأْمًْدٚ َواَت  ًٜ فِّ َٝ َمَثَٚبد ٌَْٔدد َِْْدٚ اْف ًَ َٕٚ إَِػ ؿدٚل تًددٚػ: }َوإِْذ َج ْد

دددُجقِد{ ًن دددِع اف ـ  َغ َوافرن
ٍِ دددٚـِ ًَ َغ َواْف

ٍِ ددددِٚئ دددَرا َبْٔتِدددَل فِِى  ِّٓ ، ومودددّقن مددددٚ ا3 إِْبدددَراِهَٔؿ َوإِْشددداَمِظَٔؾ َأن َض

ؾنت بف هذه أيٜ: أن اب تًٚػ يذـر ذف افٌٔدٝ، ومدٚ جًِدف مقصدقًؾٚ بدف ذًظدٚ وؿددًرا مدـ 

                                 
 .ٕٙٔسورة البقرة  اآلدة   (ٔ)
 .ٚٙ٘  ص ٔالب ر اةي   ج   (ٕ)
 .ٕ٘ٔسورة البقرة  اآلدة   (ٖ)
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إفٔف إرواح، وحتدـ إفٔدف، وٓ تَيضد مْدف وضدًرا، وفدق  ـقٕف مثٚبٜ فِْٚس، أي: جًِف َ َال تنتٚق

 ا1 تردَدت إفٔف ـؾ  ظٚم، اشتجٚبٜ مـ اب تًٚػ فدظٚء خِِٔف إبراهٔؿ، ظِٔف افًالم.

وإىالؿددددددٚ مددددددـ مُٕٚددددددٜ إمددددددـ ـحٚجددددددٜ ؾىريددددددٜ  وريددددددٜ تُددددددٚثرت افْهددددددقص افؼددددددظٜٔ 

وافتدهقر، ومـ اجلدير بٚفذـر وتوٚؾرت يف افتٖـٔد ظذ إجيٚد إمـ، وحراشتف مـ إٍٓالت 

أن  تِدؽ افْهددقص افُريّدٜ ؿددد رشددّٝ افددائرة إمْٔددٜ، ورشددخٝ مٍٚهّٔٓدٚ يف أوشددع ٕىددٚق، 

دت صّق ٚ فِقجقد فتًتقظٛ هذه احلٔٚة افدٕٔٚ، واحلٔٚة أخرة. ـ   وأ

وإمدددـ ظدددذ هدددذا ادًدددتقى ًّٕدددٜ مدددـ اب ظدددز وجدددؾ خٚفهدددٜ فِّدددٗمْغ، ؾّدددـ أشدددامء اب 

ـُ احلًدددْك اددددٗ ِم ْٗ ُددد دددالَُم اْد  ً وُس اف ددددن َُ دددُؽ اْف
ِِ ٓ  ُهدددَق اْدَ َ إِ َ ِ َٓ دددِذي  ُ اف  مـ، ؿدددٚل اب تًدددٚػ:}ُهَق ام 

قَن{ ـُ ددد  َظدددام  ُيْؼِ
ِ
ُ ُشدددٌَْحَٚن ام  دددزِّ َُ دددُٚر اْدَُت  ٌ ِزيدددُز اجْلَ ًَ ـُ اْف

ِّ
دددْٔ َٓ ُ ومًْدددك اشدددؿ اب اددددٗمـ افدددذي  ،ا2 اْد

م وتًددددٚػ ظددددذ ؿددددق، ومددددـ هْددددٚ امددددتـ اب شددددٌحٕٚف ا3 ظددددذ خَِددددف يّددددْح إمددددـ فًٌددددٚده، ويّددددـ بددددف

 {: :يالَِف ُؿَرْيٍش} يف شقرة ؿريش، ؿٚل اب تًٚػ ِْٔػ}1إِلِ َتٚء َوافه  َٜ افنِّ َِ ْؿ ِرْح ِٓ { 2{ إِيالَِؾ

{ ِٝ ٌَْٔدد ٌُددُدوا َرب  َهددَذا اْف ًْ َٔ ـْ َخدد3َؾِْ دد ؿ مِّ ُٓ ددـ ُجددقٍع َوآَمددَْ ددؿ مِّ ُٓ َّ ًَ ددِذي َأضْ ؿددٚل أبددق  ا4 {{،4ْقٍف}{ اف 

                                 
الطىي  أبو جعفر ه بن جردر  جامع البيان عن أتود  القرآن  حققو وعلـض حواشـيو  زلوـور ه شـاكر  راجعـو  (ٔ)

ـ  ٕ٘  ص ٖوارج أحاردرو أمحي ه شاكر  مكفبة ابن تيوية  القاىرة  مصر  بـيون رقـم  بعـة  وال اتردـخ نلـر  ج  
ي  يف تفست الكفاب الع د   يقيض وتعليض  الرحالـة الفـاروع  . ابن عطية  أبو ه عبي احلض بن غالن  اةرر الوجٜٕ

عبــي م بــن لبــراىيم األنصــاري  الســيي عبــي العــال الســيي لبــراىيم  ه اللــافعل الصــارع احلنــا   مطبوعـــات وزارة 
.  الســو  احللــ   ٖٖٗ  ص ٔت  ج  ٕٚٓٓىـــ   ٕٛٗٔ   ٕاألوقــال واللــؤون اسســيمية  اليوحــة  قطــر  ط 

ي بن دوس   الير ادلصون يف علوت الكفاب ادلكنون  يقيض ر أمحي ه اخلراط  رار القلـم  رملـض  سـورّي  بـيون أمح
 .٘ٓٔ -ٗٓٔ  ص ٕرقم  بعة  وال اتردخ نلر. ج  

 .ٖٕسورة احللر  اآلدة   (ٕ)
 .ٖٖاألبفها   ادلفررات يف غردن القرآن  ج    ص  (ٖ)
 .ٗ -ٔسورة الكو،ر  اآلدة   (ٗ)
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يالَِف ُؿَرْيٍش{ افًًقد رحمف اب تًٚػ:" :} { }متًٌِؼ بَقفِف تًَٚػ: إِلِ ِٝ ٌَْٔد ٌُدُدوا َرب  َهدَذا اْف ًْ َٔ ، َؾِْ

ْْدك: أن  ًِٕدَؿ اب تًدَٚػ ظِدْٔٓؿ ؽدُر  هدقرٍة، ؾدْ٘ن َاْ  ًَ دِط إِذ اد ًْْك افؼ  ـْ َم وافٍُٚء فام يف افُالِم م

ـْ يًٌددُدوه فًددٚئ ، وؿٔددَؾ بّوددّرٍة تَددديُرُه ؾًَِْددٚ َمددٚ ؾًَِْددٚ مدد
ِٜ ِٜ اجلِِٔدد ِر ًّٕددِف ؾًٌِٔددُدوه  ددِذه افًّْدد

دُف  َِ ٌُدقا إليدالِف ؿدريش، وؿٔدَؾ: بداَم َؿٌْ إهالِك أصحِٚب افٍِٔؾ إليدالِف ؿدريش، وؿٔدَؾ: تَدديُرُه أْظَج

قٍل { ـُ دددْٖ ْهدددٍػ م  ًَ ـَ دددْؿ  ُٓ َِ ًَ ـْ ؿقفِدددف تًدددَٚػ: }َؾَج ِٜ ا1 مددد ـَ احلٌنددد ـْ ؿهدددَدُهؿ مددد ْدددك: أهِدددَؽ َمددد ًْ ،  َواَد

ـُ  ٍٛ وحيسُمقهؿ ؾوَؾ احساٍم َحت ك يْتَيؿ  ُْؿ إم ٌُقا َ ُْؿ زيٚدَة  ٔ ُس بذفَؽ ؾٔتٓٔ فٔتًٚمَع افْٚ 

 ، ـِ  إػ افددّٔ
ِ
ْٝ فَددريٍش رحِتددِٚن يرحِددقَن يف افنددتٚء ِْٔٓؿ َؾددالَ جيددسىُء ظِددْٔٓؿ أحددد،ٌ وـٕٚدد يف رحِتدد

ُددؿ أهددُؾ حددرِم اب ويف افهددِٔػ إِ  ِْٔٓؿ آمْددَغ، ٕق  ُٕقا يف رحِتدد ػ افنددِٚم ؾّٔتددٚروَن ويتجددروَن، وـددٚ

ُس بَغ ُمتخى ٍػ ومْٓقٍب"  ا2  تًَٚػ، ووُٓة بٔتِف افًزيِز، َؾالَ ُيَتًرُض  ُْؿ وافْٚ 

ٚ ظـ مُٕٜٚ آفًْٜ افٌْقيٜ، ؾْٓدٚك افًديدد مدـ افْهدقص افٌْقيدٜ افتدل أـددت  ورة  وأم 

مددـ، ودظددٝ إ  حتََٔددف مْٓددٚ احلددديٞ افددذي أخرجددف افسمددذي يف شددْْف مددـ حددديٞ ظٌٔددد اب إ

ـْ أصٌح مُْؿ آمًْٚ يف هبف،  ـٍ اخلىّل ؿٚل: ؿٚل رشقل اب صذ اب ظِٔف وشِؿ: "َم بـ ُ ِه

ٕ ام حٔزت فف افدٕٔٚ"  .ا3 مًٚىف يف جًده، ظْده ؿقت يقمف، ؾُٖ

وهددددق يف هبددددف بددددغ أهِددددف، وظٔٚفددددف، ومجٚظتددددف، ؿددددٚل  ؾدددد٘ذا أصددددٌح ادددددٗمـ آمًْددددٚ ؽددددر خددددٚئػ 

ُس ادٌددددٚرـٍقري: " ٍْ ُٛ َوافددددْ  ِْدددد ََ ددددُٚل َواْف ٌَ ِريددددُؼ َواْف دددد افى  ْنِ َُ ِريددددُؼ َوبِْٚف ددددُب افى  ْ ددددُٚمقِس: افن  ََ َويِف اْف

                                 
 .٘سورة الفي   اآلدة   (ٔ)
أبو السعور  ه بن ه العواري  لرشار العق  السـليم لة مـ اّي الكفـاب الكـرمي  يقيـض عبـي القـارر أمحـي عطـا   (ٕ)

 .ٛٚ٘  ص ٘مكفبة الرّير احليدرة  الرّير  السعوردة  بيون رقم  بعة  وال اتردخ نلر. ج  
. حققـو واـرج أحاردرـو وعلـض عليـو  كفـاب ال ىـي عـن رسـول م الرتمأي  أبو عيسا ه بن عيسا  السـنن    (ٖ)

  ٚٙٔ  ص ٗ  ج  ٖٕٙٗ  رقــــم احلــــيد  ٜٜٙٔ  ٔالـــيكفور بلــــار عـــوار معــــرول  رار الغــــرب اسســـيمل  ط 
 واحليد  حسنو الرتمأي  واتبعو األلبا  وعيه يف ب يح الرتمأي.
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 ُ قُن اْد ُُ َٔ َْرِض، َؾ ْٕ َٝ ا ُر حَتْ
ٍِ
، َوبِٚفت ْحِريِؽ ُجْحُر اْفَقْحِقِّ َواحْلَ ُٜ َٜ َواجْلاََمَظ ٌَ ٌََٚف ُ  اْد

ِٞ ـْ احْلَِدي َراُد ِم

ِٚئدددِف  ٍَ ُجْحدددِر اْفدددَقْحِش َأْو افت ْندددٌِِٔف بِدددِف يِف َخ ـَ ٍِّٔؼ  َْرِض َوددد ْٕ َٝ ا ددد  حَتْ
ٍٝ ـِ َوَفدددْق يِف َبْٔددد َْمددد ْٕ يِف ُحُهدددقِل ا

َِٔٚظفِ   ا1 ".َوَظَدِم َو

 

 املطلة الثالث
 األمن يف ضوء السياق القرآني:

إمـ  فٍيٜ حتّؾ افتل ادُٜٔ أيٚت يًرض أحدمهٚ: جدوفغ ادٌحٞ هذا يف شٖظرض

ذفدؽ، فٔيٓدر مدـ خدالل دراشدٜ هدذه  حتّدؾ اددٕٔدٜ افتدل أيدٚت يًدرض ومندتَٚ ٚ، وثدٕٚٔٓام:

افددامدة افٌِقيددٜ يف خمتِددػ صددٌٔٓٚ وتهددٚريٍٓٚ يف افَددرآن افُددريؿ، ادِحقطددٚت افًٚمددٜ واخلٚصددٜ، 

 ومـ ثؿ اشتٌْٚط افًز وذفؽ ؾٔام يٖيت:

 دول يٌغ أيٚت ادُٜٔ افتل توّْٝ منتَٚت مٚدة  إمـاأوٓ: ج

 

 الرقم اللاىي من اآلدة الكرمية ادلفررة السورة اآلدة
 ـٔ  }أَفََأِمَنَأَْىُلَاْلُقَرىَأَنَََيْتِيَ ُهْمََبَُْسَناَبَ َياًًت{ أَفََأِمنََ األعراف ٜٚ
 ـٕ ََيْتِيَ ُهْمََبَُْسَنا{}أََوَأَِمَنَأَْىُلَاْلُقَرىَأَنَ أَِمنََ األعراف ٜٛ
  ٖ  }أَفََأِمُنواََْمْكَرَاّلّل{ أَفََأِمُنواَْ األعراف ٜٜ

يَِّئاِت{ أَفََأِمنََ النحل ٘ٗ  ـٗ  }أَفََأِمَنَالَِّذيَنََمَكُرواَْالسَّ
ََكَماَأَِمنُتُكْم{ أَِمنُتُكمَْ يوسف ٗٙ  ـ٘ }قَاَلََىْلَآَمُنُكْمََعَلْيِوَِإالَّ
 ـٙ }قَاَلََىْلَآَمُنُكْمََعَلْيِو{ آَمُنُكمَْ يوسف ٗٙ

ْنََعَذاِب{ أَفََأِمُنواَْ يوسف ٚٓٔ َ ٚ  }أَفََأِمُنواَْأَنَََتْتِيَ ُهْمََغاِشَيٌةَمِّ

                                 
ي  رلي اليدن ه بن دعقوب اللتازي  القاموس اةي   فص  الس  لب الباء  اذليسة ادلصردة العامة الفتوزآلر (ٔ)

 .ٔٛ  ص ٔىـ  ج  ٖٔٓٔللكفاب  نسية مصورة عن الطبعة الرالرة للوطبعة األمتدة سنة 
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  ٛ  }أَفََأِمنُتْمَأَنَََيِْسَفَِبُكْمََجاِنَبَاْلبَ رِّ{ أَفََأِمنُتمَْ اإلسراء ٛٙ

 ـٜ  يُِعيدَُكْمَِفيِوًََتَرًةَُأْخَرى{}أَْمَأَِمنُتْمَأَنَ أَِمنُتمَْ اإلسراء ٜٙ
َماءَأَنَََيِْسَفَِبُكُم{ أَأَِمنُتم امللك ٙٔ نَِفَالسَّ  ـٓٔ  }أَأَِمنُتمَمَّ
َماءَأَنَيُ ْرِسَل{ أَِمنُتم امللك ٚٔ نَِفَالسَّ  ـٔٔ  }أَْمَأَِمنُتمَمَّ
 ـٕٔ  َعَلى{}قَاُلواَََْيَأَََبََنََماََلَكَالََََتَْمنَّاَ ََتَْمنَّا يوسف ٔٔ
 ـٖٔ  }َوقَاَلَاْدُخُلواَِْمْصَرَِإنََشاءَاّلّلَُآِمِنَي{ آِمِنيََ يوسف ٜٜ
  ٗٔ  }اْدُخُلوَىاَِبَساَلٍمَآِمِنَي{ آِمِنيََ احلجر ٙٗ

  ٘ٔ  }وََكانُواَْيَ ْنِحُتوَنَِمَنَاْْلَِباِلَبُ ُيوًًتَآِمِنَي{ آِمِنيََ احلجر ٕٛ

  ٙٔ  }أَتُ تْ رَُكوَنَِفََماََىاُىَناَآِمِنَي{ آِمِنيََ الشعراء ٙٗٔ

ًماَآِمِنَي{ آِمِنيََ سبأ ٛٔ  ـٚٔ }ِسريُواَِفيَهاَلََياِلَََوأَيَّ
َفَاِكَهٍةَآِمِنَي{ آِمِنيََ الدخان ٘٘  ـٛٔ }َيْدُعوَنَِفيَهاَِبُكلِّ
ََِبأَلْمِن{ َِبأَلْمنَِ األنعام ٔٛ ََأَحقُّ َاْلَفرِيَقْيِ  ـٜٔ }فََأيُّ
ْهَتُدوَن{ اأَلْمنَُ األنعام ٕٛ  ـٕٓ }أُْولَ ِئَكَََلُُمَاأَلْمُنََوُىمَمُّ
ُرََمْأُموٍن{ َمْأُمونٍَ املعارج ٕٛ ََعَذاَبََرّبِِّْمََغي ْ  ـٕٔ }ِإنَّ
َٖ٘ َإبراىيم َآِمًنا َاْجَعْلََى َذاَاْلبَ َلَدَآِمًنا{َ َ}َربِّ  ـٕٕ
َٜٛ َالنمل َآِمُنونََ نَفَ زٍَعَيَ ْوَمِئٍذَآِمُنوَن{َ َ}َوُىمَمِّ  ـٖٕ
َٖٚ َسبأ َآِمُنونََ َ}َوُىْمَِفَاْلُغرُفَاِتَآِمُنوَن{َ  ـٕٗ

َٕٔٔ َالنحل َآِمَنةًَ ْطَمِئنًَّة{َ ََكاَنْتَآِمَنًةَمُّ َ}َمَثاًلَقَ ْريًَة ٕ٘ َ
َٙٛ َاألعراف َأَِميٌَ َ}َوأَََنََْلُكْمَََنِصٌحَأَِمٌي{َ 26 َ
َ٘ٗ َيوسف َأَِميٌَ َ}قَاَلَِإنََّكَاْليَ ْوَمََلَديْ َناَِمِكٌيَأَِمٌي{َ ٕٚ َ

َٔٓٚ َالشعراء َأَِميٌَ ََلُكْمََرُسوٌلَأَِمٌي{َ َ}ِإّّنِ ٕٛ َ
َٕٔ٘ َالشعراء َأَِميٌَ ََلُكْمََرُسوٌلَأَِمٌي{َ َ}ِإّّنِ ٕٜ َ
َٖٔٗ َالشعراء َأَِميٌَ ََلُكْمََرُسوٌلَأَِمٌي{َ َ}ِإّّنِ ٖٓ َ
َٕٔٙ َالشعراء َأَِميٌَ ََلُكْمََرُسوٌلَأَِمٌي{َ َ}ِإّّنِ ٖٔ َ
َٔٚٛ َالشعراء َأَِميٌَ ََلُكْمََرُسوٌلَأَِمٌي{َ َ}ِإّّنِ ٖٕ َ
َٜٖٔ َالشعراء َأَِميٌَ َ}نَ َزَلَِبِوَالرُّوُحَاأْلَِمُي{َ ٖٖ َ

َٖٜ َالنمل َأَِميٌَ َأَِمٌي{َ ََعَلْيِوََلَقِويٌّ َ}َوِإّّنِ  ـٖٗ
َٕٙ َالقصص َاأْلَِميَُ َاأْلَِمُي{َ َرََمِنَاْسَتْأَجْرَتَاْلَقِويُّ ََخي ْ َ}ِإنَّ  ـٖ٘
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َٔٛ َالدخان َأَِميٌَ ََلُكْمََرُسوٌلَأَِمٌي{َ َ}ِإّّنِ  ـٖٙ
َ٘ٔ َالدخان َأَِميٍَ َاْلُمتَِّقَيَِفََمَقاٍمَأَِمٍي{َ َ}ِإنَّ  ـٖٚ
َٕٔ َالتكوير َأَِميٍَ أَِمٍي{َ َ}ُمطَاٍعَََثََّ  ـٖٛ

َٖ َالتي َاأْلَِميَِ َ}َوَىَذاَاْلبَ َلِدَاأْلَِمِي{َ  ـٜٖ
َٗ َقريش َآَمنَ ُهم ْنََخْوٍف{َ َ}َوآَمنَ ُهمَمِّ  ـٓٗ

 ثٕٚٔٚ: جدول يٌغ أيٚت اددٕٜٔ افتل توّْٝ منتَٚت مٚدة  إمـا    

َاآلية َالرقم الشاىدَمنَاآليةَالكرمية املفردة السورة
  ٔ }فَِإْنَأَِمَنَبَ ْعُضُكمَبَ ْعًضا{ أَِمنََ البقرة ٖٕٛ
  ٕ  }فَِإَذاَأَِمنُتْمََفَمنَََتَتََّعََِبْلُعْمَرِةَِإَل{ أَِمنُتمَْ   البقرة ٜٙٔ
ََكَماََعلََّمُكم{ أَِمنُتمَْ   البقرة ٜٖٕ   ٖ }َفَِإَذاَأَِمنُتْمَفَاذُْكُرواَْاّلّلَ

 ََتَْمْنوَُ عمران آل ٘ٚ
ُهمَ}َوِمْنَأَْىِلَاْلِكَتاِبََمْنَِإنَََتَْمْنُوَِبِقنطَاٍرَ ِهَإِلَْيَكََوِمن ْ يُ َؤدِّ

َماَُدْمَتََعَلْيِوَقَآئًِما{ ِهَإِلَْيَكَِإالََّ يُ َؤدِّ ْنَِإنَََتَْمْنُوَِبِديَناٍرَالََّ   ٗ  مَّ
  ٘  }َسَتِجُدوَنَآَخرِيَنَيُرِيُدوَنَأَنََيََْمُنوُكْمََوَيََْمُنواَْقَ ْوَمُهْم{ َيََْمُنواَْ النساء ٜٔ
  ٙ }َسَتِجُدوَنَآَخرِيَنَيُرِيُدوَنَأَنََيََْمُنوُكْمََوَيََْمُنواَْقَ ْوَمُهْم{ َيََْمُنوُكمَْ النساء ٜٔ

َاْجَعْلََى ََذاَبَ َلًداَآِمًنا{ آِمًنا    البقرة ٕٙٔ َ ٚ  }َربِّ
 ـ8  }َوَمن َدَخلَُه َكاَن آِمًنا{ آِمًنا   آل عمران    79

َُآِمِنَي{ آِمِنيََ الفتح ٕٚ   ٜ  }ِإنََشاءَاّللَّ
أَْمنًا البقرة ٕ٘ٔ   ٓٔ }َوِإْذََجَعْلَناَاْلبَ ْيَتََمثَابًَةَلِّلنَّاِسََوأَْمًنا{ ََ

نَبَ ْعِدََخْوِفِهْمَأَْمًنا{ أَْمنًا  النور ٘٘ ُهمَمِّ   ٔٔ }َولَيُ َبدِّلَن َّ
َنَاأَلْمِنَأَِوَاْْلَْوِف{ اأَلْمنَِ النساء ٖٛ   ٕٔ }َوِإَذاََجاءُىْمَأَْمٌرَمِّ

َأََمَنًةَن َُّعاًسا{ أََمَنةًَ  آلَعمران ٗ٘ٔ نَبَ ْعِدَاْلَغمِّ   ٖٔ }مِّ
ْنُو{ أََمَنةًَ  األنفال ٔٔ َعاَسَأََمَنًةَمِّ يُكُمَالن ُّ   ٗٔ }ِإْذَيُ َغشِّ

أَبِْلْغُوََمْأَمَنُو{ َمْأَمَنوَُ  التوبة ٙ   ٘ٔ }َُثََّ
َٕٖ َاحلشر َاْلُمْؤِمنَُ اَلُمَاْلُمْؤِمُن{َ وُسَالسَّ َ}اْلَمِلُكَاْلُقدُّ ٔٙ  
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 مـ خالل افْير يف اجلدوفغ افًٚبَغ ِٕحظ إمقر أتٜٔ:

أوٓ: وردت مدٚدة  أمدـا ادتًَِدٜ بًّْدك إمدـ د دون مًْٔدل اإليدامن وإمٕٚدٜ د يف افًدٔٚق 

افَرآين شتٚ ومخًغ مرة، أربًغ مرة يف افًقر ادُٜٔ، وشٝ ظؼة يف افًقر اددٕٜٔ، يف ثالث 

آيددددٜ يف افًددددقر ادُٔددددٜ، وأربددددع ظؼددددة آيددددٜ يف افًددددقر اددٕٔددددٜ، وؿددددد  ومخًدددغ آيددددٜ، تًددددع وثالثددددقن

وجددددت هدددذه أيدددٚت يف شدددٝ وظؼددديـ شدددقرة، ثدددامين ظؼدددة شدددقرة مْٓدددٚ مُٔدددٜ، وثدددامين شدددقر 

 مدٕٜٔ.

ثٕٚٔددددٚ: أيددددٚت ادُٔددددٜ افتددددل تتحدددددث ظددددـ إمددددـ أـثددددر مددددـ أيددددٚت اددٕٔددددٜ افتددددل تْٚوفددددٝ 

افًٓددد ادُددل افددذي ـٕٚددٝ تًددقده روح اجلٚهِٔددٜ ادقوددقع ذاتددف، وفًددؾ ذفددؽ يرجددع إػ ضًٌٔددٜ 

وظٚدا دددٚ مدددـ افًدددِٛ وافْٓدددٛ، وافٌدددٚرات واحلدددروب، واودددىٓٚد افَِدددٜ ادٗمْدددٜ، فدددذا ؾَدددد أوػ 

ددددٚ، َّدددددف إجيددددٚد أشددددٌَّٚٚ، واشتئهددددٚل مقإًٓددددٚ مددددـ  ًٔ افَددددرآن افُددددريؿ طددددٚهرة إمددددـ اهتامًمددددٚ جِ

 ـٚت.جذورهٚ، وحتِٜٔ ادجتّع بآثٚرهٚ افىٌٜٔ مـ اخلرات وافز

أمٚ يف افًٓد اددين ؾَد اختٍِٝ إووٚع إػ حد بًٔد، ؾهٚرت فًِِّّغ دوفٜ يَقدهٚ 

، متًْٓؿ مـ ظدوان ادًتديـ، ؾًٚصٝ إمٜ ادًدِّٜ يف ادديْدٜ حٔدٚة ضٌٔدٜ يًدقدهٚ افرشقل 

ُ اف   ـَ آَمُْقا إمـ، واإليامن، وإمٕٜٚ حتََٔٚ فِقظد اإل ل افُريؿ يف ؿقفف شٌحٕٚف: }َوَظَد ام  ِذي

ـ   َْ ُِّ َّ ُٔ ْؿ َوَف ِٓ
ـَ ِمـ َؿٌِِْ ِذي ََِػ اف  اَم اْشَتْخ ـَ َْرِض  ْٕ ؿ يِف ا ُٓ  ْ ٍَ

َتْخِِ ًْ َٔ ٚحِلَِٚت َف ُِقا افه 
ِّ ْؿ َوَظ ُُ  َ ُْؿ ِمْ

َٓ يُ  ِْل  َٕ ٌُُدو ًْ ْؿ َأْمًْٚ َي ِٓ ِد َخْقِؾ ًْ ـ َب ؿ مِّ ُٓ َفْ  ٌَدِّ ُٔ َٙ َ ُْؿ َوَف ِذي اْرَت ُؿ اف  ُٓ َر ِديَْ ٍَ ـَ قَن ِت َصًْٔئٚ َوَمـ  ـُ ْؼِ

قَن{ َُ ِٚشد ٍَ ُْٖوَفِئَؽ ُهدُؿ اْف َد َذفَِؽ َؾ ًْ ، فدذا ـٕٚدٝ أيدٚت اددٕٔدٜ افتدل تْٚوفدٝ إمدـ أؿدؾ ظدددا ا1 َب

                                 
 .٘٘سورة النور  اآلدة   (ٔ)
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مددـ أيددٚت ادُٔددٜ، وؿددد ٕزفددٝ فتثٌٔددٝ إمددـ وترشددٔخف يف طددؾ  ددٚوٓت ادددرجٍغ وادْددٚؾَغ 

 وافذيـ يف ؿِقَّؿ مرض.

 :يٖيت ـام وهل صٔغ ثامين افُريؿ افَرآن يف أمـ فامدةثٚفثٚ:  

أربدع  افَدرآين افًدٔٚق يف أمدـ مدٚدة مدـ افداميض افًٍدؾ وردافهٌٜٔ إوػ: افًٍؾ افداميض، 

  :وذفؽ ظذ أربع صقر سؾٜٔ هل مرة، ظؼة

مًْددٚه اجلّددع، وددّـ ادٍددردات  اشددؿ طددٚهر افوددامئر، وؾٚظِددف مددـ افهددقرة إوػ:  ددرد

ا أتٜٔ: ـَ ا،  َأِم ـَ ِم َٖ ا،  َأَؾ ـَ  مهٚ: أربًٜ مقاوع، مع ٕقظغ مـ افٌؼ يف وذفؽ ، َأَو َأِم

 افْقع إول: افٍُٚر ومهٚ ؾئتٚن:

ًَٔٚتٚ  افٍئٜ إوػ: افٍُٚر مـ إمؿ افًٚبَٜ ؿٚل تًٚػ: ْؿ َبُْٖشَْٚ َب ُٓ َٔ
َرى َأن َيْٖتِ َُ ـَ َأْهُؾ اْف ِم َٖ }َأَؾ

قَن{ ُّ آِئ َٕ ٌُقَن{، وؿقا1  َوُهْؿ  ًَ ْؿ َبُْٖشَْٚ ُوًحك َوُهْؿ َيِْ ُٓ َٔ
َرى َأن َيْٖتِ َُ ـَ َأْهُؾ اْف ، ا2  فف تًٚػ: }َأَو َأِم

وؿدددد جدددٚء افًٍدددؾ يف أيدددٜ افُريّدددٜ ودددّـ شدددٔٚق وظٔدددده جدددؾ وظدددال فَِدددرى افيٚددددٜ مدددـ إمدددؿ 

 افًٚبَٜ بًذاب آشتئهٚل. 

افًدددًل يف إيدددذاء  ن صدددٖقؿ افثٕٚٔدددٜ: افٍُدددٚر مدددـ مًدددٚسي افًٌثدددٜ افٌْقيدددٜ، افدددذيـ ـدددٚافٍئدددٜ 

دَػ ؿدٚل تًدٚػ وأصدحٚبف ظدذ شدٌٔؾ اخلٍٔدٜ، فرشقل  ًِ َِّٔئِٚت َأن خَيْ د  ً دُرواْ اف َُ ـَ َم دِذي ـَ اف  ِم َٖ : }َأَؾد

ُروَن{ ًُ َٓ َيْندددد  ُٞ ـْ َحْٔدددد ددددَذاُب ِمددددد ًَ ُؿ اْف ُٓ َٔ
اّمُ َِِّددددُؿ إَْرَض َأْو َيددددْٖتِ

،  وؿدددددد جددددٚء افًٍددددؾ يف أيدددددٜ ا3 

 افنٌف ادقجٜٓ فِرشٚفٜ اخلٚمتٜ. افُريّٜ وّـ شٔٚق دؾع

                                 
 .ٜٛسورة األعرال  اآلدة   (ٔ)
 .ٜٚاآلدة سورة األعرال   (ٕ)
 .٘ٗسورة الن    اآلدة   (ٖ)
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ًٌددٚ افْددقع افثددٚين: 
ٚتِ ـَ ددُدواْ  ٍر َوَاْ َ ِ ٍَ ْددُتْؿ َظددَذ َشدد ـُ ادًددِّقن وهددؿ ظددذ شددٍر ؿددٚل تًددٚػ: }َوإِن 

ددُف  َٔت ددِؼ اّمَ َرب  َتددُف َوْف َٕ ـَ َأَمٚ ددِذي اْؤمُتِدد دِّ اف  َٗ دد ُٔ ًوددٚ َؾِْ ًْ ؿ َب ُُ ُودد ًْ ـَ َب ْن َأِمدد
ِ٘ ٌٜ َؾدد ٌُقَودد َْ ددقاْ َؾِرَهددٌٚن م  ُّ ُت ُْ َٓ َت َو

ددددقَن َظِِددددٌٔؿ{ ُِ َّ ًْ ددددُف َواّمُ بِدددداَم َت ٌُ ددددُف آثِددددٌؿ َؿِْ  ٕ
ِ٘ ددددٚ َؾ َٓ ّْ ُت ُْ َٚدَة َوَمددددـ َي َٓ دددد ، وؿددددد جددددٚء افًٍددددؾ يف أيددددٜ ا1 افن 

 افُريّٜ وّـ شٔٚق وامن احلَقق افامديٜ يف افًٍر.

 ودددّـ ادٍدددردات أتٔدددٜ: بودددّر افٍٚظدددؾ افًٚئدددد ظدددذ اجلّدددع، متهدددؾافهدددقرة افثٕٚٔدددٜ: 

َِٖمُْتْؿا ِمُْقاْا،  َأَؾ َٖ ، وذفؽ يف ثامٕٜٔ مقاوع، ترمل فتحَٔؼ أؽراض بٕٜٔٚٔ  َأِمُْتْؿا،  َأَأِمُْتؿا،  َأَؾ

 متًددة هل:

افتَرير بحهدقل ًّٕدٜ إمدـ افتدل يّدـ َّدٚ اب تًدٚػ ظدذ ظٌدٚده اددٗمْغ، وـدٚن اخلىدٚب 

 بٚفًٍؾ  َأِمُْتؿا يف ادقوًغ مقجٓٚ فٍئتغ مـ ادٗمْغ مهٚ: 

دـ  َّ َذا َأِمْدُتْؿ َؾ ِ٘ يـ بدٚدرض أو افًددو، ؿدٚل تًدٚػ: }َؾد افٍئٜ إوػ: خىٚب احلجٚج ادُْحَكِ

َرةِ  ّْ ًُ ـَ اْ َْدِي{ مَتَت َع بِْٚف ِّٟ َؾاَم اْشَتَْٔنَ ِم إَِػ احْلَ
، وؿد جٚء افًٍؾ يف أيٜ افُريّٜ وّـ شٔٚق ا2 

  إمٚن مـ اإلحهٚر يف احلٟ.

افٍئددٜ افثٕٚٔددٜ: خىددٚب ادَددٚتِغ يف شددٌٔؾ اب افددذيـ حيدد ؿ افهددالة وهددؿ يف افَتددٚل مددع 

ُرواْ اّمَ  ـُ َذا َأِمْددُتْؿ َؾددْٚذ ِ٘ ددقَن{افًدددو، ؿددٚل تًددٚػ: }َؾدد ُّ َِ ًْ ددقاْ َت ُٕ ق ُُ ددٚ َاْ َت ددؿ م  ُُ َّ  ِ دداَم َظ ـَ ، وؿددد جددٚء ا3  

 افًٍؾ يف أيٜ افُريّٜ وّـ شٔٚق صالة اخلقف.

اإلُٕدددٚر ظدددذ افُدددٚؾريـ ٓؽدددسارهؿ بتدددقا  ًٕدددؿ اب تًدددٚػ ظِدددٔٓؿ اشدددتدراجٚ  دددؿ، وـدددٚن  

 اخلىٚب يف هذه ادقاوع مقجٓٚ فثالث ؾئٚت مـ افُٚؾريـ هل: 

                                 
 .ٖٕٛسورة البقرة  اآلدة   (ٔ)
 .ٜٙٔسورة البقرة  اآلدة   (ٕ)
 .ٜٖٕسورة البقرة  اآلدة   (ٖ)
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ػ: خىددٚب افُددٚؾريـ افددذيـ ٕجددٚهؿ اب تًددٚػ بًدددمٚ دظددقه موددىريـ فرحمتددف يف افٍئددٜ إو

يِح  ـَ افدددرِّ ددد ْؿ َؿِٚصدددٍٚ مِّ ُُ دددْٔ َِ ِشدددَؾ َظ ْؿ ِؾٔدددِف َتدددَٚرًة ُأْخدددَرى َؾُرْ ـُ ٔدددَد
ًِ افٌحدددر، ؿدددٚل تًدددٚػ: }َأْم َأِمْدددُتْؿ َأن ُي

َْْٔٚ بِ  َِ ْؿ َظ ُُ َٓ َ ُِدواْ َف ْرُتْؿ ُثؿ   ٍَ ـَ ؿ باَِم  ُُ ِرَؿ ٌْ ُٔ ٚ{َؾ ًً  .ا1 ِف َتٌِٔ

افٍئددٜ افثٕٚٔددٜ: خىددٚب افُددٚؾريـ ادٌددسيـ بتددقا  ًٕددؿ اب تًددٚػ ظِددٔٓؿ اشددتدراًجٚ  ددؿ، ؿددٚل 

ُدقُر{ َذا ِهدَل مَت
ِ٘ ُؿ إَْرَض َؾد ُُ َػ بِ ًِ اَمء َأن خَيْ  ً ـ يِف اف ، وؿدٚل تًدٚػ: }َأْم َأِمْدُتؿ ا2 تًٚػ: }َأَأِمُْتؿ م 

دداَمء َأن ُيْرِشدددَؾ ظَ   ً ددـ يِف اف ددِذيِر{م  َٕ ْٔدددَػ  ـَ قَن  ُّ َِ ًْ ددَت ًَ ًٌٚ َؾ ْؿ َحِٚصددد ُُ ددْٔ ِمُْقاْ َأن ا3 َِ َٖ ، وؿدددٚل تًددٚػ: }َأَؾددد

ُروَن{ ًُ َٓ َيْنددد ًٜ َوُهدددْؿ  َتددد ٌْ ُٜ َب دددَٚظ  ً ُؿ اف ُٓ َٔ
 َأْو َتدددْٖتِ

ِ
ـْ َظدددَذاِب اّم ددد ٌٜ مِّ َٔ ْؿ َؽِٚصددد ُٓ َٔ

 ، وؿدددٚل تًدددٚػ:ا4 َتدددْٖتِ

َٛ اْفَزِّ 
ْؿ َجِٕٚ ُُ َػ بِ ًِ ِمُْتْؿ َأن خَيْ َٖ ْؿ َوـِٔالً { }َأَؾ ُُ َٓ َ ُِدواْ َف ًٌٚ ُثؿ   ْؿ َحِٚص ُُ ْٔ َِ ، وؿد ا5 َأْو ُيْرِشَؾ َظ

 جٚء افًٍؾ يف أيٚت افُريّٜ يف شٔٚق  ديد افُٚؾريـ بٚ الك.

ـُ   َؾدالَ َيددَْٖم
ِ
دَر اّم ُْ ِمُْقاْ َم َٖ افٍئدٜ افثٚفثدٜ: خىدٚب افُدٚؾريـ مدـ إمدؿ افًدٚبَٜ ؿدٚل تًدٚػ: }َأَؾد

 
ِ
َر اّم ُْ وَن{ َم ْقُم اخْلَِٚهُ ََ ٓ  اْف
 .ا6 إِ

ْؿابوددّر افٍٚظددؾ افًٚئددد ظددذ ادٍددرد  متهددؾافهددقرة افثٚفثددٜ:  ُُ وذفددؽ يف مقوددع  ، َأِمْددُت

ْؿ َظَذ َأِخِٔف ِمـ واحد فٌرض واحد هق:  ُُ اَم َأِمُْت ـَ   ٓ ِْٔف إِ َِ ْؿ َظ ُُ اإلُٕٚر ؿٚل تًٚػ: }َؿَٚل َهْؾ آَمُْ

                                 
 .ٜٙسورة اسسراء  اآلدة   (ٔ)
 .ٙٔسورة ادللك  اآلدة   (ٕ)
 .ٚٔسورة ادللك  اآلدة   (ٖ)
 .ٚٓٔسورة دوس   اآلدة   (ٗ)
 .ٛٙاآلدة  سورة اسسراء   (٘)
 .ٜٜسورة األعرال  اآلدة   (ٙ)
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احِمَِغ{َؿٌُْؾ َؾّٚمُ َخْرٌ  َحِٚؾًيٚ َوُهَق َأْرَحُؿ افر 
، وؿدد جدٚء افًٍدؾ يف أيدٜ افُريّدٜ ودّـ شدٔٚق ا1 

 إُٕٚر يًَقب ظِٔف افًالم ظذ بْٔف يف تَهرهؿ بٚدحٚؾيٜ ظذ أخٔٓؿ يقشػ مـ ؿٌؾ.

ؿابوّر ادًٍقل، وؾٚظِف وّر مًتس يًقد ظذ ادٍرد  متهؾافهقرة افرابًٜ:  ُٓ  ، آَمَْ

}واحد فٌرض واحدد هدق: وذفؽ يف مقوع  ِٝ ٌَْٔد ٌُدُدوا َرب  َهدَذا اْف ًْ َٔ { 3افتَريدر ؿدٚل تًدٚػ: } َؾِْ

ـْ َخدْقٍف} د ؿ مِّ ُٓ ـ ُجقٍع َوآَمَْ ؿ مِّ ُٓ َّ ًَ ِذي َأضْ ، وؿدد جدٚء افًٍدؾ يف أيدٜ افُريّدٜ ودّـ ا2 {{4اف 

 شٔٚق امتْٚن اب تًٚػ ظذ ؿريش بًّْٜ اإلضًٚم مـ اجلقع، وإمٚن مـ اخلقف.

  أمـا : مٚدة مـ افاميض فًٍِؾ ظذ آشتًامل افَرآين حقطٚت* مِ

وهل ـدام  متْقظٜ وحَٚئؼ شْـ إلثٌٚت افُريؿ افَرآن يف أمـ مٚدة مـ افاميض افًٍؾ جٚء

 يٖيت:

شدددْٜ دئْدددٜ وحََٔدددٜ تٚرخئدددٜ تتّثدددؾ يف إهدددالك اب تًدددٚػ، واشتئهدددٚفف افُدددٚؾريـ مدددـ إمدددؿ 

افْدٚس وبَدٚئٓؿ، ومدـ ذفدؽ ظدذ شدٌٔؾ  أمـ ظذ فِحٍٚظ افًٚبَٜ بًٌٛ إسارهؿ ظذ افٍُر،

 ادثٚل مٚ ؾًِف اب تًٚػ يف أصحٚب افٍٔؾ.

شددْٜ دئْدددٜ وحََٔددٜ اجتامظٔدددٜ تتّثددؾ يف رؾدددع افَددرآن افُدددريؿ احلددرج ظدددـ ادٍُِددغ، وذفدددؽ 

 بّراظٚة اختالف طروؾٓؿ وأحقا ؿ.

 افهٌٚر مْٓؿ.حََٜٔ ًٍٕٜٔ ؾىريٜ تتّثؾ يف  ٚؾيٜ افقافد ظذ أوٓده، خٚصٜ 

حََٔددددٜ ظرؾٔددددٜ ؿرإٓٔددددٜ تتّثددددؾ يف اشددددتًامل افددددْيؿ افَددددرآين فُِّددددٜ افَددددرى يف شددددٔٚق افٍُددددر 

 وافيِؿ، يف حغ إف يًتًّؾ ادديْٜ يف شٔٚق اإليامن وافهالح.

                                 
 .ٗٙسورة دوس   اآلدة   (ٔ)
 .ٗ -ٖسورة الكو،ر  اآلدة   (ٕ)
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 افَدرآين افًدٔٚق ايف  أمدـ مدٚدة مدـ ادودٚرع افًٍدؾ وردافهٌٜٔ افثٕٜٚٔ: افًٍؾ ادودٚرع، 

  :وذفؽ ظذ صقرتغ سؾٔتغ مهٚ شٝ مرات،

 ،بودددّر ادًٍدددقل، وافٍٚظدددؾ مٍدددرد يًدددقد ظِٔدددف افودددّر ادًدددتس افهدددقرة إوػ: متهدددؾ

ؿْ   ودددّـ ادٍدددردات أتٔدددٜ: ُُ وذفدددؽ يف ثالثدددٜ مقاودددع، ترمدددل فتحَٔدددؼ  ا،  َتَْٖمْ دددٚا،  َتَْٖمْْدددُفاآَمدددُْ

 أؽراض بٕٜٔٚٔ متًددة هل:

ْؿ َظدددَذ َأِخٔدددِف ِمدددـ َؿٌْدددُؾ َؾدددّٚمُ َخدددْرٌ اإلُٕددٚر ؿدددٚل تًدددٚػ: }َؿدددَٚل َهدددْؾ  ُُ ددداَم َأِمْدددُت ـَ   ٓ
ْٔدددِف إِ َِ ْؿ َظ ُُ آَمدددُْ

احِمَِغ{ َحِٚؾًيٚ َوُهَق َأْرَحُؿ افر 
، وؿد جٚء افًٍدؾ يف أيدٜ افُريّدٜ ودّـ شدٔٚق إُٕدٚر يًَدقب ا1 

افًْٚيدٜ  ظِٔف افًالم ظذ بْٔف يف تَهرهؿ بٚدحٚؾيٜ ظذ أخٔٓؿ يقشدػ، ؾٔٗـدد ظِدٔٓؿ بّزيدد

َٓ َتَْٖمْ دٚ َظدَذ وؿقفف بٖخٔٓؿ، وأٓ يُقن صٖٕف مًٓؿ ـنٖن يقشػ.  َٕٚ َمٚ َفدَؽ  تًٚػ: }َؿُٚفقاْ َيٚ َأَبٚ

دددٚ َفدددُف َفَِْٚصدددُحقَن{  ٕ ، وؿدددد جدددٚء افًٍدددؾ يف أيدددٜ افُريّدددٜ ودددّـ شدددٔٚق إُٕدددٚر أوٓد ا2 ُيقُشدددَػ َوإِ

 ؾيٜ ظذ أخٔٓؿ يقشػ ظِٔف افًالم.يًَقب ظِٔف افًالم ظذ أبٔٓؿ فَِٜ ثَتف َّؿ يف ادحٚ

وهذا ادِحظ يًد مـ أوجف افتالؤم افٌٔٚين يف افَرآن افُريؿ، وتَريره ظدذ افندُؾ أيت: 

دٚ  َٕ فام واجف أوٓد يًَقب أبٚهؿ مُْريـ ظِٔف إٔف ٓ يٖمتْٓؿ ظدذ أخدٔٓؿ ؿدٚل تًدٚػ: }َؿدُٚفقاْ َيدٚ َأَبٚ

ددد  ٕ َٓ َتَْٖمْ دددٚ َظدددَذ ُيقُشدددَػ َوإِ إُٔدددر يًَدددقب ظِٔدددف افًدددالم ظدددذ بْٔدددف يف  ا3 ٚ َفدددُف َفَِْٚصدددُحقَن{،َمدددٚ َفدددَؽ 

دداَم  ـَ   ٓ ْٔددِف إِ َِ ْؿ َظ ُُ تَهددرهؿ بٚدحٚؾيددٜ ظددذ أخددٔٓؿ يقشددػ مددـ ؿٌددؾ، ؿددٚل تًددٚػ: }َؿددَٚل َهددْؾ آَمددُْ

احِمَِغ{. ْؿ َظَذ َأِخِٔف ِمـ َؿٌُْؾ َؾّٚمُ َخْرٌ َحِٚؾًيٚ َوُهَق َأْرَحُؿ افر  ُُ َأِمُْت
  ا4 

                                 
 .ٗٙسورة دوس   اآلدة   (ٔ)
 .ٔٔسورة دوس   اآلدة   (ٕ)
 .ٔٔسورة دوس   اآلدة   (ٖ)
 .ٗٙسورة دوس   اآلدة   (ٗ)
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ـْ إِن َتَْٖمْْدُف  تًٚػ: ؿٚلافتَرير  د ؿ م  ُٓ ِه إَِفَْٔؽ َوِمْْ دِّ َٗ َْىٍٚر ُي
َِ ـْ إِن َتَْٖمُْْف بِ َتِٚب َم

ُِ ـْ َأْهِؾ اْف }َوِم

َْْٔدددٚ يِف إُمِّ  َِ ُْؿ َؿدددُٚفقاْ َفدددَْٔس َظ َٖق  ْٔدددِف َؿدددآِئاًم َذفِدددَؽ بِددد َِ َٝ َظ ٓ  َمدددٚ ُدْمددد ِه إَِفْٔدددَؽ إِ دِّ َٗ ٓ  ُيددد دددبِدددِديٍَْٚر  َغ َشدددٌٌِٔؾ ِّٔ

دقَن { ُّ َِ ًْ دِذَب َوُهددْؿ َي َُ  اْف
ِ
قُفدقَن َظددَذ اّم َُ ، وؿددد جدٚء افًٍددؾ يف أيدٜ افُريّددٜ ودّـ شددٔٚق ا1 َوَي

ٚ واحددًدا، ؾدد٘ن ؾددٔٓؿ إمددغ  ًٍ تَريددر افَددرآن افُددريؿ حلََٔددٜ ظددـ أهددؾ افُتددٚب، وأقددؿ فًٔددقا صددْ

 واخلٚئـ.

 ودّـ ادٍدردات أتٔدٜ:ظدؾ اجلّدع، افهقرة افثٕٚٔدٜ: متهدؾ بدقاو اجلامظدٜ افًٚئددة ظدذ افٍٚ

ْؿا، وذفؽ يف مقوع واحد فٌرض واحد وهق:  ـُ   َيَْٖمُْقاا،  َيَْٖمُْق

َواْ إَِػ  افتَرير ؿٚل تًٚػ: دؾ  َمدٚ ُردن ـُ ْؿ  ُٓ ْؿ َوَيَْٖمُْقاْ َؿْقَم ـُ ـَ ُيِريُدوَن َأن َيَْٖمُْق }َشَتِجُدوَن آَخِري

ددَقاْ َأْيددِدَ ُْؿ َؾُخددذُ  ٍن ُُ َؿ َوَي َِ دد  ً ُؿ اف ُُ ددقاْ إَِفددْٔ َُ ْؿ َوُيِْ ـُ َتِزُفددق ًْ ْ َي ِ٘ن ا  ددٚ َؾدد َٓ ِٔ ددقاْ ِؾ ًُ
ِٜ ُأْرـِ تِْْدد ٍِ ددقُهْؿ اْف ُِ وُهْؿ َواْؿُت

 ُٞ ًٌِْٔددددٚ{َحْٔددد ًٕٚ من ْؿ ُشدددَِْىٚ ِٓ ددددْٔ َِ ددددْؿ َظ ُُ َِْْدددٚ َف ًَ ْؿ َج ُُ ددددقُهْؿ َوُأْوَفدددددِئ ُّ ُت ٍْ
َِ ، وؿددددد جدددٚء افًٍددددؾ يف أيددددٜ ا2 ثِ

افُريّٜ وّـ شٔٚق تَرير افَدرآن افُدريؿ حلََٔدٜ ظدـ أهدؾ افٍْدٚق، وأن ؾدٔٓؿ ؾئدٜ مدردت ظدذ 

دددْؿ يِف ادداهْددٜ، ـدددام ؿددٚل تًدددٚػ مُْددرا ظدددذ ادددٗمْغ آخدددتالف يف ادْددٚؾَغ،  ُُ ؿدددٚل تًددٚػ: }َؾددداَم َف

ـْ َأَودؾ  اّمُ َوَمدـ ُيْودِِؾِ  ٌُقاْ َأُتِريدُدوَن َأن َ ْدُدواْ َمد د ًَ ـَ ؿ بِداَم  ُٓ د ًَ ـَ  َواّمُ َأْر
َغ ِؾَئَتدْغِ َِ ددـ  اْدَُْدِٚؾ َِ اّمُ َؾ

 .ا3 َ َِد َفُف َشٌِٔالً{

 أمـ: مٚدة مـ ادوٚرع فًٍِؾ ظذ آشتًامل افَرآين مِحقطٚت

وهدل  متْقظدٜ وحَدٚئؼ شدْـ إلثٌدٚت افُدريؿ افَدرآن يف أمدـ مدٚدة مدـ ادودٚرع افًٍدؾ جدٚء

 ـام يٖيت:

                                 
 .٘ٚسورة آل عوران  اآلدة   (ٔ)
 .ٜٔسورة النساء  اآلدة   (ٕ)
 .ٛٛسورة النساء  اآلدة   (ٖ)
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شددْٜ دئْددٜ وحََٔدددٜ واؿًٔددٜ تتّثدددؾ يف أمهٔددٜ إخدددذ بٕٚشددٌٚب، وأن ذفدددؽ ٓ يْددٚيف احلََٔدددٜ 

افدئْددٜ افَٚوددٜٔ بقجددقب افتقـددؾ ظددذ اب تًددٚػ، تًددتٍٚد هددذه افًددْٜ مددـ احتٔددٚط يًَددقب ظِٔددف 

داَم يقشدػ، وأخٔدف مدـ افدذهٚب مدع إخدق ؿ أخدريـ، افًالم ظدذ  ـَ   ٓ ْٔدِف إِ َِ ْؿ َظ ُُ }َؿدَٚل َهدْؾ آَمدُْ

احِمَِغ{ ْؿ َظَذ َأِخِٔف ِمـ َؿٌُْؾ َؾّٚمُ َخْرٌ َحِٚؾًيٚ َوُهَق َأْرَحُؿ افر  ُُ َأِمُْت
 .ا1 

ُِؼ افًدل  واإلٕهٚف، ورد شْٜ دئْٜ وحََٜٔ أخالؿٜٔ تتّثؾ يف ترشٔخ افَرآن افُريؿ خلُ

إمٕٚٚت إػ أهِٓٚ، وإن ـٕٚٝ حَقؿٚ مًْقيٜ، تًتٍٚد هذه افًْٜ مـ خِؼ احلٔدة افذي حتذ بف 

افددْيؿ ادًجددز حددغ ؿًددؿ أهددؾ افُتددٚب إػ ؿًددّغ: أمددغ، وخددٚئـ، هددذا اإلٕهددٚف افددذي ينددٔع 

 ؿّٜٔ إمـ يف ادجتّع ادًِؿ، بؾ وادجتّع اإلًٕٚين.

ٜ تتّثدددؾ يف حتدددذير اددددٗمْغ مدددـ صخهدددٜٔ ادْدددٚؾَغ ادتِقٕدددٜ، شدددْٜ واؿًٔدددٜ وحََٔدددٜ اجتامظٔددد

وإذاظدددٚ ؿ ادٌرودددٜ، وأقدددٚ تندددُؾ أـثدددر افًقامدددؾ هددددًمٚ يف افٌْدددٚء اإلشدددالمل، واددددراُد إُٕدددُٚر أن 

ِّٝ افَقِل بٍُرهؿ،  يُقن فِّخٚضٌغ رٌء يهّحح اختالَؾٓؿ يف أمر ادْٚؾَغ، وبِٔٚن وجقِب ب

 .ا2 ٚفٍُر يف مجٔع إحُٚمِ وإجرائٓؿ ُ رى ادجٚهريـ ب

حََٜٔ شٔٚشٜٔ تتّثؾ يف تقظٜٔ ادجتّع ادًِؿ مـ خىر حرـٜ افٍْدٚق، حٔدٞ أشدْد ؾًدؾ 

ؿوددٜٔ إمددـ مددـ  أوػ افُددريؿ افَددرآن افَددقل: بددٖن يُّددـ إمددـ إػ وددّر اجلّددع، فددذفؽ

 ٍْدٚقمجٚظدٚت اف متٚرشدف افدذي ادْٚؾَغ، وإظالمٓؿ ادٌرض أمهٔدٜ ـٌدرة، خٚصدٜ ذفدؽ احلدراك

 خىدقرة إػ إصدٚرة ذفدؽ ويف بٍّدرده، صخص يامرشف افذي ذاك وآهتامم أوًٚف افًْٚيٜ مـ

خلىرهدٚ، وأٓ  ادهدِحقن يتٌْدف أن أحدرى وأقدٚ برمتدف، افُدقن ظدذ افٌؼديٜ ادْٚؾَدٜ اجلامظدٚت

 خيتٍِقا يف صٖقٚ واحلُؿ ظِٔٓٚ.

                                 
 .ٗٙسورة دوس   اآلدة   (ٔ)
 .ٔ٘ٚ  ص ٔلرشار العق  السليم  ج   (ٕ)



 وآاثره النفسية )يف ضوء القرآن الكرمي(-وموانعو -أسبابو –األمــــن 

 

227 

 

ثدالث   افَدرآين افًدٔٚق يف  أمدـا افثالثدل مدٚدة مدـ آشدؿ وردافهدٌٜٔ افثٚفثدٜ: آشدؿ، 

 افًْٚويـ أتٜٔ: حتٝ إدراجٓٚ يُّـ ،مرات

ـَ  دد ظددٚدة ادْددٚؾَغ افيددٚهرة يف إذاظددٜ إخٌددٚر وإراجٔددػ: ؿددٚل تًددٚػ: }َوإَِذا َجددٚءُهْؿ َأْمددٌر مِّ

ُشقِل َوإَِػ ُأْوِ  إَْمِر  وُه إَِػ افر  ـِ َأِو اخْلَْقِف َأَذاُظقاْ بِِف َوَفْق َردن ُف إَْم َٕ َتٌُِْىق ًْ ـَ َي ِذي ُف اف  َّ
ِِ ًَ ْؿ َف ُٓ ِمْْ

ٓ  َؿِِٔالً{ َْٔىَٚن إِ ُتُؿ افن  ًْ ٌَ َٓت  ْؿ َوَرحْمَُتُف  ُُ ْٔ َِ  َظ
ِ
َٓ َؾْوُؾ اّم ْؿ َوَفْق ُٓ  .ا1 ِمْْ

أيدددٜ افربٕٚٔدددٜ افيدددٚهرة يف حتَٔدددؼ افقظدددد اإل دددل بتدددٖمغ اددددٗمْغ يف افددددٕٔٚ وأخدددرة: ؿدددٚل  

ددُتؿ تًددٚػ ظددذ فًددٚن إبددر ـْ ددْؿ َأْذَ ُُ  ٕ ددُٚؾقَن َأ َٓ ََتَ ددُتْؿ َو ـْ ْٔددَػ َأَخددُٚف َمددٚ َأْذَ ـَ اهٔؿ ظِٔددف افًددالم: }َو

دددقَن} ُّ َِ ًْ ْددُتْؿ َت ـُ ـِ إِن  ْغِ َأَحدددؼن بِدددَْٕٚم ََ ددِري ٍَ َٖين اْف ٚ َؾددد ًٕ ْؿ ُشددَِْىٚ ُُ دددْٔ َِ ْل بِدددِف َظ  َمدددٚ َاْ ُيَْددزِّ
ِ
ـَ 81بِددّٚم دددِذي { اف 

قاْ إِ  ًُ َتُدوَن}آَمُْقاْ َوَاْ َيٌِِْ ْٓ ـُ َوُهؿ من  .ا2 {{82ياَمَقُؿ بُِيٍِْؿ ُأْوَفدِئَؽ َ ُُؿ إَْم

  أمـا مٚدة فالشؿ مـ ظذ آشتًامل افَرآين مِحقطٚت

 وهل ـام يٖيت: متْقظٜ وحَٚئؼ شْـ إلثٌٚت افُريؿ افَرآن يف أمـ مٚدة آشؿ  مـ  جٚء

شددْٜ دئْددٜ وحََٔددٜ ًٍٕددٜٔ واجتامظٔددٜ تتّثددؾ يف إًٕددٚم اب تًددٚػ ظددذ ظٌددٚده ادددٗمْغ بًّْددٜ 

إمـ افذي ٓ يتًٌض وٓ يتجزأ، ؾٌٔدأ بٕٚمـ افٍْز فٍِرد، ويْتٓل بٕٚمـ افدو  فٌِؼيٜ، 

بددؾ يتًدددى مددداه فْٔىِددؼ مددـ إمددـ افدددٕٔقي إػ إمددـ إخددروي، هددذا إمددـ افنددٚمؾ هددق هٌددٜ 

اب تًدددٚػ فِّدددٗمْغ ؾحًدددٛ، هدددذا مدددٚ يٍٓددددؿ مدددـ أشدددِقب احلكددد افدددقارد يف ؿقفدددف تًددددٚػ: مدددـ 

،} ـُ ومـ هْٚ ؾَدد خدص اب تًدٚػ ظٌدٚده اددٗمْغ بٚحلٔدٚة افىٌٔدٜ ؿدٚل تًدٚػ: ا3 }ُأْوَفدِئَؽ َ ُُؿ إَْم

َْٔ ُف َح  ِٔ ُْْح َِ ـٌ َؾ ِم ْٗ ٍر َأْو ُإَٔثك َوُهَق ُم ـَ ـ َذ َؾ َصٚحِلًٚ مِّ
ِّ ـْ َظ ـِ }َم د ًَ ْح َٖ ْؿ َأْجدَرُهؿ بِ ُٓ ًٜ َوَفَْْجدِزَيْ  ٌَ ِّٔ ًَٔٚة َض

                                 
 .ٖٛسورة النساء  اآلدة   (ٔ)
 .ٕٛ -ٔٛسورة األنعات  اآلدة   (ٕ)
 .ٕٛسورة األنعات  اآلدة   (ٖ)
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ددقَن{، ُِ َّ ًْ ُٕقاْ َي ددٚ ـَ واحلٔددٚة افىٌٔددٜ هددل احلٔددٚة أمْددٜ مددـ افوددالل وافنددَٚء ؿددٚل تًددٚػ: }َؿددَٚل ا1 َمددٚ 

ـِ ات   د َّ ِّْدل ُهدًدى َؾ ؿ مِّ ُُ  َْٔ
دٚ َيدْٖتِ ِ٘م  ًٍْض َظدُدَو َؾ ٌَ ْؿ فِد ُُ ُود ًْ ٚ َب ًً ٔ

ٚ مَجِ َٓ َٓ اْهٌَِىٚ ِمْْ ٌَدَع ُهدَداَي َؾدالَ َيِودؾن َو

ك{. ََ  ا2 َيْن

 افَدرآين افًدٔٚق يف أمدـ افثالثدل مدٚدة مـ اشؿ افٍٚظؾ وردافهٌٜٔ افرابًٜ: اشؿ افٍٚظؾ، 

 :ومـ آمـ افربٚظل مرة واحدة، وذفؽ ظذ مخس صقر سؾٜٔ هل مخس ظؼة مرة،

ء آِمًْدٚدادٍددرد ادددذـر   اشددؿ افٍٚظددؾافهددقرة إوػ:   هددذا افٍِددظ أربددع مددرات، يُّدـدا، وؿددد جدٚد

تٜٔ: حتٝ إدراجٓٚ  افًْٚويـ ٔا

 إمـ يف مُٜ ادُرمٜ  افٌِد احلراما واؿع بَوٚء ذظل وؿدري: 

دددددَد  ٌُ ًْ  ٕ دددددَد آِمًْدددددٚ َواْجٌُِْْْدددددل َوَبِْدددددل  َأن  َِ ٌَ دددددْؾ َهددددددَذا اْف ًَ دددددد ؿدددددٚل تًدددددٚػ: }َوإِْذ َؿدددددَٚل إِْبدددددَراِهُٔؿ َربِّ اْج

 .ا3 إَْصََْٚم{

ـْ ددد وؿددٚل  ددَراِت َمدد َّ ـَ افث  ددُف ِمدد َِ ددًدا آِمًْددٚ َواْرُزْق َأْه َِ ددْؾ َهدددََذا َب ًَ تًددٚػ: }َوإِْذ َؿددَٚل إِْبددَراِهُٔؿ َربِّ اْج

ُه إَِػ َظددَذاِب افْ ددٚرِ  ددٔالً ُثددؿ  َأْوددَىرن
ددُف َؿِِ ًُ َمتِّ ُٖ ددَر َؾ ٍَ ـَ َٔددْقِم أِخددِر َؿددَٚل َوَمددـ   َواْف

ِ
ؿ بِددّٚم ُٓ ـَ ِمددْْ َوبِددئَْس  آَمدد

 .ا4 {اْدَِهرُ 

 ِٝ ٌَْٔدد ٟن اْف  َظددَذ افْ ددِٚس ِحدد
ِ
ّ
ِ
ددَٚن آِمًْدٚ َوم ـَ ددُف  َِ دُٚم إِْبددَراِهَٔؿ َوَمددـ َدَخ ََ دددٌَْٚت م  ِّٔ دد وؿددٚل: }ِؾٔددِف آَيددٌٚت َب

َغ{
ِ
َٚد ًَ ـِ اْف ِ٘ن  اب َؽَِْل َظ َر َؾ ٍَ ـَ ـِ اْشَتَىَٚع إَِفِْٔف َشٌِٔالً َوَمـ   . ا5 َم

                                 
 .ٜٚسورة الن    اآلدة   (ٔ)
 .ٖٕٔسورة  و  اآلدة   (ٕ)
 .ٖ٘اآلدة  سورة لبراىيم   (ٖ)
 .ٕٙٔسورة البقرة  اآلدة   (ٗ)
 .ٜٚسورة آل عوران  اآلدة   (٘)
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َٓ إمددـ يف أخددرة خددٚص بددٚدٗمْغ   ـَ ُيِِْحددُدوَن يِف آَيٚتَِْددٚ  ددِذي ؾحًددٛ: ؿددٚل تًددٚػ: }إِن  اف 

ُِقا َمٚ ِصئُْتْؿ إِ  َّ  اْظ
ِٜ ََٔٚم
َِ ـ َيٖيِْت آِمًْٚ َيْقَم اْف ِر َخْرٌ َأم م  ك يِف افْٚ  ََ ـ ُيِْ َّ َْْٔٚ َأَؾ َِ ْقَن َظ ٍَ ُِقَن خَيْ َّ ًْ ُف باَِم َت  ٕ

 .ا1 َبِهٌر{

ٞ  اد اشؿ افٍٚظؾافهقرة افثٕٜٚٔ:  ًٜ ٍرد ادٕٗ  ا، وؿد جٚء هذا افٍِظ مرة واحدة، يُّـآِمَْ

 افًْقان أيت: حتٝ إدراجٓٚ

 افٍُر بٚفًْؿ هق شٌٛ زوا ٚ وحتق ٚ: 

دٍٚن  ؿٚل تًٚػ: - َُ دؾِّ َم ـُ دـ  ٚ َرَؽًدا مِّ َٓ ٚ ِرْزُؿ َٓ ًٜ َيْٖتِٔ ِئْ  َّ ىْ ًٜ من ْٝ آِمَْ َٕ ٚ ـَ  ًٜ َب اّمُ َمَثالً َؿْرَي }َوَ َ

قَن{ ًُ ُٕقاْ َيْهَْ ٚ ـَ ٌََٚس اجْلُقِع َواخْلَْقِف باَِم 
ٚ اّمُ فِ َٓ َذاَؿ َٖ  َؾ

ِ
ِؿ اّم ًُ ْٕ َٖ َرْت بِ ٍَ َُ  .ا2 َؾ

ا، وؿدد جدٚء هدذا افٍِدظ آِمُْدقنَ اجلّدع اددذـر يف حٚفدٜ افرؾدع   اشدؿ افٍٚظدؾافهقرة افثٚفثٜ: 

 افًْقان أيت: إدراجٓام حتٝ مرتغ، يُّـ

 بٕٚمـ يف افدار أخرة:افقظد اإل ل فِّٗمْغ 

ـ َؾَزٍع َيْقَمِئٍذ آِمُْقَن{ ٚ َوُهؿ مِّ َٓ ْْ ُف َخْرٌ مِّ َِ  َؾ
ِٜ َْ ًَ د ؿٚل تًٚػ: }َمـ َجٚء بِٚحْلَ

 ا3 

ددَؾ  ِّ ـَ َوَظ ـْ آَمدد ٓ  َمدد ددك إِ ٍَ ٚ ُزْف َٕ ْؿ ِظْددَد ُُ ُب ددرِّ ََ تِل ُت ددؿ بِددٚف  ـُ ُد َٓ َٓ َأْو ْؿ َو ُُ ددد ؿددٚل تًددٚػ: }َوَمددٚ َأْمددَقاُف

ُرَؾِٚت آِمُْقَن{َصٚحِلًٚ  ٌُ ُِقا َوُهْؿ يِف اْف ِّ ِػ باَِم َظ ًْ ُْٖوَفِئَؽ َ ُْؿ َجَزاء افوِّ  . ا4 َؾ

 

                                 
 .ٓٗسورة فصل   اآلدة   (ٔ)
 .ٕٔٔسورة الن    اآلدة   (ٕ)
 .ٜٛسورة النو   اآلدة   (ٖ)
 .ٖٚسورة سبمل  اآلدة   (ٗ)
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ا، وؿد جٚء هذا افٍِظ آِمِْغَ اجلّع يف حٚفٜ افْهٛ واجلر   اشؿ افٍٚظؾافهقرة افرابًٜ: 

 افًْٚويـ أتٜٔ: حتٝ إدراجٓٚ ثامين مرات، يُّـ

 أن صٚر ظذ خزائـ مكتٖمغ يقشػ ظِٔف افًالم إلخقتف بًد 

ددد إِن َصدددٚء اّمُ  دددقاْ ِمْكَ ُِ دددقاْ َظدددَذ ُيقُشدددَػ آَوى إَِفْٔدددِف َأَبَقْيدددِف َوَؿدددَٚل اْدُخ ُِ دددام  َدَخ َِ دددد ؿدددٚل تًدددٚػ: }َؾ

 ا1 آِمَِْغ{.

 تٖمغ اب تًٚػ فِّٗمْغ يف أخرة ب٘دخٚ ؿ دار افًالم، ومتتًٓؿ بًّْٔٓٚ 

الٍَم آِمَِْغ{. ًَ ُِقَهٚ بِ  ا2 }اْدُخ

ٍٜ آِمَِْغ{. َٓ
ؾِّ َؾٚـِ ُُ ٚ بِ َٓ  ا3 }َيْدُظقَن ِؾٔ

 إًٕٚم اب تًٚػ ظذ إمؿ افًٚبَٜ بًّْٜ إمـ 

ُٔقًتٚ آِمَِْغ{. ٌَِٚل ُب ـَ اجْلِ ُٕقاْ َيِْْحُتقَن ِم ٚ ـَ  ا4 د }َو

ددٚ ُؿددًرى َطددِٚهَرًة  َٓ َْددٚ ِؾٔ ـْ تِددل َبَٚر ددَرى اف  َُ ْؿ َوَبددْغَ اْف ُٓ َِْْددٚ َبْٔددَْ ًَ ددٚ }َوَج َٓ ددْرَ ِشددُروا ِؾٔ  ً ددٚ اف َٓ ٚ ِؾٔ َٕ ْر َوَؿددد 

ًٚمٚ آِمَِْغ{. َِٔٚ َ َوَأي  َف
 ا5 

 حتذير اب تًٚػ فألمؿ افيٚدٜ بًدم اؽسارهؿ بًّْٜ إمـ: 

قَن يِف َمٚ َهُٚهَْٚ آِمَِْغ{ ـُ  .ا6 }َأُتْسَ

 هٚ:تٖمغ اب تًٚػ فُِّٔف مقشك ظِٔف افًالم ظْد خقؾف مـ منٚهدة مًجزة افً 

                                 
 .ٜٜسورة دوس   اآلدة   (ٔ)
 .ٙٗسورة احلجر  اآلدة   (ٕ)
 .٘٘سورة الياان  اآلدة   (ٖ)
 .ٕٛسورة احلجر  اآلدة   (ٗ)
 .ٛٔسورة سبمل  اآلدة    (٘)
 .ٙٗٔسورة اللعراء  اآلدة    (ٙ)
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ْٛ َيدٚ ُمقَشدك َأْؿٌِدْؾ وَ  د َِّ ًَ َٚ َجدَٚن َوػ  ُمدْدبًِرا َوَاْ ُي َٖق  ـَ َِام  َرآَهٚ َ َْتزن  دْػ د }َوَأْن َأْفِؼ َظَهَٚك َؾ َٓ ََتَ

ِمَِْغ{. ْٔ ـَ ا ٕ َؽ ِم  ا1 إِ

 وأصحٚبف ب٘دخٚ ؿ افٌِد احلرام آمْغ  تٖمغ اب تًٚػ فرشقفف  ّد 

دْد َصدَدَق   ََ دَغ د }َف َِ ِِّ ُ آِمِْدَغ ُ َ دِجَد احْلَدَراَم إِن َصدٚء ام  ًْ ـ  اْدَ ُِ ْؤَيدٚ بِدٚحْلَؼِّ َفَتدْدُخ ُ َرُشدقَفُف افرن ام 

.}ًٌٚ َؾ ِمـ ُدوِن َذفَِؽ َؾتًْحٚ َؿِري ًَ قا َؾَج ُّ َِ ًْ َؿ َمٚ َاْ َت
ِِ ًَ ُٚؾقَن َؾ َٓ ََتَ ـَ  ي ِ كِّ ََ ْؿ َوُم ُُ  ا2 ُرُؤوَش

ادٍرد مـ افًٍؾ افربٚظل  آمـا، وؿد جٚء هذا افٍِظ مرة  فٍٚظؾاشؿ اافهقرة اخلٚمًٜ: 

 افًْقان أيت: حتٝ إدراجٓٚ واحدة يُّـ

 تٖمغ اب تًٚػ فرشِف وأوفٔٚئف يف افدٕٔٚ وأخرة

ـُ  ِم ْٗ ُدد ددالَُم اْد  ً وُس اف دددن َُ ددُؽ اْف
ٓ  ُهددَق اْدَِِ َ إِ َ ِ َٓ ددِذي  ُ اف  ِزيددُز ددد ؿددٚل تًددٚػ: }ُهددَق ام  ًَ ـُ اْف

ِّ
ددْٔ َٓ ُ اْد

قَن{ ـُ د  َظدام  ُيْؼِ
ِ
ُ ُشدٌَْحَٚن ام  زِّ َُ ٌ ُٚر اْدَُت اجْلَ

، وؿدد جدٚءت هدذا افٍِدظ يف شدٔٚق تًدداد أشدامء اب ا3 

 احلًْك، بام ؾٔٓٚ اشّف  ادٗمـا افذي يٗمـ ظٌٚده مـ ظذابف.

  أمـا مٚدة ٓشؿ افٍٚظؾ مـ ظذ آشتًامل افَرآين مِحقطٚت

 شدْـ إلثٌدٚت افُدريؿ افَدرآن افثالثدل، وآمدـ افربدٚظل يف  أمدـ مدٚدة اشدؿ افٍٚظدؾ مدـ جدٚء

 وهل ـام يٖيت: متْقظٜ وحَٚئؼ

شدْٜ دئْدٜ وحََٔددٜ تٚرخئدٜ تتّثدؾ يف أمهٔددٜ إمدـ افؼددظل وافَددري افدذي يتّتددع بدف افٌِددد 

ذ هددددذه إمدددغ، ؾقجدددقد افًٌُدددٜ افٌٔدددٝ احلددددرام ظدددذ هدددذا افْيدددٚم يّثدددؾ أشٚشددددٚ حلٍدددظ احلٔدددٚة ظددد

َر احْلَددَراَم  ْٓ دد ِْ ددِٚس َوافن  ًَٔٚمددٚ فِّ َٝ احْلَددَراَم ِؿ ٌَْٔدد َٜ اْف دد ٌَ ًْ َُ ددَؾ اّمُ اْف ًَ إرض، مهددداؿٚ فَقفددف تًددٚػ: }َج

                                 
 .ٖٔسورة القصص  اآلدة   (ٔ)
 .ٕٚسورة الففح  اآلدة   (ٕ)
 .ٖٕسورة احللر  اآلدة   (ٖ)
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اَمَواِت َوَمٚ يِف إَْرِض َوَأن  اّمَ   ً ُؿ َمٚ يِف اف َِ ًْ قاْ َأن  اّمَ َي ُّ َِ ًْ الَِئَد َذفَِؽ فَِت ََ ؾِّ  َواْ َْدَي َواْف ُُ   بِ
ٍ
ء َرْ

دددَٚن آِمًْدددٚ{، ، ا1 َظِِدددٌٔؿ{ ـَ دددُف  َِ هدددذا ومدددـ جِٔدددؾ ًّٕدددٜ اب تًدددٚػ ظدددذ شدددُٚن  ا2 وؿقفدددف: }َوَمدددـ َدَخ

ظددز مًددرة افزمددٚن افىقيِددٜ وؾددرة أمددْٓؿ وشددُْٔتٓؿ، إذ ـٔددػ يٍنددد ظددذ شددٌٔؾ ادثددٚل اجتٔددٚح 

حيدث هذا إمر بٚفًٌْٜ فٌِِد  مقجٜ آشتًامر افٌرت ظذ مجٔع ديٚر اإلشالم د تَريٌٚ د وفُـ ا

احلددرام، ٓ ٕن تِددؽ ادْىَددٜ ـٕٚددٝ ؿقيددٜ، ؾًندد ظددذ آشددتًامر أن يًٌددط ٍٕددقذه ظِٔٓددٚ، وفُددـ 

هْٚك ه ب ظز وجؾ يف هذا إمر، حٔٞ جًؾ اب تًٚػ هذا افٌِد آمْٚ، وأظىك إمـ فُدؾ 

ٍدٝ افْيدر بَدقة، ؾدٚجلزيرة مـ دخِف، هذا رء ٕدراه ظدز افتدٚريخ، وهدذه ادِحقطدٜ بٚفتحديدد تِ

تَْهدٝ مدـ أضراؾٓدٚ، واحتددؾ جْقَّدٚ، وؽرَّدٚ، وصدام ٚ، واجتٔحددٝ صدقاضئٓٚ افؼدؿٜٔ، وبَددل 

وشىٓٚ، وإمر ـذفؽ مـ ؿديؿ، ؾٚفٍرس وافروم ظذ امتداد ٍٕقذمهٚ ا يثٌدٝ  دؿ حُدؿ تِدؽ 

مًدتّرة، ؾًدٌحٚن  افًٌَٜ ادٌٚرـدٜ، ؾد٘ذا ادُدٚن فدف وودًٔتف اخلٚصدٜ، هٌدٜ مدـ اب تًدٚػ ٓ تدزال

ْؿ  ُُ دُىقاْ إَِفدْٔ ًُ ْؿ إِْذ َهدؿ  َؿددْقٌم َأن َيٌْ ُُ دْٔ َِ  َظ
ِ
َٝ اّم د َّ ًْ

ددُرواْ ِٕ ـُ ـَ آَمُْدقاْ اْذ دِذي َددٚ اف  َأْيددِدَ ُْؿ مدـ إٔدزل: }َيدٚ َأ ن

ِمُْددددقَن{ ْٗ ُ ددددِؾ اْد ـ  ََٔتَق  َؾِْ
ِ
ددددقاْ اّمَ َوَظددددَذ اّم َُ ْؿ َوات  ُُ ددددػ  َأْيددددِدَ ُْؿ َظددددْ َُ َؾ

ا آثددددر افددددْيؿ ادًجددددز وفددددذ، ا3 

ا ثدددددالث مدددددرات يف حدددددؼ مُدددددٜ ادُرمدددددٜ، وافٌٔدددددٝ افًتٔدددددؼ، آِمًْدددددٚاشدددددتًامل اشدددددؿ افٍٚظدددددؾ ادٍدددددرد  

وافددداخِغ ؾٔددف، واشددتًِّف يف ادددرة افرابًددٜ وإخددرة يف ٍٕددل ادًددٚواة بددغ ادددٗمـ وافُددٚؾر مددـ 

                                 
 .ٜٚسورة ادلالية  اآلدة   (ٔ)
قــال الراغــن  "أي  آمنــا مــن النــار  وقيــ  مــن بــيّي الــينيا الــ  تصــين مــن قــال  .ٜٚســورة آل عوــران  اآلدــة   (ٕ)

نْـ  ــي  ــاِة ال َــا يف احْلََي بـَُهم ِِ ــأِّ َع ــُي اّبُ لِيـُ َــا دُرِد ــْم ِلدال ــَواذُلُْم َوالَ َأْواَلُرُى ــَك َأْم ــيَ تـُْعِجْب ــاِفُروَن فــيهم  )}َف ــْم َك ــُهْم َوُى ــَض َأنُفُس َيا َوتـَْ َى
نهم من قال  لف،و اى  ومعناه أمر  وقي   أيمن االبطيت وقي   آمن يف حكم م  وذلـك كقولـك  وم ٘٘{الفوبة  

أي  يف حكم م  وادلعىن  ال جين أن دقفص منو  وال دقف  فيو   ٙٔٔسورة الن    اآلدة   }َىـَأا َحَيٌل َوَىـَأا َحَراٌت{
َّنال َجَعْلَنا َحَرًما آِمًنا َودـَُفَيطالُ  النالاُس ِمـْن َحـْوذلِِْم َأفَِباْلَباِ ـِ  دـُْؤِمنُـوَن َوبِِنْعَوـِة لال أن خيرج  وعلا ىأه الوجوه  }َأَوََلْ دـََرْوا أَ 

 .ٕٖ  ص ٔادلفررات يف غردن القرآن  كفاب األل   ج   " ٚٙسورة العنكبوت   اباِل َدْكُفُروَن{
 .ٔٔسورة ادلالية  اآلدة   (ٖ)



 وآاثره النفسية )يف ضوء القرآن الكرمي(-وموانعو -أسبابو –األمــــن 

 

233 

 

ا يف حدؼ َأْمًْدٚدر  َحٔٞ ادهر يف افدار أخرة، وا يرد يف افَرآن افُريؿ اشتًامل صقرة ادهد

 مُٚن إٓ يف افٌٔٝ افًتٔؼ إيذان َّذه اخلهقصٜٔ افتل ا ينٚرك ؾٔٓٚ افٌتٜ.

اشؿ افٍٚظؾ اجلّع يف حٚفٜ افرؾدع وافْهدٛ  شْٜ واؿًٜٔ وحََٜٔ اجتامظٜٔ تتّثؾ يف  لء 

ٚا، مدرات، أـثدر مدـ ودًػ ظددد ذـدر اشدؿ افٍٚظدؾ ادٍدرد   آِمًْد  آِمِْدَغا، ظؼد واجلر  آِمُْقَنا،

افتل جٚءت أربع مرات، ثالث مْٓٚ يف حدؼ افٌِدد احلدرام وافٌٔدٝ افًتٔدؼ، ومدرة واحددة يف حدؼ 

 أمـ يق  افُريؿ افَرآن بٖن افٌٚحٞ افَقل يًزز فدى وهذا إمـ إخروي فِّٗمـ خٚصٜ،

أمدـ افٍدرد، ؾد٘ذا ـٍدؾ أمدـ ادجتّدع ـٍدؾ  يدقل ا مدٚ آهدتامم مدـ وحتهْٔٓٚ ود اخلدقف اجلامظٜ

 افٍرد مـ بٚب أوػ.أمـ 

اشؿ افٍٚظؾ اجلّع يف حٚفٜ افرؾع  آِمُْقَنا يف شدٔٚق احلدديٞ  حََٜٔ دئْٜ  تتّثؾ يف  لء

ظدـ أحددقال ادددٗمْغ يف افدددار أخددرة ظددذ إظرابددف خددزا افددذي يًىددل مًْددك افدددوام وآشددتّرار 

جلّددع يف حٚفددٜ ـددام هددق افنددٖن يف افْنددٖة أخددرة، يف حددغ اشددتًّؾ افددْيؿ ادًجددز اشددؿ افٍٚظددؾ ا

افْهٛ  آِمَِْغا،  ظذ إظرابف صدٍٜ أو حدٚٓ افِتدغ ؿدد يًىٔدٚن مًْدك افددوام وآشدتّرار، وؿدد 

 ٓ يًىٕٔٚف، ـام هق افنٖن يف أحقال احلٔٚة افدٕٔٚ.

شْٜ دئْٜ وحََٜٔ اؿتهٚديٜ تتّثؾ يف أمهٜٔ صُر ًّٕٜ إمـ، إذ أن صُران افًْؿ يديّٓٚ 

ددْرُتْؿ إِن  َظددَذاِت وافٍُددران يزيِٓددٚ، ؿددٚل تًددٚػ ٍَ ـَ ْؿ َوَفددِئـ  ُُ  ٕ ْرُتْؿ َِٕزيددَد َُ ددْؿ َفددِئـ َصدد ُُ َن َربن َٖذ  : }َوإِْذ َتدد

 ، وافَريٜ افتل ـٚن يٖتٔٓٚ رزؿٓٚ رؽدا هل مُٜ ادُرمٜ.ا1 َفَنِديٌد{

 افًدٔٚق يف أمدـ افثالثددل مدٚدة مددـ اشددؿ ادًٍدقل وردافهدٌٜٔ اخلٚمًددٜ: اشدؿ ادًٍددقل، 

 افًْقان أيت: حتٝ إدراجٓٚ يُّـ، مرة واحدة افَرآين

                                 
 .ٚسورة لبراىيم  اآلدة   (ٔ)
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ِددددددؿ  خدددددقف ادددددددٗمْغ مددددددـ ظددددددذاب اب تًددددددٚػ: ؿددددددٚل تًددددددٚػ: ـْ َظددددددَذاِب َرَِّّ دددددد ـَ ُهددددددؿ مِّ ددددددِذي }َواف 

قَن} َُ ٍِ ْندد ِددْؿ َؽددْرُ َمددُْٖمقٍن}27من ، وؿددد جددٚء هددذا افٍِددظ يف شددٔٚق تًددداد ا1 {{28{ إِن  َظددَذاَب َرَِّّ

 صٍٚت ظٌٚد اب ادهِغ.

 افًدٔٚق يف أمدـ افثالثدل مدٚدة مدـ صٌٜٔ ادٌٚفٌٜ وردتافهٌٜٔ افًٚدشٜ: صٌٜٔ ادٌٚفٌٜ، 

  :مهٚ أربع ظؼة مرة وّـ صقرتغ سؾٔتغ  افَرآين

ء هدذا افٍِدظ إحددى ظؼدة مدرة، يُّـد صٌٜٔ ادٌٚفٌٜ افهقرة إوػ:  إدراجٓٚد  َأِمدٌغا، وؿدد جٚد

 افًْٚويـ أتٜٔ: حتٝ

ظِٔٓؿ افهالة وافًالم بقصػ أمغ بًّْدك:  مدٖمقنا، وبٕٚمٕٚدٜ وصػ افرشؾ افُرام 

  أمغا، بًّْك افثَٜ وهل ود اخلٕٜٔٚ.

َِٕٚصٌح َأِمٌغ{ د ؿٚل تًٚػ: ْؿ  ُُ ْٚ َف َٕ ْؿ ِرَشِٚٓت َرتِّ َوَأ ُُ ٌُ ِِّ }ُأَب
 .ا2 

َِام   د ؿٚل تًٚػ: ِز َؾ ٍْ ُؽ اْئُتقيِن بِِف َأْشَتْخِِْهُف فَِْ
دٌغ }َوَؿَٚل اْدَِِ ُِ َٔدْقَم َفدَدْيَْٚ ِم ٕ َؽ اْف ُف َؿَٚل إِ َّ  ِ ـَ

 .ا3 َأِمٌغ{

ْؿ َرُشقٌل َأِمٌغ{ د ؿٚل تًٚػ: ُُ  مخس مرات. .ا4 }إيِنِّ َف

ْؿ َرُشقٌل َأِمٌغ{ د ؿٚل تًٚػ: ُُ  إيِنِّ َف
ِ
ٌََٚد ام  وا إَِ   ِظ }َأْن َأدن

  ا.5 

                                 
 .ٕٛ -ٕٚسورة ادلعارج   اآلدة   (ٔ)
 .ٛٙسورة األعرال  اآلدة   (ٕ)
 .ٗ٘سورة دوس   اآلدة   (ٖ)
  وذلك يف حض رس  م نوح وىـور وبـاو ولـوط ٛٚٔ  ٕٙٔ  ٖٗٔ  ٕ٘ٔ  ٚٓٔسورة اللعراء  اآلّيت    (ٗ)

 وشعين عليهم السيت 
 .ٛٔسورة الياان  اآلدة   (٘)
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مقنا، حلغ بقصدػ أمددغ  مدٖد د اب افهدٚد وإمٕٚدٜد  أمدغا، بًّْددك افثَدٜد وهددل  وصدػ بًددض ظٌدٚد

 ود اخلٕٜٔٚ.

دِقَي  د ؿٚل تًٚػ:  ََ ْٔدِف َف َِ ِٚمدَؽ َوإيِنِّ َظ ََ دقَم ِمدـ م  َُ َٕٚ آتَِٔؽ بِِف َؿٌَْؾ َأن َت ِـّ َأ ـَ اجْلِ ٌٝ مِّ ري ٍْ }َؿَٚل ِظ

 ا.1 َأِمٌغ{

ٜ وهدل وصػ مَٚم ادتَغ يف اجلْٜ بقصػ أمغ  مدٖمقنا، وإمٕٚدٜ  أمدغا، بًّْدك افثَد

 ود اخلٕٜٔٚ.

ٍٚم َأِمٍغ{ ؿٚل تًٚػ: ََ َغ يِف َم َِ  .ا2 }إِن  اْدُت 

وصدػ جزيدؾ أمددغ افًدامء بقصدػ أمددغ  مدٖمقنا، وإمٕٚدٜ  أمددغا، بًّْدك افثَدٜ وهددل 

 ود اخلٕٜٔٚ.

 .ا.3 }ُمَىٍٚع َثؿ  َأِمٍغ{ د ؿٚل تًٚػ:      

َِمددُغا بددٚفتًريػ، وؿددد جددٚء هددذا افٍِددظ ثددالث مددرات،  صددٌٜٔ ادٌٚفٌددٜ افهددقرة افثٕٚٔددٜ: ْٕ  ا

 افًْٚويـ أتٜٔ: حتٝ إدراجٓٚ يُّـ

َِمغ  مٖمقنا، وإمٕٜٚ  أمغا، بًّْك افثَٜ وهدل  ْٕ وصػ جزيؾ أمغ افًامء بقصػ ا

 ود اخلٕٜٔٚ.

َِمُغ{ ؿٚل تًٚػ: ْٕ وُح ا َزَل بِِف افرن َٕ {
 .ا4 

                                 
 .ٜٖسورة النو   اآلدة   (ٔ)
 .ٔ٘سورة الياان  اآلدة   (ٕ)
 .ٔٔسورة الفكودر  اآلدة   (ٖ)
 .ٖٜٔسورة اللعراء  اآلدة   (ٗ)
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  َ ْٕ ِمدددُغ  مدددٖمقنا، وإمٕٚدددٜ  أمدددغا، بًّْدددك افثَدددٜ وصدددػ مقشدددك ظِٔدددف افًدددالم بقصدددػ ا

 وهل ود اخلٕٜٔٚ.     

َِمُغ{ د ؿٚل تًٚػ:  ْٕ ِقين ا ََ ـِ اْشَتَْٖجْرَت اْف  اْشَتِْٖجْرُه إِن  َخْرَ َم
ِٝ ٚ َيٚ َأَب ْٝ إِْحَدامُهَ  .ا1 }َؿَٚف

َِمُغ  مدٖمقنا، وإمٕٚدٜ  أمدغا، بًّْدك افثَدٜ وهدل ودد   ْٕ وصػ مُٜ ادُرمٜ بقصػ ا

 اخلٕٜٔٚ     

َِمِغ{. د ؿٚل تًٚػ:  ْٕ ِد ا َِ ٌَ  ا.2 }َوَهَذا اْف

 أمـ مٚدة مـ فهٌٜٔ ادٌٚفٌٜ ظذ آشتًامل افَرآين مِحقطٚت

وهدل  متْقظدٜ وحَدٚئؼ شدْـ إلثٌدٚت افُدريؿ افَرآن يف أمـ مٚدة جٚءت صٌٜٔ ادٌٚفٌٜ مـ

 ـام يٖيت:

شددْٜ دئْددٜ وحََٔددٜ تٚرخئددٜ تتّثددؾ يف افرصددٔد إخالؿددل اجلددؿ افددذي ؾىددر اب تًددٚػ ظِٔددف 

احلٍدٚظ  أمـ افرشٚٓت افًامويٜ، ومـ ثدؿ ظذ فِحٍٚظ رشِف افُرام ظِٔٓؿ افهالة وافًالم،

جدددز فًِدددْد افَدددرآين ظدددذ أمدددـ افٌؼددديٜ وبَدددٚئٓؿ، ومدددـ ذفدددؽ ظدددذ شدددٌٔؾ ادثدددٚل تزـٔدددٜ افدددْيؿ ادً

ادنددتّؾ ظددذ أمددغ افًددامء جزيددؾ، وأمددغ إرض  ّددد ظِددٔٓام افهددالة وافًددالم ـددام صددقرتف 

 شقرة افتُقير.

حََٔدددددٜ أخالؿٔدددددٜ ؾىريددددددٜ تتّثدددددؾ يف ترشددددددٔخ خِدددددؼ إمٕٚدددددٜ يف ادجتّددددددع ادًدددددِؿ، ؾددددددٕٚمـ 

 إخروي ثّرة فألمـ وإمٕٜٚ يف افدٕٔٚ، ٕن إمـ ٓ يتًٌض.

شدددْٜ دئْدددٜ وحََٔدددٜ ؽٌٔٔدددٜ تتّثدددؾ يف ـدددقن مُدددٜ ادُرمدددٜ هدددل أـثدددر افٌَدددٚع يف إرض أمْدددٚ، 

حتََٔٚ فتحريؿ اب تًٚػ  ٚ حتريام ذظٔٚ وؿدريٚ يقم خِؼ افًّقات وإرض هذا أوٓ، وأمدٚ 

                                 
 .ٕٙسورة القصص  اآلدة   (ٔ)
 .ٖسورة الف   اآلدة   (ٕ)
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ثٕٚٔٚ: ؾٚشتجٚبٜ فددظقة أبْٔدٚ إبدراهٔؿ اخلِٔدؾ ظِٔدف افًدالم، وأمدٚ ثٚفثدٚ: ؾِقجدقد افٌٔدٝ احلدرام يف 

دَؽ  مُٜ ادُرمٜ افذي يّثؾ مًٌْٚ فألمـ وإمٚن يف افًٚا ؿٚل تًٚػ: ًَ ت ٌِِع اْ َُدى َم  ٕ }َوَؿُٚفقا إِن 

ددُ   ِرْزًؿدٚ ِمدـ ف 
ٍ
ء دؾِّ َرْ ـُ دَراُت  َّ ٌَدك إَِفْٔدِف َث ُدْؿ َحَرًمدٚ آِمًْدٚ جُيْ دـ    ُِّ َّ ُٕ ـْ َأْرِودَْٚ َأَوَاْ  َتَخى ْػ ِم ـ  ُٕ د

ُِ ٚ َوَف  ٕ

َثَرُهؿْ  ـْ قَن{. َأ ُّ َِ ًْ  .      ا1 َٓ َي

ٜ افًٚبًٜ: ادهدر،  ، افَرآن أربع مرات افًٔٚق يف أمـ افثالثل مٚدة مـ ادهدر وردافهٌٔ

  :وذفؽ ظذ صقرتغ سؾٔتغ مهٚ

 حتددٝ إدراجٓددٚ  ََأْمًْددٚا، وؿددد جددٚء هددذا افٍِددظ مددرتغ، يُّددـ ادهدددر افهددقرة إوػ:

 افًْقإغ أتٔغ:

 افيٚهرة يف تٖمغ افٌٔٝ احلرام تٖمْٔٚ ذظٔٚ وؿدريٚ:أيٜ افربٕٜٚٔ 

ِٚم إِْبَراِهَٔؿ ُمَهذ  َوظَ  ََ ُذواْ ِمـ م 
ِ ِس َوَأْمًْٚ َواَت   ِْٚ ًٜ فِّ َٝ َمَثَٚب ٌَْٔ َِْْٚ اْف ًَ ٚ د ؿٚل تًٚػ: }َوإِْذ َج َٕ ْد ِٓ

َغ وَ  ٍِ ِٚئ َرا َبْٔتَِل فِِى  ِّٓ ُجقِد{إَِػ إِْبَراِهَٔؿ َوإِْشاَمِظَٔؾ َأن َض ًن ِع اف ـ  َغ َوافرن
ٍِ ٚـِ ًَ  .ا2 اْف

 أيٜ افربٕٜٚٔ افيٚهرة يف حتَٔؼ افقظد اإل ل بتٖمغ ادٗمْغ يف افًٓد اددين:  

ؿد ؿٚل تًٚػ:  ُٓ  ْ ٍَ
دَتْخِِ ًْ َٔ دٚحِلَِٚت َف دقا افه  ُِ

ِّ ْؿ َوَظ ُُ ـَ آَمُْقا ِمدْ ِذي ُ اف  داَم  }َوَظَد ام  ـَ َْرِض  ْٕ يِف ا

دددِ  ًْ ددـ َب ؿ مِّ ُٓ َفْ  ٌَدددِّ ُٔ دد َ ُددْؿ َوَف َٙ ددِذي اْرَت ُؿ اف  ُٓ ـ  َ ُددْؿ ِديددَْ ددَْ ُِّ َّ ُٔ ْؿ َوَف ِٓ
ـَ ِمددـ َؿددٌِِْ ددِذي ََِػ اف  ْؿ اْشدَتْخ ِٓ  َخددْقِؾ

ُْٖوَفِئَؽ ُهُؿ ا َد َذفَِؽ َؾ ًْ َر َب ٍَ ـَ قَن ِت َصًْٔئٚ َوَمـ  ـُ َٓ ُيْؼِ ِْل  َٕ ٌُُدو ًْ قَن{َأْمًْٚ َي َُ ِٚش ٍَ  ا.3 ْف

ًٜ   ادهدددر افهددقرة افثٕٚٔددٜ:  حتددٝ إدراجٓددٚ ا، وؿددد جددٚء هددذا افٍِددظ مددرتغ، يُّددـَأَمَْدد

 افًْقإغ أتٔغ:

                                 
 .ٚ٘سورة القصص  اآلدة   (ٔ)
 .ٕ٘ٔسورة البقرة  اآلدة   (ٕ)
 .٘٘سورة النور  اآلدة   (ٖ)
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أيددٜ افربٕٚٔددٜ افيددٚهرة يف حتَٔددؼ افقظددد اإل ددل بتددٖمغ ادددٗمْغ يف افًٓددد اددددين أثْددٚء ؽددزوة 

ًٜ ، بددددر دددَٚس َأَمَْددد ًَ ُؿ افْن ُُ دددٔ نِّ ٌَ ؿ بِدددِف  ؿدددٚل تًدددٚػ: }إِْذ ُي ـُ دددَر ِّٓ َُٔى ددداَمء َمدددٚء فِّ  ً دددـ اف ؿ مِّ ُُ دددْٔ َِ ُل َظ ْْدددُف َوُيَْدددزِّ مِّ

َٝ بِِف إَْؿَداَم{ ٌِّ ْؿ َوُيَث ُُ ُِقبِ بَِط َظَذ ُؿ َْٔىِٚن َوفَِرْ ْؿ ِرْجَز افن  ُُ َٛ َظْ  ا.1 َوُيْذِه

ْدٚء ؽدزوة أيٜ افربٕٜٚٔ افيدٚهرة يف حتَٔدؼ افقظدد اإل دل بتدٖمغ اددٗمْغ يف افًٓدد ادددين أث 

ٌٜ َؿددْد ، أحددد دد ٍَ ْؿ َوَضآِئ ُُ ددْ ًٜ مِّ دد ٍَ َنددك َضآِئ ٌْ ًٚشددٚ َي ًَ ٕن  ًٜ ددؿِّ َأَمَْدد ٌَ ددِد اْف ًْ ددـ َب ؿ مِّ ُُ ددْٔ َِ ؿددٚل تًددٚػ: }ُثددؿ  َإٔددَزَل َظ

ـَ إَْمدِر  َْدٚ ِمد قُفدقَن َهدؾ ف  َُ  َي
ِٜ د  ٔ
ـ  اجْلَِٚهِِ  َؽدْرَ احْلَدؼِّ َطد

ِ
ْؿ َيُيْندقَن بِدّٚم ُٓ ًُ ٍُ ْؿ َإٔ ُٓ تْ  ُؿدْؾ إِن  َأمَه 

ٍ
ء ِمدـ َرْ

دد ٌء م  ـَ إَْمددِر َرْ ددَٚن َفَْددٚ ِمدد ـَ قُفددقَن َفددْق  َُ َٓ ُيٌْددُدوَن َفددَؽ َي ددٚ  ؿ م 
ِٓ دد ًِ ٍُ ددقَن يِف َإٔ ٍُ  خُيْ

ِ
 
ِ
ددُف م  ِ ـُ ٚ ُؿتَِِْْددٚ إَْمددَر 

تْددُؾ إَِػ  ََ ُؿ اْف ِٓ ددْٔ َِ َٛ َظ تِدد ـُ ـَ  ددِذي َز اف  ْؿ َفددَزَ ُُ
ُٔددقتِ ْددُتْؿ يِف ُب ـُ ددْق  ٌَْٔددَتِعَ اّمُ َمددٚ يِف َهُٚهَْددٚ ُؿددؾ ف 

ْؿ َوفِ ِٓ ًِ َمَوددِٚج

ُدوِر{ ٌٔؿ بَِذاِت افهن
ْؿ َواّمُ َظِِ ُُ ُِقبِ َص َمٚ يِف ُؿ ح  َّ ُٔ

ْؿ َوفِ ـُ  .ا2 ُصُدوِر

  أمـا: مٚدة فِّهدر مـ ظذ آشتًامل افَرآين مِحقطٚت

 يٖيت: وهل ـام متْقظٜ، وحَٚئؼ شْـ إلثٌٚت افُريؿ افَرآن يف أمـ مٚدة جٚء ادهدر مـ

شدددددْٜ دئْدددددٜ وحََٔدددددٜ تٚرخئدددددٜ تتّثدددددؾ يف إطٓدددددٚر أيدددددٜ افربٕٚٔدددددٜ يف حتَٔدددددؼ إمدددددـ افؼدددددظل 

وافَدري افذي يتّتع بف افٌِد إمدغ، وفدذا آثدٚر افدْيؿ ادًجدز اشدتًامل ادهددر  َأْمًْدٚا يف حدؼ 

 افٌٔدٝ افًتٔددؼ، ٕٕددف مهدددر إمددـ وافىّْٖٕٔددٜ ظددذ هدذه افًٌددٔىٜ، ومددـ ثددؿ أمددـ افددداخِقن ؾٔددف،

دٚ }وهق مـ آيٚتف افٌْٔٚت ادنٚر إفٔٓٚ يف ؿٚل تًٚػ:  ـً ٌََٚر َٜ ُم د  ُ ٌَ ِ ِذي بِ ِس َف  ُوِوَع فِِْٚ 
ٍٝ
َل َبْٔ إِن  َأو 

َغ}
ِ
َٚد ًَ ِْ ٟن 96َوُهًدى فِّ  َظدَذ افْ دِٚس ِحد

ِ
ّ
ِ
دَٚن آِمًْدٚ َوم ـَ دُف  َِ ُٚم إِْبَراِهَٔؿ َوَمـ َدَخ ََ ِّٔدٌَْٚت م  { ِؾِٔف آَيٌٚت َب

 ٌَ َغ}اْف
ِ
َٚد ًَ ـِ اْف ِ٘ن  اب َؽَِْل َظ َر َؾ ٍَ ـَ ـِ اْشَتَىَٚع إَِفِْٔف َشٌِٔالً َوَمـ   َم

ِٝ
 .ا3 {{97ْٔ

                                 
 .ٔٔسورة األنفال  اآلدة   (ٔ)
 .ٗ٘ٔسورة آل عوران  اآلدة   (ٕ)
 .ٜٚ -ٜٙسورة آل عوران  اآلدة   (ٖ)
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ا، وظددا مدـ اب تًدٚػ فُدؾ مدـ َأْمًْدٚ  ادهددر شْٜ واؿًٔدٜ وحََٔدٜ تٚرخئدٜ تتّثدؾ يف  دلء

ظٓددددددد  يف افًٓددددددد ادددددددين ظٓدددددد افندددددقـٜ وافدوفددددددٜ، بًدددددد افًٓدددددد ادُدددددلا 1 آمدددددـ مدددددـ بًدددددد افٍُدددددر

آشتوًٚف وآوىٓٚد وافتخدقف، ؾَٚمدٝ فعشدالم دوفدٜ حرشدٝ ثقابدٝ افدديـ، وٕؼدت 

ا دايددددٜ بددددغ افْددددٚس، ومددددـ ثددددؿ طٓددددرت يف افًٓددددد اددددددين طددددٚهرة افٍْددددٚق ادالزمددددٜ فَددددقة افىددددرف 

ادٓٚب، هذا مٚ شامه افَرآن افُريؿ يف آيٜ افْقر بٚفتُّغ، ومٚ إمـ إٓ ثّرة مـ ثامر افتُّغ 

ُة  ؿدددٚل تًدددٚػ: وافًدددزة، دددز 
ًِ  اْف
ِ
 
ِ
ََذل  َوم ْٕ دددٚ ا َٓ ََظدددزن ِمْْ ْٕ ـ  ا ُْٔخدددِرَج  َف

ِٜ َْدددٚ إَِػ اْدَِديَْددد ًْ َج قُفدددقَن َفدددِئـ ر  َُ }َي

قَن{ ُّ َِ ًْ َٓ َي َغ 
َِ ـ  اْدَُِْٚؾ

ُِ ِمَِْغ َوَف ْٗ ُّ  .ا2 َوفَِرُشقفِِف َوفِِْ

ًٜ   ادهدددر شددْٜ دئْددٜ وحََٔددٜ ًٍٕددٜٔ تتّثددؾ يف  ددلء ا، وظددًدا مددـ اب تًددٚػ فًٌدددٚده َأَمَْدد

ادَٚتِغ يف شٌِٔف يف افًٓد ادددين ظٓدد افندقـٜ وافدوفدٜ، بًدد افًٓدد ادُدل ظٓدد آشتودًٚف 

وَن َأن   ددْؿ َوَتدددَقدن ُُ َددٚ َف تِْغِ َأق  ٍَ دددِٚئ ُؿ اّمُ إِْحددَدى افى  ـُ ددُد
ًِ وآوددىٓٚد وافتخددقف، ؿددٚل تًدددٚػ: }َوإِْذ َي

 ِٜ ـَ ْق { َؽْرَ َذاِت افن  ـَ دِٚؾِري َُ َىدَع َدابِدَر اْف َْ ِاَِمتِدِف َوَي َُ ْؿ َوُيِريدُد اّمُ َأن حُيِدؼ  احلَدؼ  بِ ُُ قُن َف ُُ َت
"ويف ، ا3 

                                 
اسفسناٌل مقّرٌِر دلـا يف قولـو تعـاة  } ىأا ىو ادلرجح بياللة السياع كوا ج ت بو أبو السعور رمحو م تعاة فقال  " (ٔ)

عنـو بطردـض الفالصـردِح ومبـٌ  لففابـيِ  مـا ُأ ـ   مـن الوعـي الكـرمِي وُمعـربٌ  ٗ٘  اآلدة  َوِلن ُتِطيُعوُه تـَْهَفُيوْا{ سورة النور
ٌن دلــا ىــو ادلــراُر للطالاعــة الــ  نــيَ  ِــا نيودالــة الــ  ىــل مــن آاثر االىفــياِء ومفئــوِّ دنيالــِة والي  ــعاراِت اليِّ  فيــو مــن فنــون السال

أيِّ  الفـٍة كـان  ويف أيِّ وقـٍ  كـان  االىفياُء  وادلراُر للأدن آمُنوا ك   من اتالص  لسميان بعي الُكفر علا اس يع من
ال َمن آمَن مـن  الفـِة ادلُنـافق  فقـ  وال َمـن آمـَن بعـي نـ وِل اآلدـة الكرميـِة ف سـن ضـرورَة عوـوِت الوعـي الكـرمي للكـ ِّ  

ُة والسالـيُت ولنُمـِة كافالًة فاخلطاب يف منكم لعامالِة الَكَفرِة ال للونافق  اابالة  ىأا وَمن جعَ  اخلطاَب للنال ِّ عليو الصالي
ا بيانيالٌة فقي َنََى عوالا دقفئيِو  ُعووًما علا أنال )ِمن( تبعيئيالٌة  أْو لو عليِو الساليُت ودلن معو من ادلُؤمنَ  ُاصوًبا علا أَّنال

ـا دليــُض بلــملنو عليـو السالــيُت عراحــَ " لرشـار الع   ص  ٗقــ  الســليم  ج  سـباُع الــنال،ِم الكــرمِي وسـياقُو عنــازَل  وأبعــَي عوال
ٖٜٔ- ٔٗٓ. 

 .ٛسورة ادلنافقون  اآلدة   (ٕ)
 .ٚسورة األنفال  اآلدة    (ٖ)
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ا وإبددال افًْدٚس مْٓدٚ إجيدٚز ـثدر، يددل ظدذ أن إمدـ وا ددوء اشدتقفٔٚ ظِدٔٓؿ ؾددقر  ًٜ ـِّدٜ  َأَمَْد

درى أجٍدٚقؿ، وإٕدام يدًْس مدـ أمد َُ ـ، وزايِدف اخلدقف، واخلدٚئػ ترٕٔؼ افًْٚس، وأخذ دبٔدٛ اف

 .ا1 ٓ يْٚم، بؾ يرى أظداءه يف ـؾ مُٚن" 

افَرآين مدرة  افًٔٚق يف أمـ افثالثل مٚدة مـ اشؿ ادُٚن وردافهٌٜٔ افثٚمْٜ: اشؿ مُٚن، 

 افًْقان أيت: حتٝ إدراجٓٚ يُّـ ،واحدة

يددٖمـ ؾٔددف  وجددقب ؿٌددقل إجددٚرة ادؼددك إلشددامظف ـددالم اب تًددٚػ، ثددؿ إبالؽددف ادُددٚن افددذي

 ظذ ًٍٕف:

دفُ  ٌْ  ُثدؿ  َأْبِِ
ِ
دالََم اّم ـَ َع  َّ د ًْ َِٖجْرُه َحت دك َي َغ اْشَتَجَٚرَك َؾد

ـِ ـَ اْدُْؼِ  د ؿٚل اب تًٚػ: }َوإِْن َأَحٌد مِّ

قَن{ ُّ َِ ًْ ٓ  َي ُْؿ َؿْقٌم  َٖق   .ا2 َمَْٖمَُْف َذفَِؽ بِ

 أمـ مٚدة ٓشؿ ادُٚن مـ مِحقطٜ ظذ آشتًامل افَرآين 

وهدل  واؿًٔدٜ وحََٔدٜ شدْٜ دئْدٜ، إلثٌدٚت افُدريؿ افَدرآن يف أمدـ مدٚدة مدـ اشؿ مُٚنجٚء 

حمٚيددٜ افَددرآن افُددريؿ دٌدددأ حريددٜ آظتَددٚد، ؾددال جيددقز اشددتًامل اإلـددراه وافتخقيددػ واإلرهددٚب 

ـِ َؿدد ي ددَراَه يِف افدددِّ ـْ َٓ إِ َ بحدٚل مددـ إحددقال يف  ددٚل افدددظقة إػ اب تًددٚػ، ؾَقفدف شددٌحٕٚف: } ٌَددغ  د ت 

 ٍِ َٓ إ َك  ََ ْرَوِة اْفدُقْث ًُ دَؽ بِدْٚف ًَ ّْ دِد اْشَت ََ  َؾ
ِ
ِمـ بِدّٚم ْٗ دُٚؽقِت َوُيد دْر بِٚفى  ٍُ ُْ ـْ َي د َّ لِّ َؾ ٌَ ـَ اْف ْصُد ِم َهدَٚم افرن

ٌٔع َظِِددٌٔؿ{ ِّ َ َددٚ َواّمُ َشدد
، ٕددص  ُددؿ ٓ ٕٚشددخ فددف، ومددـ ثددؿ ـٕٚددٝ افًِددٜ يف ؿتددٚل ادؼددـغ يف ا3 

ؿ هل احلرابٜ، ٓ  رد ـٍرهؿ ينٓد فذفؽ ظديد مـ إدفٜ، مْٓٚ أيٜ افتل وقء افَرآن افُري

                                 
  ٚاليرودش  زلل اليدن احلوصل  لعراب القرآن الكرمي وبيانو  رار اليوامة  رار ابـن كرـت  رملـض  بـتوت  ط  (ٔ)

 .ٕ٘٘ـ  ٔ٘٘  ص ٔت  ج  ٜٜٜٔىـ   ٕٓٗٔ
 .ٙسورة الفوبة  اآلدة   (ٕ)
 .ٕٙ٘سورة البقرة  اآلدة   (ٖ)
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مًْددٚ ادقجٌددٜ بًٍددؾ إمددر تٌِٔددغ ادؼددك فُِّددٚن افددذي يددٖمـ ؾٔددف ظددذ ًٍٕددف، هددذه احلََٔددٜ افتددل 

 تَيض فعشالم بًٚدٜٔ افرشٚفٜ وشامحٜ افدظقة ادٍسى ظِٔٓٚ.

 :ظٚمٜ مالحيٜ

 وآشدؿ، واشدؿ وادودٚرع، افداميض، افًٍدؾ بهدٌٜٔ افَدرآين افًدٔٚق يف مدٚدة أمدـ جدٚءت

يف شدٔٚق ادددح وافدذم ظدذ  ادًٍقل، وصٌٜٔ ادٌٚفٌدٜ، وادهددر، واشدؿ ادُدٚن، افٍٚظؾ، واشؿ

إمددر افكددحيٜ، إٓ أن  صددٌٜٔ تددرد حًددٛ افٍُٔٔددٜ افتددل تتًددٚضك مددع هددذه افًّْددٜ اجلِِٔددٜ، وا

إمددـ يف افٍْددقس، وتٌددٞ افًددُْٜٔ يف أرجددٚء  افَددرآن افُددريؿ ؿددد ٕهددٛ افًالمددٚت افتددل تنددٔع

مٗشًدٚ فألمددـ ظدذ اخددتالف إٔقاظدف ومًددتقيٚتف،  جدٚء ؿددد افُددريؿ افَددرآن أن ذفدؽ افُدقن،

ـْ َرُشدددقُل يدددداوم ظدددذ هدددذه افُِدددامت، ـدددٚن  اب وفددذفؽ ـدددٚن رشدددقل  ددد ُُ دددقُل: "َاْ َي َُ دددَر َي َّ ـَ ُظ اْبددد

ددد اب ًِ ّْ َظَقاِت ِحدددَغ ُي  افدددد 
ِ
َٓء ُٗ َٔٚ َيددَدُع َهددد ْٕ َٜ ىِف افددددن ددد َٔ ِٚؾ ًَ َُٖفَؽ اْف دددك َأْشددد ِّٕ دددؿ  إِ ُٓ  ِ ك َوِحدددَغ ُيْهددٌُِح  اف

ددددؿ  اْشدددد ُٓ  ِ ددددَٚى، َوَأْهددددِذ، َوَمددددِٚػ، اف َٔ َٜ ىِف ِديِْددددك َوُدْٕ دددد َٔ ِٚؾ ًَ ددددَق َواْف ٍْ ًَ َُٖفَؽ اْف ددددك َأْشدددد ِّٕ ددددؿ  إِ ُٓ  ِ ُسْ َوأِخددددَرِة، اف

 ٍَ دؿ  اْح ُٓ  ِ ـْ َرْوَظدٚتِك، اف ـْ ِصداَمِػ، َظْقَراتِك، َوآِمد ِْٔدك َوَظد
ِّ ـْ َي دك، َوَظد

ٍِ ـْ َخِْ ـْ َبدْغِ َيدَدى  َوِمد يِْْدك ِمد

ـْ حَتْتِكا." تَِؽ َأْن ُأْؽَتَٚل ِم َّ َي ًَ ـْ َؾْقِؿك َوَأُظقُذ بِ  ا1 َوِم

 
 

                                 
أبو راور  سليوان بن األشع   السنن  حققـو وقابلـو  بـ  احلـافن ابـن حجـر وسـبعة أبـول أاـرى ه عوامـة   (ٔ)

( ٕٔٔ. لب )كفـاب األربت ٕٗٓٓىــ   ٕ٘ٗٔ  ٕرار القبلة للرقافة والنلر  جية  مؤسسة الـرّين  بـتوت  ط 
  واحليد  لسناره مفص   ورجالو ،قـات  وعـيه ٖ٘ٛـ  ٖٗٛ  ص ٘ج    ٗٚٓ٘ما دقول لذا أببح  رقم احليد  

 األلبا  يف ب يح أيب راور.
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 املبحث الثاني:
 ره النفسية يف ضوء القرآن الكريموآثا، أسباب األمن وموانعو

 وؾٔف ثالثٜ مىٚفٛ:

 أشٌٚب إمـ يف وقء افَرآن افُريؿ.ادىِٛ إول: 

 ادىِٛ افثٚين: مقإع إمـ يف وقء افَرآن افُريؿ.

 ادىِٛ افثٚفٞ: أثٚر افًٍْٜٔ فألمـ يف وقء افَرآن افُريؿ.     

 

 املطلة األول: 
 أسباب األمن يف ضوء القرآن الكريم

بًد افتتٌع ادقوقظل ٔيٚت إمـ يف افًٔٚق افَرآين تٌغ أن أشٌٚب وجقد إمـ وافتل 

هددل ذوط فتحََددف أربًددٜ أشددٌٚب ترجددع بٚظتٌددٚر أصددِٓٚ ومْنددئٓٚ إػ شددٌٛ واحددد رئددٔس هددق 

 اإليامن افهحٔح بٚب تًٚػ، افذي يًتِزم إشٌٚب افثالثٜ افٌٚؿٜٔ وهل: 

 افًٌٛ افثٚين: افًّؾ افهٚفح.

 ًٌٛ افثٚفٞ: حتّؾ إمٕٜٚ وأدائٓٚ.اف

 افًٌٛ افرابع: اجلٓٚد يف شٌٔؾ اب. 

 وشٖتْٚول هذه إشٌٚب إربًٜ بٚفٌٔٚن وهل ـام يٖيت.
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 : افًٌٛ إول: اإليامن افهحٔح بٚب تًٚػ

إليدامن هدق افتهدديؼ افدذى مًدف اإليامن افتهديؼ اجلٚزم افذي ٓ خيٚفىدف ريدٛ، وتَددم أن ا

ـَ بددٚإليامن{اإليددامن يف افَِددٛ، ؿددٚل افددرازي: " و ددؾأمددـ،  ددِئ َّ ٌُددُف ُمىْ يدددل ظددذ أن  ا1 ؿقفددف: }َوَؿِْ

وؿددددد جًددددؾ وأرـٕٚدددف شددددتٜ ثٌتدددٝ بٚفُتددددٚب وافًدددْٜ وإمجددددٚع إمدددٜ، ا 2 " دددؾ اإليددددامن هدددق افَِددددٛ

ِٕك  افرشددقل  َْٖخِزْ  أصددقل اإليددامن شددتٜ أمددقر ـددام يف خددز جزيددؾ ادنددٓقر حٔددٞ شددٖفف "َؿددَٚل َؾدد

ـَ بِ  ِم ْٗ َٔددْقِم أِخددِر، َوُتدد ِف، َواْف
ُتٌِددِف، َوُرُشددِِ ـُ تِددِف، َو َُ ، َوَمالَِئ

ِ
ـَ بِددٚم  ِم ْٗ ـِ اإِليدداَمِن. َؿددَٚل:  َأْن ُتدد ددَدِر َظدد ََ ْٚف

ِه" ِه َوَذِّ
 ا3 َخْرِ

ُؿ   ُٓ ويتًدددى اإليددامن بٚفٌددٚء، وافددالم،  ؿددٚل اإلمددٚم افددرازي ظْددد تًٍددره فَقفددف تًددٚػ: }َوِمددْْ

ـَ  ددِذي دداف  ِمَِْغ َوَرحْمَ ْٗ دد ُّ ـُ فِِْ ِم ْٗ  َوُيدد
ِ
ـُ بِددّٚم ِم ْٗ ددْؿ ُيدد ُُ قُفددقَن ُهددَق ُأُذٌن ُؿددْؾ ُأُذُن َخددْرٍ ف  َُ ُذوَن افْ ٌِددل  َوَي ْٗ ٌٜ ُيدد

 َ ُدْؿ َظدَذاٌب َأفِدٌٔؿ{،
ِ
ُذوَن َرُشدقَل اّم ْٗ ـَ ُيد دِذي ْؿ َواف  ُُ ـَ آَمُْقاْ ِمدْ ِذي  ِ ؾد٘ن ؿٔدؾ: ِاَ ظددى اإليدامن " ا4 فِّ

ى إػ اب ادراد مْدف: افتهدديؼ افدذي إػ اب  بٚفٌٚء وإػ ادٗمْغ بٚفالمق ؿِْٚ: ٕن اإليامن ادًد 

هق َٕٔض افٍُر، ؾًدى بٚفٌٚء، واإليامن ادًدى إػ اددٗمْغ مًْدٚه: آشدتامع مدْٓؿ، وافتًدِٔؿ 

 ًَ ٌَ ـُ َفَؽ َوات  ِم ْٗ ُٕ َْرَذُفقَن{فَق ؿ ؾٔتًدى بٚفالم، ـام يف ؿقفف تًٚػ: }َؿُٚفقا َأ ْٕ   ا 6 "ا5 َؽ ا

                                 
 .ٙٓٔسورة الن    اآلدة    (ٔ)
ت  ج  ٜٔٛٔىــ   ٔٓٗٔ  ٔمفاتيح الغين  رار الفكر  بـتوت  لبنـان  ط  الرازي  فير اليدن ه بن عور   (ٕ)

 .ٕ٘ٔ  ص ٕٓ
كفاب اسميان  لب بيان اسسيت واسميـان واسحسـان  ووجـوب اسميـان ت،بـات قـير م تعـاة    ب يح مسلم بلرح النووي  (ٖ)

 .ٓٙٔـ  ٗٗٔ  ص  ٔج  
 .ٔٙسورة الفوبة  اآلدة  (ٗ)
 .ٔٔٔسورة اللعراء  اآلدة   (٘)
  ٜٔٔ  ص ٙٔمفاتيح الغين  ج   (ٙ)
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وممٚ يددل ظدذ أن اإليدامن افهدحٔح بدٚب  تًدٚػ هدق افًدٌٛ افدرئٔس إلٕتدٚج إمدـ يف افددٕٔٚ 

 وأخرة دفٔالن:

افدددفٔؾ إول: ؿكدد إمددـ ظددذ ادددٗمْغ ييٓددر ذفددؽ يف ؿقفددف اب تًددٚػ ظددذ فًددٚن اخلِٔددؾ 

دُتؿْ  ـْ ْٔدَػ َأَخددُٚف َمدٚ َأْذَ ـَ ْؿ  ظِٔدف افًدالم: }َو ُُ ددْٔ َِ ْل بِدِف َظ  َمددٚ َاْ ُيَْدزِّ
ِ
دُتؿ بِدّٚم ـْ دْؿ َأْذَ ُُ  ٕ ددُٚؾقَن َأ َٓ ََتَ َو

قَن} ُّ َِ ًْ ُْتْؿ َت ـُ ـِ إِن  ْغِ َأَحؼن بَِْٕٚم ََ ِري ٍَ َٖين اْف ٚ َؾ ًٕ دقاْ إِياَمَقُدؿ بُِيِْدٍؿ 81ُشَِْىٚ ًُ ـَ آَمُْقاْ َوَاْ َيٌِِْ ِذي { اف 

ـُ َوهُ  َتُدوَن}ُأْوَفدِئَؽ َ ُُؿ إَْم ْٓ ؾ٘ذا ـٚن آشتَرار وافًُْٜٔ، وافىّْٖٕٔدٜ واحلاميدٜ ا 1 {ا،82ؿ من

مـ ادُٚره،  هق ادًْك احلََٔل فألمـ يف افَرآن افُريؿ، ؾ٘ن إمـ هق ثّرة فعيامن اخلدٚفص 

افَْل، إٕف أمـ افٍْس، وأمـ ادجتّع، وأمـ إمدٜ ادًدِّٜ، وإمدـ بًّْدٚه افندٚمؾ ًّٕدٜ مدـ 

يك َّٚ إٓ ادٗمْقن افهٚدؿقن، افذيـ يًٌدون اب وحده، ؾٚجلزاء مـ جْس افًّدؾ، اب ٓ حي

{وجددزاء اإليددامن هددق إمددـ، ؿددٚل أفددقد: " ـِ ْغِ َأَحددؼن بِددَْٕٚم ََ ددِري ٍَ َٖين اْف ـددالم مرتددٛ ظددذ ا 2 }َؾدد

إُٕددددٚر خقؾددددف ظِٔددددف افًددددالم يف  ددددؾ إمددددـ، مددددع حتَددددؼ ظدددددم خددددقؾٓؿ يف  ددددؾ اخلددددقف، مًددددقق 

إلجلٚئٓؿ إػ آظساف بٚشتحَٚؿف ظِٔف افًالم فام هدق ظِٔدف مدـ إمدـ، وبًددم اشدتحَٚؿٓؿ فدام 

هؿ ظِٔف، وإٕام جدلء بهدٌٜٔ افتٍودٔؾ ادندًرة بٚشدتحَٚؿٓؿ فدف يف اجلِّدٜ ٓشدتْزا ؿ ظدـ رتٌدٜ 

ادُددٚبرة وآظتًددٚف بًددقق افُددالم ظددذ شددْـ اإلٕهددٚف، وادددراد بددٚفٍريَغ افٍريددؼ أمددـ يف 

إمـ، وأمـ يف  ؾ اخلقف، ؾ٘يثٚر مٚ يف افْيؿ افُريؿ ـام ؿٔؾ ظذ أن يَٚل: ؾٖيْدٚ أحدؼ  ؾ 

بدددٕٚمـ إٔدددٚ أم إٔدددتؿق فتٖـٔدددد اإلجلدددٚء إػ اجلدددقاب احلدددؼ بٚفتٌْٔدددف ظدددذ ظِدددٜ احلُدددؿ، وافتٍدددٚدي ظدددـ 

                                 
 .ٕٛـ  ٔٛسورة األنعات  اآلدة  (ٔ)
 .ٔٛاآلدة سورة األنعات   (ٕ)
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حَٔدٜ افتكيح بتخىئتٓؿ افتل ربام تدظق إػ افِجٚج وافًْدٚد، مدع اإلصدٚرة بدام يف افدْيؿ إػ أن أ

ًٌٚ  ؿ يف افتقحٔد  ا1 "إمـ ٓ َتهف ظِٔف افًالم بؾ تنّؾ ـؾ مقحد ترؽٔ

بتحَٔددؼ افنددقـٜ ادتّثِددٜ   ا2 وظددد اب تًددٚػ فُددؾ مددـ آمددـ مددـ بًددد افٍُددر افدددفٔؾ افثددٚين:

بٚٓشدددتخالف وافتُّدددغ وافدوفدددٜ، ومدددٚ إمدددـ إٓ ثّدددرة مدددـ ثدددامر افتُّدددغ وافًدددزة، ؿدددٚل تًدددٚػ 

ؿ يِف مَررا  ُٓ  ْ ٍَ
دَتْخِِ ًْ َٔ دٚحِلَِٚت َف دقا افه  ُِ

ِّ ْؿ َوَظ ُُ ـَ آَمُْقا ِمْ ِذي ُ اف  فقظده اإل ل افُريؿ: }َوَظَد ام 

َفْ   ٌَدددِّ ُٔ دد َ ُددْؿ َوَف َٙ ددِذي اْرَت ُؿ اف  ُٓ ـ  َ ُددْؿ ِديددَْ ددَْ ُِّ َّ ُٔ ْؿ َوَف ِٓ
ـَ ِمددـ َؿددٌِِْ ددِذي ََِػ اف  دداَم اْشددَتْخ ـَ َْرِض  ْٕ ددـ ا ؿ مِّ ُٓ

ِد  ًْ قَن{َب َُ ِٚشد ٍَ ُْٖوَفِئَؽ ُهُؿ اْف َد َذفَِؽ َؾ ًْ َر َب ٍَ ـَ قَن ِت َصًْٔئٚ َوَمـ  ـُ َٓ ُيْؼِ ِْل  َٕ ٌُُدو ًْ ْؿ َأْمًْٚ َي ِٓ  ا3 ،َخْقِؾ

ؾًِدؼ حهدقل آشدتخالف يف إرض، وافتُّدغ فِدديـ، وإبددال اخلدقف بدٕٚمـ، ظِدؼ ذفددؽ 

افثدددٚين: افًّدددؾ افهدددٚفح، هدددذا  ـِدددف ووظدددد بدددف إن حتَدددؼ أمدددران اثْدددٚن: إول: اإليدددامن افهدددحٔح،

دددددددقا افتًِٔدددددددؼ افؼدددددددضل ؾٓدددددددؿ مدددددددـ افتكددددددديح افًْدددددددقاين  ُِ ِّ ْؿ َوَظ ُُ ـَ آَمُْدددددددقا ِمدددددددْ دددددددِذي ُ اف  }َوَظدددددددَد ام 

ٚحِلَِٚت{ ادنًر بًِٜ احلُؿ، وهق ادًْجؿ مدع اصدساط افًٌدٚدة ب وحدده اخلٚفهدٜ مدـ  ا4 ،افه 

قَن ِت َصددددًْٔئٚ ـُ دددد َٓ ُيْؼِ ِْل  َٕ ٌُُدو ًْ ـَ إِن  ا5 ،{افؼددددك.}َي ددددِذي وممددددٚ يٗيددددد هددددذا افتَريددددر ؿقفددددف تًددددٚػ: }اف 

 
ِ
 
ِ
دِر َوم َُ ـِ اْدُْ ُروِف َوَقَدْقا َظد ًْ دَٚة َوَأَمدُروا بِدْٚدَ ـَ دالََة َوآَتدُقا افز  َْرِض َأَؿُٚمقا افه  ْٕ ُهْؿ يِف ا  ْٚ  ُ ُٜ م  د ٌَ  َظِٚؿ

ُُمقِر{. ْٕ  ا6 ا

                                 
روح ادلعــا  يف تفســت القــرآن الع،ــيم والســبع اآللوســل  أبــو الرنــاء شــهاب الــيدن زلوــور بــن شــكري البغــياري   (ٔ)

 .ٕٙٓـ  ٕٚٓ  ص ٚادلرا   رار لحياء الرتاث العريب  بتوت  لبنان  بيون رقم  بعة  وال اتردخ نلر  ج  
 مات أيب السعور رمحو م تعاة يف تقردر ذلك.ىأا ىو ادلرجح بياللة السياع وقي سبض كيت اس (ٕ)
 .٘٘سورة النور  اآلدة   (ٖ)
 .٘٘سورة النور  اآلدة   (ٗ)
 .٘٘سورة النور  اآلدة    (٘)
 .ٔٗسورة احلج  اآلدة   (ٙ)
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ا يف حددؼ ضٚئٍددٜ مددـ افٌؼدد إٓ يف َأْمًْددٚر  َوا يددرد يف افَددرآن افُددريؿ اشددتًامل صددقرة ادهددد

حؼ مـ حتذ بٚإليامن افهحٔح مـ بًد ـٍره،  إيذان بخهقصٜٔ اددٗمْغ افدذيـ ا يندٚرـقا يف 

وؿددد يَددقل ابددـ ظٚصددقر رحمددف اب تًددٚػ يف تَريددر هددذا افقظددد اإل ددل افُددريؿ: "هددذه ادحْددٜ أبددًدا، 

 َوْظدهؿ بٕٚمـ أن َوَظددهؿ بٚٓشدتخالف يف ـٚن ادًِّقن واثَغ بٕٚمـ وفُـ اب ؿدم ظذ

ٚ  ؿ بٖن شْٜ اب إٔف ٓ تٖمـ أمٜ بدٖس ؽرهدٚ حتدك  ًٓ إرض ومتُغ افديـ وافؼيًٜ ؾٔٓؿ تٌْٔ

تُقن ؿقيٜ مُْٜٔ مّْٓٔدٜ ظدذ أصدَٚظٓٚ. ؾٍدل افقظدد بٚٓشدتخالف وافتُّدغ وتٌدديؾ اخلدقف 

ٔنددٗ فتحهددٔؾ أشددٌٚبف مددع وددامن  افتقؾٔددؼ  ددؿ وافْجددٚح إن هددؿ أخددذوا يف ذفددؽ، أمًْددٚ إيددامء إػ افتٓ

اَم  افرشدقل وأّن مالك ذفؽ هدق ضٚظدٜ اب و  ٕ ِ٘ دقا َؾد ِ٘ن َتَقف  ُشدقَل َؾد دقا افر  ًُ ٔ
َ َوَأضِ دقا ام  ًُ ٔ

}ُؿدْؾ َأضِ

ُشدقِل  قُه َ َْتُدوا َوَمٚ َظَذ افر  ًُ ٔ
ٚ حُمُِِّْتْؿ َوإِن ُتىِ ؿ م  ُُ ْٔ َِ ِْٔف َمٚ حُمَِّؾ َوَظ َِ ٌَالَُغ اْدٌُِدُغ{َظ ٓ  اْفد ، وإذا ا 1 إِ

حّؾ آهتداء يف افٍْقس ٕنٖت افهٚحلٚت ؾٖؿٌِٝ مًدٌٌٚ ٚ تْٓدٚل ظدذ إمدٜ، ؾٕٚشدٌٚب هدل 

 .ا2 "اإليامن وظّؾ افهٚحلٚت

 افًٌٛ افثٚين: افًّؾ افهٚفح:

ـَ آ دددِذي ُ اف  حٕٚف: }َوَظدددَد ام  ْؿ وذفدددؽ مددٚد ٕدددص ظِٔدددف افقظدددد اإل دددل افُدددريؿ يف ؿقفدددف شددٌد ُُ َمُْدددقا ِمددْد

ـ  َ ُددؿْ  َ دْد ُِّ َّ ُٔ ْؿ َوَف ِٓ
ِِْ ـَ ِمدـد َؿدٌد ددِذي ََِػ اف  دداَم اْشددتَْخ ـَ َْرِض  ْٕ ؿ يِف ا ُٓ  ْ ٍَ

ددتَْخِِ ًْ َٔ حِلَِٚت َف دٚد ددقا افه  ُِ
ِّ ُؿ َوَظ ُٓ َ  ِديددْد

قنَ  ـُ د َٓ ُيْؼِ َِْٕل  ًٌُُْدو ْؿ َأْمًْٚ َي ِٓ ًِْد َخْقِؾ ؿ مِّـ َب ُٓ َفْ  َٙ َ ُْؿ َوَفٌَُٔدِّ دَد َذفِدَؽ  اف ِذي اْرَت ًْ دَر َب ٍَ ـَ ْئًٚ َوَمـد  ِت َصٔد

قَن{ َُ ِٚشدددد ٍَ ُْٖوَفِئددددَؽ ُهددددُؿ اْف ع يف ا3 َؾ فح، وفددددذفؽ صدددٚد إليامن افهددددحٔح ٓ يٍْددددؽ ظدددـد افًّددددؾ افهدددٚد ، ؾدددٚد

                                 
 .ٗ٘سورة النور  اآلدة   (ٔ)
بـيون رقـم  بعـة  وال اتردـخ نلـر  ج  ابن عاشور  ه الطاىر  الف ردر والفنودر  اليار الفونسية للنلـر  تـون    (ٕ)

 .ٕٕٛـ  ٖٕٛ  ص ٛٔ
 .٘٘سورة النور  اآلدة   (ٖ)
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فح أهدددؿ فدددقازم  ر أن افًّدددؾ افهددٚد فح، ظدددذ اظتٌددٚد ٚق افَدددرآين جددددا اؿدددسان اإليدددامن بٚفًّدددؾ افهددٚد افًددٔد

 دظقى ٓ مهداق  ٚ.اإليامن افهحٔح، وإٓ صٚر اإليامن  رد 

وٓ يٍدددقت هْددددٚ افتٌْٔدددف ظددددذ مِحدددظ هددددق ؽٚيددددٜ يف افروظدددٜ افٌٕٔٚٔددددٜ، وهدددق اشددددتًٔٚب افًّددددؾ 

 افهٚفح جلّٔع إظامل افؼظٜٔ افتل تًَؿ إػ ؿًّغ:

 إول: افنًٚئر افدئْٜ مثؾ أرـٚن اإلشالم اخلًّٜ، افتل هل ظٌٚدات  وٜ.

حرـٜ احلٔدٚة يف  ٚٓ دٚ ادختٍِدٜ، مثدؾ زيدٚرة  افثٚين: إظامل افدٕٔقيٜ افتل تًتقظٛ مجٔع

 ادرى، وإمٚضٜ إذى ظـ افْٚس، واحلٔقإٚت، وظـ افُقن بٖهه.

 افًٌٛ افثٚفٞ: حتّؾ إمٕٜٚ وأدائٓٚ:

"أصدددددؾ إمدددددـ ضّْٖٕٔدددددٜ افدددددٍْس وزوال اخلدددددقف، وإمدددددـ وإمٕٚدددددٜ وإمدددددٚن يف إصدددددؾ 

ن ظِٔٓددٚ اإلًٕددٚن يف إمددـ، وتددٚرة اشددام فددام مهددٚدر، ؾٔجًددؾ إمددٚن تددٚرة اشددام فِحٚفددٜ افددٝ يُددق

دددقاْ يدددٗمـ ظِٔدددف اإلًٕدددٚن ٕحدددق ؿقفدددف تًدددٚػ:  ُٕ ق ُشدددقَل َوََتُ دددقاْ اّمَ َوافر  ُٕ ق َٓ ََتُ ـَ آَمُْدددقاْ  دددِذي دددٚ اف  َ }َيدددٚ َأ ن

قَن{ ُّ َِ ًْ ْؿ َوَإُٔتْؿ َت ُُ
ٚتِ َٕ بدَْض فذفؽ يَدٚل: اخلٕٔٚدٜ خمٚفٍدٜ احلدؼ  ا2 أي: مٚ ائتّْتؿ ظِٔف"، ،ا1 َأَمٚ

 افًٓد يف افن، ؤَٕض اخلٕٜٔٚ: إمٕٜٚ،

وإمٕٚددٜ بٍّٓقمٓددٚ افقاشددع يًددتقظٛ افددديـ بجّٔددع صددًٌف، وأبددرز مًددٚا إمٕٚددٜ: تقحٔددد 

إؿدٚم افهددالة، وإيتدٚء افزـدٚة، واجلٓددٚد يف شدٌٔؾ اب، وإمدر بددٚدًروف وافْٓدل ظددـ اب تًدٚػ، و

دددد َٕ ََمٚ ْٕ دددٚ َظَرْودددَْٚ ا  ٕ ددددٚ ادُْدددر، ؿدددٚل تًددددٚػ: }إِ َٓ َِْْ
ِّ
ََٖبْغَ َأن حَيْ ددددِٚل َؾددد ٌَ َْرِض َواجْلِ ْٕ ددداَمَواِت َوا  ً َٜ َظدددَذ اف

} ًٓ ق ُٓ ُِقًمٚ َج َٚن َط ـَ ُف   ٕ ُٚن إِ ًَ ٕ ٚ اإْلِ َٓ َِ ٚ َوحَمَ َٓ ـَ ِمْْ َْ ٍَ   ا3 َوَأْص

                                 
 .ٕٚسورة األنفال  اآلدة   (ٔ)
 .ٕٖ  ص ٔادلفررات يف غردن القرآن  ج   (ٕ)
 .ٕٚسورة األح اب  اآلدة   (ٖ)
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وؿدد ددح افَددٚيض افٌٔودٚوي افًٌدد افنددّق  دٍٓدقم إمٕٚددٜ بدٓفدٜ افًدٔٚق وهددق يٍند آيددٜ 

ٕ ٚإمٕٜٚ:" دٚ  }إِ َٓ ـَ ِمْْ َْ ٍَ دٚ َوَأْصد َٓ َِْْ
ِّ
َظَرْوَْٚ إمٕٜٚ َظدَذ افًدّقات وإرض واجلٌدٚل َؾدَٖبْغَ َأن حَيْ

دددٚ اإلًٕدددٚن{ تَريدددر فِقظدددد افًدددٚبؼ بتًيدددٔؿ افىٚظدددٜ، وشدددامهٚ أمٕٚدددٜ مدددـ حٔدددٞ إقدددٚ واجٌدددٜ  َٓ َِ َوحَمَ

ٕٚدٝ ذات إداء، وادًْك: أقٚ فًيّٜ صٖقٚ بحٔدٞ فدق ظرودٝ ظدذ هدذه إجدرام افًيدٚم، وـ

صدددًقر وإدراك ٕبدددغ أن حيِّْٓدددٚ، وأصدددٍَـ مْٓدددٚ، وحمِٓدددٚ اإلًٕدددٚن مدددع ودددًػ بْٔتدددف ورخدددٚوة 

ُِقًمدٚ{ حٔدٞ ا يدػ  دَٚن َط ـَ دُف   ٕ ؿقتف، ٓ جرم ؾٚز افراظل  ٚ، وافَدٚئؿ بحَقؿٓدٚ بخدر افدداريـ، }إِ

{ بُْف ظٚؿٌتٓٚ، وهذا وصػ فِجْس بٚظتٌٚر إؽِٛ ًٓ ق ُٓ  ا1 "َّٚ وا يراع حَٓٚ }َج

وتًٍددر إمٕٚدددٜ يف آيددٜ إحدددزاب بٚفىٚظدددٜ ادىَِددٜ ب ورشدددقفف هدددق افتًٍددر ادًْدددجؿ مدددع 

دٓفددٜ إمٕٚددٜ افٌِقيددٜ وافًددٔٚؿٜٔ، أمددٚ افدٓفددٜ افٌِقيددٜ ؾالصددساك إمٕٚددٜ مددع إمددـ واإليددامن يف 

ٕٜ اجلذر افٌِقي افذي يدور ظذ مًْك افىّْٖٕٜٔ وافًُْٜٔ، وأمٚ افدٓفٜ افًٔٚؿٜٔ ؾُِقن إمٚ

ِٜ اب " ا2 جٚء ظَٔٛ افىٚظٜ، ؿٚل أبدق افًدًقد ظْدد تًٍدره ٔيدٜ إمٕٚدٜ فدام  بدغ  ِظَيدؿ صدِٖن ضٚظد

ورشدقفِف بٌٔدِٚن مدآِل اخلدٚرجغ ظْْٓدٚ مدـ افًدذاِب إفدِٔؿ، ومْدٚل ادُدراظغ  دٚ مدـ افٍدقِز افًيدِٔؿ، 

، ِٜ ظٔ ٛ ذفَؽ بٌِٔٚن ظيِؿ صِٖن مٚ ُيقجٌٓٚ مـ افت ُٚفِٔػ افؼ   َ وصًقبٜ أمِرهدٚ بىريدِؼ افت ّثٔدِؾ  ظ

ٌُددقِل وآفتددزاِم، وظددز  ََ  وترـِٓددٚ، صدددَر ظددُْٓؿ بًددد اف
ِٜ مددع اإليددذاِن بددٖن  مددٚ صدددَر ظددُْٓؿ مددـ افى ٚظدد

ٍددددغ وائتّددددَْٓؿ ظِٔٓددددٚ،   ِ ٌٜ أودَظٓددددٚ اب تًددددٚػ ادُ ددددٚ حَددددقٌق مرظٔدددد ددددٚ ظددددذ أق  ًٓ  تٌْٔ
ِٜ ظْٓددددٚ بٕٚمٕٚدددد

                                 
د  وأسرار الفملود   لعيار وتقيمي  البيئاوي  َّنبر اليدن أبو اخلت عبي م بن عور بن ه اللتازي  أنوار الفن   (ٔ)

  بيون اتردـخ نلـر  ٔه عبي الرمحن ادلرعللل  رار لحياء الرتاث العريب  مؤسسة الفاردخ العريب  بتوت  لبنان  ط 
 .ٕٓٗ  ص ٗج  

 .ٕٚسورة األح اب  اآلدة   (ٕ)
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ـِ افى   َٔٓٚ بحً َِّ َٛ ظِٔٓؿ تِ ِٜ ظِٔٓدٚ وأداِئٓدٚ وأوج ِٜ وإَٓٔدِٚد، وأمدَرُهؿ بّراظِٚ دٚ، وادحٚؾيد ٚظ

 مـ حَقِؿٓٚ"
ٍ
 ا1 مـ ؽِر إخالٍل بقء

ؾّـ افددظقة إػ حتّدؾ إمٕٚدٜ وأدائٓدٚ، افددظقة إػ اجدتامع ـِّدٜ ادًدِّغ، وافتحدذير مدـ 

قاْ بَِحٌْدِؾ افتٍرق، وضٚظٜ وٓة إمقر بٚدًروف، وظدم اخلروج ظِدٔٓؿ، ؿدٚل تًدٚػ: }َواْظتَ  ُّ ِهد

ؿْ  ُُ ددقبِ ُِ َػ َبددْغَ ُؿ َٖف  ْددُتْؿ َأْظددَداء َؾدد ـُ ْؿ إِْذ  ُُ ددْٔ َِ  َظ
ِ
َٝ اّم دد َّ ًْ

ددُرواْ ِٕ ـُ ُؿددقاْ َواْذ ر  ٍَ َٓ َت دٚ َو ًً ٔ
 مَجِ
ِ
ٌَْحُتؿ  اّم َْٖصدد َؾ

دَذفِ  ـَ دٚ  َٓ ْْ ؿ مِّ ـُ دَذ ََ ٕ َٖ ـَ افْ دِٚر َؾ د دَرٍة مِّ ٍْ ٚ ُح ٍَ ُْتْؿ َظدَذَ َصد ـُ ٚ َو ًٕ تِِف إِْخَقا َّ ًْ
ِ دْؿ بِْ ُُ  ِ ًَ دْؿ آَيٚتِدِف َف ُُ ُ اّمُ َف ٌَدغِّ َؽ ُي

ددددددْؿ ا2 َ َْتددددددُدوَن{ ُُ َٛ ِرحُي ُِقاْ َوَتددددددْذَه َندددددد ٍْ َٓ َتَْددددددَٚزُظقاْ َؾَت ددددددقاْ اّمَ َوَرُشددددددقَفُف َو ًُ ٔ
، وؿددددددٚل تًددددددٚػ }َوَأضِ

} ـَ ٚبِِري واْ إِن  اّمَ َمَع افه  َواْصِزُ
 .ا3 

افًٔٚد، ؾٖـد افؼدع ظدذ أمهٔدٜ اجدتامع وٓ صؽ أن أمـ ادجتًّٚت مْقط بٚشتَرارهؿ 

افُِّٜ، وأن افؼ ـؾ افؼ يف مْٚزظٜ إمر أهِف، يَقل اإلمٚم افَرضٌل رحمف اب ظْد تًٍدره 

ددَؽ فِِْ ددِٚس إَِمًٚمددٚ َؿددَٚل  ُِ ـ  َؿددَٚل إيِنِّ َجِٚظ ُٓ مَت  َٖ دداَمٍت َؾدد
ِِ َُ ددُف بِ  َوِمددـ فَقفددف تًددٚػ: }َوإِِذ اْبددَتَذ إِْبددَراِهَٔؿ َربن

َغ{
ِ ِ
ِدي افي ٚد ْٓ َٓ َيَُْٚل َظ تِل َؿَٚل  ي  م يُدقن "ا، ا4 ُذرِّ شدتدل مجٚظٜد مـد افًِدامء َّدذه أيٜد ظدذ أن اإلمٚد

م بدددذفؽ، وهدددق افدددذي أمدددر  ن وافٍودددؾ مدددع افَدددقة ظدددذ افَٔددٚد أٓ   افرشدددقل مددـد أهدددؾ افًددددل واإلحًددٚد

زظقا إمددر أهِددفا ئر أوػ مدـد  ،ا5 يْدٚد م اجلدٚد وافددذي ظِٔددف إـثددر مدـد افًِددامء: أن افهددز ظددذ ضٚظدٜد اإلمدٚد

                                 
 ٖٚٗـ  ٖٙٗ  ص ٗلرشار العق  السليم  ج   (ٔ)
 .ٖٓٔسورة آل عوران  اآلدة   (ٕ)
 .ٙٗسورة األنفال  اآلدة   (ٖ)
 .ٕٗٔسورة البقرة  اآلدة   (ٗ)
َعلَــا السالـْوِع َوالطالاَعــِة يف اْلُعْســِر  -ملسو هيلع هللا ىلص-)َلدـَْعنَــا َرُسـوَل اباِل  أارجـو مســلم مـن حــيد  عبـارة بــن الصــام  بلفـن  (٘)

َنا َوَعَلا َأْن الَ نـَُنازَِع اأَلْمَر َأْىَلُو َوَعلَـا َأْن  َنَوـا ُكنالـا الَ َواْلُيْسِر َواْلَوْنَلِ  َواْلَوْكَرِه َوَعَلا َأ،ـََرٍة َعَليـْ ََنَـاُل يف  نـَُقـوَل ِلحْلَـضِّ َأدـْ
  ص ٕٔ(  ب يح مسلم للرح النووي  كفاب اسمارة  لب وجوب  اعة األمراء يف غت معصية  ج   اباِل َلْوَمَة الَلِمٍ 

 .ٕٕٛـ  ٕٕٚ
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ىدددالق  خلقف، وإراؿددٜد افددددمٚء، وٕا اخلدددروج ظِٔدددف، ٕن يف مْٚزظتدددف، واخلدددروج ظِٔدددف اشدددتٌدال إمددـد بددٚد

 .ا1 أيدي افًٍٓٚء، وصـ افٌٚرات ظذ ادًِّغ، وافًٍٚد يف إرض"

 مالحيٜ:

ٛ" أن افٌٚحٞد ويدرى رة بًدد ذو  "افثٚفٞد افًٌد ق ، ؾتجددر اإلصٚد ،  آيٜد إمٕٜٚد أن إػ صّد مُٜٔد

ق   ، وهددذا ادِحددظ افندّد ًّدٜد إمدـد فٔػ افؼددظٜٔ افتددل تْددتٟ بٚفيددورةٕ  ول يف دٓفتٓدٚد مجٔددع افتُدٚد تتْدٚد

ام ؾنددد إمٕٚددٜد بٚفىٚظددٜد ادىَِددٜد ب ورشدددقفف ػ حٔددْد وي رحمدددف اب تًددٚد م افٌٔوددٚد ،  ؿدددد سح بدددف اإلمددٚد

ًٓ َشدِديًدا}اشدتًْٚدا ظدذ دٓفدٜد  َ َوُؿقُفدقا َؿددْق دقا ام  َُ ـَ آَمُْددقا ات  دِذي َدٚد اف  ػ: }َيٚد َأ ن ل تًٚد ٚق ؿدٚد ِْح 70افًٔد { ُيْهدِد

اًم} َز َؾدْقًزا َظئِد ْد َؾٚد ََ َ َوَرُشقَفُف َؾ ْؿ َوَمـ ُيىِْع ام  ُُ ُٕقَب ْؿ ُذ ُُ ْر َف
ٍِ ٌْ ْؿ َوَي ُُ ْؿ َأْظاَمَف ُُ َٜ 71َف د َٕ ََمٚ ْٕ َٚ ا ٚد َظَرْوْد  ٕ { إِ

دددُف َظددد  ٕ ُن إِ ددٚد ًَ ٕ ددٚد اإْلِ َٓ َِ ددٚد َوحَمَ َٓ ـَ ِمْْ َْ ٍَ ددٚد َوَأْصددد َٓ َِْْ
ِّ
ََبْغَ َأن حَيْ ِل َؾددٖد ددٚد ٌَ َْرِض َواجْلِ ْٕ ددداَمَواِت َوا  ً ُِقًمددٚد َذ اف َن َط ددٚد ـَ

{ ًٓ ق ُٓ  ا2 {{.72َج

 اجلٓٚد يف شٌٔؾ اب: افرابع: افًٌٛ

د: اشددتٍراغ د وهددق افًدددو، ضِدٛد يف افقشددع اجلٓدٚد م: جٓدٚد هر، افًدددو ثالثدٜد أؿًدٚد د  افيدٚد وجٓدٚد

قظٚن:  افًدوّ  وجٓٚد افٍْس، وجٓٚد افنٔىٚن،  افيٚهرٕ 

 إول: جٓٚد افدؾع. 

 افثٚين: جٓٚد افىِٛ.

                                 
القـــر    أبـــو عبـــي م ه بـــن أمحـــي بـــن أيب بكـــر  اةـــامع ألحكـــات القـــرآن وادلبـــ  دلـــا تئـــونو مـــن الســـنة وآي  (ٔ)

م بــن عبــي اةســن الرتكــل  شــارق يف يقيــض ىــأا اةــ ء ه رضــوان عرقسوســل  مؤسســة الرســالة  يقيض عبــي الفرقــان 
 .ٖٓٚ  ص ٕت  ج  ٕٙٓٓىـ   ٕٚٗٔ  ٔبتوت  لبنان  ط 

 .ٕٚـ  ٔٚسورة األح اب  اآلدة   (ٕ)
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ددك  ًَ دْؿ َوَظ ُُ ْئًٚ َوُهدَق َخددْرٌ ف  َرُهدقاْ َصدٔد ُْ ددك َأن َت ًَ دْؿ َوَظ ُُ ددْرٌه ف  ـُ ُل َوُهدَق  َتدٚد
َِ ُؿ اْف ُُ ْ ٔد َِ َٛ َظ تِدد ـُ ػ: } ل تًٚد ؿٚد

ْئً  ٌنددقاْ َصدٔد
ددقَن{َأن حُتِ ُّ َِ ًْ َ َت ددُؿ َوَإٔددتُْؿٓ  َِ ًْ ددْؿ َواّمُ َي ُُ ٚ َوُهددَق َذَ ف 

ُل{بًّْك ؾروددف   ا1  َتدٚد َِ ُؿ اْف ُُ ْ دٔد َِ َٛ َظ تِدد ـُ و}

 ظذ ادٗمْغ. ويف ؾروف ثالثٜ أؿقال:

 . إول: إٔف ظذ أصحٚب رشقل اب 

 ، ٍٚيٜد ِٓؿ أبًدا حتك يَدقم بدف مـد ؾٔدفـ  وهدذا ؿدقل مجٓدقر افثٚين: إٔف خىٚب فُؾ أحد مـ افْٚسـ 

 افٍَٓٚء.

ؾ مًِؿ يف ظْٔف أبًدا ، وهذا ؿقل شًٔد بـ ادًٔٛ.  ا2 افثٚفٞ: إٔف ؾرض ظذـ 

وافذي يسجح ظْد افٌٚحٞ هق افتٍهٔؾ، ؾحُؿ جٓٚد افدؾع هق ؾرض ظذ افًدغ، وأمدٚ 

 جٓٚد افىِٛ ؾٍرض ظذ افٍُٚيٜ.

مٌدًٚذا، ييٓدر  ربًىدٚ إمدـحهقل  وبغ اب شٌٔؾ يف اجلٓٚد بغ افُريؿ افَرآن ربط وؿد

 ذفؽ ظذ يف  ٚفغ:

 ادجٚل إول: حهقل إمـ يف شٚحٚت افَتٚل، وذفؽ يف آيتغ:

دداَمء َمدددٚء إوػ:  أيددٜ  ً دددـ اف ؿ مِّ ُُ ددْٔ َِ ُل َظ ْْدددُف َوُيَْددزِّ ًٜ مِّ دددَٚس َأَمَْدد ًَ ُؿ افْن ُُ ددٔ نِّ ٌَ ؿقفدددف تًددٚػ: }إِْذ ُي

ؿْ  ُُ َٛ َظْ ؿ بِِف َوُيْذِه ـُ َر ِّٓ َُٔى َٝ بِِف إَْؿَداَم{ فِّ ٌِّ ْؿ َوُيَث ُُ ُِقبِ بَِط َظَذ ُؿ َْٔىِٚن َوفَِرْ ، ويف هذا ا3 ِرْجَز افن 

آؿسان افًٔٚؿل وافدٓ   بغ اجلٓٚد يف شٌٔؾ اب وبغ حهقل إمـ بًٌد ٌٍٕز أذـدر بًدض 

 مٍرداتف يف مٚ يٖيت:

                                 
 .ٕٙٔسورة البقرة  اآلدة   (ٔ)
ه الصارع قو اوي  رار لحياء الرتاث العريب   يقيضاةصاص  أبو بكر أمحي بن علل الرازي  أحكات القرآن   (ٕ)

 .ٔٓٗـ  ٓٓٗ  ص ٔت  ج  ٕٜٜٔىـ   ٕٔٗٔمؤسسة الفاردخ العريب  بتوت  لبنان  بيون رقم  بعة   
 .ٔٔسورة األنفال  اآلدة   (ٖ)
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ـ ؽزوة بدر، وؿدد جًدؾ اب أوٓ: هذه أيٜ افُريّٜ افقاردة يف شقرة إٍٕٚل تتحدث ظ

تًددٚػ هددذا إمددـ احلٚصددؾ بًددٌٛ تٌنددٜٔ افًْددٚس، وهددق أّول افْ ددقم، وافًْددٚس يزيددؾ افتًددٛ وٓ 

ّٔدددٛ صدددٚحٌف، ؾِدددذفؽ ـدددٚن أمْدددٜ، إذ فدددق ٕدددٚمقا ٕقًمدددٚ ثَدددٔالً ٕخدددذوا،  فدددذفؽ ـدددٚن افًْدددٚس مدددـ  يٌ

 أشٌٚب افْك يقم بدر.

ٛ تٌنٜٔ افًْٚس مـ أشٌٚب افْكد يدقم ثٕٚٔٚ: ؿد جًؾ اب تًٚػ هذا إمـ احلٚصؾ بًٌ

ُْْف{بدر، إتزع هذا ادًْك مـ إظراب افيرف  ًٜ مِّ َٚس َأَمَْ ًَ ُؿ افْن ُُ ٔ نِّ ٌَ ، مًٍقٓ ؾٔف فَقفف ا1 }إِْذ ُي

دٌٔؿ{تًٚػ:  ُِ  إِن  اّمَ َظِزيدٌز َح
ِ
ـْ ِظِْد اّم ٓ  ِم }َوَمٚ افْ ْكُ إِ

، ؾدال جدرم أن يُدقن وؿدٝ ُحهدقل ا2 

 .ا3 طرًؾٚ فِْكإمـ 

ثٚفثددٚ: هددذا إمددـ احلٚصددؾ بًددٌٛ افتٌنددٜٔ فًِْددٚس افُددٚئـ مددـ أشددٌٚب افْكدد يددقم بدددر، 

ٚ ظذ إٔف إشْٚد خمهقص، وؽنٔٚن خمهقص وفدٔس مهدٚ بٚإلشدْٚد  مًْد إػ اب ظز ًٓ وجؾ تٌْٔ

 وافٌنددٔٚن افِددذان يًددامن مجٔددع  ادَدددورات، ؾددٕٚمـ يف ؽددزوة بدددر خددٚرق فًِددٚدة، ٕن اب تًددٚػ

ددٚ شددٚئَر اجلددٔش، ؾٓددق ٕددقم  افددذي ؿدددر أن يْددٚمقا يف وؿددٝ ٓ يْددٚم يف مثِددف اخلددٚئػ، وٓ يُددقن ظٚم 

، وؿددد إتددزع هددذا ادًْددك مددـ اجلددٚر وادجددرور ا4 مْحددٜ وـرامددٜ فِهددحٚبٜ ريض اب تًددٚػ ظددْٓؿ

ُْْف{ افًٚئد ظذ اب ظز وجؾ. ًٜ مِّ  }َأَمَْ

                                 
 .ٔٔسورة األنفال  اآلدة   (ٔ)
 .ٓٔسورة األنفال  اآلدة   (ٕ)
 ٕٛٚ  ص ٜج  الف ردر والفنوبر   (ٖ)
 ٜٕٚ  ص ٜج  السابض   (ٗ)
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افُدٚئـ مدـ أشدٌٚب افْكد يدقم بددر، ؿدد  هذا إمدـ احلٚصدؾ بًدٌٛ إؽندٚء افًْدٚسرابًٚ: 

حهؾ جلّٔع ادًِّغ يقَم بدر، وؿد إتزع هذا ادًْك مـ وامئر اجلّع يف أيٜ افُريّٜ افتل 

  ري ظذ افًّقم.

هدذا إمدـ احلٚصدؾ بًددٌٛ إؽندٚء افًْدٚس افُدٚئـ مددـ أشدٌٚب افْكد يدقم بدددر، خٚمًدٚ:: 

 يٚت افُريّٜ.ؿد حهؾ ؿٌؾ بدء افَتٚل، وهذا مًِقم مـ ًٕؼ أ

ٌٜ َؿدْد أيٜ افثٕٜٚٔ:  د ٍَ ْؿ َوَضآِئ ُُ ْد ًٜ مِّ د ٍَ ٌَْندك َضآِئ ًٚشٚد َي ًَ ٕن  ًٜ دؿِّ َأَمَْد ٌَ ًِْد اْف ؿ مِّـ َب ُُ َِْٔ ؿٚل تًٚػ: }ُثؿ  َإَٔزَل َظ

َْدٚد ِمدد قُفددقَن َهددؾ ف  َُ ِٜ َي دد  ٔ
ـ  اجْلَِٚهِِ  َؽددْرَ احْلَددؼِّ َطدد

ِ
ّم ْؿ َيُيْنددقَن بِدٚد ُٓ دد ًُ ٍُ ْؿ َإٔ ُٓ ددتْ  ُؿددْؾ إِن  إَْمددَر َأمَه 

ٍ
ء ـَ إَْمددِر ِمدـد َرْ

دٚد ُؿتِِْ  ٌء م  ـَ إَْمددِر َرْ َن َفَْدٚد ِمدد دٚد ـَ قُفددقَن َفددْق  َُ َ ُيٌْددُدوَن َفددَؽ َي  ٓ دٚد ؿ م 
ِٓ دد ًِ ٍُ ددقَن يِف َإٔ ٍُ  خُيْ

ِ
 
ِ
ددُف م  ِ ددْق ـُ َْدٚد َهُٚهَْدٚد ُؿددؾ ف 

ُؿ افْ  ِٓ ْ ٔد َِ َٛ َظ تِد ـُ ـَ  َز اف ِذي ْؿ َفَزَ ُُ
ْتُْؿ يِف ُبُٔقتِ َص ـُ ح  َّ ُٔ ْؿ َوفِد ـُ ْؿ َوفٌَِْٔدتَِعَ اّمُ َمٚد يِف ُصدُدوِر

ِٓ ًِ ِج تْدُؾ إَِػ َمَوٚد ََ

ُدوِر{ ْؿ َواّمُ َظٌِِٔؿ بَِذاِت افهن ُُ ُِقبِ َمٚ يِف ُؿ
 .،ا1 

ٚؿل ٍزددد  ويف هدددذا آؿدددسان افًددٔد ٔؾ اب وبدددغ حهدددقل إمددـد بًددددٕ  د يف شددٌد وافددددٓ   بدددغ اجلٓددٚد

 أذـر بًض مٍرداتف يف مٚ يٖيت:

أوٓ: هددذه أيدٜد افُريّدٜد افددقاردة يف شددقرة آل ظّددران تتحدددث ظدـد ؽددزوة أحددد، وؿددد جًددؾ اب 

تٟ ظـد ا زيّٜد فٌؿ افْٚد قر بٚد ٚب َتٍٔدػ افنًد س مـد أشٌد ٜ افًْٚد ٛ تٌنٔد  تًٚػ هذا إمـ احلٚصؾ بًٌد

تدزع هدذا ادًْدك مـد ؿقفدف  ل، ٕا ء افَتٚد تٓٚد س بًدد ٕا ٛ ظـد افًْٚد ء هدذا إمـد ادتًٌد يقم أحد، وفذفؽ جٚد

ًٚشٚ{.تًٚػ:  ًَ ٕن  ًٜ ؿِّ َأَمَْ ٌَ ًِْد اْف ؿ مِّـ َب ُُ َِْٔ  ا2 }ُثؿ  َإَٔزَل َظ

: هددذه أيدٜد افُريّدٜد افددقاردة يف شددقرة آل ظّددران تتحدددث ظدـد ؽددزوة أحددد، وؿددد جًددؾ اب  ثٕٚٔدٚد

تٟ ظـد ا زيّٜد  تًٚػ فٌؿ افْٚد قر بٚد ٚب َتٍٔدػ افنًد س مـد أشٌد ٜ افًْٚد ٛ تٌنٔد هذا إمـ احلٚصؾ بًٌد

                                 
 .ٗ٘ٔسورة آل عوران  اآلدة   (ٔ)
 .ٗ٘ٔسورة آل عوران  اآلدة   (ٕ)
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س، وإمْدٜد يف ؽددزوة  ن افًْدٚد ن صدٖد ددام ـدٚد ـ  ّغ، وا يُدـد ظٚمدٚد ن خٚصدٚد بىٚئٍدٜد مدـد ادًدِد دٚد يددقم أحددد،ـ 

ػ:  تددزع هددذا ادًْدك مدـد ؿقفددف تًٚد دؿِّ َأمَ بددر، ٕا ٌَ ددِد اْف ًْ دـد َب ؿ مِّ ُُ ْ ٔد َِ ْؿ }ُثددؿ  َإٔددَزَل َظ ُُ دْد ًٜ مِّ دد ٍَ ٌَْندك َضآِئ ًٚشدٚد َي ًَ ٕن  ًٜ َْدد

.}ِٜ  ٔ
ـ  اجْلَِٚهِِ  َؽْرَ احْلَؼِّ َط

ِ
ْؿ َيُيْنقَن بِّٚم ُٓ ًُ ٍُ ْؿ َإٔ ُٓ تْ ٌٜ َؿْد َأمَه  ٍَ  ا1 َوَضآِئ

: هدددذه أيددٜد افُريّددٜد افددقاردة يف شدددقرة آل ظّدددران تتحددددث ظددـد ؽددزوة أحدددد، ؿددددم ؾٔٓددٚد ذـدددر  ثٚفثدٚد

س، وذفدددؽ ٕن ظٜ مٍتدددؾ  إمددـد ظدددذ افًْددٚد ٌغ: إول: إصددٚد ش يدددقم أحدددد هدددق افٌدددؿ بًددٌد ؽؾ فِجددٔد افنددٚد

ٚق ؽدزوة بدددر ـددام يف شددقرة افرشدقل  يؿ اجلِٔددؾ ظدـد شدٔد ير افْد ، هدذا هددق ادَتيضدد فتٌدٚد ين: ا زيّدٜد ، افثدٚد

هر أن يَدددّدم  ن مَتٙددد افيددٚد بؼ، وـددٚد ا بددددل مىددٚد ًٜ ا َبددددل ظدددذ  َأَمَْددد ًٚشددٚد ًَ ٕن ل ابددـد ظٚصدددقر: "و  ل ؿددٚد إٍٕددٚد

ّخر  س ويٗد ء افًْٚد دام جدٚد دف افتَددديؿ ظدذ ادًٍدقلـ  َّ جِدف ؾح ٜ أو ادًٍدقلٕ  ّن أمْٜد بّْزفدٜد افهٍد  ٕ،: أمْٜد

س أمْدٜد مْددف{ ُؿ افًْدٚد ل }إذ يٌندٔد دٚد جًِدٝد ا2 يف آيدٜد إٍٕدٚد ق  قٕٚ  ٚ فندٖد ًٍ ، وفُّْددف ؿددّدم إمْدٜد هْدٚد تؼددي

ْٜٔ، ؾْٚشٛد أن جيًدؾ هدق مًٍدقل  َإٔدَزَلا، وجيًدؾ ٚفًُد ًٓ  ـٚدْزل مـ اب فْكهؿ، ؾٓقـ  س بدد افًْٚد

 ا3 ".مْف

 ادجٚل افثٚين: حهقل إمـ يف  ٚٓت احلٔٚة ادختٍِٜ، وذفؽ يف مَىًغ مهٚ:

 َوَؿَتدددَؾ َداُووُد َجدددُٚفقَت َوآَتدددُٚه اّمُ اْدُِْدددَؽ 
ِ
ِْ٘ذِن اّم َزُمدددقُهؿ بِددد َٓ ادَىدددع إول: ؿقفدددف تًدددٚػ: }َؾ

 َٓ ُف مِمٚ  َيَنُٚء َوَفْق َّ  ِ َٜ َوَظ َّ ُْ
ـ  اّمَ ُذو َواحْلِ

ُِ َدِت إَْرُض َوَفد ًَ ٍَ ًٍْض ف  ٌَ ْؿ بِ ُٓ َو ًْ َس َب  افْٚ 
ِ
َدْؾُع اّم

َغ{
ِ
َٚد ًَ  ،ا4 َؾْوٍؾ َظَذ اْف

 

                                 
 .ٗ٘ٔسورة آل عوران  اآلدة   (ٔ)
 .ٔٔسورة األنفال  اآلدة   (ٕ)
 ٖٖٔ  ص ٗج  الف ردر والفنوبر   (ٖ)
 .ٕٔ٘سورة البقرة  اآلدة   (ٗ)



 وآاثره النفسية )يف ضوء القرآن الكرمي(-وموانعو -أسبابو –األمــــن 

 

255 

 

 وفٍِّنيـ يف مًْك ؾًٚد إرض ؿقٓن: 

 إول: ؾًٚد افْقع افٌؼي أي: فًٍد أهؾ إرض.

ظدذ تًٍدر أيدٜ  بٚٓحتٌدٚك، افثٚين:  ؾًٚد مجٔدع ادقجدقدات افَٚبِدٜ فًٍِدٚد، وهدذا مٌْدل  

وافتَددير: وفدقٓ دؾددع اب افْدٚس بًودٓؿ بددًٌض، وبَٔدٜ ادقجدقدات بًوددٓٚ بدًٌض فًٍدد مددـ 

 ا1 ظذ إرض مجًٔٚ.

 وافذي يسجح فٌِٚحٞ هق افَقل إول، وذفؽ فًٌٌغ:

شددددٔٚق أيددددٚت مددددـ آؿتتددددٚل بددددغ ضددددٚفقت وجددددٚفقت، إذ  ددددؾ  إول: إٔددددف افددددذي يَتوددددٔف

افتددداؾع هددق بددغ ٕددقع مددـ ادقجددقدات، وهددق افْددقع اإلًٕددٚين، ؾددام افددداظل فَِددقل بددٚفًّقم، وؿددد 

َدِت أصر إػ َتهٔص افْقع اإلًٕٚين بَقفف تًٚػ:  ًَ ٍَ ًٍْض ف  ٌَ ْؿ بِ ُٓ َو ًْ َس َب  افْٚ 
ِ
َٓ َدْؾُع اّم }َوَفْق

َغ { ،ا2 إَْرُض{
ِ
َٚد ًَ ـ  اّمَ ُذو َؾْوٍؾ َظَذ اْف

ُِ  .ا3 وؿقفف تًٚػ: }َوَفد

افثٚين: أن افَقل افثٚين بْل ظذ أشِقب آحتٌٚك افذي يًتِزم حذف ضرف مـ افُالم، 

 وإصؾ ظدم افَقل بٚحلذف.

وؿد بْٔٝ أيٜ افُريّٜ مـ خالل تَرير ؿٕٚقن افتداؾع أمهٜٔ ؾريوٜ اجلٓٚد يف شٌٔؾ اب، 

ودورهددٚ افٌددٚرز يف حتَٔددؼ إمددـ يف إرض، ومْددع ؾًددٚدهٚ، واخددتالُل ٕيٚمٓددٚ وذهددٚب أشددٌٚب 

 شًٚدتْٚ.

اٍن  ددددؾ  َخددددق  ـُ ٛن  َٓ حُيِدددد  َ ـَ آَمُْددددقا إِن  ام  ددددِذي ـِ اف  َ ُيددددَداِؾُع َظدددد ادَىددددع افثددددٚين: ؿقفددددف تًددددٚػ: }إِن  ام 

قٍر} ٍُ ُ 38ـَ َٖق  ُِقَن بِ َٚت ََ ـَ ُي ِذي  ِ
ِديٌر}{ ُأِذَن فِ ََ ِهْؿ َف َْٕكِ َ َظَذ  قا َوإِن  ام  ُّ

ـَ ُأْخِرُجقا 39ْؿ ُطِِ ِذي { اف 

                                 
 ٖٓ٘  ص ٕج  الف ردر والفنوبر   (ٔ)
 .ٕٔ٘البقرة  اآلدة  سورة  (ٕ)
 .ٕٔ٘سورة البقرة  اآلدة   (ٖ)
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ُددد ًٍْض    ٌَ ؿ بِددد ُٓ َوددد ًْ  افْ دددَٚس َب
ِ
َٓ َدْؾدددُع ام  ُ َوَفدددْق َْدددٚ ام  قُفدددقا َربن َُ ٓ  َأن َي

دددْرِ َحدددَؼ إِ ٌَ ْٝ ِمدددـ ِدَيدددِٚرِهْؿ بِ َم دِّ

ددٚجِ  ًَ َقاٌت َوَم َِ َٔددٌع َوَصدد َ َصددَقاِمُع َوبِ ددُه إِن  ام  ُ َمددـ َيُْكُ ددن  ام  َُْٔكَ ثِددًرا َوَف ـَ  
ِ
ددٚ اْشددُؿ ام  َٓ ُر ِؾٔ ـَ ُد ُيددْذ

ِقَي َظِزيٌز} ََ ُروِف 40َف ًْ دَٚة َوَأَمدُروا بِدْٚدَ ـَ دالََة َوآَتدُقا افز  َْرِض َأَؿدُٚمقا افه  ْٕ ْ دُٚهْؿ يِف ا  ُ ـَ إِن م  ِذي { اف 

 
ِ
 
ِ
ددددددِر َوم َُ ـِ اْدُْ ددددددْقا َظدددددد ُُمددددددقِر}َوَقَ ْٕ ُٜ ا دددددد ٌَ ددددددـَِغ ا 1 {{،41 َظِٚؿ ـَ اْدُْؼِ دددددد وؿقفددددددف تًددددددٚػ: }َوإِْن َأَحددددددٌد مِّ

قنَ  ُّ َِ ًْ ٓ  َي ُْؿ َؿْقٌم  َٖق  ُف َمَْٖمَُْف َذفَِؽ بِ ٌْ
 ُثؿ  َأْبِِ

ِ
الََم اّم ـَ َع  َّ ًْ َِٖجْرُه َحت ك َي  ا2 {.اْشَتَجَٚرَك َؾ

 آيٚت شقرة احلٟ:ومـ ؾقائد اجلٓٚد يف شٌٔؾ اب ـام بْٔتٓٚ 

دؾع افيِؿ ظـ ادوىٓديـ، وهذه أول تؼيًٚت افَرآن افُريؿ يف بٚب اجلٓدٚد يف شدٌٔؾ 

ددِديٌر{ ََ ددِهْؿ َف َْٕكِ َ َظددَذ  ددقا َوإِن  ام  ُّ
ُْؿ ُطِِ َٖق  ُِقَن بِدد ددَٚت ََ ـَ ُي ددِذي  ِ

، ؾددٚحلرب يف اإلشددالم ا3 اب، }ُأِذَن فِ

 يًرف ظْد أمؿ إرض. ٚ أشٌَّٚٚ، وأحُٚمٓٚ، وآداَّٚ ممٚ ا 

افٌرض افرئٔس مـ تؼيع اجلٓٚد يف شٌٔؾ اب هق حمٚيدٜ احلريدٚت ادًدٗوفٜ، وافتدل ظدذ  

ـْ  دد َّ ددلِّ َؾ ٌَ ـَ اْف ْصددُد ِمدد َ افرن ٌَددغ  ـِ َؿددد ت  ي ددَراَه يِف افدددِّ ـْ
َٓ إِ رأشددٓٚ احلريددٜ افدئْددٜ يف طددالل ؿقفددف تًددٚػ: }

 
ِ
ِمـ بِدددددّٚم ْٗ ددددُٚؽقِت َوُيدددد ددددْر بِٚفى  ٍُ ُْ ٌٔع  َي ِّ َهددددَٚم َ َددددٚ َواّمُ َشددددد

ٍِ َٓ إ َك  ََ ْرَوِة اْفدددددُقْث ًُ ددددَؽ بِددددْٚف ًَ ّْ ددددِد اْشَت ََ َؾ

 يَقل ابـ شًدي رحمف اب تًٚػ مقوحٚ فثّرات اجلٓٚد يف شٌٔؾ ابا4 َظٌِِٔؿ{.

مدددددـ مَٚصدددددد اجلٓدددددٚد يف شدددددٌٔؾ اب حمٚيدددددٜ ادجتًّدددددٚت افٌؼددددديٜ: بدددددؾ وافُدددددقن مدددددـ ؿدددددقى  

 ؾًٚدا. اإلرهٚب افتل تًًك يف إرض

                                 
 .ٖٛـ  ٔٗسورة احلج  اآلدة   (ٔ)
 .ٙسورة الفوبة  اآلدة   (ٕ)
 .ٜٖسورة احلج  اآلدة   (ٖ)
 .ٕٙ٘سورة البقرة  اآلدة   (ٗ)
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ؾِدددقٓ دؾدددع اب افْدددٚس يَدددقل ابدددـ شدددًدي رحمدددف اب مٌْٔدددٚ فثّدددرات اجلٓدددٚد يف شدددٌٔؾ اب: "

بًوٓؿ بًٌض، ٓشتقػ افٍُٚر ظدذ ادًدِّغ، ؾخربدقا مًٚبددهؿ، وؾتْدقهؿ ظدـ ديدْٓؿ، ؾددل 

هدددذا، أن اجلٓدددٚد مؼدددوع، ٕجدددؾ دؾدددع افهدددٚئؾ واددددٗذي، ومَهدددقد فٌدددره، ودل ذفدددؽ ظدددذ أن 

حهدددِٝ ؾٔٓدددٚ افىّْٖٕٔدددٜ بًٌدددٚدة اب، وظّدددرت مًدددٚجدهٚ، وأؿّٔدددٝ ؾٔٓدددٚ صدددًٚئر افٌِددددان افتدددل 

 .ا1 "افديـ ـِٓٚ، مـ ؾوٚئؾ ادجٚهديـ وبزـتٓؿ، دؾع اب ظْٓٚ افُٚؾريـ

 

 املطلة الثاني: 
 موانع األمن يف ضوء القرآن الكريم

إمددـ ًّٕددٜ ـِٔددٜ صددٚمِٜ ٓ تٌَددؾ افتًٌددٔض وافتجزئددٜ، ؾٚفْددٚس إمددٚ أن يًّْددقا َّددٚ، وإمددٚ أن 

يًددٌِقهٚ، ؾًّْددٜ إمدددـ إمددٚ أن تُدددقن، وإمددٚ أن ٓ تُددقن، ؾدددال يُّددـ فألمدددـ أن يُددقن مًًٌودددٚ 

بًّْدددك: أن افْدددٚس ؿدددد يًّْدددقن بْدددقع مدددـ إمدددـ، وٓ يًّْدددقن بٖٕقاظدددف إخدددرى، وصدددٖن هدددذه 

ًؿ افربٕٚٔددٜ مددـ حٔددٞ مددداوفتٓٚ بددغ افًىددٚء وادْددع، واإلـددرام وافًددِٛ، ـددؾ افًّْددٜ ـًددٚئر افددْ

ذفددؽ وؾددؼ ٕددٚمقس إ ددل يكددف إؿدددار، ويدددبر إمددقر ظددذ مَتٙدد افًِددؿ واحلُّددٜ ؿددٚل اب 

ْؿ َوَفددِئـ تًددٚػ ظددذ فًددٚن رشددقفف مقشددك ظِٔددف افًددالم:  ُُ  ٕ ْرُتْؿ َِٕزيددَد َُ ددْؿ َفددِئـ َصدد ُُ َن َربن َٖذ  }َوإِْذ َتدد

ْرُتْؿ إِن  َظَذاِت َفَنِديٌد{.ـَ   ا2 ٍَ

ٚب افرئًٜٔد ادقجٌٜد فقجدقد إمـد  ع فقجقد إمـ يف إٍٕس وأؾٚق هل أودداد إشٌد وادقٕا

ٛ واحدد هدق اإليدامن  ٓٚ إػ شٌد ،  ترجدع يف أصِد ٚب وجدقد إمـد  أربًٜد يف هذه إمٜ، ؾ٘ذا تَرر أن أشٌد

                                 
نلـر  وال  بـيون رقـم  بعـة   وال رارابن سـعيي  عبـي الـرمحن بـن َّنبـر  تيسـت الكـرمي ادلنـان يف تفسـت القـرآن   (ٔ)

 .ٖٓٔٔاتردخ نلر  ص 
 .ٚسورة لبراىيم  اآلدة   (ٕ)
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ٚب اف ػ، افددذي يًددتِزم إشدٌد ب تًدٚد فح، وحتّددؾ إمٕٚدٜد افهددحٔح بدٚد : افًّددؾ افهدٚد ثالثدٜد افٌٚؿٔدٜد وهدٛد

ًٕغ  ع إمـ ترجع إػ مٕٚع واحدد هدق افٍُدر افدذي يًدتِزم مٚد وأدائٓٚ، واجلٓٚد يف شٌٔؾ اب، ؾ٘ن مقٕا

ٚق  ٚن، هددددذه ادقإددددع افثالثدددٜد فددددقحظ مًْٓدددٚد فقجددددقد إمدددـد واشددددتّراره يف افًدددٔد : افًٍددددقق وافًهدددٔد مهدددٚد

ع  ام يٖيت.افَرآين، وشٖتْٚول هذه ادقٕا  افثالثٜ بٚفٌٔٚن وهلـ 

 افامٕع إول: افٍُر:

إذا ـددٚن اإليددامن هددق شددٌٛ وجددقد إمددـ افددرئٔس، وـددٚن افنددُر هددق شددٌٛ اشددتّرار إمددـ 

افرئٔس، ؾ٘ن افٍُر هق افامٕع افرئٔس فقجقد إمـ واشتّراره، يزز هذا افْٚمقس افربٚين مـ 

ٌٜ َجْ َتددِٚن َظددـ } خددالل افتٖمددؾ يف آيددٚت شددقرة شددٌٖ، ؿددٚل اب تًددٚػ: ْؿ آَيدد ِٓ ِْ َُ دد ًْ ٍ٘ يِف َم ٌَ دد ًَ
ددَٚن فِ ـَ ددْد  ََ َف

دقٌر} ٍُ ٌٜ َوَرَب َؽ ٌَ ِّٔ ُروا َفُف َبَِْدٌة َض ُُ ْؿ َواْص ُُ ْزِق َربِّ ُِقا ِمـ رِّ ـُ ٍغ َوِصاَمٍل 
ِّ َْٖرَشدَِْْٚ 15َي َْٖظَرُودقا َؾ { َؾ

ْؿ َجْ تَ  ِٓ ْفَُْٚهؿ بَِجْ َتْٔ ِرِم َوَبد  ًَ ْؿ َشَْٔؾ اْف ِٓ ْٔ َِ ـ ِشْدٍر َؿٍِِٔؾ}َظ  مِّ
ٍ
ء ٍؾ مَخٍْط َوَأْثٍؾ َوَرْ ـُ  َذَواَتك ُأ

{ 16ْغِ

قَر} ٍُ َُ ٓ  اْف َُٕجِٚزي إِ ُروا َوَهْؾ  ٍَ ـَ َْدٚ 17َذفَِؽ َجَزْيَُْٚهؿ باَِم  ـْ تِل َبَٚر َرى اف  َُ ْؿ َوَبْغَ اْف ُٓ َِْْٚ َبَْْٔ ًَ { َوَج

ددْرَ   ً ددٚ اف َٓ ٚ ِؾٔ َٕ ْر ددٚ ُؿددًرى َطددِٚهَرًة َوَؿددد  َٓ ًٚمددٚ آِمِْددَغ} ِؾٔ َٔددِٚ َ َوَأي  ددٚ َف َٓ َْددٚ َبِٚظددْد َبددْغَ 18ِشددُروا ِؾٔ ددُٚفقا َرب  ََ { َؾ

َيدددٍٚت فِّ  َٔ ٍق إِن  يِف َذفِدددَؽ  دددؾ  مُمَدددز  ـُ ْؿَْدددُٚهْؿ  َٞ َوَمز  َِْْدددُٚهْؿ َأَحِٚديددد ًَ ْؿ َؾَج ُٓ ددد ًَ ٍُ دددقا َإٔ ُّ َِ َٕٚ َوَط ِٚر ٍَ دددؾِّ َأْشددد ُُ

قٍر} ُُ ٌ ٍٚر َص  ا1 {.{19َص

ٓ  وفٍِّنددديـ يف   ِزي إِ َُٕجددٚد دددُروا َوَهدددْؾ  ٍَ ـَ ُهؿ بِددداَم  ػ: }َذفِدددَؽ َجَزيَْْددٚد دددقع افٍُدددر يف ؿقفدددف تًددٚد حتديددددٕ 

قَر{ ٍُ َُ  ، ؿقٓن: ا2 اْف

 إول: ـٍران افًّْٜ.

 افثٚين: افٍُر بٚب شٌحٕٚف.

                                 
 .٘ٔـ  ٜٔسورة سبمل  اآلدة   (ٔ)
 .ٚٔسورة سبمل  اآلدة   (ٕ)
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وافذي يسجح فٌِٚحٞ هدق افَدقل بحّدؾ افٍُدر ظدذ افْدقظغ مًدٚ، وذفدؽ بْدٚء ظدذ ثالثدٜ 

 أشٌٚب هل: 

وصػ اب تًٚػ فٌِدة شدٌٖ بٖقدٚ بِددة ضٌٔدٜ، تٍريًدٚ ظدذ إمدر  دٚ بٚفندُر يف ؿقفدف  إول:

ُرو ُُ ْؿ َواْص ُُ ْزِق َربِّ ُِقا ِمـ رِّ ـُ ٍغ َوِصاَمٍل 
ِّ ٌٜ َجْ َتِٚن َظـ َي ْؿ آَي ِٓ ِْ َُ ًْ ٍ٘ يِف َم ٌَ ًَ

َٚن فِ ـَ ْد  ََ ا َفُف تًٚػ: }َف

ددددقٌر{ ٍُ ٌٜ َوَرَب َؽ دددد ٌَ ِّٔ أن تقصددددػ افٌِددددة بقصددددػ افىٌٔددددٜ إٓ وهددددل مٗمْددددٜ برَّددددٚ  ، ؾًٌٔدددددا1 َبِْدددَدٌة َض

 شٌحٕٚف، ظذ اظتٌٚر أن ادَٚبؾ افىٔٛ هق اخلٌٔٞ.

يَتيضد شدٌؼ دظدقة رشدقل  دؿ، وادًْدك: افثٚين: اإلخٌدٚر ظدـ أهدؾ شدٌٖ بدٚإلظراض، وهدق  

أظروقا ظـ آشتجٚبٜ فدظقة افتقحٔد بٚفًقدة إػ ظٌٚدة افنّس بًد أن أؿًِقا ظْٓدٚ يف زمدـ 

شِٔامن ومُِٜ شٌٖ ادًِّٜ، "ؾًِؾ بَِٔس ـٕٚٝ حقفتٓؿ مـ ظٌٚدة افنّس ؾَد ـٕٚٝ إمدؿ 

  ا2 تتٌع أديٚن مِقـٓؿ

افثٚفدٞ: مددٚ ؿهددف اب تٌدٚرك وتًددٚػ ظددْٓؿ مدـ مَٚفددٜ افٌىددر وإذ، وهدل ضِددٛ افًٌددد بددغ 

ٌُقا اْشدتٌَِْداَل  َِ دك بّٚفدِذي  إشٍٚر، ـٖقؿ مِقا افًّْٜ يف افَرب، ؿٚل افثًٚفٌل: "َوَض َٕ دِذي ُهدق َأْد اف 

: َوِمِْددف ادَثددُؾ  َٞ دْؿ َأَحِٚديدد ُٓ َِ ًَ َب باِلَدُهددْؿ وَج ْؿ وَخددر  ُٓ َِ ّْ َق اّم َصدد در  ٍَ ْؿ َؾ ُٓ دد ًَ ٍُ ددقا َإْٔ ُّ َِ ، َوَط ُهدق َخددْرٌ

." ْغِ َٓ ُٚل اَدَثُؾ بِٚفَقْج ََ ٌَٚ" ُي ٌَٚ ، وأْيدي َش ُؿقا أيِٚدي َش ر  ٍَ ِٚئُر: "َت  ً اف
 ا3 

                                 
 .٘ٔسورة سبمل  اآلدة  (ٔ)
 .بفصرل ٛٙٔ  ص ٕٕالف ردر والفنوبر  ج   (ٕ)
أبــولو علــا أربــع نســخ اطيــة حقــض اةــواىر احلســان يف تفســت القــرآن   .الرعــال   أبــو زدــي عبــي الــرمحن بــن ه (ٖ)

وعلــض عليــو واــرج أحاردرــو  اللــيخ علــل ه معــور  اللــيخ عــارل أمحــي عبــي ادلوجــور  وشــارق يف يقيقــو األســفاذ 
ىـــ   ٛٔٗٔ  ٔالــيكفور عبــي الففــاح أبــو ســنة  رار لحيــاء الــرتاث العــريب  مؤسســة الفــاردخ العــريب  بــتوت  لبنــان  ط 

 .ٖٔٚـ  ٕٖٚ  ص ٗت ج  ٜٜٚٔ
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َٖن  اّمَ َاْ َيدُؽ واحلٚصؾ أن أح قال ؿدقم شدٌٖ ؿدد تٌددفٝ بًدٌٛ ـٍرهؿ،ؿدٚل تًدٚػ: }َذفِدَؽ بِد

ٌٔع َظِِدٌٔؿ{، ِّ ْؿ َوَأن  اّمَ َشد
ِٓ د ًِ ٍُ ٕ َٖ واْ َمدٚ بِ ُ درِّ ٌَ دٚ َظدَذ َؿدْقٍم َحت دك ُي َٓ َّ ًَ ًٜ َإْٔ د َّ ًْ ِّٕ ا  ً رِّ ٌَ ؾًٌدد أن ـدٕٚقا ا 1 ُم

ً   آِمِْغَ يًرون افِٔٚ  وإيٚم  ـَ آؾِٚت اف َىدِش، مزؿدقا يف افدٌالد ـدؾ ِم ًَ ِر ـٚخلَْقِف واجلُدقِع واف ٍَ

ممزق، وهذه شْٜ إ ٜٔ مىدردة، ؾدٚفًْؿ ٓ تقجدد إٓ بدٚإليامن، وٓ تددوم إٓ بٚفندُران، ؿدٚل اب 

ددؾِّ  تًددٚػ: ـُ ددـ  ددٚ َرَؽددًدا مِّ َٓ ددٚ ِرْزُؿ َٓ ًٜ َيْٖتِٔ ِئْ دد َّ ىْ ًٜ من ْٝ آِمَْدد دد َٕ ٚ ـَ  ًٜ َب اّمُ َمددَثالً َؿْرَيدد ددَرْت  }َوَ َ ٍَ َُ ددٍٚن َؾ َُ َم

قَن{. ًُ ُٕقاْ َيْهَْ ٚ ـَ ٌََٚس اجْلُقِع َواخْلَْقِف باَِم 
ٚ اّمُ فِ َٓ َذاَؿ َٖ  َؾ

ِ
ِؿ اّم ًُ ْٕ َٖ  ا2 بِ

ٟٓ اإل دل تُدقن  ، وظدذ ؿددر اإلظدراض ظـد ادْد ة افىٌٜٔد ؾًذ ؿدر إتٌٚع ا دى افربٚين تُقن احلٔٚد

ٛ واد ة افُْددة، وؿدد وجددد هدذا آؿدسان بدغ افًدٌد ٖ ظددذ احلٔٚد ت شدقرة شٌد ثر يف آيدٚد ٛ، وإثدر وادٗد ًٌد

 صُؾ آؿسان أيت:            

 قر                          ددددددددددددددددددددددددددددددددددورب ؽٍ       بِدة ضٌٜٔ                                            

 ؾٖظروقا           ؾٖرشِْٚ ظِٔٓؿ شٔؾ افًرم                                     

ـٌ  ِم ْٗ دٍر َأْو ُإَٔثدك َوُهدَق ُمدد ـَ دـ َذ دَؾ َصدٚحِلًٚ مِّ
ِّ ـْ َظ ويندٓد  دذا افْدٚمقس افربدٚين ؿقفدف تًدٚػ: }َمدد

ـِ  ددد ًَ ْح َٖ ْؿ َأْجدددَرُهؿ بِ ُٓ ًٜ َوَفَْْجدددِزَيْ  ددد ٌَ ِّٔ دددًٚة َض َٔ َْٔ دددُف َح ِٔ ُْْح َِ دددقَن{ َؾ ُِ َّ ًْ ُٕقاْ َي دددٚ ـَ ، وؿقفدددف تًدددٚػ: } َؿدددَٚل ا3 َمدددٚ 

ٌَدَع ُهدَداَي َؾدالَ َيِود ـِ ات  د َّ ِّْدل ُهدًدى َؾ ؿ مِّ ُُ  َْٔ
دٚ َيدْٖتِ ِ٘م  ًٍْض َظدُدَو َؾ ٌَ ْؿ فِد ُُ ُود ًْ ٚ َب ًً ٔ

ٚ مَجِ َٓ َٓ اْهٌَِىٚ ِمْْ ؾن َو

ك} ََ ًُ 123َيْنددددددد ًٜ َودددددددْ َٔنددددددد ًِ ِ٘ن  َفدددددددُف َم دددددددِري َؾددددددد ـْ ـْ َأْظدددددددَرَض َظدددددددـ ِذ ِٜ { َوَمددددددد ََٔٚمددددددد
َِ دددددددُه َيدددددددْقَم اْف َْٕحُؼُ ٚ َو

ك} َّ   ا4 {{.124َأْظ

                                 
 .ٖ٘رة األنفال  اآلدة  سو  (ٔ)
 .ٕٔٔسورة الن    اآلدة   (ٕ)
 .ٜٚسورة الن    اآلدة  (ٖ)
 .ٖٕٔـ  ٕٗٔسورة  و  اآلدة  (ٗ)
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 تٖويؾ افوْؽ يف هذه أيٜ مخًٜ أؿقال: وفٍِّنيـ يف

ًٌٚ حراًمٚ، ؿٚفف ظُرمٜ.  إول: ـً

ًهٚ بٖن يٍْؼ مـ ٓ يقؿـ بٚخلِػ، ؿٚفف ابـ ظٌٚس.   ٌ  افثٚين: ظٔنف مْ

ًدًقد،  وؿدد رؾًدف أبدق هريدرة إػ افثٚفٞ: إٔف ظذاب افَز، ؿٚفف أبق شًٔد اخلدري، وابـ م

 . افرشقل 

 افرابع: إٔف ضًٚم افييع وافزؿقم يف جْٓؿ ، ؿٚفف احلًـ ، وؿتٚدة ، وابـ زيد. 

 اخلٚمس: أن يًُٛ دون ـٍٚيتف.

وافدددذي يدددسجح ظْدددد افٌٚحدددٞ أن ادَهدددقد بٚدًٔندددٜ افودددْؽ هدددق ودددٔؼ ادًٔندددٜ يف احلٔدددٚة 

 افدٕٔٚ، وذفؽ بًْٚء ظذ شٌٌغ: 

أن  ؾ افقظٔد بٚفوْؽ يف افدٕٔٚ فُِدٚؾر، يَٚبِدف افقظدد بٍْدل افودالل ظدـ اددٗمـ إول: 

يف افددٕٔٚ، ـدام أن  دؾ افقظٔدد بٚحلؼدد ظدذ حٚفدٜ إظّدك يف أخددرة فُِدٚؾر، يَٚبِدف افقظدد بٍْددل 

افنَٚء ظـ ادٗمـ يف أخرة، واحلّؾ ظدذ ؽدر هدذا ادًدِؽ يدٗول بٚٔيدٜ إػ افَدقل بدٚفتُرار، 

 ٚفتُرار خالف إصؾ.وافَقل ب

 افثٚين: أن ادتٌٚدر جًدا مـ ـِّٜ ادًٔنٜ هق يف احلٔٚة افدٕٔٚ ٓ يف أخرة. 

افودددْؽ: مهددددر يًدددتقي يف افقصدددػ بدددف ويف ذفدددؽ يَدددقل اإلمدددٚم افزخمؼدددي رحمدددف اب: " 

اددددذـر وادٕٗدددٞ. ومًْدددك ذفدددؽ: أن مدددع افدددديـ افتًدددِٔؿ، وافَْٚظدددٜ، وافتقـدددؾ ظدددذ اب، وظدددذ 

دٚ: ـدام ؿدٚل ظدز وجدؾ:  ًً ـْ ؿًّتف: ؾهٚحٌف يٍْؼ مٚ رزؿف بًامح، وشدٓقفٜ، ؾًٔدٔش ظًٔندٚ راؾ }َمد

 ُْ َِ ـٌ َؾ ِم ْٗ دددٍر َأْو ُإَٔثدددك َوُهدددَق ُمددد ـَ دددـ َذ دددَؾ َصدددٚحِلًٚ مِّ
ِّ {َظ ًٜ ددد ٌَ ِّٔ دددًٚة َض َٔ َْٔ دددُف َح ِٔ وادًدددرض ظدددـ افدددديـ ، ، ا1 ْح

                                 
 .ٜٚسورة الن    اآلدة   (ٔ)
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مًتقل ظِٔف احلرص افذي ٓ يزال يىّدح بدف إػ آزديدٚد مدـ افددٕٔٚ، مًدِط ظِٔدف افندح افدذي 

يٌَض يده ظـ اإلٍٕٚق، ؾًٔنف وْؽ، وحٚفف ميِّٜ، ومدـ افٍُدرة مدـ  ب اب ظِٔدف افذفدٜ 

ُؿ وادًُْٜ فٍُره .  ِٓ ْٔ َِ ْٝ َظ َب ُٕقاْ }َوُ ِ دٚ ـَ ُْؿ  َٖق   َذفِدَؽ بِد
ِ
ـَ ام  ٌَض ٍب مِّ ُٜ َوَبآُؤْواْ بِ َْ َُ ًْ ُٜ َواْدَ ف  افذِّ

َتُدوَن{ ًْ ُٕقاْ َي ٚ ـَ ْرِ احْلَؼِّ َذفَِؽ باَِم َظَهقاْ و  ٌَ َِّٔغ بِ ُِقَن افْ ٌِ ُت َْ  َوَي
ِ
ُروَن بِآَيِٚت ام  ٍُ ُْ وؿٚل تًٚػ: ، ا1 َي

ُددْؿ َأَؿددُٚمقاْ  ِٝ }َوَفددْق َأق  دد ْؿ َوِمددـ حَتْ ِٓ ددقاْ ِمددـ َؾددْقِؿ ُِ ـَ ِددْؿ ٕ َِّّ ددـ ر  ؿ مِّ ِٓ افت ددْقَراَة َواإِلِٕجٔددَؾ َوَمددٚ ُإٔددِزَل إَِفددٔ

ُِقَن{ َّ ًْ ْؿ َشٚء َمٚ َي ُٓ ْْ ثٌِر مِّ ـَ َتِهَدٌة َو َْ ٌٜ من ْؿ ُأم  ُٓ ْْ ؿ مِّ ِٓ
دَرى وؿٚل تًٚػ: ، ا2 َأْرُجِِ َُ }َوَفدْق َأن  َأْهدَؾ اْف

دددقاْ  ََ ُٕقاْ آَمُْدددقاْ َوات  ددددٚ ـَ َُٕٚهؿ بِددداَم  َخدددْذ َٖ ُبقاْ َؾ دددذ  ـَ ُِـ   َوإَْرِض َوَفددددد
ِ
ددداَمء  ً ـَ اف ددد دددٍٚت مِّ ـَ ؿ َبَر ِٓ ددددْٔ َِ َتْحَْدددٚ َظ ٍَ َف

ٌُقَن{
ًِ ُْ دًٚرا}وؿٚل تًٚػ: ، ا3 َي  ٍ دَٚن َؽ ـَ دُف   ٕ دْؿ إِ ُُ ُروا َرب 

ٍِ ٌْ ُٝ اْشدَت ِْد َُ ؿ 10}َؾ ُُ دْٔ َِ داَمء َظ  ً { ُيْرِشدِؾ اف

ْدَراًرا} ٚء َؽَدًؿٚ {تًٚػ: وؿٚل ، ا4 {{11مِّ َُْْٔٚهؿ م  ََ َْش َٕ  
ِٜ ََ ِري ُٚمقا َظَذ افى  ََ ِق اْشَت  .ا6 "ا5 }َوَأف 

ويدْٓض هْدٚ تًددٚؤل ؿدٚئال: ـٔدػ تٍندد ادًٔندٜ افوددُْك فُِدٚؾريـ يف احلٔدٚة افدددٕٔٚ مدع مددٚ 

ٕنٚهده مـ حٚفٜ افًًٜ وإمدـ وافرخدٚء افتدل ئًندٓٚ افًدٚا افٌدرت افٔدقمق وجئدٛ اإلمدٚم ابدـ 

ددِري{ ـْ ـْ َأْظددَرَض َظددـ ِذ أي: ، ا7 ـثددر رحمددف اب تًددٚػ ظددـ هددذا افتددقهؿ افيددٚهري ؿددٚئال: " }َوَمدد

ِ٘ن  َفدددُف خدددٚفػ أمدددري، ومدددٚ إٔزفتدددف ظدددذ رشدددق ، أظدددرض ظْدددف وتْٚشدددٚه وأخدددذ مدددـ ؽدددره هدددداه  }َؾددد

}ٚ ًُ ًٜ َوددْ َٔندد ًِ أي: يف افدددٕٔٚ، ؾددال ضّْٖٕٔددٜ فددف، وٓ إؼدداح فهدددره، بددؾ صدددره وددٔؼ َحددَرج ا 8 َم

                                 
 .ٔٙسورة البقرة  اآلدة   (ٔ)
 .ٙٙسورة ادلالية  اآلدة   (ٕ)
 .ٜٙسورة األعرال  اآلدة   (ٖ)
 .ٓٔـ  ٔٔسورة نوح  اآلدة   (ٗ)
 .ٙٔسورة اةن  اآلدة   (٘)
 ٚٔٔ  ص ٗالكلال  ج   (ٙ)
 .ٕٗٔسورة  و  اآلدة   (ٚ)
 .ٕٗٔسورة  و  اآلدة   (ٛ)
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ؿ طددٚهره، وفددٌس مددٚ صددٚء وأـددؾ مددٚ صددٚء، وشددُـ حٔددٞ صددٚء، ؾدد٘ن ؿٌِددف مددٚ ا   ً فوددالفف، وإن َتددَْ

خيِص إػ افَٔغ وا دى، ؾٓق يف ؿِؼ وحرة وصدؽ، ؾدال يدزال يف ريٌدٜ يدسدد. ؾٓدذا مدـ ودْؽ 

 ا1 ".ادًٔنٜ

، وبددغ امتْددٚع إمددـ ظالؿددٜ ضرديددٜ،   وجددقد افٍُددر بددٚب تًددٚػ وبٚفرشددقل ؾٚفًالؿددٜ بددغ

 ؾُِام وجد افٍُر امتْع إمـ، وـِام امتْع افٍُر وجد إمـ.

 افامٕع افثٚين: افًٍقق: 

ـَ  د ثِدٍر مِّ ـَ ْؿ يِف  ُُ ًُ دٔ
 َفدْق ُيىِ

ِ
ْؿ َرُشدقَل ام  ُُ دقا َأن  ِؾدٔ ُّ َِ ِْدتنْؿ أصٚر ؿقفف اب تًدٚػ: }َواْظ ًَ َْمدِر َف ْٕ ا

ددددقَق َوافْ  ًُ ٍُ دددَر َواْف ٍْ ُُ ُؿ اْف ُُ َه إَِفددددْٔ دددر  ـَ ْؿ َو ُُ ددددقبِ ُِ َْدددُف يِف ُؿ يدددداَمَن َوَزي  ُؿ اإْلِ ُُ َٛ إَِفدددْٔ دددد  ٌ َ َح ـ  ام  ددد
ُِ ََٔٚن َوَف ْهدددد

ًِ

اِصُدوَن{ ُأْوَفِئَؽ ُهُؿ افر 
إػ ثالثٜ إٔقاع مـ افتّرد ـِٓٚ تهٛ يف  ؾ واحد هق ـٍران افًْؿ  ا2 

 ظذ رتٛ متٍٚوتٜ، وهل ـام يٖيت: ، وصًٛ ـٍران افًْؿ افثالث ربٕٜٚٔاف

 افرتٌٜ إوػ: افٍُر افكيح.

افرتٌٜ افثٕٜٚٔ: افًٍؼ، وهق اخلرق ادًتّر فِىٚظٜ ورؾض آمتثٚل مىَِٚ، فٔس جحدقدا  

 ب تًٚػ، ؾًْد افٍٚشؼ إؿرار واظساف بقجقد اب، وفُـ صدٚحٛ هدذه افرتٌدٜ يدٖبك ضٚظدٜ اب

 قٚئٔددٚ، أخددرج افٌخددٚري مددـ حددديٞ  ورشدقفف 
ِ
تِددك    َأبِددك ُهَرْيددَرَة َأن  َرُشددقَل ام  ددؾن ُأم  ـُ َؿددَٚل: "

                                 
أول  بعـة مقابلـة علـا النسـية األزىردـة  تفست القرآن الع،يم   .ابن كرت  أبو الفياء لماعي  بن عورو القرشل (ٔ)

يقيض مصـطفا السـيي أمحـي  ه السـيي رشـار  ه فئـ  العجوـاوي  علـل  وعلا نسية كاملة بيار الكفن ادلصردة 
ىــ ٕٔٗٔ  ٔأمحي عبي الباقل  حسن عباس قطن  مؤسسة قر بة  مكفبة أوالر اللـيخ للـرتاث  القـاىرة  مصـر  ط 

 .ٖٚٚ  ص ٜت ج  ٕٓٓٓ  
 .ٚسورة احلجرات  اآلدة  (ٕ)
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ـْ َأَضددَٚظِْك َدَخددَؾ اجْلَْ دد ـْ َيددَْٖبك َؿددَٚل: "َمدد  َوَمدد
ِ
ـْ َأَبددك". َؿددُٚفقا َيددٚ َرُشددقَل ام  ٓ  َمدد ، إِ َٜ ُِقَن اجْلَْ دد ، َيددْدُخ َٜ

دْ  ََ ـْ َظَهِٕٚك َؾ   ا1 َأَبك" َوَم

وؿد ـٚن ـٍر إبِٔس مـ هدذه افرتٌدٜ، وهدل رتٌدٜ افًٍدؼ، وافتّدرد ادىِدؼ ظدذ افىٚظدٜ ؿدٚل 

ـْ أَ  دَؼ َظد ًَ ٍَ ِـّ َؾ د ـَ اجْلِ دَٚن ِمد ـَ دَٔس 
ٓ  إِْبِِ دَجُدوا إِ ًَ َدَم َؾ

ِٔ ِٜ اْشدُجُدوا  َُ الَِئ َّ ْمدِر افف تًٚػ: }َوإِْذ ُؿَِْْٚ فِِْ

ُف َوُذرِّ  َٕ ِف َأَؾَتت ِخُذو {َربِّ ًٓ َغ َبَد
ِ ِ
ْؿ َظُدَو بِئَْس فِِي ٚد ُُ َٔٚء ِمـ ُدويِن َوُهْؿ َف

َتُف َأْوفِ  ، ا2 ي 

ؿددٚل افراؽددٛ: "ؾًددؼ ؾددالن خددرج ظددـ حجددر افؼددع، وذفددؽ مددـ ؿددق ؿ: ؾًددؼ افرضددٛ إذا 

خدددرج ظدددـ ؿؼددده، وهدددق أظدددؿ مدددـ افٍُدددر، وافًٍدددؼ يَدددع بٚفَِٔدددؾ مدددـ افدددذٕقب وبدددٚفُثر، فُدددـ 

وأـثر مٚ يَدٚل افٍٚشدؼ ددـ افتدزم حُدؿ افؼدع وأؿدر بدف ثدؿ أخدؾ بجّٔدع تًقرف ؾٔام ـٚن ـثرا، 

 ا3 ؾٚفٍٚشؼ أظؿ مـ افُٚؾر، وافيٚا أظؿ مـ افٍٚشؼ" أحُٚمف أو بًٌوف،

، وبدغ امتْدٚع إمدـ   وافًالؿٜ بغ وجقد افًٍؼ ظـ ضٚظدٜ اب تًدٚػ، وضٚظدٜ افرشدقل

 متْع افًٍؼ وجد إمـ، زاد مٚ زاد.ظالؿٜ ضرديٜ، ؾُِام وجد افًٍؼ امتْع إمـ، وـِام ا

 افامٕع افثٚفٞ: افًهٔٚن:

وهدددق يُدددقن ممدددـ يىٔدددع أحٕٔٚدددٚ ، ا4 ظلددد ظهدددٕٔٚٚ، إذا خدددرج ظدددـ افىٚظدددٜ"ؿدددٚل افراؽدددٛ: "

ويًيص أحٕٔٚٚ، مدع هدذا إذا ـٕٚدٝ ادًهدٜٔ مقجدقدة، ؾ٘قدٚ ـدذفؽ متْدع بَددر وجقدهدٚ حهدقل 

 ويهر افًهٔٚن مًٕٚٚ مـ حهقل حٚل إمـ.إمـ ظْد افًٚيص، شقاء ـٚن ؾردا أم مجٚظٜ، 

                                 
ب يح البياري  قـات بلـرحو ويقيقـو زلـن الـيدن اخلطيـن  رقـم  ل  البياري  أبو عبي م ه بن لماعي  اةعف (ٔ)

  ٔكفبو وأبوابو وأحاردرو ه فؤار عبي الباقل  نلره وراجعو قصل زلن اليدن اخلطين  ادلكفبة السلفية  القاىرة  ط 
 .ٜٖ٘  ص ٗ  ج  ٕٓٛٚ)بعر  جبوامع الكلم(  رقم احليد   ىـ  كفاب االعفصات  لب قول الن  ٗٓٗٔ

 .ٓ٘سورة الكه   اآلدة   (ٕ)
 .ٕٜٗـ  ٜٔٗ  ص ٔادلفررات يف غردن القرآن  مارة فسض  ج   (ٖ)
 .ٖٛٗ  ص ٔادلفررات   ج   (ٗ)
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ُد ؿددٚل تًددٚػ: "ؿددٚل ابددـ افَددٔؿ رحمددف اب:  ًَ ددٚ إَِفْٔددِف َيْهدد ًً ُة مَجِٔ ددز 
ًِ ددِف اْف  ِ َة َؾِِ ددز 

ًِ ددَٚن ُيِريددُد اْف ـَ }َمددـ 

َِّٔئِٚت َ ُدددْؿ َظددد ددد  ً دددُروَن اف ُُ ّْ ـَ َي دددِذي دددُف َواف  ًُ دددٚفُِح َيْرَؾ دددُؾ افه  َّ ًَ ُٛ َواْف ددد ِّٔ دددُؿ افى 
ِِ َُ دددُر اْف ُْ َذاٌب َصدددِديٌد َوَم

ٌُددقُر{، أي: مددـ ـددٚن يىِددٛ افًددزة ؾِٔىٌِٓددٚ بىٚظددٜ اب بددٚفُِؿ افىٔددٛ، وافًّددؾ ا 1 ُأْوَفِئددَؽ ُهددَق َي

افهددٚفح، وؿددٚل بًددض افًددِػ : افْددٚس يىٌِددقن افًددز بددٖبقاب ادِددقك، وٓ جيدوٕددف إٓ يف ضٚظددٜ 

، إن ذل ادًهدددٜٔ فٍدددل اب، وؿدددٚل احلًدددـ : وإن مهِجدددٝ َّدددؿ افدددزاذيـ، وضَىَدددٝ َّدددؿ افٌٌدددٚل

 ا2 ؿِقَّؿ، أبك اب ظز و جؾ إٓ أن يذل مـ ظهٚه".

وإذا ظددد ٕيددؿ افَددرآن خمٚفٍددٜ إبِددٔس بددرؾض افًددجقد ٔدم ظِٔددف افًددالم مددـ بددٚب افًٍددؼ،  

ؾٕ٘ف ؿد اظتز خمٚفٍٜ آدم ظِٔف افًالم بٕٚـؾ مدـ افندجرة ادْٓدل ظْٓدٚ، ؿٌدؾ أن يتدقب اب ظِٔدف 

اَم ِمددـ مدـ بددٚب افًهدٔٚن، ؿددٚل اب ِٓ دْٔ َِ ِٚن َظ ٍَ ِهدد دٚ خَيْ ََ
ٍِ ٌَددَدْت َ ُداَم َشددْقآُ ُاَم َوَض دٚ َؾ َٓ الَ ِمْْ ـَ َٖ  تًدٚػ: }َؾدد

َقى} ٌَ ُف َؾ  َوَظَل آَدُم َرب 
ِٜ ِْٔف َوَهَدى}121َوَرِق اجْلَْ  َِ ُف َؾَتَٚب َظ ٌَُٚه َربن    ا3 {{122{ ُثؿ  اْجَت

ٜٔ آدم ظِٔددف افًددالم ظٚروددٜ ؾَددط، ؾٚدًهددٜٔ خمٚفٍددٜ ٕٚصددئٜ ظددـ خىددٖ وزفددؾ، ؾُٕٚددٝ مًهدد 

 وفًٔٝ ٕٚصئٜ ظـ إسار ظذ رؾض مٌدأ افىٚظٜ خالؾٚ دًهٜٔ إبِٔس ادقصقؾٜ بٚفًٍؼ 

، وبددغ امتْددٚع إمددـ ظالؿددٜ ضرديددٜ،   وافًالؿددٜ بددغ وجددقد افًهددٔٚن ب تًددٚػ وفرشددقفف

 زاد.ؾُِام وجد افًهٔٚن امتْع إمـ، وـِام امتْع افًهٔٚن وجد إمـ، زاد مٚ 

 

 

                                 
 .ٓٔسورة فا ر  اآلدة    (ٔ)
لغا،ة اللهفان من مصادي اللـيطان  يقيـض ه سـيي كـيي   ابن القيم  مش  اليدن أبو عبي م ه بن أيب بكر   (ٕ)

 .ٔٙـ  ٕٙ  ص ٔرار الرتاث  القاىرة  مصر  بيون رقم  بعة  وال اتردخ نلر  ج  مؤسسة 
 .ٕٕٔـ  ٕٔٔسورة  و  اآلدة   (ٖ)
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 املطلة الثالث:
 اآلثار النفسية لألمن يف ضوء القرآن الكريم:

دي،  ٚد، وإمدـد آؿتهدٚد ام يتحَددؼ إمـد بٖٕقاظددف ادتًدددة: إمدـد افدديْل، وإمدـد افًٔد حْٔد

دل تقجدد فدقازم إمـد افتدل  وإمـ آجتامظل، ظذ ادًدتقى افٍدردي، واجلامظدل، وإممدل، وافًٚد

ػ: تَددسن بددف وتراؾَددف،  ، ينددر إػ ذفددؽ آؿددسان ؿقفددف تًدٚد ت افامديدٜد وادًْقيدٜد مدـد اخلددرات وافزـدٚد

ددَرْت بِددد ٍَ َُ ٍن َؾ دٚد َُ دددؾِّ َم ـُ دـد  ددٚد َرَؽددًدا مِّ َٓ دٚد ِرْزُؿ َٓ ًٜ َيْٖتِٔ ئِْ دد َّ ىْ ًٜ من ْٝ آِمَْددد دد َٕ ٚ ـَ  ًٜ َب اّمُ َمددثاَلً َؿْرَيدد  }َوَ َ
ِ
ِؿ اّم ًُ َْٕٖ

ٚ اّمُ فٌََِٚس اجْلُقِع َواخْلَ  َٓ ََٖذاَؿ قَن{َؾ ًُ ُٕقاْ َيْهَْ ٚ ـَ دَؽ ا1 ْقِف باَِم  ًَ ِدِع اْ ُدَدى َم ٕ تٌ  . وؿقفف تًٚػ: }َوَؿُٚفقا إِن 

ددددُ   ِرْزًؿددٚد ِمددـد ف 
ٍ
ء دددؾِّ َرْ ـُ دددَراُت  َّ ٌَدددك إَِفْٔدددِف َث ُدددْؿ َحَرًمددٚد آِمًْددٚد جُيْ ددـد    ُِّ َّ ُٕ َٚ َأَوَاْ  ـْ َأْرِوددْد دددْػ ِمددد ـ  ُٕتََخى  ددد

ُِ ٕ ٚ َوَف

 َٓ ثََرُهْؿ  ـْ قَن{.َأ ُّ َِ ًْ      ا2 َي

، تِدؽ  ر ًّٕٜد إمـد ثر مـد آثٚد ٍس افٌؼديٜ، ـٖد ض ظدذ افْد ومـ هذه افزـٚت ادًْقيٜ افتدل تٍٔد

ٜ افَددقة ة، وتتّثددؾ افًٍْدٔد دي يف هددذه احلٔدٚد ؿ مدـد أداء دوره افريدٚد ر  ا ٚئِدٜد افتددل يددتُّـ َّدٚد ادًدِد آثدٚد

 يٖيت: ؾٔام  افًٍْٜٔ إمـ

 وافًزفٜ:إثر إول: ٍٕل افنًقر بٚفتقحد 

قر ن صًد س بٚفتقحدد اإلًٕٚد : اإلحًدٚد ت ؾتٚـدٜد مْٓٚد ، يندب ظِٔددف آؾدٚد  واخلددقف، بٚفقحندٜد

ػ، ن ؾتخدقر وافوًد ػ،  حتدديٚت مقاجٜٓد يف ظزيّٜد اإلًٕٚد ب تًٚد ة، وإمـد يف طدؾ اإليدامن بٚد احلٔٚد

 يٖيت:وأداء إمٕٜٚ بًّْٚهٚ افَرآين افقاشع يٍْل هذا افنًقر ومٚ يستٛ ظِٔف، ويزز هذا ؾٔام 

                                 
 .ٕٔٔسورة الن    اآلدة   (ٔ)
 .ٚ٘سورة القصص  اآلدة    (ٕ)
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ِِدددددُؽ مدددددـ أشدددددامء اب  ٓ  ُهدددددَق اْدَ َ إِ َ ِ َٓ دددددِذي  ُ اف  ا، ؿدددددٚل اب تًدددددٚػ:}ُهَق ام  ـُ ِم ْٗ ُددددد احلًدددددْك  اْد

} ـُ ِم ْٗ ُ الَُم اْد  ً وُس اف دن َُ ومـ مًٚين اشؿ اب ادٗمـ افذي يٗمـ ظٌدٚده اددٗمْغ مدـ بٖشدف  ،ا1 اْف

أو هدددق مدددـ اإليدددامن بًّْدددك افتهدددديؼ، ؾٓدددق  وظَٚبدددف يف افددددٕٔٚ وأخدددرة، ؾٚصدددتَٚؿف مدددـ إمدددٚن،

يهدق ظٌٚده ادٗمْغ ب٘يامقؿ وجيٚز ؿ ظِٔف بٚجلْٜ، أو هق مهدق ظٌٚده ادٗمْغ بام وظدهؿ، 

 ا 2 إٕف ٓ خيِػ ادًٔٚد.

ؿٚل ابـ افَٔؿ رحمف اب مٌْٔٚ ٔثدٚر ادًدٚيص ظدذ جًدد اإلًٕدٚن وروحدف: " ومدـ ظَقبٚ دٚ 

يف افَِدٛ، ؾٔجدد اددذٕٛ ًٍٕدف مًتقحندٚ ؿدد وؿًدٝ افقحندٜ بْٔدف  أقٚ تقؿع افقحندٜ افًئّدٜ

وبغ ربدف، وبْٔدف وبدغ اخلِدؼ، وبْٔدف وبدغ ًٍٕدف، وـِدام ـثدرت افدذٕقب اصدتدت افقحندٜ، وأمدر 

افًٔش ظٔش ادًتقحنغ اخلٚئٍغ، وأضٔٛ افًٔش ظٔش ادًتًٖٕدغ ؾِدق ٕيدر افًٚؿدؾ ووازن 

وافقحنٜ فًِؿ شقء حٚفف، وظئؿ ؽٌْف اذ بٚع إٔس بغ فذة ادًهٜٔ، ومٚ تقفد ؾٔف مـ اخلقف 

 ا3 افىٚظٜ وأمْٓٚ وحالو ٚ بقحنٜ ادًهٜٔ ومٚ تقجٌف مـ اخلقف"

 أن واخلقف، وافقحنٜ بٚفتقحد، فِنًقر ؾٖٕك ، بٚفًْٚيٜ وافرظٚيٜ إيْٚس هذا افتٖمغ وىف

 .وؿربف جقاره وىف ربف، ـْػ يف ئًش إًٕٚن ٍٕس إػ يتنب

مـ    رـقٕف يف مًرؾدددٜد اددددٗد مْغ يندددٚد فح اددددٗد ٓؿ افًددددالم، وصدددٚد أن افرشددددؾ وادالئُدددٜد افُددددرام ظِدددٔد

ن  ، تٍْدددل ظْدددف آؾددٜد افقحددددة، وآودددىراب، واحلدددزن، ٕقددٚد تدددذـره بددٖد وصدددػ إمددـد واإليدددامن وإمٕٚددٜد

                                 
 .ٖٕسورة احللر  اآلدة   (ٔ)
الـيكفور عبـي احلسـ  ادلبـارق  مؤسسـة  اشـفقاع أمـاء م  يقيـض .  أبو القاسـم عبـي الـرمحن بـن لسـ اعال جاجل (ٕ)

 .ٖٕٕ -ٕٕٔ  ص ٜت ج  ٜٙٛٔىـ   ٙٓٗٔ  ٕالرسالة  بتوت  لبنان  ط 
الـياء والـيواء  حققـو ه أ ـ  اسبـيحل  اـرج أحاردرـو ابن القيم  مش  اليدن أبـو عبـي م ه بـن أيب بكـر   (ٖ)

متود  مؤسسة سليوان بـن عبـي الع دـ  الراج ـل اخلتدـة  رار زالي بن أمحي النلتي  لشرال بكر بن عبي م أبو زدي  
 .ٖٛٔـ  ٕٛٔعاَل الفوالي  مطبوعات رلوع الفقو اسسيمل  جية  السعوردة  بيون رقم  بعة  وال اتردخ نلر  ص 
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ل اب  ػ مددـد خَِدددف، ؿددٚد فُقه هدددؿ خدددرة اب تًددٚد فؽ مىدددروق مددـد ؿدددديؿ، وشددٚد ػ شددٚد افىريدددؼ إػ اب تًددٚد

ػ:  ددددفُ تًدددٚد  ٕ َغ} }َوإِ
ِ
َد دددٚد ًَ َِمددددُغ}192َفتَِْزيددددُؾ َربِّ اْف ْٕ وُح ا ددددَزَل بِددددِف افددددرن َٕ ـَ 193{  ددددقَن ِمدددد ُُ { َظددددَذ َؿٌِِْددددَؽ فَِت

{ ـَ ٌِدددٍغ}194اْدُْدددِذِري ٍن َظدددَرِتَ من ددٚد ًَ
ػ: ا1 {{195{ بِِِ ل اب تًددٚد ْؤَيددٚد ، وؿددٚد ُ َرُشدددقَفُف افرن دددْد َصدددَدَق ام  ََ }َف

ددجِ  ًْ ـ  اْدَ ُِ حْلَؼِّ َفَتددْدُخ ِِددَؿ َمدٚد َاْ بِدٚد ًَ ُؾقَن َؾ دٚد َٓ ََتَ ـَ  ددي ِ ََكِّ ْؿ َوُم ُُ ددَغ ُرُؤوَشدد
َِ ِِّ ُ آِمِْددَغ ُ َ ء ام  َد احْلَددَراَم إِن َصدٚد

َؾ ِمـ ُدوِن َذفَِؽ َؾتًْحٚ َؿِريًٌٚ{. ًَ قا َؾَج ُّ َِ ًْ  ا2 َت

أن يدٗمـ مُددٜ  افًددالم ظِٔدف إبددراهٔؿ خِِٔدف دظدقة تًدٚػ اب إدراك اددٗمـ ٓشدتجٚبٜ 

}َوإِْذ َؿددَٚل إِْبددَراِهُٔؿ َربِّ  ؿددٚل تًددٚػ: ٜ بحِٓددٚ، وحرمٓددٚ، وبٔتٓددٚ احلددرام، وافددداخِغ ؾٔددف،ادُرمدد

َٔدْقِم أِخدِر َؿدَٚل َوَمد  َواْف
ِ
ؿ بِدّٚم ُٓ ـَ ِمدْْ ـْ آَم َراِت َم َّ ـَ افث  ُف ِم َِ ًدا آِمًْٚ َواْرُزْق َأْه َِ ْؾ َهدََذا َب ًَ دَر اْج ٍَ ـَ ـ 

ددٔالً ُثددؿ  أَ 
ددُف َؿِِ ًُ َمتِّ ُٖ ُه إَِػ َظددَذاِب افْ ددِٚر َوبِددئَْس اْدَِهددُر{،َؾ ْوددَىرن

ٍٝ ُوِوددَع }ؿددٚل تًددٚػ: و ا3  َل َبْٔدد إِن  َأو 

َغ}
ِ
َٚد ًَ ِْ ٚ َوُهًدى فِّ ـً ٌََٚر َٜ ُم  ُ ٌَ ِ ِذي بِ ِس َف دَٚن 96فِِْٚ  ـَ دُف  َِ ُٚم إِْبدَراِهَٔؿ َوَمدـ َدَخ ََ ِّٔدٌَْٚت م  { ِؾِٔف آَيٌٚت َب

 
ِ
ّ
ِ
ـِ آِمًْدددددٚ َوم ِ٘ن  اب َؽِْدددددَل َظددددد دددددَر َؾددددد ٍَ ـَ ـِ اْشدددددَتَىَٚع إَِفْٔدددددِف َشدددددٌِٔالً َوَمدددددـ  ِٝ َمددددد ٌَْٔددددد ٟن اْف َظدددددَذ افْ دددددِٚس ِحددددد

َغ}
ِ
َٚد ًَ  ا4 {{.97اْف

ن وإذا ء ظِٔدف افًدالم بتحَٔددؼ ًّٕٜد إمـد يف مُدٜد   ـٚد ػ ؿددد اشدتجٚب دظدقة أت إٌٕٔدٚد اب تًٚد

ن ادُرمٜ ظٚمٜ، ويف بٔتٓٚ ادحرم وافداخِغ ؾٔ ف خٚصٜ، وجًؾ هدذه افًّْٜد مٗبددة ظدذ مددى افزمٚد

ء افِٔدددؾ، وأضدددراف  مْغ افدددذيـ يقفدددقن وجدددقهٓؿ صدددىر افٌٔدٝد احلدددرام إٓددٚد ػ ظدددذ اددٗد مْدٜد مددـد اب تًددٚد

مـ افراـدع  افْٓٚر، وظذ أمغ افٌٔٝ احلرام يٌتٌقن ؾنال مـ رَّؿ وروقإٚ، ٕك فِّٗد جد،  ؾٖد افًٚد

                                 
 .ٜ٘ٔ -ٕٜٔسورة اللعراء  اآلدة   (ٔ)
 .ٕٚسورة الففح  اآلدة   (ٕ)
 .ٕٙٔسورة البقرة  اآلدة    (ٖ)
 .ٜٚ -ٜٙآل عوران  اآلدة   سورة  (ٗ)
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 يف حَِٜ واحلرة، حٔٞ ينًر ادٗمـ إٔف بٚفَِؼ صًقر أدٕك ًٍٕف إػ يتنب أن واحلٚج، وادًتّر

ٜ ٍس ادٗمْددٜد  شًِددِد رب يف أظدددامق افدددزمـ، وهْددٚد حتدددس افددْد فاميض افوددٚد ٜ تدددربط احلددٚد  بددٚد متقاصددِد

 ادىّئْٜ بًّٚين إٕس وافتوٚمـ وافتقاؾؼ مع أمْغ يف شِؽ افىٚظٜ.

 ادًهٜٔ:إثر افثٚين: ظالج افنًقر بٚفدؤٕٜ افْٚجؿ ظـ وٌط 

افددذٕقب هدددل افًددٌٛ افدددرئٔس فددام يهدددٔٛ اإلًٕدددٚن مددـ ادهدددٚئٛ يف افدددٕٔٚ وأخدددرة، ؿدددٚل 

ثٍِر{،تًٚػ:  ـَ ق َظـ  ٍُ ًْ ْؿ َوَي ُُ ْٝ َأْيِدي ٌَ ًَ ـَ  َؾٌاَِم 
ٍٜ
ٌَ ِهٔ ـ من ؿ مِّ ُُ وآثٚر ادًٚيص افامديٜ ا 1 }َوَمٚ َأَصَٚب

ًٍدٜٔ ادستٌدٜ ظدذ اجدساح افدذٕقب وادًْقيٜ ظذ افٍْس افٌؼديٜ ـثدرة، ومدـ أطٓدر أؾدٚت افْ

}َأَاْ افنًقر بٚفدؤٕٜ، ؾٚدًهٜٔ شٌٛ  قان افًٌد ظذ ربف، وشَقضف مـ ظْٔف، ؿٚل اب تًٚػ:  

ٌَدددُٚل  دددُر َوافْنُجدددقُم َواجْلِ َّ ََ ُس َواْف ّْ ددد َْرِض َوافن  ْٕ ددداَمَواِت َوَمدددـ يِف ا  ً دددُجُد َفدددُف َمدددـ يِف اف ًْ َ َي َتدددَر َأن  ام 

دِرمٍ َوافن   ُْ ُ َؾداَم َفدُف ِمدـ من ـِ ام 
َذاُب َوَمـ ُ ِ ًَ ِْٔف اْف َِ ثٌِر َحؼ  َظ ـَ ِس َو ـَ افْٚ  ثٌِر مِّ ـَ َوابن َو إِن   َجُر َوافد 

ُؾ َمٚ َيَنُٚء{. ًَ ٍْ َ َي ام 
 ا2 

ويزز إشٓٚم إمـ بٍّٓقمف افَرآين افقاشع يف ٍٕل آؾٜ افنًقر بٚفدؤٕٜ، وافتخِٔص مـ 

 ٚ ظذ افًِقك افٌؼي ؾٔام يٖيت:إًُٚشٚ 

ن  ن بدٖد ػ اإلًٕدٚد ن افَددرآين، ؾَددد ـددرم اب تًدٚد ٚبًدٜد مدـد افٌٔدٚد  ٕ مـ دُٕٚتددف يف افُددقن مًرؾدٜد مًرؾدٜد اددٗد

قات ومٚد يف إرض، : دا  ددذا افُددقن، ؾًددخر فددف مدٚد يف افًدّد دداَمَواِت  جًِدف شدٔد  ً دٚد يِف اف ددؿ م  ُُ َر َف }َوَشددخ 

ْْدد دٚد مِّ ًً َْرِض مَجِٔ ْٕ ددُروَن{،َوَمدٚد يِف ا  ُ ٍَ ددْقٍم َيَت ََ ٍت ف  َيدٚد َٔ ودُٕٚدٜد آدم ظِٔددف افًددالم ظْددد اب   ا3 ُف إِن  يِف َذفِددَؽ 

 بدف مٚد يًدتحَقن إهار مـد مْحقا ؿد وذريتف إٔف ظذ دفٔؾ فف، ويف ذفؽ تًٚػ أمر ادالئُٜ بٚفًجقد

                                 
 .ٖٓسورة اللورى  اآلدة  (ٔ)
 .ٛٔسورة احلج  اآلدة   (ٕ)
 .ٖٔسورة اةا،ية  اآلدة   (ٖ)
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حٓؿ ؾَدد افتُدريؿ، هدذا : ه  ٌتدف  دؿ، اب مْد ػ أهارا مْٓٚد وه رحمتدف َّدؿ، وه تٍُِٔدف  دؿ،  تًٚد

، وه ٕٜٔ اإلرادة وه ادًرؾٜد ، وفُـد  اإلًٕٚد ح ؾحًٛد افتدل يًدتىٔع َّٚد افتّٔٔدز ٓ بدغ احلًـد وافٌَٔد

   ا1 بغ احلًـ وإحًـ.

ادددٗمـ أن  وحيَددؼ إمددـ افتحددرر مددـ افنددًقر بٚفدؤٕددٜ يف افددٍْس اإلًٕددٕٜٚٔ ظْدددمٚ يتددذـر 

أشددٌٚب افددرزق وادًددٚش مددـ إـددؾ، وافؼددب، وافٌِددٚس،  اب تًددٚػ ربددف وخٚفَددف ؿددد وددّـ فددف

بٚفدؤٕٜ، وافَْص،  فِنًقر وادًُـ، ؾال َتقف وٓ تذفؾ فِّخٚفٔؼ يف حتهٔؾ افرزق، ؾٖٕك

 رَّٚ وإًٔف. ـْػ يف تًٔش مٗمْٜ ٍٕس إػ يتنب أن

، وافْكددد، وافتّ  ًؿ ظِٔدددف بًّْدٜد إمددـد ػ مددقٓه وٕهدددره يددْد ن  اب تًددٚد مـ بددٖد س ادددٗد ُدددغ، إحًدٚد

ػ:  ل اب تًددٚد ل، ؿددٚد حٚت افَتددٚد ؿ واإلمدددداد وهدددق يف شددٚد ـُ دددْؿ َأينِّ مُمِددددن ُُ دددْؿ َؾْٚشدددتََجَٚب َف ُُ ٔثُقَن َرب 
ٌِ دددَت ًْ }إِذْ َت

ِٜ ُمدْردِؾَِغ} د َُ ـَ اْدَمِئ َٖفٍْػ مِّ ٓ  9بِ د إِ ْؿ َوَمٚد افْ ْكُ ُُ دقُب ُِ ـ  بِدِف ُؿ دِئ َّ دى َوفِتَىْ ٓ  ُبْؼَ
دُف اّمُ إِ َِ ًَ ـْ ِظْدِد  { َوَمٚد َج ِمد

ٌؿ} ٔد ُِ  إِن  اّمَ َظِزيٌز َح
ِ
ؿ بِدِف 10اّم ـُ دَر ِّٓ َُٔى ء فِّ داَمء َمٚد  ً ـد اف ؿ مِّ ُُ ْ ٔد َِ ُل َظ ْْدُف َوُيَْدزِّ ًٜ مِّ َس َأَمَْد ٚد ًَ ُؿ افْن ُُ ٔد نِّ ٌَ { إِذْ ُي

َٝ بِددددِف إَْؿدددددَ  دددد ٌِّ ْؿ َوُيَث ُُ ددددقبِ ُِ بَِط َظددددَذ ُؿ َْىِٚن َوفِددددَرْ دددٔد ْؿ ِرْجددددَز افن  ُُ َٛ َظدددْد ددددَؽ إَِػ 11اَم}َوُيددددْذِه { إِذْ ُيددددقِحل َربن

ُبقاْ  ِ ْ َٛ َؾدٚد ْظدد ددُرواْ افر  ٍَ ـَ ـَ  ددِذي ددقِب اف  ُِ ل يِف ُؿ
َِ ُْٖف ـَ آَمُْددقاْ َشدد ددِذي ٌُِّتددقاْ اف  ددْؿ َؾَث ُُ ًَ  َأينِّ َم

ِٜ دد َُ ِق اْدَمِئ  َؾددْقَق إَْظَْدٚد

ٍن} دددؾ  َبَْددٚد ـُ ْؿ  ُٓ ْ ُبدددقاْ ِمددْد ُْؿ َصدددآؿنقاْ اّمَ 12َواْ ِ َٖق  ِن  اّمَ { َذفِدددَؽ بِددد ؿِِؼ اّمَ َوَرُشدددقَفُف َؾدد٘د َوَرُشدددقَفُف َوَمددـد ُيَنددٚد

ِٚب} ََ ًِ ِر}13َصِديُد اْف ـَ َظدَذاَب افْ ٚد ؾِِري ٚد َُ ْؿ َؾدُذوُؿقُه َوَأن  فِِْ ُُ
مـ، ا2 {{14{ َذفِ  افقؿٝد يف ويتدذـر ادٗد

ؾريـ ػ:  افتُدريؿ َّدذا ذاتف ؾقؿٔتف ظذ افُٚد ل تًٚد ل، ؿٚد حٜ افَتٚد ص، وهدق تٖئدده يف شٚد }َوَٓ اإل دل اخلٚد

                                 
    علل احلوي  كفاب رلووع من كفن مش  اليدن أبو عبي م ه بن أيب بكر ادلعرول لبن قيم اةوزدـةالصاحلل (ٔ)

اعة والنلر  مكفبة رار السيت  الرّير  السعوردة  بـيون رقـم  بعـة  وال مؤسسة النور للطب ففست الئوء ادلنت يف ال
 .ٜٗٔـ  ٖٜٔ  ص ٔاتردخ نلر  ج  

 .ٗٔـ  ٜسورة األنفال  اآلدة   (ٕ)
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ِمَِْغ{. ْٗ د ْدتُؿ من ـُ دْقَن إِن  َِ دقا َوَإٔدتُُؿ إَْظ ُٕ ٕك ا1 َ ُِْدقا َوَٓ حَتَْز قر ؾٖد َص، أن فِنًد ، وافْد  يتندب بٚفدؤٕٜد

 ظْٚيٜ خٚفَٓٚ ورظٚيتف. يف تًٔش  ٚهدة ٍٕس إػ

مؾ فِدددددٕٔٚ مـ أن إمدددـد افندددٚد ده  ظَٔدددددة اددددٗد ػ ظددددذ ظٌدددٚد وأخددددرة هددددق  ددددض ؾوددددؾ مدددـد اب تًدددٚد

ظٜ  مـ إػ شدٚد ة افدددٕٔٚ إػ أن يهددر اددٗد ق احلٔدٚد ، ؾٌٔدددأ ذفددؽ إمدـد ظْددد مقاجٓدٜد مندٚد مْغ ؾحًدٛد اددٗد

ػ:  ل اب تًدٚد ُؿ اْداَلَئِ ادددقت افرهٌٔدٜد ؿدٚد ِٓ ْ دٔد َِ ُل َظ ُٚمقا َتتََْددز  ََ ُ ُثددؿ  اْشددَت ُفقا َربنَْدٚد ام  ـَ َؿدٚد ددِذي ُؾقا }إِن  اف  دٚد ٓ  ََتَ ُٜ َأ دد َُ

ْتُْؿ ُتقَظُدوَن} ـُ ِٜ اف تِل  وا بِٚجْلَْ  ُٕقا َوَأبِْؼُ َٓ حَتَْز دْؿ 30َو ُُ ِخدَرةِ َوَف ْٔ َْٕٔٚ َويِف ا ةِ افددن َٔٚد ْؿ يِف احْلَ ـُ ُؤ َٔٚد
ـُ َأْوفِ َْٕح  }

ُظقَن} ٚ َمٚ َتد  َٓ ْؿ ؾِٔ ُُ ْؿ َوَف ُُ ًُ ٍُ ل َإٔ ِٓ ٚ َمٚ َتْنَت َٓ ـْ ؽَ 31ؾِٔ ًٓ مِّ ُُٕز ٍؿ}{  ِحٔد دقٍر ر  ، وصدقٓ إػ أمـد ا2 {{32ٍُ

دداَمَواِت   ً ددِزَع َمدـد يِف اف ٍَ ددقِر َؾ ُخ يِف افهن ٍَ ػ: }َوَيددْقَم ُيدْد ل اب تًدٚد مـ مدـد افٍددزع إـددز يددقم افَٔٚمدٜد ؿدٚد اددٗد

{ ـَ ددَؾ َأَتددْقُه َداِخددِري ـُ ُ َو ء ام  ٓ  َمدـد َصدٚد
َْرِض إِ ْٕ َٓ 87َوَمدـد يِف ا ٌُ دد ًَ َل حَتْ ٌَدٚد ُددرن َمددر  { َوَتددَرى اجْلِ ٚ َجِٚمددَدًة َوِهددَل مَت

ددقَن} ُِ ًَ ٍْ ددُف َخٌِددٌر بِدداَم َت  ٕ  إِ
ٍ
ء ددؾ  َرْ ـُ ـَ  دد ََ ددِذي َأْت  اف 

ِ
َْع ام  ددَحِٚب ُصدْد  ً دٚد 88اف َٓ ْْ ددُف َخددْرٌ مِّ َِ  َؾ

ِٜ َ دْد ًَ ء بِٚحْلَ { َمدـد َجدٚد

ددـد َؾدددَزٍع َيْقَمِئدددٍذ آِمُْدددقَن} وا3 {{89َوُهدددؿ مِّ ت ادددٖد ٕمـ يف جْددٚد فتًْؿ بددٚد ء بددٚد تٓددٚد ػ: }َوَمددٚد ، وٕا ل تًددٚد ى ؿددٚد

حِلًٚ َؾُْٖوَفِئددددَؽ َ ُدددد ددددَؾ َصدددٚد ِّ ـَ َوَظ ـْ آَمدددد ٓ  َمدددد ددددك إِ ٍَ َٕٚ ُزْف ْؿ ِظْددددَد ُُ ُب ددددرِّ ََ ف تِل ُت ددددؿ بِدددٚد ـُ ُد َٓ َٓ َأْو ْؿ َو ُُ ْؿ َجددددَزاء َأْمددددَقاُف

ِت آِمُْدقَن{، ُرَؾٚد ٌُ دقا َوُهدْؿ يِف اْف ُِ ِّ ًِْػ بِداَم َظ د ٕك ا4 افوِّ قر ؾٖد ٚر، أن فِنًد ، وافهٌد  إػ يتندب بٚفدؤٕٜد

 رَّٚ وذـره. ـْػ يف تًٔش خمٌتٜ ٍٕس

 

 

                                 
 .ٜٖٔسورة آل عوران  اآلدة    (ٔ)
 .ٕٖـ  ٖٓسورة فصل   اآلدة   (ٕ)
 .ٜٛـ  ٚٛسورة النو    اآلدة   (ٖ)
 .ٖٚسورة سبمل  اآلدة   (ٗ)
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 إثر افثٚفٞ: دؾع ٕزظٜ افتىرف وافًدوان واإلرهٚب: 

افٌِددق وافتىددرف واإلرهددٚب مددـ إخىددٚر ا دامددٜ افتددل تتٓدددد ادجتّددع اإلًٕددٚين، ويددتجذ 

 إشٓٚم إمـ يف افتحرر مـ  هذه أؾٚت افًِقـٜٔ اخلىرة  ؾٔام يٖيت:

مـ بَّٔددٜد ب  ؿْٚظدٜد ادددٗد ام وصدددػ أهدددؾ افُتددٚد ف افتدددل ؿررهددٚد افَدددرآن افُدددريؿ حٔددْد احلٔددددة واإلٕهددٚد

دِِّه  َٗ ٍر ُيد َْىٚد
َِ ـْ إِن َتَْٖمْْدُف بِ ِب َمد َتٚد

ُِ ـْ َأْهدِؾ اْف ػ:  }َوِمد ل تًٚد ئـ، ؿٚد بٖقؿ فًٔقا شقاء ؾ٘ن ؾٔٓؿ إمدل واخلٚد

ِه إَِفْٔددَؽ  دِّ َٗ ٓ  ُيدد ـْ إِن َتَْٖمْْددُف بِددِديٍَْٚر  دد ؿ م  ُٓ ْ ََِْْٔدٚد يِف  إَِفْٔددَؽ َوِمدْد َْس َظ ُفقاْ َفدٔد ُْؿ َؿدٚد َٖق  َِْٔددِف َؿددآئاًِم َذفِددَؽ بِدد َٝ َظ ٓ  َمدٚد ُدْمدد إِ

قَن{ ُّ َِ ًْ ِذَب َوُهْؿ َي َُ  اْف
ِ
قُفقَن َظَذ اّم َُ َِّٔغ َشٌٌِٔؾ َوَي ؿ بقجدقب افًددل يف احلُدؿ ا1 إُمِّ ، ؾنًقر ادًِد

ع مٌددددأ اف فٍغ ينددٔد ت، خٚصددٜد مددـد ادخددٚد قشدددىٜٔ افقاؿدددع بدددغ افىدددرؾغ افدددذمّٔغ ظدددذ إؾدددراد واجلامظددٚد

 اجلٚيف وافٌٚ .

مًرؾٜ ادًِؿ فقجقب افدظقة إػ اب تًٚػ، مع وجقب افتخِؼ بٖخالق اإلشالم، افتل  

ددـَِغ ؿددٚل تًددٚػ: مْٓددٚ إبددالغ ادؼددك إػ مٖمْددف إذا ا يددٗمـ بٚإلشددالم ديْددٚ،  ـَ اْدُْؼِ دد } َوإِْن َأَحددٌد مِّ

َِٖجْرُه  دقَن {اْشَتَجَٚرَك َؾ ُّ َِ ًْ ٓ  َي ُْؿ َؿدْقٌم  َٖق  ُف َمَْٖمَُْف َذفَِؽ بِ ٌْ
 ُثؿ  َأْبِِ

ِ
الََم اّم ـَ َع  َّ ًْ ، وييٓدر ا2 َحت ك َي

إشٓٚم إمـ يف ٍٕل افٌِق وافتىرف واإلرهٚب مـ خالل بٔٚن أن افًِٜ يف ؿتٚل ادؼـغ هل 

صددح إبددالغ ادؼدددك إػ  ظِددٜ احلرابددٜ، وفًٔددٝ  ددرد ـٍددرهؿ، وفددق ـٕٚددٝ افًِددٜ هددل ـٍددرهؿ فددام

 مٖمْف بًد إساره ظذ مِٜ افٍُر، وافالزم بٚضؾ ؾٚدِزوم ـذفؽ.

 

 

 

                                 
 .٘ٚسورة آل عوران  اآلدة    (ٔ)
 .ٙسورة الفوبة  اآلدة    (ٕ)
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 إثر افرابع: إزافٜ ؤؼ افهدر:

ؼممٚد ٓ صدؽ ؾٔدف أن  ن، يًدقء بدام ؽٔيٚد امتالئدف مـد يُدقن افهددر ؤد ؼ ومـد اإلًٕٚد ر ؤد  آثٚد

ٌٜٔ افتًددخط افهددر ٚب افدرزق  ظدذ افًِد ام خيدص أشدٌد ػ ؾٔد ش،أؿددار اب تًٚد وافقصددقل إػ  وادًٚد

 درجٜ افَْقط مـ رحمٜ اب.

مـ حٚفٜد مـد إؼداح افهددر و قر بًّْٜد إمـد يًُدس ظدذ ادٗد ممٚ ٓ صؽ ؾٔف ـذفؽ أن افنًد

، ومدـد جٓدٜد ثٕٚٔدٜد حيَددؼ  د إمدـد هددذا مدـد جٓدٜد ٛ افددرئٔس إلجيدٚد ر اإليددامن افددذي يًددد افًدٌد ثر مدـد آثدٚد ـٖد

مـ  : وهددل: افٍُددر، وافًٍددقق، إمدـد حٚفدٜد إؼدداح افهدددر ظْدددمٚ جيتْدٛد اددٗد مقإددع إمدـد افثالثدٜد

ػ  ، وفدددذفؽ ـرهٓددٚد اب تًددٚد ٚب افثالثددٜد هدددل أـثدددر مددٚد جيًدددؾ افهددددر حرجددٚد ٚن، وهدددذه إشددٌد وافًهددٔد

ـ  فًٌٚده ادٗمْغ يف ؿقفدف:  د
ُِ ِْدتنْؿ َوَف ًَ َْمدِر َف ْٕ ـَ ا د ثِدٍر مِّ ـَ ْؿ يِف  ُُ ًُ ٔد

 َفدْق ُيىِ
ِ
ْؿ َرُشدقَل ام  ُُ دقا َأن  ِؾٔد ُّ َِ  }َواْظ

َٚنَ  ًِْهددٔد دددقَق َواْف ًُ ٍُ دددَر َواْف ٍْ ُُ ُؿ اْف ُُ ْ َه إَِفددٔد دددر  ـَ ْؿ َو ُُ دددقبِ ُِ َْدددُف يِف ُؿ يددداَمَن َوَزي  ُؿ اإْلِ ُُ ْ َٛ إَِفددٔد ددد  ٌ َ َح ُأْوَفِئدددَؽ ُهدددُؿ  ام 

اِصُدوَن{ افر 
 1 ، ، 

 ويزز دور إمـ يف إزافٜ حٚفٜ ؤؼ افهدر ؾٔام يٖيت:

ػ:  ل تًددٚد ئر خَِدددف، ؿددٚد ػ خهدددف َّدددذه افًّْددٜد مددـد دون شددٚد مـ أن اب تًددٚد دددَؾ تدددذـر ادددٗد ِّ ـْ َظ }َمددد

ـِ  دددد ًَ َْٖح ْؿ َأْجددددَرُهؿ بِ ُٓ ًٜ َوَفَْْجددددِزَيْ  دددد ٌَ ِّٔ ًة َض دددٚد َٔ َُِْْحَِْٔٔ ددددُف َح ـٌ َؾ ِم ْٗ ددددٍر َأْو ُإَٔثددددك َوُهددددَق ُمدددد ـَ دددـد َذ حِلًٚ مِّ ُٕقاْ  َصددٚد دددٚد ـَ َمدددٚد 

ُِقَن{ َّ ًْ ػ: ، ومًْٓٚ ؽر ادٗما2 َي ل تًٚد ٚد ْغ وفق أوتقا مـ افًْؿ افامديٜد مٚد أوتدقا ؿٚد َٓ َل اْهٌَِىٚد ِمْْ } َؿٚد

 ََ َٓ َيْندد ٌَددَع ُهددَداَي َؾددالَ َيِوددؾن َو ـِ ات  دد َّ ِّْددل ُهددًدى َؾ ؿ مِّ ُُ ْتَِْٔ  دٚد َيدٖد ِ٘م  ًٍْض َظددُدَو َؾ ٌَ ْؿ فِدد ُُ ًُْودد دٚد َب ًً { 123ك}مَجِٔ

                                 
 .ٚسورة احلجرات  اآلدة   (ٔ)
 .ٜٚسورة الن    اآلدة    (ٕ)
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ًَِٔنددد ِ٘ن  َفدددُف َم دددِري َؾددد ـْ ـْ َأْظدددَرَض َظددـد ِذ دددك}َوَمددد َّ  َأْظ
ِٜ ََٔٚمددد َِ دددُه َيدددْقَم اْف َْٕحُؼُ ٚ َو ًُ ٕك ا1 {{،124ًٜ َوددْد  ؾددٖد

 رَّٚ وهديف. ـْػ يف تًٔش مٗمْٜ ٍٕس إػ يتنب بؤؼ افهدر أن فِنًقر

، ووظددده أن يدددخِٓٚ بًددالم مدـد مجٔددع  ػ ؿددد أظددد فددف اجلْدٜد دار افُرامدٜد مـ أن اب تًدٚد تددذـر اددٗد

ُٔدقٍن} ادُدرات، ؿٚل تًٚػ: ٍت َوُظ دَغ يِف َجْ ٚد
َِ
دالٍَم آِمِْدَغ}45}إِن  اْدُت  ًَ ُِقَهٚد بِ ََٕزْظَْٚد َمٚد 46{ اْدُخ { َو

ددٚد ًٕ ـْ ِؽددددَؾ إِْخَقا دددد ددددٚبَِِِغ} يِف ُصدددُدوِرِهؿ مِّ ََ َت ٍر من ددددٚ 47َظددددَذ ُهُ َٓ ْْ ٌٛ َوَمدددٚ ُهددددؿ مِّ َهدددد َٕ ددددٚ  َٓ ْؿ ِؾٔ ُٓ ددد ًن َّ َٓ َي  }

ْخَرِجَغ} ُّ  ،ا2 {{48بِ

 

 اخلٚمس: تَقيٜ افًزيّٜ فَِٔٚم بٕٚظٌٚء اجلًٚمإثر 

إن اإلًٕددٚن افددذي يتّتددع بٚفهددحٜ افًٍْددٜٔ افتددل تنددر إػ حٚفددٜ آشددتَرار وافتددقازن افتددل 

ئًندددددددددٓٚ افٍدددددددددرد يف  دددددددددٚٓت إمدددددددددـ ادتًدددددددددددة: إمدددددددددـ افٍْزددددددددد، وإهي، وآؿتهدددددددددٚدي، 

 افَدرآن وىفديٚت افٌُدرة، وآجتامظل، وافقطٍٔل،  دق أؿددر وأجددر ظدذ افهدّقد أمدٚم افتحد

 يٖيت: ؾٔام ادٗمْغ وذفؽ ظزائؿ تَقيٜ يف إمـ إشٓٚم تقوح ظديدة ٕهقص افُريؿ

 إحًددٚس اددددٗمـ بندددًقر إمددـ حيَدددؼ افتدددقازن إًٍٓددٚ  يف افدددٍْس افٌؼددديٜ، وئَددف مدددـ

ظقامدددؾ اخلدددقف، وافَِدددؼ، وآودددىراب، ؿدددٚل تًدددٚػ مٗمْدددٚ فُِّٔدددف مقشدددك ظِٔدددف افًدددالم ظْدددد 

ِٛ خقؾددف  ددَس ِمددـ َجِٕٚدد َٕ َْٖهِِددِف آ ََجددَؾ َوَشددَٚر بِ ْٕ دد ُمقَشددك ا َٙ ددام  َؿ َِ مددـ منددٚهدة مًجددزة افًهددٚ: } َؾ

ـَ افْ دد ددٚ بَِخددَزٍ َأْو َجددْذَوٍة ِمدد َٓ ْْ ؿ مِّ ُُ ددعِّ آتِددٔ ًَ ددًٚرا ف  َٕ  ُٝ دد ًْ َٕ ُثددقا إيِنِّ آ ُُ ددِف اْم
َْهِِ ِٕ ددًٚرا َؿددَٚل  َٕ دقِر  ددْؿ افىن ُُ  ِ ًَ ِٚر َف

ُِقَن} َِام  29َتْهَى َجَرِة َأن َيٚ { َؾ ـَ افن   ِم
ِٜ ـَ ٌََٚر ُ  اْد

ِٜ
ًَ َْ ٌُ ـِ يِف اْف َّ َْي ْٕ ُٕقِدي ِمـ َصٚضِِ  اْفَقاِدي ا  َأَتَٚهٚ 

َغ}
ِ
ددَٚد ًَ ُ َربن اْف ددٚ ام  َٕ َددٚ َجددَٚن َوػ  ُمددْدبًِرا َوَاْ 30ُمقَشددك إيِنِّ َأ َٖق  ـَ ددام  َرآَهددٚ َ َْتددزن  َِ { َوَأْن َأْفددِؼ َظَهددَٚك َؾ

                                 
 .ٕٗٔـ  ٖٕٔسورة  و  اآلدة   (ٔ)
 .ٛٗـ  ٘ٗسورة احلجر  اآلدة   (ٕ)
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 ًَ ِمِْدَغ}ُي ْٔ ـَ ا ٕ َؽ ِم ْػ إِ َٓ ََتَ ْٛ َيٚ ُمقَشك َأْؿٌِْؾ َو ـْ 31َِّ دُرْج َبَْٔودٚء ِمد ُِْؽ َيدَدَك يِف َجٌِْٔدَؽ ََتْ { اْشد

ُد ِئدِف إِق  َِ دَؽ إَِػ ِؾْرَظدْقَن َوَم بِّ دِٚن ِمدـ ر  َٕ ِٛ َؾدَذإَِؽ ُبْرَهٚ ْهد ـَ افر  ْؿ إَِفْٔدَؽ َجََْٚحدَؽ ِمد ُّ  َواْود
ٍ
ْؿ َؽْرِ ُشقء

ُٕق ٚ ََِغ}ـَ ؾٖمـ اب تًٚػ ـِّٔف مقشدك ظِٔدف افًدالم بًدد اشدتٔالء افرهدٛ  ا1 {{،32ا َؿْقًمٚ َؾِٚش

ظِٔدف مددـ منددٚهدة أيدٜ افُددزى  افًهددٚا فًٔدتىٔع افَٔددٚم بّٓددٚم افرشدٚفٜ افثَِٔددٜ، وـٍددك مّٓددٜ 

رشدٚفتف جالفددٜ ـققددٚ وجٓددٝ فثالثددٜ مددـ أظدالم افوددالل ظددذ مًددتقى افٌؼدديٜ، وهددؿ: ؾرظددقن، 

 وؿٚرون. وهٚمٚن،

ظقامؾ  إحًٚس ادٗمـ بنًقر إمـ حيَؼ افتٍٚؤل اإلجيٚت يف افٍْس ادٗمْٜ، وئَف مـ 

افٔددٖس، وافَْددقط، ؾًٌددد أن ؿددص اب تًددٚػ ظِْٔددٚ ضرؾددٚ مددـ ؿهددٜ يقشددػ وؿددقل إخددقة يقشددػ 

دٚ َفد  ٕ َٓ َتَْٖمْ دٚ َظدَذ ُيقُشدَػ َوإِ َٕٚ َمٚ َفدَؽ  وؿدق ؿ فدف  ا2 ُف َفَِْٚصدُحقَن{،ٕبٔٓؿ ؿٚل تًٚػ: }َؿُٚفقاْ َيٚ َأَبٚ

د َٕ َْٚ َأَخٚ ًَ َْٖرِشْؾ َم ُْٔؾ َؾ َُ َٕٚ ُمَِْع ِمْٚ  اْف ْؿ َؿُٚفقاْ َيٚ َأَبٚ ِٓ قا إَِػ َأبِٔ ًُ َِام  َرِج َتدْؾ بًد ذفؽ ؿٚل تًٚػ: }َؾ ُْ َٕ  ٚ

دٚ َفدُف حَلَدِٚؾُيقَن{،  ٕ }َؿددَٚل  رد ظِدٔٓؿ أبددقهؿ يًَدقب ظِٔدف افًدالم بُددؾ ثَدٜ وتقـدؾ ظدذ اب: ا3 َوإِ

ْؿ َظدددددددَذ َأِخٔدددددددِف ِمدددددددـ َؿٌْدددددددُؾ َؾدددددددّٚمُ َخدددددددْرٌ َحِٚؾًيدددددددٚ َوُهدددددددَق َأْرَحدددددددُؿ  ُُ ددددددداَم َأِمْدددددددُت ـَ   ٓ
ْٔدددددددِف إِ َِ ْؿ َظ ُُ َهدددددددْؾ آَمدددددددُْ

احِمَِغ{، افددر 
وؿددٚل  ددؿ أبددقهؿ يًَددقب ظِٔددف افًددالم  ََددٚ فددذفؽ إمددـ، وافتٍددٚؤل، وافتقـددؾ ا4 

ددؿْ  ُُ ْٝ َف َف َِْٔل َِِّددْؿ  ظددذ اب جددؾ وظددال: }َؿددَٚل َبددْؾ َشددق 
ددك اّمُ َأن َيددْٖتِ ًَ ٔددٌؾ َظ

ْؿ َأْمددًرا َؾَهددْزٌ مَجِ ُُ دد ًُ ٍُ َإٔ

ُٔؿ} ُِ ُٔؿ احْلَ
ِِ ًَ ُف ُهَق اْف  ٕ ٚ إِ ًً ـَ 83مَجِٔ ْٝ َظَْْٔدُٚه ِمد د َٔو  ك َظدَذ ُيقُشدَػ َواْب ٍَ ْؿ َوَؿدَٚل َيدٚ َأَشد ُٓ { َوَتَقػ  َظدْْ

يِددددٌٔؿ} ـَ دددددَق  ُٓ ُٖ 84احْلُددددْزِن َؾ َتددددد ٍْ ـَ  { َؿدددددُٚفقاْ َتددددٚم َت دددددقَن ِمددددد ُُ دددددقَن َحَرًوددددٚ َأْو َت ُُ ددددك َت ُر ُيقُشدددددَػ َحت  ـُ َتددددْذ

                                 
 ٕٖـ  ٜٕسورة القصص  اآلدة   (ٔ)
 .ٔٔسورة دوس   اآلدة   (ٕ)
 .ٖٙسورة دوس   اآلدة   (ٖ)
 .ٗٙسورة دوس   اآلدة   (ٗ)
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َُِغ} ددقَن}85اْ َددٚفِ ُّ َِ ًْ َٓ َت  َمددٚ 
ِ
ـَ اّم ددُؿ ِمدد َِ  َوَأْظ

ِ
ق َبثِّددل َوُحددْزيِن إَِػ اّم ُُ دداَم َأْصدد  ٕ { َيددٚ َبِْددل  86{ َؿددَٚل إِ

َُٖشدددقاْ  َٓ َتْٔ دددقاْ ِمدددـ ُيقُشدددَػ َوَأِخٔدددِف َو ًُ  ً ٌُدددقاْ َؾَتَح ٓ  اْذَه  إِ
ِ
ْوِح اّم َُٖس ِمدددـ ر  َٓ َئْددد دددُف   ٕ  إِ

ِ
ْوِح اّم ِمدددـ ر 

دددِٚؾُروَن} َُ دددْقُم اْف ََ ، وأخدددرا حيَدددؼ اب تًدددٚػ طدددـ رشدددقفف يًَدددقب ظِٔدددف افًدددالم بربدددف، ا1 {{87اْف

ؾٔجّددع فددف أوٓده مجًٔددٚ، ويددرد إفٔددف بكدده فددرى يقشددػ ظِٔددف افًددالم وهددق ظددذ خددزائـ مكدد، 

د  ويدخِقن مك آمْغ، ؿٚل دقاْ ِمْكَ ُِ ُِقاْ َظَذ ُيقُشَػ آَوى إَِفْٔدِف َأَبَقْيدِف َوَؿدَٚل اْدُخ َِام  َدَخ تًٚػ: }َؾ

إِن َصٚء اّمُ آِمَِْغ{
، ـؾ هذه افًِّٚت افٌَِٔدٜ، وافٍٔقودٚت افروحٔدٜ تدْؿ ظدـ ؿِدٛ متهدؾ ا2 

ُٛ َدْظدددددَقَة ا ٌٛ ُأِجٔددددد ِ٘ينِّ َؿِريددددد دددددِٚدي َظِّْدددددل َؾددددد ٌَ ََٖفَؽ ِظ ٌُقاْ ِ  بربدددددف، }َوإَِذا َشددددد دددددَتِجٔ ًْ َٔ اِع إَِذا َدَظدددددِٚن َؾِْ فدددددد 

ْؿ َيْرُصُدوَن{ ُٓ  ِ ًَ ِمُْقاْ ِت َف ْٗ ُٔ  ، إٕف مْتٓك إمـ وافَرب.ا3 َوْف

 إثر افًٚدس: ترشٔخ آشتٕٜٓٚ بٚفٌالء وادهٚئٛ:

افَرآن افُريؿ ىف افٍْس ادٗمْٜ روح افهدز وؿدٝ افدٌالء ظْددمٚ يتدذـر اددٗمـ صدز  يربك

أخددذ أوٓد يًَددقب أخددٚهؿ  ؾِددام.. افًددالم ظددذ ؾَددد وفددده يقشددػ ظِٔددف افًددالم يًَددقب ظِٔددف

يقشػ ظِٔف افًالم بحجٜ فًٌف واشتّتٚظف، ؿٚئِغ ٕبٔٓؿ : إن افذئٛ ؿد أـؾ يقشدػ، ؾٌُدٚه 

ـَ حتك ؾَد بكه ؿٚئال:  ْٝ َظَْْٔدُٚه ِمد َٔو  ك َظَذ ُيقُشَػ َواْب ٍَ ْؿ َوَؿَٚل َيٚ َأَش ُٓ دَق }َوَتَقػ  َظْْ ُٓ احْلُدْزِن َؾ

ئٌِؿ{.  ا4 ـَ

إن تددقا  ادهددٚئٛ ظددذ يًَددقب ظِٔددف افًددالم واحدددة تِددق إخددرى ا  ًِددف يٍَددد صددزه،  

وئَْف، وتقـِف ظذ اب تًٚػ، إٕف مٗمـ بٚب، وآمـ بقظده افذي ٓ يتخِػ، ؿٚل تًٚػ: }َؿَٚل 

                                 
 .ٚٛـ  ٖٛسورة دوس   اآلدة   (ٔ)
 .ٜٜسورة دوس   اآلدة    (ٕ)
 .ٙٛٔسورة البقرة  اآلدة   (ٖ)
 .ٗٛسورة دوس   اآلدة   (ٗ)
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ُؿ  َِ  َوَأْظ
ِ
ق َبثِّل َوُحْزيِن إَِػ اّم ُُ اَم َأْص  ٕ دقَن}إِ ُّ َِ ًْ َٓ َت  َمدٚ 

ِ
ـَ اّم دقاْ ِمدـ 86ِم ًُ  ً ٌُدقاْ َؾَتَح { َيدٚ َبِْدل  اْذَه

ددددددددددددددْقُم  ََ ٓ  اْف  إِ
ِ
ْوِح اّم َُٖس ِمددددددددددددددـ ر  َٓ َئْدددددددددددددد ددددددددددددددُف   ٕ  إِ

ِ
ْوِح اّم َُٖشددددددددددددددقاْ ِمددددددددددددددـ ر  َٓ َتْٔ ُيقُشددددددددددددددَػ َوَأِخٔددددددددددددددِف َو

ِٚؾُروَن} َُ : افرشدقل بَدقل فِّهٚئٛ أن تٍٝ يف ظود ادٗمـ وهدق مدقؿـ  ؾٖٕك ا1 {{،87اْف

"ظجٌددٚ ٕمددر ادددٗمـ إن أمددره ـِددف خددر، وفددٔس ذاك ٕحددد إٓ فِّددٗمـ، إن أصددٚبتف هاء صددُر 

 ا2 ؾُٚن خرا فف، وإن أصٚبتف  اء صز ؾُٚن خرا فف"

                                 
 .ٚٛـ  ٙٛسورة دوس   اآلدة    (ٔ)
ٌر.  ب يح مسلم بلرح النووي  كفاب ال ىي  أبواب مففرقة  لب اْلُوْؤِمُن َأْمُرُه ُكل وُ  (ٕ)  .  ٕ٘ٔ  ص  ٛٔج  َايـْ



 وآاثره النفسية )يف ضوء القرآن الكرمي(-وموانعو -أسبابو –األمــــن 

 

278 

 

 اخلامتة

، هذا بتامم ًّٕتف ظِْٔٚ أتؿ وؿد افهٚحلٚت، تتؿ بًّْتف افذي ب احلّد  مـد خالفدف فَْدػ افٌحٞد

، دًرؾٜد إمهٜٔد يف ؽٚيٜد هدق مقودقع ظدذ ًدف، حََٜٔد إمـد ٚبف، ومقٕا ٜ يف وأشٌد ره افًٍْٔد  ودقء وآثٚد

تٓٔٝ وؿد ت ؿرإٜٓٔ مقوقظٜٔ، وحيًـ دراشٜ  وتقصٔٚ ٚ. ٕتٚئجٓٚ أهؿ أذـر أن افدراشٜ هذه مـ ٕا

تٜٔ: ظـ افدراشٜ متخوٝ وؿد   افْتٚئٟ ٔا

ا ادتًَِٜد بًّْدك إمـد د دون مًْٔدل أوٓ: ٚق افَدرآين  وردت مٚدة  أمـد اإليدامن وإمٕٜٚد د يف افًٔد

، يف ثددالث ومخًددغ  ، وشدٝد ظؼددة يف افًددقر اددٕٔدٜد شددتٚ ومخًددغ مددرة، أربًددقن مددرة يف افًددقر ادُٔدٜد

ت  ، وؿدد وجدددت هدذه أيدٚد ، وأربدع ظؼددة آيٜد يف افًددقر اددٕٜٔد ، تًدع وثالثددقن آيٜد يف افًددقر ادُٜٔد آيٜد

 ُٜٔ، وثامين شقر مدٕٜٔ.يف شٝ وظؼيـ شقرة، ثامين ظؼة شقرة مْٓٚ م

ت اددٕٔدٜد افتددل تْٚوفدٝد ادقوددقع  ، أـثددر مدـد أيدٚد ت ادُٔدٜد افتددل تتحدددث ظدـد إمدـد : أيدٚد ثٕٚٔدٚد

 ٛ ٕٚٝد تًدقده روح اجلٚهِٜٔد وظٚدا ٚد مـد شِد ذاتف، وفًؾ ذفؽ يرجدع إػ ضًٌٜٔد افًٓدد ادُدل افدذيـ 

ديٜ، وقٛ، واوىٓٚد فَِِٜ ادٗمْٜ، إمدر افدذي يندر إػ تددهقر إووٚد ، وآؿتهٚد ع إمْٜٔد افدئْٜد

، َّددددددف  هرة إمددددـد يف افًٓدددددد ادُدددددل اهتاممددددٚد جِٔددددٚد .. فدددددذا ؾَدددددد أوػ افَدددددرآن افُدددددريؿ طددددٚد وآجتامظٔددددٜد

، أمٚد يف افًٓدد ادددين ؾَدد اختٍِٝد  ع إمـ مـد جدذورهٚ، وتَْٜٔد ادجتّدع مـد ذورهٚد اشتئهٚل مقٕا

ّغ دوفدٜد يَقدهدٚد  رت فًِّدِد ع إػ حددد بًٔددد، ؾهدٚد ًٓؿ مدـد ظدددوان ادًتددديـ، فرشددقل اإوودٚد ، متدْد

، واإليددامن، وإمٕٚدٜد حتََٔدٚد فِقظددد اإل ددل  ة ضٌٔدٜد يًددقدهٚ إمدـد ّٜ يف ادديْدٜد حٔدٚد ؾًٚصدٝد إمدٜد ادًدِد

ؿ ُٓ  ْ ٍَ
ددددتَْخِِ ًْ َٔ حِلَِٚت َف ددٚد ددددقا افه  ُِ

ِّ ْؿ َوَظ ُُ ـَ آَمُْدددقا ِمدددْد ددددِذي ُ اف  ََِػ  افُدددريؿ: }َوَظددددَد ام  دددداَم اْشددددتَْخ ـَ َْرِض  ْٕ يِف ا

ؿْ  ِٓ ددِد َخددْقِؾ ًْ دـد َب ؿ مِّ ُٓ َفْ  ٌَدددِّ ُٔ دد َ ُددْؿ َوَف َٙ ددِذي اْرَت ُؿ اف  ُٓ َ ـ  َ ُددْؿ دِيدْد َ دْد ُِّ َّ ُٔ ْؿ َوَف ِٓ
ِِْ ـَ ِمدـد َؿدٌد ددِذي َٓ  اف  َِْٕل  ٌُددُدو ًْ َأْمًْدٚد َي
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ددَد َذفِددَؽ َؾُْٖوَفِئددَؽ ُهددُؿ ا ًْ ددَر َب ٍَ ـَ ْئًٚ َوَمدـد  قَن ِت َصدٔد ـُ دد قَن{ُيْؼِ َُ ِٚشدد ٍَ ت اددٕٔدٜد افتددل ا1 ْف ن ظدددد أيدٚد ، فددذا ـدٚد

وٓت  خف يف طددؾ  دٚد زفدٝد فتثٌٔدٝد إمدـد وترشدٔد ، وؿدددٕ  ت ادُٔدٜد تْٚوفدٝد إمدـد أؿددؾ ظددددا مدـد أيدٚد

 ادرجٍغ وادْٚؾَغ وافذيـ يف ؿِقَّؿ مرض.

: فألمـد ، مُٕٜٚد ثٚفثٚد ؿ: وؾودؾ جِِٜٔد س افٍْزد وافدقاؿًل فالشدتٍٚدة مـد مج ٕٕدف ظئد ٔدع إشٚد

 ثّرة اإليامن وإمٕٜٚ افتل متتد مـ افدٕٔٚ إػ أخرة. يًد افًْؿ افربٕٜٚٔ، وٕٕف

: إمدـد ،  افُددريؿ افَددرآن يف رابًدٚد ض وافتجزئدٜد مؾ ٓ يٌَددؾ افتًٌدٔد س إمدٚد أن مًْددك ـددع صدٚد ؾٚفْدٚد

ٌقه، ؾًّْٜد إمـد إمٚد أن تُدقن، وإمٚد أن ٓ تُدقن، ؾدال يُّـد فألمـد أن يُد قن يًّْقا بف، وإمٚد أن يًِد

 مًٌوٚ بًّْك: أن افْٚس ؿد يًّْقن بْقع مـ إمـ، وٓ يًّْقن بٖٕقاظف إخرى.

ء وادْدع، واإلـدرام  ًؿ افربٕٜٚٔد مـد حٔٞد مدداوفتٓٚ بدغ افًىٚد ئر افْد ًٚد ـ  ًّٜد إمـد نٕ  خٚمًٚ: صٖد

مقس إ دددل ثٚبدددٝد يكدددف إؿددددار، ويدددددبر إمدددقر ظددددذ مَتٙددد افًِددددؿ  دددٚد ٛ، ـدددؾ ذفددددؽ وؾدددؼٕ  وافًددِد

 واحلُّٜ.

ام يٖيت: صٔغ ثامين ظذ افَرآن يف أمـ مٚدة شٚدشٚ: جٚءت  وهلـ 

ٌٜ إوػ دة مـد افداميض افًٍدؾ ورد: افًٍدؾ افداميض، افهٔد ٚق يف أمـد مٚد  أربدع ظؼدة افَدرآين افًٔد

رة إػ أمهٜٔد  ن ؾٚظِدف يًدقد فٍِّدرد، وفًدؾ يف ذفدؽ إصٚد مرة، اثْتٚد ظؼدة مدرة ؾٚظِدف يًدقد فِجّدع، ومرتٚد

ف أ  جؾ ؿدرا مـ أمـ افٍرد. أمـ اجلامظٜ، وٕا

   :وجٚءت صٌٜٔ افاميض ظذ أربع صقر سؾٜٔ هل 

هر افوددامئر، وؾٚظِددف مدـد افهددقرة إوػ:  ددرد : اشددؿ طدٚد ـ ادٍددردات أتٔدٜد ه اجلّددع، ودّد  مًْدٚد

ا  َأِمْتُْؿا، ـَ ا،  َأِم ـَ َِٖم ا،  َأَؾ ـَ  . َأَو َأِم

                                 
 .٘٘سورة النور  اآلدة   (ٔ)



 وآاثره النفسية )يف ضوء القرآن الكرمي(-وموانعو -أسبابو –األمــــن 

 

280 

 

 : ر افٍٚظددؾ افًٚئددد ظددذ اجلّددع، متهددؾافهددقرة افثٕٚٔدٜد ـ  بودّد :ودّد  َأِمْددتُْؿا،  ادٍددردات أتٔدٜد

َِٖمْتُْؿا َِٖمُْقاْا،  َأَؾ  ، وذفؽ يف ثامٕٜٔ مقاوع. َأَأِمْتُؿا،  َأَؾ

ْؿابوّر افٍٚظؾ افًٚئد ظذ ادٍرد  متهؾافهقرة افثٚفثٜ:  ُُ  وذفؽ يف مقوع واحد. ، َأِمُْت

 : ر مًددتس يًدددقد ظددذ ادٍددرد  متهددؾافهددقرة افرابًدٜد ر ادًٍددقل، وؾٚظِددف ودّد ؿابوددّد ُٓ َ  ، آَمدْد

 وذفؽ يف مقوع واحد.

ٌٜ افثٕٜٚٔد رع، افهٔد رع افًٍدؾ ورد: افًٍدؾ ادوٚد دة مـد ادوٚد ٚق يف أمـد مدٚد شدٝد  افَدرآين افًٔد

ؾَغ، وفًدددؾ يف  ن ادْددٚد ن يف صددٖد ب، ومرتددٚد ن أهدددؾ افُتددٚد ن يف صددٖد ن أهي، ومرتددٚد ن يف صددٖد مدددرات، مرتددٚد

ٕمـ  ر إفٔدف بٚد رجل ادنٚد ٕمـ إهي، وإمـد اخلٚد ذفؽ إصٚرة إػ أمهٜٔ إمـ افداخع ادنٚر إفٔف بٚد

 مـ ادْٚؾَغ، وأهؾ افُتٚب. 

   :وجٚءت صٌٜٔ ادوٚرع ظذ صقرتغ سؾٔتغ مهٚ

ر ادًدددتس هدددقرة إوػ: متهدددؾاف ر ادًٍدددقل، وافٍٚظدددؾ مٍدددرد يًدددقد ظِٔدددف افوددّد ـ  ،بوددّد وددّد

ؿْ   ادٍردات أتٜٔ: ُُ ا،  َتَْٖمُْْفاآَمُْ  وذفؽ يف ثالثٜ مقاوع. ا،  َتَْٖمْٚ 

: متهددددؾ بددددقاو اجلامظدددٜد افًٚئدددددة ظددددذ افٍٚظددددؾ اجلّددددع،   :افهددددقرة افثٕٚٔدددٜد ـ ادٍددددردات أتٔدددٜد  ودددّد

ْؿا، وذفؽ يف مقوع واحد. َيَْٖمُْقااْ،  َيْٖ  ـُ  َمُْق

 .ثالث مرات  افَرآين افًٔٚق يف أمـ افثالثل مٚدة مـ آشؿ ورد: آشؿ، افهٌٜٔ افثٚفثٜ

ٌٜ افرابًٜد دة مـد اشدؿ افٍٚظدؾ ورد: اشدؿ افٍٚظدؾ، افهٔد ٚق يف أمـد افثالثدل مٚد مخدس  افَدرآين افًٔد

ظؼ مرات ؾٚظِف يًقد فِجّع، وشٝد مدرات ؾٚظِدف يًدقد ومـ آمـ افربٚظل مرة واحدة،  ظؼة مرة،

 ، فٍِّرد، مخس مرات مْٓٚ فِّذـر، ومرة واحدة فِّٕٗٞ وفًؾ يف ذفؽ إصٚرة إػ أمهٜٔد أمـد اجلامظٜد

ث،  س اإلٕدٚد ٜ جلْد رة إػ أمهٜٔد إمـد بٚفًٌْد : ؾ٘صٚد ٜ مـد أمـد افٍدرد هدذا أوٓ وأمٚد ثٕٚٔٚد وإدف أـثدر حًٚشٔد

 :مخس صقر سؾٜٔ هل وجٚءت صٌٜٔ اشؿ افٍٚظؾ ظذ
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 ا، وؿد جٚء هذا افٍِظ أربع مرات.آِمًْٚادٍرد ادذـر   اشؿ افٍٚظؾافهقرة إوػ: 

ًٜ ادٍرد ادٕٗٞ   اشؿ افٍٚظؾافهقرة افثٕٜٚٔ:   ا، وؿد جٚء هذا افٍِظ مرة واحدة،آِمَْ

 افٍِظ مرتغ. ا، وؿد جٚء هذاآِمُْقنَ اجلّع ادذـر يف حٚفٜ افرؾع   اشؿ افٍٚظؾافهقرة افثٚفثٜ: 

 : ء هدددذا افٍِدددظ ثدددامين آِمِْدددغَ اجلّدددع يف حٚفددٜد افْهددٛد واجلدددر   اشدددؿ افٍٚظدددؾافهدددقرة افرابًددٜد ا، وجددٚد

 مرات.

 : ء هدددذا افٍِدددظ مدددرة  اشدددؿ افٍٚظدددؾافهدددقرة اخلٚمًددٜد ا، وؿدددد جددٚد ظل  آمددـد ادٍدددرد مددـد افًٍدددؾ افربددٚد

 واحدة يف إضٚر تًداد أشامء اب احلًْك بخقاتٔؿ شقرة احلؼ.

 ٌٜ دة مـد اشدؿ ادًٍدقل ورد: اشدؿ ادًٍدقل، اخلٚمًٜدافهٔد ٚق يف أمـد افثالثدل مٚد مدرة  افَدرآين افًٔد

مقن ٓة ، واحدددة يف ـددقن ظددذاب اب ؽددر مدٖد رة إػ أمهٔدٜد افتددقازن افٍْزدد بًدددم ادٌدٚد وفًددؾ يف ذفددؽ إصدٚد

 يف اخلقف مـ ظذاب اب، وأن اإلؾراط ؾٔف يٗدي إػ افَْقط مـ رحمٜ اب.

ٌٜ افًٚدشٜد ، : افهٔد ٌٜ ادٌٚفٌٜد ٌٜ ادٌٚفٌٜد وردصٔد دة مـد صٔد ٚق يف أمـد افثالثدل مٚد   افَدرآين افًٔد

   :مهٚ أربع ظؼة مرة وّـ صقرتغ سؾٔتغ

  َأِمٌغا، وؿد جٚء هذا افٍِظ إحدى ظؼة مرة. صٌٜٔ ادٌٚفٌٜ افهقرة إوػ:

َِمُغا، وؿد جٚء هذا افٍِظ ثالث مرات. صٌٜٔ ادٌٚفٌٜ افهقرة افثٕٜٚٔ: ْٕ   ا

بًٜ ٌٜ افًٚد دة مـد ادهددر ورد: ادهددر، افهٔد ٚق أمـد افثالثدل يف مٚد . أربدع مدرات  افَدرآين افًٔد

   :وذفؽ ظذ صقرتغ سؾٔتغ مهٚ

  ََأْمًْٚا، وؿد جٚء هذا افٍِظ مرتغ. ادهدر افهقرة إوػ:

ًٜ   ادهدر افهقرة افثٕٜٚٔ:  ا، وؿد جٚء هذا افٍِظ مرتغ.َأَمَْ
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ٌٜ افثٚمْدٜد ن، افهدٔد ن ورد: اشددؿ مُدٚد دة مدـد اشددؿ ادُدٚد ٚق يف أمدـد افثالثددل مدٚد مددرة   افَددرآين افًدٔد

ت  .واحدددة ؼدد افدددظقة واحلريدٚد ـٕ  ت أمْدٜد افتددل تودّد د ادٗشًدٚد رة إػ أمهٔدٜد إجيدٚد وفًددؾ يف ذفددؽ إصدٚد

 ادًٗوفٜ.

بًٚ:  ، هددل ذوط فتحََددف يف افقؿدٝد شدٚد ٚب افرئًٔدٜد ادقجٌدٜد فقجددقد إمدـد يف هددذه إمدٜد إشدٌد

ٚب وافؼددوط أربًدٜد مرجًٓدٚد ٕصددؾ واحددد هددق جددذرهٚ افددذي  مْددف تّْددق وتتٍددرع،  ًٍٕددف، وهدد ذه إشدٌد

 وهق اإليامن افهحٔح، افذي يًتِزم افًّؾ افهٚفح، وحتّؾ إمٕٜٚ وأدائٓٚ، واجلٓٚد يف شٌٔؾ اب.

 و ـد صددائد ظِٔدف تُٚفٌٝد مٗمْٚ ـٚن افندائد، ؾ٘ذا صْقف افدٕٔٚ هذه يف اإلًٕٚن ثٚمْٚ: يَٚشك

ٜ بّقجٛد ػ اب شْد مْغ، وهدق ابدتالء يف تًٚد ج ادٗد ٜ ؿدقة إػ دقاجٓتٓٚد  تٚد ، ًٍٕٔد ؿ هٚئِٜد إمـد  يًٓد

قر ٍٕدك يف تتّثؾ افتل افًٍْٜٔ آثٚره خالل مـ حتََٔٓٚ بٚظتٌٚر أشٌٚبف وآثٚره يف ، افنًد  بٚفتقحدد وافًزفٜد

س ط بٚفدؤٕددٜد وافتحدددرر مددـد اإلحًددٚد جؿ ظددـد وددٌد ٜ، افْددٚد ف وافٌِدددق افتىدددر ٕزظددٜد ودؾدددع ادًهددٔد

ؼ افهددر، وإزافٜ واإلرهٚب، م افًزيّٜد وتَقيٜد ؤد ء فَِٔٚد م، بٕٚظٌٚد خ اجلًٚد فٌالء  آشدتٕٜٓٚ وترشٔد بٚد

 وادهٚئٛ.

 افتقصٔٚت ؾٓل: وأمٚ

وفغ أوٓ: ظددذ ٚع ادًدٗد ـ ادْيددقر   تّددقا أن ادجتّددع يف افَددرار وصدْد ـ وافًددالم مدد مدد ٜ ٕا بْؼدد ثَٚؾدد

مٕٜٚ. ثّرات ؾٔٓٚ افْٚس حيهؾ افَرآين،حتك مـ واإليامن وٕا  ٕا

ري يف  ؼ افَدرآن افُددريؿ احلودٚد ر إػ شدٌد ٕيٚد ٝ ٕا ٚ فٍدد ٚ مْٓد ٜ افًِٔدد ٜ خٚصد ت افتًِّٔٔدد : يٌٌْددل فِّٗشًٚد ثٕٚٔٚد

 : ٓت أتٔددٜد ـ مثدددؾ ادجددٚد ٚ مددد ؼ ؾٔٓددد ـ حَدددؼ افًددٌد ٚ افٌربٔدددقن أقدددؿ مددد ٜ افٔدددقم، وافتدددل يددددظل ؾٔٓددد خْ ٓت افًددٚد ادجددٚد

ٚ و ت بٖٕقاظٓدددددد ره،  احلريدددددٚد ـ بٖٕقاظددددددف وآثدددددٚد مدددددد ـ خددددددالل ٕا ٚ مدددددد ٚ ومَٚصدددددددهٚ، وؽرهدددددد خددددددالق أصددددددق  ، ٕا آثٚرهدددددٚد

 افدراشٚت ادَٚرٕٜ بغ ٕتٚج احلوٚرة اإلشالمٜٔ واحلوٚرة افٌربٜٔ.
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: ء يٌٌْدل ثٚفثٚد ٕٔغ فألضٌٚد هؿ حٞد إ  يْتٌٓدقا أن افًٍْٚد ٜ  ظدذ مروٚد خدالق افٍٚوِد دة وٕا ت افًٌٚد أمٓٚد

ٚؾٓٚ، بّختِدػ جدون أصْد ئٟ وشٔد  أمدقا ؿ، اددرى وحتٍدظ ظدذ أوؿٚد ؿ، ؾروتدق صددورهؿ، تدثِٟ افتدل افْتٚد

 .افىٌٜٔ افًَٚؿر تْٚول ـثرة ظذ ادستٌٜ أثٚر و ٌْٓؿ

ٚب  ٚ بٖشددٌد ، وأن يُرمْددد مددـد ٜ ٕا ّغ بًّْددد ٚ وظدددذ بدددالد ادًددِد ـ ظِْٔددد ػ أن يّددد رك وتًددٚد ل اب تٌددٚد وأخدددًرا أشددٖد

 وجقدهٚ، وحهقل آثٚرهٚ،  وإتٍٚء مقإًٓٚ.
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 املصادر واملراجع
 افُريؿافَرآن  

روح ادًددٚين يف تًٍدددر أفددقد،  ّددقد بددـ صدددُري أبددق افثْددٚء صددٓٚب افدددديـ افٌٌدددادي،  .1

افَرآن افًئؿ وافًٌع ادثٚين، دار إحٔٚء افساث افًرت، بروت، فٌْٚن، بدون رؿؿ ضًٌٜ، 

 وٓ تٚريخ ٕؼ.

وحتََٔف صحٔح افٌخٚري، ؿٚم بؼحف افٌخٚري،  ّد بـ إشامظٔؾ أبق ظٌد اب اجلًٍل،  .2

 ددٛ افددديـ اخلىٔددٛ، رؿددؿ ـتٌددف وأبقابددف وأحٚديثددف  ّددد ؾددٗاد ظٌددد افٌددٚؿل، ٕؼدده وراجًددف 

 هد.1404، 1ؿيص  ٛ افديـ اخلىٔٛ، ادُتٌٜ افًٍِٜٔ، افَٚهرة، ط 

افٌٔوددٚوي، ظٌددد اب بددـ ظّددر بددـ  ّددد ٕددٚس افددديـ أبددق اخلددر افنددرازي، إٔددقار افتْزيددؾ  .3

 ّدد ظٌدد افدرحمـ ادرظندع، دار إحٔدٚء افدساث افًدرت، وأهار افتٖويؾ، إظداد وتَدديؿ، 

 ، بدون تٚريخ ٕؼ.1مٗشًٜ افتٚريخ افًرت، بروت، فٌْٚن، ط 

افُزى، حتَٔدؼ  ّدد ظٌدد افَدٚدر ظىدٚ، أحمد بـ احلًغ بـ ظع أبق بُر، افًْـ افٌَٔٓل،  .4

 .2003هد ، 1424، 3دار افُتٛ افًِّٜٔ، بروت، فٌْٚن، ط 

. حََددف ـتددٚب افزهددد ظددـ رشددقل اب ًٔددك  ّددد بددـ ظًٔددك، افًددْـ، افسمددذي، أبددق ظ .5

، 1وخرج أحٚديثف وظِؼ ظِٔف، افدـتقر بنٚر ظدقاد مًدروف، دار افٌدرب اإلشدالمل، ط 

1996. 

حَدؼ أصدقفف اجلدقاهر احلًدٚن يف تًٍدر افَدرآن،  .افثًٚفٌل، ظٌد افرحمـ بـ  ّد أبدق زيدد .6

ف، افنددٔخ ظددع  ّددد مًددقض،  افنددٔخ ظددذ أربددع ًٕددخ خىٔددٜ وظِددؼ ظِٔددف وخددرج أحٚديثدد

ظددٚدل أحمددد ظٌددد ادقجددقد، وصددٚرك يف حتََٔددف إشددتٚذ افدددـتقر ظٌددد افٍتددٚح أبددق شددْٜ، دار 
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هددددددد  ، 1418، 1إحٔددددددٚء افددددددساث افًددددددرت، مٗشًددددددٜ افتددددددٚريخ افًددددددرت، بددددددروت، فٌْددددددٚن، ط 

 م.1997

ؿّحٚوي،  حتَٔؼ  ّد افهٚدقاجلهٚص، أحمد بـ ظع أبق بُر افرازي، أحُٚم افَرآن،  .7

دار إحٔدددٚء افدددساث افًدددرت، مٗشًدددٜ افتدددٚريخ افًدددرت، بدددروت، فٌْدددٚن، بددددون رؿدددؿ ضًٌدددٜ، 

 م.1992هد ، 1412

صدددحٔح ابدددـ حٌدددٚن بستٔدددٛ ابدددـ  أبدددق حدددٚتؿ  ّدددد بدددـ أحمدددد افتّّٔدددل افًٌدددتل، ابدددـ حٌدددٚن،  .8

حََددف وخددرج أحٚديثددف وظِددؼ ظِٔددف صددًٔٛ إرٕددٗوط، مٗشًددٜ افرشددٚفٜ، بددروت، ، بٌِددٚن

 .م1993هد ، 1414، 2فٌْٚن، ط 

أبددق حٔددٚن،   ّددد بددـ يقشددػ إٕدفزدد ، افٌحددر ادحددٔط، دراشددٜ وحتَٔددؼ وتًِٔددؼ، افنددٔخ  .9

ظدددٚدل أحمدددد ظٌدددد ادقجدددقد، افندددٔخ ظدددع  ّدددد مًدددقض، صدددٚرك يف حتََٔدددف، د زـريدددٚ ظٌدددد 

، 1ادجٔدددددد ادْدددددقيف، د أحمدددددد افْجدددددق  اجلّدددددؾ،  دار افُتدددددٛ افًِّٔدددددٜ، بدددددروت، فٌْدددددٚن، ط 

 م.1993هد ، 1413

أبدددق داود، شدددِٔامن بدددـ إصدددًٞ، افًدددْـ، حََدددف وؿٚبِدددف بٖصدددؾ احلدددٚؾظ ابدددـ حجدددر وشدددًٌٜ  .10

أصقل أخرى  ّد ظقامٜ، دار افٌَِٜ فِثَٚؾٜ وافْؼ، جدة، مٗشًدٜ افريدٚن، بدروت، ط 

 م.2004هد ، 1425، 2

افدرويش،  ل افديـ احلّيص، إظراب افَرآن افُريؿ وبٕٔٚدف، دار افٔاممدٜ، دار ابدـ ـثدر،  .11

 م.1999هد ، 1420، 7منؼ، بروت، ط د

افدددرازي،  ّدددد بدددـ أت بُدددر بدددـ ظٌدددد افَدددٚدر، خمتدددٚر افهدددحٚح، ادىًٌدددٜ افُِٔدددٜ، ظدددذ ٍَٕدددٜ  .12

 هد.1329صٚحٌٓٚ ظٌد اب  ّد افُتٌل، افَٚهرة، مك، بدون رؿؿ ضًٌٜ، 
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، 1افددرازي،  ّددد بددـ ظّددر ؾخددر افددديـ، مٍددٚتٔح افٌٔددٛ، دار افٍُددر، بددروت، فٌْددٚن،  ط   .13

 م.1981هد، 1401

افراؽددددٛ، احلًددددغ بددددـ  ّددددد أبددددق افَٚشددددؿ إصددددٍٓٚين، ادٍددددردات يف ؽريددددٛ افَددددرآن، تددددؿ  .14

افتحَٔدؼ واإلظدداد بّرـدز افدراشدٚت وافٌحدقث بُّتٌددٜ ٕدزار مهدىٍك افٌدٚز، مُتٌدٜ ٕددزار 

 مهىٍك افٌٚز، بدون رؿؿ ضًٌٜ، وٓ تٚريخ.

افُنددددٚف ظددددـ حَددددٚئؼ  افزخمؼددددي،  ّددددقد بددددـ ظّددددر أبددددق افَٚشددددؿ جددددٚر اب اخلددددقارزمل، .15

ؽدددقامض افتْزيدددؾ وظٔدددقن إؿٚويدددؾ يف وجدددقه افتٖويدددؾ، دراشدددٜ وحتَٔدددؼ وتًِٔدددؼ، افندددٔخ 

ظدددٚدل أحمدددد ظٌدددد ادقجدددقد، افندددٔخ ظدددع  ّدددد مًدددقض، صدددٚرك يف حتََٔدددف، د ؾتحدددل ظٌدددد 

هدددددددد ، 1418، 1افدددددددرحمـ أحمدددددددد حجدددددددٚزي،  مُتٌدددددددٜ افًٌُٔدددددددٚن، افريدددددددٚض، افًدددددددًقديٜ، ط 

 م.1998

بدددـ ٕدددٚس، تًٔددر افُدددريؿ ادْدددٚن يف تًٍدددر افَدددرآن، بددددون رؿدددؿ  ابددـ شدددًدي، ظٌدددد افدددرحمـ .16

 ضًٌٜ ، وٓ دار ٕؼ، وٓ تٚريخ ٕؼ.

أبدددق افًدددًقد،  ّدددد بدددـ  ّدددد افًدددامدي، إرصدددٚد افًَدددؾ افًدددِٔؿ إػ مزايدددٚ افُتدددٚب افُدددريؿ،  .17

حتَٔددؼ ظٌددد افَددٚدر أحمددد ظىددٚ، مُتٌددٜ افريددٚض احلديثددٜ، افريددٚض، افًددًقديٜ، بدددون رؿددؿ 

 ٚريخ ٕؼ.ضًٌٜ، وٓ ت

افًّغ احلٌِل، أحمد بـ يقشدػ، افددر ادهدقن يف ظِدقم افُتدٚب ادُْدقن، حتَٔدؼ د أحمدد  .18

  ّد اخلراط، دار افَِؿ، دمنؼ، شقريٚ، بدون رؿؿ ضًٌٜ، وٓ تٚريخ ٕؼ.

افهٚحلل، ظع احلّد، ـتٚب  ّقع مـ ـتٛ صّس افديـ أبق ظٌد اب  ّد بـ أت بُر  .19

، افودددقء ادْدددر يف افتًٍدددر، مٗشًدددٜ افْدددقر فِىٌٚظدددٜ وافْؼددد، ادًدددروف بدددٚبـ ؿدددٔؿ اجلقزيدددٜ

 مُتٌٜ دار افًالم، افريٚض، افًًقديٜ، بدون رؿؿ ضًٌٜ، وٓ تٚريخ ٕؼ.
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افىزي،  ّد بـ جرير أبق جًٍدر، جدٚمع افٌٔدٚن ظدـ تٖويدؾ افَدرآن، دراشدٜ حََدف وظِدؼ  .20

، مُتٌٜ ابدـ تّٔٔدٜ، حقاصٔف،  ّقد  ّد صٚـر،  راجًف وخرج أحٚديثف أحمد  ّد صٚـر

 افَٚهرة، مك، بدون رؿؿ ضًٌٜ، وٓ تٚريخ ٕؼ. 

ابدـ ظٚصددقر،  ّددد افىدٚهر، افتحريددر وافتْددقير، افددار افتقًٕددٜٔ فِْؼدد، تدقٕس، بدددون رؿددؿ  .21

 ضًٌٜ، وٓ تٚريخ ٕؼ.

ابددـ ظىٔددٜ، ظٌددد احلددؼ بددـ ؽٚفددٛ أبددق  ّددد إٕدفزدد، ادحددرر افددقجٔز يف تًٍددر افُتددٚب  .22

ًِٔددؼ، افرحٚفددٜ افٍددٚروق، ظٌددد اب بددـ إبددراهٔؿ إٕهددٚري، افًددٔد ظٌددد افًزيددز، حتَٔددؼ وت

افًدددددٚل افًدددددٔد إبدددددراهٔؿ،  ّدددددد افندددددٚؾًل افهدددددٚدق احلْدددددٚين، مىٌقظدددددٚت وزارة إوؿدددددٚف 

 وافنٗون اإلشالمٜٔ، افدوحٜ، ؿىر.

دالم  .23  ً ِرّيٚ، مًجؿ مَٚئس افٌِٜ، حتَٔدؼ وودٌط ظٌدد اف ـَ ابـ ؾٚرس، أبق احلًغ أحمد بـ ز

 م.1979هد ، 1399ُٚرون، دار افٍُر، بروت، فٌْٚن، بدون رؿؿ ضًٌٜ،  ّد هَ 

افٍروزآبددٚدي،  ددد افددديـ  ّددد بددـ يًَددقب افنددرازي، افَددٚمقس ادحددٔط، ؾهددؾ افًددغ  .24

بدددٚب افٌدددٚء، ا ٔئدددٜ ادكددديٜ افًٚمدددٜ فُِتدددٚب، ًٕدددخٜ مهدددقرة ظدددـ افىًٌدددٜ افثٚفثدددٜ فِّىًٌدددٜ 

 هد.1301إمريٜ شْٜ 

د بدددـ أت بُدددر أبدددق ظٌدددد اب، اجلدددٚمع ٕحُدددٚم افَدددرآن وادٌدددغ فدددام افَرضٌدددل،  ّدددد بدددـ أحمددد .25

توّْف مـ افًْٜ وآي افٍرؿٚن،  حتَٔؼ ظٌد اب بـ ظٌد ادحًـ افسـل، صٚرك يف حتَٔؼ 

هدد ، 1427، 1هذا اجلزء  ّد روقان ظرؿًقد، مٗشًٜ افرشٚفٜ، بدروت، فٌْدٚن، ط 

 م.2006
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ّددددد بددددـ أت بُددددر،  إؽٚثددددٜ افٍِٓددددٚن مددددـ مهددددٚيد ابددددـ افَددددٔؿ، صددددّس افددددديـ أبددددق ظٌددددد اب   .26

افندددٔىٚن، حتَٔدددؼ  ّدددد شدددٔد ـدددٔالين، مٗشًدددٜ دار افدددساث، افَدددٚهرة، مكددد، بددددون رؿدددؿ 

 ضًٌٜ، وٓ تٚريخ ٕؼ.

ابددددـ افَددددٔؿ، صددددّس افددددديـ أبددددق ظٌددددد اب  ّددددد بددددـ أت بُددددر،  افددددداء وافدددددواء، حََددددف  ّددددد أمجددددؾ  .27

ي، إذاف بُدددر بدددـ ظٌدددد اب أبدددق زيدددد، متقيدددؾ اإلصدددالحل، خدددرج أحٚديثدددف زائدددد بددـد أحمدددد افْندددر

مٗشًددددٜ شددددِٔامن بددددـ ظٌددددد افًزيددددز افراجحددددل اخلريددددٜ، دار ظددددٚا افٍقائددددد، مىٌقظددددٚت  ّددددع افٍَددددف 

 اإلشالمل، جدة، افًًقديٜ، بدون رؿؿ ضًٌٜ، وٓ تٚريخ ٕؼ.

مَٚبِددٜ ظددذ ابددـ ـثددر، إشددامظٔؾ بددـ ظّددرو أبددق افٍددداء افَددرر. تًٍددر افَددرآن افًيددٔؿ،  أول ضًٌددٜ  .28

افًْددخٜ إزهريددٜ، وظددذ ًٕددخٜ ـٚمِددٜ بدددار افُتددٛ ادكدديٜ، حتَٔددؼ مهددىٍك افًددٔد أحمددد،  ّددد 

افًددددٔد رصددددٚد،  ّددددد ؾوددددؾ افًجدددداموي، ظددددع أحمددددد ظٌددددد افٌددددٚؿل، حًددددـ ظٌددددٚس ؿىددددٛ، مٗشًددددٜ 

 م.2000هد  ، 1421، 1ؿرضٌٜ، مُتٌٜ أوٓد افنٔخ فِساث، افَٚهرة، مك، ط 

حلًددـ افَنددري افًْٔددٚبقري، صددحٔح مًددِؿ بؼددح افْددقوي، ادىًٌددٜ مًددِؿ، ابددـ احلجددٚج أبددق ا .29

 م.1929هد ،  1347، 1ادكيٜ بٕٚزهر، إدارة  ّد  ّد ظٌد افِىٔػ، افَٚهرة، مك، ط 

ابددـ مْيددقر،  ّددد بددـ مُددرم ادكددي إؾريَددل، فًددٚن افًددرب، ادىًٌددٜ إمريددٜ، بددقٓق، مكدد  .30

 هد.1303، 1ادًزيٜ، ط 

 ؤٕٜ:ادقاؿع آفُس

 ادقشقظٜ افًربٜٔ افًٚدٜٔ: .1

http://www.mawsoah.net/maogen.asp?th=0$$main&fileid=start 
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 ادلقدمة
إن احلؿددهلل ن كدؿددهلله وكندد عقـفذ وكعددق  سمددون سددـ سوئ تكػنددـو وؾمددقدوت تقم ًمـددوذ سددـ  ددهلله 

 ان ومال سضؾ ًمف وسـ يضؾؾ ومال هودى ًمف.

وتؿمفهلل تن ال هلإ إال ان وطمهلله ال سيؽ ًمف وتؿمفهلل تن حمؿهللًا قمبهلله وئؾمقًمف صدؾقات ان 

 وؾمالسف قمؾقف وقمغم آًمف وصدبفذ وسـ دقمو سمهللقمقشمف ازم يقم اًمهلليـ.

 سددـ ان ظمددػمة هددؿ اًمددنيـ واألكبقددو  اًمرؾمددؾ سفؿددي هددل – شمعددومم –وسمعددهلل ومددنن اًمددهللقمقة إمم ان 

 واًمرسمدوكقلم اًمعدوسؾلمذ اًمعؾد   سدـ ووئصمد فؿ اًمرؾمدؾ ظمؾػدو  سفؿدي وهدل ظمؾؼدف إمم وؾمدػرا ه قمبوده

قمدد ب سمعددهلل ا يدد ن سمددون شمعددوممذ ألن صمؿرلددو ههللايددي اًمـددو  إمم احلددؼ. األ تومضددؾ وهددل – اًمصددودىملم

 وحتبقبفؿ ذم اخلػمذ وشمـػػمهؿ سـ اًمبوـمؾ واًمنمذ وإظمراضمفؿ سـ اًمظؾ ت إمم اًمـقئ. 

ـْ َدقَمو إمَِم  َّ ـُ ىَمْقاًل ِِم ـْ َتطْمَن ـَ اعْمُْنؾِِؿلَم""َوَس ـِل ِس  َوقَمِؿَؾ َصوحِلًو َوىَموَب إِكَّ
ِ
 .(2) اَّللَّ

واًمددهللقمقة إمم ان شمعددومم هددل اًمددهللقمقة إمم ديـددفذ وإشمبددوم هددهللاهذ وحتؽددقؿ سـف ددف ذم األئ ذ ذ 

اًم ددل شمطددوم سددـ  اًمطقاهمقددً يمددؾ سددـ واًمددؼما ة واًمطوقمدديذ واالؾمدد عوكي سموًمعبددودة – شمعددومم –وإومددراده 

دون ان. وإطمؼددددو  سددددو تطمددددؼ انذ وإسمطددددوب سددددو تسمطددددؾذ واألسددددر سمددددوعمعرو  واًمـفددددل قمددددـ اعمـؽددددرذ 

 واجلفود ذم ؾمبقؾ ان.

وسثدؾ هدنه اًمدهللقمقة إمم هدنه اعمعدوت ًمقندً سمدوألسر ا دلم اًمدني يؼوسمدؾ سمو همضدو  واًمندؽقت 

ؾددقب اعمريضددي تو اًمؼددقى تو اعمقاومؼددي واًمؼبددقب ويمقددػ شمؼبددؾ هددنه اًمددهللقمقة اًمعؼددقب اجلوسددهللة تو اًمؼ

اعم نددؾطيذ تو اًمػددددوت اًم ددل تودددؾفو ا ددقى تو تهمرىمفدددو طمددى اًمدددهللكقود  ددنا يمدددون السمددهلل  دددنه اًمدددهللقمقة 

اًمعظقؿي اًمشوسؾي سـ دقموة تىمقيو ذ ي ـوؾمبقن سع قمظؿ فو وؿمؿق وذ ىمودئيـ قمغم تن يؿهللوا تؿمعي 

                                 
 (.33آية )( سورة فصلت 1)
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ضدددد   ددددو وددددقويففو ذم تكػددددس اًمـددددو  وقمؼددددق ؿ وودددد يفرهؿ سمعددددهلل تن شمنمدددد   ددددو ضمددددقاكدفؿ وشمن 

 طمقولؿ.

 إن هنا اًمهللاقمقي اعمـشقد هق اًمؼقى اعمدريمي ًمعؿؾقي اًمهللقمقة وطمريمي ؾمػمهو. 

واًمددهللاقمل شمؾؿقددن إسوسددف اًمرؾمددقب صددكم ان قمؾقددف وؾمددؾؿ ودؾمدد قئ اًمؼددرآن يدد عؾؿ سـددف دىم ددف ذم 

 سَمقْ  اظم قددوئ اًمؾػددظ. وطمؽؿ ددف ذم اظم قددوئ اًمؼددقب ومفددق يؼددقب ًمؾؿ ددوًمػلم "
ٍ
ـَـَددو شَمَعددوًَمْقا إمَِم يَمؾَِؿددٍي ؾَمددَقا 

 .(2)َوسَمقْـَُؽْؿ"

 .(1)ىُمْؾ َهوشُمقا سُمْرَهوَكُؽْؿ إِْن يُمـُْ ْؿ َصوِدىِملَم "وًمؾؿ ودًملم "

ويُمْؿ ًَمَعغَم ُههلًلى َتْو ذِم َوالٍَب ُسبلٍِم "وًمؾؿعوكهلليـ "  .(3)َتْو إِيَّ

 .(4)َوىُمقًُمقا ًمِؾـَّوِ  طُمْنـًو"ألن ؿمعوئه "

 تطمنددـ سـف ددًو ومددن ا سمنددـي ان شم دؼددؼ "ومق ددلدب سمددلدب اًمؼددرآن شمقاوددعًوذ ويددهللومع سمددوًم ل هددل 

ُف َوزِمٌّ ََحِقٌؿ" ِني سَمقْـََؽ َوسَمقْـَُف قَمهلَلاَوٌة يَمَلكَّ وَمِنَ ا اًمَّ
(5). 

 والسمددددددددددددددهلل تن يعددددددددددددددل اًمددددددددددددددهللاقمل تن تي شمؼصددددددددددددددػم ذم شمبقددددددددددددددون إمم تي    كددددددددددددددهللقمق اًمـددددددددددددددو د 

اد ويمقػ كهللقمقهؿد يؿثؾ قمؼبدي يمدمودا ذم ـمريدؼ اًمدهللقمقة السمدهلل سدـ إ اًم فدو ًمقؿفدهلل اًمطريدؼ عمدـ تئ

 اًمنػم ومقف طم ك ال شم عثر ظمطله تو شمزب ىمهللم سمعهلل صمبقلو.

وسدـ هـدو يمددون السمدهلل سددـ ومؼدف اًمدهللاقمل ألكددف إ ا يمدون يمددؾ  سدون ل دوج إمم قمؾددؿ يػصدؾ شمػصددقالً 

 إ ا همؿ قمغم اًمـو  ومنن قمؾؿ اًمهللقمقة وومؼفو هق اًمني كدـ ذم طموضمي إًمقف اًمققم.

                                 
 (.64آية ) -( سورة آل عمران 1)
 (.64آية ) -( سورة النمل 2)
 (.24آية ) -( سورة سبأ 3)
 (.53آية ) -( سورة اإلسراء 4)
 (.34آية ) -( سورة فصلت 5)
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وت اًمبهلليعقددي طم ددك يػفؿددقا إن اًمعددرب سددو يمددوكقا ذم طموضمددي إمم قمؾددؿ اًمـدددق واًمٍمدد  اعمدنددـ

طم دوج اًمـدو   دنه اًمؼقاقمدهلل سمعدهلل إًمغي اًمؼرآنذ واًمؼرآن كزب سمؾنون قمريب سبلم. وًمؽدـ ضمدو   سدون 

 تن تصبح ًمنوهنؿ تقم ؿقًو طم ك يضبطقا األًمػوظ ولهللدوا اعمعوت وموطم وضمقا  نا اًمعؾؿ.

 اًمددهللقمقة وكدددـ اًمقددقم سددو تطمقضمـددو إمم وددبط اعمػددوهقؿ واحلريمددي  سمعددهلل سددو ئتيـددو سددـ إومددرا  ذم

طم دددك يمػدددر سمعدددض اًمـدددو  يددد ؿعفؿ اًمدددني يعقشدددقن ومقدددف تو شمػدددريط سـدددف طم دددك تصدددبح هدددنا اًمؼدددرآن 

ـْ سَمْعدددهلِلِهْؿ ظَمؾْدددٌػ َتَودددوقُمقا سف دددقئًاذ وطمدددهللث سدددو طمدددهللث سدددـ اكدطدددو  ًمؾؿندددؾؿلم " وَمَ َؾدددَػ ِسددد

َفَقاِت وَمَنْقَ  َيؾَْؼْقَن هَمقًّو" َبُعقا اًمشَّ الََة َواشمَّ  .(2)اًمصَّ

حمهللودة ذم ضموكى سـ ضمقاكى اًمهللقمقةذ سو ومقف سـ شمقومقؼ هق حمض وذم هنا اًمبدٌ ؾمقوطمي 

اًمػضددؾ األقمددغمذ وسددو ىمددهلل تظمطدد  ومقددف هددق "ئؿمددح كػ.دد األسددوئة سموًمنددق ". وئضمددويفل تن يؼبددؾ ئيب 

 هنه اًمؽؾ ت ذم سقزان احلنـوت

 وآظمر دقمقاكو تن احلؿهلل ن ئب اًمعوعملم

 د قمؿر اًمؽـهللئي

 

 

  

 

  

                                 
 (.59آية ) -( سورة مرمي 1)
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 ماهية الدعىة إىل اهللالفصل األول : 

 تواًل: اًمهللقمقة: ًمغي:

 يمؾؿي شمطؾؼ ويراد  و قمهللة  سعون.

 اًمـهللا  يؼوب دقمو ومالن ومالكو إ ا كوداه: -2

ُرضُمقَن"ويم  ضمو  ذم ىمقًمف شمعومم: " ـَ اأْلَْئِ  إَِ ا َتكُْ ْؿ ََتْ  .(2)صُمؿَّ إَِ ا َدقَمويُمْؿ َدقْمَقًة ِس

اِم إَِ ا إَِ ا اًمنماب يم  ذم ىمقًمف شمعومم: " -1 ؾَمَلًَمَؽ قِمَبدوِدي قَمـيدل وَمدِنتي ىَمِريدٌى ُتضِمقدُى َدقْمدَقَة اًمدهللَّ

 .(1)َدقَموِن"

 َئيبي ؿَمِؼقًّو"اًمعبودة يم  ذم ىمقًمف شمعومم: " -3
ِ
َوَتْدقُمق َئيبي قَمَنك َتالَّ َتيُمقَن سمهلُِلقَمو 

(3). 

ـِ َوًَمهلًلا"اًمـنى ىموب شمعومم: " -4 َْحَ َتْن َدقَمْقا ًمِؾرَّ
(4). 

 إمم ىمضقي يراد إصمبولو تو اًمهللوموم قمـفو ؾمقا  يموكً طمؼو تو سموـمالً. اًمهللقمقة -5

اٍ  ) ت ( ومؿدددـ احلدددؼ ىمقًمدددف شمعدددومم: : " ـْ َيَشدددوُ  إمَِم ِ َ دددالَِم َوَ ْدددهلِلي َسددد ُ َيدددهلْلقُمق إمَِم َداِئ اًمنَّ َواَّللَّ

 .(5)ُسْنَ ِؼقٍؿ"

ـُ  ىَمددوَب َئبي  )ب( وسددـ اًمبوـمددؾ طمؽؿددي اًمؼددرآن قمددـ يقؾمددػ قمؾقددف اًمنددالم ذم ىمقًمددف: " ددْ  اًمني

َتطَمىُّ إزَِمَّ ِِمَّو َيهلْلقُمقَكـِل إًَِمقِْف"
(6). 

 (7)اعمدووًمي اًمؼقًمقي تو اًمػعؾقي واًمعؿؾقي "ال سوًمي اًمـو  إمم سنهى تو سؾي" -6

                                 
 (.25آية ) -( سورة الروم 1)
 (.186آية ) -( سورة البقرة 2)
 (.48آية ) -( سورة مرمي 3)
 (.91آية ) -( سورة مرمي 4)
 (.25آية ) -( سورة يونس 5)
 (.33آية ) -( سورة يوسف 6)
 ( ادلصباح ادلنري يف مادة: دعا.7)
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 صموكقًو: اًمهللقمقة: اصطالطمًو:

 وئدت ومقفو قمهللة شمعوئيػ كنيمر سـفو:

اًمدهلليـ سم عؾدقؿ اجلؿفدقئ  شمعريدػ اًمدهلليم قئ تسمدق سمؽدر  يمدرى سملهندو: ىمقدوم اًمعؾد   واعمند ـػميـ ذم

 .(2)سـ اًمعوسي سم بصػمهؿ سملسقئ ديـفؿ ودكقوهؿ قمغم ىمهللئ اًمطوىمي"

وشمعريدددػ اًمشدددقا حمؿدددهلل اًمغدددزازم سملهندددو: سمركدددوسٍ يموسدددؾ يضدددؿ ذم تـمقايفدددف  قدددع اعمعدددوئ  اًم دددل 

ل دددددوج إًمقفدددددو اًمـدددددو  ًمقبٍمدددددوا اًمغويدددددي سدددددـ حمقدددددوهؿ ًمقن ؽشدددددػقا سعدددددو  اًمطريدددددؼ اًم دددددل دمؿعفدددددؿ 

 .(1)ئاؿمهلليـ"

اًمشدددقا حمؿددهلل اًمصدددقا  إ  يؼدددقب: اًمددهللقمقة هدددل ئؾمددوًمي اًمنددد   إمم األئ ذ وهدددل وشمعريددػ 

ههللايي اخلوًمؼ إمم اعم ؾق ذ وهل ديـ ان اًمؼقيؿ وـمريؼف اعمند ؼقؿذ وىمدهلل اظم وئهدو ان وضمعؾفدو 

ؾْمددالَُم" اًمطريددؼ اعمقصددؾ إًمقددف ؾمددبدوكف: "  اْ ِ
ِ
ـَ قِمـْددهلَل اَّللَّ ي صمددؿ اظم وئهددو ًمعبددوده وومروددفو  (3)إِنَّ اًمددهللي

ـْ ُيْؼَبدددَؾ ِسـْدددُف َوُهدددَق ذِم  فؿذ و  يدددرغ سمغػمهدددو سمدددهلليالً قمـفدددو "قمؾدددق ؾْمدددالَِم ِديـًدددو وَمَؾددد ـْ َيبَْ دددِغ هَمدددػْمَ اْ ِ َوَسددد

" ـَ ي ـَ اخْلَوِِسِ ظِمَرِة ِس  .(5()4)اْْلَ

وشمعريددػ اًمشدددقا وم ددددل يؽدددـ إ  يؼدددقب: اًمدددهللقمقة هدددهللم وسمـدددو ذ هدددهللم ضموهؾقدددي سمؽدددؾ تـمقائهدددو 

تم ضموهؾقدي كظدؿ وسايفدعذ وسدـ صمدؿ سمـدو  اعم  ؿدع اعمندؾؿ وتؿمؽو وذ ؾمقا  يموكً ضموهؾقدي تومؽدوئذ 

                                 
 .7( الدعوة إىل اإلسالم د/ أبو بكر ذكرى، ص1)
 .14ص –( مع هللا الشيخ دمحم الغزايل 2)
 (.19آية ) –( سورة آل عمران 3)
 (.85آية ) –( سورة آل عمران 4)
 .22الدعوة والدعاة للشيخ دمحم الصواف، ص( 5)
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قمددددددغم ىمقاقمددددددهلل ا ؾمددددددالم ذم ؿمددددددؽؾف وحم ددددددقاهذ ذم سظفددددددره وضمددددددقهرهذ ذم شمطؾعددددددف اًمعؼددددددهللي ًمؾؽددددددقن 

 .(2)وا كنونذ واحلقوة"

وشمعريػ اًمهلليم قئ شمقومقؼ اًمقاقمل إ  يؼقب: اعمعـدك اًمدني حتؿؾدف اًمدهللقمقة ا ؾمدالسقي وحتدووب 

اخلػم ودالًم فؿ قمغم اًمرؿمهلل سم ـػقن سـفٍ ان ذم األئ  ىمقاًل شمبؾقغف ًمؾـو  هق:  ع اًمـو  قمغم 

وقمؿددددالًذ وتسددددرهؿ سمددددوعمعرو ذ وهنددددقفؿ قمددددـ اعمـؽددددر وإئؿمددددودهؿ إمم اًمطريددددؼ اعمندددد ؼقؿذ واًمصددددؼم 

ـِ  دالََة َوتُْسدْر سمِدوعْمَْعُروِ  َواكْدَف قَمد واعمصوسمرة قمغم تقمبو  اًمبالغ سصهللاىمًو ًمؼقًمف شمعومم: "َيو سُمـَلَّ َتىِمدِؿ اًمصَّ

 ُ ـْ قَمْزِم اأْلُُسقِئ"اعْم  .(3()1)ـَْؽِر َواْصؼِمْ قَمغَم َسو َتَصوسَمَؽ إِنَّ َ ًمَِؽ ِس

هنه شمعوئيػ مخني ًمؾدهللقمقة ويمؾفدو شمؾ ؼدل طمدقب سضدؿقن سفدؿ ضمدهللًا هدق تن اًمدهللقمقة ًمقندً 

 سؼصقئة قمغم يرد اًم عريػ واًمبالغذ سمؾ ىمهلل شم عهللى  ًمؽ إمم اًمبـو  واًم ؽقيـ.

كؼصهلل  و اًمرؾمدوًمي اخلوةدي اًم دل كزًمدً قمدغم اًمـبدل حمؿدهلل  وطملم كؼقب اًمهللقمقة ا ؾمالسقي ومنك 

وطمقدددو سددددـ قمـدددهلل ان ذم يم ددددوب ال يلشمقددددف اًمبوـمدددؾ سددددـ سمدددلم يهلليددددف وال سددددـ ظمؾػدددف سمؽالسددددف اعمع ددددز  ن

 سموًم قاشمر واًم عبهلل سم الوشمف.ن اعمؽ قب ذم اعمصوطمػ اعمـؼقب قمـ اًمـبل 

 

 

 

  

                                 
 .39فتحي يكن ص  –( اإلسالم فكرة حركة انقالب 1)
 (.7آية ) –( سورة لقمان 2)
 .8ص –( النساء الداعيات للدكتور توفيق الواعي 3)


