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نعمة األمن واألمانم
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أوال4مالعناصر .م
 -1حدؼثماظؼرآنماظؽرؼؿمسـمغعؿةماألعـم.
 -6حدؼثماظلـةماظـؾقؼةمسـمغعؿةماألعـم.م
 -4أعـماجملؿؿعاتمودالعؿفامغعؿةمطربىمجيبمذؽرػامواحلػازمسؾقفا.
 -3األعـمواألعانميفماظؿعاعؾمبنيماظـاسمؼمديمإىلمادؿؼرارماجملؿؿعات.
 -5اآلثارمادلرتتؾةمسؾكمشقابماألعـمواألعان.
مم

ثانيًا4ماألدلة من القرآن والسنة .م
األدلة من القرآن 4م
ؿ مأُوظَؽِؽَ مظَفُؿُ ماْظلَ ِعـُ موَػُؿِ معُفِؿَدُونَ م}م
 -1ضال متعاىل 4م{اظَّذِؼـَ مآعَـُقا موَظَؿِ مؼَؾْؾِلُقا مإٔميَاغَفُؿِ م ِبظُؾْ ٕ
[األغعام4م.]26م
ض متَكَاصُقنَ مأَنِ مؼَؿَكَطَّػَؽُؿُم
 -6وضال متعاىل 4م{وَاذِطُرُوا مإٔذِ مأَغِؿُؿِ مضَؾِقؾْ معُلِؿَضِعَػُقنَ مصِل ماْظلَرِ ٔ
اظـٖاسُمصَكوَاطُؿِموَأَؼٖدَطُؿِمبِـَصِرٔهِموَرَزَضَؽُؿِم ِعـَماظطَّقٚؾَاتِمظَعَؾَّؽُؿِمتَشِؽُرُونَ}[األغػال4م .]62م
َماظؾفُمعَـَؾًامضَرَِؼةًمطاغَتِمآعَِـةًمعُطْؿَؽِ ٖـةًمَؼلْتِقفامرٔزِضُفامرَشَداًم ِعـِم ُطؾٚمعَؽانٕم
 -4وضال متعاىل4م{وَضَرَب َّ
َاماظؾفُمظِؾاسَماظْفُقعٔموَاظْكَقِفِمبِؿا مطاغُقامؼَصِـَعُقنَم*موَظَؼَدِمجاءَػُؿِم
ٔماظؾفِم َصلَذاضَف َّ
صَؽَػَرَتِم ِبلَغِعُؿ َّ
ُماظؾفُمحَالظًامرَقٚؾاًم
رَدُقلْمعِـِفُؿِمصَؽَذٖبُقهُم َصلَخَذَػُؿُماظْعَذابُموَػُؿِمزاظِؿُقنَم*مصَؽُؾُقامعِؿٖامرَزَضَؽُؿ َّ
َماظؾفِمإٔنِمطُـِؿُؿِمإٔؼٖاهُمتَعِؾُدُونَ}[اظـقؾ1164ــم.]113م
وَاذِؽُرُوامغِعِؿَت َّ
 -3وضالمتعاىل{4وَإٔذِ مضَالَ مإٔبِرَاػِقؿُ مرَب ٚماجِ َعؾِ مػذا مبَؾَداً مآعِـاً موَارِ ُزقِ مأَػِ َؾفُ م ِعـَ ماظـٖؿَرَاتِ معَـِم
ِاظؾفِموَاظْقَقِمٔماآلخِرٔ}[اظؾؼرة4م.]162
آ َعـَمعِـِفُؿِمب َّ
 -5وضال متعاىل{4وَإٔذِ مضَالَ مإٔبِرَاػِقؿُ مرَب ٚماجِ َعؾِ مػَذَا ماظْؾَؾَدَ مآعِـّا موَاجِـُؾِـِل موَبَـِلٖ مأَنِ مغَعِؾُدَم
اْظلَصِـَامَ}[إبراػقؿ4م.]45م م
َؽـِمظَفُؿِمحَرَعّامآعِـّامؼُفِؾَكمإٔظَ ِقفِمثَؿَرَاتُم ُطؾٚمذَلِءٍمرٔزِضًام ِعـِمظَدُغٖاموَظَؽِـٖم
 -2وضالمتعاىل{4أَوَظَؿِمغُؿ ِّ
أَطْـَرَػُؿِمظَامؼَعِؾَؿُقنَ}[اظؼصص.]514مم
 -1وضال متعاىل{4أَوَظَؿِ مؼَرَوِا مأَغٖا مجَعَؾْـَا محَرَعّا مآعِـّا موَؼُؿَكَطَّػُ ماظـٖاسُ م ِعـِ محَقِظِفٔؿِ مأَصَؾِاظْؾَارِؾٔم
اظؾفِمؼَؽْػُرُونَ}[اظعـؽؾقت4م.]21ممم
ؼُمِعِـُقنَموَبِـِعِ َؿةِم َّ
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ب مػَذَا ماظْؾَقِتِم
 -2وضال متعاىل 4م{ِظنٔؼؾَافِ مضُرَؼِشٕ م* مإٔؼؾَاصِفٔؿِ مرٔحِ َؾةَ ماظشٚؿَاءِ موَاظصٖقِػِ م* مصَؾْقَعِؾُدُوا مرَ ٖ
*ماظَّذِيمأَرْعَؿَفُؿِم ِعـِمجُقعٕموَآعَـَفُؿِم ِعـِمخَقِفٍ}[ضرؼش-14م]3م.
اظؾفَ مذَدِؼدُم
ن م َّ
صةً موَاسِؾَؿُقا مأَ ٖ
 -3وضال متعاىل{4وَاتٖؼُقا مصِؿَِـةً مال متُصِقَؾـٖ ماظَّذِؼـَ مزَؾَؿُقا معِـِؽُؿِ مخَا ٖ
اظْعِؼابِ}[األغػال4م.]65ممم
اظؾفُمآعِـِنيَ}م[ؼقدػ4م.]33
 -11وضالمتعاىل4م{وَضَالَمادِخُؾُقامعِصِرَمإٔنِمذَاءَم َّ
 -11وضالمتعاىل{4وَعَامأَعِقَاظُؽُؿِموَظَامأَوِظَادُطُؿمبِاظَّؿِلمتُؼَرٚبُؽُؿِمسِـدَغَامزُظْػَكمإٔظَّامعَـِمآ َعـَم َوسَ ِؿؾَمصَاظِقّام
َصلُوِظَؽِؽَمظَفُؿِمجَزَاءماظضٚعِػِمبِؿَامسَؿِؾُقاموَػُؿِمصِلماظْغُرُصَاتِمآعِـُقنَ}[دؾل4م]41م.
 -16وضالمتعاىل4م{ؼَاأَؼٗفَاماظَّذِؼـَمآعَـُقامأَوِصُقامبِاظْعُؼُقدِ}[ادلائدة4م .]1م
 -14وضالمتعاىل4م{وَأَوِصُقامبِاظْعَفِدِمإٔنٖماظْعَفِدَمطَانَمعَلِؽُقظًا}م[اإلدراء4م .]43م

األدلة من السنة 4م
اظؾفُ مسَؾَ ِقفِ موَدَؾَّؿَ)مإٔذَا مرَأَىم
اظؾفِ م(صَؾَّك م َّ
 -1م َسـٔ مابِـٔ مسُؿَرَ م(رضل مآ مسـفؿا)مضَالَ4مطَانَ مرَدُقلُ م َّ
ِؾفُ مسَؾَقِـَا مبِاْظلَ ِعـٔ موَاْظنٔميَانٔ م ،موَاظلٖؾَا َعةِ موَاْظٔندِؾَامٔ م ،موَاظؿٖقِصِقؼٔ مظِؿَا متُقِبٗم
اظْفٔالَلَ ،مضَالَ4م(اظؾَّفُؿٖ مأَػ َّ
اظؾفُ)م(رواهمابـمحؾان).مم
وَتَرِضَك،مرَبٗـَاموَرَبٗؽَم َّ
 -6و َسـِ مأَبِل مذُرَ ِؼحٕ ماظْكُزَاسِلٖم(رضلمآمسـف)مأَنٖ ماظـٖؾِلٖ م(صؾك مآ مسؾقف مودؾؿ) مضَالَ م4م(وَاظؾَّفِم
َاظؾفِ مالَ مؼُمِ ِعـُ) مضِقؾَ م 4موَعَـِ مؼَا مرَدُقلَ مآِ م؟مضَالَ م4م(اظَّذِي مالَ مَؼلْعَـُم
َاظؾفِ مالَ مؼُمِ ِعـُ مو َّ
الَ مؼُمِ ِعـُ م،مو َّ
جَارُهُمبَقَاؼِ َؼفُ)م(صققحماظؾكاري)م،مويفمرواؼةمسـدمأمحدم(ضَاظُقا4موَعَامبَقَائِ ُؼفُ؟مضَالَ4مذَرٗهُ) .م
صـٕماظْكَطْؿِلٚم،مسَـِمأَبِقفِم،موَطَاغَتِمَظفُمصُقَِؾةٌم-مضَالَم4مضَالَم
اظؾفِم ِبـٔمعِقِ َ
 -4و َسـِمدَؾَ َؿةَم ِبـٔمسُؾَقِدِم َّ
اظؾفِ م(صؾك مآ مسؾقف مودؾؿ) 4م( َعـِ مأَصَِؾحَ معِـِؽُؿِ مآعِـّا مصِل مدِرِ ِبفِ معُعَاصًك مصِل مجَلَدِهِم
رَدُقلُ م َّ
ؽلَغٖؿَامحِقزَتِمَظفُماظدٗغِقَام)م(دــماظرتعذي)م .م
سِـِدَهُمضُقتُمؼَقِ ِعفِمصَ َ
 -3مو َسـِمسَؾِدِمآِم ِبـٔمسُؿَرَم(رَضِلَمآُمسَـِفُؿَا) مأَنٖمرَدُقلَمآِم(مصَؾَّكمآُمسَؾَ ِقفِموَدَؾَّؿَم)مضَالَم4مممم
( َعـِمحَ َؿؾَمسَؾَقِـَاماظلٚؾَاحَمصَؾَقِسَمعِـٖا)م(صققحماظؾكاري).م م
 -5مو َسـِ مسَؾِدِ ماظرٖحِ َؿـٔ م ِبـٔ مأَبِك مظَقِؾَك مضَالَ 4محَدٖثَـَا مأَصِقَابُ معُقَؿٖدٍ م(صؾك مآ مسؾقف مودؾؿ)م
جؾْمعِـِفُؿِمصَاغِطَ َؾؼَمبَعِضُفُؿِمإٔظَكم
أَغٖفُؿِمطَاغُقامؼَلِريُونَمعَعَماظـٖؾِلٚم(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ)مصَـَامَمرَ ُ
قؾٗمظِؿُلِؾِؿٕمأَنِمؼُرَوٚعَم
اظؾفِم(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ)م4م(الَمؼَ ِ
حَ ِؾؾٕمعَ َعفُم َصلَخَذَهُمصَػَزٔعَمصَؼَالَمرَدُقلُم َّ
عُلِؾِؿّا) م(رواهمأبقمداودميفمدــف) ،مويفمرواؼةمسـدماظؾزارمواظطرباغل4مسَـِ سَاعِرٔم ِبـٔمرَبِق َعةَم
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(رَضِلَ مآُ مسَ ِـفُ) مأَنٓ ماظـَٓؾِلُٓ م(صَؾَٓك مآُ سَؾَ ِقفِ موَدَؾَٓؿَ) مضال 4م(ال متُرَ ٔٓوسُقا ماظْؿُلِؾِؿَ 5م َصنٔنَٓ رَوِسَةَم
اظْؿُلِؾِؿٔمزُؾْؿْمسَظِقؿْ).م
ُماظؾفِم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ)م4م(اظْؿُلِؾِؿُم
 -2و َسـِمأَبِكمػُرَؼِرَةَم)رضلمآمسـف)مضَالَ4مضَالَمرَدُقل َّ
َعـِمدَؾِؿَماظْؿُلِؾِؿُقنَم ِعـِمظِلَا ِغفِموَؼَدِهِم،موَاظْؿُمِ ِعـُمعَـِمأَعَِـفُماظـٖاسُمسَؾَكمدِعَائِ ٔفؿِموَأَعِقَاظِفٔؿِ)م
(دــماظرتعذي).مم
الم
 -1و َسـِ مأَغَسٔ م ِبـٔ معَاظِؽٍم(رضلمآمسـف)مضَالَ4معَا مخَطَؾَـَا مغَؾِلٗ مآِ م(صَؾَّك مآُ مسَؾَقِفِ موَدَؾَّؿَ) مإٔ َّ
ضَالَ4م(مالَمإٔميَانَمظِ َؿـِمالمأَعَاَغةَمَظفُم،موَالمدِؼـَمظِ َؿـِمظَامسَفِدَمَظفُم)م(أخرجفمأمحدمواظؾزار).
 -2و َسـِمأَبِلمػُرَؼِرَةَم(رَضِلَمآُمسَ ِـفُ)مأَنٖمرَدُقلَمآِم(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ)مضَالَ4م(آَؼةُماظْؿُـَاصِؼٔم
ثَالَثْمإٔذَامحَدٖثَمطَذَبَم،موَإٔذَاموَسَدَمأَخِؾَػَم،موَإٔذَاماؤِتُ ِؿـَمخَانَ)م(صققحماظؾكاري).

ثالثًا 4املوضوع .م
ظؼد مخؾؼ مآ متعاىل ماخلؾؼ مبؼدرتف م ،مورباػؿ محبؽؿؿف م ،مواعنت مسؾقفؿ مبـعؿؿف م ،مصلغعؿم
اظؾفِ مالم
سؾقفؿ مبـعؿمطـريةموسظقؿةمالمتعدموالمحتصكم،مؼؼقلمدؾقاغفموتعاىل4م{وَ ٔإنِ متَعُدٗوا مغِعِ َؿةَ م َّ
ٖماظؾفَمظَغَػُقرْمرَحِقؿْم}[اظـقؾ4م ]12م ،موعـمأسظؿمػذهماظـعؿمغعؿة مالمؼلؿطقعماإلغلانم
تُقِصُقػَا مإٔن َّ
أنمؼعقشَمبدوغفا م،موالمؼفـلمظف مسقشمإالمبفا،موالمؼطؿؽـمضؾؾف مبدوغفام،موالمؼشعرمبؾذةماظطاسةمأوم
اظطعاممواظشرابمبدوغفام،مغعؿة مؼؾقَثُمسـفاماظصغريمواظؽؾري م،ماظغينمواظػؼري م،مإنها نعمة األمن
واألمانماظيتمحنؿاجفاممجقعّامبؾمحتؿاجفاماظؾشرؼةممجعاء .م
وعـمؼؿدبرمآؼاتماظؼرآنماظؽرؼؿموػلمتؿقدثمسـمغعؿةماألعـمواألعانمجيدمأنماظؼرآنم
اظؽرؼؿمضدمتـاوهلامبلطـرمعـمأدؾقبمظقـؾفمسؾكمأنماألعـمػقمعؼصقدمطؾمحلم،مصؾدوغفمالمؼؿؿؽـم
اظعؾدمعـماظؼقامممبفؿؿف ميفماألرضم،مظذظؽمطانمرؾبماألعـميفماظدؼارمواظؾالدمويفماألػؾم
واألوالدمػقمأول معامدسامبفماخلؾقؾمإبراػقؿم(سؾقفماظلالمم) مربف م،محقثمضالم -مطؿامحؽكمسـفم
اظؼرآنماظؽرؼؿ -م 4م{وَإٔذِ مضَالَ مإٔبِرَاػِقؿُ مرَب ٚماجِ َعؾِ مػذا مبَؾَداً مآعِـاً موَارِ ُزقِ مأَػِ َؾفُ م ِعـَ ماظـٖؿَرَاتِ م َعـِم
ِاظؾفِ موَاظْقَقِمٔ ماآلخِرٔ}[اظؾؼرة4م]162م،موضالمتعاىل {4موَ ٔإذِ مضَالَ مإٔبِرَاػِقؿُ مرَب ٚماجِ َعؾِ مػَذَام
آ َعـَ معِـِفُؿِ مب َّ
اظْؾَؾَدَمآعِـّاموَاجِـُؾِـِلموَبَـِلٖمأَنِمغَعِؾُدَماْظلَصِـَامَ}م[إبراػقؿ4م]45م .م
صػلماآلؼةماألوىل مرؾبماخلؾقؾم(سؾقفماظلالم) محتؼقؼَماألعـ مضؾؾمغزولماظرزقم،مإذمإنم
اظرزقمالمضقؿةمظفموالمصائدةمعـفمبدونماألعـ م،مويف ماآلؼةماظـاغقةمرؾبماخلؾقؾم(سؾقف ماظلالم)م
حتؼقؼَماألعـ مضؾؾ مأداءمأذرفمعفؿة ميفماظقجقدموػلمعفؿةماظعؾادةم،مألنماظعؾدمإذامملمؼـعؿم
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بـعؿةماألعـمظـمؼشعرمبؾذةماظعؾادةم،مبؾ مظـمؼؿؿؽـمعـمأدائفا مسؾكماظقجفماألطؿؾم،مطؿامحيبم
ربـاموؼرضكم .مصاظعؾادات مالمؼؿلتكماظؼقاممبفا مسؾكموجففا ماظصققح مإالميفمزؾماألعـ مواألعانم،م
هلذا مضدم ماخلؾقؾ مإبراػقؿ م(سؾقف ماظلالم) مرؾب ماألعـ ميف ماظدساء مواظرجاء مصادؿفاب مظف مربم
س موَأَعِـّا}[اظؾؼرة 4م ]165م ،موضالم
األرض مواظلؿاء م ،مصؼال مدؾقاغف 4م{وَإٔذِ مجَعَؾْـَا ماظْؾَقِتَ معَـَاَبةً مظِؾـٖا ٔ
َؽةَ معُؾَارَطًا موَػُدّى مظِؾْعَاظَؿِنيَ م* مصِقفِ مآؼَاتْ مبَقٚـَاتْ معَؼَامُم
دؾقاغف{4إٔنٖ مأَ ٖولَ مبَقِتٍ موُضِعَ مظِؾـٖاسٔ مظَؾَّذِي مبِؾ َّ
إٔبِرَاػِقؿَموَ َعـِمدَخَ َؾفُمطَانَمآعِـّام}[آلمسؿران4م،32م.]31م م
ويفمضصةمؼقدػم(سؾقفماظلالم) محنيمرؾبمعـمواظدؼفمدخقلمعصرمأخربػؿامبادؿؿؾابم
األعـمبفام،مصؼالمطؿامحؽكماظؼرآنمسـف4م{ادِخُؾُقاْمعِصِرَمإٔنمذَاءماظ ّؾفُمآعِـِنيَ}[ؼقدػ4م]33م .م
وطذظؽ ماعنت مآ م(سز موجؾ) مسؾك مأػؾ معؽة مبفذه ماظـعؿة ماظعظقؿة م ،مغعؿة ماألعـم
َؽـِ مظَفُؿِ محَرَعّا مآعِـّا مؼُفِؾَك مإٔظَ ِقفِ مثَؿَرَاتُ م ُطؾ ٚمذَلِءٍ مرٔزِضًا معِـِ مظَدُغٖام
واألعان،مصؼالمتعاىل{ 4أَوَظَؿِ مغُؿ ِّ
ؽـٖ مأَطْـَرَػُؿِ مظَا مؼَعِؾَؿُقنَ م} م[اظؼصص4م ]51م،مثؿمذطرػؿمدؾقاغفموتعاىلممبـمصؼدمػذهماظـعؿةم،م
وَظَ ِ
ؾ مؼُمِعِـُقنَ موَبِـِعِ َؿةِم
صؼال4م{أَوَظَؿِ مؼَرَوِا مأَغٖا مجَعَؾْـَا محَرَعّا مآعِـّا موَؼُؿَكَطَّػُ ماظـٖاسُ م ِعـِ محَقِظِفٔؿِ مأَصَؾِاظْؾَارِ ٔ
اظؾفِ مؼَؽْػُرُونَ} م[اظعـؽؾقت 4م ]21م ،مصاألعـ مغعؿةٌ مسظقؿة مال متعادهلا مغعؿة مبعد مغعؿة ماإلدالم م،م
َّ
وظعظؿفا مرؾبمآمتعاىلمعـ مأػؾمعؽةمأنمؼعؾدوهموحدهمالمؼشرطقن مبفمذقؽاً م ،مصؼالمدؾقاغف4م
{ِظنٔؼالفِمضُرَؼِشٕم*مإٔؼالصِفٔؿِمرٔحِ َؾةَماظشٚؿاءِموَاظصٖقِػِم*مصَؾْقَعِؾُدُوامرَبٖمػذَاماظْؾَقِتِم*ماظَّذِيمأَرْعَؿَفُؿِمعِـِم
جُقعٕموَآعَـَفُؿِم ِعـِمخَقِفٍ}م[ضرؼش .]3-14م
ودلا مأخرب مآ مغؾقٖف م(صؾك مآ مسؾقف مودؾؿ) مبلغف موأصقابف مدقدخؾقن ماظؾقت ماحلرامم
وؼمدونمغلؽفؿمضرنمذظؽمباألعـ مواألعانم ،مظقلعـماحلاجمسؾكمغػلفموؼطؿؽـميفمأداءمغلؽفم،م
َاءماظؾفُمآعِـِنيَمعُقَؾِّؼِنيَم
قؼٚمظَؿَدِخُ ُؾـٖماظْؿَلِفِدَماظْقَرَامَمإٔنمذ َّ
َماظؾفُمرَدُقَظفُماظرٗؤِؼَامبِاظْ َ
دق َّ
صؼال{4ظَؼَدِمصَ َ
رُؤُودَؽُؿِموَعُؼَصٚرٔؼـَمظَامتَكَاصُقنَمصَعَؾِؿَمعَامظَؿِمتَعِؾَؿُقامصَفَ َعؾَمعِـمدُونٔمذَظِؽَمصَؿِقّامضَ ٔرؼؾّا}[اظػؿح .]614م
وظعظؿ مضقؿة ماألعـ موأػؿقؿف موسد مآ م(سز موجؾ) مبف مسؾاده مادلمعـني ميف ماجلـة محؿكم
ؼفـلوا مبـعقؿفا م ،موؼلعدوا مخبرياتفا م ،مصؼال متعاىل{4ادِخُؾُقػَا مبِلَؾَامٕ مآعِـِنيَ}[احلفر ،]324موضالم
دؾقاغف4م{وَعَامأَعِقَاظُؽُؿِموَظَامأَوِظَادُطُؿمبِاظَّؿِلمتُؼَرٚبُؽُؿِمسِـدَغَامزُظْػَكمإٔظَّام َعـِمآ َعـَموَسَ ِؿؾَمصَاظِقّام َصلُوِظَؽِؽَم
ظَفُؿِمجَزَاءماظضٚعِػِمبِؿَامسَؿِؾُقاموَػُؿِمصِلماظْغُرُصَاتِمآعِـُقنَ}[دؾل4م]41م،موضالمسزموجؾ4م{ؼَدِسُقنَمصِقفَام
ؽؾٚمصَاطِ َفةٍمآعِـِنيَ}[اظدخان4م،]55موشريمذظؽمعـماآلؼاتماظيتمتمطدمأنمغعؿةماألعـمواألعانمالم
بِ ُ
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ؼشعرمبفامإالمعـمصؼدػام،موالمؼعؾؿمضدرػامإالمعـمحرعفام،مصالمؼلؿطقعماخلائػمأنمؼمديمعامصرضفم
آمسؾقفمعـماظعؾادةم،موالمؼطؿؽـمسؾكمغػلفموأػؾفموعاظفمبلؾبمصؼدهمظـعؿةماألعـمواألعانم.م م
موإذامعاماغؿؼؾـامإىلمدـة ماظـيبم(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ)موجدغاػامزاخرةمباحلدؼثمسـم
غعؿة ماألعـ مواألعان م ،مصؼد مأوالػا ماظـيب م(صؾك مآ مسؾقف مودؾؿ) معـ ماظعـاؼة مواظرساؼة معا مؼؾقؼم
مبؽاغؿفام،مصػلمعطؾعمطؾمذفرمسربلمؼـظرم(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ)مإىلماهلاللموؼرصعمؼدؼفمعؾؿفالم
ـ مسُؿَرَ م(رضل مآ مسـفؿا)مضَالَ4مطَانَم
ـ ما ِب ٔ
إىل مآ م(سز موجؾ) مأن مجيعؾف مػالل مأعـ موأعان م ،مص َع ٔ
ِؾفُ مسَؾَقِـَا مبِاْظلَ ِعـٔ موَاْظنٔميَانٔ م،م
اظؾفُ مسَؾَ ِقفِ موَدَؾَّؿَ)مإٔذَا مرَأَى ماظْفٔاللَ ،مضَالَ4م(اظؾَّفُؿٖ مأَػ َّ
اظؾفِ م(صَؾَّك م َّ
رَدُقلُ م َّ
اظؾفُ)م(رواهمابـمحؾان).مم م
وَاظلٖؾَا َعةِموَاظْنٔدِؾَامٔم،موَاظؿٖقِصِقؼٔمظِؿَامتُقِبٗموَتَرِضَك،مرَبٗـَاموَرَبٗؽَم َّ
ثؿمبني مظـا م(صؾك مآ مسؾقف مودؾؿ) مأن مػذه ماظـعؿة معؿك متقصرت مظإلغلان مطان مطؿـ محازم
ذقؽا مغػقلا مال مؼؼدر ممبال م،محقثمأذارم(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ) مإىلمأنماظدغقامجتؿؿعمظؾعؾدميفم
ثالثةمأذقاءم،معـفامغعؿة ماألعـ،مصننمحازمػذهماظـالثمصؼد محازماظدغقاممبامصقفا م،مصؼَالَم(صَؾَّك مآُم
ؽلَغٖؿَام
سَؾَ ِقفِ موَدَؾَّؿَ)4م( َعـِ مأَصَِؾحَ معِـِؽُؿِ مآعِـّا مصِل مدِرِ ِبفِ م،معُعَاصًك مصِل مجَلَدِهِ م،م مسِـِدَهُ مضُقتُ مؼَقِ ِعفِ م،مصَ َ
أيم 4معـ مأصؾح مآعـا ميف مغػلف مويف مأػؾف موعاظفم
حِقزَتِ مَظفُ ماظدٗغِقَا) م(رواه ماظرتعذي ميف مدــف) م م
ؼقعفم ،مصؽلمنا مضد معؾؽ ماظدغقا ممبشؿؿالتفام
بدغفم ،موسـده مضقت م م
وررؼؼفم ،موسـده ماظعاصقة ميف م م
م
وعلؽـف م
وخرياتفام،موغالحظمأنماظـيبم(صَؾَّكمآُمسَؾَ ِقفِموَدَؾَّؿَ)مضدمماألعـميفمػذاماحلدؼثمألػؿقؿفميفم
م
حقاةماظػردمواجملؿؿعم،مألنماإلغلانمالمؼلؿطقعماالغؿػاعممبامميؾؽفمإالمإذامطانمآعـاًمعطؿؽـام .م
وظؼدمبؾغ معـ محرصف م(صؾل مآ مسؾقف مودؾؿ) مسؾك مغشر مغعؿة ماألعـ مبني ماظـاس مأغف مغفكم
باظلالح مم ،مصعـ مأبل مػُرَؼِرَةَ م(رضل مآ مسـف) مضال 4مضَالَ مردقل مآم
م
ادللؾؿ مأن مؼشري مإظل مأخقف م
ؽةَمتَؾْعَ ُـفُ،محَؿٖكمؼَدَ َسفُموَإٔنِمطَانَم
(صَؾَّكمآُمسَؾَ ِقفِموَدَؾَّؿَ)4م(م َعـِمأَذَارَمإٔظَكمأَخِقفِمبِقَدِؼدَةٍ،م َصٔننٖماظْؿَؾَائِ َ
أَخَاهُ مِظلَبِقفِ موَأُ ٚعفِ)م(صققح معلؾؿ) م،مبؾمظؼد متربأ مردقل مآ م(صؾك مآ مسؾقف مودؾؿ)مممـممحؾم
الحَ مصَؾَقِسَ معِـٖا)م(صققح ماظؾكاري) م ،مألنم
اظلالحمسؾكمأخقفم ،محقث مضال4م(م َعـِ محَ َؿؾَ مسَؾَقِـَا ماظلَ ٚ
اظشرؼعةماإلدالعقةمأعرت محبػظماظـػسماظؾشرؼة موسدم متروؼعفا م،موطػؾت مظإلغلانمحؼفميفمسقشم
آعـموغػسمعطؿؽـةمم،مصـفتمسـمذبردمتروؼع اآلعـنيم،محؿكموظقمطانمسؾكمدؾقؾمادلزاحم .م
م
إنٖ ماإلدالم مػق مدؼـ ماألعـ مواألعان م ،مصؼد محرم مضؿؾ ماظـػس ،مودرضة مادلال موأطؾفم
باظؾارؾ ،موغفك ماظـيب م(صؾك مآ مسؾقف مودؾؿ)مسـ مزؾؿمادللؾؿ مظغريهمأؼامطانمدؼـفمأومععؿؼدهم،م

) )2م

َاظؾفِ مظَا مؼُمِ ِعـُ،م
َاظؾفِ مظَا مؼُمِ ِعـُ ،مو َّ
حؿكمإغفم(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ)مغػكمسـفمطؿالماإلميانم مصؼال4م(و َّ
اظؾفِ؟مضَالَ4م(اظَّذِيمالمَؼلْ َعـُمجَارُهُمبَقَائؼَف)م(عؿػؼمسؾقف) .م
َاظؾفِمظَامؼُمِ ِعـُ).مضِقؾَ4موَ َعـِمؼَامرَدُقلَم َّ
و َّ
ـم ِبـٔمأَبِكمظَقِؾَكم
وعـمثؿمصننمتروؼعَمادللؾؿمودبقؼػفمحرامْمبؽؾٚمحالم،مص َعـِمسَؾِدِماظرٖحِ َؿ ٔ
ضَالَ 4محَدٖثَـَا مأَصِقَابُ معُقَؿٖدٍ م(صؾك مآ مسؾقف مودؾؿ) مأَغٖفُؿِ مطَاغُقا مؼَلِريُونَ معَعَ ماظـٖؾِل ٚم(صؾك مآم
اظؾفِم(صؾكم
جؾْمعِـِفُؿِمصَاغِطَ َؾؼَمبَعِضُفُؿِمإٔظَكمحَ ِؾؾٕمعَ َعفُم َصلَخَذَهُمصَػَزٔعَمصَؼَالَمرَدُقلُم َّ
سؾقفمودؾؿ)مصَـَامَمرَ ُ
قؾٗ مظِؿُلِؾِؿٕ مأَنِ مؼُرَوٚعَ معُلِؾِؿّا) م(رواهمأبقمداودميفمدــف) .مصؿفردماظرتوؼعم
آ مسؾقف مودؾؿ)م 4م(الَ مؼَ ِ
واظؿكقؼػ مظؾؿلؾؿ موشري مادللؾؿ محذر معـف ماإلدالم م ،موغفك مسـف ماظـيب م(صؾك مآ مسؾقف مودؾؿ)م
قةَ ماظْفَ ٖـةِ م،موَ ٔإنٖ مرٔحيَفَا متُقجَدُ معِـِ معَلِريَةِ مأَرِبَعِنيَ مسَاعّا)م
حقثمضال 4م( َعـِ مضَؿَؾَ معُعَاػَدّا مظَؿِ مؼَ ٔرحِ مرَائِ َ
(رواه ماظؾكاري) .موعـمػـامصننماإلخاللمباألعـمواالسؿداءمسؾكماآلعـنيمبؼؿؾ ماألبرؼاء مودػؽم
اظدعاءم،مواغؿفاكماحلرعاتمجرميةمسظقؿةمالمتصدرمإالمعـمسدومحاضدمسؾكماظؾالدمواظعؾادم.م م
جدؼر مباظذطر مأن مأعـ ماجملؿؿعات مودالعؿفا مغعؿة مطربى مجيب ماحلػاز مسؾقفا م ،موعـم
ودائؾ محػظ مغعؿةماألعـ 4ماإلميانمبآمسزموجؾم،مصال مؼؿقؼؼ ماألعـ مإال مباإلميان م ،مصفؿا مضرؼـانم
يف ماظؼرآن ماظؽرؼؿ م ،مؼؼقل ماحلؼمدؾقاغف{4اظَّذِؼـَ مآعَـُقا موَظَؿِ مؼَؾْؾِلُقا مإٔميَاغَفُؿِ مبِظُؾْؿٕ مأُوظَؽِؽَ مظَفُؿُم
اْظلَ ِعـُموَػُؿِمعُفِؿَدُونَم}م[األغعام4م]26موؼؼقلماظشاسر 4م
إذاماإلميانمضاعمصالمأعانم111موالمدغقامدلــــمملمحيلمدؼـا م
وعـمرضلماحلقاةمبغريمدؼـم111مصؼدمجــعؾماظػـاءمهلامضرؼــا م
طذظؽمعـماظقدائؾمادلعقـةمسؾكمحػظمغعؿةماألعـمواألعانم4مذؽرمآمدؾقاغفموتعاىلم
سؾقفا م ،مصقني مخارب ماحلؼ م -مدؾقاغف م -مصقابةَ مغؾقٚف م(صؾَّك مآ مسؾقف مودؾَّؿ) مذطَّرػؿ مبـعؿةم
األعـمواألعانمواظـصرمواظؿلؼقدماظيتماعنتٖمبفامسؾقفؿمحؿكمؼشؽروهمسزموجؾم،مصؼالم{4وَاذِطُرُوام
إٔذِ مأَغِؿُؿِ مضَؾِقؾْ معُلِؿَضِعَػُقنَ مصِل ماْظلَرِضٔ متَكَاصُقنَ مأَنِ مؼَؿَكَطَّػَؽُؿُ ماظـٖاسُ مصَكوَاطُؿِ موَأَؼٖدَطُؿِ مبِـَصِرٔهِم
وَرَزَضَؽُؿِ م ِعـَ ماظطَّقٚؾَاتِ مظَعَؾَّؽُؿِ متَشِؽُرُونَ م}[األغػال 4م .]62مصـعؿة ماألعـ مالبد موأن متؼابؾ مباظشؽر م،م
اظؾفَ مطَؿَا مسَؾَّؿَؽُؿِ معَا مظَؿِ متَؽُقغُقام
ومبزؼدمعـماظذطر م ،مؼؼقلماحلؼمدؾقاغف4م{ َصنٔذَا مأَعِـِؿُؿِ مصَاذِطُرُوا م َّ
تَعِؾَؿُقنَ}م[اظؾؼرة4م.]643م م
وإذامطانمآمتؾاركموتعاىلمضدمعـٖمسؾكماإلغلانمبـعؿةماألعــمصمنغـفمدـؾقاغفمجعـؾمدوامم
اظــعؿممعرػقغّــامبشــؽرهمدــؾقاغفموتعــاىلمسؾقفــام،مصــاظـعؿمتـؾــتمباظشــؽرموتــذػبمبــاجلققدم،مؼؼــقلم
دؾقاغفمم4م{وَإٔذِمَتلَذٖنَمرَبٗؽُؿِمظَؽِـمذَؽَرِتُؿِمألَزٔؼدَغٖؽُؿِموَظَؽِـمطَػَرِتُؿِمإٔنٖمسَذَابِلمظَشَدِؼدْم}[إبراػقؿ4م]1م

) )1م

صــنذامعــامطػــرماظـــاسمبـــعؿمآمسؾــقفؿمدــؾؾفؿمآمػــذهماظـــعؿماظلــابغةموأظؾلــفؿمظؾــاسماجلــقعم
واخلقف،ممؼؼقلمدؾقاغفم4م{وَضَرَبَماظ ّؾفُمعَـَالًمضَرَِؼةًمطَاغَتِمآعَِـةًمعٗطْؿَؽِ ٖـةًمَؼلْتِقفَامرٔزِضُفَامرَشَدّامعٚــمطُـؾٚم
عَؽَانٕمصَؽَػَرَتِم ِبلَغِعُؿٔماظ ّؾفِم َصلَذَاضَفَاماظ ّؾفُمظِؾَاسَماظْفُقعٔموَاظْكَقِفِمبِؿَامطَاغُقاْمؼَصِـَعُقنَ}م[اظـقؾ4م]116م،م
وؼؼقلمدؾقاغفمسـمأػؾمدؾلم{4ظَؼَدِمطَانَمظِلََؾنٕمصِلمعَلِؽَـِفٔؿِمآَؼةٌمجَـٖؿَانٔمسَـمؼَؿِنيٕموَذِؿَالٕمطُؾُقامعِـم
رِ ٚزقٔمرَبٚؽُؿِموَاذِؽُرُوامَظفُمبَؾْدَةٌمرَقٚؾَـةٌمموَرَبٙمشَػُـقرْمم*م َصلَسِرَضُـقامم َصلَرِدَـؾَْـاممسَؾَـقِفٔؿِممدَـ ِقؾَمماظْعَـ ٔرمٔمموَبَـدٖظْـَاػُؿمم
بِفَـٖؿَقِفٔؿِمجَـٖؿَ ِقـٔمذَوَاتَكمأُ ُطؾٕمخَؿِطٍموَأَثِـؾٕمموَذَـلِءٍممعٚــممدِـدِرٕممضَؾِقـؾٕمم*مذَظِـؽَممجَزَؼِـَـاػُؿممبِؿَـاممطَػَـرُوامم
ػؾِمغُفَازٔيمإٔظَّاماظْؽَػُقرَم*موَجَعَؾْـَامبَقِـَفُؿِموَبَ ِقـَماظْؼُرَىماظَّؿِلمبَارَطْـَـاممصِقفَـاممضُـرّىممزَـاػِرَةًمموَضَـدٖرَِغاممصِقفَـامم
وَ َ
اظلٖقِرَمدِريُوامصِقفَامظَقَاظِلَموَأَؼٖاعّامآعِـِنيَم*مصَؼَاظُقامرَبٖـَـاممبَاسِـدِممبَـ ِقـَممأَدِـػَارَٔغامموَزَؾَؿُـقاممأَغػُلَـفُؿِممصَفَعَؾْـَـاػُؿِمم
ؽؾٚمصَؾٖارٕمذَؽُقرٕ}م[دؾلم4م .]13-15م
أَحَادِؼثَموَعَزٖضْـَاػُؿِم ُطؾٖمعُؿَ ٖزقٕمإٔنٖمصِلمذَظِؽَمظَكؼَاتٍمظِّ ُ
ودلا مطان ماألعـ مواألعان مظف مأثره ميف ماظؿعاعؾ مبني ماظـاس ممما مؼمدي مإىل مادؿؼرارم
اجملؿؿعات م ،محثٖ ماإلدالم مسؾك مطؾ معا مؼمدي مإىل ماألعـ مواألعان م ،مواالدؿؼرار ماظـػلل ميفم
ادلعاعالتم،مصقثمسؾكمأداءماألعاغةم،مواظقصاءمباظعفدم،موحػظماحلؼققم،مصؼالمدؾقاغفم4م{ مإٔنٖم
دلٔ مإٔنٖ ماظؾَّفَم
س مأَنِمتَقِؽُؿُقامبِاظْعَ ِ
اظؾفَ مَؼلْعُرُطُؿِ مأَنِ متُمدٗواماْظلَعَاغَاتِ مإٔظَك مأَػِؾِفَا موَإٔذَا محَؽَؿِؿُؿ مبَ ِقـَ ماظـٖا ٔ
َّ
اظؾفَ مطَانَ مدَؿِقعّا مبَصِريّا}[اظـلاء]524م،موضالمسزموجؾم4م{ مؼَاأَؼٗفَا ماظَّذِؼـَ مآعَـُقام
غِعِؿٖا مؼَعِظُؽُؿِ م ِبفِ مإٔنٖ م َّ
اظؾفُ مسَؾَ ِقفِ موَدَؾَّؿَ) م4م(مظَا مإٔميَانَ مِظ َؿـِ مظَا مأَعَاغَةَم
أَوِصُقا مبِاظْعُؼُقدِ م[}.....ادلائدة ]14م،موؼؼقلماظـيبم(صَؾَّك م َّ
َظفُم،موَظَامدِؼـَمظِ َؿـِمظَامسَفِدَمظَفُم)م(علـدمأمحد).م م
مويف مادلؼابؾ مغفك مسـ ماظغش مواخلداع م ،مواظغدر مواخلقاغة م ،موغؼض ماظعفد موادلقـاق م،م
اظؾفُ مسَؾَ ِقفِ موَدَؾَّؿَ) م4م(مآَؼةُ ماظْؿُـَا ِصؼٔ مثَالَثْ م4م
واسؿربمذظؽمعـمصػاتمادلـاصؼنيم،مؼؼقلماظـيبم(صَؾَّك م َّ
إٔذَامحَدٖثَمطَذَبَم،موَإٔذَاموَسَدَمأَخِؾَػَم،موَإٔذَاماؤِتُ ِؿـَمخَانَ)م(مأخرجفماظؾكاري).ممم م
إذامسدمماألعـموملمؼؿقؼؼمترتبمسؾكمذظؽمآثار مخطريةمسؾكماظػردمواجملؿؿعم،مصػلم
زؾماغعدامماألعـمالمؼـفضماجملؿؿعموالمؼؿؼدممبنيماألعؿم،مويفمزؾماغعدامماألعـمواألعانمالم
جيد مادلرؼض مرؾقؾّا موال مدواءّ م ،مويف مزؾ ماغعدام ماألعـ متؿػرق ماألدرة م ،موتؼطع ماألرحام م ،موتعؿم
اظػقضك موتؿعطؾ مادلصاحل موؼؽـر ماهلرج م ،موعا محيدث مبدول مذباورة مصؼدت ماألعـ مظقس مسـام
بؾعقد،مصغقابمغعؿةماألعـمؼمدي مإىلمصؼدماألحؾةم،موػفرماظدؼارم،موعػارضةماألورانم،موضقاعم
األعقالم،موؼعؿماظػلادمميفماألرض م،مممامؼؿلؾبميفماضطرابماظعالضات مبني مأصراد ماجملؿؿع م،م
وإساضةماظؿؼدمماالضؿصادي.م م

) )2م

إنمحتؼقؼماألعـمواألعـانممعفؿـةماجملؿؿـعمبلدـرهممطـؾميفمعقضعـمفمسؾـكمضـدرممعلـمؽقظقؿفم،م
صاظقرـُمظؾفؿقع،مواألعـُمغعؿةٌمظؾفؿقـع،موذظـؽمطؾـفمعلـمؽقظ ٖقةُماجلؿقـعمم ،ادلعؾـؿمعــممعدردـؿفمم،م
واظلقادلمعـمعقضعف ،مواظداسقةمعـمعـربهم،مواظؼاضلمعــمخـاللمأحؽاعـفم،مورجـؾماألعــمعــم
وزقػؿفم،موماظصاغعمعـمعصـعفم،مومادلقزػميفمسؿؾـفمم،مواإلسالعـلميفمودـائؾفم،مصـاجلؿقعمععـينٓمم
بدرجةمأومبلخرىمباإلدفامميفمحتؼقؼماألعـموتردقكفميفماجملؿؿعم،مطؾمسؾكمضـدرمادـؿطاسؿفم
يفماحلػازمسؾكماألعـ مبػفقعفماظشاعؾ،موردعماظظادلني،مواظقضقفميفموجفمطؾمعَـمتلقٚلمظفم
غػلفماظعؾثمبلعـماظؾالد أوماالسؿداءمسؾكمحُرعاتماظعِؾاد .م
مسؾكمأغفمالمؼـؾغلمأنمتلخذغاماظعقارػميفماظؿلاعح واظؿلاػؾمعـعمادلمػلـدؼـممأؼ٘ـامطـانم
غقسفؿ،موعفؿامطاغتمعشاربفؿ،محؿكمؼـعؿممجقعمأصـرادماجملؿؿـعمباظطؿلغقــةمواألعــمواألعـانم،م
واظلعادةمواهلـاءم ،واالدؿؼرارمواظرخاءمواالزدػارم،موضدمضقِؾمألحدماحلؽؿاء4مأؼــمجتـدُماظلٗـرور؟م
ضال4ميفماألعـ5مصنغٚلموجدتماخلائػمالمسَقِشَمظف.
ودلامطاغتمغعؿةماألعـمدؾبمرئقسمعـمأدؾابمتؼدمماجملؿؿعموادؿؼرارهمورضقفمطانم
اظؿلرت مسؾك مطؾ معـ مؼعؿؾ مأو مؼلاسد مسؾك مغشر ماظػقضك موتروؼع ماآلعـني مؼعد مجرمية مسظقؿةم
وعشارطةمظفميفماإلثؿمأعاممآمسزموجؾموأعامماظؼاغقن،موعـمثؿمأوجؾتماظشرؼعةماإلدالعقةمسؾكم
األصراد مواجملؿؿعات مأن مؼؼػقا محبزم موحلؿ مأعام مػمالء ماجملرعني ،موأن مؼقاجفقػؿ مبؽؾ معام
أوتقامعـمضقةمحؿكمالمتؿققلمإىلمدؾؾقةممتقؼمطؾمخريموالمؼرصعمبشمعفامدسقةم ،ص َعـِ مأَبِلم
بَؽْرٕ ماظصٚدٚؼؼٔ م(رضل مآمسـف) مأَ ٖغفُ مضَالَ 4مأَؼٗفَا ماظـٖاسُ ،مإٔ ٖغؽُؿِ متَؼْرَءُونَ مػَذِهِ ماآلَؼةَ 4م{ؼَا مأَؼٗفَا ماظَّذِؼـَم
ضؾٖ مإٔذَا ماػِؿَدَؼِؿُؿِ} م[ادلائدة4م]115م ،موَ ٔإغٚل مدَؿِعِتُ مرَدُقلَم
آعَـُقا مسَؾَقِؽُؿِ مأَغِػُلَؽُؿِ مظَا مؼَضُرٗطُؿِ م َعـِ م َ
اظؾفُمسَؾَ ِقفِموَدَؾَّؿَ)مؼَؼُقلُ4م(إٔنٖماظـٖاسَمإٔذَامرَأَوِاماظظَّاظِؿَمصَؾَؿِمَؼلْخُذُوامسَؾَكمؼَدَ ِؼفِمأَوِذَؽَمأَنِم
اظؾفِم(صَؾَّكم َّ
َّ
اظؾفُمبِعِؼَابٍمعِ ِـفُ)م(رواهماظرتعذي) .م
ؼَعُؿٖفُؿُم َّ
إن ماظؿلرت مسؾك ماظذؼـ مؼؾـقن ماخلقف مواظرسب ميف مضؾقب ماظـاس مؼعد مخقاغة مظؾدؼـم
واظقرـم،مصالبدمعـمتؽاتػماجلفقدمظؾؿصديمهلمالءماجملرعني،مواظعؿؾمسؾكمطشػفؿموتؼدميفؿم
ظؾعداظة محاؼةمظؾؿفؿؿعمطؾفمعـمذرػؿمموإجراعفؿ م،مضالمتعاىل{4وَاتٖؼُقا مصِؿَِـةً مال متُصِقَؾـٖ ماظَّذِؼـَم
اظؾفَمذَدِؼدُماظْعِؼابِ}[األغػال4م.]65ممم م
صةًموَاسِؾَؿُقامأَنٖم َّ
زَؾَؿُقامعِـِؽُؿِمخَا ٖ

