
 

       "  
  "  

  
   .    

                                               
تي میزان، للحق حق وللباطل بطالن،        منذ أول الخلق باطل وحق، نقیضان في كف            

بیلھ    ستقیم، وباطل س اء، حق صراطھ م ون كالحرب ور وضاء، وباطل متّل ھ ن حق ل
  .عقیم، حق منصور بالقدر، وباطل مدحور للعبرة والعبر

ان                     ة اإلیم لقد خصت أمة اإلسالم األولى بصفات جعلتھا نموذجًا وقدوة، فكانت أم
سبق،  اد، وال الم، والجھ ة، واإلس وى، والخیری صدق والتق ن اهللا، وال رب م والق

ة         صبر، والعف تالء وال ة، واالب ع، والرحم دة، والتواض دعوة، والوح طیة، وال والوس
  .والطھارة، والتضحیة واإلیثار، والذكر والفالح

د                 ًا، ومحم اذ اهللا ولی نھج    واكتسبت ھذه األمة  القوة من خالل اتخ رآن م دوة، والق   ق
اھر    ت مظ اة، وتجل نھم،        حی اه ع ھ ورض بھم ل م وح ب اهللا لھ ي ح ة ف ذه األم وة ھ ق

ذه                   ة اهللا، ونصر اهللا لھ تح إلعالء كلم ورضاھم عنھ، وتواصل الجھاد والغزوات والف
  .األمة بالمدد اإللھي والفضل والوعد

ي        الم ف ة اإلس ت أم سان، فكان ف اإلن ان، اختل ر المك ان، وتغی دم الزم ع تق وم
ود         الحاضر، أمة اإلسالم بالل    ة القع ران، وأم ًة في الغف ل طامع أ والزل سان، وأمة الخط

ى               رآن عل والرضا، فجلب لھا الھوان، وعمل ضعف اإلیمان، وإتباع السبل، وھجر الق
اع     ضالل وإتب ا، ال ي مظاھرھ سلبیة ف ة لل ة حتمی سران، نتیج ان الخ سلبیة، فك ق ال خل

سان،   ن اإلن سان م ى خوف اإلن ن اهللا إل ول الخوف م شیطان، وتح ي ال ع ضعف ف  م
ان،              الروح والبنیان، فعاشت أمة اإلسالم في الحاضر ھجمة متواصلة في فلسطین ولبن
ى   ك عل ى ذل د تجل ران، ولق ا وإی سودان، وتركی صومال وال ستان، وال راق وأفغان والع
اوز    ذي تج االحتالل ال ة، ف ذه الھجم ن ھ زة م نج غ م ت ان، ول شاھد عی ع ك أرض الواق

ا      ح 1948الستین عامًا منذ عام      ة آخرھ ة والحقیقی ا الكالمی تى اآلن، والحروب بنوعیھ
                                                 

 أبحاث محكمة 
 یبة بالمدینة المنورةجامعة ط  أستاذة مساعدة  
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دان، وأسرى غزة بأعداد                حرب الفرقان، والسجون الداخلیة والخارجیة تنتشر في البل
ذیب النفسي والجسدي               فاقت الحسبان، وانتھاكات جمة لحقوق اإلنسان، من خالل التع

زة    من قبل السجان، وحصار  یدخل عامھ الرابع  خلق الفوضى واالفت             سیم لغ ان، وتق ت
  .وانقسام كبطش فرعون وھامان

رآن،                سنة والق ن ال ة  م ة األم الل جاھزی ن خ زان، م اق المی ن إحق د م ا ال ب ھن
وى اهللا والرضوان،         ى تق فالجاھزیة قوة فاعلة  تتحقق من خالل البناء المنظم القائم عل

ان، فاإل    دلیل والبرھ سم  بال روح والج ستوى ال ى م سلم  عل رد الم الم، للف ان واإلس یم
سلمة                ة الم اء األم ذلك بن سلطان، وك والطاعة، واإلخالص واألحقیة واألھلیة، دعائم ال
ام     اء نظ رحمن، وبن ي صراط ال ي ھ ة  الت ة، والخیری طیة، والواحدی ن خالل الوس م

ّن   ذي م ان، ال ق إرادة اهللا المن سؤولیة، وف م والم التكلیف والحك م، ب ات الحك وعالق
دءًا                    بالخالفة على اإلن    ة والجان، ب ھ المالئك ان، وأسجد ل ھ البی ھ وعلم د أن خلق سان بع

  .بآدم علیھ السالم  ثم نبینا محمد علیھ الصالة والسالم
  

  ) (  
 

    :  
آمن الرسول بما أنزل إلیھ من ربھ "أمة مّن اهللا علیھا بنعمة اإلیمان :  .1

.                17 الحجرات" لإلیمان   بل اهللا یمن علیكم أن ھداكم "، 285البقرة " والمؤمنون
ذا لیكون الرسول              ملة أبیكم إبراھ  : "  .2 یم ھو سماكم المسلمین من قبل، وفي ھ

وا        صالة وأت أقیموا ال اس ف ى الن ھداء عل وا ش یكم وتكون ھیدا عل اة       ش الزك
  .78الحج " واعتصموا باهللا

 41التوبة " انفروا خفافا وثقاال وجاھدوا في سبیل اهللا ": .3
 11 -10الواقعة " أولئك المقربونوالسابقون السابقون  ":    .4
 177البقرة " أولئك الذین صدقوا وأولئك ھم المتقون ":  .5

                                                 
  16یتضمن معجم مفردات إیجابیة أمة اإلسالم األولى مستندة إلى النص القرآني ص) 1(ملحق.  
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كنتم خیر أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنھون عن المنكر  " .6
 110البقرة " وتؤمنون باهللا

و : "   .7 طا لتكون ة وس اكم أم ذلك جعلن ى وك ھداء عل ا ش
ر   دیمنكم أمة   ولتكن"،  143البقرة  " الناس ویكون الرسول علیكم شھیدا     عون إلى الخی

  104العمران " ویأمرون بالمعروف وینھون عن المنكر
تكم    "،  92األنبیاء  " إن ھذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون        ":  .8 إن ھذه أم

  52المؤمنون " أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون
ا    ":   .9 ى األرض ھون شون عل رحمن یم اد ال ان "وعب ، 63الفرق

 .29الفتح " رحماء بینھم تراھم ركعا سجدا"
اب من             "    .10 وا الكت ذین أوت لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من ال

" ألمور قبلكم ومن الذین أشركوا أذى كثیرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم ا               
 186آل عمران 

  35األحزاب " والحافظون فروجھم والحافظات ":  .11
إن "،  9الحشر   " ویؤثرون على أنفسھم ولو كان بھم خصاصة       ":    .12

ریم          المصدقین والمصدقات وأقرضوا اهللا قرضا حسنا         م أجر ك م ولھ " یضاعف لھ
  18الحدید 

رو ":  .13 راوذك شعراء " ا اهللا كثی را "، 227ال ذاكرین اهللا كثی وال
 5البقرة " أولئك ھم المفلحون"، 35األحزاب " والذاكرات

توافر لھذا األمة باإلضافة لما خصت بھ من صفات، مناسبة الزمان والمكان        
والدین، فالزمان زمن صراع بین قوتین عظیمتین، إحداھما كتابیة، واألخرى وثنیة ھما 

روم والفرس، وأمة اإلسالم في ذلك الوقت بذرة ناشئة تحتاج بریق أمل في نصرة اهللا ال
آلم غلبت الروم في أدنى األرض "للحق مھما طال الزمان، فكانت البشارة في سورة الروم 

الروم " وھم من بعد غلبھم سیغلبون في بضع سنین 1-2 والمكان بقعة نوریة محدودة،  ،
أما الدین فھو الیسر والعدل والمساواة، وھذا .  یختزل المسافاتولكن نورھا قادر على أن 

بدوره قضى على العصبیة والطائفیة والعرقیة، وأرسى دعائم وحدة الصف واللحمة بین 
أبناء األمة، فكانت المصالحة بین األوس والخزرج، والمآخاة بین األنصار والمھاجرین 
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كان اإلیمان ثقل یرجح كفة المیزان بنصر تلك و. والمساواة بین العرب والعجم من المسلمین
فكانت أمة إیجابیة متحركة عبر . األمة بالفضل اإللھي والوعد والمدد، بالرغم من قلة العدد

الزمان والمكان بدافع اإلیمان، الذي یوجب الطاعة هللا ورسولھ، وھذا التحرك كان على 
یجابي واألمة اإلیجابیة المسلمة، مستوى الداخل والخارج، فالداخل تحرك لبناء الفرد اإل

والخارج تحرك للدعوة والجھاد والفتح، وتنظیم الوالیات . ولبناء نظام وعالقات الحكم
.  واألمصار، أي امتداد وتوسع على مستوى الدین للبقعة النوریة  

الرسائل والمكاتبات بھدف التبلیغ . أ:  واتخذ التحرك الخارجي       
الجھاد والفتوحات الذي قصد من خاللھ إعالء .ج. وفود مثلت نماذج إیمانیة.ب. واإلقناع

.كلمة اهللا، وتنظیم عالقات الجوار، والتوسع الدعوى، وإعمار األرض  
 :    :  

ھ،              :     .1 ویض إلی فال بد من حبھ، والتوكل علیھ، وخشیتھ، وتذكر فضلھ، والتف
ره وشكره      والتسلیم ھ، وذك ین یدی وا    . " ألوامره، والرجاء والخشوع ب ذین أمن ي ال اهللا ول

ور        ى الن رة   " یخرجھم من الظلمات إل ؤمنین    "،  257البق ي الم ، 68آل عمران    " واهللا ول
  55المائدة " إنما ولیكم اهللا ورسولھ"

وم               : " .2 اآلخر  لقد كان لكم في رسول اهللا أسوة حسنة لمن كان یرجو اهللا والی
ھ من                  21األحزاب  " وذكر اهللا كثیرا   ا یصدر عن ھ، وم ، فكان قدوة في كل جوانب حیات

 . قول أو فعل أو صفة أو تقریر
ا فرط   ":            .3 ا   م اب من شيء       ن ام  " في الكت األنع

 44المائدة " ومن لم یحكم بما أنزل اهللا فأولئك ھم الكافرون"، 38
 ضم أركان اإلیمان واإلسالم والغیب  ،آن منھج كامل للحیاة اإلنسانیةفالقر     

والمغیب، والعلوم والفنون، والعمل، والدعوة إلى اهللا، والجھاد، والغزوات، والھجرة، 
واإلنسان وعالقاتھ ضمن األسرة ومع المجتمع، كما تضمن العالقات العامة، واألخالقیة، 

 والتجارة، والزراعة، والقصص، والتاریخ، والدیانات والمالیة، والقضائیة، والسیاسیة،
كما ضم كیفیة التعامل مع ھذا الكتاب من حیث مكانتھ، وتالوتھ، ووجوب العمل . األخرى

بھ، وحقیقتھ، وتصدیقھ لكتب األوائل، وتنزیھھ عن الشعر، وتأویل المتأولین وتحریفاتھم، 
لنسخ واألمثال، وإنزالھ في لیلة القدر، وتغییرھم حكم القرآن، والمحكم والمتشابھ منھ، وا
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.وحكم ھجره، ووجوب الحكم بھ، وسجدات تالوتھ  
 :    :  

ھ       .1 ھ ورضاھم عن بھم ل بھم  "، وح وم یح أتي اهللا بق سوف ی ف
ھ  دة " ویحبون ا هللا"، 54المائ د حب وا أش ذین أمن رة " وال ي اهللا"، 165البق نھم رض  ع

 119المائدة " ورضوا عنھ
2.    : 
 اهللا لعباده المؤمنین، ودعوة منھ لدفع االعتداء، والتخلف عنھ دون  إذن من: .   

" وجاھدوا في اهللا حق جھاد"، 39 الحج "بأنھم ظلمواأذن للذین یقاتلون "عذر إثم وكفر 
وال بد من صدق النیة في . 35المائدة " لعلكم تفلحونوجاھدوا في سبیل اهللا "، 78الحج 

الجھاد وكشف المنافقین الذین یتوسلون باألعذار الكاذبة والحلف، ویبطنون التربص 
ویعتبر الجھاد . والفتك بالمسلمین، وعلى المسلم أال یبادر باالعتداء فال حرب في اإلسالم

ي مواطن عدة، وفضل المجاھدین وذم ذروة سنام اإلسالم، ولقد مدح اهللا تعالى الجھاد ف
ووضع اإلسالم ضوابط للجھاد في حاالت الجنوح إلى السلم، والفرار من . المتخاذلین

 كما حدد نظاما وقانونا وأحكاما خاصة . المعركة، وإعداد الجیش، والمعاملة بالمثل
: وقت الجھاد. ج. حكم األعمى واألعرج والمریض. ب.  الصالة وقت القتال. أ:  

. و. قتال من ألقى السالم. ھـ. الحرم  فال قتال في :المكان. د. فال قتال في األشھر الحرم
وللجھاد أدواتھ من خیل وحدید،  .حكم إفشاء أسرار الجھاد الحربیة. ز. قتال من بایع

.وتواصلھ أمر واجب، ویكون بدوام الرباط على الثغور  
لى أرض المعركة، وتحرك األمة للدفاع عن الدین،  تالقي الحق والباطل ع: .ب

غزوة األحزاب، وغزوة الخندق، وغزوة أحد، وغزوة بدر، : فكانت الغزوات متواصلة
 وصلح الحدیبیة ،غزوة الحدیبیةوغزوة تبوك، وغزوة حنین، وغزوة بني األحمر، و

.فتح مكةوغزوة بني النظیر، ووبیعة الرضوان،   
، وھو تمام النعمة على المؤمنین والمغفرة لھم، وھدایة للصراط  النصر والتمكن:. ج

المستقیم الذي یوصل  إلى النصر، بإنزال السكینة على المؤمنین وجنود السموات 
. فالنصر من عند اهللا، وھو حلیف المظلوم، ویكون مصحوبا بالرزق. واألرض  
 سالم وحدد أوضحھا اإل, عن حركة الجھاد والغزوات والفتحت أمور ولقد نتج
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 :  
یر . أ :  - ذ األس ى یؤخ ترقاقھم . ب. مت ل اس رى قب داء األس ة . ج. ف یم معامل تنظ

  .األسیر على أساس من اإلنسانیة
 .وھم األحیاء عند اهللا ولھم منزلتھم وما أعد لھم : -
 . وھو سبب للھجرة  -
بیل اهللا :- ي س ة ف ون واجب رة    وتك ك ھج ل ذل د اهللا، ومث واب عن اجرین ث ، وللمھ

رك أرضھ مع وعد من                . ، وھجرة األنصار  الرسول   تالء للمؤمن بت وتكون الھجرة اب
ترداد الحق  دھم"اهللا باس سكننكم األرض من بع راھیم " ولن رب 14إب ذانا بق ون إی  ، وتك

ذاب عل  وع الع وامھم ووق ل الرسل ألق ي ھجرة ك ا ف افر، كم اب اهللا للك ك عق د ذل یھم بع
م                " یھم ربھ أوحى إل وقال الذین كفروا لرسلھم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا ف

 .13إبراھیم " لنھلكن الظالمین
 .ویكون عقابًا من اهللا للكافر كإجالء بني النظیر:  -
3 .        :  
أني "، 125آل عمران " ة آالف من المالئكة مسومینیمددكم ربكم بخمس " . 

  9األنفال " ممدكم بألف من المالئكة مردفین
سیھزم  ": .  ج10األنفال " وما النصر إال من عند اهللا: " . ب

وما "والھزیمة للحق دروس وعبر كما في غزوة أحد .45القمر " الجمع ویولون الدبر
.166آل عمران " قى الجمعان فبإذن اهللا ولیعلم المؤمنینأصابكم یوم الت  

 
 

     

 
 :    :  

ان             : "  .1 قالت األعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما یدخل اإلیم
  14الحجرات " في قلوبكم

                                                 
  17-16یتضمن معجم مفردات سلبیة أمة اإلسالم في الحاضر مستندة إلى النص القرآني ص ) 2(ملحق.  
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ذبوا اهللا  "قعود عن الجھاد : ھا على شكلینوقعود:       .2 وقعد الذین ك
ات                "، وقعود مع الكفار     90التوبة  " ورسولھ اب أن إذا سمعتم آی یكم في الكت ا عل د نزلن وق

" اهللا یكفر بھا ویستھزأ بھا فال تقعدوا معھم حتى یخوضوا في حدیث غیره إنكم إذن مثلھم               
 140النساء 

 155آل عمران "  الشیطان ببعض ما كسبواإنما استزلھم: "  .3
 :      :  

  66األنفال " اآلن علم أن فیكم ضعفا: " .1
 . 153األنعام " وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلھ: " .2
 30فرقان ال" إن قومي اتخذوا ھذا القرآن مھجورا: "    .3

 :     :      :  
 وھو مرتبط بمدى اإلیمان، والھدایة إلى الصراط، والحكم بكتاب اهللا : .

.ویتمثل في الضالل والخوف والضعف  
 وواقع غزة بشكل یمثل سلبیة حاضر األمة اإلسالمیة بشكل عام،:   . 
. خاص  
یظھر جلیا في حاضر األمة اإلسالمیة التي تتخبط في الظالم، وتترنح :  . أ

. في خطوات ثقیلة نحو األمام  
إن ربك ھو أعلم بمن ضل عن       "عمى األبصار والبصیرة عن الصراط المستقیم       : .1

نجم  "  بمن اھتدىلمسبیلھ وھو أع   ة     ، وسبب الضالل و  30ال شیطان، وتكون الھدای ة ال الی
ستقیم     " للطریق من اهللا الرحمن،      دانا الصراط الم ة عین وبصر         5الفاتحة   " اھ  ،  فالھدای

ستقیم      ا "على الطریق الم صدور              ال تعمى     فإنھ وب التي في ال " األبصار ولكن تعمى القل
ا     ھأبصر فلنفس قد جاءكم بصائر من ربكم فمن       "،  46الحج یكم   ومن عمي فعلیھا وما أن عل
یظ ام " بحف دا124األنع ون متعم ھ یك االنحراف عن ق واضحا، ف م الطری إذا رس ا , ، ف  مم

ن اهللا اب م صر   . یوجب العق ستقیم أق الخط الم ق الوصول، ف ون طول طری ا یك ن ھن وم
بیلھ  "الطرق للحق   " وأن ھذا صراطي مستقیما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن س

ام  صراط . 153األنع ذا ال ة وھ بیلھ الھدای دى " س ى ھ ك لعل ك إن ى رب ادع إل
ان               " ،67الحج"مستقیم ادة في اإلیم ا زی ى الطریق ألنھ وا      "فالھدایة ثبات عل ة أمن م فتی إنھ
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عسى ربي أن یھدیني ألقرب من       "، وھي طریق للرشد     13الكھف  " بربھم وزدناھم ھدى  
ار      ،24الكھف  " ھذا رشدا  ة مسؤولة في االختی دیناه النجد  " وھي حری د  " ینوھ ، 10البل

سان   " إنا ھدیناه السبیل إما شاكرا وإما كافورا      " ة،         ،   .3اإلن د للھدای فالضالل رفض متعم
تبدال     اب غضب من اهللا باس رق، والعق ھ والتف م نعتصم بالصراط فالنتیجة التی ذلك إذا ل ل

اب اهللا               ,األمم بغیرھم  ا في كت ة اإلسال    . كما ھو حال األمم واألقوام التي جاء ذكرھ م إن أم
  .الیوم في تیھ وتفرق وضالل عن الصراط المستقیم، وقد ساھم ذلك في سلبیتھا وسكونھا

شر                   : .2 ى مستوى الب واه، وخشیتھ عل ھ، وتق ھ، ورھبت أصلھ خوف من اهللا ووجل من
  .والحجر

  15األنعام " قل إني أخاف إن عصیت ربي عذاب یوم عظیم ":-
 2األنفال " مالذین إذا ذكر اهللا وجلت قلوبھ: "-
 90األنبیاء " یدعوننا رغبا ورھبا: "-
 27المائدة " إنما یتقبل اهللا من المتقین: "-
 21 رعدال" ویخشون ربھم و یخافون سوء الحساب  ":-

تحول ھذا الخوف من اهللا إلى خوف اإلنسان من اإلنسان، أي غاب األمن واألمان، ألن 
الذي أطعمھم من جوع وأمنھم من "، 55النور " من بعد خوفھم أمناولیبدلنھم "األمن من اهللا 

4قریش " خوف  
  :  

فإذا جاء الخوف رأیتھم ینظرون إلیك تدور أعینھم كالذي یغشى : "  . 
20محمد " ینظرون إلیك نظر المغشي علیھ من الموت"، 19األحزاب " علیھ من الموت  

26األنفال " تخافون أن یتخطفكم الناس: "   .   
28الذاریات " فأوجس منھم خیفة قالوا ال تخف: " . ج  
" إني أخاف اهللا رب العالمین "): (     . د

16الحشر   
  ظلم عقائدي.1:    :     . ھـ
 وأكبره عند اهللا اتخاذ الشریك، والعصیان ألوامر اهللا، واإلعراض عن : . 1

.نعمة الآیاتھ، والتكذیب بھا، والكذب على اهللا، وعدم اتخاذه ولیا، وھذا یؤدي إلى فقد   
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   :  
م الظالمون      "ظلم النفس بالكفر والعصیان معا      - افرین ھ رة   " إن الك یس     254البق م إبل ، كظل

  .لنفسھ بالكفر والمعصیة، فحرم من رحمة اهللا
 .، فنزل من الجنة إلى األرض121طھ " وعصى آدم ربھ فغوى"ظلم بالمعصیة -
أ      - ي          "ظلم بالوقوع في الخط اغفر ل سي ف م موسى     16القصص   " رب إني ظلمت نف ، كظل

 .بقتل النفس، فحرم األمان والمكان
ل - ن الجھ اتج ع م ن أبین أن   إ: "ظل ال ف سموات واألرض والجب ى ال ة عل ا عرضنا األمان ن

، فكان التكلیف   72األحزاب  " یحملنھا وأشفقن منھا وحملھا اإلنسان إنھ كان ظلوما جھوال        
 4البلد " لقد خلقنا اإلنسان في كبد"والحساب وما یتبعھما من تعب 

والفقد للنعمة بصورة  وھو مرتبط بالنوع األول ومرتب علیھ بالحرمان : . 2
.ملموسة واقعیة  

       :  
  10القصص " وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي بھ: "الفراغ-
نھم        : "الفزع- ص " وھل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع م

22 
 18الكھف " را ولملئت منھم رعبالو أطلعت علیھم لولیت منھم فرا: "الرعب-
 77 لنساءا" یخشون الناس كخشیة اهللا أو أشد خشیة : "الخشیة-

.وھذه الصور واألشكال للخوف ال تفارق أمة اإلسالم في حاضرنا  
3 . :  

یقصد بھ ضعف اإلیمان باهللا، الذي یؤدي إلى ضعف الروابط بین :   
یاب الجسم الواحد الذي حث علیھ الرسول  یؤدي إلى غممااألفراد،   ترى المؤمنین  "  ،

في تراحمھم وتوادھم وتعاطفھم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى لھ سائر الجسد بالسھر 
 ،وھنا تجدر اإلشارة إلى الضعف اإلیجابي.  ضعف یؤدي إلى السلبیةوھذا). 1" (والحمى 

 لغیاب اإلیواء  مؤقتقوة المادیة، فھو ضعفولكنھ یفتقر إلى القوي، وھو ضعف فیھ إیمان 
. في بدایة دعوتھم والتثبیت كضعف األنبیاء  

إنما الحیاة الدنیا لعب ولھو وإن "ومع الضعف السلبي یكون التعلق بالدنیا وزخرفھا      
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، ھذا الضعف اإلیماني یؤثر 36محمد " تؤمنوا وتتقوا یؤتكم أجوركم وال یسألكم أموالكم
 بین فریق الحق والباطل، فإن ضعف 10: 1إذا كانت قوة اإلیمان تحقق نسبة على النصر، ف

إن یكن منكم عشرون صابرون یغلبوا مائتین وإن  "2: 1اإلیمان یقلل ھذه النسبة لتكون 
اآلن علم أن فیكم ضعفا فإن یكن "، 64األنفال " یكن منكم مائة یغلبوا ألفا من الذین كفروا

، وعن 65األنفال " ائتین وإن یكن منكم ألف یغلبوا ألفین بإذن اهللامنكم مائة صابرة یغلبوا م
الرسول  ومن : یوشك األمم أن تداعى علیكم كما تداعى األكلة إلى قصعتھا، فقال قائل   " 

بل أنتم یومئذ كثیر، ولكنكم غثاء كغثاء السیل، ولینزعن اهللا من : قلة نحن یومئذ ؟ قال 
یا رسول اهللا ، وما : لیقذفن اهللا في قلوبكم الوھن، فقال قائلصدور عدوكم المھابة منكم ، و

)2" (حب الدنیا، وكراھیة الموت : الوھن؟ قال  
واذكروا إذ أنتم قلیل مستضعفون في األرض تخافون أن "فاإلیمان قوة دفعیة من عند اهللا     

و "، 26نفال األ" یتخطفكم الناس فآواكم وأیدكم بنصره ورزقكم من الطیبات لعلكم تشكرون
نرید أن نمن على الذین استضعفوا في األرض ونجعلھم أئمة ونجعلھم الوارثین ونمكن لھم 

.، وضعف اإلیمان سكون یؤدي إلى السلبیة6 -5القصص " في األرض  
ضعف العالقة مع اهللا من حیث حبھ، ورضاه، والتوكل :   : 

تفویض إلیھ، والتسلیم ألوامره، والخشوع بین یدیھ وذكره علیھ، وخشیتھ، وتذكر فضلھ، وال
.وشكره  
 :    :  

ة   : .1 ة                : "ھي حمیة الجاھلی ة الجاھلی ة حمی وبھم الحمی روا في قل ذین كف " إذ جعل ال
  26الفتح 

اع  المعصیة   ینتج عن :     .2 شیطان    واتب شیطان       " ال ا استزلھم ال بعض  إنم ب
 155آل عمران " ما كسبوا

نفس  : .3 ب ال شح  "ح س ال ضرت األنف ساء " وأح ر  "، 128الن ى الخی حة عل " أش
ابن    9الحشر   " ومن یوق شح نفسھ فأولئك ھم المفلحون       "،  19األحزاب   وھي  .  16، التغ

 .9الحشر " ویؤثرون على أنفسھم ولو كان بھم خصاصة"مظھر سلبي یقابلھ اإلیثار 
شیرتكم      : "   .4 م وع وانكم وأزواجك اؤكم وإخ اؤكم وأبن ان آب ل إن ك ق

ن اهللا  یكم م ب إل ونھا أح ساكن ترض سادھا وم شون ك ارة تخ ا وتج وال اقترفتموھ وأم
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وم الفاسقین      أمره واهللا ال یھدي الق أتي اهللا ب ى ی بیلھ فتربصوا حت اد في س " ورسولھ وجھ
 24التوبة 

ا            وال تطع من أغفلنا ق    : "  .5 ره فرط ان أم واه وك ع ھ الكھف  " لبھ عن ذكرنا واتب
28 

شیطان      :    .6 ك من ال شیطان بنصب وعذاب     " ویكون ذل ص " أني مسني ال
إنما الخمر والمیسر واألنصاب واألزالم رجس من        "، وذلك من خالل االفتتان بالدنیا       41

یوقع بینكم العداوة والبغضاء    إنما یرید الشیطان أن     "،  90المائدة  " عمل الشیطان فاجتنبوه  
تم منتھون             دة   " في الخمر والمیسر ویصدكم عن ذكر اهللا فھل أن رة    . 91المائ ة خطی والفتن

ول وفعل             ،   191البقرة  " والفتنة أشد من القتل   "على المؤمنین    ا من ق تج عنھ ا ین وذلك لم
ة   شیطان ویغضب اهللا، ویجب وأد الفتن ة و"یرضي ال ون فتن ى ال تك اتلوھم حت ون وق یك

دان                 193البقرة  " الدین هللا  تالء للمؤمن في فق ارا واب ، وھذه الفتنة بإرادة اهللا، وتكون اختب
ذیبھم،                   اء بتك تالء األنبی ؤمنین اب ذاب، وأشد الم األموال، واألوالد، والقوة، وفي تحمل الع

ھ من مواقف صعبة  ا یتعرضوا ل ابتالء أدم ، وبم ال ك ة، واقتت ي الجن یس ف ة إبل  بغوای
راھیم      وابتالء نوح   . ھ على األرض  ولدی تالء إب ھ، واب ر زوجت ھ، وكف   بكفر ابنھ وغرق

ماعیل  تالء إس ھ، واب ر أبی ھ، وكف ذبح ابن ھ ب وط بفاحشة قوم تالء ل ذبح، واب  بتعرضھ لل
ذاب،     بقساوة قلب الیھود، وابتالء أیوب       وكفر زوجتھ، وابتالء موسى       بالنصب والع

ھ،        ویونس   ابتالع الحوت ل ھ    ب ا علی ھ،ویعقوب     بضعفھ و   وزكری م زوجت دان    بعق  بفق
م سجنھ، وداود        بصره وولدیھ، ویوسف       بإلقائھ في الجب، ثم غوایة امرأة العزیز لھ ث

 الخ.... باستبدال جسده على الكرسيبالخصم الذین تسوروا المحراب، وسلیمان 
ق   "ت كاذبة    من مواقع المواجھة، والتبریر بادعاءا     إلدبار الفرار وا  :.7 ویستأذن فری

رارا                دون إال ف ، 13األحزاب   " منھم النبي  یقولون إن بیوتنا عورة وما ھي بعورة إن یری
 .15األحزاب " ولقد كانوا عاھدوا اهللا من قبل ال یولون األدبار وكان عھد اهللا مسؤوال"

ین   :  .8 داوة ب بغض والع شروع، ونخص ال ر م و غی ا ھ دث عم ا نتح ھن
داوة والبغضاء         "مسلمین أنفسھم   ال دة   " إنما یرید الشیطان أن یوقع بینكم الع وال "،  91المائ

وا   ذین أمن ًال لل ا غ ي قلوبن ل ف شر " تجع م   "، 10الح ن أزواجك وا إن م ذین أمن ا ال ا أیھ ی
ھ، فھو طاعة هللا، إذ یكون              .  14التغابن  " وأوالدكم عدوا لكم فاحذروھم    ا المشروع من أم
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فإنھم عدو لي إال رب     "،  24األعراف  " ل اھبطوا بعضكم لبعض عدو    قا"بین حق وباطل    
 .4الممتحنة " كفرنا بكم وبدا بیننا وبینكم العداوة والبغضاء أبدا"، 77الشعراء " العالمین

افرین "األصل أن تكون العزة للمؤمن      :   .9 دة  " أعزة على الك وهللا "، 54المائ
ؤمنین   ولھ وللم زة ولرس افق" الع ذل     8ون المن ون ال ان یك ال ضعف اإلیم ي ح ن ف ، ولك

وان  شاء  "والھ ن ی ذل م شاء وی ن ی ز م ران " یع ا  . 26آل عم ون درس سارة فتك ا الخ وأم
ومن یتخذ الشیطان ولیا من دون اهللا فقد        "وعبرة للمسلم في حال الضعف وإتباع الشیطان        

 الحق ووعدتكم     إن اهللا وعدكم وعد    "، ألن وعده الباطل     119النساء  " خسر خسرانا مبینا  
ي                  یكم من سلطان إال أن دعوتكم فاستجبتم ل راھیم   " فأخلفتكم وما كان لي عل ا   22إب ، وأم

 .الكافر فخسارتھ خسارة للنفس واألھل والدنیا واآلخرة
ذي ھو ھدف          :    .10 ا ال دل إعمارھ ا، ب ا علیھ  وھو تخریب لألرض ولم

ساد            وفرعون ذي األوتاد ال   "الخالفة البشریة علیھا     ا الف أكثروا فیھ بالد ف وا في ال " ذین طغ
سل واهللا ال               "،  12 -10الفجر   ك الحرث والن ا ویھل سد فیھ وإذا تولى سعى في األرض لیف

 .205البقرة " یحب الفساد
   :  

من قتل نفس بغیر نفس أو فساد في األرض فكأنما قتل الناس : "   . 
.32المائدة " جمیعا  

إنما جزاء الذین یحاربون اهللا ورسولھ ویسعون في األرض : "  . 
المائدة " فسادا أن یقتلوا أو یصلبوا أو تقطع أیدیھم وأرجلھم من خالف أو ینفوا من األرض

33 
قد یعلم اهللا المعوقین منكم والقائلین إلخوانھم ھلم إلینا وال یأتون : "  . 

.18األحزاب " البأس إال قلیال  
آل عمران " قد بدت البغضاء من أفواھھم وما تخفي صدورھم أكبر: " . 

118 .  :  
ا          ) " الثرثرة والفیھقة (قول بال عمل    ال- ر مقت ون كب ا ال تفعل ون م م تقول وا ل یا أیھا الذین أمن

  3 -2الصف " عند اهللا أن تقولوا ما ال تفعلون
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ى اهللال- ون: " كذب عل م یعلم ى اهللا الكذب وھ ون عل ران " ویقول شھد "، 78آل عم واهللا ی
 .62النحل " وتصف ألسنتھم الكذب أن لھم الحسنى"، 107التوبة " إنھم لكاذبون

یم في               : "القذف واإلساءة - م عذاب أل وا لھ ذین أمن شیع الفاحشة في ال ون أن ت إن الذین یحب
 .2الممتحنة " بسطوا إلیكم أیدیھم وألسنتھم بالسوءوی"، 19النور " الدنیا واآلخرة

وبھم         : "النفاق- یس في قل ا ل تح  " یقولون بألسنتھم م یس في      "، 11الف ا ل أفواھھم م ون ب یقول
وبھم            " ،   167آل عمران   " قلوبھم ا في قل " یحذر المنافقون أن تنزل علیھم سورة تنبئھم بم

ة   أ    "، 64التوب ض ی ن بع ضھم م ات بع افقون والمنافق ن   المن ون ع المنكر وینھ مرون ب
 .67التوبة " المعروف

ة- ول: الفتن لق اس، وھي خطر   وفع دین والن ي ال ة ف دم الثق شك وع شاحنات وال ق الم  یخل
ة اإلسالم      ل    "عظیم على أم ر من القت ة أكب رة  " والفتن ھ     "، .217البق شابھ من ا ت فیتبعون م

ھ  اء تأویل ة وابتغ اء الفتن ران " ابتغ م "، 7آل عم عوا خاللك یكم  وألوض ة وف ونكم الفتن یبغ
 .48التوبة " لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك األمور "، 47التوبة " سماعون لھا

ة  :       .11 ك األم ا أنھ ذا م وھ
  .  اإلسالمیة وجعلھا سلبیة مسلوبة

:حزبین فقط ینقسم البشر من حیث الوالء إلى :  -  
" أال إن حزب اهللا ھم المفلحون"، 56فإن حزب اهللا ھم الغالبون المائدة   ": 

22المجادلة   
من "، 53المؤمنون " فتقطعوا أمرھم بینھم زبرا كل حزب بما لدیھم فرحون ": 

 أال إن حزب"، 32الروم " الذین فرقوا دینھم وكانوا شیعا كل حزب بما لدیھم فرحون
إن الشیطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما یدعو حزبھ "، 19المجادلة " الشیطان ھم الخاسرون

. 6فاطر " لیكونوا من أصحاب السعیر  
وأضیف إلى اهللا، وجاء حزب الباطل فقط ولقد جاء حزب الحق بصورة اللفظ المفرد 

ت قبلھم قوم كذب"بصورة اللفظ المفرد وأضیف إلى الشیطان، وجاء بصورة الجمع منفردا 
وقال الذي آمن یا قومي إني أخاف علیكم مثل یوم "، 5غافر " نوح واألحزاب من بعدھم

.37مریم " فاختلف األحزاب من بعدھم"، 30غافر " األحزاب  
أو یلبسكم شیعا ویذیق " تدل على التقطع والفرقة في الدین، وتكون عقابا من اهللا : -
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"  الذین فرقوا دینھم وكانوا شیعا لست منھم في شيءإن"، 65األنعام " بعضكم بأس بعض
وقطعناھم اثنتي عشرة "، 168األعراف " وقطعناھم في األرض أمما"، 159األنعام 

فإذا قام العبد الكافر بإحداث ھذا القطع والفرقة، كان جرما . 160األعراف " أسباطا أمما
 یذبح م یستضعف طائفة منھإن فرعون عال في األرض وجعل أھلھا شیعا"كبیرا عند اهللا 

، وھذا الجرم والفساد سببھ 4القصص " أبناءھم ویستحیي نساءھم إنھ كان من المفسدین
.16األعراف " ألقعدن لھم صراطك المستقیم"الشیطان   

ن التقطع والفرقة عھذا واألمة اإلسالمیة تعاني من الشیع والطوائف، التي نتجت      
صابئین، ومجوس، الذین یتحزبون ضد اإلسالم، ومرجع في الدین من یھود، ومشركین، و

ذلك ضعف الحق وعلو الباطل، وضعف الحق ناتج عن تعدد سبل األمة، وتمزقھا إلى 
طرائق مذھبیة، وجماعات ال حصر لھا من شیعة، وسنة، وصوفیة، وسلفیة، وبھائیة، 

. إلخ...وأحمدیة، ودرزیة، والجماعة اإلسالمیة، وجماعة التبلیغ  
ھذا بدوره أدى إلى وجود مقیاس تفاضلي بین البشر غیر التقوى، أال ھو التفاضل      

، فیأخذ العالم شكل الطبقات سید جنسبالعرق  الذي یأخذ في االعتبار اللون واللسان وال
یا أیھا الذین أمنوا إنا خلقناكم "وعبد، والتفاضل بالجنس ال أساس لھ في الشریعة اإلسالمیة 

.13الحجرات " جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا أتقاكممن ذكر وأنثى و  
قسمة باطل ألرض األمة اإلسالمیة، من أجل فّرق تسد، فكان :    -

التقسیم والتقطیع وتحدید الحدود وعقبات التنقل مراحل إزھاق لروح األمة اإلسالمیة، 
إن األرض هللا یورثھا من یشاء من عباده "رض وما علیھا هللا لتوضع في قبر أبدي، ولكن األ

.128األعراف " والعاقبة للمتقین  
 ,)اإلنسان(ولقد جاءت القسمة الجغرافیة من اهللا لألرض بما یوفر الراحة للخلیفة      

، 115البقرة " فللھ المشرق والمغرب"لیتسنى لھ القیام بالتكالیف، فأشار إلى اتجاھاتھا 
ال ــ،  وجب22یونس " ھو الذي یسیركم في البر والبحر"ھا من بر وبحر وتضاریس

األعراف " تتخذون من سھولھا قصورا"، وسھول وودیان 32النازعات " والجبال أرساھا"
، وجنان 32إبراھیم " وسخر لكم األنھار"، وأنھار 17الرعد " فسالت أودیة بقدرھا"، 74

ت وغیر معروشات والنخل والزرع مختلفا وھو الذي أنشأ جنات معروشا"وزرع وثمار 
الحجر " واألرض مددناھا"مدھا وكذلك أشار إلى ، 141األنعام " أكلھ والزیتون والرمان
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إنا شققنا األرض شقا فأنبتنا "، وحیاتھا 18ص " یسبحن بالعشي واإلشراق"، وزمانھا 19
 علیھا من، والعمارة 90مریم " وتنشق األرض"، وتصدعھا 27 - 26عبس" فیھا حبا
 أبنیة حق ثابتة، وأبنیة باطل زائلة، من مدن محاطة باألسوار واألبواب، لھا نظام نم, البشر

، وعملة متداولة ومھن  حاكم ومحكوموسلوك وقوانین وألقاب للحكام وتقسیمات طبقیة للناس
یعمل بھا، ومن قرى مفتوحة، فیھا خشونة الطبع وسبل العیش البسیطة، وسلوك ال یحكمھ 

نون، وقسمة طبقیة لقوي وضعیف، ومن بلدان، وأمصار، ووالیات، وإمارات، وممالك قا
. یجمعھا نظام حكم ھو الخالفة الذي یعزز اللحمة ویوطد الرحمة بین أقسامھا  

یمثل سلبیة حاضر األمة اإلسالمیة بشكل عام، وواقع غزة :   .  ب
ذه السلبیة ما یبررھا، فقد یدعي طرف أن بشكل خاص بأوضح صورھا، وال یوجد لھ

ال، ضعف القوة حافز نحو اإلیجابیة، وإثبات الوجود، : ضعف القوة مبرر للسلبیة، نقول
وال تھنوا وال تحزنوا وأنتم . "ویكون ذلك مع وجود اإلیمان والصبر والیقین بوعد اهللا

 في سبیل اهللا وما فما وھنوا لما أصابھم"، 139آل عمران " األعلون إن كنتم مؤمنین
وال تھنوا في ابتغاء القوم إن "، 146آل عمران " ضعفوا وما استكانوا واهللا یحب الصابرین

إن "، 104النساء " تكونوا تألمون فإنھم یألمون كما تألمون وترجون من اهللا ما ال یرجون
. 140آل عمران " یمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثلھ وتلك األیام نداولھا بین الناس

 تطرد الضعف واالستكانة، ، تغلب الیأس وضعف اإلرادة، والصبر قوة،فاإلیمان قوة
وعلى ذلك تكون سلبیة األمة نتاج اجتماع ضعفین، .  تولد األمل والصالبة،والیقین قوة

.ضعف القوة وضعف العالقة مع اهللا  
       :  

شكل          :                .1 داء واغتصاب لألرض ب االحتالل اعت
وك أو یخرجوك                "غیر مشروع    وك أو یقتل روا لیثبت ذین كف ال   " وإذ یمكر بك ال ، 30األنف

ا   " وك منھ ن األرض لیخرج ستفزونك م ادوا لی راء " وإن ك ا   76اإلس ي حق ذا یعط ، وھ
سھ         ,شرعیا للطرف المعتدى علیھ والمنھوك     ل في         " حقھ في الدفاع عن نف ا أال نقات ا لن وم
" وأخرجوھم من حیث أخرجوكم    "،  246البقرة  " سبیل اهللا وقد أخرجنا من دیارنا وأبنائنا      

ره باطل لحق                 . 191البقرة   ى ك داء واغتصاب األرض إل یخرجون  "ویرجع سبب االعت
ذین            ،1الممتحنة" الرسول وإیاكم أن تؤمنوا باهللا ربكم      ولي ال دم ت  ومن ھنا كان التحذیر بع
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دین یق ي ال اركم  "اتلون ف دین وأخرجوكم من دی ي ال اتلوكم ف ذین ق اكم اهللا عن ال ا ینھ إنم
 .9الممتحنة " وظاھروا على إخراجكم أن تولوھم

 أین كان الفلسطینیون والعرب حین خطط الیھود والغرب :    
.الحتالل فلسطین؟  

بدأ : "ھم إثر مذبحة دیر یاسین بقولھإنھا السلبیة یظھر ذلك في وصف بیجن ل: الجواب
)3" (العرب یفرون خائفین  

فإذا استعرضنا بدایات االحتالل وما تالھا من ردة فعل، نستدل على مدى الضعف      
 بإنشاء وطن 14/11/1917فقد كانت إرھاصاتھ مع وعد بلفور . والخوف الذي لف األمة

الحق التاریخي في فلسطین في مؤتمر قومي للیھود في فلسطین، وفي اإلدعاء الصھیوني ب
 الذي قوبل بالرفض، وفي االنتداب البریطاني على 27/02/1919الصلح في باریس 

م الذي وضع فلسطین في حالة سیاسیة وإداریة واقتصادیة 1948 -1922فلسطین عام 
تضمن إنشاء وطن قومي للیھود، وفي قرار التقسیم الذي صدر عن األمم المتحدة في 

 الذي یقضي بتقسیم فلسطین إلى دولة عربیة وأخرى یھودیة، وفي مذبحة 29/11/1947
 التي أدت إلى فرار الفلسطینیین من أراضیھم، وفي إعالن قیام 9/4/1948دیر یاسین في 

 من إعالن الحرب على 15/5/1948 وما تالھا مباشرة یوم 14/5/1948دولة إسرائیل في 
قسم :  ھذه الحرب من تقسیم لفلسطین إلى ثالثة أقسامفلسطین والدول العربیة، وما نتج عن

 بما فیھا القدس، وقسم سیطرت علیھ مصر وھو غزة، وقسم 48احتلتھ إسرائیل وھو أرض 
وتم مكافأة إسرائیل من الغرب على ھذا الفعل بقبولھا . سیطرت علیھ األردن وھو الضفة

 تم ,29/10/1956في ، وبعد حرب السویس 11/5/1949عضوا في األمم المتحدة في 
، ولكن في 1/3/1957احتالل غزة من قبل إسرائیل ثم أجبرت على االنسحاب منھا في 

 استولت إسرائیل على قطاع غزة، والضفة، والقدس وھجرت أعداد كبیرة من 1967حرب 
. وما تزال تحتلھا حتى اآلن،الفلسطینیین إلى الخارج  

رارات الفاشلة لألمم المتحدة، كان االستیطان  كانت تتوالى فیھ القذيوفي الوقت ال      
 ،اإلسرائیلي یبتلع األراضي الفلسطینیة من خالل ابتكار أسالیب جدیدة في سلب األراضي

وظل االحتالل یمارس أسالیب . والتحایل على القرارات الدولیة لیأخذ غطاء شرعیا في ذلك
س كذلك الخنق االقتصادي نظرا فیھا انتھاكات لحقوق اإلنسان الفلسطیني وحریاتھ، ویمار

190

第
三
、
四
屆
中
東
與
伊
斯
蘭
研
討
會
論
文
集



 

.لعنصریتھ من جانب، ولرعایة الوالیات المتحدة إلسرائیل من خالل فیتو مجلس األمن  
وكان من أھم األدوار التي أبرزت سلبیة األمة اإلسالمیة، اغتصاب إسرائیل لمدینة      

وید ، وعمل إجراءات غیر شرعیة من مثل طرد مواطنیھا، ومحاولة تھ1948القدس عام 
، ھذا وكان من )4(القدس، وإجراء حفریات تدمر معالمھا، مما جعل الخطر یھدد المدینة 

 وما 1987 كانون أول 8نتائج ھذه الھجمة على القدس اشتعال انتفاضة األقصى األولى في 
نتج عنھا من آثار في الھیاكل االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة والدینیة في المجتمع 

، استمرت وتصاعدت إلى انتھاكات خطیرة في )5(خل األراضي المحتلة الفلسطیني دا
 إلى مرج اأربعمائة و ثالثة عشر فلسطینیحقوق اإلنسان عندما أبعد االحتالل اإلسرائیلي 

، وامتد الخطر لیھدد جل القضیة ویحول أبعادھا من طریق )6 (17/12/1992الزھور في 
ي تؤدي إلى طریق مسدود، ألن سیاسة إسرائیل النضال إلى طریق السالم كالمفاوضات الت

عسكریة ولیست تفاوضیة، واإلجبار على االعتراف بھا وحقھا في الوجود على األرض 
، 13/9/1993كامب دیفید، ووثیقة إعالن المبادئ في : التي اغتصبتھا، والمعاھدات مثل

ضیة یضاف لھا ، ھذه التراكمات من الفشل في حل الق)7(9/2/1994واتفاق القاھرة في 
االعتداءات المتكررة على الفلسطینیین أدت إلى انفجار انتفاضة األقصى الثانیة في أكتوبر 

وما تزال ھذه االنتفاضة مستمرة حتى ) 8( فلسطینیا  أربعة عشر، إثر إعدام إسرائیل2000
. اآلن  

عبر الزمان والسؤال الذي نطرحھ ھنا أین دور األمة اإلسالمیة في ھذه المعاناة الممتدة 
 للفلسطینیین ولقضیتھم؟

إنھا السلبیة، وللموضوعیة، ومضة ما لبثت أن خمدت ظھرت من األمة اإلسالمیة : 
 حین ضغطت الدول العربیة على إسرائیل إلجبارھا على 1973بعد حرب رمضان 

 %5االنسحاب من األراضي الفلسطینیة المحتلة من خالل تخفیض اإلنتاج النفطي بنسبة 
شھریا حتى انسحاب إسرائیل، وفرض منع تصدیر النفط إلى الدول التي تؤید إسرائیل في 

).9(عدوانھا   
  .الحرب الكالمیة، الحرب الحقیقیة:  شھدت غزة نوعین من الحروب ھما: .2
 سببھا طغیان قوي على ضعیف، وتكون النصرة , تكون بین حق وباطل: .  

: ، وھذا النمط من الحرب قدیم جدید42الطور "  كفروا ھم المكیدونفالذین"للحق 
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. فاالستھزاء، والسخریة، واألذى، والخوض، واللعب، والكید، والتشھیر، أدوات مستعملة
قل أباهللا وآیاتھ ورسولھ كنتم "، 57المائدة " اتخذوا دینكم ھزوا ولعبا: "أما 

م آیات اهللا یكفر بھا ویستھزأ بھا فال تقعدوا معھم حتى أن إذا سمعت"، 65التوبة " تستھزئون
البقرة " ویسخرون من الذین آمنوا ":، 140النساء " یخوضوا في حدیث غیره

ولتسمعن من الذین أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذین أشركوا أذى كثیرا وإن " ، 92
آل " لن یضروكم إال أذى"، 186آل عمران " تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم األمور

وإذا رأیت "، 12الطور " الذین ھم في خوض یلعبون: "، الخوض واللعب111عمران 
األنعام " ثم ذرھم في خوض یلعبون"، 68األنعام " الذین یخوضون في آیاتنا فاعرض عنھم

قالوا ساحر أو : "، 25غافر" وما كید الكافرین إال في ضالل " :، 91
أم یقولون "، 29الطور " فما أنت بنعمة ربك بكاھن أو مجنون"، 52الذاریات " نونمج

واصبر لحكم ربك "، والحكم مع ھذه األدوات ھي 30الطور " شاعر نتربص بھ كید المنون
.48الطور " فإنك بأعیننا  

ولقد عاشت غزة ھذه الحرب الكالمیة، التي بدأت بتصریحات ادعاء الحق      
رائیل في فلسطین، إلنشاء وطن لھم، مستغلین نصوص التوراة في إثبات التاریخي إلس

دعواھم الباطلة، والذي قوبل من الطرف الفلسطیني بإثبات الحق التاریخي لھم على ھذه 
تحولت ھذه الحرب الكالمیة من جوھر النزاع على األرض إلى ).  10(األرض عبر وثائق 

السخریة من الدین واالستھزاء بالرسول إلى و,لطرف الضعیف المظلوم باإلرھاب لاتھام   , 
 أفنجعل المسلمین كالمجرمین"وذلك لمحاولة الطرف الضعیف استرجاع حقھ المسلوب 

مالكم كیف تحكمون أم لكم كتاب فیھ تدرسون إن لكم فیھ لما تخیرون أم لكم أیمان علینا 
م أم لھم شركاء فلیأتوا بالغة إلى یوم القیامة إن لكم لما تحكمون سلھم أیھم بذلك زعی

وھذه الحرب الكالمیة لھا أنماط متعددة لھا . 41 -35القلم " .بشركائھم إن كانوا صادقین
: جذور في كتاب اهللا تعالى  

راھیم:  .1 اورة إب ادة األصنام كمح ي عب ھ ف ھ وقوم ا " ألبی م ولم أف لك
  .67األنبیاء " تعبدون من دون اهللا أفال تعقلون

ل من طرف خصم الباطل، وتنتھي بانتصار الحق                     :.2 إن  " التي تتضمن التحای ف
ال  " للنمرود  ، ومنھا محاجة إبراھیم 20آل عمران " حاجوك فقل أسلمت وجھي هللا  إذ ق
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ا أحیي وأمیت              ال أن رة   " إبراھیم رب الذي یحیي ویمیت ق ا      258البق ال  "، والنتیجة فیھ ق
ر           المشرق فأت إبراھیم فإن اهللا یأتي بالشمس من        ذي كف رة  " بھا من المغرب فبھت ال البق

 . وقد تكون المحاجة بین باطل وباطل كمحاجة أھل النار الضعفاء للذین استكبروا258
اج للنصرة،                :.3  وھي طلب دالئل تعجیزیة من الطرف الضعیف المحاصر المحت

ى ضعف    وتكون ھذه الدالئل معنویة، كمناظرة فرعون وموسى، التي تم الترك        ا عل یز فیھ
، 52الزخرف " أم أنا خیر من ھذا الذي ھو مھین وال یكاد یبین        "الطرف اآلخر وانفراده      

، 51الزخرف  " ألیس لي ملك مصر وھذه األنھار تجري من تحتي        "وتكون الدالئل مادیة    
رنین             " ة مقت ھ المالئك ، وتكون   53الزخرف   " فلوال ألقي علیھ أسورة من ذھب أو جاء مع

 55الزخرف " فلما أسفونا انتقمنا منھم فأغرقناھم أجمعین"حق النصرة لل
إن اإلسالم ال یتضمن موقف الحرب واالعتداء، فال حرب في اإلسالم :  . ب

فإن بغت أحداھما على األخرى "إال الجھاد لرد االعتداء، فاعتداء المسلم على المسلم حرام 
، واعتداء المسلم على الكافر حرام 9الحجرات " اهللافقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر 

 كان ,وحین أباح اإلسالم رد االعتداء،  190البقرة " وال تعتدوا إن اهللا ال یحب المعتدین"
" فأذنوا بحرب من اهللا ورسولھ"، 39الحج " أذن للذین یقاتلون بأنھم ظلموا"بصیغة اإلذن 

" وإرصادا لمن حارب اهللا ورسولھ"فر ، وكانت صیغة الحرب ملتصقة بالكا279البقرة 
إنما جزاء الذین یحاربون "، 64المائدة " كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأھا اهللا"، 107التوبة 

، فاهللا السالم ویحب السالم 33المائدة " اهللا ورسولھ ویسعون في األرض فسادا أن یقتلوا
.الحق  

لمكان في فلسطین ولبنان، في إن األمة اإلسالمیة تعیش ھجمة ممتدة عبر الزمان وا
وكان لغزة نصیب من . العراق وأفغانستان، في الصومال والسودان، في تركیا وإیران

: ویالت الحروب  
 وانتھت یوم 15/5/1948 التي بدأت یوم 1948شھدت غزة جزءا من حرب    -

 واحتلت بلدة بیت حانون 25/10، عندما خرقت إسرائیل ھدنة الحرب یوم 11/7/1948
. مال غزة، وكان لھذه الحرب نتائج مأساویة إذ سببت نزوح الالجئین بأعداد كبیرةش  
، وذلك في حرب السویس في 5/11/1956تم غزو غزة واحتاللھا یوم    -

).11 (1/3/1957، ولكن إسرائیل أجبرت على االنسحاب منھا یوم 29/10/1956  
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 ولقد, )لرصاص المسكوبا( المسماة عند الطرف اآلخرعاشت غزة حرب الفرقان   -
، ورغم القصر الزمني لفترة الحرب إال 18/1/2009 وانتھت یوم 27/12/2008فيبدأت 

أن نتائجھا كانت مدمرة للحیاة في صور مختلفة من حیث أعداد الخسائر البشریة التي 
 ، خمسة أالف وثالثمائة و ثالثة  جرحى، واألفا و أربعمائة وخمسة وخمسین شھیدبلغت 
أعداد الخسائر المادیة في المؤسسات األمنیة، والمدنیة، والتعلیمیة، والسیاحیة، ث من حیو

وخسائر البنیة التحتیة، والمنشآت السكنیة التي تم رصدھا في أعداد تقریبیة حتى اآلن 
.) 12.(نظرا لفداحة الحرب على غزة  

نھا في الدفاع عن إن سلبیة األمة اإلسالمیة وتھاو:    . 3
   أرض اإلسالم ومقدساتھ، أدت

ھل أتاك حدیث الجنود " بطش فرعوني في صورة االحتالل اإلسرائیلي عودة إلى 
" لئن اتخذت إلھا غیري ألجعلنك من المسجونین"، 18-17البروج " فرعون وثمود

.32یوسف " لیسجنن ولیكونن من الصاغرین"، 29الشعراء   
: سرائیلیة خارج غزة وداخلھا، ففي الخارجمن ھنا وجدت السجون اإل  

وسجن  وسجن الجلمة، سجن نفحة،:       . أ
 سجن النقب الصحراوي،و  وسجن ھاداریم، وسجن عوفر، وسجن الدامون، ریمون،

 ، ون ومعتقل ھشار،ومعتقل أوھلي كیدار  ،معتقل بئر السبع ایشل، وومعتقل عسقالن
. ومعتقل مجدو ، ومعتقل جلبوع، ومعتقل شطة،ومعتقل نیتسام  

وبیتح تكفا،ومركز توقیف سالم،ومركز توقیف  المسكوبیة،:   . ب
)13(،ومركز توقیف كفار عتسیون،و مركز تحقیق عسقالن،مركز تحیق عتلیت  حوارة  

:  أما السجون داخل غزة فمنھا-  
في حي الرمال وسط مدینة غزة، تم تأسیسھ في عھد االنتداب البریطاني، سجن غزة ویقع . أ

.ویطلق علیھ اسم السرایا  
سجن أنصار یقع على شاطئ بحر غزة، ولقد ضم معتقلي االنتفاضة األولى، وعرف . ب

ولقد تحولت ھذه السجون بعد االنسحاب . بسوء األوضاع المعیشیة والصحیة والتغذیة فیھ
 إلى سجون للسلطة الفلسطینیة وما تالھا، وتم افتتاح سجون  فقطغزةرض أاإلسرائیلي من 

.الخ..والمنتدىجدیدة من مثل المشتل والجوازات   
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تعامل اإلسالم برحمة وحكمة مع قضیة األسرى :     . 4
مة في النزاع والحروب، فوضع ضوابط لألسر، ولكن ملة الكفر تفتقر إلى ھذه الرح

ومن ھنا كانت ھذه القضیة معضلة عصیة على الحل، اضطرت الطرف الضعیف . والحكمة
  .للقیام بعملیات االختطاف ثم المساومة إلطالق سراح األسرى

 عاما، وما خمسة وعشرینففي السجون اإلسرائیلیة أسرى قدامى أمضوا أكثر من      
، وما بین عامي اسطینیا فل أسیرین ثالثمائة و ستة و ثالثیزالون في السجن یبلغ عددھم 

 ،  من غزة مائة وثالثون منھم,ا أسیرخمسمائة وخمسة وثالثین بلغ عددھم 1987 -1967
 1990ومنذ اندالع االنتفاضة األولى وأعداد األسرى في ارتفاع مستمر، إذ بلغ عددھم في 

  ثة عشر ألف ثال وصل عددھم إلى1994في عام را، و   أسیتسعة آالف وتسعمائة وتسعین
  وبعد اتفاقیة أوسلو وما تبعھا من عملیات اإلفراج عن األسرى بلغ عددھم عام ،أسیر

 ولكن بعد انتفاضة األقصى الثانیة بدأ الرقم في االرتفاع بشكل ، أسیر ثمانمائة 1994
 ثمانیة  موزعین علىر،أسی أحد عشر ألفا وسبعمائة سریع، إذ وصل عدد األسرى إلى

 وسجنا ومركز توقیف وتحقیق، یفتقرون إلى الحد األدنى من شروط الحیاة  معتقالوعشرین
 من غزة، ومنھم ثالثة ,طفلثالثمائة  من غزة، ومنھم أربعة , أسیرة ألفاإلنسانیة، منھم 
وإذ أخذنا بعین االعتبار ما یمارسھ االحتالل .  نائبا من المجلس التشریعيواحد وأربعون 

 مائة وستة وتسعون, حتى اآلن 1967تقال، فقد استشھد منذ عام من إعدام لألسرى بعد االع
 وكذلك ما یمارسھ من ألوان التعذیب النفسي ,أسیرا من غزةثالثة وستون منھم , اأسیر

والجسدي لألسیر، وما یعانیھ األسرى من اإلھمال الطبي والتوقیف اإلداري، واإلجراءات 
یة، واقتحام الغرف، والتفتیش، ومصادرة العقابیة من منع الزیارات، والغرامات المال

الممتلكات، والنقل، والعزل االنفرادي، وقلة الطعام، واستخدام الكالب، نجد في ذلك انتھاكا 
صارخا لالتفاقیات الدولیة لحقوق اإلنسان، لذا فمن واجب المؤسسات الدولیة لحقوق 

ممارسات االحتالل ضد اإلنسان أن تخرج عن صمتھا وأن تأخذ دورھا الحقیقي في إیقاف 
).14(سیرات األسرى واأل  

في حال سلبیة األمة المسلمة، واحتیاج الحق إلى النصرة  :   . 5
ألقطعن أیدیكم وأرجلكم من خالف " واإلیواء، تمارس أسالیب التعذیب على الضعیف

" الذین طغوا في البالدوفرعون ذي األوتاد " ، 49الشعراء " وألصلبنكم في جذوع النخل
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.7-4البروج " قتل أصحاب األخدود النار ذات الوقود إذ ھم علیھا قعود" ، 11-10الفجر   
 یمارس التعذیب النفسي والجسدي على المعتقلین في اإلسرائیليإن االحتالل       

فمن . السجون، رغم توقیع إسرائیل على العدید من المواثیق واالتفاقات التي تمنع التعذیب
طرق الضغط النفسي  التي مارستھا ، الحیل وما فیھا من أعمال الخداع، كما یتعرض 

الضرب، : المعتقل لشتى أنواع التعذیب الجسدي ، التي تمثل  انتھاكا لحقوقھ اإلنسانیة مثل
والحرق، وتعصیب العینین، والصدمات الكھربائیة، وقلع األظافر، ومحاولة الخنق بالحبال 

رمان من النوم، واستخدام الماء البارد والساخن، واالغتصاب، والشبح من والماء، والح
)15.(الیدین والرجلین  

للفقراء الذین " الحصار عقاب تفرضھ القوة الظالمة على الضعفاء :  . 6
أحصروا في سبیل اهللا ال یستطیعون ضربا في األرض یحسبھم الجاھل أغنیاء من التعفف 

  ولقد واجھ رسولنا 273البقرة " تعرفھم بسیماھم  ًا لمدة ظالم ا  في بدایة دعوتھ حصار
ھم الذین یقولون ال تنفقوا على من عند رسول حتى ینفضوا وهللا خزائن "     ) 16(عامین،

، ولكن مع اإلیمان والتوكل على اهللا والصبر یكون الفرج 7المنافقون " السموات واألرض
 یجعل لھ مخرجا ویرزقھ من حیث ال یحتسب ومن یتوكل ومن یتق اهللا" والرزق والمغفرة 

ومن یتق اهللا " ، 3الطالق " على اهللا فھو حسبھ إن اهللا بالغ أمره قد جعل اهللا لكل شيء قدرا
.7الطالق " سیجعل اهللا بعد عسر یسرا" ، 5الطالق " یكفر عنھ سیئاتھ ویعظم لھ أجرا  

، 2006غزة في كانون الثاني عام لقد فرض حصار ظالم على الشعب الفلسطیني في 
وما یزال مستمرا حتى اآلن في أسوأ صوره، فلقد أثر على الجانب االقتصادي في خسارة 

مستحقات الضرائب التي تدفعھا إسرائیل  للسلطة، وخسارة جانب كبیر من المساعدات 
لبطالة المالیة الخارجیة، مما أدى إلى انتكاسة اقتصادیة أوجدت الفقر وزادت معدالت ا

التنقل والحركة وعالقات  التعبیر والسیاسي من حیث حریةالجانب وأثر سلبیًا على , )17(
الجوار، كما خلق مشاكل اجتماعیة بین األسر المتعددة وعلى مستوى األسرة الواحدة، 

وترك أثرا نفسیا سیئا على المحاصرین الذین یعیشون في حالة من عدم االستقرار واألمان 
. ویلةمنذ سنین ط  

7 .  :  
  :  . أ
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 ثالثمائة وثمانیة  غزة بقعة جغرافیة صغیرة على خارطة فلسطین تبلغ مساحتھا
،  وجنوبا مصر إسرائیل وغربا البحر المتوسطیحدھا شرقا وشماالوسبعین مترا مربعا، 
، تعتمد على الزراعة ل والشتات یشمل سكان الداخ نسمة4.592000ویبلغ عدد سكانھا
وھي إضافة إلى انعزالھا عن الضفة ). 18( أما الصناعة فھي شبھ غائبة ،اعتمادا كبیرا

الغربیة بسبب الحصار ، عانت طویال من التقسیم الداخلي، إذ قطع االحتالل أوصالھا 
تربط الداخلیة إلى شمال وجنوب ووسط، وذلك من خالل تدمیر الجسور والشوارع التي 

صالح إ منع  ىوعمل الحصار علھذه األجزاء مما جعل الحركة بین أجزائھا مشلولة 
 ، 18/1/2009وظل ھذا القطع مستمرا بعد الحرب األخیرة التي انتھت في . الوضع

.وأسفرت عن تحول جزء من غزة إلى خیام في العراء  
:  . ب  

تعاني من االنقسام على مستویات عدة، أشیر إلى إن ھذه البقعة الجغرافیة المحدودة،  
 وھو ما أثر على تفاقم األوضاع ووصولھا إلى ما ھي علیھ اآلن، أال ھو االنقسام ،أخطرھا

 لیس على مستوى لغة الخطاب السیاسي، بل امتد إلى المواجھة الواقعیة ،الحزبي المتناحر
ة األسماء مع محدودیة المساحة وعدد بین أطرافھا، واكتفي ھنا بذكر ھذه األحزاب، ألن كثر
، وھو التفتت والفرقة مع أن )غزة(السكان، توحي بوجود خطر جسیم على الجسد الواحد 

الكل یجمعھ رب واحد، ودین واحد، وأرض واحدة ، فترى أین یكمن الخطأ؟ ومتى 
.سنتداركھ قبل فوات األوان؟ فالوقت من ذھب  

لدیمقراطي الفلسطیني، الجبھة الشعبیة لتحریر االتحاد ا: ة   
 القیادة العامة، الجبھة العربیة الفلسطینیة، جبھة –فلسطین، الجبھة الشعبیة لتحریر فلسطین 

التحریر الفلسطینیة، جبھة النضال الشعبي الفلسطیني، جبھة التحریر العربیة، حزب الشعب 
سر، حركة حماس، حركة الجھاد الفلسطیني، حركة فتح، فتح االنتفاضة، فتح الیا

)19.(.اإلسالمي  

 

     :) (  
 

                                                 
  20-18یتضمن  معجم  مفردات جاھزیة األمة اإلسالمیة ، ص ) 3(  ملحق.  
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الجاھزیة أعلى مراتب القوة على صعیدي الروح والمادة للفرد، ولألمة ولنظام الحكم 
وتتحقق الجاھزیة من خالل البناء، فالبناء الصحیح یكون على تقوى اهللا . وعالقاتھ

فمن أسس بنیانھ على تقوى من اهللا ورضوان خیر أمن أسس بنیانھ على شفا أ"ورضوانھ 
وجاء " ، فالبناء القوي یقوم على الصف 109التوبة " جرف ھار فانھار بھ في نار جھنم

إن اهللا یحب الذین یقاتلون في سبیلھ صفا كأنھم بنیان "، 22الفجر " ربك والملك صفا صفا
.4الصف " مرصوص  

جاھزیة الفرد المسلم تأتي من خالل بنائھ إیجابیا على مستوى الروح :   
وتتحقق جاھزیة الفرد . والجسم، ألن بناء الفرد المسلم بناء لألمة اإلسالمیة في األرض

:المسلم في األمور التالیة  
.الطاعة هللا ورسولھ. 2.    اإلسالم واإلیمان. 1:   بـوتكون : جاھزیة الروح. أ  3 .
.الص واألحقیة واألھلیةاإلخ  
1.  :  
، فاإلسالم 19آل عمران " إن الدین عند اهللا اإلسالم"قول باللسان وعمل باألركان   ا-

واإلیمان قسمة مرحلیة بحسب قدرة اإلنسان وجاھزیتھ للوصول إلى قوة إیمانیة إیجابیة مع 
ند ربھ وال خوف علیھم وال ھم بلى من أسلم وجھھ هللا وھو محسن فلھ أجره ع"اهللا 

إن اإلسالم عبادة وألوھیة، دین وتوحید، دین ارتضاه اهللا لنا . 112البقرة " یحزنون
ال إكراه في الدین قد تبین "، وال إكراه في ھذا الدین 3المائدة " ورضیت لكم اإلسالم دینا"

باطل، فلن یقبل من الحق وال: ، ولكن وبھذا التوضیح للطریقین265البقرة " الرشد من الغي
آل عمران " ومن یبتغ غیر اإلسالم دینا فلن یقبل منھ"اإلنسان إال أن یسیر في طریق الحق 

. ، أي لإلنسان أن یختار، ولكنھ اختیار فیھ مسؤولیة تتعلق بقبول اهللا لصحة ما اختاره85
 قلوبھم ألم یأن للذین أمنوا أن تخشع"وللدخول في ھذا الدین باب رحب من خالل الدعوة 

، فاإلسالم في حقیقتھ تسلیم هللا، والتزام بطریقھ 16الحدید " لذكر اهللا وما نزل من الحق
فإذا وصل اإلنسان إلى إدراك ھذه الحقیقة مّن اهللا علیھ بنعمة اإلسالم . وحكمھ وشرعھ

ألوھیة موجودة وجودا : والتوحید. 3المائدة " الیوم أكملت لكم دینكم وأتممت علیكم نعمتي"
ونواھیھ، ووعده ووعیده،  تتضمن أوامر اهللاطلقا، بعیدة عن الشریك، ووحدانیة، وربوبیة، م

وصفاتھ وانفراده باألمر والحكم، وإرادتھ ومشیئتھ، منزه عن الظلم، غني یفتقر العبد إلیھ، 
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وإلى حمده وتسبیحھ، وإلى رحمتھ ورضاه، ویتقى غضبھ ویخشاه، وینتظر نعمھ، وحلمھ، 
 ویكون ذلك بشھادة أن ال إلھ إال اهللا وأن محمدا ,جع األمور في الحیاة والمماتوحبھ، إلیھ تر

رسول اهللا، وإقام الصالة، وإیتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البیت لمن استطاع إلیھ 
.سبیال  

والذین یؤمنون بما أنزل إلیك وما أنزل من "ما وقر في القلب وصدقھ العمل :  -
الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصالة ومما رزقناھم "، 4البقرة "  یوقنونقبلك وباآلخرة ھم

والذین أمنوا وعملوا الصالحات أولئك "، فاإلیمان مقرون بالعمل الصالح 3البقرة " ینفقون
 موضعا  سبعة وستین، ولقد جاء مقرونا بھ في82البقرة " أصحاب الجنة ھم فیھا خالدون
اهللا ولي الذین آمنوا یخرجھم من الظلمات "ور في مواضع عدة من القرآن الكریم، وشبھ بالن

.257البقرة " إلى النور  
البقرة " أولئك على ھدى من ربھم وأولئك ھم المفلحون"واإلیمان سبیلھ الھدایة من اهللا 

ولإلیمان . 118البقرة " قد بینا اآلیات لقوم یوقنون"، فیصل المؤمن إلى اإلیمان الیقین 5
وھو الذي جعلكم خالئف األرض "بھا المؤمن في عالقتھ مع اهللا في الدنیا درجات یرتقي 

،  والتفاضل یكون بالعمل 165األنعام " ورفع بعضكم فوق بعض درجات لیبلوكم فیما آتاكم
الذین آمنوا وھاجروا وجاھدوا في سبیل اهللا بأموالھم وأنفسھم أعظم درجة عند "والتكلیف 

ولقد " والتفاضل في الدرجات یشمل الرسل أنفسھم 20توبة ال" اهللا وأولئك ھم الفائزون
ولقد فتح اهللا أبوابا للرقي في درجات اإلیمان . 55اإلسراء " فضلنا بعض النبیین على بعض

آمن الرسول بما أنزل إلیھ من "منھا االستغفار، والتوبة، والشفاعة، وحدد لإلیمان أركانا ، 
 وكتبھ ورسلھ ال نفرق بین أحد من رسلھ وقالوا سمعنا ربھ والمؤمنون كل آمن باهللا ومالئكتھ

وأطعنا غفرانك ربنا وإلیك المصیر ال یكلف اهللا نفسا إال وسعھا لھا ما كسبت وعلیھا ما 
286 -285البقرة " اكتسبت  

2 .  :  
 ، وذلك فیما32آل عمران " قل أطیعوا اهللا والرسول"على المسلم أن یطیع اهللا ورسولھ 

. أمر ونھى  
  :  

 جاءت أوامره بصور مختلفة لیبین لنا أن ھذا األمر ال بد أن یتحول :   . أ
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: إلى التطبیق ومن ذلك  
یغة - ر(ص اه) "أم دوا إال إی ر أال تعب ف " أم ا،40یوس الم، :منھ ان، واإلس ر باإلیم   أم

س         دل، والق وى، والخشیة، والع تقامة،         والعبادة، والتق رحم، واالس ط، واإلحسان، وصلة ال
  .واألمر بالمعروف

 .8العنكبوت " ووصینا اإلنسان بوالدیھ حسنى) "وصى(صیغة -
 األمر بالصالة     : منھا،  183البقرة  "یا أیھا الذین أمنوا كتب علیكم الصیام      ) "كتب(صیغة  -

رك الوصیة،  صاص، وت ال، والق شیطان، والقت ولي ال دم ت صیام، وع اة، وال  وكف والزك
 .األیدي، ومكاتبة المملوك لتحریر نفسھ

ھ سبیال        ) "وهللا على الناس  (صیغة  - آل عمران  " وهللا على الناس حج البیت من استطاع إلی
97 

ا  ، 78اإلسراء" أقم الصالة لدلوك الشمس إلى غسق اللیل   ) "افعل(صیغة فعل األمر    -   :منھ
د   ھ، وتوحی سلیم ل ادة، والت ي العب الص ف ھ، واإلخ ر بعبادت ھ، أم ر إلی اع األم ه، وإرج

ھ،         سجود ل كره، وال ره، وش شیتھ، وذك واه، وخ سبیحھ، وتق ھ، وت ان ب ھ، واإلیم وحاكمیت
ل،     ھ، والعم دعوة لدین اة، وال اء الزك صالة، وإیت ام ال وع، وإق اعوالرك صراط وإتب  ال

دفع بالحسنة، والقصد في                 صلح، وال المستقیم، والتكبیر لھ، وتطھیر الثیاب، والصبر، وال
 ، وغض الصوت، وھجر األوثان، والوفاء بعھد اهللا المشي

 أي االبتعاد واقعیاً الشيء،ولھ صور یأمر اهللا بعدم فعل ھذا :    . ب
.عن المنھي عنھ  

ا،  ) : (  - شرك، وعن الزن ي األرض، وعن ال ساد ف د نھى اهللا عن الف  لق
راب             وعن خلط الحق بالباطل، وعن البخل وا       یم، وعن االقت ال الیت إلسراف، وعن أكل م

افر،                 ة الك من الفواحش، وعن التجسس والغیبة وعن قتل النفس، وقتل األوالد، وعن والی
  .وعن إتباع الھوى، وعن إتباع سبل المفسدین، وعن التكبر

ل     : )   (    - م، وأك ول اإلث ن ق شرك، وع ن ال ى اهللا ع  نھ
  .ن الفحشاء والمنكر، وعن تولي من یقاتل المسلمینالسحت، وع

وق      : )(    - م، وعق واحش واإلث ل، وارتكاب الف  حرم اهللا الشرك، والقت
  . اهللابھ لغیرالوالدین، والربا، والمیتة، والدم، ولحم الخنزیر، وما أھل 
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  .ن نھى اهللا عن عبادة األوثان والظ: )(   -
  .نھى اهللا عن اإلفك والكذب : )(   -

   :  
جاءت مقرونة بطاعة اهللا في اثني عشر موضوعا، وجاءت منفردة في موقع واحد من 

ووجوب طاعتھ تكون فیما أمر بھ ونھى عنھ، ووصلنا ذلك من ). 56(سورة النور آیة 
. خالل سنتھ  

كتاب , لن تضلوا بعده إن اعتصمتم بھ تركت فیكم ما " زام بسنتھ ولقد حثنا على االلت
، ) 20("ك  قد بلغت وأدیت ونصحتإنفما أنتم قائلون؟ قالوا نشھد  . اهللا وأنتم تسألون عنى 

قد تركتكم على البیضاء، لیلھا كنھارھا، ال یزیغ عنھا بعدي إال ھالك، ومن یعش"  منكم  
ا عرفتم من سنتي، وسنة الخلفاء الراشدینفسیرى اختالفا كثیرا، فعلیكم بم المھدیین،  

كالجمل األنف؛  عضوا علیھا بالنواجذ، وعلیكم بالطاعة وإن عبدا حبشیا، فإنما المؤمن
). 21"( حیثما قید انقاد  

، من قول أو فعل أو صفة أو ولقد تضمنت كتب الصحاح الستة ما صدر عن الرسول 
اري، وصحیح مسلم ، وسنن أبي داود ، وسنن صحیح البخ: تقریر، وھذه الكتب ھي 

.الترمذي، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجة  
3 .   :  

قل إني "  النقاء من النقائض، وھو أمر من اهللا تعالى یتعلق بإخالص الدین لھ :
 ، وعن الرسول11الزمر " أمرت أن أعبد اهللا مخلصًا لھ الدین  ال ینظر إلى إن اهللا  " 
)22" (أجسامكم وال إلى صوركم ولكن ینظر إلى قلوبكم وأعمالكم  

ولقد جاء اإلخالص حاال لعبادة اهللا في أربعة مواضع، وجاء حاال إلخالص الدعاء     
فعبادة اهللا ال تستقیم إال . 65غافر " فادعوه مخلصین لھ الدین" هللا في خمسة مواضع 

عاء، فاإلخالص على ھذا النحو، مرتبط بالدین والتوحید، بإخالص الدین هللا، وكذلك الد
.ویظھر ذلك واضحًا في سورة اإلخالص التي ھي إثبات لوحدانیة اهللا   

وبناء على ذلك یكون اإلخالص واإلسالم متالزمین، ولقد ارتبط اإلخالص بدین     
ص " رى الدار إنا أخلصناھم بخالصة ذك"األنبیاء إبراھیم وإسحق ویعقوب علیھم السالم، 

إنھ كان " ، وموسى 24یوسف " إنھ من عبادنا المخلصین" ، ویوسف علیھ السالم 24
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، كما ارتبط بمن ارتقى عن النقائض من العباد في ستة 51مریم" مخلصًا وكان رسوًال نبیًا
، وھذا االرتقاء والنقاء كان سببًا في 83الزمر" إال عبادك منھم المخلصین"  مواضع 

.غوایة الشیطان، ومن سوء العاقبة، وعذاب النارنجاتھم من   
ومن خالل ارتباط اإلخالص بكل من األنبیاء والعباد، نجد مبررا لألحقیة واألھلیة 

" ،  )ال إلھ إال اهللا محمد رسول اهللا( اللتین كانتا أساسًا إللزام اهللا تعالى عباده كلمة التوحید 
 كلمة التوحید إلى أضیفت لقد، و26الفتح " اوألزمھم كلمة التقوى وكانوا أحق بھا وأھلھ

ولقد كانت نتیجة اإللزام المبني على األحقیة واألھلیة . التقوى، ألن تقوى اهللا سبب للتوحید
.139البقرة " وھو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن لھ مخلصون" اإلقرار   
:     . ب  

 لیمارس العبادة والتكالیف ،إلنسان في خلق جسمھ في أحسن صورةوھب اهللا نعمة ل
، 247البقرة " وزادھم بسطة في العلم والجسم" ، 64غافر " وصوركم فأحسن صوركم" 
 نعمھ دامت، وإذا نشكر اإلنسا، فإذا 26القصص " إن خیر من استأجرت القوي األمین "

.أنكر زالت  
إلنسان وجوارحھ وحركاتھ وسكناتھ، إال أشار ھذا، ولم یترك اإلسالم جزءًا من جسم ا

إلى مظاھر اإلیجابیة فیھا التي تعزز الروح وترفعھا، ومظاھر السلبیة التي تؤثمھا 
. وتوضعھا  

).3(وسألقي الضوء ھنا على الجانب اإلیجابي لھ،وسأدرج الجانب السلبي ضمن ملحق  
ا               :.1 ة مع اهللا، فھو مك ة الروحی ھ العالق ان وإخالصھ هللا    مكان تنبثق من " ن اإلیم

وبھم  ؤمن قل دة " ت لیم  " ، 41المائ ب س ھ بقل اء رب صافات " إذ ج ان  84ال و مك ، وھ
" وجلت قلوبھم " ، ومكان الوجل    16الحدید  " أن تخشع قلوبھم لذكر اهللا      " الخشوع هللا 
ان  60المؤمنون   ذكر      " ، مكان االطمئنان وسكینة اإلیم وبھم ب ئن قل وا وتطم ذین آمن ال

ا  " ، مكان الطاعة    28رعد  ال" اهللا   ین        4التحریم   " صغت قلوبكم ان الرفق والل " ، مك
ر اهللا  ى ذك وبھم إل ودھم وقل ین جل م تل ان 23الزمر " ث ارة اإلیم ان طھ ر " ، مك یطھ

  .3الحجرات " امتحن اهللا قلوبھم" ، مكان الختبار الصدق 41المائدة " قلوبكم 
د موسى             :.2 ة، كی اظرین         و"   كانت الید في الدنیا آی إذا ھي بیضاء للن ده ف زع ی " ن

راف  ھادة  108األع رة ش ي اآلخ دیھم " ، وف ا أی س " وتكلمن ة 65ی د بیع إن " ، والی
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د فعل إیجاب        10الفتح  " الذین یبایعونك إنما یبایعون اهللا ید اهللا فوق أیدیھم         ا  " ، والی ی
نكم              دل    أیھا الذین آمنوا إذا تداینتم بدین إلى أجل مسمى فأكتبوه ولیكتب بی "  كاتب بالع

ا دون وجھ حق                282البقرة   د بقطعھ ، ولما للید من أھمیة في إثبات الحق، كان التھدی
 .124األعراف " ألقطعن أیدیكم" 

ة    :.3 صوت، فاللغ صاح وال ة واإلف ضمن اللغ ول إال   "  یت ن رس لنا م ا أرس وم
ھ  سان قوم راھیم " بل صاح 4إب سانا " ، واإلف ي ل صح من و أف ارون ھ ي ھ " وأخ

، 62األعراف  " أبلغكم رساالت ربي   " ، فمن إیجابیات اللسان، التبلیغ   34لقصص  ا
رآن    الوة الق رتیال  " وت رآن ت ل الق ول   4المزمل " ورت م  "، والصدق في الق ا لھ وجعلن

ا  سان صدق علی ریم " ل دم األذى 50م ان وال   "، وع ان وال اللع ؤمن بالطع یس الم ل
ذي  احش وال الب صوت فإیجابی) 23" (الف ا ال ضھ أم ھ بغ واتھم " ت ضون أص " یغ

 .3الحجرات 
ھ هللا   :.4 ون بالتوج ھ تك ا    "  إیجابیت دین حنیف ك لل م وجھ ونس " وأن أق ، 105ی

دة    " جوھكم فاغسلوا و  "والطھارة بالوضوء    اس          6المائ " ، وعدم اإلعراض عن الن
 .19النمل " فتبسم ضاحكا " ، والبشاشة 18لقمان " وال تصعر خدك للناس

اء  30النور" قل للمؤمنین یغضوا من أبصارھم" یتھا غض البصر   إیجاب :.5 ، البك
ھ،          ار عین بكت من خشیة              " من خشیة اهللا ، والسھر في طاعت ان ال تمسھما الن عینی

 )24" (اهللا، وعین باتت تحرس في سبیل اهللا 
د الحج،       6المائدة  " وامسحوا برؤوسكم "  طھارتھ للصالة    :.6 ھ بع ، الطاعة بحلق

 .27الفتح " ین رؤوسكم محلق" 
م واإلدراك : .7 المون      " الفھ ا إال الع ا یعقلھ اس وم ضربھا للن ال ن ك األمث " وتل

 .43العنكبوت 
دعاء   1الجن  " إنا سمعنا قرآنا عجبا   " سماع القرآن وتبلیغھ  : .8 ا  " ، االستجابة لل إن

ا            وا فآمن ان أن آمن ادي لإلیم ًا ین " اع اللغو  ، تجنب سم  193آل عمران   " سمعنا منادی
ھ        ات اهللا           55القصص   " وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عن ر بآی أن " ، تجنب سماع الكف

م            ساء   " إذا سمعتم یكفر بھا ویستھزأ بھا فال تقعدوا معھ سمع والطاعة هللا      140الن ، ال
 .285البقرة " سمعنا وأطعنا " ورسولھ 
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ذكر اهللا  :.9 أثر ب م    "  الت شون ربھ ذین یخ ود ال ھ جل شعر من ودھم  تق ین جل م تل ث
 .23الزمر " وقلوبھم إلى ذكر اهللا

 .133النساء " فاذكروا اهللا" ، ذكر اهللا 12یونس " دعانا لجنبھ"  دعاء اهللا :.10
ق اهللا في أرحامھمن           " عدم كتمان ما بداخلھ     : .11 ا خل وال یحل لھن أن یكتمن م

 .228البقرة " 
 .5مؤمنونال" والذین ھم لفروجھم حافظون"  العفة :.12
 .52آل عمران " فلما أحس عیسى منھم الكفر " :.13
م       "  إیجابیتھا في طاعة اهللا      :.14 شائین في الظل شروا الم النور     ب ى المساجد ب  إل

ة  وم القیام ام ی ان " وأقصد في مشیك " وفي حسن المشي ) 25" (الت ، وفي 19لقم
سجود  وع وال جدوا" الرك وا واس ج " واركع ي القی77الح ود، وف ا " ام والقع قیام

 .2المزمل" قم اللیل إال قلیال " ، وفي التھجد والعبادة 33النساء " وقعودا
رب إني وھن    "  استغالل العمر بالعمل الصالح والعطاء حتى آخر لحظة              :.15

والي من                        قیا وإني خفت الم دعائك رب ش م أكن ب العظم مني واشتعل الرأس شیبًا ول
 .5-1مریم " ھب لي من لدنك ولیًاورائي وكانت امرأتي عاقرا ف

كما كانت اإلشارة عابرة إلى أجزاء من اإلنسان، للتذكیر بنعمة خلق اهللا لنا كالصدر، 
.والشفة، واألنف، واألسنان، والدم، والروح، والنفس، والظھر  

    :  
.الوسطیة ، والواحدیة ، والخیریة: وتتحقق من خالل  

 الناس، وسطیة الزمان والمكان والدین، وھذا ما خول أمة اإلسالم الشھادة على :. 
.وھنا سنتحدث عن وسطیة الدین وعن شھادة أمة اإلسالم  

"  تعني اعتدال الخیار، أي متوسطین معتدلین، ال تفریط عندھم وال إفراط : . 1
البقرة " ًایكون الرسول علیكم شھیدوكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شھداء على الناس و

یرید اهللا بكم الیسر وال یرید بكم " وھذه الوسطیة جعلت الدین اإلسالمي دین یسر،. 143
ال تكلف نفس "  وذلك أن التكلیف من اهللا قد راعى الوسع والطاقة ،185البقرة " العسر

، كما أعطى 286رة البق" ربنا وال تحملنا ما ال طاقة لنا بھ" ، 233البقرة" إال وسعھا
، فرفع الحرج 78الحج " وما جعل علیكم في الدین من حرج " رخصا یمكن استعمالھا 
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، ورفع 2األعراف " فال یكن في صدرك حرج منھ" عن مشقة التبلیغ خشیة التكذیب 
لیس على الضعفاء وال على المرضى وال على الذین ال یجدون ما " الحرج في النفقة 
لیس على األعمى حرج "، ورفع الحرج عن الجھاد لمن لھ عذر 91 التوبة" ینفقون حرج

، ورفع الحرج في الزواج من 17الفتح " وال على األعرج حرج وال على المریض حرج
لكي ال یكون على المؤمنین حرج في أزواج أدعیائھم إذا قضوا منھن " زوجات األدعیاء 

.37األحزاب " وطرا  
ا لیكون الرسول شھیدا علیكم وتكونوا شھداء على الناس وفي ھذ " :  . 2
یاأیھا الرسول بلغ ما أنزل إلیك من ربك وإن لم " ، وتكون الشھادة بالتبلیغ78الحج " 

الذین " ، والتبلیغ أمر للرسول ولمن تبعھ من أمتھ67المائدة " تفعل فما بلغت رسالتھ
.39األحزاب " اهللا یبلغون رساالت ربھم ویخشونھ وال یخشون أحدا إال   

وإن ھذه أمتكم أمة واحدة وأنا "  تتضمن وحدة الصف وتالحم جسد األمة : .ب
واعتصموا بحبل اهللا جمیعًا وال " ، وتكون باالعتصام بحبل اهللا 52المؤمنون " ربكم فاتقون
" ، 15لقمان " واتبعوا سبیل من أناب إلي" ، وبعدم إتباع السبل 103آل عمران " تفرقوا

.13الشورى " وأن أقیموا الدین وال تتفرقوا فیھ  
 درجات، والنعمة عطاء، والفضل اإلسالم، الخیر نعمة وفضل من اهللا على أمة :.

، 110آل عمران " كنتم خیر أمة أخرجت للناس" والخیر نتاج النعمة، ومقیاس الفضل، 
النھي عن المنكر، والعمل الخالص وتتحقق الخیریة بالدعوة إلى اهللا، واألمر بالمعروف، و

.هللا  
آل عمران " ولتكن منكم أمة یدعون إلى الخیر" واجبة على كل مسلم  :   . 1

إن الذین یكتمون ما أنزل اهللا من الكتاب ویشترون " ، ومن یقصر في الدعوة فھو آثم 104
"  والدعوة مھمة الرسل ,174 البقرة"  الناربھ ثمنا قلیال أولئك ما یأكلون في بطونھم إال
  :   ، 79النساء " وأرسلناك للناس رسوال وكفى باهللا شھیدًا

  .125النحل " ادع إلى سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة " التزام الحكمة -
 .4إبراھیم " وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومھ لیبین لھم" الدعوة بلسان القوم نفسھ -
 .125النحل " وجادلھم بالتي ھي أحسن " دلة بالتي ھي أحسن المجا-
 .22الرعد " ویدرؤون بالحسنة السیئة " دفع السیئة بالحسنة -
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ذكرون                " ضرب األمثلة   - م یت ل لعلھ رآن من كل مث ذا الق الزمر  " ولقد ضربنا للناس في ھ
27. 

سب       " عدم التضییق وإثارة الخصم     - دعون من دون اهللا فی ذین ی سبوا ال ام  " وا اهللا وال ت األنع
108. 

   :  
  .99یونس " أفأنت تكره الناس حتى یكونوا مؤمنین " ال إكراه في الدین -
 .77المائدة " قل یا أھل الكتاب ال تغلوا في دینكم " عدم الغلو في الدین -
 .10-9العلق " أرأیت الذي ینھى عبدا إذا صلى" ال  اضطھاد بسبب العقیدة -
دین    ال تعصب في  - ل إن الھدى ھدى اهللا                 "  ال نكم ق ع دی وا إال لمن تب آل عمران   " وال تؤمن

73. 
من یأمر میتضمن ذلك التطبیق، وھذا یتطلب  :     . 2

بھما، أن یكون في موضع قوة تمكنھ من اإلصالح، لذلك كان التكلیف بھذا األمر من اهللا 
ومن ھنا جاء األمر . 104آل عمران " ولتكن منكم أمة" جماعة ألمة من الناس، فالقوة في ال

وأمروا بالمعروف " والنھي بصیغة الجمع في كل النصوص القرآنیة التي توجھ للمسلم 
، 157األعراف " أمرھم بالمعروف وینھاھم عن المنكر ی" " ، 41الحج " ونھوا عن المنكر

.71، التوبة 114 آل عمران" یأمرون بالمعروف وینھون عن المنكر "   
  إلقامولقد ارتبط األمر بالمعروف والنھي عن المنكر بأركان اإلسالم، وجاء تالیا

.الصالة وإیتاء الزكاة، كما ارتبط بأركان اإلیمان إذ جاء تالیا لإلیمان باهللا والیوم اآلخر  
واألمر بالمعروف والنھي عن المنكر واجب على كل مسلم ومسلمة، ألنھ أمر من اهللا 

الذین یتبعون الرسول النبي األمي الذي یجدونھ مكتوبا عندھم في التوراة " ومن الرسول
.157األعراف " واإلنجیل یأمرھم بالمعروف وینھاھم عن المنكر  

البقرة "  سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإلیك المصیروقالوا"والطاعة هللا ورسولھ واجبة 
، ویقول الرسول  285  ًا فلیغیره بیده، فإن لم یستطع فبلسانھ، فإن من رأى منكم منكر" ، 

)26" (لم یستطع فبقلبھ وذلك أضعف اإلیمان  
، ولیست أمة القول دون فعل ، ومن ھنا دعا ) افعل( أمة اإلسالم أمة :  . 3

ومن أراد اآلخرة وسعى لھا سعیھا وھو مؤمن فأولئك كان " اإلسالم إلى العمل المخلص هللا
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.19اإلسراء " كوراسعیھم مش  
، 7الطالق " ال یكلف اهللا نفسا إال ما أتاھا" وھذا التكلیف بالعمل على قدر االستطاعة 

وقل اعملوا " ال عن عملھ ؤوولما كان رفع الحرج عن ثقل التكلیف، فإن اإلنسان یصبح مس
ما كنتم فسیرى اهللا عملكم ورسولھ والمؤمنون وستردون إلى عالم الغیب والشھادة فینبئكم  ب

.105التوبة " تعملون   
وال تكسب كل نفس إال علیھا وال تزر وازرة وزر أخرى " وھذا العمل لھ جزاء بمثلھ 

" ، والسیئة بمثلھا 164األنعام " ثم إلى ربكم مرجعكم فینبئكم بما كنتم فیھ تختلفون
.194البقرة " والحرمات قصاص   

    :  
الح  - ًال ص ون عم ھ    أن یك سارعة  فی ر والم ضمن الخی وا    "ًا یت وا وعمل ذین آمن ا ال وأم

وفیھم أجورھم  صالحات فی ران " ال ر تجدوه . " 57آل عم سكم من خی دموا ألنف ا تق وم
واحد وثمانین موضعا   ولقد جاءت الدعوة إلى العمل الصالح في   ،  110البقرة  " عند اهللا   

 .من القرآن الكریم
 .15الشورى " . م كما أمرتفادع واستق" االستقامة في العمل -
سط             " التوسط في العمل    - اإلسراء  " وال تجعل یدك مغلولة إلى عنقك وال تبسطھا كل الب

29. 
 .44البقرة " أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم " تطابق العمل مع القول -
 .63الفرقان " وإذا خاطبھم الجاھلون قالوا سالمًا " حسن السلوك -
 .88الحجر " حك للمؤمنین واخفض جنا" التواضع -
 .2المائدة " وتعاونوا على البر والتقوى" التعاون -
 .11إبراھیم " وعلى اهللا فلیتوكل المؤمنون" التوكل على اهللا -
 .1النساء" واتقوا اهللا" التقوى-

  إن نظام الحكم في اإلسالم قائم على الخالفة، أي :   : 
البقرة " وإذ قال ربك للمالئكة إني جاعل في األرض خلیفة"  في األرض اإلنابة عن اهللا

.، والخالفة وما یرتبط بھا من عالقات تتحقق من خالل التكلیف ، والحكم، والمسؤولیة30  
، 10الفتح " إن الذین یبایعونك إنما یبایعون اهللا " ویكون من خالل البیعة : .  
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 الرسول یقول ووالبیعة واجبة على كل مسلم، من مات ولیس في عنقھ بیعة مات  " 
والتكلیف بالخالفة ال یعطى بالسؤال فعن الرسول ) 27" (میتة جاھلیة  إنا واهللا ال  " 

، وفي حال البیعة تجب الطاعة )28" ( حرص علیھانولي ھذا العمل أحدًا سألھ أو أحد
، وعن الرسول 59النساء" منكموأطیعوا اهللا وأطیعوا الرسول وأولي األمر " لولي األمر 

 )29"(على المرء المسلم السمع والطاعة فیما أحب وكره  "  
، ویقوم الحكم على السلطة 57األنعام " إن الحكم إال هللا "  ومرجعھ إلى اهللا : . 

.والشورى وولي األمر  
شاء ا- ن ی ا م د اهللا یؤتیھ سلطة بی شاء" ل ن ت ك م ؤتي المل ك ت ك المل م مال ل اللھ  آل "ق

  .26ص " یا داود إنا جعلناك خلیفة في األرض فاحكم بین الناس بالحق"، 26عمران
وأمرھم شورى    " ،  159آل عمران    " وشاورھم في األمر     " وقاعدة الحكم ھي الشورى     -

 .38الشورى " بینھم
دل             - سم بالع دل      " أما ولي األمر الذي یصل إلى السلطة بالبیعة، فعلیھ أن یت أمر بالع إن اهللا ی

 عن الرسول   و،9الحجرات  " وأقسطوا إن اهللا یحب المقسطین     " 90النحل  " سانواإلح
ووا        : إن المقسطین عند اهللا على منابر من نور         "  ا ول م وم الذین یعدلون في حكمھم وأھلھ

رًا،         " أن یقرب البطانة الصالحة فعن الرسول        علیھ  ، و )30" ( األمیر خی إذا أراد اهللا ب
 ) 31(".سي ذكره ، وإن ذكر أعانھ ، إن نجعل لھ وزیر صدق

" وال تزر وازرة وزر أخرى"  كل مسلم مسؤول ومحاسب عما یقوم بھ:. 
، وعن الرسول 7الزمر   ، واألمیر راع ، والرجل كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیتھ  " 

ول راع على  أھل بیتھ، والمرأة راعیة على بیت زوجھا وولده ، فكلكم راع ، وكلكم مسؤ
.)32 " (عن رعیتھ  

      :  
الشعراء " واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنین " على ولي األمر أن یرفق برعیتھ -

215.  
ما من عبد یسترعیھ اهللا رعیة، یموت یوم یموت   " تجنب غش الرعیة، عن الرسول-

 .)33"(وھو غاش لرعیتھ، إال حرم اهللا علیھ الجنة
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ما من أمیر یلي أمور المسلمین، ثم ال یجھد لھم  " وجوب النصیحة لھم، عن الرسول -
 .)34" (وینصح لھم، إال لم یدخل معھم الجنة

من واله اهللا شیئًا من أمور المسلمین، فاحتجب دون  " عن الرسول : قضاء حوائجھم-
 .)35" (، احتجب اهللا دون حاجتھ وفقیرھمحاجتھم

یس " إذا أراد شیئًا أن یقول لھ كن فیكون" ة األمة ، تكون بإرادة اهللا ھذه األبنیة لجاھزی
آل " یؤید بنصره من یشاء" ، وبتأیید اهللا 165البقرة " أن القوة هللا جمیعًا" ، وبقوة اهللا 82

.13عمران   
إن أمة اإلسالم  بوالئھا هللا ، وطاعتھا لرسولھ ، والتزامھا بالقرآن ، تكتسب قوة      

تدعم البنیان، وھذه القوة اإلیمانیة نعمة من اهللا بمدده وفضلھ ووعده باإلحسان ، ولقد إیمانیة 
كانت أمة اإلسالم في الماضي  سائرة في ھذا االتجاه ، فخصھا اهللا بنعمة دائمة تتلى في 

.القرآن ، وبشرى بالفتح والغفران  
غیان، مما ولد لدیھا وبالنظر في حاضر أمة اإلسالم ، نجد في سیرھا انحرافًا  وط     

سلبیة قلبت المیزان ، فسیطر الضالل والخوف والضعف على المیدان ، فظھر واقع فیھ 
زور وبھتان، وتفرق وتیھ وحرمان، وتداعى اآلكلة علیھا من كل مكان ، وغزة الدلیل 

والبرھان، یصب علیھا من حمیم آن ، بقعة فوارة كأنھا البركان، أشالء ودماء كالدھان، 
استشرى عالجھ القرآن، وسنة تركت ، قوبلت  بالجحود والنكران، فمن یعید صمام مرض 

 األمان؟ 
إن البرء في مستقبل أمة اإلسالم، بتشیید تقي لألركان، للفرد واألمة والسلطان،       

أال إن نصر اهللا " فیكون بذلك اعتدال المیزان، وعندھا ننتظر نصر اهللا الرحیم الرحمن 
."قریب  
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ران  :    - دة 122، 68آل عم ام 55، المائ راف 127، 14، األنع ، 196، األع

.28، 9، الشورى 19، الجاثیة 44، الكھف 101، یوسف 62، یونس 40األنفال   

-   ، 157، األعراف  20، األنعام 11، المائدة 113، النساء 159آل عمران  : 

.128، 61، 40، التوبة 41، 33، األنفال 188، 184، 158  

.50، 47المائدة  :    -  

، 87، 83، 81، 80،  49،  46،  45،  42،  38، التوبة   61، األنفال   256،  19البقرة   :  -

90 ،93 ،120.  

.101، 98 -94التوبة  :   -  

.39، الحج 2، المائدة 190البقرة  :     -  

رة  :      - ران 218، 216، 191، 190البق ، 142، 139، آل عم

دة    104،  96،  95،  84،  77 -71، النساء   200،  154-158،  146 ال    54،  35، المائ ، 15، األنف

ة 75 -72، 66 -57، 47 -45، 39، 24، 16 ، 44، 41-38، 36، 24، 19، 16 -14، التوب

د  17، 16، األحزاب    39، الحج   120-123،  111،  73،  45 د  35، 31، 7-4، محم ، 10، الحدی

.9التحریم   

.17، الفتح 122، التوبة 75، 74، األنفال 100-95النساء  :  -  

ساء   :     - ة   ، الت 91،  88،  73،  72الن -9، األحزاب    111،  91 -81،  57-38وب

21.  

.61األنفال  :      -  

.17 -16، األحزاب 15األنفال  :    -  

.60األنفال  :  -  

.194البقرة  :  -  

ساء  :    - دة 92، 71الن ال34، 33، المائ  -61، 51، 18 -15 ، األنف

64 ،67 ،68.  

.103 -101النساء  :    -  

.17، 16، األنفال 91التوبة  :      -  

.38، 36، التوبة 97، المائدة 217، 194البقرة  :     -  

.67، العنكبوت 191البقرة :     -  

.93النساء  :     -  

.12، الممتحنة 18، 10، الفتح 111التوبة      -  

.6، الحجرات 62 -60، األحزاب 83النساء      -  

. 6، الحشر25، الحدید 8، النحل 64، اإلسراء 60، األنفال 14آل عمران    -  

.200 آل عمران       -  

.67، 50 -49، 45-41، 19 -5األنفال    -  

.171، 152، 128 -121 آل عمران   -  

 

.27 -9األحزاب    -  

.175 -172آل عمران     -  

.28-26التوبة    -  

.119 -118، 98-62، 60 -42التوبة    -  

.27-1الفتح  :  -  

.6-2الحشر  :   -  

.3-1النصر  :  -  

.3-1الفتح  :     -  

.21 -18، 9-1الفتح  :   -  

رة  :     - ران 249البق ، 160، 128-121، 111، 110، 13، آل عم

ة 62، 45 -42، 19، 10ال األنف روم 103، 26، 25، التوب ، 27، 26، األحزاب 47، 5، 4، ال
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47 ،57.  

.60، 39الحج  :   -  

ال  :    - تح 69، 41، 1األنف شر 21 -19، الف ، 10 -6، الح

.11الممتحنة  

ران   :        - ال  125، 124آل عم ة  12، 9، األنف ، 41، 27، التوب

.31، المدثر 12، نوح 7، 4، الفتح 33، النحل 9األحزاب   

.27 -25، التوبة 12 -5األنفال  :    -  

.45، القمر 15الحج  :    -  

.171 -152، 128 -121آل عمران  :   -  

.10، العنكبوت 39، الفرقان 217، 191لبقرة  ا:     -  

.4 ، محمد68، 67ألنفال  ا:   -  

.71، 70األنفال  :    -  

.171 -169، آل عمران 154لبقرة  :    -  

ران     :              - ساء  ، ا 195،  174،  158،  157آل عم لن

.6-4، محمد 59، 58، الحج 112، التوبة 73، 68  

ساء  :      - ال 99 -96، 89الن ل 272، األنف ، 110، النح

.1، الممتحنة 56، 26العنكبوت   

رة  :   - ران 218البق ال 195، آل عم ة 75 -72، األنف  -20، التوب

.10 -8، الحشر 10، الزمر 60 -58، الحج 42 -41، النحل 117، 22،101  

-    .41التوبة    

.9، الحشر117التوبة    -  

.77 -76 اإلسراء      -  

.3-2 الحشر      -  

 

  )2(  

          

 

، 46،  5، التوبة   86، األعراف   95، النساء   168آل عمران    :      -

83 ،86 ،90.  

ف  ا:      - صص 105، 50لكھ ، 144، الق

 .13، 12، الحج 139، النساء 41العنكبوت 

 .43، األعراف 165 -161، 125، 90-82 األنعام :   -

 .11، الضحى 12، اللیل 90، 71 األنعام :  -

ام  :    - راف 119، 117، 116األنع ، 61، 60، 30، األع

 .6، لقمان 29الروم 

 .26 المائدة :   -

 .80، 77، 60المائدة  :    -

دة   لم ا  :       - ة  69ألعراف    ا      ،32 -27ائ ، 70، التوب

ود  راھیم 89ھ ان 42، الحج 9، إب شعراء 37، الفرق افر 12، ص 105، ال ، 12، ق31، 5، غ

ام    9، القمر  52، النجم   46الذاریات وت    133، األعراف    6، األنع       ،14، العنكب

ة  72 -56اف األعر   43، الحج  70، التوبة   54، النساء   33آل عمران    ، 70، التوب

راھیم    89،  60 -50ھود   ان  42، الحج    9، إب شعراء  39، 38، الفرق وت  140-123، ال ، العنكب

افر12، ص38 صلت 31، غ اف 16-13، ف ذاریات 13، ق26-21، األحق نجم 42، 41، ال ، ال

ة  73ألعراف   ا    ،8-6، الفجر  8-4، الحاقة   22-18، القمر   50 ود  70، التوب ، ھ

ان  42، الحج  59، اإلسراء  80، الحجر  9، إبراھیم 89،  68،  61 شعراء  38، الفرق ، 141، ال

ل  وت 45النح افر13، ص38، العنكب صلت 31، غ ذاریات 12، ق17، 13، ف نجم 43، ال ، ال

روج  5، 4، الحاقة 23، القمر  51 شمس  9، الفجر 18، الب ، 80ألعراف   ا    ،11، ال

ود 81 ر 89، 74، 70، ھ ج ، ال61، 59، الحج شعراء 43ح ل 160، ال ، 13، ص56، النم

وت  57، النمل   60، إبراھیم   81، ھود   83األعراف      امر .34،  33القمر   ، 32، العنكب

، 44، الحج    40، طھ    78، الحجر   95،  84، ھود   70، التوبة   85ألعراف   ا    .33

ون  شعراء 45المؤمن وت 22، القصص 176، ال ة 14، ق13، ص36، العنكب   .9، الحاق

رة  ا  . 13یس    . 37، الدخان14، 12 ، ق  38الفرقان    لبق

، الشعراء 6، إبراھیم 52، األنفال 141،  127،  109،  30، األعراف   11، آل عمران    50،  49
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دخان  46، 45، 28، غافر   8، القصص   11 رة   ا    .41، القمر  17، ال ، 49لبق

ران 50 ال 141 -123، 113، 103، األعراف 11، آل عم ونس 54 -52، األنف ، 90 -75، ی

راھیم    97ھود   ون    79 -43،  24، طھ    104 -101، اإلسراء    6، إب شعراء    46، المؤمن  -11، ال

ل 53 صص 12، النح وت 38 -3، الق افر 12، ص39، العنكب رف 46 -23، غ  -46، الزخ

دخان 51 ذاریات 11، ق31 -17، ال ر 40 -38، ال ریم42، 41، القم ة 11 ، التح ، 9، الحاق

، 83 -76لقصص    ا     .10، الفجر 18، البروج   17، النازعات   16،  15المزمل  

روج         .24، غافر   40 -39العنكبوت        .8 -1الب

  .4-1المسد     .4-1الفیل  

، 26، األنفال  101،  83،  34،35،  9،  3، النساء   229،  182،  114البقرة :    -

ة 58 ود 28، التوب ونس 70، 7، ھ ریم 13، یوسف 83، ی ھ 5، م ، 68، 46،67، 21،45، ط

راء 112، 77 ل 59، اإلس شعراء 47، 112، النح ل21، 14، ال ور10، النم ،  55، 50، الن

صص  وت 33، 31، 25، 21، 18، 7الق زاب 33، العنكب روم 19، األح ، 22، ص28، ال

 .4، قریش40، النازعات 28الذاریات ، 30، فصلت 36الزمر 

 .37، األحزاب 13، التوبة 175آل عمران  :   -

رة   :      - ساء 155البق راف  90، الن ، 99، 98، 97، األع

 .17، 16، الملك 45، النحل 69، 68اإلسراء 

 .55، النور 82، 81ألنفال ، ا83، النساء 154، آل عمران 125لبقرة  ا:  -

ة    40،41،  37، األعراف 102 -101،  119 -18ھود   :  - ، الكھف   23، التوب

 .59، 34، 31، 25، 21، القصص 33، العنكبوت 57

رة    :       - ران     231،  57البق ساء    135،  117، آل عم ، 97،  64، الن

ة  ونس 70التوب ود 44، ی ل 101، ھ ف 118، 33، 28، النح وت 35، الكھ بأ 40، العنكب ، س

 .113، الصافات 32، فاطر 9، الروم 19

ونس        :   :   - ود  71 ی اء  27، ھ ، 76، األنبی

شعراء  دخان 116ال وح 20، ال ریم  ، 29، 10، ن اء 46 م ، 70، 68، األنبی

شعراء  71-67، الحجر 82ف ، األعرا78، 77 ھود    ،  97، ص   24العنكبوت   ،ال

وت    56، النمل   167 ود  66د األعراف     ، 30، العنكب اف  54، 52، ھ ، 23، األحق

راف    ود 75 األع ل 63، 62، ھ دة   ، 49، النم ، 25 المائ

ونس  راء 83ی ھ 103-101، اإلس شعراء 68 -67، 45، 32 -25، ط صص 15 -12، ال ، الق

افر 34 ،33، 24، 22، 21، 17، 16 رف 26، غ دخان 52، 49، 47، الزخ ، 22 -20، ال

ونس  150 األعراف    ،  39الذاریات       ، 94، 45، طھ  75، ی

راف  شعراء 88األع ا  ، 185، ال ران   آلی ریم 38عم اء 5 -3، م ، 89، األنبی

ران   دة 55 -52 آل عم اء   110، المائ ، 41، ص83 األنبی

اء   ، 26 -21 ص  صافات 87 األنبی  ، 145، ال

   ، 18  یس  ، 35-34 ص

 .39 -37، األحزاب 40 التوبة   ، 20الكھف 

 .77، ھود 76، القصص 11، النور 14، 8یوسف  :-

 .40 -39، الحجر 94نحل ، ال23، األنعام 209، 36البقرة  :  -

ران   :     - ونس 14آل عم ود  24، ی ، 93، اإلسراء 151، ھ

  .28، األحزاب 60، القصص 46، 28الكھف 

 .71، األنعام 48المائدة   -

ران     217،  193،  191البقرة   :    - ساء   7، آل عم دة  101، 91، الن ، المائ

ا71، 49 راف 121، 112، 23، 11م ، األنع ال 27، األع ة28، 25، األنف ، 28، 25، التوب

ور  73، اإلسراء  111، األنبیاء 90، طھ   126،  49،73،  48،  47،  39 ، 110، النحل  63، الن

ل  ان 47النم زاب 20، الفرق ون 14، األح ر 98، 97، المؤمن صلت 49، الزم د 36، ف ، الحدی

 .27، القمر 14، الذاریات 15، التغابن 14

رة    :      - ران  214،  155البق دة  186، 179، 154، 152، آل عم ، المائ

ام 51، 41 راف 165، 53، األنع ال 55، األع ة 28، 26، 25، األنف ھ 7، التوب ، 85، 40، ط

ك  17، الجن  15، التغابن 31، محمد 44، الدخان  3،  2، العنكبوت   35، األنبیاء   131 ، 2، المل

 .10، االنشقاق 6القلم 

 .12، التغابن 12، الجن 6، نوح 31 : -

رة  : - ساء 208، 168البق ام 101، 92، الن راف 142، األنع ، 122، األع

اطر    15، القصص    117، طھ   50، الكھف   5، یوسف   114، التوبة   60األنفال   ، 60، یس    6، ف

 .14، التغابن 62الزخرف 

ساء   ،  103، آل عمران    98الكافر عدو البقرة    - دة    45الن ال    91،  82،  64،  14، المائ ، 60، األنف

ة  راف 129، 120، 83التوب ھ 150، األع صلت 19، 15، 8، القصص 80، 39، ط ، 19، ف

 .14، الصف 60، 1، الممتحنة 6، األحقاف 34، 28

 .9، 8، المجادلة 62، 2، المائدة 30، النساء 98، 97، 85البقرة  :  -

 .31، الفرقان 112األنعام  :  -
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رة       :   - ران   61البق ونس  152، األعراف  123، 112، 26، آل عم ، ی

: الخسران. 8، المنافقون   20، المجادلة   44، المعارج   43، القلم   37،  34، النحل   134، طھ   27

 .45، الشورى 103، الكھف 153آل عمران 

ام   - ر31األنع ونس 9اف ، األع ج 45، ی ون 11، الح ر 103، المؤمن ، الزم

 .45، الزخرف 15

ران     220،  205،  60،  30،  27،  11البقرة   :    - ساء   63،  41، آل عم ، الن

دة 26 راف 64، 33، 32، المائ ال 142، 127، 103، 86، 85، 56، األع ، 74، 73، األنف

ونس  ود 64، 33، 32ی ف 116، 85، ھ د 73، یوس ل ،25، الرع راء 48 النح ، 4، اإلس

شعراء  ل 152ال صص 88، 14، النم وت 83، 77، 4، الق د 28، ص 36، 30، العنكب ، محم

 .12، الفجر 22

رة    ا :     - ران  91، 87، 85، 61،  54لبق ، 183، 181، 112، 21، آل عم

، 150، األعراف  151، األنعام 95، 30،  27، المائدة   157،  155،  93،  92،  66،  29النساء  

ال  ة 30األنف ف 5، التوب راء 9، یوس ھ 33، 31، اإلس صص 40، ط ، 33، 20، 19، الق

 .12، الممتحنة 28، 26، 25، غافر 26، األحزاب 24، العنكبوت 14الشعراء 

 .4، محمد 107، التوبة 57، األنفال 64المائدة  :  -

 .13، ص 65االنقسام الحزبي الزخرف -

ام   : - ر  65األنع ریم 10، الحج صص  69، م روم  54، 15، الق بأ 32، ال ، 54، س

 .51، القمر 83الصافات 

رة               :الیھود:   - ، 65،  61،  59 البق

ران  ، آل246، 211، 146 ،145، 140، 119، 103 -99، 92 -85، 81 -75، 66 عم

ساء 183 -181، 112 -110، 24، 23، 19 ، 157 -153، 66، 61، 60، 52، 51، الن

دة 160 -159 راف 110، 71، 70، 64 -59، 43، 41، 32، 21، المائ ، 163، 162، األع

ة  صف 17الجافی رة   ، 5، ال ساء 75، 2 البق دة 46، الن ، 18، 13، المائ

ال 41 رة      ، 91، األنف دة 97 البق ، 82، المائ

دة    140،  135،  113،  111 البقرة       :  ة   18،  17، المائ ، التوب

رة           31،  30 تھم البق رة     ،  120، عدم رضاھم عمن ال یتبع مل دة    62 البق ، 69، المائ

 .22 الحج ، 17الحج 

رة    ا ::   - ، 73، الحجر    13،  7، األعراف    258،  177،  142لبق

ارج    17، الرحمن   38، الزخرف   5، الصافات   60،  28، الشعراء   16 مریم ، المزمل  40، المع

راء  : ، 40 أ ، 70 اإلس ھ ، 7 النب ، 12 ط

اف  ات 24األحق رة ، 16، النازع رف 74 البق     ، 51، الزخ

ران   ، 9، ق34، یس 19، المؤمنون 4، الرعد  99 األنعام    ، 41 آل عم

ریم  ان 62، 11م زاب 5، الفرق افر 42، األح تح 55، غ ر 9، الف سان 38، القم ، 25، اإلن

رة   ریم ، 7، ق74 البق :    ، 90 م

ا     ،  14، الحشر    15، القصص   82،  77، الكھف   67 یوسف     فیھ

راف  راف 12 القصص  ، 137، 124، 111األع ، 100، یوسف 113، األع

، األعراف  20، یوسف  19 الكھف   ،78 یوسف      

ونس 124 صص  ، 88، ی ونس   ، 4 الق ، 88 ی

رف 79والقصص  شعراء :   ، 53، الزخ  ، 146 ال

ود  راھیم 78، 65 -64ھ ود   ، 4، إب  ، 88، 76، 75 ھ

ة         . 101،  97،  96،  94األعراف    :    ،  110 -107 التوب

رة  ران 158، 127، 125 البق دة 97، آل عم ال 97، 2، المائ ج 35، األنف ، 26، الح

ور 33 ریش 4، الط رة  الب  . 3، ق رة   ، 125ق ، 144 البق

دة 217، 196، 191، 150، 149 ال 2، المائ ة 34، األنف راء 28، 19، 7، التوب ، 1، اإلس

ج   تح 25الح راء  ، 27، 25، الف    ، 7، 1 اإلس

رة   ، 21  راف 187، 114 البق ة 31، 29، األع ، 18، 17، التوب

  ، 77 الكھف     ، 94 الكھف       ،  18، الجن   40الحج  

صافات      : ، 53، األحزاب   87 األنفال    ، 97 ال

ة    صص   ، 107 التوب افر 38 الق    ، 36، غ

شعراء 82، الحجر 74 األعراف  صافات ، 149، ال  ، 95  ال

 ،41، العنكبوت 52 النمل  

زاب - شر 13 األح رة :  ، 2، الح ل 247 البق ، 34، 23، النم

ف  راف  ،35، 20، ص 79الكھ ام ، 36، ق 58 -57 األع ، 165 األنع

 .142، 74، 69األعراف 

شعراء   ،  :  - ، الزخرف 73ال

ام  ا   ،26 ریم 74ألنع افر     ،42، م  ،45، 28غ

ام     راء    ، 81األنع ، 42، 40اإلس

 .37غافر       ،48غافر   
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ران     213لبقرة   :      - ساء    102،  85،  83، آل عم دة   125، الن ، المائ

ام 3 ل 162، 161، 125، 70، 14، األنع زاب 91، النح ر 35، األح ، 22، 12-11، الزم

افر   شورى  33، فصلت  66غ ة 13، ال ة ،14، الجن  9، الصف  19، 18، الجاثی ، 5، 4 البین

شورى  78، الحج 29، الكھف 99یونس        2-1 النصر    ،8، ال

رة       دة 285، 211البق ام 3، المائ اء 70، األنع ، 92، األنبی

ون  صص 52المؤمن سجدة 61، الق ر 18، ال ى 14 -11، الزم  5 ، 14، األعل

رة    7،  6الفاتحة       ران    208،  142،  135،  132،  131،  112، البق ، آل عم

ساء  101، 85، 67، 51، 20، 19 دة  125، الن ام 16، المائ ، 161، 153، 36، األنع

ونس  33، التوبة 29األعراف   ود  25، ی ریم  76، النحل  40، یوسف  56، ھ اء  36، م ، األنبی

ج 92 ون 78، 54، الح ور  73، 52، المؤمن روم 46، الن ان ، لق43، 30، ال س  22م ، 4، ی

ر 61 صلت 54، الزم شورى 33، ف رف 53، 13، ال تح 63، 61، 43، الزخ ، 20، 2، الف

 .5، البینة 13، الجن 22، الملك 9، الصف 28

رة  :  - ران  153، 136، 108، 82، 20 -2البق ساء  193، آل عم ، 136، 57، الن

، 24، 23، التوبة 106 ،105،  65 -63، األنفال   159،  158، األنعام   6، المائدة   175،  173

د  راھیم 29، 28الرع ل 23، 18، إب ف 97، النح ریم 108، 103، 44، 30، الكھ ، 60، م

بأ  70، األحزاب 19، 16، 15، السجدة 45 -43، 15، الروم  94، األنبیاء   112، طھ   96 ، س

د  8، فصلت  85، 84، غافر   18،  17،  10، الزمر   7، فاطر   37  -15، الحجرات  3-1، محم

ة 18 ابن4-1، الجمع ة 8، التغ رة    ، 7 -1، البین ، 277، 82، 62، 25لبق

ة  9، 4، األنفال  42، األعراف   93،  69،  9، المائدة   173،  122،  57النساء   ، 23، 11، التوب

د  راھیم 29الرع ریم 107، 30، الكھف 23، إب ھ 96، 60، م ، 23، 14، الحج 82، 75، ط

ون 56، 50 ور 100، 51، المؤمن شعراء 71 ،70، الن ل 227، ال صص 19، النم ، 28، الق

بأ  31، األحزاب  19، السجدة 8، لقمان  45،  15، الروم   14،  10، العنكبوت   80،  67 ، 4، س

اطر 37، 11 افر 28، 24، ص 37، 10، 7، ف صلت 58، 40، غ شورى 46، 33، 8، ف ، ال

ة 26، 23، 22 اف 30، 21، 158، الجاثی د 15، األحق تح 12، 2، محم الق ، الط29، الف

شقاق 11 روج 25، االن ین 11، الب ة 6، الت صر7، البین دة  . 3، الع ین، المائ ام 50الیق ، األنع

د75 ر 2، الرع ل 99، الحج سجدة 82، 3، النم دخان 24، ال ة 7، ال ، 32، 20، 4، الجاثی

ة   36، الطور   20، الذاریات   15الحجرات   دة         .95، الواقع المائ

د 16، 15 ور ،16، الرع زاب 40 الن ر 43، األح شورى 22، الزم د 52، ال ، 28، 9، الحدی

رة             .11، الطالق   8الصف   ، آل 272، 213، 120البق

ران  ساء 73عم دة 175، الن ام 67، 16، المائ ، 125، 111، 88، 71، 39، 35، 25، األنع

راف 149 ة 186، 178، 43، 30، األع ونس 115 ،37، 28، 24، التوب ، 57، 35، 25، ی

د 111، یوسف 108، 100 راھیم 33، الرع ل 4، إب راء 9، النح ، 97، 84، 19، 15، اإلس

، 92، 36، النمل  46، 40، النور 16، الحج 123، طھ 76 -74، مریم 57، 17، 13الكھف  

وت    56القصص   روم    69،  62،  6، العنكب بأ    29، ال اطر    50، س ، 36، 23،  18، الزمر    8، ف

افر  37 شورى  33، غ ة 46، 44، 13، ال د  23، الجاثی ابن  17، محم م 11، التغ ، 7، القل

سى    3اإلنسان   د    20، عب شمس    10، البل ل  8، ال رة        . 12، اللی  ، آل253البق

، طھ 21، اإلسراء 76، یوسف 4، األنفال 165، 132، 83، األنعام 96، 95، النساء   163عمران  

افر 75 اف32، الزخرف 15، غ د 19 ، األحق ة 10، الحدی     .11، المجادل

ران       :    ساء    135،  17آل عم دة   110،  106،  64، الن ، المائ

ود  114،  80، التوبة   74 افر  50، الحج  114، 90، 52، ھ شورى  55، غ د  5، ال ، 19، محم

ذاریات  ة 18ال افقون 4، الممتحن وح 5، المن ل 10، ن صر 20، المزم رة ،3، الن ة، البق  التوب

دة  110، 26،  18،  17، النساء   136 -135،  90 -86آل عمران    . 160 ، 39، المائ

ة 153األعراف   ود  112، 104، التوب ریم  25، اإلسراء 5-3، ھ ان 60، م ، 71، 70، الفرق
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ر  شورى 54، 53الزم ریم 25، ال روج 8، التح رة  ، 10، الب ساء 255البق ، الن

ونس 85 ھ 87 -85ریم ، م3، ی اء 109، ط بأ 28، األنبی افر 23، س ، 86، الزخرف 18، غ

 .19االنفطار 

ران   :    - ساء 132آل عم دة 59، الن ، 92، المائ

ال  ور 46، 20، 1األنف د 54، الن ة 33، محم ابن 13، المجادل  ، 12، التغ

 .12، التغابن 33مد ، مح56، النور 92، المائدة 59، النساء 

رة   ): (   - ونس 13لبق   104، ی

ام ا  ونس  163، 71، 14ألنع    ،12 ، الزمر91، النمل 72، ی

دة   60النساء   ة  11، الزمر  91، النمل  36، الرعد  117، المائ ة  31، التوب    5، البین

   90 76       ،21الرعد        ،12الفلق    

ران     15 راف 21آل عم   90     29، األع

  112     104 110 114  112 

 157  17. 

-   ) :(   14  15. 

-   )(:    77    

77    183     4   

216 246    154   77     178       

180    77    33. 

رة اهللا  ) (       - ران 21البق ، 51، آل عم

ساء  دة 36الن ام 117، 72، المائ راف 102، األنع ونس 65، 59، األع ود 3، ی ، 50، ھ

ون  77، الحج    36، النحل   99، الحجر   123،  84،  61 ریم  32، 23، المؤمن ، 65، 36، م

ھ  اء 14ط ل ، الن92، 25، األنبی وت 45م س 56، 36، 17، 16، العنكب ر 61، ی ، الزم

رة      ،3، نوح   62، النجم   64، الزخرف   17،  15 ، 139، 83البق

ام    146النساء   ونس    29، األعراف    151، األنع وت    22، ی ان    65، العنكب افر   32، لقم ، غ

رة         ،5، البینة   65،  14 افر 54، الزمر  34، الحج  131البق    66، غ

رة   ران 255، 163البق ساء 62، 18، 6، 2، آل عم دة 171، 87، الن ، 73، المائ

ال                ،153، األعراف   106،  102األنعام   ود    44األنف ، 123، ھ

ف  د 67یوس ریم 31، الرع ج 64، م روم 76، 17، الح سجدة 4، ال بأ 25، ال ، 25، س

ار  ام 113    ،19االنفط ج 124، 62، 57، األنع ل 69، الح ، 78، النم

صص  ر 88، 70الق شورى 46، الزم رة    ،10، ال ، آل 91، 41، 13البق

ران   ساء 193، 179، 72عم دة 171، 170، 136، 47، الن راف 111، المائ ، األع

   ،8، التغابن 28،  7، الحدید   31، األحقاف   107، اإلسراء   86، التوبة   158

افر  42، األحزاب 58، الفرقان 130، طھ  11، مریم   98، الحجر   41آل عمران    ، 55، غ

ة 49، 48، الطور 40، 39ق  ة 96، 74، الواقع سان 52، الحاق    ،26، اإلن

رة  ران 282، 278، 233، 231، 223، 203، 196، 194، 189البق ، 102، آل عم

ساء 200، 130 دة 131، 1، الن ر 96، 88، 57، 35، 11، 8، 7، 4، 2، المائ ، الحج

زاب 69 رات 70، األح د 12، 10، 1، الحج ة 28، الحدی شر 9، المجادل ، 18، 7، الح

ة  رة    .1، الطالق 11الممتحن ران 150البق دة 173، آل عم ، 44، 3، المائ

ال  103، النساء 239،  203،  200،  198،  152البقرة      ،21الرعد   ، 45، األنف

زاب  ة 41األح رة    ،10، الجمع وت 172، 152البق بأ 17، العنكب  ،15، س

ران        ان    77، الحج    43آل عم نجم    37، فصلت    60، الفرق سان   62، ال ، اإلن

ق 26 رة    ،19، العل ران 43البق ج 43، آل عم الت 77، الح  ،48، المرس

رة     ساء 110، 83، 43البق ام 103، 77، الن راف 72، األنع ، 29، األع

ونس  ود 105، 87ی راء 114، ھ ھ 78، اإلس ج 14، ط ور 78، الح وت 56، الن ، العنكب

رة    20  13  33  31 30  45 البق

رة      ،41، الحج  11، 5، التوبة  277 ، 67، الحجر  125، النحل  61البق

صص  شورى ، 87الق راف     ،15ال راء  180، 56، 55، 29األع ، اإلس

افر 110 ة     ،65، 60، 50، 49، 14، غ ون 105التوب ، 51، المؤمن

ران  170البقرة      ،13، 11التوبة سبأ   ، 95، آل عم

ام  راف 155، 153، 106األنع ونس 158، 3، األع ل 109، ی ھ 123، النح ، 90 ، ط

افر    55، الزمر   21، یس   2، األحزاب   21،  15، لقمان   112العنكبوت   ، الزخرف   38، غ

ة 61 ة 18، الجاثی ة   ،18، القیام تقامة التوب ونس 7االس ود 89، ی صلت 112، ھ ، 6، ف
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دثر     ،9الحجرات    ،15الشورى   دثر      ،3الم  ،4الم
دثر  رات   ،7الم ال  ،142الحج رات 1األنف   ،10، 9، الحج

دة        ،34، فصلت   96المؤمنون     ة    35المائ ، الحج  86، 73،  41، التوب

ان      ،19لقمان        ،9، التحریم   52، الفرقان   78 لقم

 .91النحل     5    ،19

رة    )  (      - ، 11البق

ام             ،85،  56األعراف   ، 32اإلسراء              151األنع

ان       42         ،68الفرق

، الفجر   34، اإلسراء    151األنعام              ،30اإلسراء    

الحجرات      151     ،17

، 10، یوسف  151، األنعام 95، المائدة 29النساء        ،12

صص  راء 9الق ة 33، 31، اإلس دة         ،12، الممتحن ، 51المائ

ساء                  ،13الممتحنة   دة    135 الن ، 48، المائ

 .37، اإلسراء 18لقمان     ،26، ص 89، یونس 49

ساء    )  – (    -  171الن

دة            63 المائ

 .9، 8الممتحنة        90النحل 

-         ) (             

ام         ان  157،  33، اإلسراء    151ألنع رة       ،68، الفرق البق

  .115، النمل 173البقرة      ، 275

ج        :)(    - ، 30الح

 .12الحجرات    

 .17النور      :)(    -

ر    :  - ة14، 11، 2الزم  ،5، البین

 .14،65، غافر32، لقمان 65، العنكبوت22، یونس 29 األعراف   

صافات 40الحجر              - ، 40، ال

 . 83، الزمر 160، 128، 74

، 195األعراف       ،3التغابن   ،   :    -

 ، 4المنافقون

شعراء     - رة    ،33،ق 89ال البق

 األحزاب     ، 10، القصص   14، الكھف   10، األنفال 126ان  ، آل عمر  260

53. 

-100، األعراف 46، األنعام155، النساء7البقرة  :       -

ونس 101 ة 74، ی ل 93، 87، التوب روم 108، النح س 59، ال افر 65، ی ، 35، غ

 .3، المنافقون 23، الجاثیة 16، محمد 24الشورى

رة     :       - دة  74،88البق ام  13،المائ ، الحج  43، األنع

 .16، الحدید 22، الزمر 53

ة    :  ،5األحزاب    :       - ة   :    8التوب  ،15التوب

 .60التوبة    ،45التوبة  

 .63المؤمنون  ، 3األنبیاء  ،22النحل :  -

، 179األعراف    ،14الحشر : )(    -

ج  ال   46الح شعراء 12األنف تح 200، ال د 4، الف    ، 27، الحدی

 .225البقرة    ،5الصف  

تح 44 ص:   - شعراء  24 ، الف ة ، ال د آی ل 33 ، الی صص ، ا12، النم ، 32لق

 .49، الشعراء 71طھ : التھدید بقطع ید الحق

 .38، 33المائدة :     -

رة    ا   :  - وح    19لبق ران        7، ن دة     ،119 ، األنامل آل عم ، 28المائ

 .29، اإلسراء 19، إبراھیم 14، الرعد67، التوبة 65، 64

راف ا  ،  : - زاب 93، 68ألع ن39، األح ، 28، الج

 .84، الصدق الشعراء 45، العنكبوت 27، القصص 32، الفرقان 121البقرة  
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د ، :   - ق     ( ،3محم ي ملح دم ف ھ موضع متق د ل ) 2یوج

 .19لقمان   ، 78آل عمران  

 .22 لقمان ،79، األنعام 20البقرة   :  -

 .1، عبس 22المدثر ، :  -

 .31النور ،  :   : -

 .51القلم   :   -

ران  ، :   :  - دة167، 118آل عم ، 89، 41، 32، 30، المائ

 .8، الصف65، یس4، األحزاب 15، النور 5، الكھف 19إبراھیم 

 .5المنافقون   : -

 .51، النور7، المائدة 46، النساء   : -

       ،46، النساء 93البقرة  ،    :   -

 .18الحجر    ،26فصلت ،  

 .16، السجدة 191آل عمران   : -

 .29، المعارج 12، التحریم 35، األحزاب 31، 30، النور 91اء  األنبی:-

ور   ،  :   - ران    ،       ،3،  2الن ساء    14آل عم ، 27، الن

 .59التوبة 

رة  : - ران 43البق دة 43، آل عم ة 55، المائ ، 24، ص 112، التوب

 .9لزمر  ا، 29، الفتح 26، الحج 125، البقرة 

 .9، الشفة، البلد 1، الشرح 125األنعام : -

 .45المائدة ،   -

 .84، 30، سلبیة الدم البقرة 2الخلق  العلق  : -

 .12، التحریم 72، ص 9، السجدة91، األنبیاء 29، مریم 29الحجر : -

 .16 ، التغابن9، الحشر 23، النجم 16، ق 53سلبیة النفس یوسف:  -

 .172الذریة األعراف    :-

رة    ا             :  - ام   286لبق ، األنع

 .62، المؤمنون 42، األعراف 152

-  :                    

         ،61النور     

               ،17الفتح     

 .50األحزاب    

رة   :      - ساء    143البق ، األحزاب  75، القصص  89، 84، النحل   41، الن

 .15، المزمل 8، الفتح 45

. 

ران     :- دة    20آل عم ود  ،93، 79، 68، 62، األعراف  99،  92، المائ ، الرعد  57 ھ

اء 35، النحل 40 ور 106، األنبی وت 54، الن شورى17، یس 18، العنكب اف 48، ال ، األحق

 .28، الجن 12، التغابن 35، 23

شورى   92، األنبیاء   93، النحل   118، ھود   19، یونس   48، المائدة   213 البقرة   : ، ال

.33، الزخرف 8  

ران    : - ساء 114، 110، 104، 21آل عم دة 114، الن ، المائ

ام 79، 78، 63 راف 69، األنع ة 199، 165، 157، األع ود 112، 71، التوب ، 116، ھ

 .9، األعلى 55، الذاریات 17، لقمان 21، النور 77، 41، الحج 55، مریم 90النحل 

 .112االستقامة في العمل ھود :   -

ساء  :  :    - ام 84الن  ،7، الطالق 52، األنع

 . 12، الممتحنة 18الفتح :  
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اري شرح صحیح البخاري، تحقیق           :              .1 تح الب ف
 .438، ص11ھـ، ج1380عبد العزیز بن باز، القاھرة، المطبعة السلفیة، 

د         :               .2 سنن أبي داود، تحقیق محم
 .111، ص4ت، ج.محي الدین عبد الحمید، دار إحیاء السنة النبویة، د

ة، :  .3 سطین، وزارة الثقاف ة رشدي األشھب، فل سطین، ترجم ضیة فل  ق
 .53م، ص1999، 1ط

 ).بتصرف (255-38، ص .4
ات.5 ودة : صائب عریق دس، دار الع رات، الق شر، االنتفاضة والتغیی للدراسات والن

 ).بتصرف (65-13م، ص1990، 1ط
ق، ط           :    .6 ومي للدراسات والتوثی ، 1 أیام فلسطینیة، غزة، المركز الق

 .57، ص12ع
ى        :   .7 لو حت ذ أوس صراع من سطیني لل د الفل رن، البع راع الق  ص

ة  1998 سة العربی ومان، األردن، المؤس د ش د الحمی سة عب روت، مؤس م، بی
 ).بتصرف (198-159م، ص1990، 1ات والنشر، طللدراس

زة  :  .8 وبر، غ ة أكت تنتاج األول النتفاض تراتیجیا، االس دس اس  مق
ات   دس لدراس ز الق ر،  3، 2ع, ،مرك ایر، فبرای  65-57م، ص2001، ین

 ).بتصرف(
 .151 القضیة الفلسطینیة، ص:  .9

 .31-30، ص .10
 ).رفبتص (108-97، ص .11
حایا     :  .12 داد ض ن أع ي ع ر تقریب ق، تقری ة للتوثی ة المركزی  اللجن

 ).بتصرف (6-1م، ص2009-3-1وخسائر الحصار والحرب األخیرة، غزة،
 تقریر شامل یرصد أوضاع األسرى في         :        .13

 .3م، ص2009سجون االحتالل، الدائرة اإلعالمیة، غزة، ینایر، 
 ).بتصرف (29-17، 19، 3-2، ص .14
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 ).بتصرف (11-7، ص .15
ة      :                      .16 سیرة النبوی تحقیق  ,  ال

ة مصطفى       , عبد الحفیظ شلبي    , إبراھیم االبیاري   , مصطفى السقا    اھرة  مطبع الق
 )  بتصرف .(351 _350ص , 1ج , م 1955 ,2ط, البابي   الحلبي 

صادیة في قطاع            :     .17 ة االقت  الحصار واإلغالق على الحال
سطین         , غزة  17/10/2007,غزة   ,  مؤتمر االئتالف الوطني لمكافحة الفقر في فل

 )بتصرف  (3_1ص , 
الم:  ..18 س الع ان,أطل روت لبن صغار, بی ة ال ص   ,م 1998ط , مكتب

 ).بتصرف(141
صنیف أح :    .19 سطین ت , .org.marefa.wwwزاب فل

 ).بتصرف (org.wikipedia.ar://http, الموسعة الحرة , ویكبیدیا
سلم، تحقیق      :                .20 صحیح م

صر    اقي، م د الب ؤاد عب د ف ة، ط محم ب العربی اء الكت ، 2م، ج1955، 1، دار إحی
 .980ص

صحیحة  :      .21 ث ال سلة األحادی اض، 2، جسل ، الری
 .610، ص م1995 -ھـ  1415،مكتبة المعارف للنشر والتوزیع

 .1987، ص4 صحیح مسلم، ج: .22
نن :             .23  س

ذ ي، طالترم ابي الحلب ة مصطفي الب راھیم عوض، مصر، مطبع ق إب ، 2ي، تحقی
 .350، ص4م، ج1975

 .175، ص4 سنن الترمذي، ج: .24
 .154، ص1 سنن أبي داود، ج:  .25
 .69، ص1 صحیح مسلم، ج: .26
 .1478، ص3 ، ج .27
 .1456، ص3 ، ج .28
تح :        .29 اري، ف اري شرح صحیح البخ الب
 .121، ص13ج
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 .1458، ص3 صحیح مسلم، ج: .30
 .194، ص4 سنن أبي داود، ج:  .31
فتح الباري شرح صحیح البخاري، :        .32
 .377، ص5ج

 .1460، ص3 صحیح مسلم، ج:، 127، ص13، ج  .33
                                                     .    1460، ص3صحیح مسلم، ج:  .34
  .203، ص4سنن أبي داود، ج:   .35
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