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  لمستخلصصاا
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  يیحي  االشرريیفف  إإشرراافف  االددكتووررةة:  ررجاء

  كليیة  ااالقتصادد  ووااإلددااررةة  -قسمم  ااإلددااررةة  االعامة
  جامعة  االملكك  عبدداالعززيیزز  بجددةة
  االمملكة  االعرربيیة  االسعوودديیة
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هھھھددفتت  هھھھذذهه  االووررقة  إإلى  بيیانن  أأسبقيیة  االتشرريیع  االقررآآني  في  تقدديیمم  مناهھھھج  ووخطططط  ووإإستررااتيیجيیاتت  على  أأساسس  

  االكووااررثث  االحاددثة     بإددااررةة   االباحثة  علمي  معيیارريي  شموولي  يیهھتمم   حيیثث  تناوولتت  فيیهھ وواالممكنة  االحددووثث.
)  منن  سووررةة  ااألنفالل٬،  ووااستخددمتت  االباحثة  فيیهھا  60نمووذذجج  منن  نماذذجج  االقررآآنن  االكرريیمم  تمثلتت  في  ااآليیة  (

  المصاددرر  وواالمررااجع  ووااألبحاثث  ووااألددبيیاتتاالمنهھج  ااالستقرراائي  ااالستنباططي  كمنهھج  للددررااسة٬،  ووااستعانتت  ب
  للبحثث  ٬،  ووقدد  تووصلتتاا   تناوولتت  إإلى  اال  لسابقة  كأددااةة   أأنن  ااآليیة  االكرريیمة  قدد عدديیدد  منن  االنتائج  منن  أأهھھھمهھا

مررااحلل  إإددااررةة  االكووااررثث  علميیا ً ووعمليیا ً ووحووتت  إإعجاززاا ً إإدداارريیا ً سبقق  االتشرريیعاتت  ووااالستررااتيیجيیاتت  وواالنظظمم  
ووبذذلكك  يیتضح  أأنن    ررةة  االكووااررثث  بصووررةة  خاصةااإلدداارريیة  االمعاصررةة  في  فنوونن  ااإلددااررةة  عامة  ووفنوونن  إإدداا

فيینبغي  أأنن  نعيیدد  االبحثث  وواالكشفف  ووااالططالعع  وواالددررااسة  على    االبشرريیة  إإددااررةة  االكووااررثث  منذذ  أأنن  خلقق  هللا
االقررآآنن  ما  مالمح  وومظظاهھھھرر  ااالعجازز  ااإلدداارريي  في  االقررآآنن  االكرريیمم  لنقفف  عندد  االنتيیجة  االكبررىى  ووهھھھي  أأنن  

  فيیهھ  بصووررةة  أأوو  بأخررىى  تستلززمم  منا  بيیانهھا  ووتووضيیحهھا.  فررطط  منن  شيء  ووما  ترركك  شيیئا  إإال  ووتناوولهھ  ووتحددثث
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  االمحتوويیاتت
  

  
  

  قائمة  ااألشكالل
  

  االصفحة  عنوواانن  االشكلل
  11  ووااألززمة):  االفررقق  بيینن  االكاررثة  1شكلل  (

  13  ):  مررااحلل  إإددااررةة  االكووااررثث  ووااألززماتت2شكلل  (

  
  

  قائمة  االجددااوولل
  

  االصفحة  عنوواانن  االجددوولل
  11  ):  االفررووقق  بيینن  االكووااررثث  ووااألززماتت1جددوولل  (

    

  االصفحة  االمووضووعع
  1  االمستخلصص

  3  االمقددمة

  االتفاسيیرر  االشررعيیة  للنصص  االقررآآني

  6-4  تفسيیرر  االططبرريي

  8-6  تفسيیرر  اابنن  كثيیرر

  8  تفسيیرر  االسعدديي

  االمسح  االعلمي  للنصص  االقررآآني

  10-8  االددررااساتت  االسابقة

  االتفسيیرر  االعلمي  االمتخصصص  للنصص  االقررآآني

  10  تعرريیفف  االكاررثة

  11  وواالكاررثةأأووجهھ  ااالختالفف  بيینن  ااألززمة  

  12  أأنووااعع  االكووااررثث

  13-12  مررااحلل  إإددااررةة  االكووااررثث  ووااألززماتت

  15-13  أأبررزز  االكووااررثث  االتي  حددثتت  في  االعالمم

  16-15  االميیثاقق  ااإلنساني  وواالمعايیيیرر  االددنيیا  لمووااجهھة  االكووااررثث

  17  لخاتمةاا

  18  االمررااجع
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  االمقددمة:
أأنززلل  هللا  االقرراانن  االكرريیمم  معجززةة  وومنهھج  في  جميیع  ااالختصاصاتت  وواالعلوومم  منهھا  االتي  قدد  ااددرركهھا  االبشرر  
وومنهھا  ماززاالتت  بالغيیبب٬،  يیقوولل  اابنن  االقيیمم:  "إإنن  االشرريیعة  مبناهھھھا  ووأأساسهھا  على  االحكمة  وومصالح  االعبادد  في  

االووجوودد    االمعاشش  وواالمعادد٬،  ووكلل  خيیرر  في  االووجوودد  فإنما  هھھھوو  مستفادد  منهھا  ووحاصلل  بهھا  ووكلل  نقصص  في
فسببهھ  منن  إإضاعتهھا٬،  فالشرريیعة  عموودد  االعالمم  ووقططبب  االفالحح  وواالسعاددةة  في  االددنيیا  ووااآلخررةة"  (اابنن  االقيیمم٬،  

1973  :3  .(  
إإنن  االقررآآنن  االكرريیمم  قدد  حوواا  في  جوواانبهھ  ددررووسا  عظظيیمة  ووقدد  فسررهھھھا  االعلماء  كلٍل  حسبب  ااختصاصهھ  وومنن  

تى  االعبررةة  وواالتعلمم  منهھا  في  ش  بيینهھا  ددررووسس  في  علمم  ااإلددااررةة٬،  ووقدد  ذذكرر  االقررآآنن  منن  االقصصص  مايیكفي  ألخذذ
جوواانبب  ااإلددااررةة  وومنهھا  إإددااررةة  االكووااررثث٬،  فقدد  حملل  االقررآآنن  بيینن  ططيیاتهھ  االكثيیرر  منن  أأسسس  إإددااررةة  ااالكووااررثث  
ووااالززماتت  ووااألسلووبب  االعلمي  لمنعهھا  وواالتخفيیفف  منن  حددتهھا  ووأأهھھھميیة  االتحضيیرر  لمووااجهھتهھا  قبلل  ووقووعهھا  

بَاطِط  ااْلَخيْیلِل  للتغلبب  عليیهھا  بأقلل  االخسائرر  االممكنة  ووقوولهھ  تعالى  (وَوأأَع ِ  ةةٍ  وَوِمنن  رّرِ نن  قوُوَّ ا  ااْستطََطْعتمُم  ّمِ ددُّوواا  لَهُھمم  مَّ
 ُ يیَْعلَُمهُھمْم  وَوَما  تُنِفقُ   كمُْم  وَوآآَخرِريینَن  ِمنن  ددوُوِنهِھمْم  َال  تَْعلَُموونَهُھمم ُ اا�َّ  ِ وَوَعددوُوَّ   اا�َّ ِبيیلِل  وواا  ِمنن  َشْيٍء  ِفي  س َ ترُْرهھھِھبوُونَن  ِبهِھ  َعددوُوَّ

  إِإلَيْیكمُْم  وَوأأَنتمُم ْ  ِ  يیوَُوففَّ   َال  تظُْظلَُموونَن)  نمووذذجا  الددااررةة  االكووااررثث  وومووااجهھتهھا.  اا�َّ
املل  لمووااجهھة  االكووااررثث  وواالتع  ووااالستعدداادد  إإنن  االمجتمعاتت  تحتاجج  إإلى  إإحددااثث  تغيیيیررااتت  شاملة  في  االتخططيیطط

ئة  فالبدد  منن  تهھيی  فال  يیووجدد  مجتمع  ووال  فرردد  في  مأمنن  منهھا  للتخفيیفف  منن  آآثاررهھھھا  ووتقليیلل  أأخططاررهھھھا  معهھا
  وولتووعيیة  جميیع  اافرراادد  االمجتمع  االكووااددرر  االمددرربة  ووتنظظيیمم  االب   كبيیرراا   االمووضووعع  ااهھھھتماما رراامج  لمنح  هھھھذذاا

٬،  فليیسس  هھھھناكك  مجالل  للشكك  في  أأنن  االكووااررثث  جززء  محوورريي  في  بضررووررةة  االتعاوونن  لمووااجهھة  االكووااررثث
  ووبمنهھجيیة     جدديیة٬،   بططرريیقة   االبحثث  ووااالططالعع  وواالتفكيیرر   يیقتضي  ضررووررةة   ووهھھھذذاا   االبشرريیة٬،   االحيیاةة ووااقع

نددما  يیكوونن  ااالستعدداادد  مبني  على  االعلمم  وواالمعررفة  ووبأساليیبب  مططووررةة  علميیة٬،  ووبشكلل  فعالل  في  ااألمرر٬،  فع
  .تكوونن  االنتائج  أأفضلل  وونسبة  االضرررر  أأقلل  ووتكوونن  صعووبة  إإعاددةة  ااألووضاعع  إإلى  ططبيیعتهھا  أأقلل  جهھدد  ووتكلفة

  بإططارر  عملل  هھھھيیووغوو   بااللتززاامم   ااالستررااتيیجيیة    وولذذلكك  تعهھددتت  حكووماتت  عدديیددةة   أأهھھھدداافهھ ووبتططبيیقق  ووتنفيیذذ
  ووإإنشاء     االمستدداامة٬، وواالمتمثلة  في  إإددررااجج  االحدد  منن  خططرر  االكووااررثث  في  االسيیاساتت  وواالخطططط  ااإلنمائيیة
  ووتقوويیة  االمؤؤسساتت  ووااآلليیاتت  وواالقددررااتت  على  مووااجهھة  االمخاططرر  للحدد  منهھا٬،  وواالتأهھھھبب  لحاالتت  االططووااررئئ.

     االووررقة   هھھھذذهه   في   االباحثة   االعووتحاوولل   ااإلعجازز   ااإلددااررييتووضيیح   ااآليیة٬،  لمي   االنظظمم  وو  في االذذيي  سبقق
ووتسلطط  االضووء  على  مالمح  ااألسلووبب  االعلمي  لمووااجهھة    ٬،وواالتشرريیعاتت  ووااألحكامم  ااإلدداارريیة  االمعاصررةة

  ووااررتباطط  ااآليیة  االكرريیمة  بمررااحلل  إإددااررةة  االكووااررثث  علميیا.  االكووااررثث  االذذيي  ذذكرر  في  االقررآآنن
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  االتفاسيیرر  االشررعيیة  للنصص  االقررآآني:
  :جامع  االبيیانن  عنن  تأوويیلل  آآيي  االقرراانن)  تفسيیرر  اابنن  جرريیرر  االططبرريي  (

كمُْم)  :االقوولل  في  تأوويیلل  قوولهھ  ِ وَوَعددوُوَّ   اا�َّ ةة ٍ وَوِمنْن  رِربَاطِط  ااْلَخيْیلِل  ترُْرهھھِھبوُونَن  ِبهھ ِ َعددوُوَّ   ﴿وَوأأَِعددُّوواا  لَهُھمْم  َما  ااْستطََطْعتمُْم  ِمنْن  قوُوَّ
بيینكمم  ووبيینهھمم  عهھدد٬،  إإذذاا  ﴿ووأأعددوواا﴾٬،  لهھؤؤالء  االذذيینن  كفرروواا  برربهھمم٬،  االذذيینن    :قالل  أأبوو  جعفرر:  يیقوولل  تعالى  ذذكررهه

﴿ما  ااستططعتمم  منن  قووةة﴾٬،  يیقوولل:  ما  أأططقتمم  أأنن      =خفتمم  خيیانتهھمم  ووغددررهھھھمم٬،  أأيیهھا  االمؤؤمنوونن  با�  ووررسوولهھ
﴿تررهھھھبوونن  بهھ  عددوو  هللا  ووعددووكمم﴾٬،    =تعددوّوهه  لهھمم  منن  ااآلالتت  االتي  تكوونن  قووةة  لكمم  عليیهھمم  منن  االسالحح  وواالخيیلل

  هللا  ووعددووكمم  منن  االمشررك   .ووبنحوو  ما  قلنا  في  ذذلكك  قالل  أأهھھھلل  االتأوويیلل  .يیننيیقوولل:  تخيیفوونن  بإعددااددكمم  ذذلكك  عددووَّ
حددثنا  أأبوو  كرريیبب  قالل٬،  حددثنا  اابنن  إإددرريیسس  قالل٬،  سمعتت  أأسامة  بنن  ززيیدد٬،  -  ١۱٦٢۲٢۲٤:ذذكرر  منن  قالل  ذذلكك  *

  ﴿ووأأعددوواا  لهھمم  ما  ااستططعتمم  :ملسو هيلع هللا ىلصعنن  صالح  بنن  كيیسانن٬،  عنن  ررجلل  منن  جهھيینة٬،  يیررفع  االحدديیثث  إإلى  ررسوولل  هللا  
  االررمي  هھھھوو  االقووةة٬،  أأال  إإنّن     االررمي  هھھھوو  االقووةة.منن  قووةة﴾  ٬،  أأال  إإننَّ

حددثنا  أأبوو  كرريیبب  قالل٬،  حددثنا  سعيیدد  بنن  شررحبيیلل  قالل٬،  حددثنا  اابنن  لهھيیعة٬،  عنن  يیززيیدد  بنن  أأبي  -    ١۱٦٢۲٢۲٥
حبيیبب٬،  ووعبدد  االكرريیمم  بنن  االحاررثث٬،  عنن  أأبي  علي  االهھمددااني:  أأنهھ  سمع  عقبة  بنن  عامرر  على  االمنبرر  يیقوولل:  

يیقوولل    ملسو هيلع هللا ىلص٬،  أأال  ووإإني  سمعتت  ررسوولل  هللا  ااستططعتمم  منن  قووةة  وومنن  ررباطط  االخيیلل﴾  ﴿ووأأعددوواا  لهھمم  ما  :قالل  هللا
٬،  أأال  إإنن  االقووةة  االررمي٬،  أأال  إإنن  االقووةة  االررمي٬،  ﴿ووأأعددوواا  لهھمم  ما  ااستططعتمم  منن  قووةة﴾  :على  االمنبرر:  قالل  هللا

    .ثالثا
حددثنا  أأبوو  كرريیبب  قالل٬،  حددثنا  محبووبب٬،  ووجعفرر  بنن  عوونن٬،  ووووكيیع٬،  ووأأبوو  أأسامة٬،  ووأأبوو  نعيیمم=٬،  -  ١۱٦٢۲٢۲٦

نن  ررجلل٬،  عنن  عقبة  بنن  عامرر  االجهھني  قالل:  قررأأ  ررسوولل  عنن  أأسامة  بنن  ززيیدد٬،  عنن  صالح  بنن  كيیسانن٬،  ع
٬،  فقالل:  "أأال  إإنن  االقووةة  االررمي٬،  ااستططعتمم  منن  قووةة  وومنن  ررباطط  االخيیلل﴾  ﴿ووأأعددوواا  لهھمم  ما  :على  االمنبرر  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  

  .أأال  إإنن  االقووةة٬،  االررمي"  ثالثث  مررااتت
حددثنا  اابنن  ووكيیع  قالل٬،  حددثنا  أأبي٬،  عنن  أأسامة  بنن  ززيیدد٬،  عنن  صالح  بنن  كيیسانن٬،  عنن  ررجلل٬،  عنن  -  ١۱٦٢۲٢۲٧۷

  .قررأأ  هھھھذذهه  ااآليیة  على  االمنبرر٬،  فذذكرر  نحووهه  ملسو هيلع هللا ىلصعقبة  بنن  عامرر:  أأنن  االنبي  
حددثنا  أأحمدد  بنن  إإسحاقق  قالل٬،  حددثنا  أأبوو  أأحمدد  قالل٬،  حددثنا  أأسامة  بنن  ززيیدد٬،  عنن  صالح  بنن  -  ١۱٦٢۲٢۲٨۸  

  .٬،  نحووههملسو هيلع هللا ىلصكيیسانن٬،  عنن  عقبة  بنن  عامرر٬،  عنن  االنبي  
حددثنا  أأحمدد  بنن  حميیدد  قالل٬،  حددثنا  يیحيیى  بنن  ووااضح  قالل٬،  حددثنا  مووسى  بنن  عبيیددةة٬،  عنن  أأخيیهھ٬،  -  ١۱٦٢۲٢۲٩۹  

ووأأعددوواا  ﴿  :في  قوولهھ  ملسو هيلع هللا ىلصمحمدد  بنن  عبيیددةة٬،  عنن  أأخيیهھ  عبدد  هللا  بنن  عبيیددةة٬،  عنن  عقبة  بنن  عامرر٬،  عنن  االنبي  
  .أأال  إإنن  االقووةة  االررمي"  ﴾٬،لهھمم  ما  ااستططعتمم  منن  قووةة

  :حددثنا  أأبي٬،  عنن  سفيیانن٬،  عنن  شعبة  بنن  دديینارر٬،  عنن  عكررمة  في  قوولهھحددثنا  اابنن  ووكيیع  قالل٬،  -  ١۱٦٢۲٣۳٠۰  
  .٬،  قالل:  ااإلناثث﴿وومنن  ررباطط  االخيیلل﴾  االحصوونن  ٬،  قالل:اا  لهھمم  ما  ااستططعتمم  منن  قووةة﴾﴿ووأأعددوو

حددثنا  علي  بنن  سهھلل  قالل٬،  حددثنا  ضمررةة  بنن  رربيیعة٬،  عنن  ررجاء  بنن  أأبي  سلمة  قالل:  لقي  ررجلل  -  ١۱٦٢۲٣۳١۱  
-  ١۱٦٢۲٣۳٢۲  .فقالل  مجاهھھھدد:  هھھھذذاا  منن  االقووةة!  وومجاهھھھدد  يیتجهھزز  للغززووقالل:    ٬،جاهھھھدداًا  بمكة٬،  وومع  مجاهھھھدد  ُجوَواالَققم

﴿ووأأعددوواا  لهھمم    :حددثني  محمدد  بنن  االحسيینن  قالل٬،  حددثنا  أأحمدد  بنن  االمفضلل  قالل٬،  حددثنا  أأسباطط٬،  عنن  االسدديي
  سالحح   منن   قووةة﴾٬،   منن   ااستططعتمم   قوولهھ  .ما     :ووأأما   ووعددووكمم﴾   هللا   عددوو   بهھ   =﴿تررهھھھبوونن

عنن  عثمانن  بنن  االمغيیررةة  االثقفي٬،  عنن  مجاهھھھدد٬،  حددثنا  أأبي٬،  عنن  إإسرراائيیلل٬،  -  ١۱٦٢۲٣۳٣۳:فقالل  اابنن  ووكيیع  =
  عباسس   اابنن   عددوو  :عنن   بهھ   تخززوونن   قالل:   ووعددووكمم﴾٬،   هللا   عددوو   بهھ   ووعددووكمم  ﴿تررهھھھبوونن   .هللا

حددثنا  أأحمدد  بنن  إإسحاقق  قالل٬،  حددثنا  أأبوو  أأحمدد  قالل٬،  حددثنا  إإسرراائيیلل٬،  عنن  عثمانن٬،  عنن  مجاهھھھدد٬،  -  ١۱٦٢۲٣۳٤
  .عنن  اابنن  عباسس٬،  مثلهھ
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يیزز  قالل٬،  حددثنا  إإسرراائيیلل٬،  عنن  خصيیفف٬،  عنن  عكررمة  حددثني  االحاررثث  قالل:  حددثنا  عبدد  االعزز-  ١۱٦٢۲٣۳٥
قالل:  تخززوونن  بهھ  عددوو  هللا  ووعددووكمم.    )٬،ووسعيیدد  بنن  جبيیرر٬،  عنن  اابنن  عباسس:  (تررهھھھبوونن  بهھ  عددوو  هللا  ووعددووكمم

  ﴿تُْخزُزوونَن﴾.  :ووكذذاا  كانن  يیقررؤؤهھھھا
  عنن  عثمانن  بنن  االمغيیررةة٬،  -  ١۱٦٢۲٣۳٧۷   إإسرراائيیلل٬،   حددثنا   االعززيیزز  قالل٬،   عبدد   حددثنا حددثني  االحاررثث  قالل٬،

  .٬،  تخززوونن  بهھ﴿تررهھھھبوونن  بهھ﴾  :مجاهھھھدد٬،  عنن  اابنن  عباسسووخصيیفف٬،  عنن  
حددثنا  أأحمدد  بنن  إإسحاقق  قالل٬،  حددثنا  أأبوو  أأحمدد  قالل٬،  حددثنا  إإسرراائيیلل٬،  عنن  خصيیفف٬،  عنن  عكررمة٬،  -  ١۱٦٢۲٣۳٨۸

بهھ٬،  إإررهھھھابًا  ووتررهھھھيیبًا٬،  ووهھھھوو    .عنن  اابنن  عباسس٬،  مثلهھ يیقالل  منهھ:  "أأررهھھھبتت  االعددوو٬،  ووررهھھھَّبتهھ٬،  فأنا  أأررهھھھبهھ  ووأأررهھھّھِ
هھھْھبب"٬،  وومنهھ  قوولل  طط هھھَھبب  وواالررُّ ْعبِب    :فيیلل  االغنوويياالررَّ   َحّي ٍ ددَفَْعتمُْم  ِفي  نُُحوورِرهھھِھمُم  بَِني  ِكالبٍب  َغدداَاةة  االررُّ وَويْیلُل  أأمُّمِ

هھھَھبب ُ  يیَْعلَُمهُھمْم﴾  :االقوولل  في  تأوويیلل  قوولهھ  وواالررَّ   قالل  أأبوو  جعفرر:  ااختلفف  ﴿وَوآآَخرِريینَن  ِمنْن  ددوُوِنهِھمْم  ال  تَْعلَُموونَهُھمُم  اا�َّ
ذذكرر  منن  قالل    *  .الل  بعضهھمم:  هھھھمم  بنوو  قرريیظظةفق  أأهھھھلل  االتأوويیلل  في  هھھھؤؤالء  "ااآلخرريینن"٬،  منن  هھھھمم٬،  ووما  هھھھمم؟

  :ذذلكك
حددثتت  عنن  عمارر  بنن  االحسنن  قالل٬،  حددثنا  اابنن  أأبي  جعفرر٬،  عنن  ووررقاء٬،  عنن  اابنن  أأبي  نجيیح٬،  -  ١۱٦٢۲٣۳٩۹
  .﴿ووآآخرريینن  منن  ددوونهھمم﴾  ٬،  يیعني:  منن  بني  قرريیظظة  :عنن  مجاهھھھدد
حددثني  محمدد  بنن  عمرروو  قالل٬،  حددثنا  أأبوو  عاصمم  قالل٬،  حددثنا  عيیسى٬،  عنن  اابنن  أأبي  نجيیح٬،  عنن  -  ١۱٦٢۲٤٠۰
  ددوونهھمم﴾﴿ووآآخرريی  :مجاهھھھدد   منن   قرريیظظةنن   قالل:   فاررسس  .٬،   منن   آآخرروونن:   .ووقالل   ذذلكك  *   قالل   منن   :ذذكرر
  :حددثني  محمدد  بنن  االحسيینن  قالل٬،  حددثنا  أأحمدد  بنن  االمفضلل  قالل٬،  حددثنا  أأسباطط٬،  عنن  االسدديي-  ١۱٦٢۲٤١۱

ووقالل  آآخرروونن:  هھھھمم  كلل  عددوو  للمسلميینن٬،    .﴿ووآآخرريینن  منن  ددوونهھمم  ال  تعلموونهھمم  هللا  يیعلمهھمم﴾  ٬،  هھھھؤؤالء  أأهھھھلل  فاررسس
     االنبي   أأمرر   االذذيي   االمنافقوونن  ملسو هيلع هللا ىلصغيیرر   ووهھھھمم   قالوواا:   خلفهھمم.   منن   بهھمم دد   يیشرّرِ   .أأنن   ذذلكك  *   قالل   منن   :ذذكرر

﴿فإما  تثقفنهھمم  في  االحرربب    :حددثني  يیوونسس  قالل٬،  أأخبررنا  اابنن  ووهھھھبب  قالل٬،  قالل  اابنن  ززيیدد  في  قوولل  هللا-  ١۱٦٢۲٤٢۲
﴿ووآآخرريینن  منن  ددوونهھمم  ال  تعلموونهھمم    :ؤؤالء.  ووقررأأفشرردد  بهھمم  منن  خلفهھمم﴾  ٬،  قالل:  أأخفهھمم  بهھمم٬،  لما  تصنع  بهھ

  هللا  يیعلمهھمم﴾.
ددوونهھمم  ال    ﴿ووآآخرريینن  منن  :حددثني  يیوونسس  قالل٬،  أأخبررنا  اابنن  ووهھھھبب  قالل٬،  قالل  اابنن  ززيیدد٬،  في  قوولهھ-  ١۱٦٢۲٤٣۳

٬،  قالل:  هھھھؤؤالء  االمنافقوونن٬،  ال  تعلموونهھمم  ألنهھمم  معكمم٬،  يیقوولوونن:  ال  إإلهھ  إإال  هللا٬،  وويیغززوونن  تعلموونهھمم  هللا  يیعلمهھمم﴾
  .معكمم
قالل  أأبوو  جعفرر:  وواالصوواابب  منن  االقوولل  في  ذذلكك  أأنن  يیقالل:  إإنن  هللا  أأمرر    .آآخرروونن:  هھھھمم  قوومم  منن  االجننووقالل  

االمؤؤمنيینن  بإعدداادد  االجهھادد  ووآآلة  االحرربب  ووما  يیتقوّووونن  بهھ  على  جهھادد  عددووهه  ووعددووهھھھمم  منن  االمشرركيینن٬،  منن  
االسالحح  وواالررمي  ووغيیرر  ذذلكك٬،  ووررباطط  االخيیلل  =ووال  ووجهھ  ألنن  يیقالل:  عني  بـ  "االقووةة"٬،  معنى  ددوونن  معنى  

قدد  بيیَّنن  أأنن  ذذلكك  مرراادد ٌ بهھ    ملسو هيلع هللا ىلصفإنن  قالل  قائلل:  فإنن  ررسوولل  هللا    .معاني  "االقووةة"٬،  ووقدد  عممَّ  هللا  ااألمرر  بهھامنن  
قيیلل  لهھ:  إإنن  االخبرر٬،  ووإإنن  كانن  قدد  جاء  بذذلكك٬،  فليیسس  في  االخبرر    االخصووصص  بقوولهھ:  "أأال  إإنن  االقووةة  االررمي"؟

ررمي  أأحدد  معاني  االقووةة٬،  ددوونن  سائرر  معاني  االقووةة  عليیهھمم٬،  فإنن  اال  على  أأنهھ  مرراادد ٌ بهھا  االررمي  خاصة٬،  ما  يیددلل ّ 
ألنهھ  إإنما  قيیلل  في  االخبرر:  "أأال  إإنن  االقووةة  االررمي"٬،  وولمم  يیقلل:  "ددوونن  غيیررهھھھا"٬،  وومنن  "االقووةة"  أأيیًضا  االسيیفف  
وواالررمح  وواالحرربة٬،  ووكلل  ما  كانن  معوونة  على  قتالل  االمشرركيینن٬،  كمعوونة  االررمي  أأوو  أأبلغ  منن  االررمي  فيیهھمم  

﴿ووآآخرريینن  منن  ددوونهھمم    :ووأأما  قوولهھ  ملسو هيلع هللا ىلص  ووفي  االنكايیة  منهھمم.  هھھھذذاا  مع  ووهھھھاء  سندد  االخبرر  بذذلكك  عنن  ررسوولل  هللا
  قدد  أأددخلل     بالصوواابب٬،  ألنهھ  جلل  ثناؤؤهه ال  تعلموونهھمم﴾٬،  فإنن  قوولل  منن  قالل:  عنى  بهھ  االجنن٬،  أأقرربُب  ووأأشبهھُ

  �    ﴾٬،﴿وومنن  ررباطط  االخيیلل  تررهھھھبوونن  بهھ  عددوو  هللا  ووعددووكمم  :بقوولهھ ااألمرَر  باررتباطط  االخيیلل  إلررهھھھابب  كلل  عددوّوٍ
ووللمؤؤمنيینن  يیعلموونهھمم٬،  ووال  شكك  أأنن  االمؤؤمنيینن  كانوواا  عالميینن  بعددااووةة  قرريیظظة  ووفاررسس  لهھمم٬،  لعلمهھمم  بأنهھمم  

﴿ووآآخرريینن  منن  ددوونهھمم  ال    :مشرركوونن٬،  ووأأنهھمم  لهھمم  حرربب.  ووال  معنى  ألنن  يیقالل:  ووهھھھمم  يیعلموونهھمم  لهھمم  أأعددااء ً 
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  هللا  ووأأعددااءكمم  تعلموونهھمم﴾٬،  وولكنن  معنى  ذذلكك  إإنن  شاء  هللا:   تررهھھھبوونن  باررتباططكمم٬،  أأيیهھا  االمؤؤمنوونن٬،  االخيیلَل  عددووَّ
منن  بني  آآددمم  االذذيینن  قدد  علمتمم  عددااووتهھمم  لكمم٬،  لكفررهھھھمم  با�  ووررسوولهھ٬،  ووتررهھھھبوونن  بذذلكك  جنًسا  آآخرر  منن  غيیرر  
بني  آآددمم٬،  ال  تعلموونن  أأماكنهھمم  ووأأحوواالهھمم٬،  هللا  يیعلمهھمم  ددوونكمم٬،  ألنن  بني  آآددمم  ال  يیرروونهھمم.  ووقيیلل:  إإنن  صهھيیلل  

فإنن  قالل  قائلل:  فإنن  االمؤؤمنيینن  كانوواا  ال  يیعلموونن    جنن٬،  ووأأنن  االجنن  ال  تقرربب  دداارًراا  فيیهھا  فررسس.االخيیلل  يیررهھھھبب  اال
خيیلل    قيیلل:  فإنن  االمنافقيینن  لمم  يیكنن  تررووعهھمم  ما  عليیهھ  االمنافقوونن٬،  فما  تنكرر  أأنن  يیكوونن  عُِني  بذذلكك  االمنافقوونن؟

وواالمسلميینن  ووال  سالحهھمم٬،  ووإإنما  كانن  يیَرُرووعهھمم  أأنن  يیظظهھرر  االمسلموونن  على  سرراائررهھھھمم  االتي  كانوواا  يی نن  ستسررُّ
منن  االكفرر٬،  ووإإنما  أأمرر  االمؤؤمنوونن  بإعدداادد  االقووةة  إلررهھھھابب  االعددوو٬،  فأما  منن  لمم  يیررهھھھبهھ  ذذلكك٬،  فغيیرر  ددااخلل  في  
معنى  منن  أأمرر  بإعدداادد  ذذلكك  لهھ  االمؤؤمنوونن.  ووقيیلل:  "ال  تعلموونهھمم"٬،  فاكتفي  لـ  "االعلمم"٬،  بمنصووبب  ووااحدد  في  

  َهللا    هھھھذذاا  االمووضع٬،  ألنهھ  أأرريیدد:  ال  تعررفوونهھمم٬،  كما  قالل  االشاعرر   يیَْعلَُمِني  وَووَوهھھْھبًا  وَوأأَنَّا  َسوْوفَف  يیَْلقَاهه ُ ِكالنافَإنِنَّ
  قوولهھ   تأوويیلل   في   )  :االقوولل   تظُْظلَُموونَن   ال   وَوأأَْنتمُْم   إِإلَيْیكمُْم   يیوَُوففَّ ِ   اا�َّ   َسِبيیلِل   ِفي   َشْيٍء   ِمنْن   تُْنِفقوُواا   ﴿وَوَما

سالحح    ننقالل  أأبوو  جعفرر:  يیقوولل  تعالى  ذذكررهه:  ووما  أأنفقتمم٬،  أأيیهھا  االمؤؤمنوونن٬،  منن  نفقة  في  شررااء  آآلة  حرربب  م
في  جهھادد  أأعددااء  هللا  منن  االمشرركيینن  يیخلفهھ  هللا  عليیكمم  في    أأوو  حرراابب  أأوو  كُرَرااعع  أأوو  غيیرر  ذذلكك  منن  االنفقاتت

﴿ووأأنتمم  ال  تظظلموونن﴾  ٬،  يیقوولل:    االددنيیا٬،  وويیددَّخرر  لكمم  أأجوورركمم  على  ذذلكك  عنددهه٬،  حتى  يیووفِّيیكمووهھھھا  يیوومم  االقيیامم
ذذكرر  منن  قالل    *  .لل  أأهھھھلل  االتأوويیللووبنحوو  ما  قلنا  في  ذذلكك  قا  .يیفعلل  ذذلكك  بكمم  رربكمم٬،  فال  يیضيیع  أأجوورركمم  عليیهھ

  :ذذلكك
حددثنا  اابنن  حميیدد  قالل٬،  حددثنا  سلمة٬،  عنن  اابنن  إإسحاقق٬،  ﴿ووما  تنفقوواا  منن  شيء  في  سبيیلل  هللا  -  ١۱٦٢۲٤٤

  .يیووفف  إإليیكمم  ووأأنتمم  ال  تظظلموونن﴾  ٬،  أأيي  ال  يیضيیع  لكمم  عندد  هللا  أأجرُرهه  في  ااآلخررةة٬،  ووعاجلل  َخلَفهھ  في  االددنيیا
  

  االعظظيیمم):تفسيیرر  االحافظظ  اابنن  كثيیرر  (تفسيیرر  االقرراانن  
ْمَكانِن  وَوااِالْسِتطَطاَعِة٬،  فَقَالل َ  ﴿وَوأأَِعددُّوواا  لَهُھمْم  َما    :أأََمرَر  تَعَالَى  ِبإِْعدداَادِد  آآَالتِت  ااْلَحرْربِب  ِلُمقَاتَلَِتهِھمْم  َحَسبَب  االططَّاقَِة  وَوااْإلِ

ةة ٍ وَوِمنْن  رِربَاطِط  ااْلَخيْیلِل﴾ َمامم ُ   ااْستطََطْعتمُْم﴾  أأيَْي:  َمهْھَما  أأَْمَكنَكمُْم٬،  ﴿ِمنْن  قوُوَّ أأَْحَمددُ:  َحددَّثَنَا  هھھَھارُروونُن  ْبنُن  َمْعرُرووفٍف٬،    قَالَل  ااْإلِ
رٍر  ْبنَن  َعام ِ َحددَّثَنَا  ااْبنُن  وَوهھھْھبب٬،  أأَْخبَرَرِني  َعْمرُروو  ْبنُن  ااْلَحارِرثِث٬،  َعنْن  أأَِبي  َعِلّي ٍ ثَُمامة  ْبنِن  شُفَّي٬،  أأَنَّهھ ُ َسِمَع  عُْقبَة َ 

ُ  َعلَيْیهِھ  ووسلمم  يیَقوُولُل   ِ  َصلَّى  اا�َّ ﴿وَوأأَِعددُّوواا  لَهُھمْم  َما  ااْستطََطْعتمُْم  ِمنْن    :وَوهھھھوَُو  َعلَى  ااْلِمْنبَرر ِ يیَقوُولُل:  َسِمْعتُت  رَرسوُولَل  اا�َّ
مي" ةة َ االررَّ   ااْلقوُوَّ ْمُي٬،  أأََال  إِإننَّ ةة َ االررَّ   ااْلقوُوَّ ةةٍ﴾  أأََال  إِإننَّ رَروَوااهه ُ ُمْسِلمٌم٬،  َعنْن  هھھَھارُروونَن  ْبنِن  َمْعرُرووفٍف٬،  وَوأأَبوُو  دداَاوُوددَ  َعنْن    قوُوَّ

  َعنن ْ    َماَجهْھ   وَوااْبنُن   َمْنُصوورٍر٬،   ْبنِن   ِبهھ ِ   َسِعيیدِد   وَوهھھْھبٍب٬،   ْبنِن ِ   اا�َّ   َعْبدِد   َعنْن   ثََالثَتهُُھمْم   ااْألَْعلَى٬،   َعْبدِد   ْبنِن   يیوُونسَُس
٬،  ِمنْن  َحدِديیثِث  َصاِلحِ  ْبنن ِ  ِّرْرِمذِذييُّ َكيْیسانن٬،    وَوِلهَھذذاَا  ااْلَحدِديیثِث  ططُرُرقٌق  أأَُخرُر٬،  َعنْن  عُْقبَة َ ْبنِن  َعاِمرٍر٬،  ِمْنهَھا  َما  رَروَوااهه ُ االت

م َ   َعنْن  رَرُجلٍل٬،  َعْنهھُ   ِ  وَورَروَوىى  ااْإلِ :  "اارْرُموواا  وَواارْرَكبوُواا٬،  وَوأأنَْن  ملسو هيلع هللا ىلصامُم  أأَْحَمدد ُ وَوأأهھھَْھلُل  االسُّنَنِن٬،  َعْنهھ ُ قَالَل:  قَالَل  رَرسوُولُل  اا�َّ
انِن٬،  َعنْن  أأَِبي  "ترَْرُموواا  َخيْیرٌر  ِمنْن  أأنن  ترركبوواا   االسَّمَّ   ْبنِن  أأَْسلَمَم٬،  َعنْن  أأَِبي  َصاِلحٍ   َماِلكٌك٬،  َعنْن  زَزيْیدِد َمامُم وَوقَالَل  ااْإلِ

 ِ    رَرسوُولَل  اا�َّ  ُ َعْنهھ٬ُ،  أأنَنَّ قَالَل:  "ااْلَخيْیلُل  ِلثََالثٍَة:  ِلرَرُجلٍل  أأْجرر٬،  وَوِلرَرُجلٍل  ِسترٌْر٬،  وَوَعلَى  رَرُجلٍل    ملسو هيلع هللا ىلصهھھھرَُريْیرَرةة٬َ،  رَرِضَي  اا�َّ
ا  االَّ   ٬ِ،  فَأطََطالَل  لَهَھا  ِفي  َمرْرججٍ  وِوزْزرٌر؛  فَأَمَّ فََما  أأََصابَتْت  -أأوَْو:  رَروْوَضٍة  -ذِذيي  لَهھ ُ أأَْجرٌر  فَرَرُجلٌل  رَربَطَطهَھا  ِفي  َسِبيیلِل  اا�َّ

وْوَضِة  -ِفي  طِطيیَِلهَھا  ذذَِلكَك  ِمنَن  ااْلَمرْرججِ     وو ْ َكانَتْت  لَهھ ُ َحَسنَاتٌت٬،  وَولَوْو  أأَنَّهَھا  قَطَطعَتْت  طِطيیَلَهَھا  فَاْستَنَّتْت  َشرَرفًا  أأَ  -أأوَْو:  االررَّ
تْت  ِبنَهَھرٍر  فََشرِربَتْت  ِمْنهھ٬ُ،  وَولَمْم  يیرُِردد ْ  ٬،  أأنَْن  يیَْسِقَي  ِبهھ ِ   َشرَرفَيْینِن  َكانَتْت  آآثَارُرهھھَھا  وَوأأرَْروَوااثهَُھا  َحَسنَاتٍت  لَهھ٬ُ،  وَولَوْو  أأَنَّهَھا  َمررَّ

ُجلِل  أأَْجرٌر.  وَورَرُجلٌل  رَربَطَطهَھا  تغنِّيیًا  وَوتَعَفُّفًا٬،  وو َ   ِ ِفي  رِرقَ  َكانَن  ذذَِلكَك  َحَسنَاتٍت  لَهھُ؛  فَهِھَي  ِلذذَِلكَك  االررَّ   اا�َّ اِبهَھا  لَمْم  يیَْنسَس  َحققَّ
سوُولُل  وَوَال  ظظهُُھوورِرهھھَھا٬،  فَهِھَي  لَهھُ  ِسترٌْر٬،  وَورَرُجلٌل  رَربَطَطهَھا  فَْخرًراا  وَورِريیَاًء  وَوِنوَوااًء  فَهِھَي  َعلَى  ذذَِلكَك  وِوزْزرٌر".  وَوسُِئلَل  رر َ 

  ِ   ِفيیهَھا  َشيْیئًا  إِإالَّ    ملسو هيلع هللا ىلصاا�َّ  ُ َعلَيَّ ﴿فََمنْن  يیَْعَملْل  ِمثْقَالَل    :  هھھَھذِذهِه  ااْآليیَةَ  ااْلَجاِمعَةَ  ااْلفَاذذَّةةَ  َعنِن  ااْلُحُمرِر  فَقَالَل:  "َما  أأَْنزَزلَل  اا�َّ
اا  يیَرَرههُ﴾   ةة ٍ َشرر  ةة ٍ َخيْیرًراا  يیَرَرهه ُ وَوَمنْن  يیَْعَملْل  ِمثْقَالَل  ذذرَرَّ ْلزَزلَِة:  (ذذرَرَّ     )٬٨۸،  ٧۷االززَّ وَوُمْسِلمٌم٬،  -وَوهھھَھذذاَا  لَْفظظهُھ ُ -رَروَوااهه ُ ااْلبَُخارِرييُّ

ِبيیعِ    وَوقَالل َ   ِكَالهھھھَُما  ِمنْن  َحدِديیثِث  َماِلكك ٍ  َكيْینن  ْبنِن  االررَّ اجٌج٬،  أأَْخبَرَرنَا  َشرِريیكٌك٬،  َعنِن  االررُّ َمامُم  أأَْحَمددُ:  َحددَّثَنَا  َحجَّ َعنِن    ااْإلِ
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ِ  ْبنِن  َمْسعوُودٍد٬،  َعنِن  االنَِّبّي ِ  ْحَمنِن٬،  وَوفَرَرسٌس    ملسو هيلع هللا ىلصااْلقَاِسمِم  ْبنِن  َحسَّانَن؛  َعنْن  َعْبدِد  اا�َّ قَالَل:  "ااْلَخيْیلُل  ثََالثَةٌ:  فَفَرَرسٌس  ِللررَّ
٬ِ،  فَعَلَفهُھ ُ وَورَروْوثهُھ ُ وَوبَوْولهُھُ  ِللشَّيْیطَطانن ِ  ْحَمنِن  فَالَّذِذيي  يیرُْربَطط ُ ِفي  َسِبيیلِل  اا�َّ ا  فَرَرسُس  االررَّ ْنَسانِن٬،  فَأَمَّ ٬،  وَوذذََكرَر  ٬،  وَوفَرَرسٌس  ِلْإلِ

ْنَسا ا  فَرَرسُس  ااْإلِ ا  فَرَرسُس  االشَّيْیطَطانِن  فَالَّذِذيي  يیُقَاَمرُر  أأوَْو  يیرَُرااهھھَھنُن  َعلَيْیهِھ٬،  وَوأأَمَّ ُ.  وَوأأَمَّ ا  نِن  فَاْلفَرَرسُس  يیَرْرتَِبططهُھ َ َما  َشاَء  اا�َّ
ْمَي  أأَْفَضلُل  ِمنْن  رُركوُوبِب    "َسترٌْر  ِمنْن  فَْقرر ٍ ْنَسانُن  يیَْلتَِمسُس  بَطْطنَهَھا٬،  فَهِھَي  ااْإل ِ    االررَّ وَوقَدْد  ذذهھھََھبَب  أأَْكثرَُر  ااْلعُلََماِء  إِإلَى  أأنَنَّ

ْميِ   كوُوبَب  أأَْفَضلُل  ِمنَن  االررَّ   االررُّ َمامُم  َماِلكٌك  إِإلَى  أأنَنَّ  ُ ااْلَخيْیلِل٬،  وَوذذهھھََھبَب  ااْإلِ ٬،  وَوقَوْولُل  ااْلُجْمهُھوورِر  أأَْقوَوىى  ِلْلَحدِديیثِث٬،  وواا�َّ
  .أأَْعلَمم ُ 

اجٌج  وَوهھھِھَشامم ٌ  َمامُم  أأَْحَمددُ:  َحددَّثَنَا  َحجَّ قَاَال  َحددَّثَنَا  لَيْیثٌث٬،  َحددَّثَِني  يیَزِزيیدد ُ ْبنُن  أأَِبي  َحِبيیبٍب٬،  َعنِن  ااْبنِن  شَُماَسةَ:    وَوقَالَل  ااْإلِ
  ُمعَاوِويیَة َ ْبنَن  ُحدديَْیجٍ     َعلَى    أأنَنَّ ٬،  وَوهھھھوَُو  قَاِئمٌم  ِعْندد َ فَرَرسٍس  لَهھ٬ُ،  فََسأَلَهھ ُ َما  تُعَاِلُج  ِمنْن  فَرَرِسكَك  هھھَھذذاَا؟  فَقَالَل:  َمررَّ أأَِبي  ذذرَّرٍ

  هھھَھذذاَا  ااْلفَرَرسَس  قَدِد  ااْستُِجيیبَب  لَهھ ُ ددَْعوَوتهُھُ!  قَالَل:  وَوَما  ددَُعاُء  بَهِھيیَمٍة  ِمنَن  ااْلبَهَھاِئمِم؟  قَالل َ    أأنَنَّ :  وَواالَّذِذيي  نَْفِسي  إِإنِّي  أأظَظُننُّ
ْلتَِني  َعْبدداًا  ِمنْن  ِعبَادِدكَك٬،  وَوَجعَل ْ   ِبيیَدِدهه ِ    َسَحرٍر  فَيیَقوُولُل:  االلَّهُھمم٬َّ،  أأَْنتَت  َخووَّ   وَوهھھھوَُو  يیَدْدعُوو  كُللَّ ِقي  تَت  رِرزز ْ َما  ِمنْن  فَرَرسٍس  إِإالَّ

  إِإلَيْیهِھ  ِمنْن  أأهھھَْھِلهِھ  وَوَماِلهِھ  وَووَولَدِدهه ِ  ْعفَرٍر؛  نْن  َعْبدِد  ااْلَحِميیدِد  ْبنِن  ج َ قَالَل:  وَوَحددَّثَنَا  يیَْحيیَى  ْبنُن  َسِعيیدٍد٬،  ع َ   ِبيیَدِدهِه٬،  فَاْجعَْلِني  أأََحببَّ
 ُ َعْنهھ٬ُ،    َحددَّثَِني  يیَزِزيیدد َ ْبنِن  أأَِبي  َحِبيیبٍب٬،  َعنْن  سُوَويْیدد  ْبنِن  قَيْیسٍس؛  َعنْن  ُمعَاوِويیَة َ ْبنِن  ُحدديَْیجٍ   ٬،  رَرِضَي  اا�َّ ؛َعنْن  أأَِبي  ذذرَّرٍ
ِ  َصلَّى  هللا  عليیهھ  ووسلمم:  "إإنهھ  لَيْیسَس  ِمنْن  فَرَرسٍس  َعرَرب ِ    فَْجرٍر٬،  يیَدْدعوُو  قَالَل:  قَالَل  رَرسوُولُل  اا�َّ   يیؤُْؤذذنَُن  لَهھ ُ َمَع  كُلّلِ ّي ٍ إِإالَّ

  أأهھھَْھل ِ  ْلتَِني  ِمنْن  بَِني  آآددمََم٬،  فَاْجعَْلِني  ِمنْن  أأََحبّبِ ْلتَِني  َمنْن  َخووَّ أأوَْو    هِھ  وَوَماِلهِھ  إِإلَيْیهِھ"ِبددَْعوَوتيَْینِن٬،  يیَقوُولُل:  االلَّهُھمم٬َّ،  إِإنَّكَك  َخووَّ
  إِإلَيْیهھ ِ    وَوَماِلهِھ   أأهھھَْھِلهِھ   اال  .""أأََحببَّ   ِبهھ ِ رَروَوااههُ   االقططَّانن٬،   يیَْحيیَى   َعنْن سِس٬،   ااْلفَالَّ ٍ   َعِلّي   ْبنِن   َعْمرِروو   َعنْن ،٬   نََّساِئيُّ

ارر ٍ  :  َحددَّثَنَا  ااْلُحَسيْینُن  ْبنُن  إِإْسَحاقَق  االتّْسترُِريّي٬،  َحددَّثَنَا  هھھِھَشامم ُ ْبنُن  َعمَّ يیَْحيیَى  ْبنُن    ٬،  َحددَّثَنَاوَوقَالَل  أأَبوُو  ااْلقَاِسمِم  االططَّبَرَرااِنيُّ
٬،  َعنِن  ااْلَحَسنِن  ْبنِن  أأَِبي  ااْلَحَسنِن  أأَنَّهھ ُ قَالَل  ِالْبنِن  ااْلَحْنظَظِليیَِّة  َحْمزَزةة٬َ،  َحددَّثَنَا  اال ْ  ْنعَاِنيُّ يیَْعِني:  -ُمطْطِعمُم  ْبنُن  ااْلِمْقدداَامِم  االصَّ

ِ  -َسهْھًال   ِ  ملسو هيلع هللا ىلص:  حددَّثنا  َحدِديیثًا  َسِمْعتهَھ ُ ِمنْن  رَرسوُولِل  اا�َّ ي  ف ِ   يیَقوُولُل:  "ااْلَخيْیلُل  َمْعقوُوددٌ    ملسو هيلع هللا ىلص.  فَقَالَل:  َسِمْعتُت  رَرسوُولَل  اا�َّ
   ِ   ُمعَانوُونَن  َعلَيْیهَھا٬،  وَوَمنْن  رَربَطَط  فَرَرًسا  ِفي  َسِبيیلِل  اا�َّ   ااْلِقيیَاَمِة٬،  وَوأأهھھَْھلهَُھا   إِإلَى  يیَوْومِم   ااْلَخيْیرُر نَّفَقَة ُ َكانَتِت  االنَوَوااِصيیهَھا

ددَقَِة  َال  يیَْقِبُضهَھا   يیَددهَه ُ ِبالصَّ بَاطِط  ااْلَخيْیلِل  كثيیررةة٬،  ووفي  صحيیح  وَوااْألََحادِديیثُث  ااْلوَواارِرددةَة ُ ِفي  فَْضلِل  اارْرت ِ   "َعلَيْیهِھ٬،  َكاْلَماددِّ
 ِ   االبخارريي٬،  عنن  عُرْروَوةة  اابنن  أأَِبي  ااْلَجْعدِد  ااْلبَارِرِقّيِ     رَرسوُولَل  اا�َّ قَالَل:  "ااْلَخيْیلُل  َمْعقوُودد ٌ ِفي  نَوَوااِصيیهَھا  ااْلَخيْیرُر    ملسو هيلع هللا ىلصأأنَنَّ

فُ  "إِإلَى  يیَوْومِم  ااْلِقيیَاَمِة:  ااْألَْجرُر  وَوااْلَمْغنَمم ُ  كمُْم﴾  أأيَْي:  ِمنَن  ااْلكُفَّارِر  وَوقَوْولهُھُ:  "ترُْرهھھِھبوُونَن"  أأيَْي:  تَُخوّوِ  ِ وَوَعددوُوَّ   اا�َّ وونَن  ﴿ِبهِھ  َعددوُوَّ
:  فَارِرسُس٬،  وَوقَالَل  سُْفيیَانُن  االثَّوْورِرييُّ   ييُّ   :  قَالَل  ااْبنن ُ ﴿وَوآآَخرِريینَن  ِمنْن  ددوُوِنهِھمْم﴾  قَالَل  ُمَجاهھھِھددٌ:  يیَْعِني:  قرَُريْیظَظة٬َ،  وَوقَالَل  االسُّددِّ

  وو َ    االددُّوورِر.   ِفي   االَِّتي   االشَّيیَاطِطيینُن   هھھھمُُم   َحاِتمم ٍ يیََمانٍن:   أأَِبي   ااْبنُن   قَالَل   ذذَِلكَك٬،   ِبِمثلِْل   َحدِديیثٌث   وَورَرددَ   :قَدْد
َحددَّثَنَا  َسِعيیدد ُ -يیَْعِني:  شُرَريْیَح  ْبنَن  يیَزِزيیدد َ ااْلُمْقرِرئَئ  -َحددَّثَنَا  أأَبوُو  عُتْبَة َ أأَْحَمدد ُ ْبنُن  ااْلفَرَرجج ِ االِحْمِصي٬،  َحددَّثَنَا  أأَبوُو  َحيْیوَوةة َ 

ِ  ْبنِن  َعرِريیبٍب  يیَْعِني-ْبنُن  ِسنَانٍن٬،  َعنِن  ااْبنِن  َعرِريیبٍب   ِ  -:  يیَزِزيیددَ  ْبنَن  َعْبدِد  اا�َّ   رَرسوُولَل  اا�َّ هِه  أأنَنَّ   ملسو هيلع هللا ىلصَعنْن  أأَِبيیهِھ٬،  َعنْن  َجددِّ
٬،  َعنْن  إِإْبرَرااهھھِھيیمَم    "﴿وَوآآَخرِريینَن  ِمنْن  ددوُوِنهِھمْم  َال  تَْعلَُموونَهُھمُم﴾  قَالَل:  "هھھھمُُم  ااْلِجننُّ    :َكانَن  يیَقوُولُل  ِفي  قَوْوِلهھ ِ  وَورَروَوااهه ُ االططَّبَرَرااِنيُّ
دِد  ْبنِن  شُعَيْیبٍب؛  َعنْن  َسِعيیدِد  ْبنِن  ِسنَانن  ْبنِن  ددَُحيْیمم؛  َعنن ْ  ِ  ْبنِن  عُرَريْیبٍب٬،  ِبهِھ٬،    أأَِبيیهِھ٬،  َعنْن  ُمَحمَّ َعنْن  يیَزِزيیددَ  ْبنِن  َعْبدِد  اا�َّ

   ِ   إِإْسنَاددهُهُ    ":  "ال  يیُْخبَلُل  بَيْیتٌت  ِفيیهِھ  َعِتيیقٌق  ِمنَن  ااْلَخيْیلل ِ ملسو هيلع هللا ىلصوَوزَزااددَ:  قَالَل  رَرسوُولُل  اا�َّ   وَوهھھَھذذاَا  ااْلَحدِديیثُث  ُمْنَكرٌر٬،  َال  يیَِصحُّ
  َمتْنهُھُ     االمنافقوونن  .وَوَال   هھھھمم   أأسلمم:   ْبنِن   زَزيْیدِد   ْبنِن ْحَمنِن   االررَّ   وَوَعْبدِد   َحيیَّانَن٬،   ْبنِن   ُمقَاِتلُل   .وَوقَالَل

  أأَْشبَهھُ  ااْألَْقوَواالِل٬،  وَويیَْشهَھددُ  لَهھُ  قَوْولهُھُ     ِمنَن  ااألْعرَراابِب  ُمنَاِفقوُونَن  وَوِمنْن  أأهھھَْھلِل  ااْلَمدِديینَِة  َمرَرددوُواا    :وَوهھھَھذذاَا نْن  َحوْولَكمُْم ﴿وَوِممَّ
َّوْوبَِة:  (َعلَى  االنِّفَاقِق  َال  تَْعلَُمهُھمْم  نَْحنُن  نَْعلَُمهُھمْم﴾       :وَوقَوْولهُھُ    )١۱٠۰١۱االت ِ  يیوَُوففَّ ﴿وَوَما  تُْنِفقوُواا  ِمنْن  َشْيٍء  ِفي  َسِبيیلِل  اا�َّ

ََّماممإِإلَيْیكمُْم  وَوأأَْنتمُْم  ال   وَوااْلَكَمالِل٬،  وَوِلهَھذذاَا  َجاَء    تظُْظلَُموونَن﴾  أأيَْي:  َمهْھَما  أأَْنفَْقتمُْم  ِفي  ااْلِجهَھادِد٬،  فَإِنَّهھ ُ يیوَُوفَّى  إِإلَيْیكمُْم  َعلَى  االت
  إِإلَى  َسْبِعِمائَِة  ِضْعفف  ِفي  َحدِديیثث ٍ  ِ رْرهھھَھمَم  يیَُضاَعفُف  ثوََواابهُھ ُ ِفي  َسِبيیلِل  اا�َّ   االددِّ تَقَددَّمَم  ِفي    َكَما  رَروَوااهه ُ أأَبوُو  دداَاوُوددَ:  أأنَنَّ
  سُْنبُ    :قَوْوِلهِھ  تَعَالَى ِ  َكَمثلَِل  َحبٍَّة  أأَْنبَتتَْت  َسْبَع  َسنَاِبلَل  ِفي  كُلّلِ ٍة  ِمائَة ُ لَ  ﴿َمثلَُل  االَّذِذيینَن  يیُْنِفقوُونَن  أأَْموَواالَهُھمْم  ِفي  َسِبيیلِل  اا�َّ

  وَوااِسٌع  َعِليیمٌم﴾   ُ ُ  يیَُضاِعفُف  ِلَمنْن  يیََشاُء  وَواا�َّ وَوقَالَل  ااْبنُن  أأَِبي  َحاِتمٍم:  َحددَّثَنَا  أأَْحَمددُ  ْبنُن    )٦١۱٢۲ااْلبَقَرَرةِة:(َحبٍَّة  وَواا�َّ
  َحددَّثَ     أأَِبيیهِھ٬،   َعنْن   أأَِبي٬،   َحددَّثَنَا ،٬   االددَّْشتَِكيُّ ْحَمنِن   االررَّ   َعْبدِد   ْبنُن   أأَْحَمددُ   َحددَّثَنَا   َعطِطيیَّة٬َ،   ْبنِن   ب ْ ااْلقَاِسمِم   ااْألَْشعَثُث نُن  نَا
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    ملسو هيلع هللا ىلص٬،  َعنِن  ااْبنِن  َعبَّاسٍس٬،  َعنِن  االنَِّبّي ِ إِإْسَحاقَق٬،  َعنْن  َجْعفَرٍر٬،  َعنْن  َسِعيیدِد  ْبنِن  ُجبَيْیرر ٍ    يیُتََصددَّقَق  إِإالَّ أأَنَّهھ ُ َكانَن  يیَأُْمرُر  أأَالَّ
ْسَالمِم٬،  َحتَّى  نَزَزلَتت ْ  ددَقَِة  بَْعددهھھََھا    :َعلَى  أأهھھَْھلِل  ااْإلِ   إِإلَيْیكمُْم﴾  فَأََمرَر  ِبالصَّ ِ  يیوَُوففَّ ﴿وَوَما  تُْنِفقوُواا  ِمنْن  َشْيٍء  ِفي  َسِبيیلِل  اا�َّ

  َمنْن  س َ    دِديینٍن.  وَوهھھَھذذاَا  أأيَْیًضا  َغرِريیبٌب.َعلَى  كُلّلِ   أَلَكَك  ِمنْن  كُلّلِ
  

  تفسيیرر  عبدداالررحمنن  االسعدديي  (تيیسيیرر  االكرريیمم  االررحمنن  في  تفسيیرر  كالمم  االمنانن):
  ووإإبططالل  دديینكمم  ﴾وَوأأَِعددُّوواا﴿   االكفارر  االساعيینن  في  هھھھالككمم ةةٍ  ﴿  .ألعدداائكمم   قوُوَّ   ِمنْن   ااْستطََطْعتمُْم كلل  ما    :أأيي  ﴾َما

تقددرروونن  عليیهھ  منن  االقووةة  االعقليیة  وواالبددنيیة  ووأأنووااعع  ااألسلحة  وونحوو  ذذلكك  مما  يیعيینن  على  قتالهھمم٬،  فددخلل  في  
ااآلالتت  منن  االمدداافع  وواالررشاشاتت٬،  وواالبناددقق٬،  ذذلكك  أأنووااعع  االصناعاتت  االتي  تعملل  فيیهھا  أأصنافف  ااألسلحة  وو

  االددفاعع٬،     ووآآالتت   وواالخناددقق٬،   وواالقالعع   وواالحصوونن   وواالبحرريیة٬،   االبرريیة   وواالمررااكبب   االجوويیة٬، وواالططيیاررااتت
ْمي٬ِ،  وواالشجاعة    :وواالررأأيْي وواالسيیاسة  االتي  بهھا  يیتقددمم  االمسلموونن  وويینددفع  عنهھمم  بهھ  شرر  أأعدداائهھمم٬،  ووتَعَلُّمم  االررَّ
ْمي ُ (  :  ملسو هيلع هللا ىلصوولهھذذاا  قالل  االنبي    .وواالتددبيیرر بب  االمحتاجج  إإليیهھا  ااالستعدداادد  بالمررااك  :وومنن  ذذلكك  )أأال  إإنن  االقووةة  االررَّ

كمُم ْ ﴿  :عندد  االقتالل٬،  وولهھذذاا  قالل  تعالى   وَوَعددوُوَّ ِ   اا�َّ لعلة  مووجووددةة  ووهھھھذذهه  اا  ﴾وَوِمنْن  رِربَاطِط  ااْلَخيْیلِل  ترُْرهھھِھبوُونَن  ِبهِھ  َعددوُوَّ
  في  ذذلكك  االززمانن٬،  ووهھھھي  إإررهھھھابب  ااألعددااء٬،  وواالحكمم  يیددوورر  مع  ع   كانن  شيء  مووجوودد  أأكثرر    .لتهھفيیهھا فإذذاا

إإررهھھھابا  منهھا٬،  كالسيیاررااتت  االبرريیة  وواالهھوواائيیة٬،  االمعددةة  للقتالل  االتي  تكوونن  االنكايیة  فيیهھا  أأشدد٬،  كانتت  مأموورراا  
باالستعدداادد  بهھا٬،  وواالسعي  لتحصيیلهھا٬،  حتى  إإنهھا  إإذذاا  لمم  تووجدد  إإال  بتعلُّمم  االصناعة٬،  ووجبب  ذذلكك٬،  ألنن  ما  ال  

  ووقوولهھ   ووااجبب   فهھوو   بهھ٬،   إإال   االووااجبب كمُم ْ ﴿  :يیتمم   وَوَعددوُوَّ ِ   اا�َّ   َعددوُوَّ   ِبهِھ   أأنهھمم    ﴾ترُْرهھھِھبوُونَن   تعلموونن ممنن
 ُ ﴿  ْممنن  سيیقاتلوونكمم  بعدد  هھھھذذاا  االووقتت  االذذيي  يیخاططبهھمم  هللا  بهھ  ﴾وَوآآَخرِريینَن  ِمنْن  ددوُوِنهِھمْم  َال  تَْعلَُموونَهُھمم ُ ﴿  ْ.أأعددااؤؤكمم اا�َّ
ادد  على  قتالهھمم  بذذلكك  االنفقاتت  االماليیة  في  جهھفلذذلكك  أأمررهھھھمم  باالستعدداادد  لهھمم٬،  وومنن  أأعظظمم  ما  يیعيینن    ﴾يیَْعلَُمهُھمم
  ﴿قليیال  كانن  أأوو  كثيیرًراا    ﴾وَوَما  تُْنِفقوُواا  ِمنْن  َشْيٍء  ِفي  َسِبيیلِل  اا�َّ  ﴿  :وولهھذذاا  قالل  تعالى  مررغبًا  في  ذذلكك  .االكفارر يیوَُوففَّ
إإلى  سبعمائة    ففأأجررهه  يیوومم  االقيیامة  مضاعفًا  أأضعافًا  كثيیررةة٬،  حتى  إإنن  االنفقة  في  سبيیلل  اا٬�ّ،  تضاع  ﴾إِإلَيْیكمُم ْ 

  .(االسعدديي٬،  )  اال  تنقصوونن  منن  أأجررهھھھا  ووثوواابهھا  شيیئً    :أأيي  ﴾وَوأأَْنتمُْم  َال  تظُْظلَُموونن َ ﴿.ضعفف  إإلى  أأضعافف  كثيیررةة
وواانططالقا ً منن  تخصصي  االعلمي٬،  أأررىى  بأنن  لآليیة  بعدد  آآخرر  يیتمثلل  في  أأنن  هللا  تبارركك  ووتعالى  يیخاططبب  فيیهھا  

ووااالستعدداادد٬،  ووهھھھوو  أأمرر  يیقتضي  االووجووبب  ال  االنددبب٬،  يیحثهھمم  عباددهه  االمؤؤمنيینن  وويیحثهھمم  على  مززيیدد  االعملل  
على  ااالستعدداادد  بكلل  ما  أأووتوواا  منن  قووةة  ووااستططاعة٬،  ووكوونن  االقووةة  جاءتت  نكررةة  فهھذذاا  يیددلل  على  أأنهھا  تفيیدد  
االعموومم٬،  فيینبغي  على  ااألمة  أأنن  تستعدد  بكلل  صنووفف  االقووةة٬،  قووةة  االعلمم  وواالمعررفة٬،  وواالعددةة  وواالعتادد٬،  أأنن  تكوونن  

جج  قوويیة  ااإلررااددةة٬،  حيیثث  ال  مكانن  للضعفف٬،  فالقررآآنن  االكرريیمم  حثث  على  أأنن  يیكوونن  قوويیة  ااالقتصادد  قوويیة  ااإلنتا
  بعدد  إإدداارريي  عظظيیمم  يیتمثلل  في  االتخططيیطط  االمسبقق   ً  حتى  يیقووىى  على  بناء  أأمتهھ  وودديینهھ٬،  ووفيیهھا االمسلمم  قوويیا
  ووقعتت  فتكوونن  هھھھناكك  خطططط  ووااستررااتيیجيیاتت  لحلهھا     أأنهھا   أأوو  حتى  لوو لتالفي  ووتالشي  ووقووعع  ااألززماتت٬،

  جيیة  علميیة  مددررووسة  ووجاهھھھززةة  للتططبيیقق.وواالتعاملل  معهھا  ووفقق  منهھ
  

  :االمسح  االعلمي  للنصص  االقررآآني
)  بعنوواانن  (بعضض  مظظاهھھھرر  ااإلعجازز  ااإلدداارريي  في  االقررآآنن  2016ددررااسة  عططا  هللا  وواالفليیتت  (  -1

  االكرريیمم):
بعضض  مظظاهھھھرر  ااإلعجازز  ااإلدداارريي  في  االقررآآنن  االكرريیمم.  حيیثث  تمم    ىعل  هھھھددفتت  االددررااسة  إإلى  االتعررفف

  فايیوولل)٬،     (هھھھنرريي   االفررنسي   ااإلددااررةة   مباددئئ  عالمم   ووبيینن   االكرريیمم   االقررآآنن   آآيیاتت  منن   بيینن   فيیهھا االرربطط
  بالكتبب     ووااستعانتا   للددررااسة٬،   كمنهھج   ااالستنباططي   االووصفي   االمنهھج   االباحثتانن   فيیهھا ووااستخددمتت
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ووتيیة  كأددااةة  للددررااسة٬،  ووقدد  تووصلتت  االددررااسة  إإلى  االعدديیدد  وواالمررااجع  وواالررسائلل  االعلميیة  وواالشبكة  االعنكب
  منن  االنتائج  أأبررززهھھھا:

أأنن  مباددئئ  االعالمم  (فايیوولل)  قدد  ووجددتت  في  االقررآآنن  االكرريیمم  منذذ  أأكثرر  منن  أألفف  عامم.  حيیثث  قددمم    •
االعالمم  فايیوولل  أأرربعة  عشرر  مبددأأ  ووهھھھي  مباددئهھ  االتي  تميیزز  بهھا  في  كتابتهھ  في  االقررنن  االماضي٬،  

  نن  االكرريیمم  ووهھھھوو  ما  تووصلتت  إإليیهھ  هھھھذذهه  االددررااسة.وولكنن  تلكك  االمباددئئ  ووجددتت  في  االقررآآ
  يی  •   لمم   ااإلددااررةة   أأوو  علماء   االقررآآنن  االكرريیمم   علماء   أأكانوواا   االمسلميینن  سووااء تططررقوواا  أأنن  االعلماء

  ااإلعجازز  ااألخررىى.ااعع  أنوولإلعجازز  ااإلدداارريي  مقاررنة  ب
  أأططررووحاتهھمم  نحوو   ووقدد  أأووصتت  االددررااسة  بالعدديیدد  منن  االتووصيیاتت  أأهھھھمهھا٬،  تووجيیهھ  ططلبة  االددررااساتت  االعليیا

  ازز  ااإلدداارريي  فهھوو  بحرر  منن  بحوورر  االعلوومم  لمم  يیكتشفف  بعدد  بالشكلل  االمططلووبب.ااإلعج
  

)  بعنوواانن  (ااألززماتت  وومنهھج  االنبي  صلل  هللا  عليیهھ  ووسلمم  في  إإددااررتهھا  2015ددررااسة  االغوولي  (  -2
  ووددالالتهھ  االددعوويیة):

هھھھددفتت  االددررااسة  إإلى  االتعررفف  على  ووسائلل  أأساليیبب  االنبي  صلل  هللا  عليیهھ  ووسلمم  في  إإددااررةة  ااألززماتت  االمختلفة٬،  
  االتحليیلي     االتارريیخي   االمنهھج   االباحثث   ووااستخددمم   ااألززماتت٬،   هھھھذذهه   في   االددعوويیة   االددالالتت وواالتعررفف  على
ووااالستقرراائي  ااالستنباططي  كمنهھج  للددررااسة٬،  ووااستعانن  بالمصاددرر  وواالمررااجع  ووااألبحاثث  االسابقة  وواالمقابلة  

  وواالشبكة  االعنكبووتيیة  كأددووااتت  للددررااسة٬،  ووقدد  تووصلتت  االددررااسة  للعدديیدد  منن  االنتائج  منهھا:
•       ووإإددااررةة  أأنن   في  مووااجهھة   منهھج  أأصيیلل   ااإلسالميیة   ووااإلدداارريیة   االقيیاددااتت  االددعوويیة   ووإإعدداادد ترربيیة

  ااألززماتت  االمختلفة.
ااستعملل  االنبي  صلل  هللا  عليیهھ  ووسلمم  مجمووعة  كبيیررةة  منن  أأساليیبب  ووططررقق  ووااستررااتيیجيیاتت  إإددااررةة    •

  ااألززماتت  االتي  أأظظهھررتهھا  االعلوومم  االحدديیثة.
ً  لتعدددد  ااألززماتت    تعددددتت  ااالستررااتيیجيیاتت  وواالططررقق  وواالووسائلل  االنبوويیة  في  • إإددااررةة  ااألززماتت٬،  ووفقا

وواالمووااقفف  حيیثث  لووحظظ  أأنن  االنبي  صلل  هللا  عليیهھ  ووسلمم  ماررسس  االعدديیدد  منن  ااستررااتيیجيیاتت  إإددااررةة  
  ااألززمة  بما  يیتالءمم  مع  ططبيیعة  ااألززمة  وومع  االمووقفف  االذذيي  ووضع  فيیهھ.

ني  آآووقدد  أأووصتت  االددررااسة  بالعدديیدد  منن  االتووصيیاتت  أأهھھھمهھا٬،  ضررووررةة  االتططبيیقق  االعلمي  للمنهھج  االنبوويي  االقرر
في  إإددااررةة  ااألززماتت  أأثناء  االتعاملل  مع  مختلفف  ااألززماتت  االتي  تعيیشهھا  أأمتنا  االيیوومم  ووعلى  جميیع  االمستوويیاتت  

  ووااألصعددةة.
  )  بعنوواانن  (منهھج  االسنة  االنبوويیة  في  إإددااررةة  ااألززماتت:  ددررااسة  تططبيیقيیة):2013ددررااسة  قشططة  (  -3

فف  ااألززماتت  وواالنووااززلل  وواالووقووهھھھددفتت  االددررااسة  إإلى  االتعررفف  على  منهھج  االسنة  االنبوويیة  االشرريیفة  في  إإددااررااتت  
على  مناهھھھج  االمعالجة  االنبوويیة  لهھذذهه  ااألززماتت٬،  ووقدد  ااستخددمم  االباحثث  فيیهھا  االمنهھج  ااالستقرراائي  ااالستنباططي  
  ووشبكة     وواالمررااجع   وواالمصاددرر   االسابقة   وواالددررااساتت   باألبحاثث   ووااستعانن   للددررااسة٬،   كمنهھج االتحليیلي

  نتائج  منهھا:ااالنتررنتت  كأددووااتت  للددررااسة٬،  ووقدد  تووصلتت  االددررااسة  للعدديیدد  منن  اال
أأنن  االتعاططي  االنبوويي  مع  ااألززماتت  على  هھھھذذاا  االنحوو  منن  ااالهھھھتمامم  بددليیلل  كثررةة  االنصووصص  االووااررددةة    •

  االشأنن  بططرريیقق  مباشرر  أأوو  غيیرر  مباشرر  لهھوو  ددليیلل  ووااضح  على  جددااررةة  االمنهھج  االنبوويي   في  هھھھذذاا
بالصددااررةة  في  هھھھذذاا  االمجالل٬،  كوونهھ  لمم  يیفووتت  مفررددةة  منن  مفررددااتت  ااألززماتت  إإال  وولهھا  مستندد  فيیهھ  

  ليیهھ.وومررجع  إإ
أأنن  االمعالجاتت  االتي  تمم  االتعاططي  منن  خاللهھا  مع  ااألززماتت  االمختلفة  قدد  جاءتت  ووفقق  أأحددثث  ما  تووصلل  إإليیهھ  

  االمعنيیوونن  بشؤؤوونن  ااألززماتت  ووكيیفيیة  االتعاططي  معهھا.
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ووضووحح  االنهھج  االنبوويي  على  االططرريیقة  االتي  يیتمم  بهھا  االتعاملل  مع  ااألززماتت  وواالذذيي  يیضمنن  لهھا  قددرراا    •
  عنن  بقيیة  االمناهھھھج  وواالططررقق  في  هھھھذذاا  االصدددد.  عاليیا  منن  االتميیزز  وواالخصووصيیة  وواالمصددااقيیة

ووقدد  أأووصتت  االددررااسة  بالعدديیدد  منن  االتووصيیاتت  منن  أأهھھھمهھا٬،  ااالنفتاحح  على  االمووضووعاتت  ااإلدداارريیة  ووددررااستهھا  
  منن  منظظوورر  االقررآآنن  االكرريیمم  وواالسنة  االنبوويیة.

  
  االتعقيیبب  على  االددررااساتت  االسابقة:

)٬، في االتعرفف على بعض مالمح 2016ااتفق االبحث االحالي في هھھھدفهھ مع ددررااسة عطا هللا وواالفليیت (
ووددررااسة ) 2015ااإلعجازز ااإلدداارريي في االقرآآنن االكريیم بصفة عامة. بيینما ااختلف مع ددررااسة االغولي (

) 2015في أأنهھ يیتناوولل ااإلعجازز ااإلدداارريي في االقرآآنن االكريیم بيینما ددررااسة االغولي () 2013قشطة (
ً وولكن من منظورر االسنة االنبويیة٬، ووااتفق في  )2013ددررااسة قشطة (وو تتناوولل هھھھذاا االموضوعع أأيیضا

أأددووااتهھ مع االدررااساتت االسابقة٬، حيیث ااستُخدمت االمصاددرر وواالمرااجع ووااألبحاثث ووااألددبيیاتت االسابقة 
وواالشبكة االعنكبوتيیة كأددااةة للدررااسة٬، ووكذلك في منهھجهھ مع االدررااساتت االسابقة٬، حيیث ااستُخدمم االمنهھج 

 الستقراائي ااالستنباططي كمنهھج للبحث.اا

  االتفسيیرر  االعلمي  االمتخصصص  للنصص  االقررآآني:
  لقدد  ااهھھھتمتت  جميیع  ددوولل  االعالمماانن  مفهھوومم  االكاررثة  منن  االمفاهھھھيیمم  االووااسعة  ااالنتشارر  في  االمجتمع  االمعاصرر  وو

  لما  تخلفهھ  هھھھذذهه  االكووااررثث  منن  آآثارر  مددمووةة  في  معظظمهھا  سووااء     بمووااجهھة  االكووااررثث  نظظرراا ااهھھھتماما  كبيیرراا
ووتعتبرر  نماذذجج  االتررااثث  ااإلسالمي  فكرراا ً متررااكما ً يیمكنن  أأنن  نررجع  إإليیهھ    كووااررثث  ططبيیعيیة  ااوو  صناعيیة٬،كانتت  

  نحللل  االنصووصص     لنا   االذذااكررةة   فهھوو  بمثابة   منهھ  في  ووضع  االحلوولل  للكووااررثث  باختالفف  اانووااعهھا لنستفيیدد
  قائمة  على  االشررعع  االذذيي  نؤؤمنن  بهھ   االمنهھج  االسليیمم  لنؤؤصلل  االحلوولل  ووتكوونن  مررجعيیة  لنا   وونستنبطط  منهھا

  فتوواافنا  ألنهھا  مستقاةة  منن  االثقافة  االتنظظيیميیة  ااإلسالميیة.  
إإنن  االقررااءةة  االووااعيیة  للقررآآنن  االكرريیمم  تمكنن  منن  االتخططيیطط  ووااالعدداادد  لمختلفف  االكووااررثث  ووااألززماتت  ووهھھھذذاا  يیززيیدد  

وولقدد  ااختررنا  آآيیة  منن  االقررآآنن  االكرريیمم  ووهھھھي  قوولهھ  تعالى:    منن  فررصص  نجاحح  االمعالجة  بفاعليیة  وويیقللل  االخسائرر
كمُْم  وَوآآَخرِريینَن  ِمنن  ددوُون ِ (وَوأأَِعددُّوواا  لَهھ ُ  ِ  وَوَعددوُوَّ   اا�َّ بَاطِط  ااْلَخيْیلِل  ترُْرهھھِھبوُونَن  ِبهِھ  َعددوُوَّ ةةٍ  وَوِمنن  رّرِ نن  قوُوَّ ا  ااْستطََطْعتمُم  ّمِ هِھمْم  مم  مَّ

  َال  تظُظ ْ    وَوأأَنتمُْم   إِإلَيْیكمُْم   يیوَُوففَّ ِ   ِفي  َسِبيیلِل  اا�َّ   تُنِفقوُواا  ِمنن  َشْيٍء   وَوَما   يیَْعلَُمهُھمْم ُ   اا�َّ مكنن  منن  ُموونَن)  يیلَ  َال  تَْعلَُموونَهُھمُم
خاللهھا  ااستنباطط  االمنهھج  االقررآآني  إلددااررةة  االكووااررثث٬،  كي  نتجنبب  االووقووعع  فيیهھا٬،  أأوو  االعالجج  االفوورريي  كي  ال  
  تتفاقمم  فيیصعبب  عالجهھا.  ووقبلل  أأنن  نفسرر  هھھھذذهه  ااآليیة  تفسيیرراا ً علميیا٬ً،  سنتحددثث  عنن  مفهھوومم  إإددااررةة  االكووااررثث

مررااحلل  ااددااررةة  االكووااررثث٬،  وونسقططهھا  سنستعررضض  ثمم  ٬،    ووأأنووااعع  االكووااررثثوواالفررقق  بيینن  ااألززمة  وواالكاررثة  
على  ااآليیة  االتي  بيینن  أأيیدديینا  لنبيینن  كيیفف  أأنن  ااآليیة  تعكسس  االمنهھج  االعلمي  إلددااررةة  االكووااررثث٬،  وونبيینن  ااتساقق  

  ااآليیة  وومررااحلل  ااددااررةة  االكووااررثث  علميیاً.
ااختلفتت  االعدديیدد  منن  االددوولل  وو  االجهھاتت  االمعنيیة  باالستجابة  للكاررثة  في  تعرريیفهھا  للكاررثة  لكنن  جميیعهھا  تشترركك  

صص  محددددةة٬،  وومنن  أأكثرر  االتعارريیفف  اانتشارراا  هھھھوو  "  حددثث  ططبيیعي  أأوو  منن  صنع  ااإلنسانن٬،  مفاجئ  أأوو  بخصائ
  منن  االووفيیاتت  ووااإلصاباتت  مما     االططبيیعيیة  وويیخلفف  عدددداا متووقع  يیؤؤثرر  بشكلل  كبيیرر  على  مجرريیاتت  االحيیاةة
يیتررتبب  على  االمجتمعاتت  أأنن  تتخذذ  إإجررااءااتت  ااستثنائيیة  لمجابهھتهھا  بقددررااتهھا  االذذااتيیة  أأوو  بمساعددةة  خاررجيیة"  

  )16:  2014لقططاررنة٬،  (اا
أأما  تعرريیفف  هھھھيیئة  ااألممم  االمتحددةة  للكاررثة  فهھي  "حالة  مفجعة  يیتأثرر  منن  جرراائهھا  نمطط  االحيیاةة  االيیووميیة  فجأةة  
وويیصبح  االناسس  بددوونن  مساعددةة  وويیعانوونن  منن  وويیالتهھا  وويیصيیرروونن  في  حاجة  إإلى  حمايیة٬،  مالبسس٬،  ملجأ٬،  

  .)4:  2013ووعنايیة  ططبيیة٬،  ووااجتماعيیة٬،  ووااحتيیاجاتت  االحيیاةة  االضرروورريیة"  (ططرراابيیشي٬،  
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  كاررثة
(خسائرر  مادديیة  أأوو  

	فاددحة)بشرريیة    

	)38:  2002):  االفررقق  بيینن  االكاررثة  ووااألززمة٬،  االمصددرر:  (االشعالنن٬،  1شكلل  (  

ووتقددمم  االمنظظمة  االددووليیة  للحمايیة  االمددنيیة  تعرريیفا  ددووليیا  للكاررثة  بأنهھا  "  حاددثة  كبيیررةة  يینجمم  عنهھا  خسائرر  
كبيیررةة  في  ااألررووااحح  وواالممتلكاتت  ووقدد  تكوونن  ططبيیعيیة  مررددهھھھا  فعلل  االططبيیعة  ووقدد  تكوونن  كاررثة  فنيیة  أأيي  مررددهھھھا  

معوونة  االووططنن  أأوو  على  االمستووىى  االددوولي  فعلل  ااإلنسانن  سووااءاا  كانن  إإرراادديیا  أأوو  ال  إإرراادديیا  ووتتططلبب  لمووااجهھتهھا  
  ).27:  2002إإذذاا  كانتت  قددررةة  مووااجهھتهھا  تفووقق  االقددررااتت  االووططنيیة"  (االشعالنن٬،  

  
  أأووجهھ  ااالختالفف  بيینن  ااألززمة  وواالكاررثة:

ددررجوواا  على  ااستخدداامم  كلمة  االكاررثة  ووااألززمة  على  أأنهھما  متررااددفتانن  بالررغمم  كثيیرر  منن  االكتابب  وواالباحثيینن  
)  أأنن  ااألززمة  أأعمم  ووأأشملل  منن  االكاررثة  فاألززمة  36:  2002(االشعالنن٬،  وويیررىى    ٬،منن  ووجوودد  فررقق  بيینهھما

تعني  كافة  ااألززماتت  االصغيیررةة  وواالكبيیررةة  االمحليیة  أأوو  ااإلقليیميیة  أأوو  االددووليیة  ووتعني  بشكلل  عامم  االكووااررثث٬،  
أأما  االكاررثة  فإنن  مددلوولهھا  يیكادد  يینحصرر  في  االحووااددثث  ذذااتت  االددمارر  االشاملل  وواالخسائرر  االكبيیررةة  في  ااألررووااحح  

    وو  يیصووررهھھھا  بالشكلل  االتالي:وواالممتلكاتت.  فهھ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وونووهه    .ووفيیما  يیلي  أأهھھھمم  هھھھذذهه  االفررووقق  االتي  تمتت  ااإلشاررةة  االيیهھا  منن  قبلل  محاووالتت  االبعضض  في  االتفرريیقق  بيینهھما
  )  االى  أأنن  ااألززمة  قدد  تصبح  كاررثة٬،  كما  أأنن  االكاررثة  قدد  توولدد  أأززماتت  متنووعة39:  2002(االشعالنن٬،  

  )39:  2002(االشعالنن٬،  ٬،  االمصددرر:  ):  االفررووقق  بيینن  ااألززمة  وواالكاررثة  1جددوولل  ررقمم  (
  

  االكاررثة  ااألززمة  عناصرر  االمقاررنة
  كاملة  تصاعدديیة  االمفاجأةة
معنوويیة  ووقدد  يیصاحبهھا  خسائرر    االخسائرر

  بشرريیة  وومادديیة
  بشرريیة  وومادديیة  كبيیررةة

  غالبا  ططبيیعيیة  ووأأحيیانا  إإنسانيیة  إإنسانيیة  أأسبابهھا
  صعووبة  االتنبؤؤ  إإمكانيیة  االتنبؤؤ  االتنبؤؤ  بووقووعهھا

تفاووتت  في  االضغطط  تبعا  لنووعع    ضغطط  ووتووترر  عالي  االضغطط  على  متخذذ  االقرراارر
  االكاررثة

  غالبا  وومعلنة  أأحيیانا  ووبسرريیة  االمعووناتت  وواالددعمم
  محليیة  ووإإقليیميیة  ووددووليیة  ددااخليیة  أأنظظمة  ووتعليیماتت  االمووااجهھة

	أأززمة  
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  أأنووااعع  االكووااررثث:
  ):17:  2014تنقسمم  االكووااررثث  إإلى  قسميینن  (االقططاررنة٬،

االكووااررثث  االططبيیعيیة:  ووهھھھي  االكووااررثث  االتي  ال  يیدد  للعنصرر  االبشرريي  في  إإحددااثهھا  ووقدد  تكوونن  مفاجئة    -1
  ووسرريیعة  االتأثيیرر  ناتجة  عنن  أأحددااثث  مناخيیة  ووجيیوولووجيیة  ووتشملل:

  االفيیضاناتت٬،  حرراائقق  االغاباتت٬،  اا  لجفاففاالززالززلل٬،  ااالنززالقاتت  ااألررضيیة٬،  
االكووااررثث  االتي  منن  صنع  ااإلنسانن:  ووهھھھي  االكووااررثث  االتي  تحددثث  بسببب  نشاططاتت  ااإلنسانن  االمختلفة    -2

ووهھھھي  إإما  أأنن  تكوونن  مقصووددةة  أأوو  غيیرر  مقصووددةة  مثلل:  حووااددثث  االسيیرر٬،  ااألووبئة٬،  االحووااددثث  االكيیميیائيیة  
  وواالصناعيیة.

  مررااحلل  إإددااررةة  االكووااررثث  ووااألززماتت:
  ووااألززماتت  بخمسس  مررااحلل  أأساسيیة:تمرر  معظظمم  االكووااررثث  

  :)االمررحلة  االتحذذيیرريیة(ااكتشافف  إإشاررااتت  ااإلنذذاارر  االمبكرر    -1
عنددما  تررسلل  ااألززمة  أأوو  االكاررثة  قبلل  ووقووعهھا  بفتررةة  ططوويیلة  سلسلة  منن  إإشاررااتت  ااإلنذذاارر  االمبكرر  
ااوو  ااالعررااضض  االتي  تنبئ  باحتمالل  ووقووعهھا  ووما  لمم  يیووجدد  ااالهھھھتمامم  االكافي  فمنن  االمحتملل  جدداا  أأنن  

  .  )62:  1995(االحمالوويي٬،    وو  االكاررثةتقع  ااالززمة  أأ
ووتتجلى  هھھھذذهه  االمررحلة  في  ااآليیة  االكرريیمة  بووضووحح  حيیثث  يینذذرر  هللا  تبارركك  ووتعالى  عباددةة  االمؤؤمنيینن  
إإلى  أأهھھھميیة  ووضررووررةة  ااالستعدداادد  بالقووةة  بشتى  صنووفهھا  ووأأنووااعهھا  لمجابهھة  االضرررر  االمحددقق  بهھمم٬،  

لألعددااء  حيیثما  كانوواا  ووووقتما  ووهھھھوو  ضرررر  لمم  يیقع  بعدد٬،  ووإإنما  وواارردد  االووقووعع  أأمررهھھھمم  أأنن  يیستعددوواا  
  كانوواا  ليیكوونوواا  بذذلكك  على  أأهھھھبهھ  ااالستعدداادد  أليي  ناززلة  منن  االممكنن  أأنن  تلمم  بهھمم.

  
  ااالستعدداادد  وواالووقايیة  (مررحلة  االنشووء):  -2

  فمنن     االسببب   وولهھذذاا   ووقووعهھ٬،   باحتمالل   تنذذرر   ااوو   تتنبأ   لمم   شيء   ووقووعع   تمنع   اانن   االصعبب منن
  اررثة  أأوو  أأززمة  نتخيیلهھا٬،  ووااختبارراالضرروورريي  تصميیمم  سيینارريیووهھھھاتت  مختلفة  ووتتابع  لألحددااثث  لك

ووهھھھذذاا    ).63-62:  1995(االحمالوويي٬،    ذذلكك  كلهھ  حتى  يیصبح  ددوورر  كلل  فرردد  معررووفا  لدديیهھ  تماما
  االستعدداادد  االكافي  للووقايیة  منن  ااألززماتت  وواالكووااررثث  .باالجميیع  أأنن    ستلززمميی

  ٬،ووقدد  أأمرر  هللا  تبارركك  ووتعالى  عباددهه  االمؤؤمنيینن  في  هھھھذذهه  ااآليیة  االكرريیمة  بأنن  يیعددوواا  االعددةة  وواالعتادد
علميیا ً ووثقافيیا ً ووااقتصادديیا ً ووعسكرريیا٬ً،  أليي  عددوو  يیترربصص  بهھمم  وويیحاوولل  االنيیلل  منهھمم  وومنن  مجتمعاتهھمم  

بَاطِط  ااْلَخيْیلِل). ةة ٍ وَوِمنن  رّرِ نن  قوُوَّ ا  ااْستطََطْعتمُم  ّمِ   وويیتبيینن  ذذلكك  في  قوولهھ  تعالى:  (وَوأأَِعددُّوواا  لَهُھمم  مَّ
  
  ااحتووااء  ااالضرراارر  وواالحدد  منهھا  (مررحلة  ااالنفجارر):  -3

ي  ااعدداادد  ووسائلل  للحدد  منن  ااالضرراارر  وومنعهھا  منن  ااالنتشارر  لتشملل  ااألجززااء  هھھھذذهه  االمررحلة  تتلخصص  ف
  .)64-63:  1995(االحمالوويي٬،    ااألخررىى  االتي  لمم  تتأثرر  بعدد  في  االمجتمع

ووفي  هھھھذذهه  االمررحلة  يیتمم  ااستغاللل  االموواارردد  االمعددةة  مسبقا  وواالتي  اامرر  هللا  سبحانهھ  ووتعالى  ببنائهھا  
  ووعهھافي  حالة  ما  إإذذاا  حددثتت  ااززمة  ما  أأوو  كاررثة  أأيیا  كانن  ن

  
  ااستعاددةة  االنشاطط  (مررحلة  ااالنحسارر):  -4

  وواالتكيیفف  مع  االووضع  ووإإعاددةة     االمووااجهھة  وومعررفة  االخسائرر  ووتقيیيیمهھا   االمررحلة  بعدد ووتأتي  هھھھذذهه
  .)  23-22:  2007(هھھھشامم٬،  ااالموورر  االى  ططبيیعتهھا  
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ووتقتضي  هھھھذذهه  االمررحلة  إإعاددةة  االنظظرر  في  االهھددرر  االذذيي  حصلل  لهھذذهه  ااالستعددااددااتت  ووإإعاددةة  بناءهھھھا  
  كلل  االسووااعدد  ووااأليیدديي  ووبتعاوونن  كلل  فئاتت  االمجتمع.منن  جدديیدد  بمشارركة  

  
  االتعلمم:    -5

ووهھھھي  االمررحلة  ااألخيیررةة  ووال  تعني  تباددلل  ااالتهھاماتت  ااوو  االقاء  االلوومم  على  االغيیرر  ووتحميیلهھ  االمسؤؤووليیة  
  في     إإنجاززهه   لتحسيینن  ماتمم   االتقيیيیمم   االمستمرر  ووإإعاددةة   بلل  هھھھي  االتعلمم   االبحثث  عنن  كبشش  فددااء ااوو

  .  )65-64:  1995(االحمالوويي٬،    االماضي
تجلى  هھھھذذهه  االمررحلة  في  ختامم  ااآليیة  االكرريیمة  حيیثث  هللا  يیقوولل  هللا  تبارركك  ووتعالى  فيیهھا:  (وَوَما  ووت

  إِإلَيْیكمُْم  وَوأأَنتمُْم  َال  تظُْظلَُموونَن)  ووهھھھوو  االددررسس  االعظظيیمم  وواالتعليیمم  االقوويیمم    ِ يیوَُوففَّ تُنِفقوُواا  ِمنن  َشْيٍء  ِفي  َسِبيیلِل  اا�َّ
منن  مالهھ  أأوو  ووقتهھ  أأوو  جهھددهه  أأوو  حيیاتهھ  االذذيي  نستنبططهھ  منن  هھھھذذهه  ااآليیة  ووهھھھوو  أأنن  كلل  إإنسانن  يینفقق  شيیئا  

في  سبيیلل  هللا  ووفي  سبيیلل  تحقيیقق  ووإإعالء  كلمة  هللا  يیعووضهھ  هللا  سبحانهھ  ووتعالى  عليیهھ  أأضعافا ً 
وويیووفي  إإليیهھ  حقهھ  وولنن  يیكوونن  منن  االمظظلووميینن  أأبدداا ً ألنن  االذذيي  سيیتوولى  جززاائهھ  هھھھوو  هللا  تبارركك  ووتعالى٬،  

ةة  ااألززمة  ووهھھھي  االددررسس  أأوو  االمعررفة  ووتكوونن  بذذلكك  ااآليیة  قدد  حققتت  االمررحلة  ااألخيیرر  منن  مررااحلل  إإدداارر
  وواالشكلل  االتالي  يیلخصص  هھھھذذهه  االمررااحلل:  أأوو  االقيیمة  االتي  نستنبططهھا  منن  ااألززمة.

  
  

  
  
  

  ):  مررااحلل  إإددااررةة  االكووااررثث  ووااألززماتت2شكلل  (
  

  
  أأبررزز  االكووااررثث  االتي  حددثتت  في  االعالمم:

  :)٬2011،  2009(  كاررثة  سيیوولل  جددةة  -
ااعتبررهھھھا  االمسؤؤوولوونن  في  االددفاعع  االمددني  بأنهھا    2009حددثتت  فيیضاناتت  في  مدديینة  جددةة  في  عامم  

  منذذ     ووذذكرر    27ااألسووأأ االعميیدد  محمدد  عبددهللا  االقررني  مدديیرر  االمرركزز  ااإلعالمي  لمووااجهھة  عاما
فيیما  ووصلل  عدددد  االمبلَّغ  عنن  122حاالتت  االططووااررئئ  بمحافظظة  جددةة  أأنن  عدددد  االمتووفيینن  ووصلل  إإلى  

ووعدددد  28369شخصا.  مشيیرراا  أأنن  عدددد  ااألسرر  االتي  تمم  إإيیووااؤؤهھھھا    39لى  ااختفائهھمم  حتى  أأالنن  إإ

االتعلمم•

مررحلة  ما  بعدد  
االكاررثة

ااحتووااء  ااالضرراارر  •
وواالحدد  منهھا

ااستعاددةة  االنشاطط•

  مررحلة  االتعاملل  مع
االكاررثة ااكتشافف  إإشاررااتت  •

ااإلنذذاارر  االمبكرر
ةااالستعدداادد  وواالووقايی•

مررحلة  ما  قبلل  
االكاررثة
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  11849ووحاالتت  حصرر  إإضرراارر  االعقاررااتت  28369ااألشخاصص  االذذيینن  تمم  صررفف  إإعاشة  لهھمم  
حيیثث    2011هھھھذذهه  االكاررثة  تكررررتت  في  وو٬،  10913وو  عدددد  حاالتت  حصرر  إإضرراارر  االسيیاررااتت  

  نن.ددااهھھھمتت  االسيیوولل  أأحيیاء  ووااسعة  في  االمدديینة  ووددمررتت  مناززلل  ووممتلكاتت  االسكا
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ):2011(  تسوونامي  االيیابانن  -
على  مقيیاسس  االعززمم  االززلززاالي    8.9ززلززاالل  عنيیفف  بلغتت  قووتهھ    2011ززلززاالل  ووتسوونامي  تووهھھھووكوو  

وونجمم  عنهھ  مووجاتت  تسوونامي  في  االمحيیطط  االهھادديي  وونجمم  عنهھ  أأكثرر  منن  أألفف  قتيیلل  وومفقوودد٬،  ووتددميیرر  
حتيیة  وواالممتلكاتت٬،  ووتددميیرر  االبنيیة  االتمططارر  سندداايي  في  االيیابانن٬،  ووتسجيیلل  أأعلى  نسبة  منن  االخسائرر  

  .)32:  2013(ططرراابيیشي٬،    ووفي  االمحططاتت  االنفططيیة  وواالمحططاتت  االنوووويیة  ووتووقفهھا  عنن  االعملل
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  

  
  سبتمبرر  على  االوواليیاتت  االمتحددةة:  11كاررثة    -

ووقووعع  هھھھجماتت  مرركزز  االتجاررةة  االعالمي  وومبنى  االبنتاجوونن  في  نفسس  االووقتت  هھھھوو  مصددرر  جددلل  حيیثث  
على  االوواليیاتت  االمتحددةة  في  غيیرر  حالة  حرربب٬،  ووكانتت  أأكثرر  ااآلثارر  االمددمررةة  أأنهھا  أأوولل  كاررثة  تحلل  

.  ووكانتت  هھھھذذهه  2976هھھھي  فقدداانن  ااألررووااجج  في  مدديینة  نيیوويیوورركك  حيیثث  بلغ  االعدددد  االنهھائي  للووفيیاتت  
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أأوولل  كاررثة  تؤؤثرر  على  االمووااططنيینن  ااألمرريیكيیيینن  ووتجعلل  االمجتمعاتت  تعيیشش  في  إإحساسس  مستمرر  
  ووااقبب  ااقتصادديیة  شدديیددةة  االعمقق  على  االعالمم  بأكملهھمنن  االعررضة  للخططرر.  ووكانن  لهھذذهه  االهھجماتت  ع

  .)559:  2013(عجيینة٬،  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
    :كاررثة  االعبارر  االمصرريیة  -

"  في  االبحرر  ااألحمرر  وواالتي  98كاررثة  بحرريیة  بغررقق  االعباررةة  "االسالمم    2006شهھددتت  مصرر  في  
ررااكبب  ووكانتت  االخسائرر  غررقق    1400كانتت  في  ررحلتهھا  منن  االسعوودديیة  إإلى  مصرر  ووعلى  متنهھا  

شخصص  ماززاالوواا  في    800جثة٬،  وو    195ناجيیا  وو    460االعباررةة  وومحتوويیاتهھا٬،  وواانتشالل  حوواالي  
  .)203:  2014(االقططاررنة٬،    عدداادد  االمفقوودديینن

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

:  2014(االقططاررنة٬،    :(مشررووعع  ااسفيیرر)  االميیثاقق  ااإلنساني  وواالمعايیيیرر  االددنيیا  لمووااجهھة  االكووااررثث
206-209(:  

للمنكووبيینن  وومساعددتهھمم  على  ااستعاددةة  مقووماتت  حيیاتهھمم  تعتبرر  منن  إإنن  تلبيیة  ااالحتيیاجاتت  ااألساسيیة  
  االميیثاقق  ااإلنساني     االهھددفف  منن  ووضع   جاء   وومنن  هھھھنا   في  االعملل  ااإلنساني٬، االمباددئئ  ااألساسيیة
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  أأددااء     ووتحسيینن   ااإلنسانيیة   االمساعددةة   فعاليیة   لززيیاددةة   االكووااررثث  ووذذلكك   لمووااجهھة   االددنيیا وواالمعايیيیرر
ني  على  مباددئئ  وونصووصص  االقانوونن  االددوولي  ااإلنساني  االووكاالتت  ااإلنسانيیة.  وويیقوومم  االميیثاقق  ااإلنسا

  بالحرركة     االخاصة   االسلووكك   مددوونة   إإلى   باإلضافة   االالجئيینن   ووقانوونن   ااالنسانن   حقووقق ووقانوونن
  في  حاالتت     لإلغاثة   االحكووميیة   وواالمنظظماتت  غيیرر   ااألحمرر   وواالهھاللل   للصليیبب  ااألحمرر االددووليیة

  االكووااررثث٬،  وواالميیثاقق  ااإلنساني  مبني  على  ااعتقادديینن  أأساسيیيینن  هھھھما:
  االنززااعاتت    -1   االتي  تسببهھا   االمعاناةة   للتخفيیفف  منن   ااالجررااءااتت  االممكنة   كافة   ااتخاذذ ضررووررةة

  وواالكووااررثث.
أأنن  لألشخاصص  االمتضرريیيینن  منن  االكووااررثث  االحقق  في  حيیاةة  كرريیمة  وومنن  ثمم  االحصوولل  على    -2

  االمساعددةة.
  ووتغططي  االمعايیيیرر  االددنيیا  لمووااجهھة  االكووااررثث  ااالحتيیاجاتت  ااألساسيیة  االثابتة  ووهھھھي:

  لعامة.تووفيیرر  االماء  وواالصحة  اا  -1
  االتغذذيیة.  -2
  االمعوونة  االغذذاائيیة.  -3
  االتخططيیطط  للمأووىى  وواالمووقع.  -4
  خددماتت  االصحة.  -5
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  االخاتمة:
إإنن  االكاررثة  تمثلل  اانهھيیارًراا  للهھيیاكلل  االمألووفة  االتي  تمنح  االنظظامم  االسيیاسي  ووااالجتماعي  االقائمم  شررعيیة٬،  ووتهھدددد  

ررعة  شدديیدد  االخططووررةة  وواالساالقيیمم  االجووهھھھرريیة  االتي  يیررتكزز  عليیهھا  كوونهھا  مووقفًا  غيیرر  ااعتيیادديیًا  ووغيیرر  متووقعًا  
ذذوو  أأحددااثث  متالحقة٬،  يیهھدددد  قددررةة  االفرردد  أأوو  االمنظظمة  أأوو  االمجتمع  على  االبقاء  وواالكاررثة  ال  تشملل  االتهھدديیدد  
فقطط  إإنما  االفررصة  للتغيیرر  كذذلكك.  مما  يیجعلهھا  مفهھووما  معقدداًا  ووغنيیًا  ووجددليیًا  ذذوو  متالززمة  لفظظيیة  ووططررفيینن  

كنن  ااستخالصص  أأهھھھدداافف  االتخططيیطط  االووقائي  )٬،  وويیم48:  2011متضادديینن  يینبغي  االتووفيیقق  بيینهھما  (محمدد٬،  
إلددااررةة  االكاررثة  في  ااالستعدداادد  االدداائمم  لمووااجهھة  االكاررثة  االمحتملة  االحددووثث  بكافة  االخددماتت  وواالتدداابيیرر  االتي  
  ووسلططاتت  االددفاعع     بالكاررثة   وواالخددماتت  االمعنيیة   ااألجهھززةة   بيینن   االمبددئي   االتنسيیقق   ووفي   االكاررثة٬، تتططلبهھا

وونن  فيیهھا٬،  ووتحدديیدد  أأوولوويیاتت  ااإلجررااءااتت  االعاجلة  لمووااجهھة  االمددني  لتحدديیدد  ددوورر  كلل  منهھا  ووأأسلووبب  االتعا
االكاررثة  ثمم  إإززاالة  آآثاررهھھھا٬،  ووووضع  خطططط  بدديیلة  يیتمم  تنفيیذذهھھھا  في  حالة  عددمم  تنفيیذذ  االخطططط  ااألصليیة  بما  يیكفلل  

  .)365:  2003االسيیططررةة  على  االمووقفف.(إإسماعيیلل٬،  

يیؤؤمنن  أأنن  ال  أأحدد  في  مأمنن  عنهھا  فمنن  أأبررزز  سماتهھا  االمفاجئة  ووقدد  تحددثث  ددوونن  إإنن  االمتأملل  في  االكووااررثث  
ووهھھھذذاا  يیتططلبب  ااستعدداادد  مختلفف  فئاتت  االمجتمع  بخططة  بدديیلة  باإلضافة  االى  االتددرريیبب  وو  سابقق  إإنذذاارر  أأحيیانا  

فالمعررفة  بكيیفيیة  االتعاملل  مع  مختلفف  االحاالتت  االتووعيیة  ووااالهھھھتمامم  بمووضووعع  ااالستعدداادد  لمووااجهھة  االكووااررثث  
  ى  تخفيیفف  حددتهھا  وواالتقليیلل  منن  آآثاررهھھھا.تساعدد  عل

يیجيیاتت  ووااألسسس  لعلمم  إإددااررةة  االكووااررثث٬،  ووضرربب  لذذلكك  لقدد  ووضع  االقررآآنن  االكرريیمم  االمنهھجيیاتت  ووااالستررااتوو
ةةٍ  وَوِمنن ْ أأمثالل  كثيیررةة  بيینن  بيینن  آآيیاتهھ  وومنهھا  ماتناوولناهه  في  قوولهھ  تعالى:  "     وَوأأَِعددُّوواا  لَهُھمْم  َما  ااْستطََطْعتمُْم  ِمنْن  قوُوَّ

  ُ ُ  يیَْعلَُمهُھمْم  وَوَما  تُْنِفقُ  رِربَاطِط  ااْلَخيْیلِل  ت كمُْم  وَوآآَخرِريینَن  ِمنْن  ددوُوِنهِھمْم  َال  تَْعلَُموونَهُھمُم  اا�َّ   وَوَعددوُوَّ ِ   اا�َّ وواا  رْرهھھِھبوُونَن  ِبهِھ  َعددوُوَّ
  تظُْظلَُموونن َ    َال   وَوأأَْنتمُْم   إِإلَيْیكمُْم   يیوَُوففَّ ِ   اا�َّ   َسِبيیلِل   ِفي   َشْيٍء   للمؤؤمنيینن  ِمنْن   هللا  سبحانهھ   إإنذذاارر   في   ووتمثلل "

بالقووةة  وواالتسلح  بالعلمم  وواالمعررفة  تحسبا  أليي  عددوو  يیترربصص  بهھمم  ووووضع  لهھمم  بذذلكك  االخطططط  باالستعدداادد  
االعلميیة  وواالعمليیة  للخررووجج  منن  االكاررثة  وواالتي  ووجددناهھھھا  مططبقة  على  مررااحلل  إإددااررةة  االكووااررثث  في  االعلمم  

  .االمعاصرر  وواالحدديیثث

قدد  قالل  ة  فلنبوويیووبذذلكك  يیتضح  أأنن  إإددااررةة  االكووااررثث  منذذ  أأنن  خلقق  هللا  االبشرريیة  كما  أأنهھ  مووجوودد  في  االسنة  اا
٬،  ووأأووكوواا  االسقاء٬،  ووأأغلقوواا  االبابب٬،  ووأأططفئوواا  االسررااجج٬،  فإنن  االشيیططانن  صلى  هللا  عليیهھ  ووسلمم:  (غططوواا  ااإلناء

  ٬،على  إإنائهھ  عوودداا  ال  يیحلل  سقاء٬،  ووال  يیفتح  بابا٬،  ووال  يیكشفف  إإناء٬،  فإنن  لمم  يیجدد  أأحددكمم  إإال  أأنن  يیعررضض
نبغي  أأنن  نعيیدد  ٬،  فيیصحيیح  مسلمم  )فإنن  االفوويیسقة  تضررمم  على  أأهھھھلل  االبيیتت  بيیتهھمم  وويیذذكرر  ااسمم  هللا٬،  فليیفعلل

االبحثث  وواالكشفف  ووااالططالعع  وواالددررااسة  على  مالمح  وومظظاهھھھرر  ااالعجازز  ااإلدداارريي  في  االقررآآنن  االكرريیمم  ووفي  
نقفف  عندد  االنتيیجة  االكبررىى  ووهھھھي  أأنن  االشرريیعة  ااإلسالميیة  ما  فررططتت  منن  شيء  ووما  ترركتت  االسنة  االنبوويیة  ل

  بيیانهھا  ووتووضيیحهھا.شيیئا  إإال  ووتناوولتهھ  ووتحددثتت  فيیهھ  بصووررةة  أأوو  بأخررىى  تستلززمم  منا  
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  االمررااجع:
  االقررآآنن  االكرريیمم.  •
  ٬، االقاهھھھرةة: االجيیل.2ججأأعالمم االموقعيین٬، )٬، 1973اابن االقيیم؛ شمس االديین أأبو عبدهللا (  •
٬، االمملكة االعربيیة تفسيیر االقرآآنن االعظيیم). 1999أأبي االفدااء إإسماعيیل بن عمر ( ؛اابن كثيیر  •

  ).4االسعودديیة: دداارر ططيیبة للنشر وواالتوززيیع٬، جج(
٬، االمؤتمر االتخطيیط االجيید لموااجهھة االكاررثة )2003،٬(لطيیفة عبد االعاططي حسن  إإسماعيیل؛  •

 -363مصر٬،  -االسنويي االثامن بعنواانن (إإددااررةة ااألززماتت في ظظل االمتغيیرااتت االبيیئيیة االمعاصرةة)
386. 

٬، االريیاضض: ٬2، ططتيیسيیر االكريیم االرحمن في تفسيیر كالمم االمنانناالسعديي؛ عبداالرحمن بن ناصر٬،   •
  وواالتوززيیع.دداارر االسالمم للنشر 

االرريیاضض:  االووططنيیة  ٬،  2ااآلليیاتت  ٬،  طط  –االمررااحلل    –االشعالنن؛  فهھدد  ااحمدد٬،  إإددااررةة  ااالززماتت  ااألسسس    •
  .2002للتووززيیع٬،  

تفسيیر االطبريي االمسمى بجامع االبيیانن عن  ٬،)1994أأبو جعفر محمد بن جريیر ( ؛االطبريي  •
  ).4)٬، جج(٬1، بيیرووتت: مؤسسة االرسالة للطباعة وواالنشر وواالتوززيیع٬، طط(تأوويیل آآيي االقرآآنن

  1،٬ططرراابيیشي؛  هھھھدديیلل  هھھھاللل٬،  االتخططيیطط  ووااالستررااتيیجيیاتت  في  االتعاملل  مع  االكووااررثث  ووااألززماتت٬،  طط  •
  .2013جددةة٬،  

بعض مظاهھھھر ااإلعجازز ااإلدداارريي في ). 2016االفليیت٬، (خلودد عطيیة  ٬،سمر ررجب ؛عطا هللا  •
٬، االمؤتمر االعلمي االثاني بعنواانن (ااإلعجازز االعلمي في االقرآآنن االكريیم وواالسنة االقرآآنن االكريیم
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