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 أسامة عبد الرحيـ محمد حسيف 
 .مصر ،جامعة األزىر ،كمية أصوؿ الديف بأسيوط ،قسـ التفسير وعمـو القرآف

 osamahussein4819@azhar.edu.eg البريد االلكتروني:

 املهخص
 ،بدأ الباحث بحثو بالحديث عف أىمية الموضوع بالنسبة لمحياة المعاصرة

وكيفية وروده في السياقات  ،منوىُا عف مفيومو مف ناحية المغة واالصطبلح
كما طالب الباحث  ،ومعانيو الواردة  كما جاءت في القرآف الكريـ ،القرآنية

ومف أىـ ىذه األسباب اإليماف  ،بأخذ األسباب المؤدية إلحبلؿ األمف وبقائو
 الدنيا، في األمف ثمراتوتحدث عف  ،با تعالى وما يتبعو مف أعماؿ صالحة
 ،وما يتبعو مف رفاىية في المعيشة ،المتمثمة في إغداؽ النعـ عمى البشر

فقداف ىذا األمف في الحياة الدنيا   ووضح عاقبة ،وطمأنينة في المسكف
وما أصابيا جراء فقدانو مف ىـ وحزف وخوؼ  ،بالنسبة لمبشرية جمعاء

الدار  في األمف كر الباحث  ثمراتوأخيرًا ذ ،مسيطر عمييا في جميع المجاالت
فقدانو  وعاقبة ،في ظؿ ظميؿ عند رب كريـ ،اآلخرة، المتمثؿ في النعيـ المقيـ

وما يصحبيا مف ىوؿ وفزع وخوؼ ال يعممو إال ا ، التي تستتبع دخوؿ النار
 وكفى بيا عاقبة وخاتمة.  ،تعالى

 اآلخرة. ،الدنيا ،عواقب األمور ،أسباب وجود األمف :الكلمات المفتاحية
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Abstract: 
 

The researcher began his research by talking about the 

importance of the topic in relation to contemporary life 

noting its concept in terms of language and convention، how 

it appears in the Qur’anic contexts and its meanings 

contained as it came in the Holy Qur’an. The researcher also 

called for taking the reasons leading to the establishment 

and survival of security and among the most important of 

these reasons is belief in God Almighty and the righteous 

deeds that follow. He talked about the fruits of security in 

this world represented by bestowing blessings on people، 

the subsequent luxury in living and tranquility in the home. 

He explained the consequence of losing this security in this 

worldly life for all humanity and what happened to it as a 

result of losing it as sadness، gloom and fear that dominated 

on all fields. Finally، the researcher mentioned the fruits of 

security in the hereafter represented in the bliss residing in 

the shade of the generous Lord، the consequence of losing it 

that entails entering Hellfire and the horror، panic and fear 

that accompanies it، that only God Almighty knows it and 

suffices it as a consequence and conclusion. 

Key words: The reasons for the existence of security, The 

consequences of affairs, The world, The hereafter. 
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ٜٔٓٗ 

 
 املقذيح

الحمد  رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى أشرؼ المرسميف، سيدنا 
 وبعد؛؛؛  محمد وعمى آلو وصحبو أجمعيف.

الموحية إلى فالقرآف الكريـ بياف معجز رحب ونبع فياض تتفجر دالالتو 
ما ال نياية، ولقد حظيت قضايا القرآف ودراسة موضوعاتو، بعناية كبيرة، ال 
سيما في اآلونة األخير، فنصوص القرآف الكريـ تيب القارئ أفقًا رحيبًا مف 
الموضوعات المتعددة التي يمثؿ كؿ منيا وحدة متكاممة محددة المبلمح، كما 

فييا المعطي اإليماني مع الصياغة لو أنؾ وجدتو في كتاب منفرد، يتفاعؿ 
المنمقة الموضوعية، فيشكبلف معا نسيجًا عجيبًا في صورة متكاممة، تفيـ 

الموضوع ويظير المقصود  المعنى وتوضح المراد مف الموضوع ككؿ، فيتجمى
 .يحتاجو وما يريده، ومف ىنا تظير العبرة، فيأخذ كؿ واحد ما أيما تجؿ

 موضوع -تعالى  -في كتاب ا الواردة الميمة الموضوعات ومف تمؾ 
ظيار  ،نحتاج إلى فيمياالتي  القضية تمكـ "األمف" حتى يتسنى  ؛المراد منياوا 

 .بمفيومياواالتصاؼ مضمونيا،  لنا كسب
أشد االحتياج؛  نسانية اآلفاج إليو اإل تحت ،ومف المعمـو أف قيمة األمف

وذلؾ شيء  ،ت الحياةفي كؿ مجاال يياعم افمسيطر والخوؼ  القمؽذلؾ ألف 
وال مناص ، قد ولىالقمب  وسكوف ،راحة الضميرالشيء الذي بو ف طبيعي،

كتاب أال وىو  ،نبع األمف الصافي مف اإلصغاء إلي صوت الحؽ والرجوع إلى
﴿  :كما قاؿ تعالى -الحقيقيروح البشرية  -يو الروح ف - تعالى –ا 
يَمافُ  َواَل  اْلِكتَابُ  َما َتْدِري ُكْنتَ  َما َأْمِرَنا ِمفْ  ُروًحا ِإَلْيؾَ  َأْوَحْيَنا َوَكَذِلؾَ   َوَلِكفْ  اإلِْ
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نَّؾَ  ِعَباِدَنا ِمفْ  َنَشاءُ  َمفْ  ِبوِ  َنْيِدي ُنورًا َجَعْمَناهُ  ﴾  ُمْسَتِقيـٍ  ِصرَاطٍ  ِإَلى َلَتْيِدي َواِ 
 لتحقيؽ ،اإلنسانية الحياة مطالب أىـ مف يعتبر األمف كما أف [ٕ٘: الشورى]

فمف غيره تصبح الحياة غابة يأكؿ القوي فييا  ،والشعوب األفراد مصالح
 ونستشعر ،واإلنسانية اإلنساف حياة في األمف أىمية ندرؾ ىنا مف ؛الضعيؼ

 .في ىذا الشأف المعجزة القرآنية التوجييات خبلؿ مف الرعاية اإلليية
رؤي النص القرآني  وعمى وفؽ ذلؾ كاف مدار ىذا البحث حوؿ تتبع

متمثبل بمعنى مف المعاني الميمة وىو معنى )األمف( ومفاىيمو المتعددة 
تتبعًا  - تشكيبًل وتوظيفًا وأداًء وموضوعاً  -حسبما ورد في التعبير القرآني 

وصواًل  ،يعتمد استقراء الشواىد والتحميؿ النصي لآليات الكريمة محؿ البحث
المتفردة التي حظي بيا ىذا التعبير  إلى مجموعة مف الخصائص والسمات

  .القرآني ليذا الموضوع
 مف غيرىا عف تتميز -شؾَّ  وال -كممة األمف  وذلؾ بحسباف دالالت

 بالجماؿ توصؼ جعمتيا وخصائص، بميزات القرآني غير الخطاب ألفاظ
 .المعنى المراد عمى الدّْاللة في البلُمتناىية والدقة ،والببلغة والجبلؿ

 التي الكريـ القرآف في المتناثرة اآليات ىذه الدراسة ىي جمعفميمة 
 مف ؛متكاممة دراسة دراستيا ثـ ،واحد مكاف في "األمف" موضوع عف تتحدث
 مف لجزء يسير والمعرفة الوقوؼ لنا أتىليت جيدًا؛ فيماً  الموضوع فيـ أجؿ

 ."األمف" التعبير عف موضوع خبلؿ مف الكريـ القرآف عظمة
عبَر  ،اليدؼ ىو التركيز عمى الجانب الموضوعي لآليات ومف ثـ كاف

يًا بشرح غريبيا موضوع تناوِؿ اآليات الواردة في البحث وتفسيرىا تفسيراً 
زالِة غموضيا وتبييِف مقصِدىا ومغزاىا، حتى يمكف لنا الوقوؼ عمى معنى  وا 
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يقودنا بعد ذلؾ إلى ربط اآليات بعضيا  ما وىو ،اآلية ومقصدىا عمى حدة
ف كانت متفرقة في المصحؼ الشريؼ ،ببعض ومف ثـ نستطيع تقسيـ  ،وا 
ومنيا إلى جعؿ الموضوع وحدة  ،محددة عاني الواردة في اآليات إلى معافالم

 متكاممة متناسقة وكأنو موضوع منفرد. 
 ،الذي يقؼ أماـ مكنونات النص القرآنيالموضوعي  وذلؾ وفؽ المنيج

وما  ،معنى اآليات الكريمة في ىذا الشأفأقواؿ المفسريف في معتمدًا عمى 
لى طريؽ مستقيـ ،ترمي إليو مف أىداؼ وعبر وعظات  . تيدي إلى الرشد وا 

 تمييد.  خمسة مباحث يسبقيـيضـ في طياتو وعميو فالبحث 
 : التمييد ويشتمؿ عمى: أوالً 
 بينيما. والعبلقة ،مفيـو األمف لغة واصطبلحاً  (ٔ)
 والداللي. المغوي ومعناىا األمف كممة (ٕ)

 القرآني. السياؽ في ومشتقاتيا أمف :األوؿ المبحث
 .الكريـ القرآف في األمف معاني :المبحث الثاني

  أسباب وجود األمف.: الثالث المبحث
 وعاقبة فقدانو.  ،ثمرات األمف في الدنيا: المبحث الرابع

 .فقدانو وعاقبة ،اآلخرة في األمف ثمرات: المبحث الخامس
واليادي إلى  ،فيو الموفؽ ،لما يحبو ويرضاه اً أسأؿ أف يوفقنا جميعوا 

 .الصراط المستقيـ
 الباحث
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ٕٔٓ٘ 

 متهيذ
 واصطالحًا، وانعالقح تيُهًا: 

ً
 أوالً: يفهىو األيٍ نغح

 األمن في اللغة:  (1)

يطمػػئف التػػي " فػػي المسػػاف العربػػي عمػػى سػػكينة القمػػب  أمػػف مػػادة " تػػدور
 وأصػؿ ،االستقرار والسبلمة والبعد عف المخػاطرعني تكما و، إلييا بعد اضطراب

 .(ٔ) ستعمؿ في سكوف القمبىذه الكممة ت
 واأَلَماَنػةُ  واأَلْمفُ  الخوؼ، وزواؿ النفس طمأنينة: اأَلْمف أصؿ: قاؿ الراغب

 .(ٕ)مصادر األصؿ في واأَلَمافُ 
)بتسػػػكيف المػػػيـ( مصػػػدر َأِمػػػَف يػػػأمف فيػػػو آمػػػف، واألمػػػاف ضػػػد : فػػػاألمف

: " األْمػػػف واآلِمػػػف: وقيػػػؿ ،(ٖ)االطمئنػػػافالخػػػوؼ، الػػػذي يعنػػػي الفػػػزع وفقػػػداف 
وأَمَنػًة محػركتيف،  كصاحب، ضد الخوؼ، أِمف كفرح أمنًا وأمانًا بفتحيما، وأمناً 

ِمنًا بالكسر، فيو أِمف وأميف كفػرح وأميػر، ورجػؿ أَمَنػٌة كيمػزة ويحػرؾ يأمنػو  وا 
" األماف واألمانة بمعنى وقد أمْنُت فأنػا آمػف، : وقيؿ (ٗ)" كؿ أحد في كؿ شيء

                                                           

 الثالثػػة، ط: بيػػروت ،دار صػػادر، األلػػؼ :فصػػؿ ،ٕٔ/ٖٔ: منظػػورلسػػاف العػػرب البػػف  (ٔ)
 ى.ٗٔٗٔـ ٜٜٙٔ

: المحقػػػؽ، ٜٓ ػصػػػ، ى(ٕٓ٘)ت  األصػػػفيانى لمراغػػػب القػػػرآف غريػػػب فػػػي المفػػػردات (ٕ)
، ط: بيػػػروت ،دمشػػػؽ ،الشػػػامية الػػػدار القمػػػـ، دار: الناشػػػر، الػػػداودي عػػػدناف صػػفواف
 ى.ٕٔٗٔ األولى

محمػػػد نعػػػيـ : حقيػػػؽت مػػػادة )أمػػػف(، ،ٜٚٔ/ٗ: أبػػػاديمفيػػػروز ل القػػػاموس المحػػػيط (ٖ)
 .ـٕ٘ٓٓى ٕٙٗٔالثامنة : ، بيروت، طمؤسسة الرسالة: الناشر: العرقسوس

 مادة )أمف(. ،ٜٚٔ/ٗ: المرجع السابؽ (ٗ)
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 . (ٔ)... "  وآمنت غيري مف األمف واألماف
واالسػػػتقرار فػػػالمعنى المغػػػوي يػػػدور حػػػوؿ الطمأنينػػػة التػػػي تسػػػكف القمػػػب 

 ويؤمف بو.  النفسي حياؿ ما يفعمو اإلنساف أو يعتقده
 األمن اصطالحاً:  (2)

عػػف معنػػاه المغػػوي حسػػب فيػػـ  ال يخػػرج تعريػػؼ األمػػف االصػػطبلحي كثيػػراً 
حالػة مفيومو عندىـ يرجع إلى ولكف  حيث تعددت عباراتيـ لو، ،لذلؾالعمماء 

الثقػػػػة، و  ،الخيانػػػػة عػػػػدـو  ،اإلجػػػػارة وطمػػػػب الحمايػػػػةو  ،الحفػػػػظو  ،السػػػػمـ العػػػػاـ
 . الطمأنينةوالسكينة و  والتصديؽ
 وأصمو ،اآلتي الزمف في مكروه توقع عدـ: بأنو المناوي األمف عرؼفقد 
 استعمؿ ثـ ،أميف فيو أمانة بالكسر وأمف ،الخوؼ وزواؿ النفس طمأنينة
كذا عرفو و  ،(ٕ) ذلؾ ونحو ،أمانة لموديعة فقيؿ ،مجازا األعياف في المصدر
 وىي عمرانيا، وانتظاـ الدنيا صبلح قواعد الماوردي حدد وقد ،(ٖ)الجرجاني

 شامؿ، وعدؿ - قوية دولة - قاىر وسمطاف متبع، ديف) أشياء ستة عنده
 القاعدة"  العاـ األمف"  جعؿ قد فإنو( فسيح وأمؿ دائـ، وخصب عاـ، وأمف
: يقوؿ القاعدة ىذه وعف العمراف، وانتظاـ الدنيا صبلح قواعد مف الرابعة

 اليمـ، بو وتنتشر النفوس، إليو تطمئف عاـ أمف فيي الرابعة القاعدة وأما)
                                                           

 محمػػود خػػاطر: ، تحقيػػؽ، مػػادة )أمػػف(ٕٔٚٓ/٘: بػػي بكػػر الػػرازيألمختػػار الصػػحاح  (ٔ)
 .جديدة: ط، ـٜٜ٘ٔى ٘ٔٗٔبيروت  -مكتبة لبناف ناشروف 

 محمػد/ د: ، تحقيػؽٜٗػ ، صػى(ٖٔٓٔت مِمنػاوي )ل التعاريؼ ميمات عمى التوقيؼ (ٕ)
 ى.ٓٔٗٔ األولى: ط دمشؽ، بيروت، المعاصر، الفكر دار الداية، رضواف

: ، دار الكتػب العمميػة، بيػروت، طٖٚػ صػ، ى(ٙٔٛت مشريؼ الجرجاني )ل التعريفات (ٖ)
 ـ.ٜٛٛٔى ٛٓٗٔ الثالثة
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ٔٓ٘ٗ 

 لحاذر وال راحة، لخائؼ فميس الضعيؼ، بو ويأنس البريء، فيو ويسكف
 ألف؛ جيش أقوى والعدؿ عيش، أىنأ األمف: الحكماء بعض قاؿ وقد طمأنينة،
 عف ويكفيـ تصرفيـ، عف ويحجزىـ مصالحيـ، عف الناس يقبض الخوؼ
 ما: المطمؽ واألمف.. . جممتيـ وانتظاـ ،(ٔ)أَوِدىـ ِقواـ بيا التي المواد أسباب
َـّ   وتارة النفس، عمى تارة يكوف بأف فتنوعو ويعـ، تارة يتنوع قد والخوؼ ،َع
 . (ٕ)(األحواؿ جميع يستوجب أف وعمومو الماؿ، عمى وتارة األىؿ، عمى

 مطمػػؽ عػػاـٌ  أمػػفٌ  فيػػو: قػػائبلً  عمػػارة محمػػدالػػدكتور  ذلػػؾ عمػػى ويعقػػب
 الممكػػات بػػو وتنمػػو اليمػػـ بػػو وتنتشػػر. . النفػػوس طمأنينػػة يحقػػؽ اجتمػػاعي
 يقػبض: المػاوردي يقػوؿ كمػا – األمف نقيض وىو – الخوؼ ألف..  والطاقات
 التي المواد أسباب عف ويكفيـ تصرفيـ، عف ويحجزىـ مصالحيـ، عف الناس
 . (ٖ). . جممتيـ وانتظاـ أودىـ، قواـ بيا

موا في معنى األمف  يـتعدَّدت تعريفػاتو  ،أما الباحثوف المعاصروف فقد فصَّ
إليػو عنػد تعػريفيـ وف الذي ينظػر  والمنطمؽ باختبلؼ المنظور واالصطبلحية ل

 .لو
 :بأنػػػػووعرفػػػػو  ،مقاصػػػػد الشػػػػرع عمػػػػى فمػػػػنيـ مػػػػف جعػػػػؿ نظػػػػره قاصػػػػراً 

االستعداد واألماف بحفظ الضػرورات الخمػس مػف أي عػدواف عمييػا، فكػؿ مػا " 

                                                           

دَ )وَ  َطِربَ  َوَباُبوُ  اْعَوجَّ  الشَّْيءُ  (َأِودَ ) (ٔ)  (.أود) مادة ،ٕ٘/ٔ :الصحاح مختار .َتَعوَّجَ  (َتَأوَّ
، دار الكتػػػػب ٜٔٔػ ، صػػػػى(ٓ٘ٗت ) لمػػػػاوردياالحسػػػػف  يبػػػػأل أدب الػػػػدنيا والػػػػديف (ٕ)

 ـ.ٜٚٛٔى ٚٓٗٔ األولى: ط ،لبناف ،العممية، بيروت
: ط ، دار الشػػروؽ، القػػاىرة،٘ٔػ محمػػد عمػػارة، صػػ: د/ اإلسػػبلـ واألمػػف االجتمػػاعي (ٖ)

 ـ.ٜٜٛٔى ٛٔٗٔ األولى
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٔٓ٘٘ 

عادة والرقػػي فػػي أي شػػأف مػػف ػكينة، وتػػوفير السػػػدؿ عمػػى معنػػى الراحػػة والسػػ
  .(ٔ)" شؤوف الحياة فيو أمف

وعقمػو  ونفسػو دينو عمى اإلنساف اطمئناف ىو " :بأنو الخادمي عرفو وكذا
الوقت الحػالي أو فػي الػزمف اآلتػي، فػي وأىمو وسائر حقوقو، وعدـ خوفو في 

داخؿ بػبلده ومػف خارجيػا، ومػف العػدو وغيػره، ويكػوف ذلػؾ عمػى وفػؽ توجيػو 
  .(ٕ)" اإلسبلـ وىدي الوحي، ومراعاة األخبلؽ واألعراؼ والمواثيؽ

والفػزع  لمخػوؼ المقابمػة الطمأنينػة " أنو فذكر مجتمعياً  إليو نظر مف ومنيـ
والروع في عالـ الفرد والجماعة، وفي الحواضر ومواطف العمػراف، وفػي السػبؿ 

 . (ٖ)"والطرؽ، وفي العبلقات والمعامبلت، وفي الدنيا واآلخرة جميعًا 
 :فعرفػػػػػو بأنػػػػػوومػػػػػنيـ مػػػػػف نظػػػػػر إلػػػػػى البعػػػػػد السياسػػػػػي لممصػػػػػطمح 

مجمػػؿ اإلجػػراءات األمنيػػة التػػي تتخػػذ لحفػػظ أسػػرار الدولػػة، وتػػأميف أفرادىػػا، " 
ومنشػػػاتيا، ومصػػػالحيا الحيويػػػة، ويعنػػػي الطمأنينػػػة واليػػػدوء، والقػػػدرة عمػػػى 

  .(ٗ)" دوف اضطراب والطوارئمواجية األحداث 
                                                           

المجمػة العربيػة لمدراسػات األمنيػة  اليويمػؿ،إبػراىيـ : مقومات األمف في القرآف الكػريـ (ٔ)
  .ٜ ػص ،ٜٕ، العدد ٘ٔوالتدريب، المجمد 

المجمػػػة العربيػػػة  ،نػػػور الػػػديف الخػػػادمي: القواعػػػد الفقييػػػة المتعمقػػػة بػػػاألمف الشػػػامؿ (ٕ)
 . ٙٔػ ، صٕٗ، العدد ٕٔلمدراسات األمنية والتدريب، المجمد 

 ـ. ٕٚٓٓدار الشروؽ  ،ٔٔػ صد/ محمد عمارة، : اإلسبلـ واألمف االجتماعي (ٖ)
 عمػػاد "محمػػد رضػػا" عمػػي /د: ضػػبط المصػػطمح وتأصػػيمو الشػػرعي االجتمػػاعي األمػػف (ٗ)

الذي  الدوليمؤتمر البحث مقدـ إلى ، "محمد رضا" عمي التميمي إيماف /د والتميمي 
االجتمػػاعي فػػي التصػػور  بعنػػواف األمػػفتقيمػػو كميػػة الشػػريعة فػػي جامعػػة آؿ البيػػت 

 .ـٕٕٔٓاإلسبلمي 
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٔٓ٘ٙ 

فػي المغػة  لمصػطمح األمػفوالبػاحثيف  العمماءتعريفات مما سبؽ ذكره مف 
العممػػاء ف المغػػوي واالصػػطبلحي؛ المعنيػػيفبػػيف  قويػػاً  اً قاربػػنمحػػظ ت ،واالصػػطبلح

ف ،المصػطمح داللة تحديد في األساسية المحاور عمى متفقوف ألفػاظيـ،  اختمفػت وا 
ات لضػػػرور احفػػػظ ب إالأف األمػػػف ال يتحقػػػؽ  يظيػػػرفػػػالتعريؼ بيػػػذه التقييػػػدات 

والتػي جػاء األمػر بتطبيقيػا  ،الخمس التي جاءت الشػريعة اإلسػبلمية بحفظيػا
 وىي الديف والنفس والعقؿ والنسؿ والماؿ. ،في القرآف الكريـ

 وحفظػػت الػػديف فصػػانت ،جميعيػػا المحاسػػف اإلسػػبلـ شػػريعة جمعػػت لقػػدو 
 .النفوس وأمنت األعراض، وصانت األمواؿ، وطيرت العقوؿ،

ال  ايعبػد فعمػى دينػو، فالمسمـ في ظؿ الشريعة الغراء ال يخػاؼ الفتنػة 
و كػػذلؾ ال ومالػ ،وعرضػو مصػػوف فػبل يعتػػدي أحػد عميػػو ،يصػده أحػػد عػف ذلػػؾ

 ،ال ييػدروقبػؿ ذلػؾ ال يخػاؼ عمػى نفسػو  فدمػو  ،وال سػرقتو ،يخشى ضػياعة
 .أشد شناعة مف ىدـ الكعبة المشرفةفقتمو 

 صػػفوؼ بػػيف الػػروع أسػػباب إظيػػار مػػفالشػػريعة اإلسػػبلمية  حػػذرتبػػؿ 
 اَل  َفِإنَّػػوُ  ِبالسّْػػبَلِح، َأِخيػػوِ  ِإَلػػى َأَحػػُدُكـْ  ُيِشػػيرُ  اَل  « :-  - قػػاؿ فقػػد المسػػمميف،

 .(ٔ)« النَّارِ  ِمفَ  ُحْفَرةٍ  ِفي َفَيَقعُ  َيِدهِ  ِفي َيْنِزعُ  الشَّْيَطافَ  َلَعؿَّ  َأَحُدُكـْ  َيْدِري
ف كاف الشخص مازحًا مػع أخيػو  :-  - قػاؿ فقػد ،ال يجػوز ذلػؾ ،بؿ وا 

ْف َكػاَف َأَخػاُه َمْف َأَشاَر ِإَلى َأِخيِو » ِبَحِديَدٍة، َفػِإفَّ اْلَمبَلِئَكػَة َتْمَعُنػُو، َحتَّػى َيَدَعػُو َواِ 
  .(ٕ)«أِلَِبيِو َوُأمّْوِ 

                                                           

 إلػػى بالسػػبلحكتػػاب: البػػر والصػػمة واآلداب، بػػاب: النيػػي عػػف اإلشػػارة  ،مسػػمـ صػػحيح (ٔ)
 .ٕٕٕٓ/ٗ :مسمـ

، بػػاب: النيػػي عػػف اإلشػػارة بالسػػبلح إلػػى واآلداب والصػػمة البػػر :، كتػػابمسػػمـ صػػحيح (ٕ)
 .ٕٕٓٓ/ٗمسمـ: 
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٔٓ٘ٚ 

 بػو، إال الحيػاة تصػمح وال ،مف أجػؿ الػنعـنعمة األمف في األوطاف والديار ف
فػي حيػاة  أىميػة األمػف -  -ولػذا يبػيف الرسػوؿ ؛ العػيش يطيبفبدونو ال  

ـُ » :اإلنساف فيقوؿ َمْف َأْصػَبَح آِمًنػا ِفػي ِسػْرِبِو، ُمَعػاًفى ِفػي َجَسػِدِه، ِعْنػَدُه َطَعػا
 .(ٔ)«َيْوِمِو، َفَكَأنََّما ِحيَزْت َلُو الدُّْنَيا

 ثاَيا: كهًح األيٍ ويعُاها انهغىي وانذاليل: 
وبػيف لفظػي )اإليمػاف(  ،إف ثمة ارتباطًا وثيقًا بيف لفػظ )األمػف( مػف جيػة

ىػػػذا التػػػرابط ينسػػػحب عمػػػى المعنيػػػيف )المغػػػوي  ،و)األمانػػػة( مػػػف جيػػػة أخػػػرى
 والداللي( عمى السواء.

تتضح مف نفس مبنى الكممػة ( و)األمانة( اإليماف( )األمف)العبلقة بيف ف 
األصػمية  مػاتتركػب حروفيو)األمانػة(  (اإليمػافكممتػي )في المغة العربية، فػإف 

اليمػزة والمػيـ )وىػي ( األمػفكممػة )مف نفس الكممة التي تتركب منيا حػروؼ 
يشػتؽ منيػا اإليمػاف، وتػدؿ عميػو  - مادة )أمف( -يذه المادة ( فوالنوف )َأِمفَ 

  .كما تدؿ عمى األمف، وتدؿ عمى مادة أخرى وىي )األمانة(
 وآَمْنػػتُ  ،آِمػػفٌ  فأنػػا تُ َأِمْنػػ وقػػد ،بمعنػػىً  واأَلماَنػػةُ  " اأَلمػػافُ : قػػاؿ الجػػوىري

 .(ٕ)" التصديؽ: واإليماف ،واألماف األمف مف غيري،
الخيانة،  ضد ىي التي األمانة أحدىما متقارباف، أصبلف ليا )َأَمَف( فكممة "

                                                           

، وىػو حػديث ٕٔٔ/ٔ: البػاقي عبػد فؤاد محمد: المحقؽلئلماـ البخاري،  المفرد األدب (ٔ)
 ـ.ٜٜٛٔ ىٜٓٗٔ الثالثة: ط، بيروت ،اإلسبلمية البشائر دار: الناشرحسف، 

(، أمػف) مػادة، ٕٔٚٓ/٘ى(: ٖٜٖ)ت  مجػوىريل العربيػة وصحاح المغة تاج الصحاح (ٕ)
 الرابعػػة، ط: بيػػروت ،لممبليػػيف العمػػـ دار: الناشػػر، عطػػار الغفػػور عبػػد أحمػػد: تحقيػػؽ
 .ـٜٚٛٔى ٚٓٗٔ
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 )دراسة موضوعية(

ٔٓ٘ٛ 

 والتصديؽ ىو اإليماف.  (ٔ)ومعناىا سكوف القمب، واآلخر التصديؽ "
فػػي المعنػػى كػػذلؾ متقاربػػة و ، المفظػػيمتقاربػػة فػػي االشػػتقاؽ  فيػذه الكممػػة

 ،كممػاٌت ثػبلث ترجػع فػي اشػتقاقيا المُّغػوي إلػى أصػؿ واحػد ؛ فيػيوفي الداللػة
  .(ٕ)وارتباطيا المُّغوي جعؿ بينيا ارتباطًا واقعيًا في المادة والمعنى

 ويقومو يزكيو الذي النفسي األمف ىو العاـ األمف منطمؽ أف ذلك: وبيان
في  يجعمو ،والعقاب بالثواب مرتبط حقيقي إيماف بدوف اإلنساف أف ذلؾ ،اإليماف
 مف ،وصواب خطأ مف ،وحراـ حبلؿ مف ،األشياء تصور في أمره مف وحيرة قمؽ

بيف  ،والباطؿ الحؽ بيف يفرؽ فبل ،المتضادات لديو يتساوى أنو كما ،وصبلح فساد
فيحدث عنده اضطراب واختبلؿ في تصور  ،ما يؤذي وبيف ما ييدي ويصمح

 عمى حسب األحواؿ والشخصيات والبيئات. ،أو في بعضيا ،األشياء
باألمف  واإليماف الكفر الرتباط " الجانب؛ ىذا الكريـ القرآف تناوؿ ما وكثيراً 
ذلؾ أف اإليماف منطمؽ سموؾ والمجتمع؛  وأثره عمى سموؾ الفرد ،النفسي
النداء  يتقدميا القرآف في التكميفية األحكاـ نجد ولذلؾ والعممي، العقمي اإلنساف

مما يحقؽ األمف النفسي الذي  ،﴾ آَمُنوا الَِّذيفَ  َيا َأيَُّيا﴿  بوصؼ المؤمنيف
، ليـ المقب مجرى جارػذلؾ ب وصؼالو  ،ىو أساس األمف العاـ وما يتفرع عنو

  .(ٖ)" باالمتثاؿ األمر ىذا لتمقي أىميتيـ مف أصمو بو يؤذف ما مع
                                                           

عبدالسػبلـ ىػاروف، دار الفكػر، دمشػؽ حقيػؽ: ت ،ٖٖٔ/ٔ: البف فارس مقاييس المغة (ٔ)
 .ـٜٜٚٔ

زاؽ الحمص: نظرات في كتاب ا (ٕ)  ،دمشػؽ ،دار الكمـ الطيػب ،٘ٗ ػ، صِىشاـ عبد الرَّ
 ى.ٖٕٓٓ الخامسة: ط

الػػدار التونسػػية لمنشػػر، : ، الناشػػرٕ٘ٔ/ٕٙ: لمطػػاىر بػػف عاشػػور لتحريػػر والتنػػويرا (ٖ)
 ى.ٜٗٛٔتونس 
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 )دراسة موضوعية(

ٜٔٓ٘ 

 َيػا﴿  :ا يقػوؿ سػمعتَ  ِإذا :وغيره مػف السػمؼ -  -قاؿ ابف مسعود 
 .(ٔ)َسْمَعَؾ فإنو خير يأمر بو أو شر ينيى عنو َفَأْرِعَيا﴾  آَمُنوا الَِّذيفَ  َأيَُّيا

 ،الكامػؿ تحقؽ األمػف العػاـ بتحقيػؽ اإليمػاف - تعالى – المولىفقد شرط 
عقيػدة مف أجؿ ذلؾ أخػذت  ؛-سبحانو  -ا  وال يتحقؽ إال بالرضوخ لشريعة

فظمػػت الػػدعوة المحمديػػة ثبلثػػة  ؛التوحيػػد مسػػاحة واسػػعة مػػف اآليػػات القرآنيػػة
أو تحقيػؽ  ،والتوحيػد فقػط ،ىػو التوحيػد ،ال غير ،عشر عامًا في قضية واحدة
 مما يدؿ أف ىنػاؾ ارتباطػًا قويػًا واتصػااًل وثيقػًا بػيف معنى كممة )ال إلو إال ا(
فػػي الػػنفس واألمػػاف  وبػػيف األمػػف ،الخػػالص  تعػػالىرسػػوخ عقيػػدة التوحيػػد 

 . البشرية
الحقيقػي مػف  اإليمػاف، بمعنػى أف التصػديؽ الػذي معػو أمػف :اإليمان هوف

إف " : قػػاؿ بعػػض أىػػؿ العمػػـ بالمغػػة حتػػى ؛النفسػػيثمراتػػو األمػػف واالسػػتقرار 
طمأنينػة : أصػؿ األمػف ،األصػمية واحػدة ااإليمػاف مػف األمػف، فمادتيمػ اشتقاؽ

متعػػّديا  :أحػػدىما: "آمػػف" إنمػػا يقػػاؿ عمػػى وجيػػيف ... و الػػنفس وزواؿ الخػػوؼ
غيػر : آمنتو أي جعمت لو األمػف، ومنػو قيػؿ  مػؤمف؛ والثػاني: بنفسو، يقاؿ

 . (ٕ)" ... متعّد، ومعناه صار ذا أمف

                                                           

، الػػديف شػػمس حسػػيف محمػػد: المحقػػؽ، ٕٚ٘/ٔ :البػػف كثيػػر العظػػيـ القػػرآف تفسػػير (ٔ)
فػي حػاتـ  أبػي ابػف وأورده ،ىٜٔٗٔ األولػى، ط: بيػروت العمميػة، الكتػب دار: الناشر

، الطيػػػب محمػػػد أسػػػعد: المحقػػػؽ، ٛٔٚ/ٖ :العظػػػيـ القػػػرآف تفسػػػير تفسػػػيره المسػػػمى
 ى.ٜٔٗٔ الثالثة، ط: السعودية العربية المممكة ،الباز مصطفى نزار مكتبة: الناشر

دار نديـ مرعشػمي، حقيؽ: ، تٕٕ ػ، صمراغب االصفيانيل مفردات ألفاظ القرآف الكريـ (ٕ)
   .ـٕٜٚٔالكتاب العربي 
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٔٓٙٓ 

ال يتصػور أف يكػوف ىنػاؾ مػؤمف ولػيس  -/ –األصػفياني  لعبلمةكأف او 
ألنػو  وال قمؽ وال حيرة، عنده بل اضطرابفأي سكينة واطمئناف،  ،في قمبو أمف

 ،[ٕٛ: الرعػػػػػػد]﴾  َأاَل ِبػػػػػػِذْكِر اِ َتْطَمػػػػػػِئفُّ اْلُقمُػػػػػػوبُ ﴿  مطمػػػػػػئف إلػػػػػػى ربػػػػػػو
﴾  ُىَو الَِّذي َأْنػَزَؿ السَّػِكيَنَة ِفػي ُقمُػوِب اْلُمػْؤِمِنيَف ِلَيػْزَداُدوا ِإيَماًنػا َمػَع ِإيَمػاِنِيـْ ﴿ 
 ،وبقػػػدر نقصػػػاف اإليمػػػاف يػػػنقص األمػػػف النفسػػػي لػػػدى اإلنسػػػاف ،[ٗ: الفػػػتح]

 فاإليماف يقبؿ الزيادة والنقصاف.
، فالمدار إذف عمى وجود سكينة في القمب في جميع مػا دارت فيػو المػادة

، المتعػدي "آمػف" أو "أمف" صورة في سواء  ،السػكينة ىػذه عمػى المػدارُ ف والػبلـز
حقيقتيػا بعػد نػوع مػف القمػؽ واالضػطراب، وعمى ىذه الطمأنينة التي تأتي فػي 

ألف  ؛باإليمػاف وثيقػاً  األمف مػرتبط ارتباطػاً فػ إذف (ٔ)وتأتي بعد قػدر مػف الخػوؼ
  .رجع إلى تحقيؽ اإليماف ومقتضاه في الشريعةتحقيقة األمف بأنواعو 

 ذكر" فػػػي سػػػورة "المؤمنػػػوف" فػػػالحػػػؽ "المػػػؤمف صػػػفاتحػػػدّْد القػػػرآف بػػػؿ 
ـْ ﴿  :ىػػؤالء المػػؤمنيف  مػػف جممػػة أوصػػاؼ -سػػبحانو – ـْ ألَماَنػػاِتِي َوالَّػػِذيَف ُىػػ

ـْ رَاُعػػوفَ  ، واآليػػة بػػنفس التعبيػػر نجػػدىا فػػي سػػورة [ٛ: المؤمنػػوف]﴾  َوَعْيػػِدِى
 في سرد صفات المؤمنيف. [ٕٖ :المعارج]

لكػي يتحقػؽ  ،سػواء كانػت ماديػة أو معنويػة واألمانة ىنػا بػالمعنى العػاـ،
 جػاءت األمانػة أف أخػرى آيػة فػي وجػدنا قػد لذا ؛والمجتمع الفرد لدى العاـ األمف

َيػػا َأيَُّيػػا الَّػػِذيَف آَمُنػػوا ال ﴿ :عػػف الخيانػػة لمعيػػد فنييػػا لممػػؤمني ،بصػػيغة الجمػػع
ـْ َتْعَمُموفَ  ـْ َوَأْنُت  .[ٕٚ: األنفاؿ]﴾  َتُخوُنوا المََّو َوالرَُّسوَؿ َوَتُخوُنوا َأَماَناِتُك

                                                           

 ٖٔ: مجمػػة حػػراء، العػػدد ،الشػػاىد البوشػػيخي /أ.د: مفيػػوـ األمػػف فػػي القػػرآف الكػػريـ (ٔ)
  .ـٕٛٓٓديسمبر(  -)أكتوبر 
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٔٓٙٔ 

اأْلََمَنػُة األمانػة إلػى ) ومشػتقاتيا مػف( أ. ـ. ف)أّف  ومن هنا يمكنن الونو :
 الغػشنتيجػة كّميػا تعطػي معنػى التحػرر مػف الخػوؼ  واألمػيف(واأْلَْمِف واأْلََمػاُف 

 والسػػكينة واالسػػتقرار النفسػػي مػػع تعنػػي االطمئنػػاففيػػي والخديعػػة،  والخيانػػة
 -  -عميػو  وبػالمنزؿ وراحة الضمير، فإذا انتقمت إلى اإليمػاف بػا ورسػول

 .والمعانيمف العمؿ الصالح، فإّنيا تحمؿ معيا كّؿ ىذه الدالالت وما يصحبو 
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٕٔٓٙ 

 األول املثحث
  انقرآَي انسياق يف ويشتقاتها األيٍ نفظح

 صػيغة عشػريف عمػى القرآنػي السػياؽ فػي ومشتقاتو األمف مصطمح ورد
آمػنكـ  - آمنػوا - آمنػيف - آمنػوف - آمنة - أمنتـ - أمنتكـ - )أمف: وىي
أمنة  - أمًنا - األمف - آمًنا – يأمنوكـ - يأمنوا - يأمف - تأمنو - تأمنَّا -
 آمنيـ(. - مأموف - مأمنو -

 وأربعػيف ثبلثػة فػي الصيغ ىذه وردت سورة، وقد وعشريف أربع وذلؾ في
 آيػة وعشػريف تسػع آيػة، ثػبلث وأربعػيف عمػى موزعػة ،ا كتػاب مػف موضًعا
 فػي موزعػة مدنيػة، منيػا آية ةعشر  وأربع سورة، عشرة سبع في مكية، منيا
 َربّْ ﴿  :وقولو سبحانفي صيغة اسـ الفاعؿ، ك: متعددة وباشتقاقاتسور  سبع
َذا﴿  :قولػػػو تعػػػالىفػػػي  سػػػـوكاال ،[ٕٙٔ: البقػػػرة]﴾  آِمًنػػػا َبَمػػػًدا َىػػػَذا اْجَعػػػؿْ   َواِ 
 َفػِإَذا﴿  :وقولو سػبحانفي فعؿ كال أو ،[ٖٛ: النساء]﴾  اأْلَْمفِ  ِمفَ  َأْمرٌ  َجاَءُىـْ 
ذْ ﴿  :تعالى قولوفي  وكالمصدر كذلؾ ،[ٜٙٔ: البقرة]﴾  َأِمْنُتـْ   اْلَبْيػتَ  َجَعْمَنػا َواِ 
 . (ٔ)[ٕ٘ٔ: البقرة]﴾  َوَأْمًنا ِلمنَّاسِ  َمثَاَبةً 

 .املكيح اآلياخ يف ويشتقاتها أيٍ: أوال
 وعشػريف تسػع فػي المكػي العيػد فػي ومشػتقاتو األمػف مصطمح ورد فقد

 : يمي فيما وذلؾ سورة، عشرة سبع في موزعة آية،
 ُكْنػُتـْ  ِإفْ  ِبػاأْلَْمفِ  َأَحػؽُّ  اْلَفػِريَقْيفِ  َفػَأيُّ ﴿  :قاؿ ا تعالى اآليتان األولى والثانية:

 .مكية [ٔٛ: األنعاـ]﴾  َتْعَمُموفَ 
                                                           

عبػػد السػػبلـ  د/: التربيػػة األمنيػػة فػػي ضػػوء القػػرآف الكػػريـ )دراسػػة موضػػوعية(: ينظػػر (ٔ)
مجمػة الجامعػة االسػبلمية  نشر فػي ،ٚ، ٘ ػصحمداف الموح، د/ محمود ىاشـ عنبر، 

  .ـٕٙٓٓيناير  ٔالعدد  ٗٔ)سمسمة الدراسات االسبلمية( مج 
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٖٔٓٙ 

 اأْلَْمػفُ  َلُيػـُ  ُأوَلِئػؾَ ﴿  :وىػي قولػو تعػالى وتأتي اآلية الثانية بعدىا مباشػرة
 .مكية[ ٕٛ :األنعاـ]﴾  ُمْيَتُدوفَ  َوُىـْ 

 َأفْ  اْلقُػػَرى َأْىػػؿُ  َأَفػػَأِمفَ ﴿  :قػػاؿ ا تعػػالى اآليننات الثالثننة والراباننة وال ام ننة:
 .مكية [ٜٚ: األعراؼ]﴾  َناِئُموفَ  َوُىـْ  َبَياتًا َبْأُسَنا َيْأِتَيُيـْ 

 َبْأُسػػَنا َيػػْأِتَيُيـْ  َأفْ  اْلقُػػَرى َأْىػػؿُ  َأَوَأِمػػفَ ﴿  :ثػػـ جػػاء بعػػد ىػػذه اآليػػة مباشػػرة
 .مكية [ٜٛ: األعراؼ]﴾  َيْمَعُبوفَ  َوُىـْ  ُضًحى

 اْلَقػْوـُ  ِإالَّ  المَّػوِ  َمْكػرَ  َيػْأَمفُ  َفػبَل  المَّػوِ  َمْكػرَ  َأَفَأِمُنوا﴿  :سبحانو ثـ تبلىا قولو
 .مكية [ٜٜ: األعراؼ]﴾  اْلَخاِسُروفَ 

نَّػا ُيوُسػؼَ  َعَمػى تَْأَمنَّػا اَل  َلػؾَ  َما َياَأَباَنا َقاُلوا﴿  :قاؿ ا تعالى اآلية ال اد ة:  َواِ 
 .مكية [ٔٔ: يوسؼ]﴾  َلَناِصُحوفَ  َلوُ 

 َأِخيػوِ  َعَمى َأِمْنُتُكـْ  َكَما ِإالَّ  َعَمْيوِ  آَمُنُكـْ  َىؿْ  َقاؿَ ﴿  :قاؿ ا تعالى ال اباة: اآلية
 مكية. [ٗٙ: يوسؼ]﴾  الرَّاِحِميفَ  َأْرَحـُ  َوُىوَ  َحاِفًظا َخْيرٌ  َفالمَّوُ  َقْبؿُ  ِمفْ 

 َوَقػاؿَ  َأَبَوْيػوِ  ِإَلْيػوِ  آَوى ُيوُسػؼَ  َعَمػى َدَخمُػوا َفَممَّا﴿  :قاؿ ا تعالى اآلية الثامنة:
 مكية. [ٜٜ: يوسؼ]﴾  آِمِنيفَ  المَّوُ  َشاءَ  ِإفْ  ِمْصرَ  اْدُخُموا

 َأوْ  المَّػوِ  َعػَذابِ  ِمػفْ  َغاِشػَيةٌ  تَػْأِتَيُيـْ  َأفْ  َأَفػَأِمُنوا﴿  :قاؿ ا تعالى اآلية التا اة:
 مكية. [ٚٓٔ: يوسؼ]﴾  َيْشُعُروفَ  اَل  َوُىـْ  َبْغَتةً  السَّاَعةُ  تَْأِتَيُيـُ 
ذْ ﴿  :تعػػالى ا قػػاؿ :الااشننر  اآليننة  آِمًنػػا اْلَبَمػػدَ  َىػػَذا اْجَعػػؿْ  َربّْ  ِإْبػػرَاِىيـُ  َقػػاؿَ  َواِ 

 مكية.[ ٖ٘: إبراىيـ]﴾  اأْلَْصَناـَ  َنْعُبدَ  َأفْ  َوَبِنيَّ  َواْجُنْبِني
 مكية. [ٙٗ :الحجر] ﴾ آِمِنيفَ  ِبَسبَلـٍ  اْدُخُموَىا ﴿ :تعالى ا قاؿ :عشر الحادية اآلية
 آِمِنػيفَ  ُبُيوتًػا اْلِجَبػاؿِ  ِمػفَ  َيْنِحتُػوفَ  َوَكػاُنوا﴿  :الىػتع ا قاؿ :الثانية عشر اآلية
 مكية.[ ٕٛ: الحجر]﴾ 
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٔٓٙٗ 

 اأْلَْرَض  ِبِيـُ  المَّوُ  َيْخِسؼَ  َأفْ  السَّيَّْئاتِ  َمَكُروا الَِّذيفَ  َأَفَأِمفَ ﴿  :الثالثة عشر:اآلية 
 مكية.[ ٘ٗ: النحؿ]﴾  َيْشُعُروفَ  اَل  َحْيثُ  ِمفْ  اْلَعَذابُ  َيْأِتَيُيـُ  َأوْ 

 آِمَنػػةً  َكاَنػػتْ  َقْرَيػػةً  َمػػَثبًل  المَّػػوُ  َوَضػػَربَ ﴿  :قػػاؿ ا تعػػالى اآليننة الراباننة عشننر:
 مكية.[ ٕٔٔ: النحؿ]﴾  َمَكافٍ  ُكؿّْ  ِمفْ  َرَغًدا ِرْزُقَيا َيْأِتيَيا ُمْطَمِئنَّةً 

 َيْخِسػؼَ  َأفْ  َأَفػَأِمْنُتـْ ﴿  :قػاؿ ا تعػالى وال اد نة عشنر: اآليتان ال ام ة عشر
وْ أ اْلَبرّْ  َجاِنبَ  ِبُكـْ  َـّ  َحاِصػًبا َعَمْيُكـْ  ُيْرِسؿَ  ََ ـْ  َتِجػُدوا اَل  ثُػ  [ٛٙ :اإلسػراء] ﴾ َوِكػيبًل  َلُكػ

 مكية.
 َفُيْرِسػؿَ  ُأْخػَرى تَاَرةً  ِفيوِ  ُيِعيَدُكـْ  َأفْ  َأِمْنُتـْ  َأـْ ﴿  :بعدىا -جؿ شأنو  -وقاؿ 

يحِ  ِمفَ  َقاِصًفا َعَمْيُكـْ   مكية. [ٜٙ: اإلسراء]﴾  َكَفْرُتـْ  ِبَما َفُيْغِرَقُكـْ  الرّْ
﴾  آِمِنػػػيفَ  َىاُىَنػػػا َمػػػا ِفػػػي َأُتْتَرُكػػػوفَ ﴿  :قػػػاؿ ا تعػػػالى اآلينننة ال ننناباة عشنننر:

 مكية. [ٙٗٔ: الشعراء]
 ِمفْ  َوُىـْ  ِمْنَيا َخْيرٌ  َفَموُ  ِباْلَحَسَنةِ  َجاءَ  َمفْ ﴿  :قاؿ ا تعالى اآلية الثامنة عشر:

 مكية.[ ٜٛ: النمؿ]﴾  آِمُنوفَ  َيْوَمِئذٍ  َفَزعٍ 
 ِمػػفَ  ِإنَّػػؾَ  َتَخػػؼْ  َواَل  َأْقِبػػؿْ  ُموَسػػى َيػػا﴿  :قػػاؿ ا تعػػالى عشننر: اآليننة التا نناة

 مكية. [ٖٔ: القصص]﴾  اآْلِمِنيفَ 
 َثَمػرَاتُ  ِإَلْيػوِ  ُيْجَبى آِمًنا َحَرًما َلُيـْ  ُنَمكّْفْ  َأَوَلـْ ﴿  :قاؿ ا تعالى اآلية الاشرون:

 مكية. [ٚ٘: القصص]﴾  َلُدنَّا ِمفْ  ِرْزًقا َشْيءٍ  ُكؿّْ 
 آِمًنػػا َحَرًمػػا َجَعْمَنػػا َأنَّػػا َيػػَرْوا َأَوَلػػـْ ﴿  :تعػػالىقػػاؿ ا  اآليننة الواحنند  والاشننرون:

 مكية. [ٚٙ: العنكبوت]﴾  َحْوِلِيـْ  ِمفْ  النَّاُس  َوُيَتَخطَّؼُ 
﴾  آِمِنػيفَ  َوَأيَّاًمػا َلَيػاِليَ  ِفيَيػا ِسػيُروا﴿  :قػاؿ ا تعػالى :اآلية الثانية والاشرون

 مكية.[ ٛٔ: سبأ]
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: سػبأ]﴾  آِمُنػوفَ  اْلُغُرَفػاتِ  ِفػي َوُىػـْ ﴿  :ا تعػالىقػاؿ  :اآلية الثالثة والاشرون
 مكية. [ٖٚ

 َمػفْ  َأـْ  َخْيػرٌ  النَّػارِ  ِفػي ُيْمَقػى َأَفَمػفْ ﴿  :قاؿ ا تعػالى والاشرون: اآلية الراباة
 مكية.[ ٓٗ: فصمت]﴾  اْلِقَياَمةِ  َيْوـَ  آِمًنا َيْأِتي

﴾  آِمِنيفَ  َفاِكَيةٍ  ِبُكؿّْ  ِفيَيا َيْدُعوفَ ﴿  :قاؿ ا تعالى :اآلية ال ام ة والاشرون
 مكية. [٘٘: الدخاف]

 َمػفْ  أََأِمْنػُتـْ ﴿  :قاؿ ا تعالى والاشرون: ال اد ة والاشرون وال اباة اآليتان
 مكية.[ ٙٔ: الممؾ]﴾  َتُمورُ  ِىيَ  َفِإَذا اأْلَْرَض  ِبُكـُ  َيْخِسؼَ  َأفْ  السََّماءِ  ِفي

 َحاِصػًبا َعَمػْيُكـْ  ُيْرِسػؿَ  َأفْ  السََّماءِ  ِفي َمفْ  َأِمْنُتـْ  َأـْ ﴿  :وقاؿ سبحانو بعدىا
 مكية. [ٚٔ: الممؾ]﴾  َنِذيرِ  َكْيؼَ  َفَسَتْعَمُموفَ 

﴾  َمػػْأُموفٍ  َغْيػػرُ  َربِّْيػػـْ  َعػػَذابَ  ِإفَّ ﴿  :قػػاؿ ا تعػػالى :اآليننة الثامنننة والاشننرون
 مكية. [ٕٛ: المعارج]

 َوآَمػػَنُيـْ  ُجػػوعٍ  ِمػفْ  َأْطَعَمُيػػـْ  الَّػِذي﴿  :ا تعػػالىقػػاؿ  :اآلينة التا نناة والاشنرون
 .(ٔ)مكية [ٗ: قريش]﴾  َخْوؼٍ  ِمفْ 

ا: 
ً
 :ذَيحامل اآلياخ يف ويشتقاتها أيٍثاَي

 عشػرة أربػع فػي مدنيػة.ال اآليػات فػي ومشػتقاتو األمػف مصطمح ورد فقد
 : التالي النحو عمى وذلؾ سور، سبع في موزعة آية،

                                                           

 فػي األوؿ النوع ،ى(ٜٔٔ)ت  السيوطي الديف لجبلؿ، القرآف عمـو في اإلتقاف: يراجع (ٔ)
 إبػػػراىيـ الفضػػػؿ أبػػػو محمػػػد: المحقػػػؽ، بعػػػدىا ومػػػا ،ٖٙ/ٔ :والمػػػدني المكػػػي معرفػػػة
 .ـٜٗٚٔى ٜٖٗٔ لمكتاب العامة المصرية الييئة: الناشر
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ذْ  ﴿ :تعالى ا قاؿ والثانية: األولى اآليتان ﴾  َوَأْمًنػا ِلمنَّػاسِ  َمثَاَبةً  اْلَبْيتَ  َجَعْمَنا َواِ 
 مدنية. [ٕ٘ٔ: البقرة]

ذْ ﴿  :بعدىا مباشرة وقاؿ تعالى  آِمناً  َبَمداً  ىذا اْجَعؿْ  َربّْ  ِإْبراِىيـُ  قاؿَ  َواِ 
 َكَفرَ  َوَمفْ  قاؿَ  اآْلِخرِ  َواْلَيْوـِ  ِبالمَّوِ  ِمْنُيـْ  آَمفَ  َمفْ  الثََّمراتِ  ِمفَ  َأْىَموُ  َواْرُزؽْ 
َـّ  َقِميبلً  َفُأَمتُّْعوُ   [.ٕٙٔ :البقرة]﴾  اْلَمِصيرُ  َوِبْئَس  النَّارِ  َعذابِ  ِإلى َأْضَطرُّهُ  ُث

 َفَمػػا اْلَحػػجّْ  ِإَلػػى ِبػػاْلُعْمَرةِ  َتَمتَّػػعَ  َفَمػػفْ  َأِمْنػػُتـْ  َفػػِإَذا﴿  :قػػاؿ ا تعػػالى اآليننة الثالثننة:
 مدنية.[ ٜٙٔ: البقرة]﴾  اْلَيْديِ  ِمفَ  اْسَتْيَسرَ 

 َلػػـْ  َمػػا َعمََّمُكػػـْ  َكَمػػا المَّػػوَ  فػػاْذُكُروا َأِمْنػػُتـْ  َفػػِإَذا﴿  :قػػاؿ ا تعػػالى :اآليننة الراباننة
 مدنية.[ ٜٖٕ: البقرة]﴾  َتْعَمُموفَ  َتُكوُنوا

 اْؤُتِمػفَ  الَّػِذي َفْمُيػَؤدّْ  َبْعًضػا َبْعُضػُكـْ  َأِمػفَ  َفػِإفْ ﴿  :قػاؿ ا تعػالى :اآلية ال ام ة
 مدنية.[ ٖٕٛ: البقرة]﴾  َأَماَنَتوُ 

 ُيَؤدّْهِ  ِبِقنَطارٍ  تَاَمْنوُ  ِإف َمفْ  اْلِكتَابِ  َأْىؿِ  َوِمفْ ﴿  :قاؿ ا تعالى :اآلية ال اد ة
 َذِلؾَ  َقاِئًما َعَمْيوِ  ُدْمتَ  َما ِإالَّ  ِإَلْيؾَ  ُيَؤدّْهِ  الَّ  ِبِديَنارٍ  تَاَمْنوُ  ِإف مَّفْ  َوِمْنُيـ ِإَلْيؾَ 
 َوُىـْ  اْلَكِذبَ  المَّوِ  َعَمى َوَيُقوُلوفَ  َسِبيؿٌ  اأْلُمّْيّْيفَ  ِفي َعَمْيَنا َلْيَس  َقاُلوا ِبَأنَُّيـْ 

 .وىما موضعاف في آية واحدة ،مدنية [٘ٚ: عمراف آؿ]﴾  َيْعَمُموفَ 
 مدنية. [ٜٚ :عمراف آؿ] ﴾ آِمًنا َكافَ  َدَخَموُ  َوَمفْ  ﴿ :تعالى ا قاؿ :ال اباة اآلية

َـّ ﴿  :قاؿ ا تعالى :اآلية الثامنة ْـّ  َبْعدِ  ِمفْ  َعَمْيُكـْ  َأْنَزؿَ  ُث  َيْغَشػى ُنَعاًسا َأَمَنةً  اْلَغ
 مدنية.[ ٗ٘ٔ: عمراف آؿ]﴾  ِمْنُكـْ  َطاِئَفةً 

َذا﴿  :قاؿ ا تعالى :اآلية التا اة  َأَذاُعػوا اْلَخػْوؼِ  َأوِ  اأْلَْمػفِ  ِمػفَ  َأْمرٌ  َجاَءُىـْ  واِ 
 مدنية.[ ٖٛ: النساء]﴾  ِبوِ 
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 َوَيػْأَمُنوا َيػْأَمُنوُكـْ  َأفْ  ُيِريُدوفَ  آَخِريفَ  َسَتِجُدوفَ ﴿  :قاؿ ا تعالى :اآلية الااشر 
 مدنية.[ ٜٔ: النساء]﴾  َقْوَمُيـْ 

﴾  ِمْنػػػو َأَمَنػػػةً  النَُّعػػػاَس  ُيَغشّْػػػيُكـُ  ِإذْ ﴿  :قػػػاؿ ا تعػػػالى :اآلينننة الحادينننة عشنننر
 مدنية.[ ٔٔ: األنفاؿ]

فْ ﴿  :قػاؿ ا تعػالى اآلية الثانية عشر:  َفػَأِجْرهُ  اْسػَتَجاَرؾَ  اْلُمْشػِرِكيفَ  ِمػفَ  َأَحػدٌ  َواِ 
َـّ  المَّوِ  َكبَلـَ  َيْسَمعَ  َحتَّى  مدنية.[ ٙ: التوبة]﴾  َمْأَمَنوُ  َأْبِمْغوُ  ُث

: النػور]﴾  َأْمًنا َخْوِفِيـْ  َبْعدِ  ِمفْ  َوَلُيَبدَّْلنَُّيـْ ﴿  :قاؿ ا تعالى اآلية الثالثة عشر:
 مدنية.[ ٘٘

ْؤَيػػا َرُسػػوَلوُ  المَّػػوُ  َصػػَدؽَ  َلَقػػدْ ﴿  :قػػاؿ ا تعػػالى :اآليننة الراباننة عشننر  ِبػػاْلَحؽّْ  الرُّ
  .(ٔ)مدنية[ ٕٚ: الفتح]﴾  آِمِنيفَ  المَّوُ  َشاءَ  ِإفْ  اْلَحرَاـَ  اْلَمْسِجدَ  َلَتْدُخُمفَّ 
 بػيف المفظػة القرآنيػة ىػذه مواضػع عػدد ذكػر فػي االخػتبلؼ الجمػي ىػذا
 لممسمميف، لؤلمف بالنسبة المكي العيد بافتقاد يشعرنا ،مدنيةوال مكيةال اآليات
 عمػى دولػة ليـ قامت إذ ،أماًنا أكثر المسمموف فقد كاف المدني العيد بخبلؼ
ف كانت الغػزوات والحػر  ،المدينة أرض إذ المقصػود مػف  ،بػدأت ىنػاؾ قػد بو وا 

أي األمف المعنوي فأصػبحوا فػي مػأمف  ،األمف السكينة واالستقرار النفسي أوالً 
ثـ حمايػة األفػراد والجماعػات داخػؿ  ،مف المشركيف حتى ال يفتنوىـ عف دينيـ

فاألمف المعنوي يوجػد  ،وىو ما يمكف أف نعبر عنو باألمف المادي ،تمؾ الدولة
 فػػبل يمكػػف إيجػػاد ،ـ ثانيػػًا عمػػى أرض الواقػػعثػػـ يتػػرج ،أواًل فػػي عػػالـ الضػػمير

                                                           

 :بػػاب ،ٜٗٔ/ٔ ى(:ٜٗٚ)ت  الزركشػػي الػديف القػرآف لبػػدر عمػػـو فػي البرىػػاف: يراجػع (ٔ)
 األولػػػى،، ط: إبػػػراىيـ الفضػػػؿ أبػػػو محمػػػد: المحقػػػؽ، ِباْلَمِديَنػػػةِ  َنػػػَزؿَ  َمػػػا َتْرِتيػػػبِ  ِذْكػػػرُ 

 .وشركائو الحمبي البابى عيسى العربية الكتب إحياء دار :الناشر ،ـٜٚ٘ٔ ىٖٙٚٔ



 الجزء الثاني - ـٕٕٔٓالعدد التاسع والثبلثوف /  بأسيوط مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة 

  

    

     

 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٔٓٙٛ 

ف كػاف  ،إال بعد وجود األمػف المعنػوي - بالنسبة لممسمميف -المادي  األمف وا 
والمنعة  ةذلؾ ألف القو  ؛سببًا في األمف المعنوي - في بعض األحياف –األوؿ 

ومف ناحية أخرى فإف الحػرب  ،ىذا مف ناحية ،تسبب األمف التي تحمي األفراد
فػػي  ضػػد األعػػداء تػػدفعيـ إلػػى االختبػػاء والخػػوؼ ممػػا يسػػبب األمػػف لممسػػمميف

 داخؿ قطرىـ ومسكنيـ.
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 انثاَي املثحث
  انكريى انقرآٌ يف األيٍ يعاَي

، القرآف الكػريـ فػي مواضػع عديػدة وردت كممة األمف وما يشتؽ منيا في
طبلقػػات  متنوعػػة، ترجػػع فػػي أصػػميا إلػػى معنػػى حاممػػة معيػػا معػػاني متعػػددة وا 

عمى مػا  أو ،وانتفاء الخوؼ عمى حياة اإلنساف مع النفس،السبلـ و  الطمئنافا
 أي مػػا يشػػمؿ أمػػف ،تقػػـو بػػو حياتػػو مػػف مصػػالح وأسػػباب ووسػػائؿ وأىػػداؼ

  .وأمف المجتمع ،اإلنساف
ي أصمية تتشعب ثبلثة معان ىذه المعاني واإلطبلقات يمكف إجماليا في

 : الفرعية حسب ما يقتضيو كؿ سياؽ وكؿ مناسبة، وىي توجيياتيا
 : مبعىن األياَحاملعىن األول: األيٍ 

ويتضح ذلؾ جميًا في حديث القرآف الكريـ عف جانب المعامبلت بيف 
فالمؤمف الذي : األمف الحقيقي تورثاألمانة  األفراد؛ تأسيسًا عمى فكرة أف

 ،المخصصة وأماكنيا المعينة في أزمانيايؤدي الحقوؽ واألمانات إلى أىميا 
الذي يعتدي عمى الحقوؽ ويخوف األمانات أما الخائف يعيش أمنًا حقيقيًا، 
، يخاؼ وقوعو بيد العدالة حينًا، ويخاؼ وقوعو بيد كذلؾ يعيش خوفًا حقيقياً 

بيد ا حينًا  الجزاء عمى خيانتو مف اعتدى عمييـ حينًا آخر، ويخاؼ وقوع
  .كاف بداخمو بصيص مف الخيرإف  ثالثاً 

ـْ َتِجُدوْا َكاِتًبا ﴿  :وفي ذلؾ يقوؿ المولى سبحانو ـْ َعَمى َسَفٍر َوَل ف ُكنُت َواِ 
َفرَِىاٌف مَّْقُبوَضٌة َفِإْف َأِمَف َبْعُضُكـ َبْعًضا َفْمُيَؤدّْ الَِّذي اْؤُتِمَف َأَماَنَتُو َوْلَيتَِّؽ المََّو 

ـٌ َقْمُبُو َوالمَُّو ِبَما َتْعَمُموَف َعِميـٌ َربَُّو َواَل َتْكُتُموْا  ﴾  الشََّياَدَة َوَمف َيْكُتْمَيا َفِإنَُّو آِث
  [.ٖٕٛ: البقرة]

 ألجؿ السفر حالة في الكاتب فقد عند عممو ينبغي ما - تعالى – ا بيف فقد
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٔٓٚٓ 

ف: فالمعنى الديف، مف االستيثاؽ  ولـ مسافريف، - المتداينوف أييا - كنتـ وا 
 يقبضيا رىاف حينئذ، بو يستوثؽ فالذي الديف، بينكـ يكتب كاتًبا تجدوا

 التعبير وفي ،المدينيف إلى فترد الديف، أداء حتى عندىـ وتبقى الدائنوف،
 .(ٔ)الوكيؿ بقبض االكتفاء إلى إشارة تقبضونيا، دوف﴾  َمْقُبوَضةٌ ﴿  :بقولو

 َوْلَيتَّؽِ  َأماَنَتوُ  اْؤُتِمفَ  الَِّذي َفْمُيَؤدّْ  َبْعضاً  َبْعُضُكـْ  َأِمفَ  َفِإفْ ﴿  :ثـ قاؿ تعالى
 وثقتو بو، ظنو لحسف المدينيف بعض الدائنيف بعض أمف فإف أي﴾  َربَّوُ  المَّوَ 
 بو، الدائف ظف عند وليكف دينو المديف فميؤدّ  ينكره، وال الحؽ يجحد ال بأنو

 ال بأف الشيطاف لو يوسوس فقد شيئًا، األمانة مف يتخّوف فبل ربو ا وليتؽ
 الديف وسمى يتقى، أف أولى وىو الشاىديف خير فا شييد، وال عميو حجة
 .(ٕ)بو  االرتياف بترؾ عميو المديف الئتماف أمانة

 مالو فدفع الغريـ، بأمانة الديف رب وثؽ فإف: وقاؿ ابف الجوزي المعنى
 المديف وىو﴾  اْؤُتِمفَ  الَِّذي َفْمُيَؤدّْ ﴿  رىف وال شيود، وال كتاب بغير
  .(ٖ)ائتمنو مف يخوف أف﴾  َربَّوُ  المَّوَ  َوْلَيتَّؽِ  َأماَنَتوُ ﴿ 

 لحسف المدينيف بعض الدائنيف بعض أمف فإف :المعنى :الزمخشري وقاؿ
                                                           

 اإلسبلمية البحوث مجمع بإشراؼ العمماء مف مجموعةل الوسيط التفسير: ينظر (ٔ)
 األولى،، ط: األميرية المطابع لشئوف العامة الييئة: الناشر، ٜٚٗ/ٔ :باألزىر

 .(ـٖٜٜٔى = ٗٔٗٔ) -( ـٖٜٚٔى = ٖٜٖٔ)
: الناشر، ٕٕٓ/ٕ ى(:ٖٔٚٔ)ت  المراغي مصطفى بف حمدأل تفسير المراغي: ينظر (ٕ)

ى ٖ٘ٙٔ األولى، ط: ،بمصر وأوالده الحمبي البابى مصطفى ومطبعة مكتبة شركة
 .ـٜٙٗٔ

 الػػػػرزاؽ عبػػػػد: المحقػػػػؽ، ٖٕ٘/ٔ ى(:ٜٚ٘)ت  الجػػػػوزي البػػػػف المسػػػػير زاد: ينظػػػػر (ٖ)
 ى.ٕٕٗٔ األولى، ط: بيروت ،العربي الكتاب دار: الناشر، الميدي
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٔٓٚٔ 

 ظف عند يكوف أف عمى المديف حث﴾  َأماَنَتو اْؤُتِمفَ  الَِّذي َفْمُيَؤدّْ ﴿  بو ظنو
 ،(ٔ)عميو ائتمنو الذي الحؽ إليو يؤّدى وأف لو، وائتمانو منو وأمنو بو الدائف

 .(ٕ)وكذا ذكر أبو السعود
 واإلشياد، الكْتب، أسقط إف :معناه " :«أحكامو» في العربي ابف (ٖ)قاؿ
ؿ والرىف،  " . ربو المَّو وليتؽ األمانة، فميؤدّْ  المعامؿ، أمانة عمى وعوَّ

وىو  ،باألداء الحؽعميو  الذي وصيَّةَ  بو رَبطَ  وىو شرطٌ  ": قاؿ الثعالبي
: قاؿ ثـ إسقاطو، جاز لما واجبًا، كاف لو ِإذ بواجب ليس اإلشياد أف يبيف

 ومروءةٌ  الدائف، مف تعالى بالمَّو ثقةٌ  واالئتماف حْزـ، اإِلشياد أفَّ  األمر وجممة
 .(ٗ)" الِمْدَياف مف

بينت اآلية الكريمة أف مف محاور األمف ومجاالتو ذلؾ الذي ينتج فقد 
حسف التعامؿ بيف أفراد المجتمع المسمـ مف خبلؿ االلتزاـ بتوجييات عف 

وبما ينعكس إيجابًا عمى كافة مناحي  ،الحكيمة تباع أوامرهاو  ،الرشيدة اإلسبلـ
أطمقت األمانة عمى الشيء المؤمف عميو، مف قد و  ،الحياة في المجتمع

 ة اآلخرخيانأحدكـ  لـ يخؼإف أي : والمعنى ،إطبلؽ المصدر عمى المفعوؿ
                                                           

، ٜٕٖ/ٔى(: ٖٛ٘)ت  مزمخشػػػريلالتنزيػػػؿ  غػػػوامض حقػػػائؽ عػػػف الكشػػػاؼ: ينظػػػر (ٔ)
 .ىٚٓٗٔ الثالثة، ط: بيروت ،العربي الكتاب دار: الناشر

 ى(:ٕٜٛ)ت  العمػػادي السػػعود يبػػأل الكػػريـ الكتػػاب مزايػػا إلػػى السػػميـ العقػػؿ: ينظػػر (ٕ)
 .بيروت ،العربي التراث إحياء دار: الناشر ،ٕٕٚ/ٔ

 .بيروت ،العربي التراث إحياء دار: ط ،ٗٗ/ٕ :العربي البف القرآف أحكاـ: ينظر (ٖ)
: المحقػؽ، ٔ٘٘/ٔ ى(:٘ٚٛ)ت  مثعػالبيل القػرآف تفسػير فػي الحساف الجواىر: ينظر (ٗ)

 إحيػػاء دار: الناشػػر، الموجػػود عبػػد أحمػػد عػػادؿ والشػػي  معػػوض عمػػي محمػػد الشػػي 
 ى.ٛٔٗٔ األولى، ط: بيروت ،العربي التراث
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٕٔٓٚ 

 .(ٔ)فميعِط المؤتمف ما اؤتمف عميو مف أمانة ؛وجحوده
 تَاَمْنوُ  ِإف َمفْ  اْلِكتَابِ  َأْىؿِ  َوِمفْ ﴿  :قولو سبحانو ومف ىذا المعنى أيضا

 َعَمْيوِ  ُدْمتَ  َما ِإالَّ  ِإَلْيؾَ  ُيَؤدّْهِ  الَّ  ِبِديَنارٍ  تَاَمْنوُ  ِإف مَّفْ  َوِمْنُيـ ِإَلْيؾَ  ُيَؤدّْهِ  ِبِقنَطارٍ 
 اْلَكِذبَ  المَّوِ  َعَمى َوَيُقوُلوفَ  َسِبيؿٌ  اأْلُمّْيّْيفَ  ِفي َعَمْيَنا َلْيَس  َقاُلوا ِبَأنَُّيـْ  َذِلؾَ  َقاِئًما
  .[٘ٚ: عمراف آؿ]﴾  َيْعَمُموفَ  َوُىـْ 

 لـ الكتاب أىؿ أف ا فيبيف ،أحواليـ وبياف الكتاب، أىؿ عف والكبلـ
 ُأمناء فمنيـ ،واحد خمؽ عمى - العرب مع المالية المعاممة في - يكونوا
 سبلـ، بف ا كعبد كثيرًا، ماال كاف ولو ،عميو استأمنيـ مف إلى الحؽ يَؤدوف

 عمى سبلـ ابف كاف حيف - ذىًبا ُأوقية ومائتي ألًفا قرشي عربي استودعو
 .كاممة إليو أداىا القرشي، طمبيا فمما - ييوديتو

 كانت ولو - عمييا استأمنوىـ التي العرب أمانات يجحدوف َخَوَنةٌ  ومنيـ
 أحؿ ا أف: زاعميف ،والمطالبة المواجية بتكرار إال يَؤدونيا وال - قميبلً  ماالً 
 أي ﴾ َسِبيؿٌ  اأْلُمّْيّْيفَ  ِفي َعَمْيَنا َلْيَس ﴿  :يقولوف إذ اأُلمييف، أمواؿ سمب ليـ
 وىـ. ليـ تعالى ا مف عقاب وال حساب فبل ،أمواليـ أكؿ في إثـ عمينا ليس
 ،كاذبوف بأنيـ وعمـ عمد عف تعالى، ا عمى يكذبوف - ىذا يقولوف إذ -

 ديناًرا آخر قرشي استودعو عازوراءَ  بف فنحاص اسمو رجؿ - ىُؤالء ومف
 .(ٕ)فجحده 

ذـ  اآلية وَمْقِصد ،قسماف في األمانة أنيـ الكتاب أْىؿ عف تعالى فأخبر
 .(ٖ)العرب أمواؿ استحبلليـ في المَّو عمى وكِذبيـ لرأييـ والتفنيد ،منيـ الخونة

                                                           

 .ٕٕٔ/ٖ: التحرير والتنوير: ينظر (ٔ)
 . ٜٜ٘/ٔ :الوسيط التفسير: ينظر (ٕ)
 .ٕٙ/ٕ :الثعالبي تفسير: ينظر (ٖ)
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٖٔٓٚ 

 وقد ،-  - نبيَّو بذلؾ -  - ا إخبار وجو وما: قائؿ قاؿ فإف
 ؟ والخائُنيا أمانتو المؤدّْي منيـ: كذلؾ يزالوا لـ الناس أفّ  عممتَ 

 في بينو ما عمى - خبَرىـ المؤمنيف بإخباره -  - أراد إنما: قيؿ
 االغترارَ  وتخويفيـ أمواليـ، عمى يأتمنوىـ أف تحذيَرىـ - اآليات بيذه كتابو
 .(ٔ)المؤمنيف أمواؿ منيـ كثير الستحبلؿ بيـ،

 وليذا ىؤالء، أخبلؽ مف األمانة في الخيانة أف: اآلية مف استفيد وقد
 عمينا ا أوجب الذي الكريـ لممنيج امتثاالً : المؤمنوف عنيا يتنزه أف يجب
: النَّْساءِ ]﴾  َأْىِمَيا ِإَلى اأْلََماَناتِ  ُتَؤدُّوا َأف َيأُمُرُكـْ  اَ  ِإفَّ ﴿  :وسموكو نيجو
 لمسمـ يصح ال كما ،الديف في خالفو ولو أحًدا يخوف أف لمسمـ يحؿ فبل [ٛ٘
في القميؿ فيو في  ومف كاف خائناً  ،خانو مف مع بالخيانة يتصؼ أف: أيًضا

 .(ٕ)الكثير خائف باألولى
 إف ىذا الترابط المفظي بيف كممة )أمف( و)اؤتمف( في القرآف الكريـ يتأكد

 –فضبل عما قررناه في سياؽ سابؽ مف وجود عبلقة مباشرة بينيما لغويا  -
مف بمعنى صفة ذكر األأيضًا مف التبادؿ في االستعماؿ القرآني؛ حتى جاء 

المعنى المعنوي، انتقاال مف انتفاء الخوؼ في المكاف والنفس إلى  (ٖ)األميف
 وأمف سموكيا  اً ضرر أف تحدث أي الشخصية المأمونة التي ال يخشى 

 تصرفاتيا.
                                                           

، شػػاكر محمػػد أحمػػد: المحقػػؽ، ٜٔ٘/ٙى(: ٖٓٔ)ت  مطبػػريل البيػػاف جػػامع: ينظػػر (ٔ)
  .ـٕٓٓٓى ٕٓٗٔ األولى، ط: الرسالة مؤسسة: الناشر

 . ٜٜ٘/ٔ: الوسيط التفسير: ينظر (ٕ)
 .ٕٕٔ/ٖ: والتنوير التحرير: ينظر (ٖ)
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٔٓٚٗ 

يزخر بمثؿ ىذه اإلطبلقات لبعث األمف والطمأنينة ابتداء والتعبير القرآني 
 : مثؿ ، مففيما حكى القرآف -عمى اختبلفيا  –في النفوس المخاطبة 

ـْ ﴿  َقاَؿ َيا َقْوـِ َلْيَس ِبي َسَفاَىٌة َوَلِكنّْي َرُسوٌؿ ِمْف َربّْ اْلَعاَلِميَف * ُأَبمُّْغُك
ـْ َناِصٌح َأِميفٌ   .[ٛٙ – ٚٙ: األعراؼ]﴾  ِرَساالِت َربّْي َوَأَنا َلُك

ـْ ُنوٌح ﴿  ـْ َأُخوُى َأال َتتَُّقوَف * ِإنّْي َكذََّبْت َقْوـُ ُنوٍح اْلُمْرَسِميَف * ِإْذ َقاَؿ َلُي
ـْ َرُسوٌؿ َأِميفٌ   .[ٚٓٔ – ٘ٓٔ :الشعراء]﴾  َلُك

نّْي َعَمْيِو ﴿  َقاَؿ ِعْفريٌت ِمَف اْلِجفّْ َأَنا آِتيَؾ ِبِو َقْبَؿ َأْف َتُقوـَ ِمْف َمَقاِمَؾ َواِ 
 .[ٜٖ: النمؿ]﴾  َلَقِويّّ َأِميفٌ 
 ، والتيلدالالتكثير مف ا بيافي اآليات الكريمات لفظة ( األميففػ )

 .الخديعةالمكر و  أبسطيا الصدؽ في القوؿ وعدـ
قوؿ ا : األمانة يأتي بمعنى وىو أف األمف وفي نفس المعنى أيضاً 

 َعَمى تَْأَمنَّا اَل  َلؾَ  َما َياَأَباَنا َقاُلوا﴿  :-  -تعالى عمى لساف إخوة يوسؼ 
نَّا ُيوُسؼَ   .مكية[ ٔٔ: يوسؼ]﴾  َلَناِصُحوفَ  َلوُ  َواِ 

 البئر، في وطرحو أخذه تواطؤا عمى واآلية تتحدث عف إخوة يوسؼ لما
 ال بالؾ ما: فقالوا ،-  - يعقوب أباىـ جاؤوا ،أخوىـ عمييـ بو أشار كما

 ونشفؽ نحبو، أي ناصحوف، لو ونحف عميو، وتخافنا يوسؼ، عمى تأتمنا
 لحسدىـ ذلؾ، خبلؼ يريدوف وىـ النصح؟ لو ونخمص لو، الخير ونريد عميو،
 مف فيو يتوسـ لما لو، أبيو حب وأدركوا يوسؼ، رؤيا مف عمموا ما بعد لو،

 .(ٔ)النبوة  وشمائؿ العظيـ الخير
                                                           

: الناشػر، ٕٛٔ/ٕٔ :الزحيمي وىبة /د: والمنيج والشريعة العقيدة في المنير التفسير (ٔ)
 ى.ٛٔٗٔ الثانية، ط: دمشؽ – المعاصر الفكر دار
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٔٓٚ٘ 

 النسِب  لسمسمة تحريكاً  بذلؾ خاطبوه﴾  َأَباَنا يا َقاُلواْ ﴿  :قاؿ أبوالسعود
 بذلؾ ليتسببوا -  - يوسؼ وبيف بينيـ األخّوة لرابطة وتذكيراً  وبينيـ بينو

 الحسد بأمارات منيـ أحس لّما منيـ حفظو في رأيو عف -  - استنزالو إلى
 تجعمنا ال أي﴾  تَْأَمنَّا الَ ﴿  لؾ شيء أيُّ  أي﴾  مالؾ﴿  قالوا فكأنيـ والبغي
وىو جعمو  (ٔ)أخونا وىو بنوؾ ونحف أبونا أنؾ مع﴾  ُيوُسؼَ  عمى﴿  أمناءَ 

 .بمعنى األمانة عندىـ إلى حيف رجوعو ألبيو
نَّا﴿  ثـ قالوا  واإلخبلص الشفقة يتضمف والنصح)﴾  َلَناِصحوفَ  لوُ  َواِ 

رادة  ما أبييـ نفس مف ينزعوا أف يريدوف ألنيـ التوكيد ىذا وكاف ،الخير وا 
 .(ٕ)نبغضو( وال الخير، ونريد نحبو إنا: يقولوف فيـ يحسدونو، أنيـ يعتقد

 قاؿ ،في حفظوالخوؼ عميو مف عدـ أمانتيـ  معنى وقد يحمؿ السياؽ
نَّا﴿  عميو تخافنا لـ﴾  ُيوُسؼَ  َعمى َتْأَمنَّا الَ  َلؾَ  َما﴿  :البيضاوي  َلوُ  َواِ 
 .(ٖ)الخير لو ونريد عميو نشفؽ ونحف﴾  َلناِصُحوفَ 
 ألبييـ قالوا أنيـ وذلؾ وتأخير تقديـ الكبلـ في: مقاتؿ قاؿ: الخازف وقاؿ
 ال مالؾ: قالوا فحينئذ بو تذىبوا أف ليحزنني إني :يعقوب فقاؿ معنا أرسمو
نا يوسؼ عمى تأمنا  .(ٗ)لناصحوف لو وا 

                                                           

 ٕٚ٘/ٗتفسير أبي السعود  (ٔ)
 .العربي الفكر دار: النشر دار ،ٖٚٓٛ/ٚ ى(:ٜٖٗٔ)ت  زىرة بيأل التفاسير زىرة (ٕ)
 عبػد محمػد: المحقػؽ ،ٚ٘ٔ/ٖ ى(:٘ٛٙ)ت  مبيضػاويل التأويػؿ وأسػرار التنزيػؿ أنوار (ٖ)

 ى.ٛٔٗٔ األولى، ط: بيروت ،العربي التراث إحياء دار، المرعشمي الرحمف
: الناشػر، شػاىيف عمػي محمػد :المحقػؽ ،٘ٔ٘/ٕ ى(:ٔٗٚ)ت  مخػازفل التأويؿ لباب (ٗ)

 ى.٘ٔٗٔ األولى، ط: بيروت ،العممية الكتب دار
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٔٓٚٙ 

 خرجوا قد وكانوا إخوتو إلى أرسمو -  - يعقوب أف الّتوراة وفي
ذا ،يرعوف  خروج مف امتنع أف بعد -  - يعقوب فمعؿّ  تحريفاً  يكف لـ وا 
 .(ٔ)بذلؾ لو سمح عميو لوميـ سمع أف بعد أو ،بذلؾ لو سمح معيـ -- يوسؼ

 َأْرِسْموُ ﴿  :قوليـ والحرص الشفقة فيو أظيروا الذي قوليـ عمى وبنوا
 يتسع البادية، إلى غداً  معنا أرسمو أي [ٕٔ: يوسؼ]﴾  َوَيْمَعبْ  َيْرَتعْ  َغداً  َمَعَنا
نَّا﴿  وغيره باالستباؽ ويمعب ويميو وطاب لذَّ  ما أكؿ في  أي﴾  َلَحاِفُظوفَ  َلوُ  َواِ 

 .(ٕ)كاذبوف وىـ والبلـ بإفَّ  كبلميـ أّكدوا ومكروه، سوء كؿ مف نحفظو ونحف
 :-  -قوؿ ا تعالى عمى لساف يعقوب  ،أيضاً  وفي نفس المعنى

 َحاِفًظا َخْيرٌ  َفالمَّوُ  َقْبؿُ  ِمفْ  َأِخيوِ  َعَمى َأِمْنُتُكـْ  َكَما ِإالَّ  َعَمْيوِ  آَمُنُكـْ  َىؿْ  َقاؿَ ﴿ 
 .مكية[ ٗٙ: يوسؼ]﴾  الرَّاِحِميفَ  َأْرَحـُ  َوُىوَ 

 منع مصر عزيز إف: لو قالوا أبييـ إلى يعقوب أوالد رجع وذلؾ حينما
 ال ترسمو لـ فإف بنياميف، أخانا معنا ترسؿ لـ إف المستقبؿ في الكيؿ عّنا

ّنا عددنا، بقدر الطعاـ مف نكتؿ معنا فأرسمو نكتؿ،  كؿّ  مف لحافظوف لو وا 
 .إليؾ سيرجع فإنو عميو، تخؼ فبل واإلياب، الّذىاب في وسوء مكروه

 تغّيبونو قبؿ، مف بأخيو صنعتـ كما إال بو صانعوف أنتـ ىؿ: يعقوب قاؿ
 أخيو؟ عمى آمنكـ فكيؼ يوسؼ، في فّرطتـ وقد وبينو، بيني وتحولوف عّني
 وسيرحـ بي، الرّاحميف أرحـ ىو إليو، أمري وأفوض عميو وأتوّكؿ بو أثؽ فإني

                                                           

 .ٕٕٚ/ٕٔ :والتنوير التحرير (ٔ)
 ،والتوزيػع والنشر لمطباعة الصابوني دار: الناشر، ٖٛ/ٕ :مصابونيل التفاسير صفوة (ٕ)

 .ـٜٜٚٔى ٚٔٗٔ األولى، ط: القاىرة
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٔٓٚٚ 

 عمّي، يرّده وأف بحفظو، يرحمني أف ا وأرجو بولدي، وتعّمقي وضعفي كبري
 .(ٔ)الرّاحميف أرحـ إنو بو، شممي ويجمع

 ِإال عميو آمنكـ ال أي﴾  َعَمْيوِ  آَمُنُكـْ  َىؿْ ﴿  :تعالى قولو :قاؿ ابف الجوزي
 .(ٕ) خانوه ِإذ األمف ذلؾ ينفعو لـ أنو يريد يوسؼ، عمى كأمني

 َىؿْ  َقاؿَ ﴿  :السعود أبو ولذا قاؿ ؛وكأف األمر ظاىر في معنى األمف ىنا
 في قمتـ وقد﴾  َقْبؿُ  ِمف﴿  يوسؼ﴾  َأِخيوِ  عمى َأِمنُتُكـْ  َكَما ِإالَّ  َعَمْيوِ  اَمُنُكـْ 
نما بحفظكـ وال بكـ أثؽ فبل فعمتـ ما بو فعمتـ ثـ قمتـ ما أيضاً  حقو  أفّوض وا 
 .(ٖ)ا إلى األمر

 األمف، وقوع وىو الوقوع، إلنكار إنكاري ىنا االستفياـ :زىرة وقاؿ أبو
 نتيجة كانت وقد منكـ، يوسؼ عمى كأمني إال منكـ، عميو أمني ليس أي

 الذيف أنتـ فمستـ الذئب، أكمو وتقولوف تبكوف، جئتـ أف الماضي في األمف
 .(ٗ)أخاكـ  تحفظوف

 : األيٍ املقاتم نهخىف املعىن انثاَي: 
والخوؼ بشكؿ أو  ،اآلخر ارتفع أحدىما األمف والخوؼ ضداف، إذا ُوجد

ذا كاف اإلنساف يخاؼ مف أمور يتوقع حدوثيا في  ،مذمـوغالبًا باخر  وا 
 ويخاؼ صحتو، وعمى زوجو، وعمى ولده، وعمى نفسو، عمى الدنيا كخوفو

                                                           

 األولػى، ط: دمشػؽ ،الفكر دار: الناشر، ٕٓ/ٖٔ :الزحيمي وىبة /د :الوسيط التفسير (ٔ)
 ى.ٕٕٗٔ

 . ٖ٘ٗ/ٕ: المسير زاد (ٕ)
 .ٜٕٓ/ٗ :السعود تفسير أبي (ٖ)
 .ٜٖٖٛ/ٚ :التفاسير زىرة (ٗ)
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٔٓٚٛ 

فاألولى بو أف يخاؼ أشد  كثيرة، أمور مف يخاؼ فيو عدوه، مف كذلؾ
 ومنيا بأسره، الكوف عمى والسطوة القدرة مف لو لما ؛-  - ا مف الخوؼ
 .باإلنساف المسمى الضعيؼ الكائف ذلؾ

حمت الطمأنينة في قمبو ؛ فانتيى عما يغضبو ،فمو خاؼ اإلنساف مف ربو
ىو المعني الحقيقي لؤلمف، وىو المعنى العاـ و  ،النفسي األمف وىذا ىو

في أواًل  متحققا ،عف األمفلذي ينصرؼ الذىف إليو عند الحديث واألساسي ا
اإلنساف فييا  افي الظروؼ واألحواؿ واألماكف التي يحي وثانياً  ،البشريةالنفس 
  .بالتبعية

بو  يأتينراه ف فس اإلنسانية،األمف الحقيقي في النىذا والقرآف يعبّْر عف 
الداعـ لمثؿ ىذا مف طبيعة الظرؼ  يحصؿاألمف الداخمي الذي تعبيرًا عف 

جنات كال إلييـ الخطاب، كتوافر أسبابو الظاىرة،الشعور حسب ظف مف توجو 
َأُتْتَرُكوَف ِفي َما َىا ُىَنا ﴿  :. ال ، كما في قولو تعالى. نخؿالو  زروعالعيوف الو 

آِمِنيَف * ِفي َجنَّاٍت َوُعُيوٍف * َوُزُروٍع َوَنْخٍؿ َطْمُعَيا َىِضيـٌ * َوَتْنِحُتوَف ِمَف 
 .[ٜٗٔ – ٙٗٔ: الشعراء]﴾  اْلِجَباِؿ ُبُيوتًا َفارِِىيفَ 

 وأكرميـ نسباً  أوسطيـ مف ،صالحاً  أخاىـ ثمود قبيمة إلى ا فقد أرسؿ
 .(ٔ)األصناـ وترؾ ا عبادة إلى فدعاىـ خمقًا،

 وزروع نخؿ ذوات وىى ،الحجر وكاف قـو ثمود يسكنوف: القرطبي قاؿ
 الدنيا في باقوف أنكـ أتظنوف: وقاؿ ووبخيـ -  - صالح فقرعيـ ،ومياه
 الموت مف آمنيف الدنيا في يعنى( آمنيف ىاىنا فيما أتتركوف) موت ببل

                                                           

، الجديػػػد الجيػػػؿ دار: الناشػػػر ،٘ٙٚ/ٕ :الحجػػػازي محمػػػود محمػػػد :الواضػػػح التفسػػػير (ٔ)
 ى.ٖٔٗٔ العاشرة، ط: بيروت
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٜٔٓٚ 

 ودؿ ،أعمارىـ مع البنياف يبقى ال معمريف كانوا: عباس ابف قاؿ ،والعذاب
 .(ٔ)[ٔٙ: ىود]﴾  ِفيَيا َواْسَتْعَمَرُكـْ ﴿  :قولو ىذا عمى

 ال آمنيف، الدنيا ىذه في ربكـ قـو يا أيترككـ: المعنى الطبري وقاؿ
 (ٕ)؟ شيئاً  تخافوف
ف ىذا، أتتركوف: أحدىما: وجييف عمى وىذا يخرج الماتريدي: قاؿ  وا 

 .آمنيف ذكر فيما تتركوف وال: اإلخبار عمى قاؿ فكأنو االستفياـ عمى خرج
 .(ٖ)تتركوا أف تظنوا ال :أي آمنيف، ىاىنا فيما تتركوا أف أتظنوف :والثاني

 إياىـ ا تخمية في لمنعمة تذكير أو ،كذلؾ يتركوا ألف وىذا إنكار
 .(ٗ)البيضاوي كما قاؿ آمنيف تنعميـ وأسباب
 َطْمُعَيا َوَنْخؿٍ  َوُزُروعٍ  * َوُعُيوفٍ  َجنَّاتٍ  ِفي﴿ ): بقولو فسر األماف ثـ
الجميؿ كؿ  الطمع ذات والنخيؿ والثمار، والزروع واألنيار فالجناف﴾  َىِضيـٌ 

 النفسي وعدـ الخوؼ.ذلؾ يوحي باألماف واالستقرار 
وذلؾ  ،بوعد الممؾ المناف فالبشارة واالطمئنا سياؽ في األمف يأتي وقد

ْؤَيا َرُسوَلوُ  المَّوُ  َصَدؽَ  َلَقدْ ﴿  :في قوؿ ا تعالى  اْلَمْسِجدَ  َلَتْدُخُمفَّ  ِباْلَحؽّْ  الرُّ
 .مدنية[ ٕٚ: الفتح]﴾  آِمِنيفَ  المَّوُ  َشاءَ  ِإفْ  اْلَحرَاـَ 

 أنو المناـ في ُأِرىَ  قد -  - ا رسوؿ كاف: العبلمة ابف كثيرقاؿ 
 عاـ ساروا فمما بالمدينة، وىو بذلؾ أصحابو فأخبر ،بالبيت وطاؼ مكة دخؿ

                                                           

  .ٕٚٔ/ٖٔ :تفسير القرطبي (ٔ)
 .ٖٓٛ/ٜٔ :تفسير الطبري (ٕ)
 مجػدي د/ :المحقؽ ،ٚٚ/ٛ ى(:ٖٖٖ )ت الماتريدي منصور ألبي السنة أىؿ تأويبلت (ٖ)

 ،  ـ.ٕ٘ٓٓى ٕٙٗٔ لبناف، ط: األولى بيروت، العممية، الكتب دار: الناشرباسمـو
 .ٙٗٔ/ٗ البيضاوي:تفسير  (ٗ)
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٔٓٛٓ 

 ما وقع فمما العاـ، تتفسر ىذا الرؤيا ىذه أف منيـ جماعة يشؾ لـ الحديبية
 في وقع قابؿ، مف يعودوا أف عمى ذلؾ عاميـ ورجعوا ،الصمح قضية مف وقع

 في -- الخطاب بف عمر سأؿ حتى شيء، ذلؾ مف الصحابة بعض نفوس
: قاؿ بو؟ ونطوؼ البيت سنأتي أنا تخبرنا تكف أفمـ: قاؿ فيما لو فقاؿ ذلؾ،

" بو ومطوؼ آتيو فإنؾ": قاؿ ال: قاؿ" ىذا عامؾ تأتيو أنؾ أفأخبرتؾ بمى،"
ْؤَيا َرُسوَلوُ  المَّوُ  َصَدؽَ  َلَقدْ ﴿  :تعالى قاؿ وليذا  .(ٔ)﴾ِباْلَحؽّْ  الرُّ

وممف صرح أف سبب نزوؿ اآلية كػاف فػي ىػذه الواقعػة العبلمػة القرطبػي 
ْؤَيػا َرُسػوَلوُ  المَّػوُ  َصَدؽَ  َلَقدْ  ﴿ :تعالى ا فأنزؿ :قائبل  أحػد والرؤيػا ﴾ ِبػاْلَحؽّْ  الرُّ
 .(٘)وغيرىما (ٗ)والسمرقندي (ٖ)ووافقو الخازف ،(ٕ)األنبياء إلى الوحي وجوه

-  - النبػي أري: قػاؿ مجاىػد عػف الدالئؿ في البييقي وقد أخرج ،ىذا
 رؤوسػػػيـ محّمقػػػيف آمنػػػيف، وأصػػػحابو ىػػػو مكػػػة، يػػػدخؿ أنػػػو بالحديبيػػػة وىػػػو

 رسػػوؿ يػػا رؤيػػاؾ أيػػف: أصػػحابو قػػاؿ بالحديبيػػة، اليػػدي نحػػر فممػػا ومقصػػريف،
ْؤيا َرُسوَلوُ  المَّوُ  َصَدؽَ  َلَقدْ ﴿  :فنزلت ا؟  .(ٙ)﴾  .. ِباْلَحؽّْ  الرُّ

                                                           

 .ـٕٕٓٓ طيبة دار السبلمة، محمد سامي :حقيؽت ،ٖٙ٘/ٚ :كثير ابف تفسير :ينظر (ٔ)
 .ٜٕٓ/ٙٔ :تفسير القرطبيينظر:  (ٕ)
 .ٔٚٔ/ٗ :تفسير الخازفينظر:  (ٖ)
 .الفكر دار: ط ٕٖٓ/ٖ: تفسير السمرقنديينظر:  (ٗ)
: المحقػػؽ، ٜٕٔ/ٕ ى(:ٔٗٚ)ت  الكمبػػي جػػزي بػػفال التنزيػػؿ لعمػػـو التسػػييؿينظػػر:  (٘)

، ط: بيػػروت – األرقػػـ أبػػي بػف األرقػػـ دار شػػركة: الناشػر، الخالػػدي ا عبػػد /الػدكتور
 .ىٙٔٗٔ األولى

 ،ٗٙٔ/ٗ :قمعجػي عبػدالمعطي /د :المحقؽ ى(ٛ٘ٗ )ت البييقي بكر ألبي النبوة دالئؿ (ٙ)
 .ـٜٛٛٔى ٛٓٗٔ األولىط:  ،العممية الكتب دار: الناشر ،نزوؿ سورة الفتح :باب
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٔٓٛٔ 

 .(ٔ) لمتبرُّؾ﴾  المَّو َشاءَ  إفْ  اْلَحرَاـ اْلَمْسِجد َلَتْدُخُمفَّ ﴿  :وقولو تعالى
 معترض والشرط الواو مف حاؿ﴾  آِمِنيفَ ﴿  :وقولو: قاؿ البيضاوي

ِريفَ  ُرُؤَسُكـْ  ُمَحمِّْقيفَ ﴿   الَ ﴿  آخروف ومقصراً  بعضكـ محمقاً  أي﴾  َوُمَقصّْ
ـْ  َما َفَعِمـَ ﴿  ذلؾ بعد تخافوف ال أي﴾  َتخاُفوفَ   في الحكمة مف﴾  َتْعَمُموا َل
﴿  مكة فتح أو المسجد دخولكـ دوف مف﴾  ذِلؾَ  ُدوفِ  ِمفْ  َفَجَعؿَ ﴿  ذلؾ تأخير
 يتيسر أف إلى المؤمنيف قموب إليو ليستروح خيبر فتح ىو﴾  َقِريباً  َفْتحاً 

  .(ٕ)الموعود
 فيما الرؤيا تمؾ أف المسمموف عمـ اآلية، ىذه نزلت ولما: عطية ابف قاؿ
 العاـ في وخرجت وسكنت، بذلؾ قموبيـ واطمأنت الزمف، مف يستأنفوف
 ودخميا سبع، سنة القعدة ذي في مكة إلى -  - ا رسوؿ خرج المقبؿ،
 . (ٖ)-  - رؤياه وصدقت وأصحابو، ىو أياـ ثبلثة

 آَوى ُيوُسؼَ  َعَمى َدَخُموا َفَممَّا﴿  :ومف نفس المعنى أيضًا قوؿ ا تعالى
 .مكية [ٜٜ: يوسؼ]﴾  آِمِنيفَ  المَّوُ  َشاءَ  ِإفْ  ِمْصرَ  اْدُخُموا َوَقاؿَ  َأَبَوْيوِ  ِإَلْيوِ 

، وبعد أف جاء -  - يوسؼ قصة أواخر وىذه اآلية جاءت في
مع أبنائو جميعًا في مصر  -  -وبعد أف اجتمع يعقوب ،البشير بالبشارة

 أف ىذا وظاىر﴾  َأَبَوْيوِ  ِإَلْيوِ  آَوى ُيوُسؼَ  َعَمى َدَخُموا َفَممَّا﴿  :فقاؿ تعالى

                                                           

)ت  السػيوطي الػديف وجػبلؿ ى(ٗٙٛ)ت  المحمي الديف جبلؿل الجبلليف تفسيرينظر:  (ٔ)
 .األولى، ط: القاىرة – الحديث دار: الناشر، ٖٛٙ/ٔ ى(:ٜٔٔ

 .ٖٔٔ/٘ :تفسير البيضاويينظر:  (ٕ)
 عبدالسػػػبلـ: المحقػػػؽ ،ٜٖٔ/٘ى(: ٕٗ٘)ت  عطيػػػة بػػػفال الػػػوجيز المحػػػرر :ينظػػػر (ٖ)

 ى.ٕٕٗٔ األولى، ط: بيروت – العممية الكتب دار: الناشر، محمد عبدالشافي
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٕٔٓٛ 

 َشاَء المَّوُ  ِإفْ  ِمْصرَ  اْدُخُموا﴿  :ليـ فقاؿ المصر؛ مف خارجاً  تمقاىـ كاف يوسؼ
 أف ويشبو ،إليو وضميما أبويو نفسو إلى آوى المصر دخموا لما ثـ﴾  آِمِنيفَ 
 ﴾  َأْجَمِعيفَ  ِبَأْىِمُكـْ  َوْأُتوِني﴿  :ليـ قاؿ ما وقت القوؿ؛ ىذا ليـ قاؿ يكوف

 إليو ضـ مصر ودخموا جاءوا لما ثـ ،﴾ آِمِنيفَ  المَّوُ  َشاءَ  ِإفْ  ِمْصرَ  اْدُخُموا﴿  و

 .(ٔ) آمنيف مصر يدخموا أف إياىـ وأمره أبويو؛
 (ا شاء إف: )قولو بقرينة جممة دعائية ابف عاشور بينما جعميا

 .(ٕ)حينئذٍ  مصر دخموا قد لكونيـ
 ما كؿ مف الخوؼ وانتفاء الباؿ وراحة النفس اطمئناف حالة: واألمفُ 

 والرزؽ الصحة مف لئلنساف الصالحة األحواؿ جميع يجمع وىو ،منو يخاؼ
 .(ٗ)المكاره وأصناؼ القحط مف أي ﴾ آِمِنيفَ  ﴿ :القاسمي وقاؿ ،(ٖ)ذلؾ ونحو

مف االرتياح النفسي الذي يبعثو ا في قموب المصطفيف  يأتي األمفأو 
َيا ُموَسى َأْقِبْؿ َوال ﴿  :في آية القصص -  – كوضعية موسى مف عباده،

 .[ٖٔ: القصص]﴾  َتَخْؼ ِإنََّؾ ِمَف اآلِمِنيفَ 
 مصر، إلى طريقو في وىو -  - موسى قصة في الكريـ والسياؽ
، وسار بزوجتو الشي  الكبير صيره مع عميو تعاقد الذي األجؿ وبعد أف قضى

                                                           

 .ٕٛٛ/ٙ :الماتريدي تفسير (ٔ)
 ٘٘/ٖٔالتحرير والتنوير  (ٕ)
 بفا المقصود عبد بف السيد: المحقؽ ،ٔٛ/ٖى(: ٓ٘ٗ)ت  مماورديلوالعيوف  النكت (ٖ)

 .لبناف - بيروت ،العممية الكتب دار: الناشر، ٔٛ/ٖ: الرحيـ عبد
 عيػػػوف باسػػػؿ محمػػػد: المحقػػػؽ ،ٕٕٓ/ٙ ى(:ٕٖٖٔ)ت  مقاسػػػميل التأويػػػؿ محاسػػػف (ٗ)

 .ىٛٔٗٔ األولى، ط: بيروت ة،العممي الكتب دار: الناشر ،السود
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٖٔٓٛ 

 إنّْي﴿  ىنا﴾  ُاْمُكُثوا أِلَْىِموِ  َقاؿَ  َنارًا﴿ ) :فإنو أبصر مف بعيد عند جبؿ الطور
 َجْذَوة َأوْ ﴿  عف الطريؽ وكاف قد أخطَأىا﴾  ِبَخَبرٍ  ِمْنَيا آِتيُكـْ  َلَعمّْي َنارًا آَنْست
 ُنوِديَ  َأتَاَىا َفَممَّا﴿  تْسَتْدِفُئوف﴾  َتْصَطُموفَ  َلَعمَُّكـْ  النَّار ِمفْ ﴿  وُشْعمة قطعة﴾ 
 لموسى﴾  اْلُمَباَرَكة اْلُبْقَعة ِفي ﴿ لموسى ﴾ اأْلَْيَمفِ  اْلَوادِ  ﴿ جانب ﴾ َشاِطئِ  ِمفْ 

 ال مفسّْرة﴾  َأفْ ﴿  شاطىء بدؿ مف﴾  الشََّجَرة ِمفْ ﴿  فييا المَّو ِلَسَماعو كبلـ
﴿  فألقاىا﴾  َعَصاؾ َأْلؽِ  َوَأفْ  * اْلَعاَلِميفَ  َربُّ  المَّوُ  َأَنا ِإنّْي َياُموَسى﴿  مخففة
وىي الحية الصغيرة مف سرعة ﴾  َجافّ  َكَأنََّيا﴿  تتحرؾ﴾  َتْيَتزّ  َرآَىا َفَممَّا

 يا﴿  فنودي يرجع أي﴾  يعقب َوَلـْ ﴿  منيا ىارًبا﴾  ُمْدِبرًا َولَّى﴿  حركتيا
 .(ٔ)﴾  اآلمنيف مف إنؾ تخؼ وال أقبؿ موسى

 رفع عمى: أحدىا: وجوًىا يحتمؿ( َتَخؼْ  َواَل ): وقولو تعالى: قاؿ الماتريدي
 النيي، عمى: والثالث ،يؤذيو ال أنو البشارة عمى: والثاني ،قمبو مف الخوؼ

 .(ٕ)عنؾ أذاه وأدفع أحفظؾ فإني تخؼ؛ ال: أي
ف النفرة مف عميو مجبوؿ اآلدميُّ  لما األمر لو أكد ثـ  صحة اعتقد وا 
 كعادة األمف في العريقيف: أي﴾  اآلمنيف مف إنؾ﴿  :تعالى بقولو الخبر
 .(ٖ)المرسموف  لديّ  يخاؼ ال فإنو المرسميف مف إخوانؾ
 أي :النسفي وقاؿ ،(ٗ)تحاذر مما أي( اآلمنيف مف إنؾ): وقاؿ القرطبي 

                                                           

 .ٕٔ٘/ٔ :الجبلليف تفسير (ٔ)
  .ٙٙٔ/ٛ :تفسير الماتريدي (ٕ)
 بػوالؽ مطبعػة: الناشػر، ٜٚ/ٖ :ى(ٜٚٚ)ت  الشربيني مخطيبل المنير السراج تفسير (ٖ)

 ى.ٕ٘ٛٔ القاىرة( األميرية)
 . ٖٕٛ/ٖٔ :القرطبي تفسير (ٗ)
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٔٓٛٗ 

 فإنو المخاوؼ، مف: وقاؿ البيضاوي ،(ٔ)الحية مف مكروه ينالؾ أف مف أمنت
 .(ٕ)اْلمرسموف لديَّ  يخاؼُ  ال

 ولكف االمتثاؿ، عميو ويجب بإقبالو، األمر يقتضي﴾  َأْقِبؿْ ﴿  :قولو فإف
 لو أمر﴾  َتَخؼْ  َوال﴿  :فقاؿ المخوؼ، األمر في يزؿ لـ وىو إقبالو، يكوف قد

 قد أنو وىو احتماؿ، يبقى ولكف خوؼ، قمبو في يكوف ال وأف إقبالو، بشيئيف،
﴿  :فقاؿ المكروه، مف واألمف الوقاية لو تحصؿ ال ولكف خائؼ، غير وىو يقبؿ
 .(ٖ)الوجوه جميع مف المحذور اندفع فحينئذ﴾  اآلِمِنيفَ  ِمفَ  ِإنَّؾَ 

في سياؽ التحذير مف إذاعة األخبار واإلشاعات الغير  وقد يأتي األمف
َذا َجاَءُىـْ ﴿  :الصحيحة، كما في قولو تعالى َأِو اْلَخْوِؼ  َأْمٌر ِمَف األمف َواِ 

ـْ َلَعِمَمُو الَِّذيفَ  َأَذاُعوا ِبِو َوَلْو َردُّوهُ  َلى ُأوِلي اأْلَْمِر ِمْنُي َيْسَتْنِبُطوَنُو  ِإَلى الرَُّسوِؿ َواِ 
ـْ َوَلْواَل َفْضُؿ المَِّو َعَمْيُكـْ  ـُ الشَّْيَطاَف ِإالَّ َقِميبًل  ِمْنُي : ]النساء﴾  َوَرْحَمُتُو اَلتََّبْعُت

الفتح والغنيمة )أو الخوؼ( القتؿ : سواء في حالة )األمف( وىوي [ أٖٛ
  .(ٗ)أشاعوه وأفشوه واليزيمة

                                                           

 ا عبػػد البركػػات يبػػأل النسػػفي تفسػػير، المعػػروؼ بالتأويػػؿ وحقػػائؽ التنزيػػؿ مػػدارؾ (ٔ)
، ٔٗٙ/ٕ: بػديوي عمػي يوسؼ: أحاديثو وخرج حققو ،ى(ٓٔٚ)ت  النسفي أحمد بفا

 .ـٜٜٛٔى ٜٔٗٔ األولى، ط: بيروت الطيب، الكمـ دار: الناشر
 .ٚٚٔ/ٗ :التأويؿ وأسرار التنزيؿ أنوار تفسير (ٕ)
، ٘ٔٙ/ ٔى(: ٖٙٚٔ)ت  مسػػعديل المنػػاف كػػبلـ تفسػػير فػػي الػػرحمف الكػػريـ تيسػػير (ٖ)

 األولػػػى، ط: الرسػػػالة مؤسسػػػة: الناشػػػر، المويحػػػؽ معػػػبل بػػػف الػػػرحمف عبػػػد: المحقػػػؽ
 .ـٕٓٓٓى ٕٓٗٔ

 محمػد عبػد ا العمػر وآخػروف، دار طيبػة: بتحقيػؽ ،ٕ٘٘/ٕ: تفسير البغػوي: ينظر (ٗ)
   .ـٜٜٛٔى ٜٓٗٔ
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٔٓٛ٘ 

أف يتحقؽ  قبؿ األمور إلى مف يسارع عمى إنكار وفي ىذه اآلية الكريمة
ألف األخبار التي تأتي إليو قد ال تكوف  ؛ويفشييا فينشرىا مف وقوعيا

 عمر عف اإلماـ مسمـ روى ،قد حدث فميس كؿ ما يسمعو المرء ،صحيحة
 فإذا المسجد، دخمت نساءه، -  - النبي اعتزؿ لما: قاؿ الخطاب بفا

 َعَمى َفُقْمتُ  ِنَساَءهُ  -  - المَّوِ  َرُسوؿُ  َطمَّؽَ  َيُقوُلوفَ  ِباْلَحَصى الناس َيْنُكُتوفَ 
 ،ِنَساَءهُ  -  - المَّوِ  َرُسوؿُ  ُيَطمّْؽْ  َلـْ  َصْوِتى ِبَأْعَمى َفَناَدْيتُ  اْلَمْسِجدِ  َبابِ 

 .(ٔ) اأَلْمرَ  َذِلؾَ  اْسَتْنَبْطتُ  َأَنا َفُكْنتُ  ،اآلَيةُ  َىِذهِ  َوَنَزَلتْ 
 تبّيت كانت التي الطائفة في نزلت اآلية ىذه إف: الطبري جرير ابف قاؿ

 .(ٕ)لو تقوؿ أو الرسوؿ ليا يقوؿ ما غير
 ضػػعفاء فػػي أو المنػػافقيف مػػف جماعػػة فػػي اآليػػة نزلػػت: السػػيوطي وذكػػر
 النبػػػػي ويتػػػػأذى المػػػػؤمنيف، قمػػػػوب فتضػػػػعؼ ذلػػػػؾ، يفعمػػػػوف كػػػػانوا المػػػػؤمنيف

-  -(ٖ). 
 األخبار إشاعة فإف ،السيوطي يقولو ما لدي والظاىر: قاؿ الزحيمي

ما سيء، بقصد األمة أعداء المنافقيف مف تكوف أف إما اإلشاعات وترويج  وا 
 كاف وربما ،حسف بقصد الجيمة الناس وعواـ اإليماف ضعاؼ مف تكوف أف

 .(ٗ)النزوؿ أسباب أحد -  - عمر موقؼ

                                                           

 النسػػاء واعتػػزاؿ اإليػػبلء ِفػػى :بػػاب ،الطػػبلؽ :كتػػاب، مسػػمـ لئلمػػاـ الصػػحيح الجػػامع (ٔ)
   .بيروت ،الجديدة األفاؽ دار+  بيروت ،الجيؿ دار: الناشر ،ٛٛٔ/ٗ :وتخييرىف

 .ٛٙ٘/ٛ :تفسير الطبري: ينظر (ٕ)
 .٘ٔٔ/ٔ :الجبلليف تفسير (ٖ)
 .٘ٚٔ/٘ :تفسير الزحيمي: ينظر (ٗ)
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٔٓٛٙ 

 خبرة فييـ تكف لـ الذيف المسمميف ضعفة مف ناس ىـ: الزمخشري قاؿ
 -- ا رسوؿ سرايا عف خبر بمغيـ إذا كانوا لؤلمور، استبطاف وال باألحواؿ،

 .(ٔ)مفسدة إذاعتيـ وكانت بو، أذاعوا وخمؿ، خوؼ أو وسبلمة، أمف مف
  :يٍمبعىن املكاٌ اآلاملعىن انثانث: األيٍ 

حيث يأتي معنى األمف بمعنى المكاف المأموف عمى صيغة اسـ المكاف، 
، عمى نحو ما يفيـ مف قولو المكاف الذي يأمف فيو اإلنسافىو  المأمف(فػ )
-  -:  ﴿ ْف َـّ  المَّوِ  َكبَلـَ  َيْسَمعَ  َحتَّى َفَأِجْرهُ  اْسَتَجاَرؾَ  اْلُمْشِرِكيفَ  ِمفَ  َأَحدٌ  َواِ   ُث

 [.ٙ: التوبة]﴾  َمْأَمَنوُ  َأْبِمْغوُ 
وىي مف أواخر ما نزؿ مف  ،وىذه اآلية الكريمة واقعة في سورة براءة

 ،وطوائفيـ وأنواعيـ أجناسيـ بجميع الكفار مف المعاممة كيفية في الكريـ القرآف
 :كثير ابف يقوؿ كما وفييا ،المشركيف مف المستجير إجارة في خاص أمر وىنا
فْ ﴿  :-  - لنبيو تعالى يقوؿ  بقتاليـ، أمرتؾ الذيف﴾  اْلُمْشِرِكيفَ  ِمفَ  َأَحدٌ  َواِ 

 إلى فأجبو استأمنؾ، :أي﴾  اْسَتَجاَرؾَ ﴿  وأمواليـ، نفوسيـ استباحة لؾ وأحممت
 مف شيًئا لو وتذكر ،عميو تقرؤه القرآف :أي﴾  المَّوِ  َكبلـَ  َيْسَمعَ  َحتَّى﴿  طمبتو
َـّ ﴿  ا، حجة بو عميو تقيـ الديفأمر   آمف وىو: أي﴾  َمْأَمَنوُ  َأْبِمْغوُ  ُث

 ومأمنو، وداره ببلده إلى يرجع حتى األماف مستمر

 ديف ليعمموا ىؤالء مثؿ أماف شرعنا إنما: أي﴾  َيْعَمُموفَ  ال َقْوـٌ  ِبَأنَُّيـْ  َذِلؾَ ﴿ 
 .عباده في ا دعوة وتنتشر ا،

 أو رسالة أداء في اإلسبلـ دار إلى الحرب دار مف قدـ مف أف والغرض
 فطمب األسباب، مف ذلؾ نحو أو جزية، حمؿ أو ميادنة أو صمح طمب أو تجارة،

                                                           

 .ٕٚ٘/ٔ :الكشاؼ (ٔ)
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٔٓٛٚ 

 يرجع وحتى اإلسبلـ، دار في متردًدا داـ ما أماًنا أعطي أماًنا، نائبو أو اإلماـ مف
 دار في اإلقامة مف يمكف أف يجوز ال: العمماء قاؿ لكف ،ووطنو مأمنو إلى

 .(ٔ)أشير أربعة إقامة مف يمكف أف ويجوز سنة، اإلسبلـ
ف :المفسروف قاؿ :الجوزي ابف وقاؿ  أمرتؾ الذيف المشركيف مف أحد وا 
 فَأِجْره، عنو، وُنيي بو ُأمر فيما وينظر القرآف يسمع أف يبتغي استأمنؾ بقتميـ

 . (ٕ)فيو يأمف الذي الموضع أبمغو ثـ
ومنو  ،وصفًا صريحًا لمكاف معيف عمى التعييف وأحيانًا تأتي كممة األمف

 عمى معنى كّؿ اآليات التي تصؼ البيت الحراـ ومكة المكرمة بمفظة األمف،
عف الداخؿ فييما والمقيـ بيما، فيأتي اختصاص الصفة حينئذ  انتفاء الخوؼ

 وقدسيتو لممكاف طبيعتولخصوصية ذلؾ المكاف الموصوؼ؛ بحسباف أف 
كما في  ،-  -عمو ا في ذلؾ المكاف تفضبل منو ذلؾ سر جو  ،الخاصة
ذْ ﴿ : قولو  ُمَصمِّى ِإْبرَاِىيـَ  َمَقاـِ  ِمفْ  َواتَِّخُذوا َوَأْمًنا ِلمنَّاسِ  َمثَاَبةً  اْلَبْيتَ  َجَعْمَنا َواِ 

ْسَماِعيؿَ  ِإْبرَاِىيـَ  ِإَلى َوَعِيْدَنا  َوالرُّكَّعِ  َواْلَعاِكِفيفَ  ِلمطَّاِئِفيفَ  َبْيِتيَ  َطيّْرَا َأفْ  َواِ 
 .مدنية [ٕ٘ٔ: البقرة]﴾  السُُّجودِ 

ذْ ﴿ : بعدىا مباشرة وقاؿ تعالى  آِمناً  َبَمداً  ىذا اْجَعؿْ  َربّْ  ِإْبراِىيـُ  قاؿَ  َواِ 
 َكَفرَ  َوَمفْ  قاؿَ  اآْلِخرِ  َواْلَيْوـِ  ِبالمَّوِ  ِمْنُيـْ  آَمفَ  َمفْ  الثََّمراتِ  ِمفَ  َأْىَموُ  َواْرُزؽْ 
َـّ  َقِميبلً  َفُأَمتُّْعوُ   [.ٕٙٔ :البقرة]﴾  اْلَمِصيرُ  َوِبْئَس  النَّارِ  َعذابِ  ِإلى َأْضَطرُّهُ  ُث

 باإليماف الكتاب أىؿ مف وغيرىا قريش قبيمة الكريـ القرآف فقد رّغب
 البيت فضائؿ ببياف والعصياف، الكفر عف وزجرىـ ،-  - الّنبي برسالة

                                                           

 .ٖٔٔ/ٗ :كثير تفسير ابف (ٔ)
 .ٖٕٚ/ٕ :المسير زاد (ٕ)
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٔٓٛٛ 

﴾  َوَأْمناً ﴿  :تعالى قولو أما: قاؿ الرازي ،لمناس مثابة ا جعمو حيث الحراـ
﴾  َوَأْمناً  ّلمنَّاسِ  َمثَاَبةً  البيت َجَعْمَنا﴿  :قولو أف شؾ ال ثـ ،أمف موضع أي
 ونقوؿ ظاىره عف نصرفو وتارة ،خبر أنو ونقوؿ ظاىره عمى نتركو فتارة ،خبر
  .(ٔ) أمر أنو

األوؿ بمعنى  ،الكريمة لو معنياففذكر الرازي أف األمف الوارد في اآلية 
 .وكبلىما وارد ،والثاني بمعنى األمر ،الخبر

 أمف ذا موضعا أي (َوَأْمناً ): بمعنى الخبر فقاؿ بينما جعمو الخازف
 ،مكة ألىؿ يتعرضوف ال كانوا فإنيـ ،المشركيف أذى مف فيو يؤمنوف
  .(ٕ) وممجأ معاذا: عباس ابف وقاؿ ،ا أىؿ ىـ: ويقولوف
 بذلؾ قصده يكف لـ :قمت الكعبة؟ وخرب الحجاج مكة غزا قد: قمت فإف 
نما الكعبة، إخراب وال أىميا وال مكة  ،الخبلفة مف الزبير ابف خمع قصده كاف وا 
 فبناىا الكعبة بناء أعاد قصده حصؿ فمما ،بذلؾ إال ذلؾ مف يتمكف ولـ

  .(ٖ) أىميا إلى وأحسف حرمتيا وعظـ وشيدىا
 عميو، يسمطوا أف وغيرىـ، الجبابرة مف آمنا :"آمنا" :كذلؾ جعفر أبو قاؿ

 وائتفاؾ، خسؼ، مف البمداف، سائر تناؿ كما تنالو، أف ا عقوبة ومف
  .(ٗ)غيره الببلد سائر تصيب التي ومثبلتو ا سخط مف ذلؾ وغير وغرؽ،

 الناس أف معناه وَأْمنًا()قولو تعالى  :وجمع بينيما ابف عطية قائبل
                                                           

 .ٜٕٛ/ٕٖ :تفسير الرازي (ٔ)
 .ٚٚ/ٔ :تفسير الخازفينظر:  (ٕ)
 . ٜٚ/ٔ :تفسير الخازف (ٖ)
 . ٗٗ/ٕ :تفسير الطبري (ٗ)
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٜٔٓٛ 

 فبل أبيو قاتؿ بيا الرجؿ يمقى ذلؾ، مف آمنة وىي مكة حوؿ ويقتتموف يغيروف
 والطير لمناس أمنا وجعميا ،حرمة النفوس في ليا جعؿ تعالى ا ألف يييجو،

  .(ٔ)-  - محمد ألمة أمر فيذا: محمد أبو القاضي قاؿ ،والوحوش
 ما يجعؿ أف إليو،متضرعًا  اتجو ،تعالى ا بيت ا خميؿ بني أف وبعد

 مف يرزقيـ أف ربو دعا ولذا جدب؛ مكاف في أقاـ أىمو وقد آمنا، البيت حوؿ
ذْ ﴿ : دعاءه حاكيا تعالى فقاؿ الثمرات،  آِمًنا َبَمًدا َىَذا اْجَعؿْ  َربّْ  ِإْبرَاِىيـُ  َقاؿَ  َواِ 
 بمدا البيت حوؿ ما يكوف أف إلى دعاء ىذا وفي﴾  الثََّمرَاتِ  ِمفَ  َأْىَموُ  َواْرُزؽْ 
 البمد يكف لـ البيت بناء عند أنو إلى يشير وىذا الثمرات، مف يرزقو وأف آمنا،
 بالتعريؼ، ذكر ولذلؾ متكوًنا؛ بمدا ىنا أف تشير أخرى آية ولكف تكّوف، قد

ذْ ﴿  :تعالى فقاؿ  َنْعُبدَ  َأفْ  َوَبِنيَّ  َواْجُنْبِني آِمًنا اْلَبَمدَ  َىَذا اْجَعؿْ  َربّْ  ِإْبرَاِىيـُ  َقاؿَ  َواِ 
 [.ٖ٘: إبراىيـ]﴾  األْصَناـَ 
 بياف بدوف دعائو وحكاية ،اإلشارة اسـ مف بدؿ (البمد)و :عاشور ابف قاؿ

ـِ  َبْيِتؾَ  ِعْندَ ﴿ : بقولو البياف بعده يرد إبياـ البمد  أو ،[ٖٚ: إبراىيـ]﴾  اْلُمَحرَّ
 والتنكير ،لمعيد ىنا والتعريؼ ،مكة أنو مف العرب عمـ في ما عمى َحوالة ىو
 سورة آية وفي ،آمنا يكوف بأف لمبمد دعا فينا ،النوعية تنكير البقرة آية في

 المفاديف فماؿ ،اآلمنة الببلد نوع مف ا يجعمو أف إليو ِلمشار َدَعا البقرة
 .(ٕ)متحد

 ولـ كانت األولى فالدعوة تكررت، قد الدعوة إف المفسريف بعض قاؿ وقد
: تعالى قولو في كما آمنا، وجعمو البمد بتكويف الدعوة كانت ولذلؾ البمد، يكف

                                                           

 .ٕٚٓ/ٔ :عطية تفسير ابف (ٔ)
 .ٖٕٚ/ٖٔ :والتنوير التحرير تفسير (ٕ)
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٜٔٓٓ 

يَِّتي ِمفْ  َأْسَكْنتُ  ِإنّْي َربََّنا﴿  ـِ  َبْيِتؾَ  ِعْندَ  َزْرعٍ  ِذي َغْيرِ  ِبَوادٍ  ُذرّْ  ِلُيِقيُموا َربََّنا اْلُمَحرَّ
بَلةَ   َلَعمَُّيـْ  الثََّمرَاتِ  ِمفَ  َواْرُزْقُيـْ  ِإَلْيِيـْ  َتْيِوي النَّاسِ  ِمفَ  َأْفِئَدةً  َفاْجَعؿْ  الصَّ
نو ،[ٖٚ: إبراىيـ]﴾  َيْشُكُروفَ   لنبيو، تعالى ا استجاب البيت تماـ عند وا 

ف الخياـ، ويقيموف يبنوف إليو يأووف الناس فأخذ  بضعِ  بعد ينشأ البمد وا 
براىيـ نشأ، فمما سنيف  َىَذا اْجَعؿْ  َربّْ ﴿  :فقاؿ دعا حميـ وأّواه ضراعة، ذو وا 
 فييـ يكوف أف وجد الذي البمد في النسبية الكثرة مف وخشي﴾  آِمًنا َبَمَدا
ف ،﴾ اأَلْصَناـَ  نَّْعُبدَ  َأف َوَبِنيَّ  َواْجُنْبِني﴿ : قولو دعاءه فضمف األوثاف عبدة  وا 

 أف فقط طمبو كاف بؿ آمف، بمد إنشاء يكف لـ إبراىيـ طمب أف يروف كثيريف
 واإلشارة األمف، عمى منصباً  كاف -  - إبراىيـ مف فالطمب آمنا، يكوف
 األمف، المطموب ويكوف باألمف، موصوفاً  بمداً  ىذا اجعؿ فالمعنى المكاف، إلى
 وقد بالبر، وصفو المراد ويكوف بارًا، ابناً  ىذا اجعؿ ابنؾ إلى مشيراً  تقوؿ كما

  .(ٔ)حوليـ مف الناس ويتخطؼ آمنا، بيتا فجعمو تضرعو، سبحانو ا أجاب
وذلؾ في قوؿ ا  ،ىذا المعنى أيضا في خصائص البيت الحراـوقد جاء 

 النَّاسِ  َعَمى َوِلمَّوِ  آِمًنا َكافَ  َدَخَموُ  َوَمفْ  ِإْبرَاِىيـَ  َمَقاـُ  َبيَّْناتٌ  آَياتٌ  ِفيوِ ﴿ : تعالى
﴾  اْلَعاَلِميفَ  َعفِ  َغِنيّّ  المَّوَ  َفِإفَّ  َكَفرَ  َوَمفْ  َسِبيبًل  ِإَلْيوِ  اْسَتَطاعَ  َمفِ  اْلَبْيتِ  ِحجُّ 
 .مدنية [ٜٚ: عمراف آؿ]

: الييود فقالت ،والييود المسمموف تفاخر :قولو مجاىد عف القرطبي ذكر
 األرض في األنبياء مياجر ألنو ؛الكعبة مف وأعظـ أفضؿ المقدس بيت

 :اآلية ىذه تعالى ا فأنزؿ أفضؿ؛ الكعبة بؿ: المسمموف وقاؿ ،المقدسة

                                                           

 .ٓٓٗ/ٔ :التفاسير زىرة (ٔ)
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٜٔٓٔ 

ؿَ  ِإفَّ ﴿   .(ٔ)اآلية﴾  ... ِلمنَّاسِ  ُوِضعَ  َبْيتٍ  َأوَّ
 -  - الغفاري ذر أبي مف حديث صحيحو في مسمـ أخرج وقد ،ىذا

ؿُ  اأْلَْرضِ  ِفي ُوِضعَ  َمْسِجدٍ  َأيُّ : اِ  َرُسوؿَ  َيا ُقْمتُ  ": قاؿ  اْلَمْسِجدُ »: َقاؿَ  ؟ َأوَّ
َـّ : ُقْمتُ  «اْلَحرَاـُ  : َقاؿَ  ؟ َبْيَنُيَما َكـْ : ُقْمتُ  «اأْلَْقَصى اْلَمْسِجدُ »: َقاؿَ  ؟ َأيّّ  ُث

بَلةُ  َأْدَرَكْتؾَ  َوَأْيَنَما َسَنًة، َأْرَبُعوفَ »  .(ٕ) " «َمْسِجدٌ  َفُيوَ  َفَصؿّْ  الصَّ
 حيث مف معطوفة شرطية أو ابتدائية، جممة: وىي كما ذكر البيضاوي

 أو دخمو، مف أمف ومنيا أي دخمو مف أمف معنى في ألنو مقاـ عمى المعنى
 اآليات مف بذكرىما اقتصر ،دخمو مف وأمف إبراىيـ مقاـ بينات آيات فيو

 .(ٖ)غيرىما  ذكر وطوى الكثيرة
 يعني آمناً  كاف الحـر يعني﴾  َدَخَموُ  َوَمفْ ﴿ : قولو تعالى: قاؿ السمرقندي

 .(ٗ)الحـر خارج القتؿ عميو وجب إذا منو يياج ال فإنو فيو، دخؿ مف أف
 وقيؿ ،فأمنوه دخمو ومف تقديره األمر بمعنى خبر ىو وقيؿ :وزاد الخازف

 يـو العذاب مف آمنا كاف تعالى ا إلى بذلؾ متقرباً  دخمو ومف اآلية معنى في

 .(٘) ذلؾ قبؿ اكتسبيا التي الذنوب مف آمنا كاف دخمو ومف وقيؿ ،القيامة
 َأَوَلـْ ﴿ : ولذا امتف ا عمى أىؿ مكة بأنو جعؿ البيت آمنا فقاؿ تعالى

 ُيْؤِمُنوفَ  َأَفِباْلَباِطؿِ  َحْوِلِيـْ  ِمفْ  النَّاُس  َوُيَتَخطَّؼُ  آِمًنا َحَرًما َجَعْمَنا َأنَّا َيَرْوا

                                                           

  .ٖٙٔ/ٗ :تفسير القرطبي: ينظر (ٔ)
 .ٖٙ/ٕ :مف غير ذكر اسـ الباب ،المساجد :كتابصحيح مسمـ،  (ٕ)
 . ٜٕ/ٕ :تفسير البيضاوي: ينظر (ٖ)
 . ٕٖٕ/ٔ :تفسير السمرقندي: ينظر (ٗ)
 .ٕٕٚ/ٔ :الخازف تفسير: ينظر (٘)
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٜٕٔٓ 

 [.ٚٙالعنكبوت ]﴾  َيْكُفُروفَ  المَّوِ  َوِبِنْعَمةِ 
 حرمو، مف أحميـ فيما قريش عمى ممتنا تعالى يقوؿ: ابف كثير قاؿ
 في فيـ آمنا، كاف دخمو ومف والبادي، فيو العاكؼ سواء لمناس جعمو الذي
 .(ٔ)بعضا بعضيـ ويقتؿ بعضا بعضيـ ينيب حولو واألعراب عظيـ، أمف

 عما عبارة: وقاؿ غيره ،(ٕ)أىمو  عمى ُيغار ال أمفٍ  ذا: قاؿ الواحدي
  (ٖ)األمواؿ أخذ أو القتاؿ مف مكة أىؿ غير يصيب

 مف تتخطؼ الناس أف حيف في داخمو؛ يأمف حرماً  بمدىـ جعمنا فالمعنى
  (ٗ) والسبي والسمب، بالقتؿ، حوليـ

مف خصائص بيتو المحـر الذي لو مف " األمف "  -  -فقد جعؿ ا 
 في قريش وقد قاؿ بعض مشركي المنزلة والفضؿ والمكانة ما ليس لغيره،

 بأنيـ: عنو واعتذارىـ -  - محمد الّنبي برسالة إيمانيـ عدـ عف تعمميـ
 العرب، بقية عميو ما واليدى، ويخالفوا النور مف بو جاءىـ ما اّتبعوا إف

َوَقاُلوا ِإْف َنتَِّبِع اْلُيَدى َمَعَؾ ُنَتَخطَّْؼ ﴿  :والمحاربة باألذى يقصدوىـ أف يخافوا
ـْ َحَرًما آِمًنا ُيْجَبى ِإَلْيِو َثَمرَاُت ُكؿّْ َشْيٍء ِرْزًقا ِمْف لَ  ـْ ُنَمكّْْف َلُي  ُدنَّاِمْف َأْرِضَنا َأَوَل

 . [ٚ٘: القصص]﴾ 
 نوفؿ بف عثماف ابف الحارث: قريش مف ذلؾ قائؿ: عباس ابف )قاؿ

 ولكف حؽ، قولؾ أف لنعمـ إنا: -  - لمنبي قاؿ القرشّي، مناؼ عبد بفا
                                                           

 .ٜٓٗ/ٔ :التفاسير أوضح (ٔ)
 .ٖٙٛ/ٔ :لمواحدي الوجيز (ٕ)
 .ٜٕٔ/ٕ :التنزيؿ لعمـو التسييؿ (ٖ)
 . ٕ٘ٙ/ٙ :كثير تفسير ابف (ٗ)
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٜٖٔٓ 

 - أرضنا مف العرب يتخطَّفنا أف مخافةَ  بؾ ونؤمف معؾ اليدى نتبع أف يمنعنا
 .(ٔ)بيـ( لنا طاقة وال خبلفنا عمى الجتماعيـ - مكة يعني

 َلُيـْ  ُنَمكّْفْ  َأَوَلـْ ﴿ : ودحض مزاعميـ ىذه بقولو تعالى ،وقد رد ا عمييـ
 .﴾  َلُدنَّا ِمفْ  ِرْزًقا َشْيءٍ  ُكؿّْ  َثَمرَاتُ  ِإَلْيوِ  ُيْجَبى آِمًنا َحَرًما

 يأمف أمف ذو: آِمناً  ومعنى ليـ، مكاناً  ونجعمو حَرماً  ُنْسِكْنيـ أولـ: أي
 آمنوف مكة وأىؿ بعض، عمى بعُضيا ُيِغير كانت العرب أف وذلؾ الناس، فيو
 في وىـ أسمموا ِإذا يخافوف فكيؼ: أي والغارة، والسَّبي القتؿ مف الحـر في
 .(ٕ)!؟ آمف حـر

  

                                                           

 .ٖٓٓ/ٖٔتفسير القرطبي:  (ٔ)
 .ٜٖٛ/ٖ :التفسير عمـ في المسير زاد (ٕ)
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٜٔٓٗ 

 انثانث املثحث
 األيٍ وجىد أسثاب

 ىناؾ سبباف أساسياف في حدوث األمف داخؿ اإلنساف أوليما اإليماف
فبلبد أف يرجع الفرع إلى  وما يتبعو مف العمؿ ،مصدر الوجود - تعالى –با 
مف فيو  ،ا سبيؿ في والسبب الثاني الجياد ،فبدوف اإليماف ال أماف ،أصمو

ف كاف داخبًل في العمؿ لما لو مكانتو  أفضؿ القربات، ومف أعظـ الطاعات، وا 
 ،جعؿ كأنو أمر منفردفاىتمامًا بو  ،وليس الكؿ يقـو بو ،الخاصة في اإلسبلـ

ال أقؿ مف أف يذىب عنيـ اليـ  - سبحانو – الذيف باعوا أنفسيـ فيؤالء 
 ويحؿ األمف واألماف والسكينة. ،والغـ والخوؼ والحزف

 :انسثة األول: اإلمياٌ تاهلل تعاىل وانعًم انصاحل
واإليماف ىو  ،طمأنينة النفس وزواؿ الخوؼ: أصؿ األمفقمنا إف 

بل يتصور أف يكوف ىناؾ مؤمف وليس عنده أمف، ف ،الذي معو أمفالتصديؽ 
بل اضطراب وال قمؽ وال حيرة، ألنو مطمئف ف سكينة واطمئناف،و أي استقرار 

ُىَو الَِّذي َأْنَزَؿ السَِّكيَنَة ِفي ُقُموِب اْلُمْؤِمِنيَف ِلَيْزَداُدوا ﴿  :تعالى ربو ما قدره إلى
  .[ٗ: الفتح]﴾  ِإيَماًنا َمَع ِإيَماِنِيـْ 

لذا قد يأتي األمف وصفًا شامبًل مقصورًا عمى فئة معينة اتصفت بصفات 
 :ومنو قولو تعالىمخصوصة، خمص ليا السبب فتحقؽ ليا المطموب، 

ؿْ  َلـْ  َما ِبالمَّوِ  َأْشَرْكُتـْ  َأنَُّكـْ  َتَخاُفوفَ  َواَل  َأْشَرْكُتـْ  َما َأَخاؼُ  َوَكْيؼَ ﴿   َعَمْيُكـْ  ِبوِ  ُيَنزّْ
 َيْمِبُسوا َوَلـْ  آَمُنوا الَِّذيفَ  ،َتْعَمُموفَ  ُكْنُتـْ  ِإفْ  ِباأْلَْمفِ  َأَحؽُّ  اْلَفِريَقْيفِ  َفَأيُّ  ُسْمَطاًنا
[، ٕٛ : ٔٛ :األنعاـ]﴾  ُمْيَتُدوفَ  َوُىـْ  اأْلَْمفُ  َلُيـُ  ُأوَلِئؾَ  ِبُظْمـٍ  ِإيَماَنُيـْ 
الذيف صدقوا ا وأخمصوا لو العبادة، ولـ يخمطوا عبادتيـ إياه : والمعنى
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٜٔٓ٘ 

 . (ٔ)وتصديقيـ لو أحؽ باألمف مف عقابو
 محاجة كانت -  -وبينو  بينيـ أقاميا قـو إبراىيـ التي والمحاجة

 الخرافة عمى اعتمد والثاني والعقؿ، اليداية عمى اعتمد أحدىما اثنتيف بيف
وُ : ﴿ تعالى قاؿ ولقد والوىـ، ونّْي َقاؿَ  َقْوُموُ  َوَحاجَّ  َواَل  َىَدافِ  َوَقدْ  المَّوِ  ِفي َأُتَحاجُّ
 َأَفبَل  ِعْمًما َشْيءٍ  ُكؿَّ  َربّْي َوِسعَ  َشْيًئا َربّْي َيَشاءَ  َأفْ  ِإالَّ  ِبوِ  ُتْشِرُكوفَ  َما َأَخاؼُ 

 . (ٕ) ﴾ َتَتَذكَُّروفَ 
 وحده، ا يخاؼ بؿ شركاءىـ يخاؼ ال أنو -  -ليـ أباف أف وبعد
 يخاؼ أف يجب مما خوفيـ وعدـ يخيؼ، ال ما إياه تخويفيـ مف وقد تعجب

 ﴿ الخوؼ مأمونة وىي أي معبوداتكـ﴾  َأْشَرْكُتـْ  َما َأَخاؼُ  َوَكْيؼَ ﴿  :قاؿ منو
ـْ  َما با َأْشَرْكتـُ َأنَُّكـْ  َتَخاُفوفَ  َوالَ  ؿْ  َل ﴾  سمطانا َعَمْيُكـْ  ﴿ بإشراكو ﴾ ِبوِ  ُيَنزّْ

 عميّ  كروفنت اولم والمعنى ،حجة عميو يكوف أف يصح ال اإلشراؾ إذ حجة
 .(ٖ)الخوؼ موضع في األمف أنفسكـ عمى تنكروف وال األمف موضع في األمف

 َأَحؽ اْلَفِريَقْيفِ  َفأيُّ : ﴿ تعالى قاؿ أف الحاؿ ىذه عمى تعالى ا رتب وقد
 الذي أصوب؟ الطائفتيف فأي: أي : كثير ابف قاؿ ،﴾ َتْعَمُموفَ  ُكنُتـْ  ِإف ِباأَلْمفِ 
 أييما دليؿ، ببل ينفع وال يضر ال مف عبد الذي أو والنفع، الضر بيده مف َعَبد
 َوَلـْ  آَمُنوا الَِّذيفَ ﴿  :تعالى ا قاؿ القيامة؟ يـو ا عذاب مف باألمف أحؽ
 الذيف ىؤالء: أي﴾  ُمْيَتُدوفَ  َوُىـْ  األْمفُ  َلُيـُ  ُأوَلِئؾَ  ِبُظْمـٍ  ِإيَماَنُيـْ  َيْمِبُسوا
 يـو اآلمنوف ىـ شيئا بو يشركوا ولـ لو، شريؾ ال وحده  العبادة أخمصوا

                                                           

 .ٖٜٗ/ٔٔ: تفسير الطبري: ينظر (ٔ)
 . ٕ٘ٙ٘/٘: التفاسيرزىرة  (ٕ)
 .ٛٔ٘/ٔ :النسفي تفسيرينظر:  (ٖ)
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٜٔٓٙ 

 .(ٔ)واآلخرة  الدنيا في الميتدوف القيامة،
 :اآلَيةُ  َىِذهِ  َنَزَلتْ  َلمَّا :ا بف مسعود قاؿ عبد عف بسنده :روى البخاري

 َعَمى َذِلؾَ  َشؽَّ [ ٕٛ: األنعاـ]﴾  ِبُظْمـٍ  ِإيَماَنُيـْ َيْمِبُسوا  َوَلـْ  آَمُنوا الَِّذيفَ ﴿ 
-  - المَّوِ  َرُسوؿُ  َفَقاؿَ  ؟ َنْفَسوُ  َيْظِمـْ  َلـْ  َأيَُّنا: َوَقاُلوا ،-  - النَِّبيّْ  َأْصَحابِ 

 ِبالمَّوِ  ُتْشِرؾْ  الَ  ُبَنيَّ  َيا﴿  :اِلْبِنوِ  ُلْقَمافُ  َقاؿَ  َكَما ُىوَ  ِإنََّما َتُظنُّوَف، َكَما َلْيَس " : 
 .(ٕ) [ٖٔ: لقماف]﴾  " َعِظيـٌ  الشّْْرَؾ َلُظْمـٌ  ِإفَّ 

 كاف إذا المعقوؿ، الحد تجاوز ألنو ظممًا، الشرؾ وكاف:  أبو زىرة قاؿ
 .(ٖ)لمحد  تجاوزاً  األمور أشد فالشرؾ الحد، تجاوز الظمـ

 وقد يأتي األمف في سياؽ التبديؿ والتحويؿ مف حالة إلى أخرى، كثمرة
آَمُنوا  َوَعَد المَُّو الَِّذيفَ ﴿  :لتطبيؽ اإلسبلـ منيجا لمحياة كما في قولو تعالى

ـْ ِفي اِلَحاِت َلَيْسَتْخِمَفنَُّي ـْ َوَعِمُموا الصَّ ـْ اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخَمَؼ الَِّذيَف ِمْف  ِمْنُك َقْبِمِي
ـْ  َوَلُيَمكَّْنفَّ  ـُ الَِّذي اْرَتَضى َلُي ـْ ِديَنُي ـْ ِمفْ َلُي ـْ َأْمًنا َيْعُبُدوَنِني  َوَلُيَبدَّْلنَُّي َبْعِد َخْوِفِي

ـُ اْلَفاِسُقوفَ  اَل ُيْشِرُكوَف ِبي َشْيًئا  [.٘٘]النور: ﴾  َوَمْف َكَفَر َبْعَد َذِلَؾ َفُأوَلِئَؾ ُى
  .(ٗ)معنى: وليغيرف حاليـ عما ىي عميو مف الخوؼ إلى األمفب

                                                           

 .ٜٕٗ/ٖ :كثير ابف تفسير (ٔ)
 وأيامو وسننو -  - ا رسوؿ أمور مف المختصر الصحيح المسند جامع (ٕ)

ما جاء في  :باب ،الُمرَتدّْيف والمعانديف وقتاىـ ِتَتاَبةِ اس :كتاب، ا البخاري عبد يبأل
 ى.ٕٕٗٔ األولى، ط: النجاة طوؽ دار: الناشر، ٛٔ/ٜ :المتأوليف

 .ٕٙٙ٘/٘ :زىرة التفاسير (ٖ)
 .ٕٛٓ/ٜٔ: ينظر: تفسير الطبري (ٗ)
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٜٔٓٚ 

 بأنو ،-  - لرسولو ا مف الكريمة وعدفي ىذه اآلية : كثير ابف قاؿ
تصمح  وبيـ عمييـ، والوالةَ  الناس أئمةَ  :أي األرض، خمفاء أمتو سيجعؿ
 .(ٔ)فييـ وحكما أمنا الناس مف خوفيـ بعد وَلُيبدَلفّ  العباد، ليـ وتخضع الببلد،

 اْرَتضى الَِّذي ِديَنُيـُ  َلُيـْ  َوَلُيَمكَّْنفَّ : ﴿ في قولو ،إلييـ الديف إضافة وفي
 ومزيد لقموبيـ تأليؼ ليـ، بارتضائو وصفو ثـ اإلسبلـ، ديف وىو ﴾ َلُيـْ 

 .(ٕ) عميو تثبيت وفضؿ فيو، ترغيب
 مظموميف كانوا ألنيـ ؛﴾ َأْمناً  َخْوِفِيـْ  َبْعدِ  ِمفْ  َوَلُيَبدَّْلنَُّيـْ : ﴿ ثـ قاؿ تعالى

 عمييـ، الثناء في كبلـ استئناؼ ىذا ﴾ َيْعُبُدوَنِني﴿  مقيوريف،
: المفسروف قاؿ ،حقَّيا جحد مف: أي النّْعـ، بيذه ﴾ ذِلؾَ  َبْعدَ  َكَفرَ  َوَمفْ ﴿ 
 .(ٖ)عثماف قتمو الّنعـ بيذه كفر مف وأّوؿُ 
 بمكة -  - النبي مكث: اآلية ىذه في العالية أبو قاؿ :البغوي (ٗ)قاؿ 
 وكانوا الكفار، أذى عمى بالصبر وأمروا أصحابو، مع سنيف عشر الوحي بعد

 وىـ بالقتاؿ وأمروا المدينة، إلى باليجرة أمروا ثـ خائفيف، وُيْمسوف ُيْصبحوف
 يـو عمينا يأتي ما: منيـ رجؿ فقاؿ سبلحو، منيـ أحد يفارؽ ال خوفيـ عمى
 .(٘) اآلية ىذه ا فأنزؿ ؟ السبلح ونضع فيو نأمف

                                                           

 ٚٚ/ٙ :كثير ابف تفسير (ٔ)
 .ٜٔٔ/ٙ :السميـ العقؿ إرشاد (ٕ)
 .ٖٗٓ/ٖ :المسير زاد (ٖ)
 .ٚ٘/ٙ :تفسير البغوي (ٗ)
 لعبد المنثور الدر: فيالسيوطي  وعزاه، ٓٙٔ – ٜ٘ٔ/ٛٔ: الطبري أخرجو (٘)

 أسباب: وانظر، بيروت – الفكر دار: الناشر( ٕ٘ٔ/ٙ): حاتـ أبي وابف حميد بفا
= : الناشر ،ٖٖٛ/ٔ :زغموؿ بسيوني كماؿ: المحقؽ، ى(ٛٙٗ)ت  لمواحدي النزوؿ
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٜٔٓٛ 

 أنجز فقد ،بالغيب لئلخبار النبوة صحة عمى الداللة مف اآلية ىذه وفي
 ،والمغرب المشرؽ ببلد بعد وافتتحوا العرب، جزيرة عمى وأظيرىـ وعده، ا

 حاؿ إلى وصاروا الدنيا، عمى واستولوا خزائنيـ وممكوا األكاسرة، ممؾ ومزقوا
 .(ٔ)عداىـ مف كؿ يخافيـ

 :انسثة انثاَي: اجلهاد يف سثيم اهلل، واإلعذاد نه،وانثثاخ عُذ نقاء انعذو

وىيمنة  - سبحانو –الجياد في سبيؿ ا تعالى مف أجؿ إعبلء كممتو 
 -  -شريعتو الغراء عمى الكوف بأسره ىو الغاية مف بعثة الحبيب محمد 

 َفبَل  اْنَتَيْوا َفِإفِ  ِلمَّوِ  الدّْيفُ  َوَيُكوفَ  ِفْتَنةٌ  َتُكوفَ  اَل  َحتَّى َوَقاِتُموُىـْ : ﴿ قاؿ تعالى
 الَ  َحتَّى َوَقاِتُموُىـْ : ﴿ وقاؿ أيضا ،[ٖٜٔ: البقرة﴾ ] الظَّاِلِميفَ  َعَمى ِإالَّ  ُعْدَوافَ 
﴾  َبِصيرٌ  َيْعَمُموفَ  ِبَما المَّوَ  َفِإفَّ  اْنَتَيْوا َفِإفِ  ِلمَّوِ  ُكمُّوُ  الدّْيفُ  َوَيُكوفَ  ِفْتَنةٌ  َتُكوفَ 

 [.ٜٖ: األنفاؿ]
 ممتبسًا بظرؼ الخوؼ ،فيأتي األمف في سياؽ الحديث عف قيمة الجياد

لتحقيؽ أمر معيف كما في قولو  ؛وعمؿ مقصودة ،نتيجة لما قبمو مف أسباب
ؿُ  ِمْنوُ  َأَمَنةً  النَُّعاَس  ُيَغشّْيُكـُ  إذْ ﴿  :تعالى في غزوة بدر  ِمفَ  َعَمْيُكـْ  َوُيَنزّْ

 ُقُموِبُكـْ  َعَمى َوِلَيْرِبطَ  الشَّْيَطافِ  ِرْجزَ  َعْنُكـْ  َوُيْذِىبَ  ِبوِ  ِلُيَطيَّْرُكـْ  َماءً  السََّماءِ 
 .(ٕ)[ٔٔ :األنفاؿ﴾ ] اأْلَْقَداـَ  ِبوِ  َوُيثَبّْتَ 

                                                           

 مف المسند وىو في الصحيح ،ىٔٔٗٔ األولى، ط: بيروت – العممية الكتب دار= 
، القاىرة ،تيمية ابف مكتبة :الناشر ،ٔ٘ٔ/ٔ ى(:ٕٕٗٔ )ت لموادعي النزوؿ أسباب
 .ـٜٚٛٔى ٛٓٗٔ الرابعةط: 

 .ٖٓٗ/ٚ :تفسير القاسمي (ٔ)
 = = صؿ لغػوي واحػد فػيأعجاز في تنوع الصيغ الصرفية المشتقة مف سر اإل: ينظر (ٕ)
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٜٜٔٓ 

مف إلقائو بدر يذكرىـ ا بما أنعـ بو عمييـ يـو ففي ىذه اآلية الكريمة 
مف خوفيـ الذي حصؿ ليـ مف كثرة عدوىـ وقمة  النعاس عمييـ، أماناً 

 .(ٔ)عددىـ
 والنُّعاس ،استعارة وىذه عميكـ، ويفرغو بو يغطيكـ ﴾ ُيَغشّْيُكـُ ﴿ ومعنى 

 عمى وينص ماش، أو واقؼ وىو اإلنساف يصيب قد الذي وىو النـو أخؼ
 .(ٕ)الرؤوس في خفؽ بيـ كاف إنما أنيـ اآلية ىذه قصص ذلؾ

 فعمت: كقولؾ لو، مفعوؿ: منصوب «أمنةَ » و ،-  -  والضمير
 (ٖ) وأَمَنةً  وأماناً  أْمناً  آَمفُ  أمنتُ : يقاؿ ،الشر حذر ذلؾ

 والعمة المعمؿ الفعؿ فاعؿ يكوف أف وجب أما: قمت فإف: قاؿ الزمخشري
 انتصب تنعسوف، ،النعاس يغشاكـ معنى كاف لما ولكف بمى،: قمت واحدًا؟
 أى أمنا، بمعنى أمنة تنعسوف إذ: والمعنى ،ليـ واألمنة النعاس أف عمى أمنة

 .(ٗ) -  - ا مف لكـ حاصمة أمنة أى: ليا صفة (ِمْنوُ )و ألمنكـ،
 عمييـ غمب غشييـ حتى النعاس عمييـ ألقى - تعالى – إنو :المراغي قاؿ
 وبيف بينيـ الشاسع الفرؽ مف يساورىـ كاف الذي الخوؼ مف ليـ تأميناً 
 بالخوؼ، يشعر ال النعاس عميو غمب مف إذ ذلؾ، ونحو والعّدة العدد فى عدوىـ

                                                           

: ط ،بيػػروت ،دار البشػير، مؤسسػػة الرسػالة ،ٜٜٔص  ،القػراف، عػػودة منيػع القيسػػي
 .ـٜٜٙٔاألولى 

 .ٖٕ/ٗ: تفسير ابف كثير: ينظر (ٔ)
 .٘ٓ٘/ٕ :عطية تفسير ابف (ٕ)
 .ٕٜٔ/ٕ :الجوزي تفسير ابف (ٖ)
 .ٕٕٓ/ٕ :تفسير الكشاؼ (ٗ)
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٔٔٓٓ 

 .واألعصاب الحواس منو تفتر إذ ينعس قد ولكف يناـ ال الخائؼ أف كما
 كاف ما»: قاؿ - وجيو ا كـر - عمى عف الدالئؿ فى (ٔ)البييقي روى

 - ا رسوؿ إال نائـ إال فينا وما رأيتنا ولقد المقداد، غير بدر يـو فارس فينا
 - فى كاف النعاس أف اآلية مف والمتبادر «أصبح حتى شجرة تحت يصمى 

 عف والغفمة الذىوؿ مف ضرب ألنو الخوؼ، يمنع وىو القتاؿ، أثناء
 .(ٕ)الخطر

ؿُ : ﴿ وزادىـ المولى طمأنينة وثباتًا فقاؿ سبحانو  السََّماءِ  ِمفَ  َعَمْيُكـْ  َوُيَنزّْ
﴾  الشَّْيَطافِ  ِرْجزَ  َعْنُكـْ  َوُيْذِىبَ ﴿  :مف األحداث والجنابة ﴾ ِبوِ  ِلُيَطيَّْرُكـْ  َماءً 

﴾  اأْلَْقَداـَ  ِبوِ  َوُيَثبّْتَ ﴿  باليقيف والصبر﴾  ُقُموِبُكـْ  َعَمى َوِلَيْرِبطَ ﴿  وسوسَتو،
 .(ٖ)وقيؿ يثبت بو األقداـ بالصبر وقوة القمب ،الرَّمؿ ِفي َتُسوخَ  حتى ال

في ظرؼ خاص  -سبحانو  -ويأتي األمف أيضًا في سياؽ التفضؿ منو 
 َعَددىـ، وقمة كثرة َعُدوّْىـالخوؼ الحاصؿ نتيجة  مف ولغاية محددة، أماناً 

َـّ ﴿  :سبحانوقاؿ  ،كما فعؿ يـو بدر ُأُحد، يـو بيـ - تعالى – ففعؿ  َأْنَزؿَ  ُث
ْـّ  َبْعدِ  ِمفْ  َعَمْيُكـْ   َأْنُفُسُيـْ  َأَىمَّْتُيـْ  َقدْ  َوَطاِئَفةٌ  ِمْنُكـْ  َطاِئَفةً  َيْغَشى ُنَعاًسا َأَمَنةً  اْلَغ
 ُقؿْ  َشْيءٍ  ِمفْ  اأْلَْمرِ  ِمفَ  َلَنا َىؿْ  َيُقوُلوفَ  اْلَجاِىِميَّةِ  َظفَّ  اْلَحؽّْ  َغْيرَ  ِبالمَّوِ  َيُظنُّوفَ 

 ِمفَ  َلَنا َكافَ  َلوْ  َيُقوُلوفَ  َلؾَ  ُيْبُدوفَ  اَل  َما َأْنُفِسِيـْ  ِفي ُيْخُفوفَ  ِلمَّوِ  ُكمَّوُ  اأْلَْمرَ  ِإفَّ 

                                                           

ذكر أصػحاب رسػوؿ ا الػذيف خرجػوا  :باب ،النبوة دالئؿ في البييقي بكر أخرجو أبو (ٔ)
 العمميػة، الكتػب دار: الناشر، قمعجي المعطي عبد /د: المحقؽ، ٜٖ/ٖ: معو إلى بدر

 .ـٜٛٛٔى ٛٓٗٔ األولى، ط: لمتراث الرياف دار
 .ٗٚٔ/ٜ: تفسير المراغي (ٕ)
 .ٖٖٗ/ٖ :البغوي تفسير (ٖ)
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٔٔٓٔ 

 َعَمْيِيـُ  ُكِتبَ  الَِّذيفَ  َلَبَرزَ  ُبُيوِتُكـْ  ِفي ُكْنُتـْ  َلوْ  ُقؿْ  َىاُىَنا ُقِتْمَنا َما َشْيءٌ  اأْلَْمرِ 
َص  ُصُدوِرُكـْ  ِفي َما المَّوُ  َوِلَيْبَتِميَ  َمَضاِجِعِيـْ  ِإَلى اْلَقْتؿُ   ُقُموِبُكـْ  ِفي َما َوِلُيَمحّْ
ُدورِ  ِبَذاتِ  َعِميـٌ  َوالمَّوُ  المؤمنيف  أنزؿ عمى: [، أيٗ٘ٔ: عمراف آؿ]﴾  الصُّ
نما  ،وُعدده بعد الخوؼ الذي حصؿ ليـ مف كثرة عدوىـ وقمة َعددىـأمانًا  وا 

 .(ٔ) والخائؼ ال يناـ ،ينعس مف يأمف
 الذي أثابكـ الغـ بعد مف المؤمنوف أييا ا أنزؿ ثـ: قاؿ الطبري المعنى

 منكـ ،االخبلص أىؿ عمى األماف وىي أمنة، قبمو تقدمو غـ بعد ربكـ
 .(ٕ)والشؾ  النفاؽ أىؿ دوف واليقيف،
 طمحة أبي عف أنس عف ثابت عف سممة بف حماد حديث مف الحاكـ روى

 َتْحتَ  َيِميدُ  َوُىوَ  ِإالَّ  َأَحدٌ  ِمْنُيـْ  َوَما َأْنُظُر، َفَجَعْمتُ  ُأُحدٍ  َيْوـَ  رَْأِسي َرَفْعتُ " : قاؿ
َـّ ﴿  :-  - َقْوُلوُ  َفَذِلؾَ  النَُّعاِس، ِمفَ  َحَجَفِتوِ  ْـّ  َبْعدِ  ِمفْ  َعَمْيُكـْ  َأْنَزؿَ  ُث  َأَمَنةً  اْلَغ
  .(ٖ)[ ٗ٘ٔ: عمراف آؿ] اآْلَيةُ ﴾ ...  ُنَعاًسا

 القتاؿ عند النعاس: الضحاؾ وقاؿ ،نعسوا القـو َأِمفَ  إذا: الكمبي وقاؿ
 شيء لو يكوف ال الغـ واليزيمة يصيبو الذي: ويقاؿ ،تعالى ا مف أمنة

                                                           

بػػراىيـ أطفػػيش ،أحمػػد البردونػػي: ت ،ٕٕٗ/ٕ: تفسػػير القرطبػػي: ينظػػر (ٔ) دار الكتػػب : وا 
 .ـٜٗٙٔى ٖٗٛٔ الثانية: ، طالقاىرة –المصرية 

 .ٕٗٗ/ٕٛ :البياف تفسير جامع (ٕ)
 مصطفى: تحقيؽ، ى(٘ٓٗ)ت  النيسابوري لمحاكـ الصحيحيف عمى المستدرؾ (ٖ)

 ،يخرجاه ولـ ،مسمـ شرط عمى صحيح حديث :وقاؿ ،ٕٖ٘/ٕ :عطا عبدالقادر
 ـ.ٜٜٓٔى ٔٔٗٔ األولى، ط: بيروت ،العممية الكتب دار: الناشر ،الذىبي ووافقو
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٕٔٔٓ 

 الغـ عنيـ فذىب النعاُس  القوـَ  فأصاب ىمو، عنو فيذىب النعاس، مف أحسف
  .(ٔ)وأمنوا

 َيْوـَ  النَُّعاُس  َتَغشَّاهُ  ِفيَمفْ  ُكْنتُ »: قاؿ وقد روى البخاري عف أبي طمحة
 .(ٕ)«َفاُخُذهُ  َوَيْسُقطُ  َوآُخُذهُ  َيْسُقطُ  ِمرَارًا َيِدي ِمفْ  َسْيِفي َسَقطَ  َحتَّى ُأُحدٍ 

 غشييـ المخمصوف، المؤمنوف ىـ ﴾ ِمْنُكـْ  طاِئَفةً  َيْغشى: ﴿ وقولو تعالى
 كانوا المنافقوف ىـ ﴾ َأْنُفُسُيـْ  َأَىمَّْتُيـْ  َقدْ  َوطاِئَفةٌ ﴿  ليـ تأمينا النعاس
معناه  ﴾ اْلَحؽّْ  َغْيرَ ﴿  والمشركوف سفياف، أبو إلييـ يرجع أف مف خائفيف
ثـ ذكر تعالى ما قالوه  ،(ٖ)ينصرىـ ال ا وأف بحؽ، ليس اإلسبلـ أف يظنوف

فكؿ إنساف لو  ،ورد عمييـ بالمنطؽ والبرىاف ،مف كممات الخوؼ والخذالف
 .ولو كاف في قصر مشيد ،أجؿ محتـو وموعد معمـو سيأتي

عمى كؿ حاؿ،  - تعالى –مف ا  يأتي بشروط محددة تفضبلً  فاألمف
تى تسيطر والجياد في سبيؿ ا ح اإليماف والعمؿ الصالح،سبب ويأتي ب

وفي الواقع المشاىد  ،فيأمف الناس في عالـ الضمير أوالً ؛شريعتو الغراء
  .المحسوس ثانياً 

  

                                                           

 .ٕٚ٘/ٔ :تفسير السمرقندي (ٔ)
 .ٖٜٗٔ/ٗ :أحد غزوة :باب ،والسير الجياد :كتاب ،البخاري صحيح (ٕ)
 ا، عبػد بػف محمػد بػف أحمػد بػف محمد القاسـ، يبأل التنزيؿ لعمـو التسييؿ: الكتاب (ٖ)

، الخالػػدي ا عبػػد د/: المحقػػؽ، ٚٙٔ/ٔ ى(:ٔٗٚ)ت  الغرنػػاطي الكمبػػي جػػزي ابػػف
 .ى ٙٔٗٔ األولى: ط، بيروت – األرقـ أبي بف األرقـ دار شركة: الناشر
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٖٔٔٓ 

 انراتع املثحث
 فقذاَه وعاقثح، انذَيا يف األيٍ مثراخ

 عف نتحدث أف ،القرآف الكريـ في ثمرات األمف نتناوؿ ونحف لنا بد وال
 غير أمف وعف والمجتمع، الفرد إليو يحتاج الذي الشامؿ بمفيومو األمف

 تخؿ التي األسباب أظير إلى نشير وأف المجتمع المسمـ، في المسمميف
 .المعاصرة اإلسبلمية المجتمعات في باألمف

 بمجرد لئلنساف األمف يتوفر وال اإلنساف، حياة في شامؿ معنى فاألمف
 عقيدتو عمى األمف إلى يحتاج كذلؾ فيو فحسب، حياتو عمى أمنو ضماف
المادية  حياتو موارد وعمى والثقافية، الفكرية ىويتو وعمى بيا، يؤمف التي
 .(ٔ)كذلؾ 

 - الخارجي أمنيا عمى الحفاظ عف فضبلً  - تحتاج والدوؿ، والشعوب
 ليا يتحقؽ أف ودوف واالقتصادي، واالجتماعي السياسي أمنيا ضماف إلى
 ُمييمناً  الخوؼ يظؿ بؿ المستقبؿ، إلى والتطمع النيوض مف تتمكف ال ذلؾ،
 .لتطمعاتيا ومقيداً  خطواتيا، عمى

 الحقيقية البداية ىو مجتمع معيف، في األمف عناصر تكامؿ فإف ولذلؾ؛
 واالقتصادي واالجتماعي الديني األمف عناصر وتوفر األفضؿ، لممستقبؿ
 لو حتى الخارجي، أمنو الستعادة لو ضماف المجتمع، في وبقاؤه والثقافي،

 .األحياف فقدانا مؤقتافي بعض  فقده
 أىـ اجتماعية، وأصوالً  وقيماً  وشريعة عقيدة اإلسبلـ، التزاـ ويمثؿ

                                                           

 عبػدالرحمف بػف عبدالمحسػف بػف عبػدال اإلسبلـ في وأىميتو الناس حياة في األمف :ينظر (ٔ)
 .السعودية األوقاؼ وزارة موقع عمى منشور الكتاب: الناشر، ٜ/ٔ :التركي
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٔٔٓٗ 

 الشريعة تطبيؽ أثر لذا فإف ؛(ٔ)اإلسبلمية المجتمعات في األمف عناصر
ا، ىو  إلى والدعوة المنكر، عف والنيي بالمعروؼ واألمر اإلسبلمية،

ففي ظؿ الشريعة الحكيمة يأمف الناس عمى  ،األساس في وجود األمف
 .وبدونيا يحؿ الخوؼ والفزع وينزؿ العذاب   ،أنفسيـ وأمواليـ وأعراضيـ

 الَِّتي اْلُقَرى َوَبْيفَ  َبْيَنُيـْ  َوَجَعْمَنا: ﴿ في شأف قـو سبأ قاؿ ا تعالى 
﴾  آِمِنيفَ  َوَأيَّاًما َلَياِليَ  ِفيَيا ِسيُروا السَّْيرَ  ِفيَيا َوَقدَّْرَنا َظاِىَرةً  ُقًرى ِفيَيا َباَرْكَنا

 .مكية [ٛٔ: سبأ]
والتي تسمى باسميـ  ،واآلية التي معنا ىنا واردة في قصة قـو سبأ

 - تعالى –وكيؼ أف ا  ،وتحكي لنا ما كاف مف أمرىـ ،السورة الكريمة
ىذه  وقد دعاىـ لشكره عمى ،مف بساتيف وجنات ونعيـ ،أغدؽ عمييـ النعـ

وأعرضوا؛ فجزاىـ عمى  ،ولـ يقابموىا بشكر المنعـ ،ولكنيـ كفروا بيا ،النعـ
 َوَبدَّْلَناُىـْ  اْلَعِرـِ  َسْيؿَ  َعَمْيِيـْ  َفَأْرَسْمَنا َفَأْعَرُضوا: ﴿ فقاؿ تعالى ،صنيعيـ ىذا

 ِبَما َجَزْيَناُىـْ  َقِميٍؿ َذِلؾَ  ِسْدرٍ  ِمفْ  َوَشْيءٍ  َوَأْثؿٍ  َخْمطٍ  ُأُكؿٍ  َذَواَتيْ  َجنََّتْيفِ  ِبَجنََّتْيِيـْ 
 [.ٚٔ: ٙٔ :سبأ﴾ ] اْلَكُفورَ  ِإالَّ  ُنَجاِزي َوَىؿْ  َكَفُروا

 َظاِىَرةً  ُقًرى ِفيَيا َباَرْكَنا الَِّتي اْلُقَرى َوَبْيفَ  َبْيَنُيـْ  َوَجَعْمَنا: ﴿ ثـ قاؿ تعالى
  .﴾ آِمِنيفَ  َوَأيَّاًما َلَياِليَ  ِفيَيا ِسيُروا السَّْيرَ  ِفيَيا َوَقدَّْرَنا

 السيؿ، مجيء قبؿ حاليـ وصؼ بعدىا وما اآلية ىذه: قاؿ ابف عطية
 كاف بيـ، الخاصة والنعمة الجنتيف مف منحيـ كاف ما مع تعالى ا أف وىي
 السير فييا وقدر أربابيا، وجعميـ وعمرىا بيـ المتصمة الببلد ليـ أصمح قد
 الشاـ إلى مأرب مف المسافر كاف حتى بعض مف بعضيا القرى قرب بأف

                                                           

 .ٓٔ/ٔ :الناس حياة في األمف: ينظر (ٔ)
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٔٔٓ٘ 

 .(ٔ)زاد حمؿ إلى يحتاج فبل أخرى، قرية في ويقيؿ ،قرية في يبيت
أي جعمناىا بحسب  ﴾ السَّْيرَ  ِفيَيا َوَقدَّْرنا﴿ : تعالى قولو :ابف كثير قاؿ

 اأْلَمفُ  َأيِ  ﴾ آِمِنيفَ  َوَأيَّاماً  َلياِليَ  ِفييا ِسيُروا﴿  ما يحتاج المسافروف إليو
 .(ٕ)ليبل ونيارًا  ليـ في سيرىـحاصؿ 

 والفزع، الخوؼ مف﴾  آِمِنيفَ  َوَأيَّاماً  َلَياِليَ  ِفيَيا ِسيُرواْ ﴿  :شأنو جؿ فقولو
 .(ٖ)والعطش والجوع

ُيْعتقد أنيـ سكنوا منطقة  الذيففي قصة ثمود ومف ذلؾ أيضًا ما ورد 
أجؿ ولعيـ بالنحت في الجباؿ مف ب وااشتير  وقد مدائف صالح()الحجر 

صناعة البيوت، كما اشتيرت منطقتيـ الواقعة عمى طريؽ التجارة بوفرة المياه 
وبالتالي  ،وخصوبة التربة والحماية الطبيعية المتمثمة في الجباؿ اليائمة

 .مف االستقرار السكني منذ قديـ الزماف ليـ ىذه البيئة الطبيعية نوعاً  ضمنت
ه مف حضارة فارىة، كما ولكف القـو أخذتيـ العزة والفخر بما حققو  

وأنكروا ، وكّذبوا رسالة صالح، فكفروا بأنعـ ا، أصابيـ الغرور بقوتيـ
 .(ٗ)والحشرالقيامة 

 آِمِنيفَ  ُبُيوتًا اْلِجَباؿِ  ِمفَ  َيْنِحُتوفَ  َوَكاُنوا: ﴿ أنيـػش تعالى في ا وقد قاؿ
 [.ٕٛ: الحجر﴾ ]

                                                           

 .٘ٔٗ/ٗ :عطية تفسير ابف (ٔ)
  .ٜٗٗ/ٙ :كثير تفسير ابف (ٕ)
 .ٖٕ٘/ٔ: التفاسير أوضح (ٖ)
 .بتصرؼ يسير ٜٕٓ/ٕ: الواضح التفسير (ٗ)
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٔٔٓٙ 

 (بالكسر) ينحتو نحتو ،والنجر البرى :العرب كبلـ في النحت :القرطبي قاؿ
 مف يتخذوف فكانوا ،بو ينحت ما والمنحت ،البراية والنحاتة ،براه أي نحتا

 أو عمييـ تسقط أف مف أي( آمنيف)قوتيـ  بشدة النفسيـ بيوتا الجباؿ
 .(ٕ)الطبري وكذا ذكر ،(ٔ)العذاب مف: وقيؿ ،الموت مف آمنيف: وقيؿ ،تخرب

 األعداء وتخريب المصوص ونقب االنيداـ مف ()آمنيف :البيضاوي وقاؿ
 .(ٖ)منو تحمييـ الجباؿ أف حسبانيـ أو غفمتيـ لفرط العذاب مف أو لوثاقتيا،

الحاجة  وىو عدـ ،باألمف ىنا معنى زائدا عمى ما تقدـ والمقصود
 غير مف الجباؿ مف بيوتاً  نحتوا أي" : كثير ابف يقوؿ ،والضرورة لفعميـ ىذا

فتكوف الطمأنينة المحضة  (ٗ)" وعبثاً  وبطراً  أشراً  بؿ إلييا، احتياج وال خوؼ
بنحت ىذه الجباؿ عمى أشكاؿ  لعبثوالراحة الخالصة دفعتيـ لميو والمعب وا

 ،وال حرج في ذلؾ ماداموا شاكريف ليذه النعـ ،مختمفة كالفنانيف التشكيمييف
 تعالى فدمرىـ ا ،ولكنيـ كفروا وعصوا رسوليـ فكاف عاقبة أمرىـ خسرا

ْيَحةُ  َفَأَخَذْتُيـُ  ﴿: فقاؿ في شأنيـ  في: أي [ٖٛ: الحجر] ﴾ ُمْصِبِحيفَ  الصَّ
 ﴾ َيْكِسُبوفَ  َكاُنوا َما َعْنُيـْ  َأْغَنى َفَما ﴿الحاؿ  عمى نصب وىو الصبح، وقت
 .(ٔ)القوة(  مف أعطوه ما وال الجباؿ، في والحصوف األمواؿ مف[ ٗٛ: الحجر]

                                                           

 .ٕٙٔ/ٖ :تفسير البيضاوي (ٔ)
 وما بعدىا. ٕٙٔ/ٚٔ :تفسير الطبري (ٕ)
 .ٖ٘/ٓٔ: تفسير القرطبي (ٖ)
 .ٚٙٗ/ٗ :كثير ابف تفسير (ٗ)
 .ٕٙٔ/ٖ :تفسير البيضاوي (ٔ)
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٔٔٓٚ 

رغد مف  فقد كانوا في ،مكة ما كاف عميو أىؿ أيضاً  ومف ذلؾ المعنى
 ُجوعٍ  ِمفْ  َأْطَعَمُيـْ  الَِّذي * اْلَبْيتِ  َىَذا َربَّ  َفْمَيْعُبُدوا﴿  :تعالى ا يقوؿ ،العيش
  .[ٗ - ٖ: قريش]﴾  َخْوؼٍ  ِمفْ  َوآَمَنُيـْ 
 إِليبلؼ سورة: السمؼ عيد في السورة ىذه سميت :عاشور ابف قاؿ
 اسـ لوقوع (قريش سورة) التفسير وكتب المصاحؼ في وسميت ،قريش
 (ٔ)وقاؿ ،العمماء جماىير عند مكية والسورة ،غيرىا في يقع ولـ فييا قريش
  .(ٕ) القارعة سورة وقبؿ التيف سورة بعد نزلت ،خبلؼ ببل: عطية ابف

 ذوى تجار قوماً  جعميـ أف عمى لو شكراً  ربيا قريش فمتعبد :والمعنى
 شتاء اليمف إلى رحمة رحمتاف ليـ ضرع، وال زرع ذات غير ببلد فى أسفار
 الصيؼ فى ورحمة ،الفارسي والخميج اليند ببلد مف تأتى التي األعطار لجمب
  .منيا المحرومة ببلدىـ إلى الزراعية الحاصبلت لجمب الشاـ ببلد إلى

 وسكاف ا بيت جيراف ألنيـ أسفارىـ، فى يحترمونيـ العرب كاف وقد
 ما كثرة عمى بسوء أحد يمسيـ ال سالميف، ويعودوف آمنيف، فيذىبوف حرمو،
 .تنقطع ال التي والغارات والنيب السمب مف العرب بيف كاف

 فى قريش بيا تحتمى التي المعنوية القوة مف ضرباً  البيت احتراـ فكاف
 وىذا ،لمرزؽ استدراراً  بالرحيؿ، وتعمقت نفوسيـ، ألفتيا وليذا األسفار،
  .(ٔ) الحراـ البيت مف العرب نفوس ممؾ الذي اإلجبلؿ

 أنو )عف( معنى ألف: قمنا خوؼ؟ وعف جوع عف: يقؿ َلـ ِلـ: قاؿ الرازي
                                                           

 .ٕ٘٘/٘ :الوجيز المحرر (ٔ)
 .ٖ٘٘/ٖٓ: التحرير والتنوير (ٕ)
 .ٕ٘ٗ/ٖٓ :تفسير المراغي (ٔ)
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٔٔٓٛ 

 بمقاساة مسبوقاً  التبعيد ذلؾ يكوف أف يقتضي وىذا ،عنيـ بعيداً  الجوع جعؿ
 عندما أنيـ معناه بؿ ،ذلؾ تقتضي ال (مف)و ،عنو يصرفو ثـ ،زماناً  الجوع

  .(ٔ) يؤمنوف يخافوف وحينما ،يطعموف يجوعوف
يصير  –بالمعنى الشامؿ الذي بيناه آنفا  -ومف غير األمف  ،ىذا

 ،اإلنساف في قمؽ واضطراب وخوؼ وحيرة دائمة ال تنفؾ عنو داخميًا وخارجياً 
وحينئذ فقط تصبح الحياة ببل  ،وحينئذ يفقد اإلنساف إنسانيتو أوؿ ما يفقد

  .ويصير الموت أفضؿ مف الحياة ،معنى
ويمكف أف نتوقؼ في ىذا المعنى أماـ بعض األمثاؿ القرآنية حيف 

نتيجة  -حينئذ  –تتحدث عف سمب نعمة األماف ويكوف التبديؿ والتغيير 
وذلؾ حيف تأتي كممة األمف صفة لمكاف  ،طبيعية الفتقاد السبب وىو اإليماف

كما في قولو : ثمرات اإليمافغير مخصوص في سياؽ المثؿ، كثمرة مف 
آِمَنًة ُمْطَمِئنًَّة َيْأِتيَيا ِرْزُقَيا َرَغًدا ِمْف ُكؿّْ  َوَضَرَب المَُّو َمَثبًل َقْرَيًة َكاَنتْ ﴿  :تعالى
 َواْلَخْوِؼ ِبَما َكاُنوا َيْصَنُعوفَ  َفَكَفَرْت ِبَأْنُعـِ المَِّو َفَأَذاَقَيا المَُّو ِلَباَس اْلُجوعِ  َمَكافٍ 
لكف ىاىنا اإلشارة إلى أف كفراف النعمة يسمب نعمة  ،[ٕٔٔ: ]النحؿ﴾ 

فإنيا  النعـلكف عندما ال يقع الشكر عمى  ،يعطي األمف -  -األمف، فا 
 . تنقطع

 والجوع والقتاؿ العدو مف آمنيف أىميا كاف لقرية صفة ا بيف) فقد
 فعميـ ا، بنعـ فكفروا البمداف، سائر مف الكثير الرزؽ يأتييا والسبي،
  .(ٔ)والطمأنينة( العيش سعة بعد مرارتيما وذاقوا والخوؼ، الجوع

                                                           

 .ٜٕٛ/ٕٖ :تفسير الرازي (ٔ)
 .ٓ٘ٔ/ٗٔ :المراغي تفسير (ٔ)
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٜٔٔٓ 

 وتحترميا ،مطمئنة آمنة كانت التي المشرفة مكة ىي القرية وىذه
 َفَكَفَرتْ ) ،لسواىا يحصؿ لـ ما التاـ األمف مف ليا فحصؿ ،الجيبلء الجاىمية
 غزو مف والخوؼ الجدب فأصابيـ ،-  - محمد بنبوة يعنى( المَّوِ  ِبَأْنُعـِ 
 :الماتريدي وقاؿ ،(ٕ)الصحيح وىو الجميور،قوؿ وىو  ،(ٔ)-  - النبي

 .(ٖ)ذكر ما عمى كانوا غيرىا؛ أخرى قرية ويحتمؿ
 :كقولو القرية مف المقصود ىـ إذ أىميا بالقرية والمراد: عاشور ابف قاؿ

 .[ٕٛ: يوسؼ] ﴾ اْلَقْرَيةَ  َوْسَئؿِ ﴿ 
 الخوؼ أف كما ،بدونو الطمأنينة تحصؿ ال إذ الطمأنينة عمى األمف وقدـ
 يغار وال أىميا يياج ال (آِمَنةً  كاَنتْ ): وقاؿ الثعمبي ،(ٗ)والقمؽ االنزعاج يسّبب
 فمعنى ،(ٔ)لبلنتجاع االنتقاؿ إلى يحتاجوف ال بأىميا قارة ﴾ ُمْطَمِئنَّةً ﴿  أىميا
 .(ٕ)يزعجيا خوؼ ال أنو إذف ﴾ ُمْطَمِئنَّةً  آِمَنةً ﴿ كونيا 

وعمى نفس المستوى مف إنكار الفعؿ وانتفائو ما ذكره المفسروف في 
ـْ َناِئُموفَ ﴿  :قولو تعالى ـْ َبْأُسَنا َبَياتًا َوُى َأَوَأِمَف *  َأَفَأِمَف َأْىُؿ اْلُقَرى َأْف َيْأِتَيُي

ـْ َيْمَعُبوفَ  ـْ َبْأُسَنا ُضًحى َوُى َأَفَأِمُنوا َمْكَر المَِّو َفبَل َيْأَمُف  * َأْىُؿ اْلُقَرى َأْف َيْأِتَيُي
 [. ٜٜ – ٜٚ: األعراؼ]﴾  َمْكَر المَِّو ِإالَّ اْلَقْوـُ اْلَخاِسُروفَ 

 يقوؿ الخاسروف، الغافموف إال ا، عذاب مف المطمؽ باألمف يحس ال
                                                           

 (ٖٚٗ/ ٔ) التنزيؿ لعمـو التسييؿ (ٔ)
 ٜٛ٘/ٕزاد المسير  (ٕ)
 .ٗٛ٘/ٙ :السنة أىؿ تأويبلت=  الماتريدي تفسير (ٖ)
 .ٖٗٓ/ٗٔ :والتنوير التحرير (ٗ)
 . ٛٗ/ٙ القرآف تفسير عف والبياف الكشؼ=  الثعمبي تفسير (ٔ)
 .ٕٕٗ/ٖ :التأويؿ وأسرار التنزيؿ وأنوار ،ٙٔٗ/ٙ :التأويؿ محاسف (ٕ)
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٔٔٔٓ 

﴾  اْلَخاِسُروفَ  اْلَقْوـُ  ِإالَّ  المَّوِ  َمْكرَ  َيْأَمفُ  َفبَل  المَّوِ  َمْكرَ  َأَفَأِمُنوا﴿  :ا تعالى
 [ ٜٜ: األعراؼ]

 والخوؼ ،-  - ا رحمة في الرجاء بيف فحاليـ حقًا، المؤمنوف أما
 ومف لنفسو، ظممو مف يأمف حتى ضروريًا لممسمـ يعتبر الذي سبحانو، منو
 في لممسمـ األمف مفتاح ا مف فالخوؼ لو، غيره ظمـ ومف لغيره، ظممو
 .(ٔ) أخراه في والفبلح دنياه
 رسمو، الذيف كفروا با وكذبوا القرى أىؿ تتحدث عفاآليات التي معنا ف
 ،والمعاصي الشرؾ أفانيف مف فيو افتّنوا بما الناس وظمموا أنفسيـ فظمموا

 َيْشُعُروفَ  ال َوُىـْ  َبْغَتةً  َفَأَخْذناُىـْ ﴿  :قولو تعالى في نيايتيـ المؤلمة وقد جاء
  [.ٜ٘: األعراؼ] ﴾

 عمى ووبخيـ ،قبميـ كاف ومف مكة َأىؿ مف المكذبيف عمى نَعى)ثـ 
 ،الخير الوفير مف وحرمانيـ إىبلكيـ في سبباً  كاف إذ الكفر عمى ِإصرارىـ

 :زواجره عمى والتجرؤ أوامره، مخالفة مف ومحذرًا فقاؿ تعالى مخوفاً 
 ونكالنا، عذابنا: أي﴾  َبْأُسَنا َيْأِتَيُيـْ  َأفْ ﴿  الكافرة: أي﴾  اْلُقَرى َأْىؿُ  َأَفَأِمفَ ﴿ 
 َبْأُسَنا َيْأِتَيُيـْ  َأفْ  اْلُقَرى َأْىؿُ  َأَوَأِمفَ *  َناِئُموفَ  َوُىـْ ﴿  ليبل: أي﴾  بياتا﴿ 

﴾  المَّوِ  َمْكرَ  َأَفَأِمُنوا﴿  وغفمتيـ، شغميـ حاؿ في: أي﴾  َيْمَعُبوفَ  َوُىـْ  ُضًحى
 َفبل﴿  وغفمتيـ سيوىـ حاؿ في إياىـ وأخذه عمييـ وقدرتو ونقمتو بأسو: أي

: - / – البصري الحسف قاؿ وليذا ؛﴾ اْلَخاِسُروفَ  اْلَقْوـُ  ِإال المَّوِ  َمْكرَ  َيْأَمفُ 
 بالمعاصي يعمؿ والفاجر خائؼ، َوِجؿ ُمْشفؽ وىو بالطاعات يعمؿ المؤمف
 .(ٔ)آمف( وىو

                                                           

 .ٕٓ/ٔ :الناس حياة في األمف (ٔ)
 .٘ٓٗ/ٖ :كثير بفال العظيـ القرآف تفسير (ٔ)
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٔٔٔٔ 

 ،يشعر ال حيث مف العبد ألخذه استعارة: ا ومكر: الزمخشري قاؿ
 .(ٔ)والستدراجو 
يكوف  مف التخويؼ البميغ عمى أف العبد ال ينبغي لو أف تحمؿ فاآليات

ببمية تسمب ما  آمنًا عمى ما معو مف اإليماف، بؿ ال يزاؿ خائفًا وجبًل أف يبتمى
 -  - لمحمد المعاصريف لمكفار وعيدا وىي تتضمف (ٕ)معو مف اإليماف

 بيـ ينزؿ أف ىؤالء يؤمف ومف: قاؿ الخالية األمـ في فعؿ عما أخبر لما ألنو
 .(ٖ)بأولئؾ نزؿ ما مثؿ

 الميـ ،اليالكيف الميمكيف مف سمؼ بحاؿ مف اآليات مواعظ وعبر ففي
 ُقُموَبَنا ُتِزغْ  اَل  َربََّنا ﴿الغافميف  المطمئنيف مف ال العاقميف الخائفيف مف اجعمنا
 .[ٛ: عمراف آؿ] ﴾ اْلَوىَّابُ  َأْنتَ  ِإنَّؾَ  َرْحَمةً  َلُدْنؾَ  ِمفْ  َلَنا َوَىبْ  َىَدْيَتَنا ِإذْ  َبْعدَ 

لكفػار مكػة  - تعػالى – وفي ىػذا السػياؽ أيضػًا جػاء التيديػد مػف المػولى
 ىذا إنكار اآليات ىذه في االستفياـ غرض إف حيث مف عف طريؽ االستفياـ

 أمػنيـعمػى  ليػـ -تعػالى  – ا تػوبي ٍ  مػف يحمػؿ بما عميو، ىـ األمر الذي
 فيو إنكار فعموه، فاالستفياـ قد لعصياف عاقبة بسوء ينبئ لسانيـ وحاؿ ىذا،
 .(ٔ)والتيديد التوبي  معنى

                                                           

 .ٖٖٔ/ٕ: الكشاؼ (ٔ)
 .ٜٕٛ/ٔ:سعديالتفسير  (ٕ)
 .ٕٖٗ/ٕ :العزيز الكتاب تفسير في الوجيز المحرر (ٖ)
 مقاصػد فػي البيػاف فػتح، ٗٙ/ٚ: المعػاني روح، ٜٕٕ/ٚٔ: الػرازي تفسػير: نظػري (ٔ)

، عبػػد ا بػػف إبػػراىيـ األنصػػاري: ت، ٘ٔٗ/ٙ: صػػديؽ حسػػف خػػاف القنػػوجي: القػػرآف
 .ـٕٜٜٔى ٕٔٗٔلمكتبة العصرية ا
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٕٔٔٔ 

ـْ  ﴿ :تعالى فقاؿ الخطاب بطريؽ ىنا جاء ولكف  َجاِنبَ  ِبُكـْ  َيْخِسؼَ  َأفْ  َأَفَأِمْنُت
َـّ  َحاِصًبا َعَمْيُكـْ  ُيْرِسؿَ  َأوْ  اْلَبرّْ   .مكية[ ٛٙ: اإلسراء] ﴾ َوِكيبًل  َلُكـْ  َتِجُدوا اَل  ُث

 َعَمْيُكـْ  َفُيْرِسؿَ  ُأْخَرى تَاَرةً  ِفيوِ  ُيِعيَدُكـْ  َأفْ  َأِمْنُتـْ  َأـْ ﴿ : وقاؿ جؿ شأنو بعدىا
يحِ  ِمفَ  َقاِصًفا  .مكية[ ٜٙ: اإلسراء﴾ ] َكَفْرُتـْ  ِبَما َفُيْغِرَقُكـْ  الرّْ

 انتقامو مف أأمنتـ البر، إلى نخرجكـ أف أفحسبتـ: المعنيقاؿ ابف كثير: 
 المطر: وىو ،﴾ َحاِصًبا َعَمْيُكـْ  ُيْرِسؿَ  َأوْ  اْلَبرّْ  َجاِنبَ  ِبُكـْ  َيْخِسؼَ  َأفْ ﴿  وعذابو
 ُلوطٍ  آؿَ  ِإال َحاِصًبا * َعَمْيِيـْ  َأْرَسْمَنا ِإنَّا﴿  :تعالى قاؿ كما ،حجارة فيو الذي

ْيَناُىـْ   َيْخِسؼَ  َأفْ  السََّماءِ  ِفي َمفْ  أََأِمْنُتـْ ﴿  :وقاؿ ،[ ٖٗ: القمر]﴾  ِبَسَحرٍ  َنجَّ
 َحاِصًبا َعَمْيُكـْ  ُيْرِسؿَ  َأفْ  السََّماءِ  ِفي َمفْ  َأِمْنُتـْ  َأـْ *  َتُمورُ  ِىيَ  َفِإَذا األْرَض  ِبُكـُ 

َـّ ﴿  :، وقولو[ٚٔ ،ٙٔ: الممؾ]﴾  َنِذيرِ  َكْيؼَ  َفَسَتْعَمُموفَ   َوِكيبل َلُكـْ  َتِجُدوا ال ُث
 .(ٔ)منو وينقذكـ عنكـ، ذلؾ يرد ناصرًا: أي﴾ 

 وقولو: قاؿ القرطبي ،ثـ جاءت اآلية التي تمييا وفييا التيديد الثاني
ـْ : ﴿ تعالى  في يعنى [ٜٙ: اإلسراء﴾ ]  ُأْخَرى تَاَرةً  ِفيوِ  ُيِعيَدُكـْ  َأفْ  َأِمْنُتـْ  َأ
يحِ  ِمفَ  َقاِصًفا َعَمْيُكـْ  َفُيْرِسؿَ ﴿  البحر  التى الشديدة الريح: القاصؼ﴾   الرّْ
 الكسر،: والقصؼ ،بشدة كسره :يقصفو، أي الشى قصؼ مف بشدة، تكسر
َـّ ﴿  بكفركـ :أي﴾  َكَفْرُتـْ  ِبَما َفُيْغِرَقُكـْ ﴿  السفينة الريح قصفت: يقاؿ  اَل  ُث
 لكؿ يقاؿ وكذلؾ ،الثأر مف وىو ،ثائرا: مجاىد قاؿ﴾  َتِبيًعا ِبوِ  َعَمْيَنا َلُكـْ  َتِجُدوا
: البقرة﴾ ] ِباْلَمْعُروؼِ  َفاتَّْباعٌ : ﴿ ومنو وتابع، تبيع: غيره أو بثأر طمب مف

 .(ٕ)مطالبة :أي [ٛٚٔ
                                                           

 .ٜٙ/٘ :كثير ابف تفسير (ٔ)
 .ٖٜٕ/ٓٔ :القرطبي تفسير (ٕ)
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٖٔٔٔ 

 فإذا البحر في ا إلى يتضرعوف عجيب )المشركيف ال تتعجب فأمر نعـ
 بيـ يخسؼ أف عمى قادر ا بأف يعمموا ألـ وكفروا، أعرضوا منو نجاىـ
 .(ٔ)عيف( ؟  بعد أثراً  فيصبحوا جانبو عمييـ ويدؾ البر،

فجاءت اآليتاف المتاف معنا لتخويفيـ وتيديدىـ إف استمروا عمى عنادىـ 
 مأمف، اَل  حيث أمنوا وأنيـ موضعو في ليس ومكابرتيـ وكفرىـ )فغرورىـ

 .(ٕ) (قدرتو في دخموا قد أنيـ مع تعالى المَّو قدرة عف خرجوا قد أنيـ وظنوا
 ِمفْ  َغاِشَيةٌ  تَْأِتَيُيـْ  َأفْ  َأَفَأِمُنوا: ﴿ تعالى ومف ىذا المعنى أيضًا جاء قولو

 .مكية[ ٚٓٔ: يوسؼ﴾ ] َيْشُعُروفَ  اَل  َوُىـْ  َبْغَتةً  السَّاَعةُ  تَْأِتَيُيـُ  َأوْ  المَّوِ  َعَذابِ 
بأنواعيـ وأشكاليـ وأصنافيـ فقولو  واآليات الكريمة تتحدث عف الكفار

قد اختمؼ المفسروف ﴾  ُمْشِرُكوفَ  َوُىـْ  ِإالَّ  ِبالمَّوِ  َأْكَثُرُىـْ  ُيْؤِمفُ  َوما: ﴿ تعالى
 األشياء وخالؽ خالقيـ با أقروا قـو في نزلت: قاؿ القرطبي ،في المراد بيـ

 :قولو ىو وقيؿ ،المفسريف أكثر قالو األوثاف، يعبدوف وىـ كميا،
 لو يجعموف ثـ [ٚٛ: الزخرؼ﴾ ] المَّوُ  َلَيُقوُلفَّ  َخَمَقُيـْ  َمفْ  َسأَْلَتُيـْ  َوَلِئفْ ﴿ 

يماف، شرؾ معيـ كتاب أىؿ أنيـ: وقيؿ أندادا،  - بمحمد وكفروا با آمنوا وا 
 - مجمبل آمنوا المشبية، نيـإ: عباس ابف وقاؿ ،إيمانيـ يصح فبل 

"  با أكثرىـ يؤمف وما" : المنافقيف، المعنى في نزلت: وقيؿ ،وأشركوا مفصبل
 .(ٔ) بقمبو كافر وىو إال بالمساف أي

فنشاىد  ،والظاىر أف اآلية تتحدث عف جميع الكفار في كؿ وقت وحيف
                                                           

 . ٖٛٙ/ٕ :الواضح التفسير (ٔ)
 .ٖٕٗٗ/ٛ :التفاسير زىرة (ٕ)
 .ٕٕٚ/ٜ :تفسير القرطبي (ٔ)
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٔٔٔٗ 

وفي تفسير  ،فالشرؾ في عبادة الناس لو أشكاؿ كثيرة ،ذلؾ حاليًا في العالـ
وف ال الذيف ىؤالء أفأمف: جعفر أبو اآلية التي معنا يقوؿ  ربَّيـ ا بأف يقرُّ

 ،﴾ المَّوِ  َعَذابِ  ِمفْ  َغاِشَيةٌ  تَْأِتَيُيـْ  َأفْ  ﴿ غيَره إياه عبادتيـ في مشركوف وىـ إال
 فجأةً  القيامة تأتييـ أو ،با شركيـ عمى وعذابو، ا عقوبة مف تغشاىـ

 ال وىـ ناره، في -  - ا فيخمدىـ ؛بربّْيـ وكفرىـ شركيـ عمى مقيموف وىـ
 .(ٕ)َسابؽ توقع غير مف الشَّْيء ُوُقوع :والبغتة ،(ٔ)وقياميا بمجيئيا يدروف

﴾  المَّوِ  َعذابِ  ِمفْ  غاِشَيةٌ  تَْأِتَيُيـْ  َأفْ  َأَفَأِمُنوا ﴿ :تعالى قولو :الخازف وقاؿ
 يعني :وقيؿ ،وقيعة :وقيؿ يغشاىـ، عذاب :وقيؿ ،تعميـ مجممة عقوبة يعني

 ال َوُىـْ ﴿  فجأة يعني﴾  َبْغَتةً  السَّاَعةُ  تَْأِتَيُيـُ  َأوْ ﴿  والقوارع الصواعؽ
 .(ٔ) بقياميا :يعني﴾  َيْشُعُروفَ 

 المَّوُ  َيْخِسؼَ  َأفْ  السَّيَّْئاتِ  َمَكُروا الَِّذيفَ  َأَفَأِمفَ : ﴿ ومنو أيضًا قولو تعالى
 .مكية[ ٘ٗ: النحؿ]﴾  َيْشُعُروفَ  اَل  َحْيثُ  ِمفْ  اْلَعَذابُ  َيْأِتَيُيـُ  َأوْ  اأْلَْرَض  ِبِيـُ 

وما تبله مف  ،المشركيف مف قريشفبعد أف ذكرت اآليات الكريمة مكائد 
بعذاب  ليـ المباشر التيديد جاء ،والجزاء البعث يـو الشديد بالعذاب تيديدىـ

نتيجة  ؛التوبيخي عف طريؽ التعجيب مف حاليـ االستفياـ الدنيا بطريؽ
 َمَكُرواْ  الَِّذيفَ  َأَفَأِمفَ  ﴿ :تعالى فقاؿ الفارغة والمكابرة المعاندة في السترساليـ
 . ﴾ َيْشُعُروفَ  الَ  َحْيثُ  ِمفْ  اْلَعَذابُ  َيْأِتَيُيـُ  َأوْ  ااْلْرَض  ِبِيـُ  المَّوُ  َيْخِسؼَ  َأف السَّيَّْئاتِ 

 عظيمة ىّوة بانشقاقيا فتحدث األرض بو تنشؽّ  شديد زلزاؿ): والخسؼ
                                                           

 .ٜٕٓ/ٙٔ: تفسير الطبري (ٔ)
 .ٔٚ/ٖ :تفسير السمعاني (ٕ)
 .ٜ٘٘/ٕ :تفسير الخازف (ٔ)
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٔٔٔ٘ 

 أصاب وقد ،فييا دخؿ ما عمى األرض تنغمؽ ثـ ،والناس الديار فييا تسقط
 ا جعؿ إذ لوط قوـَ  وأصاب ،بابؿ خسؼ يسّمى ومكانيـ ،بابؿ أىؿَ  ذلؾ

 .(ٔ) (فمسطيف مف لوط ُبحيرة في اليـو مخسوفة وببلدىـ ،سافميا عالييا
 بقاروف، خسؼ كما﴾  اأْلَْرَض  ِبِيـُ  المَّوُ  َيْخِسؼَ  َأفْ ﴿  :القرطبي وقاؿ

 واالستفياـ [ٔٛ: القصص﴾ ] اأْلَْرَض  َوِبَدارِهِ  ِبوِ  َفَخَسْفَنا: ﴿ قولو ومنو
 .(ٕ)المكذبيف لحقت كما تمحقيـ عقوبة يأمنوا أال يجب أي االنكار، بمعنى

 ويتباىوف بمؤمنيف، وليسوا باإليماف؛ يعمنوف الذيف بيـ يقصد وقد
 ىؤالء أفأمف بعابديف وليسوا بالعبادة؛ ويتظاىروف بطائعيف، وليسوا بالطاعة؛

 ِمفْ  اْلَعَذابُ  َيْأِتَيُيـُ  َأوْ ﴿  بقاروف خسفيا كما﴾  اأَلْرَض  ِبِيـُ  المَّوُ  َيْخِسؼَ  َأف﴿ 
 وقد ،الظمة بأصحاب فعؿ كما يتوقعوف؛ ال حيث مف أي﴾  َيْشُعُروفَ  الَ  َحْيثُ 

 .(ٔ)والرخاء  الماء توقعيـ عند ؛ناراً  السحابة أمطرتيـ
 المعايش في تقمبيـ في: أي﴾  َتَقمُِّبِيـْ  ِفي َيْأُخَذُىـْ  َأوْ ﴿  :وقولو تعالى

 حاؿ أي عمى ا ُيعجزوف ال: أي﴾  ِبُمْعِجِزيفَ  ُىـْ  َفَما﴿  بيا، واشتغاليـ
 .(ٕ)عميو  كانوا

ؼٍ  َعمى َيْأُخَذُىـْ  َأوْ : ﴿ الثعمبي قاؿ  فتخاؼ ويدع طائفة يأخذ يعني﴾  َتَخوُّ
: المفسريف سائر وقاؿ ،بصاحبتيا نزؿ ما بيا ينزؿ أف الباقية الطائفة

                                                           

 .٘ٙٔ/ٗٔ: التحرير والتنوير (ٔ)
 .ٜٓٔ/ٓٔ :تفسير القرطبي (ٕ)
 .ٕٖٗ/ٔ :أوضح التفاسير (ٔ)
 .٘ٚ٘/ ٗ :كثير ابف تفسير (ٕ)
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٔٔٔٙ 

 الشيء بيذا الشيء ونواصييـ أطرافيـ مف ينقص يعني التنّقص،: التخّوؼ
 .(ٔ)جميعيـ ييمؾ حّتى
فمـ يعاجؿ ﴾  َرِحيـٌ  َلَرُءوؼٌ  َربَُّكـْ  َفِإفَّ ﴿  :ثـ ختـ سبحانو اآلية بقولو 
 َأَحدٌ  َما» :الصحيح في جاء كما ،وأميميـ ،الفورية بالعقوبة المشركيف ىؤالء
َـّ  الَوَلَد، َلوُ  َيدَُّعوفَ  المَِّو، ِمفَ  َسِمَعوُ  َأًذى َعَمى َأْصَبرُ   .(ٕ)«َوَيْرُزُقُيـْ  ُيَعاِفيِيـْ  ُث

 مادياً  عميو يؤثر فإنو اإلنساف، عمى وطارئ وارد أمر الخوؼ وألف
 في والتصرؼ السعي مف اإلنساف ُتمكف التي األمف بنعمة ويذىب ونفسيًا،
 .واطمئناف ىدوء

 يناسػب الشػرع فػي حكػـ المواضع، بعض في بالخوؼ لمشعور كاف ولذلؾ
ممػػػا يسػػػتدعي معػػػو  ،(ٔ)والعكػػػس بػػػالعكسحػػػاؿ ىػػػذه ال عنػػػد اإلنسػػػاف حػػػاؿ

  .بالضرورة استخداـ أدوات تعبيرية مناسبة لممقاـ الذي يرد فيو
ونسػػتطيع أف نػػتممس تطبيقػػًا واقعيػػًا ليػػذا المنحػػى فػػي اسػػتخداـ القػػرآف 

ضػرورة  فػي الحػديث عػف ،األمػف ومضػاده أداة الشرط المناسػبة لمعنػىالكريـ 
 مف األحواؿ.  حاؿ أي في تركيا اإلسبلـ ُيجز لـ الصبلة، حيث عمى الحفاظ

ػػبَلِة اْلُوْسػػَطىا َوُقوُمػػوا ِلمَّػػِو ﴿  :يقػػوؿ تعػػالى ػػَمَواِت َوالصَّ َحػػاِفُظوا َعَمػػى الصَّ

                                                           

 .ٜٔ/ٙ :الثعمبي تفسير (ٔ)
 ا قػػوؿ :بػػاب ،التوحيػػد :كتػػاب ،الجعفػػي البخػػاري لئلمػػاـ المختصػػر الصػػحيح الجػػامع (ٕ)

زَّاؽُ  ُىػػػػوَ  المَّػػػػوَ  ِإفَّ : ﴿ تعػػػػالى ، ٕٚٛٙ/ٙ :[ٛ٘: الػػػػذاريات﴾ ] اْلَمِتػػػػيفُ  اْلقُػػػػوَّةِ  ُذو الػػػػرَّ
 الثالثػة، ط: بيػروت ،اليمامػة ،كثيػر ابػف دار: الناشػر، البغػا ديب مصطفى /د: تحقيؽ
 ـ.ٜٚٛٔ ىٚٓٗٔ

 .ٖٕ /ٔ :الناس حياة في األمف: ينظر (ٔ)
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٔٔٔٚ 

ـْ َفِرَجػااًل َأْو ُرْكَباًنػا َفػِإَذا ـْ  َقػاِنِتيَف َفػِإْف ِخْفػُت ـْ َفػاْذُكُرو  َأِمنػُت ػا َلػ ا المَّػَو َكَمػا َعمََّمُكػـ مَّ
  [.ٜٖٕالبقرة ]﴾  َتُكوُنوا َتْعَمُموفَ 

عمػى  القمػب تسػاعد الظػاىرة األعمػاؿ فاآلية الكريمػة مسػوقة لتقريػر " أف
سػيؿ،  أو شػيء صػعب كػؿ فػي ا عمػى واإلقبػاؿ اإللييػة، الػذات استحضػار

فسػبحانو  ،األمػف وحالػة الخػوؼ حالػة وفػي المػرض، وحالة حالة الصحة وفي
 .(ٔ)والعظمة الجبلؿ صاحب وىو شيء، عمى كؿ المييمف ىو

تقررت فييمػا حػاالت  أمنتـ( ظرفيف/وقد وقعت الكممتاف المتقابمتاف )خفتـ
 متغايرة مف الفعؿ والسموؾ العاـ تجاه ىذه الفريضة. 

)فإف( لعدـ  الشرط فاآلية الكريمة تحوي شرطيف، ففي حالة الخوؼ جاء
الخوؼ؛ بحسباف أف الصبلة المصحوبة بحالة الخوؼ قميمة وقوع  تحقؽ

 وكثرة األمف وقوع بكممة )فإذا( لتحقؽ الثاني الشرط الحدوث، عمى حيف جاء

بعد  الواقعة الجممة تحممو لما إضافة األساس؛ الحالة أنو اعتبار عمى حدوثو؛
يؼ، )إذا( مف معنى حتمية التكميؼ؛ ألف الجممة بعدىا جاءت في سياؽ التكم

  .ال مجرد اإلخبار، فالذكر في حالة األمف تكميؼ حتمي ال شؾ فيو
 مع الوضع في الحسباف كذلؾ مراعاة الحاالت المصاحبة لكبل الشرطيف

 الشرط مف الناحية الزمنية وامتداداتيا والحالة النفسية وتبعاتيا، حيث جاء
 الثاني الشرط الخوؼ، الممتبس بالقمؽ، وكاف لظروؼ األوؿ موجزًا مراعاة

 واالستقرار األمف ظرؼ لمناسبة وذلؾ عمى حالة مف اإلطناب المناسب؛
ودواعيو؛ حيث المجاؿ متسع لمعبادة والذكر عمى النحو المطموب، وذلؾ 

                                                           

: وىبػػػة بػػػف مصػػػطفى الزحيمػػػي /د: التفسػػػير المنيػػػر فػػػي العقيػػػدة والشػػػريعة والمػػػنيج (ٔ)
 ى.ٛٔٗٔالثانية : ، طدمشؽ –دار الفكر المعاصر : ، طٛٙٚ/ٔ
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٔٔٔٛ 

لمعبلقة الظاىرة بيف الخاص )الصبلة( والعاـ )الذكر( وفؽ الكيفية الواردة في 
 الصبلة في لعبيده فرخص ،أحياناً  الطارئة الخوؼ حالة تعالى اآلية، فذكر

شارة إيماء ونحوه واإلبؿ، الخيؿ عمى وُرْكباناً  األقداـ، عمى متصرفيف رجاال  وا 
 قد الذي الفذ صبلة ىي وىذه العمماء جميع قوؿ ىذا توجو، ما حيث بالرأس
 عدو أو يطمبو سبع مف أو المسايفة حاؿ في نفسو عمى الخوؼ ضايقو
 ما مبيح فيو روحو عمى منو يخاؼ أمر فكؿ وبالجممة يحممو، سيؿ أو يتبعو

 .(ٔ)اآلية ىذه تضمنتو
 ،كاف كما فصموا القياـ مف ضرر أي لو خفتـ أنكـ: فيكوف المعنى 
 ا الخوؼ، فاذكروا عنكـ أي زاؿ فإف أمنتـ ،ركباناً  أو ،مشاة راجميف

 صبلة مف الشرائع، وكيفية عممكـ كما األمف، نعمة عمى واشكروه واعبدوه،
 اإلطناب ىنا فكاف (ٕ)األمف وحالة الخوؼ حالة في تعمموف تكونوا لـ ما األمف
  .العاـ ثـ الخاص ذكر ىي والفائدة ،ببلغية لفائدة ولكف ،المعنى عف زائد

 بالعبادة، واذكروه األمف عمى فاشكروه وأمنتـ الخوؼ زاؿ إذا: فالمعنى
 حيف تصموف كيؼ نبيو، لساف عمى الشرائع مف عممكـ بما إليكـ أحسف كما

 .(ٖ)الخوؼ وحيف األمف
وبنفس دقة التعبير في استخداـ أداة الشرط جاء قولو تعالى في الحديث 

ـْ َفَما ﴿  :عف شعائر الحج في قولو تعالى َوَأِتمُّوا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة ِلمَِّو َفِإْف ُأْحِصْرُت
ـْ  ـْ َحتَّى َيْبُمَغ اْلَيْدُي َمِحمَُّو َفَمْف َكاَف ِمْنُك اْسَتْيَسَر ِمَف اْلَيْدِي َواَل َتْحِمُقوا ُرُءوَسُك

                                                           

 .ٕٖٗ/ٔ :العزيز الكتاب تفسير في الوجيز المحرر=  عطية ابف تفسير (ٔ)
  .ٜٖ٘/ٕ: المنير في العقيدة والشريعة والمنيجالتفسير  (ٕ)
  .ٕٕٓ/ٕ :تفسير المراغي: ينظر (ٖ)
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٜٔٔٔ 

ـْ َمِريًضا َأْو ِبِو َأًذى ِمْف رَْأِسِو َفِفْدَيٌة ِمْف ِصَياـٍ َأْو َصَدقَ  ٍة َأْو ُنُسٍؾ َفِإَذا َأِمْنُت
 [. ٜٙٔ: ]البقرة﴾  ...َفَمْف َتَمتََّع ِباْلُعْمَرِة ِإَلى اْلَحجّْ َفَما اْسَتْيَسَر ِمَف اْلَيْدِي 

 اْلَحجّْ  ِإَلى ِباْلُعْمَرةِ  َتَمتَّعَ  َفَمفْ  َأِمْنُتـْ  َفِإَذا﴿  :وقولو تعالى: كثير قاؿ ابف
 منكـ كاف فمف المناسؾ، أداء مف تمكنتـ إذا: أي﴾  اْلَيْديِ  ِمفَ  اْسَتْيَسرَ  َفَما

 ،أوالً  بالعمرة أحـر أو بيما، أحـر مف يشمؿ وىو الحج، إلى بالُعمرة ُمَتمتًّْعا
 كبلـ في المعروؼ وىو الخاص، التمتع ىو وىذا بالحج أحـر منيا فرغ فمما

 الصحاح، األحاديثُ  عميو دلت كما القسميف، يشمؿ العاـ والتمتع ،الفقياء
 وال ،َقَرف: يقوؿ وآخر ،-  - ا رسوؿ تمتع: يقوؿ مف الُرواة مف فإف

 .اليدي ساؽ أنو خبلؼ
﴾  اْلَيْديِ  ِمفَ  اْسَتْيَسرَ  َفَما اْلَحجّْ  ِإَلى ِباْلُعْمَرةِ  َتَمتَّعَ  َفَمفْ ﴿  :تعالى وقاؿ

 .(ٔ)البقر يذبح أف ولو شاة، وأقمو اليدي، مف عميو قدر ما فميذبح: أي
استعمؿ أداة الشرط  عميو أيضاً  اً حصار عارضمما كاف الخوؼ أو اإلف

في  بعدىا، (وجاء بأداة الشرط )إذا ،ودواـ األمف واالستقرار ،)إف( بدليؿ زوالو
ومنيا  أي تتابع الرخص في أداء مناسؾ الحج،﴾  َفِإَذا َأِمْنُتـْ ﴿  :قولو تعالى

ـْ َيِجْد ﴿  :اليدي فعميو بالصـو لقولوفاذا لـ يجد ، لمف يجد اليديّ  َفَمْف َل
ـْ ِتْمَؾ َعَشَرٌة َكاِمَمةٌ  ـُ َثبَلَثِة َأيَّاـٍ ِفي اْلَحجّْ َوَسْبَعٍة ِإَذا َرَجْعُت وىذا مف  ،﴾ َفِصَيا

 .(ٕ)باب ذكر اإلجماؿ بعد التفصيؿ

                                                           

 .ٖٚ٘/ٔ :كثير ابف تفسير (ٔ)
: تحقيػػؽ ،٘ٗ، ص فػتح الػػرحمف بكشػؼ مػػا يمتػبس فػػي القػرآف ألبػػي زكريػا األنصػػاري (ٕ)

 ـ.ٜ٘ٛٔى ٘ٓٗٔ األولى: ط ،لبناف ،بيروت ،عالـ الكتب ،محمد عمي الصابوني
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٕٔٔٓ 

بسعة حممو وعظيـ قدرتو وشموؿ  -  -ولما كاف ا ": قاؿ البقاعي
عممو قد أقاـ أسبابا تمنع المفسديف عمى كثرتيـ مف التمكف مف الفساد أشار 

 .(ٔ)إلى ذلؾ بأداة التحقيؽ بعد تعبيره عف االحصار بأداة الشؾ "
 َأيَّاـٍ  َثبلَثةِ  َفِصَياـُ ﴿  ثمنو أو اليدي أي﴾  َيِجدْ  َلـْ  َفَمفْ ﴿  :تعالى قاؿ ثـ 
 بعد أياـ ثبلثة وآخرىا بالعمرة، اإلحراـ حيف مف جوازىا أوؿ﴾  اْلَحجّْ  ِفي

 يصـو أف منيا، األفضؿ ولكف" منى" بػ والمبيت الجمار، رمي أياـ النحر،
 أعماؿ مف فرغتـ: أي﴾  َرَجْعُتـْ  ِإَذا َوَسْبَعةٍ ﴿  والتاسع، والثامف، السابع،
 .أىمو إلى وصولو وعند الطريؽ، وفي مكة، في فعميا فيجوز الحج،

 َأْىُموُ  َيُكفْ  َلـْ  ِلَمفْ ﴿  المتمتع عمى اليدي وجوب مف المذكور﴾  َذِلؾَ ﴿ 
 عنو بعيدا أو فأكثر، قصر مسافة عند كاف بأف﴾  اْلَحرَاـِ  اْلَمْسِجدِ  َحاِضِري
 واحد سفر في لو النسكيف لحصوؿ اليدي، عميو يجب الذي فيذا عرفات،

﴾  اْلِعَقابِ  َشِديدُ  المَّوَ  َأفَّ  َواْعَمُموا﴿  أموركـ، جميع في: أي﴾  المَّوَ  َواتَُّقوا﴿ 
 .(ٔ)عصاه لمف: أي

ذا كاف طمب األمف تصورًا، وطمب تحققو واقعًا، أو حمؿ المخاطب عمى  وا 
فيمحؽ بو كذلؾ  -كما مر  -اإلقرار بمضمونو قد انتفى عف طريؽ االستفياـ 

وبخاصة اذا كاف السياؽ يقضي انتفاء )إرادة األمف( بجامع الطمب في كؿ، 
بإنكاره؛ بسبب وجود تضاد بيف المقدمة والنتيجة، كما في قولو تعالى مخاطبا 

َسَتِجُدوَف آَخِريَف ُيِريُدوَف َأْف ﴿  :أىؿ اإليماف في شأف طائفة مف المنافقيف
ـْ ُكؿَّ َما ُردُّوا ِإَلى اْلِفْتَنِة ُأْركِ  ـْ َوَيْأَمُنوا َقْوَمُي ـْ َيْأَمُنوُك ـْ َيْعَتِزُلوُك ُسوا ِفيَيا َفِإْف َل

                                                           

 . ٜٕٔ/ٖ: الدرر لمبقاعينظـ  (ٔ)
 . ٜٓ/ٔ :تفسير السعدي (ٔ)
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٕٔٔٔ 

ـْ  ـْ َوُأوَلِئُك ـْ َحْيُث َثِقْفُتُموُى ـْ َواْقُتُموُى ـْ َفُخُذوُى ـَ َوَيُكفُّوا َأْيِدَيُي َم ـُ السَّ َوُيْمُقوا ِإَلْيُك
ـْ ُسْمَطاًنا ُمِبيًنا ـْ َعَمْيِي  [.ٜٔ: ]النساء﴾  َجَعْمَنا َلُك

غطفاف وبنو أسد ممف كانوا حوؿ المدينة قبائؿ ىـ إف ىؤالء المنافقيف و 
كانوا يأتوف المدينة  قبؿ أف يخمص إسبلميـ، وبنو عبد الدار مف أىؿ مكة،
إف ىؤالء المنافقيف  (ٔ)فيظيروف اإلسبلـ ويرجعوف إلى مكة فيعبدوف األصناـ

كما  ،ماربيـ لتحقيؽ مراوغة يتركونو ولكف تحرُّجا، المسمميف قتاؿ يتركوف ال
  .في كؿ زماف ومكاف ىو ديدنيـ

 ىؤالء نية ولكف تقدميـ، كمف الظاىرة الصورة في ىؤالء: قاؿ ابف كثير
 وألصحابو -  - لمنبي يظيروف منافقوف ىؤالء فإف أولئؾ، نية غير

 الكفار ويصانعوف وذرارييـ وأمواليـ دمائيـ عمى عندىـ بذلؾ ليأمنوا اإلسبلـ؛
 الباطف في وىـ عندىـ، بذلؾ ليأمنوا يعبدوف، ما معيـ فيعبدوف الباطف، في
َذا﴿  :تعالى قاؿ كما أولئؾ، مع  َنْحفُ  ِإنََّما َمَعُكـْ  ِإنَّا َقاُلوا َشَياِطيِنِيـْ  ِإَلى َخَمْوا َواِ 

 ِفيَيا ُأْرِكُسوا اْلِفْتَنةِ  ِإَلى ُردُّوا ُكمََّما﴿  :ىاىنا وقاؿ[ ٗٔ: البقرة]﴾  ُمْسَتْيِزُئوفَ 
 .(ٔ)فييا انيمكوا: أي﴾ 

 تتعرَّضوا فبل﴾  َيْأَمُنوُكـْ  َأف ُيِريُدوفَ ﴿  قولو سبحانو: المباب قاؿ صاحب
 .(ٕ)ليـ يتعرَّضوا فبل﴾  َقْوَمُيـْ  َوَيْأَمُنواْ ﴿  ليـ،

 تتعرضوا فبل يأمنوكـ أف اإليماف بإظيار يريدوف يعني :الخازف وكذا قاؿ
                                                           

  .ٙ٘ٔ/٘: التحرير والتنوير (ٔ)
 .ٖٖٚ/ٕ :كثير تفسير ابف (ٔ)
: المحقػؽ، ٙ٘٘/ٙ ى(:٘ٚٚ)ت  الحنبمػي عػادؿ فبػال الكتاب عمـو في تفسير المباب (ٕ)

 الكتػػب دار: الناشػػر، معػػوض محمػػد عمػػي والشػػي  الموجػػود عبػػد أحمػػد عػػادؿ الشػػي 
 .ـٜٜٛٔى ٜٔٗٔ األولى: ، طلبناف، بيروت ،العممية



 الجزء الثاني - ـٕٕٔٓالعدد التاسع والثبلثوف /  بأسيوط مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة 

  

    

     

 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٕٕٔٔ 

 .(ٔ)ليـ يتعرضوا فبل ليـ الكفر بإظيار يعني ﴾ َقْوَمُيـْ  َوَيْأَمُنوا ﴿ ليـ
إف إنكار األماف عمى ىؤالء مفيـو مف طمبيـ إياه مف مصدريف 
متناقضيف ومحاولتيـ الجمع بيف متنافريف في اليدؼ والغاية، وىما أىؿ 

فضبل عف أف  (ٕ)"يريدوف بذلؾ األمف في الفريقيف فيـ "  ،االسبلـ وأىؿ الكفر
ما تقتضيو فكرة طمب األماف وتحققو مف سكوف وطمأنينة نفسية ال تستقيـ 
وطبيعة ىؤالء المنافقيف القمقة المضطربة المترددة المتذبذبة، وىو ما بينتو 

فيـ دائمو االرتداد ﴾  ُكؿَّ َما ُردُّوا ِإَلى اْلِفْتَنِة ُأْرِكُسوا ِفيَيا﴿  اآلية الكريمة
والنكوص والخمؼ لموعد والسقوط في نفس اليوة العميقة مف االضطراب، كما 
ظيرت جميًا حالة التربص والمناوشة المستمرة مف ىؤالء بالفريؽ المؤمف 
بالقوؿ والفعؿ، ومحاوالت إلحاؽ األذى بيـ، مما يتعارض مع فكرة الرغبة 

 -"  ستجدوف"  في"  السيففػ "  الصادقة في تحقيؽ األمف ليـ أو لغيرىـ؛
إنما ىي دالة عمى استمرارىـ عمى : ليست لبلستقباؿ -كما قاؿ أبو حياف 

 .(ٔ) ستقبؿذلؾ الفعؿ في الزمف الم
ومف ثـ كاف التوجيو  ؛ميثاؽال عيد ليـ وال ،طائفة منافقة فيؤالء

َمـَ  ِإَلْيُكـُ  َوُيْمُقوا َيْعَتِزُلوُكـْ  َلـْ  َفِإفْ ﴿  الرباني الحاسـ : أي﴾  َأْيِدَيُيـْ  َوَيُكفُّوا السَّ
 لقيتموىـ أيف: أي﴾  َثِقْفُتُموُىـْ  َحْيثُ  َواْقُتُموُىـْ  َفُخُذوُىـْ ﴿  القتاؿ عف
 .(ٕ)واضحاً  بيّْنا: أي﴾  ُمِبيًنا ُسْمَطاًنا َعَمْيِيـْ  َلُكـْ  َجَعْمَنا َوُأوَلِئُكـْ ﴿ 

                                                           

 .ٛٓٗ/ٔ :التنزيؿ معاني في التأويؿ تفسير لباب (ٔ)
 .ٕٕٙ/ٕ: تفسير البغوي (ٕ)
: ، طعبػد الػرزاؽ الميػػدي: ، تٕٖٓ/ٖ: ألبػى حيػاف األندلسػى تفسػير البحػر المحػيط (ٔ)

  ـ.ٕٕٓٓى ٖٕٗٔ األولى: ، طبيروت ،دار احياء التراث العربي
 .ٖٖٚ/ٕ :كثير تفسير ابف (ٕ)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=144&idfrom=617&idto=625&bookid=62&startno=3#docu
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٕٖٔٔ 

الظاىري والخارجي ليؤالء المنافقيف لف يستمر طويبًل  وحتى ىذا األماف
 في المذكوريف ىؤالء عف والكؼ: التفسير أىؿ قاؿ ،في ظؿ الشريعة الغراء

 .(ٔ) الّسيؼ باية منسوخ اآلية ىذه
ذا كانت األحكاـ الشرعية تخفؼ أو تؤجؿ حيف الخوؼ وفقداف األمف  ؛وا 

أو ىبلكو في بعض  ،ذلؾ ألنيا تؤثر سمبيًا عمى اإلنساف في فعؿ الشيء
نعمـ وندرؾ أىمية األمف في حياة  ،الحرب األحياف كما في الصبلة أثناء

فبل يكوف ،ثـ اإلتقاف ثانياً  ،وأنو بدونو يفقد اإلنساف التركيز أوالً  ،اإلنساف
  .ومف ثـ جاء األمر بالتخفيؼ أو بالتأجيؿ ،ىناؾ خشوع في العبادات

بؿ إف فقداف األمف حتى بالنسبة لممنافقيف الكفار يفقدىـ التوازف 
فيصبحوا في خوؼ مف  ،والتركيز في تثبيط ىمـ المؤمنيف وفي الكيد ليـ

ذا كاف نتيجة  ،عمى السواءوعقاب الكافريف الظاىريف  ،عقاب المؤمنيف وا 
ففقدانو بالنسبة  ،فقداف األمف بالنسبة لممنافقيف يفعؿ بيـ ىذه األمور

  .لممسمميف مف باب أولى
 أف ذلؾ ،المطمؽ األمف الدنيا الحياة في لئلنساف يتحقؽ وال ،ىذا
 نفس سبلمة ومف ،وميما أغدؽ عميو مف نعـ ،حظ مف أوتي ميما اإلنساف
 الذي المطمؽ بمعناه األمف أو الكامؿ، باألمف يحس ال رزؽ، ووفرة وبدف
كانت أسبابو؛ فإذا كاف اإلنساف مؤمنًا فبلبد مف  ميما خوؼ كؿ ينافي

ال فاألمر ظاىر ،االبتبلء  .وا 
 .عند رب كريـ ،نعيـفي جنات  ،فاألمف المطمؽ ىناؾ في ظؿ ظميؿ

  
                                                           

 .ٙٗٗ/ٔ :تفسير زاد المسير (ٔ)
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٕٔٔٗ 

 اخلايس املثحث
 فقذاَه وعاقثح، اآلخرج يف األيٍ مثراخ

أما في اآلخرة؛ فالحاؿ مغاير  ،تحدثنا عف األمف الدنيوي وأسبابو وثمرتو
أو  ،أمرًا وتسخيراً  -سبحانو  –تمامًا، ألنو يأتي مف قبيؿ إنفاذ الوعد منو 

خباراً  ، بؿ وال فناءقمؽ خوؼ وال وال فزع ىناؾ ال يكوف  ففي الجنة ،تقريرًا وا 
  .ديمومة مطمقة ونعيـ مقيـ

ىو  ،تتحدث عف النعيـ األخروي بينيا قاسـ مشترؾإف اآليات التي 
 ،ليؤالء الذيف استحقوا الفوز الظؿ الممتد ،التأكيد عمى عمـو األمف المطمؽ
ف معا ظبلالً  يرّس  ىذا المعنى ويؤكده، فاألمف والسبلـ  فتأتي المترادفات لتكوّْ

 المطمقاف ىما العنواف المترائي لمعيوف عمى باب الدخوؿ.
 اْدُخُموَىا * َوُعُيوفٍ  َجنَّاتٍ  ِفي اْلُمتَِّقيفَ  ِإفَّ  ﴿ :تعالى قولو ذلؾ في معاً  ولنقرأ

 * ُمَتَقاِبِميفَ  ُسُررٍ  َعَمى ِإْخَواًنا ِغؿ   ِمفْ  ُصُدورِِىـْ  ِفي َما َوَنَزْعَنا * آِمِنيفَ  ِبَسبَلـٍ 
 .[ٛٗ - ٘ٗ: الحجر]﴾  ِبُمْخَرِجيفَ  ِمْنَيا ُىـْ  َوَما َنَصبٌ  ِفيَيا َيَمسُُّيـْ  اَل 

 وبيف بينيـ جعموا الذيف وىـ ،المتقيف فاآليات تتحدث عف جزاء
 ،وعمموا بطاعتو ،- تعالى -أمر ا  المعاصي والسيئات وقاية وامتثموا

 في الجنة.  وراحة الباؿ ،فجعؿ ليـ جزاء ذلؾ السكينة ،واجتنبوا نواىيو
 معاصيو فتجنبوا وخافوه، بطاعتو ا اتقوا الذيف إف: المعنى الطبري قاؿ

 أو ا، عقاب مف﴾  آِمِنيفَ  ِبَسبلـٍ  اْدُخُموَىا: ﴿ ليـ يقاؿ وعيوف، جنات في
 . (ٔ)بيا أكرمكـ وكرامة عميكـ، ا أنعميا نعمة ُتسمبوا أف

 مسمما أو سالميف (ِبَسبلـٍ ) القوؿ إرادة عمى (اْدُخُموىا)): قاؿ البيضاوي
                                                           

 .ٚٓٔ/ٚٔ :تفسير الطبري (ٔ)
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٕٔٔ٘ 

 (آِمِنيفَ ) بسبلمة (ِبَسبلـٍ ) ": وقاؿ الثعمبي ،(ٔ)والزواؿ اآلفة مف (آِمِنيفَ ) عميكـ
 .(ٕ)" واآلفات والعذاب الموت مف

 مف بتحية: وقيؿ ،وآفة داء كؿ مف بسبلمة أي"  بسبلـ"  :وقاؿ القرطبي
 .(ٖ)والزواؿ  والعزؿ والعذاب الموت مف أي( آمنيف)ليـ  ا

ومع القطع  في الحاؿ،ادخموا الجنة مع السبلمة مف كؿ اآلفات : المرادف
مف كؿ خوؼ وفزع، ال  فيـ آمنوف ،(ٗ)ببقاء ىذه السبلمة، واألمف مف زواليا

 .(٘)مف إخراج، وال انقطاع، وال فناءف خشوي
 في ما وأخرجنا :أي﴾  ِغؿ   ِمفْ  ُصُدورِِىـْ  ِفي َما َونزْعَنا: ﴿ وقولو تعالى

 إخواناً  كونيـ حالة (ٙ)لبعض بعضيـ وضغينة حقد مف المتقيف ىؤالء صدور
 في والتحاب ا، في األخوة معاني ىي وىذه متسانديف متصادقيف متحابيف

 .(ٚ) ا
 [ٛٗ: الحجر]﴾  ِبُمْخَرِجيفَ  ِمْنَيا ُىـْ  َوَما﴿  :كما أف التذييؿ في الفاصمة

                                                           

 .ٕٕٔ/ٖ :البيضاوي تفسير (ٔ)
 أبػي اإلماـ: تحقيؽ ،ٖٖٗ/٘ى(: ٕٚٗ)ت لمثعمبي  القرآف تفسير عف والبياف الكشؼ (ٕ)

 األولػػى: ، طلبنػػاف ،بيػػروت العربػػي، التػػراث إحيػػاء دار: الناشػػر، عاشػػور بػػف محمػػد
 .ـٕٕٓٓى ٕٕٗٔ

 .ٕٖ/ٓٔ :تفسير القرطبي (ٖ)
 . ٗ٘ٔ: تفسير الرازي (ٗ)
 . ٖٚ٘/ٗ: تفسير ابف كثير (٘)
 .ٚٓٔ/ٚٔ :تفسير الطبري (ٙ)
 الجيػػػؿ دار: الناشػػػر ،ٕٗٛ/ٕ :الحجػػػازي محمػػػود محمػػػد: الواضػػػح التفسػػػير: الكتػػػاب (ٚ)

  .ىٖٔٗٔ العاشرة: ، طبيروت ،الجديد
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٕٔٔٙ 

قد حسـ ىذا األمر عمى النحو الذي تستقيـ معو األبدية والخمود، فيـ قد 
آية في القرآف عمى  َأَنصُّ ىذه ، أو كما قيؿ " الموت والخروجأمنوا فييا مف 

 . (ٔ)" الخمود
تماـ المذة وكماؿ النعيـ، فإف عمـ مف  وفي ىذا الخمود الدائـ وعمميـ بو،

موجب لتنغص نعمو وتكدر  -ىو في نعمة ولذة بانقطاعيا وعدميا بعد حيف 
 . (ٕ)لذتو

الكريـ منزلة المتقيف العالية الذي يصور فيو القرآف  وىو المشيد بذاتو
وىو مشيد شاخص  ،األكؿ وبعده في الجنة، ولكف بطريقة أخرى في أثناء لذة

لتؤكد حتمية الديمومة  لمعياف، تتداعى فيو الصور والحركات واألصوات؛
 :تعالى يقوؿ ،األمنية إطارًا لممعاش األخروي األبدي في الجنة

 ُسْنُدسٍ  ِمفْ  َيْمَبُسوفَ  * َوُعُيوفٍ  َجنَّاتٍ  ِفي * ِميفٍ أَ  َمَقاـٍ  ِفي اْلُمتَِّقيفَ  ِإفَّ ﴿ 
ْسَتْبَرؽٍ  ْجَناُىـْ  َكَذِلؾَ  * ُمَتَقاِبِميفَ  َواِ   َفاِكَيةٍ  ِبُكؿّْ  ِفيَيا َيْدُعوفَ  * ِعيفٍ  ِبُحورٍ  َوَزوَّ
 .[٘٘ - ٔ٘: الدخاف]﴾  آِمِنيفَ 

يتبعيا منزلة تقتضي األماف؛ إذ ال فائدة ترجى مف حظوة  -إذف  –ىي 
خوؼ، وىنا لفتة، فوصؼ القرآف المكاف بػ )أميف( بداًل عف )آمف( في قولنا 
)مكاف آمف( فيو استعارة؛ ألف المكاف المخيؼ كأنما يخوف صاحبو بما يمقى 

 . (ٖ)فيو مف المكاره
 قد الجنة، وىو أميف مقاـ اآلخرة في لممتقيف :كثير ابف قاؿ كما والمعنى

                                                           

 .  ٖٖٛ/ٗ: تفسير البغوي (ٔ)
  .ـٕٗٓٓ، دار المعرفة، بيروت ٖٕٙ/ٔ: القدير لمشوكانيتفسير فتح  (ٕ)
 . ٛٚٗ/٘: الكشاؼ (ٖ)
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٕٔٔٚ 

 ومف ونصب، وتعب وجزع وحزف ىـ كؿ ومف والخروج، الموت مف فييا أمنوا
 في وىذا﴾  َوُعُيوفٍ  َجنَّاتٍ  ِفي﴿  والمصائب اآلفات وسائر وكيده، الشيطاف
، شجر مف فيو أولئؾ ما مقابمة  .(ٔ)الحميـ وشرب الزقـو
ْسَتْبَرؽٍ ﴿  الثّياب مف رؽَّ  ما وىو﴾ ُسْنُدٍس  ِمفْ  َيْمَبُسوفَ ﴿   ما وىو﴾  َواِ 
﴿  وصفنا كما﴾  َكَذِلؾَ ﴿  ثـ قاؿ سبحانو ،متواجييف﴾  ُمَتَقاِبِميفَ ﴿  منو غمظ

ْجَناُىـْ  ﴿  األعيف واسعة﴾  ِعيفٍ ﴿  البياض النَّقيات النساء وىفَّ ﴾  ِبُحورٍ  َوَزوَّ
 .(ٕ) الموت مف﴾ آِمِنيَف  َفاِكَيةٍ  ِبُكؿّْ  ِفيَيا َيْدُعوفَ 

 َعَذابَ  َوَوَقاُىـْ  األوَلى اْلَمْوَتةَ  ِإال اْلَمْوتَ  ِفيَيا َيُذوُقوفَ  ال﴿  :قاؿ وليذا
 [.ٙ٘ :: الدخاف]﴾  َربّْؾَ  ِمفْ  َفْضبل اْلَجِحيـِ 

واختار الطبري أف يكوف األماف خاصا بما تحدثو الفاكية مف اضطراب 
 التي الدنيا كفاكية ىنالؾ الفاكية تمؾ ليست: البطف نتيجة األكؿ فقاؿ 

 عندىـ، مف نفادىا مع أذاىا وغبّ  عاقبتيا، مكروه يخافوف وىـ نأكميا،
 .(ٖ)واألوقات  األزمنة بعض في وعدميا

 فييػا آمنػيف وقيػؿ ،مضرتيا ومف نفادىا مف:  )آِمِنيَف( أي: وقاؿ الخازف
  (ٗ) والشيطاف واألوصاب الموت مف

: أحػدىما: وجيػيف يحتمػؿ( آِمِنػيفَ ): وقولػو: مف أجؿ ذلؾ قاؿ الماتريدي 
 فػي وفييػا( آِمِنػيفَ ) ويحتمػؿ ،ذكػر ومػا وثمارىػا فواكييػا انقطػاع عػف( آِمِنيفَ )

                                                           

 .ٕٔٙ/ٚ :كثير ابف تفسير (ٔ)
 .ٜٙٛ/ٔ :لمواحدي الوجيز تفسير (ٕ)
 .ٔ٘/ٕٕ :تفسير الطبري (ٖ)
   .ٕٓٔ/ٗ :تفسير الخازف (ٗ)
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٕٔٔٛ 

 التػي اآلفػات جميػع عػف وآمنوف والزواؿ، عنيا الخروج خوؼ ليـ ليس الجنة
 .(ٔ)أعمـ والمَّو الدنيا، في تكوف

 ؛فيكػػوف لمػػبطف ممػػا تحدثػػو الفاكيػػة فييػػا ،ويتػػرجح لػػي أف األمػػاف عػػاـ
فػػػاألمر  ،فميسػػػت ىػػػذه كػػػالتي فػػػي الػػػدنيا ،نتيجػػػة لؤلخػػػبلط المتنوعػػػة الداخمػػػة

 فػي تكػوف التػي اآلفػات جميػع وكذلؾ يأكموف حالة كونيـ آمنيف عػف ،مختمؼ
فكممػػػة األمػػػاف تشػػػمؿ كػػػؿ ىػػػذه  ،واألْوَصػػػاب والشػػػيطاف المػػػوت ومػػػف ،الػػػدنيا
 .األشياء

وىنػػا يتحقػػؽ التكػػريـ الحسػػي والمعنػػوي؛ ليػػتـ التػػرابط بػػيف أجػػزاء المشػػيد 
التفصػػيؿ المتمثػػؿ فػػي العيػػوف واألنيػػار والمبػػاس والطعػػاـ الكػػريـ، ولػػذا جػػاء 

والمذة، وليذا النعيـ صفة الخمود التي تتسؽ مع كممة أميف، وتتفؽ أيضػًا مػع 
 .وقاية ا المؤمنيف لنار الجحيـ، وبذلؾ يكتمؿ المشيد وتظير الصورة كاممة
 بؿ إف التناغـ واالنسػجاـ بػيف الفعػؿ المضػارع )يػدعوف( الػذي يػدؿ عمػى

َيْدُعوَف ِفيَيا ِبُكػؿّْ ﴿  :الحدوث والتجدد، والحاؿ المصاحبة لو )آمنيف( في قولو
فيدؿ عمى  ،يدؿ عمى تجدد الحاؿ لتجدد الفعؿ ،[٘٘: الدخاف]﴾  َفاِكَيٍة آِمِنيفَ 
  .والدواـ كذلؾ ةاالستمراري

وعند األكؿ  ،واألمر ليس محصورًا في أماف أىؿ الجنة عند دخوليا
: وىذا ما يدؿ عميو قولو تعالى ،عندما يأووف كذلؾ بؿ في منازليـ ،والشرب

 .مكية[ ٖٚ: سبأ﴾ ] آِمُنوف اْلُغُرَفاتِ  ِفي َوُىـْ ﴿ 
والجاه  والولد بالماؿ المغتريف المشركيف عمى فاآليات الكريمة تأتي رداً 

 ،وتمؾ األوالد ال تقربيـ مف ا تعالى ،وتخبرنا أف ىذه األمواؿ ،والسمطاف
                                                           

 .ٖٕٔ/ٜ :تفسير الماتريدي (ٔ)
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٕٜٔٔ 

 استدالليـ فساد فبّيف ،ألف ىذا ليس ىو المعيار عنده ؛تجعمو يرضى عنيـو 
 [ٖ٘: سبأ﴾ ] ِبُمَعذَِّبيفَ  َنْحفُ  َوَما َوَأْواَلًدا َأْمَوااًل  َأْكَثرُ  َنْحفُ  َوَقاُلوا: ﴿ في قوليـ

 ءاَمفَ  َمفْ  ِإالَّ  ُزْلَفى ِعنَدَنا تَُقّرُبُكـْ  ِبالَِّتى َأْواَلُدُكـْ  َوالَ  َأْمواُلُكـْ  َوَما: ﴿ بقولو تعالى
 .﴾ َعِمُمواْ  ِبَما الّضْعؼِ  َجزَاء َلُيـْ  َفُأْوَلِئؾَ  َصاِلحاً  َوَعِمؿَ 

 الصالح المؤمف إال أحدا تقرب ال األمواؿ أفّ : المعنى: الزمخشري قاؿ
 وفقييـ الخير عمميـ مف إال أحداً  تقرب ال واألوالد ا، سبيؿ في ينفقيا الذي
 .(ٔ)والطاعة لمصبلح ورشحيـ الديف في

 فإف الحسنة أي﴾  الّضْعؼِ  َجزَاء َلُيـْ  َفُأْوَلِئؾَ : ﴿ وقولو :وقاؿ الرازي 
: وقاؿ زاد ثـ ،المثؿ إال يكوف ال السيئة وفي الحسنة في إال يكوف ال الضعؼ

 تنقطع مف فإف وتأبيده النعيـ دواـ إلى إشارة﴾  ءاِمُنوفَ  اْلُغُرَفاتِ  ِفى َوُىـْ ﴿ 
 .(ٕ)آمناً  يكوف ال النعمة عنو

 منازؿ في: أي :قاؿ ابف كثير (ٖ)الموت مف آمنوف: وقاؿ ابف الجوزي
 ،(ٗ)منو ُيْحَذر شر كؿ ومف وأذى، وخوؼ بأس كؿ مف آمنوف العالية الجنة

 المذات، مف فيو ىـ لما والمنغصات، المكدرات مف آمنوف: وقاؿ السعدي
 .(٘)فييا والحزف منيا الخروج مف وآمنوف المشتييات، وأنواع

                                                           

 .ٙٛ٘/ٖ :الكشاؼ (ٔ)
 .ٕٕٚ/ٕ٘ :مفاتيح الغيب (ٕ)
 .ٔٓ٘/ٖ :التفسير عمـ في المسير زاد (ٖ)
 .ٕٙٗ/ٙ :كثير تفسير ابف (ٗ)
 .ٔٛٙ ص ،الرحمف الكريـ تيسير (٘)
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٖٔٔٓ 

 ألف ؛دأب المؤمف - وأبداً  دائماً  - ا عذاب مف والخوؼ إف اإلشفاؽ
 –ال يأمنو أحد ممف يفيـ ويعقؿ عف المولى  ،الوقوع مأموف غير ربو عذاب
 ِإفَّ : ﴿ فميس ىناؾ أماف إال مف ا تعالى قاؿ ا تعالى ،أمره - تعالى
 [.ٕٛ: المعارج﴾ ] َمْأُموفٍ  َغْيرُ  َربِّْيـْ  َعَذابَ 

ىذه ىي القاعدة التي ننطمؽ منيا إلى تأكيد أف األمف في اآلخرة يكوف 
أما غيرىـ فبل  ،لممؤمنيف فقط الذيف اجتازوا االمتحاف في الدنيا ونجحوا فيو

 .إيماف وال أماف وال اطمئناف وال راحة
أنيـ مشفقوف مف عذاب  مف صفات المؤمنيف -تعالى –المولى  فذكر

ألنو ال يأمف مكر ا  ،؛ ذلؾ ألنو غير مأموف بالنسبة ليـ-سبحانو –ربيـ 
 ،إال الذيف خسروا أنفسيـ باالنغماس في الشيوات وعمؿ السيئات - تعالى –

  ﴾. ُمْشِفُقوفَ  َربِّْيـْ  َعَذابِ  ِمفْ  ُىـْ  َوالَِّذيفَ : ﴿ فقاؿ تعالى
 ومف[ ٖ٘: الحج﴾ ] ُموُبُيـْ قُ  َوِجَمتْ  المَّوُ  ُذِكرَ  ِإذا الَِّذيفَ : ﴿ كقولو وىذا

 عمى حريصاً  التقصير مف حذراً  يكوف كمؼ فيما واإلشفاؽ الخوؼ بو يدـو
 .(ٔ)وعمؿ عمـ مف بو كمؼ بما القياـ
 َغْيرُ  َربِّْيـْ  َعذابَ  ِإفَّ : ﴿ فقاؿ الخوؼ ىذا إلى ليـ الداعي ذكر ثـ 
ف ا عذاب يأمف أف ألحد ينبغى ال أي﴾  َمْأُموفٍ    .(ٕ)الطاعة  فى بالغ وا 

 المشركيف بزعـ تعريض وىذا ،ليـ مأموف غير أي ،معترضة جممة وىي
  .(ٖ)[ٖٛٔ: الشعراء﴾ ] ِبُمَعذَِّبيفَ  َنْحفُ  َوَما: ﴿ قالوا إذ منو األْمفَ 

                                                           

 .ٗ٘ٙ/ٖٓ :تفسير الرازي (ٔ)
 .ٕٚ/ٜٕ :تفسير المراغي (ٕ)
 .ٖٚٔ/ٜٕ: عاشور تفسير ابف (ٖ)
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٖٔٔٔ 

وقد  ،وعدـ احساس اإلنساف وشعوره باألمف في الدنيا أمر ال يطاؽ
ولكف في اآلخرة شيء  ،وفي مكاف دوف مكاف ،يكوف في وقت دوف اآلخر

 ،ىذا مف جانب ،والمكاف محصور وىو النار ،فالوقت مديد ال نياية لو ،آخر
وال مناص  ،والندـ قد حضر ،ومف جانب آخر األمور قد ظيرت عمى حقيقتيا

ال مف قريب  ،الدنيا مف أجؿ ذلؾ فالخوؼ والقمؽ ال يقارف بما في ؛وال ميرب
 وال مف بعيد. 

الكريـ فيو جزاء المتقيف  القرآف يفّصؿ الذي المشيد ىذا في نراه ما وىذا
 َفَموُ  ِباْلَحَسَنةِ  َجاءَ  َمفْ ﴿  فيقوؿ تعالى فيما أعده لؤلوليف ،وجزاء المذنبيف

 .مكية[ ٜٛ: النمؿ﴾ ] آِمُنوفَ  َيْوَمِئذٍ  َفَزعٍ  ِمفْ  َوُىـْ  ِمْنَيا َخْيرٌ 
ودؿ عمى أف  ،فيذا بياف لمكيفية التي يجازي ا بيا عباده المتقيف

ألف حاؿ المتقيف ضد  ؛بؿ ىـ في فزع وخوؼ ورعب ،الكافريف ليسوا آمنيف
 واإليماف بتوحيده ا ﴾ َجاءَ  َمفْ : ﴿ ذكره تعالى يقوؿ: قاؿ الطبري ،الكافريف

 ﴿ ا عند الحسنة ىذه مف ﴾ َفَموُ  ﴿ قمبو بو موقنا ا إال إلو ال وقوؿ بو،
 ﴿ ويؤمنّْو الجنة، ﴾ ِمْنَيا ﴿ ا يثيبو أف الخير وذلؾ القيامة، يـو ﴾ َخيرٌ 
 .(ٔ)الصور  في النف  وىي الكبرى الصيحة ﴾ َفَزعٍ  ِمفْ 

 :الماتريدي قاؿ ،(ٕ)آمنوف القيامة يـو فزع مف المراد :السمرقندي وقاؿ
 بالتوحيد ربيـ أتوا إذا أنيـ أخبر ﴾ آِمُنوفَ  َيْوَمِئذٍ  َفَزعٍ  ِمفْ  َوُىـْ : ﴿ في قولو
 .(ٖ)وىولو اليـو ذلؾ فزع مف آمنيف يكونوف

                                                           

 .ٚٓ٘/ٜٔ :الطبري تفسير (ٔ)
 .ٜ٘٘/ٕ :العمـو بحر (ٕ)
 .ٖٗٔ/ٛ: الماتريدي تفسير (ٖ)
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٖٕٔٔ 

 ومف السموات في مف ففزع قبمو قاؿ وقد ىنا الفزع نفى كيؼ :قمت فإف
 .األرض في

 تقع بشدة اإلحساس عند أحد عنو يخمو ال ما ىو األوؿ الفزع إف: قمت
ف ،وىيبة رعب مف يفجأ وىوؿ  ،إليو الضرر ذلؾ وصوؿ يأمف المحسف كاف وا 
 يمحؽ ما وأما ،منو آمنوف فيـ العذاب مف الخوؼ فيو الثاني الفزع فأما

 .(ٔ)أحد منو ينفؾ فبل األىواؿ مشاىدة عند الرعب مف اإلنساف
جاء البياف الوافي والجزاء المقابؿ لفقداف  ،وعمى عكس أمف المؤمنيف

األمف يـو القيامة بالنسبة لمكافريف المفيـو مف اآلية السابقة عف طريؽ 
 ومف: يقوؿ ﴾ ِبالسَّيَّْئةِ  َجاءَ  َوَمفْ : ﴿ فقاؿ تعالى ،ولكنو زاده تأكيداً  ،المقابمة
 نار في ﴾ ُوُجوُىُيـْ  َفُكبَّتْ ﴿  وحدانيتو وجحود يمقاه، يـو بو بالشرؾ جاء
 تجزوف ىؿ: ليـ يقاؿ ﴾ َتْعَمُموفَ  ُكْنُتـْ  َما ِإال ُتْجَزْوفَ  َىؿْ : ﴿ وقولو ،جينـ
ال النار، في لوجوىكـ ا كبكـ إذ تعمموف، كنتـ ما إال المشركوف أييا  جزاء وا 
 .(ٕ)ربكـ يسخط بما الدنيا في تعمموف كنتـ ما

 الَِّذيفَ  ِإفَّ ﴿  وقاؿ ا تعالى أيضًا بطريؽ المقارنة بيف األخيار واألشرار
 آِمًنا َيْأِتي َمفْ  َأـْ  َخْيرٌ  النَّارِ  ِفي ُيْمَقى َأَفَمفْ  َعَمْيَنا َيْخَفْوفَ  اَل  آَياِتَنا ِفي ُيْمِحُدوفَ 

 .مكية [ٓٗ: فصمت﴾ ] َبِصيرٌ  َتْعَمُموفَ  ِبَما ِإنَّوُ  ِشْئُتـْ  َما اْعَمُموا اْلِقَياَمةِ  َيْوـَ 
 ،الظالميف الطغاة ىؤالء وجو في وصارخ واضح تيديد الكريمة اآلية فيذه

الذيف ظمموا أنفسيـ أواًل بتعريضيا لمخسارة النفسية بخسارة أنفسيـ في عالـ 
 .وثانيًا بتعريضيا لمعذاب األليـ المقيـ ،الضمير

                                                           

 .  ٖ٘٘/ٖ :الخازف تفسير (ٔ)
  .ٚٓ٘/ٜٔ :الطبري تفسير (ٕ)
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٖٖٔٔ 

 القرآف، فيكذبوف آياتنا، شْأف في الحؽ عف يميموف الذيف )إف فالمانى:
 بالكذب ويصفونو لو، -  - النبي قراءة عند ويصفقوف ويصفروف
 عمينا، يخفوف ال - الممحديف ىُؤالء ِإف األوليف وبَأساطير وبالشعر وبالسحر
 .(ٔ)اإللحاد( ىذا عمى بالنار نجازييـ وسوؼ إلحادىـ، ونعـ نعمميـ فنحف

 اإللحاد: فقيؿ ىو؟ ما إليو أشير الذي اإللحاد في المفسروف واختمؼ
: وقيؿ ،إليو ذىبوا الذي والمغو والصفير بالمكاء اإللحاد: وقيؿ ،بالتكذيب
 .(ٕ)كمو ىذا تعـ اإللحاد ولفظة موضعو، غير الكبلـ يوضع أف ىو إلحادىـ
 وىو وجيو عمى ﴾ النَّارِ  ِفي ُيْمَقى َأَفَمفْ : ﴿ وقولو تعالى:  القرطبي قاؿ

 ﴾ اْلِقَياَمةِ  َيْوـَ  آِمًنا َيْأِتي َمفْ  َأـْ  َخْيرٌ ﴿  وغيره عباس ابف قوؿ في جيؿ أبو
 ،الخطاب بف عمر :وقيؿ ،حمزة :وقيؿ ،ياسر بف عمار :وقيؿ ،-  - النبي :قيؿ
 عمى إنيا :وقيؿ ،المؤمنوف :وقيؿ ،المخزومي األسد عبد بف سممة أبو :وقيؿ

،  .(ٖ)المؤمف القيامة يـو آمنا يأتي والذي الكافر، النار في يمقى فالذي العمـو
المولى  عمي تخفوف فبل ﴾ ِشْئُتـْ  َما اْعَمُموا ﴿ :فقاؿ الممحديف ا ىدد ثـ
 ساِدُسُيـْ  ُىوَ  ِإالَّ  َخْمَسةٍ  َوال راِبُعُيـْ  ُىوَ  ِإالَّ  َثبلَثةٍ  َنْجوى ِمفْ  َيُكوفُ  َما ﴿ :تعالى
وزاد  ،[ٚ: اْلُمَجاَدَلةِ ] ﴾ كاُنوا َما َأْيفَ  َمَعُيـْ  ُىوَ  ِإالَّ  َأْكَثرَ  َوال ذِلؾَ  ِمفْ  َأْدنى َوال

كما قاؿ  ﴾ َبِصيرٌ  َتْعَمُموفَ  ِبَما ِإنَّوُ : ﴿ األمر وعيدًا وتيديدًا فقاؿ سبحانو
 [.ٕٕٚ: الشعراء]﴾  َيْنَقِمُبوفَ  ُمْنَقَمبٍ  َأيَّ  َظَمُموا الَِّذيفَ  َوَسَيْعَمـُ : ﴿ تعالى

وما يتقدمو مف  ،النار في فاإللقاء ،فالفرؽ شاسع بيف المؤمف والكافر
                                                           

  .ٔٔٚ/ٛ: التفسير الوسيط (ٔ)
 .ٛٔ/٘ :عطية تفسير ابف (ٕ)
 . ٖٙٙ/٘ٔ :تفسير القرطبي (ٖ)
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٖٔٔٗ 

 وفزع سببومف ىمع وخوؼ  وما يتبعو كذلؾ ،خوؼ وحيرة وقمؽ واضطراب
 سببو - وغيرىا النار مف - خوؼ كؿ مف القيامة يـو واألمف ،واإللحاد الكفر

 ،وما يتبعو مف عمؿ صالح ،الخالص  رب العالميف والتوحيد اإليماف
كؿ ما ىنالؾ يدعو إلى  ،فالمؤمف يـو القيامة في أماف واطمئناف وسكينة

المطامع ال  وعند المخاوؼ عند اإلنساف الذي يعتري واالضطراب فالفزع ،ذلؾ
واأللـ والشقاء الذي قد ولى  ،والنعيـ المقيـ ،الجنات العاليات ،يوجد اآلف

أما الكافر فبل أماف وال إيماف  ،وأفضؿ مف ذلؾ رضواف مف ا أكبر ،وفات
وأشد مف ذلؾ غضب مف  ،والندـ مستمر ،واألمؿ قد فقد ،فالعذاب قد حضر

 .الفريقيف أو الحاليف بيف تسويةبال عاقؿ يقوؿ فبل ؛ا دائـ
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٖٔٔ٘ 

 اخلامتح
  . -  -والصبلة والسبلـ عمى رسوؿ ا  ،الحمد 

 وباد؛؛؛

إليو في ىذا البحث، تناولت فيو موضوعًا  - تعالى –فيذا ما وفقني ا 
مف موضوعات التفسير الميمة وىو معنى )األمف( في محاولة لموصوؿ إلى 

التي حظي بيا ىذا الموضوع، والتكامؿ  الخصائص الموضوعية المتميزة
المعجز في الشواىد القرآنية التي خضعت لمدراسة، ومف النتائج التي توصمت 

 : إلييا ما يمي
في أصميا إلى القرآف الكريـ  وما يشتؽ منيا في األمف()كممة ترجع  (ٔ)

أصمية وىي )ضد الخوؼ، األمانة، المكاف اآلمف( كما  يمعان ثبلثة
منيا حسب ما يقتضيو تتشعب توجييات ىذه األصوؿ، وما يتفرع 

السبلمة المناسبة، ولكنيا ال تخرج في مجمميا عف معانى: السياؽ و 
دنيوياً  – وانتفاء الخوؼ عمى حياة اإلنساف ،واالطمئناف النفسي

  .مصالح وأىداؼو  تو مف أسبابعمى ما تقـو بو حياو أ -وأخرويًا 
 إلى العودة ىو والطريؽ، النعـ أجؿ مف ىي بؿ ،عظيمة نعمة األمف (ٕ)

 جميع في اآلف القائـ الخوؼ فيتبدؿ ؛إال ليس، الكريـ القرآف ىدي
 .يخمؼ وعده وال ا وعد كذا أمنا، اإلسبلمية األمة أنحاء

 وطبيعة، الدنيا طبيعة أف ذلؾ؛ الدنيا ىذه في يكوف ال المطمؽ األمف (ٖ)
 أقؿ عمى الجزئي الخوؼ تقتضي صفات مف بو ا حباه وما اإلنساف
 ذلؾ كؿ، ىمـو مف بعده وما، المحتـو والموت، المستور فالغيب، تقدير
 .المستقبمية األمور مف الخوؼ يسبب
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٖٔٔٙ 

لـ ترد كممة )األمف( في القرآف الكريـ عمى صيغة األمر المباشر؛ إنما  (ٗ)
طالبا تحقؽ األمف عف طريؽ تصدير األمر في  جاءت بصيغ مختمفة،

الخبري التقريري عمى معنى الجعؿ التكويني أو التشريعي الوارد  شكمو
ذْ ﴿  في قولو:  . [ٕ٘ٔالبقرة: ]﴾  َوَأْمًنا ِلمنَّاسِ  َمثَاَبةً  اْلَبْيتَ  َجَعْمَنا َواِ 

 اآلياتفي بعض حكاية القرآف الكريـ عف األمف، جاء جزئيًا  إف (٘)
وكميًا مطمقًا في بعض اآليات،  ،ومقيدًا كذلؾ في بعضيا اآلخر ،الكريمة

وبحالة الفعؿ،  كؿ عمى حسب اقترانو بالسياؽ السابؽ والبلحؽ،
 والزمف.

فالخوؼ واألمف ، شامؿ كمي أمر فيو، والتبعيض التجزئة يقبؿ ال األمف (ٙ)
 يأمف أف يمكف فبل ،ذا وجد أحدىما ارتفع اآلخر ضرورةمتضاداف إ
مف أجؿ ذلؾ استخدـ  الوقت؛ نفس منو في ويخاؼ مف شيء،اإلنساف 
 الترغيب مجالي في نفسياً  المفظية استخداماً  المقابمة الكريـ القرآف

تأكيدًا عمى التحوؿ  والترىيب في حديثو عف ثنائية األمف والخوؼ،
 الشعوري والمعنوي بيف الطرفيف.

الصفات النبيمة، الكريـ بمجموعة مف  اقترف معنى األمف في القرآف (ٚ)
المتكاممة؛ ليدفع ويحمس عمى سموؾ الطريؽ  والحاالت الشعورية

  .المؤدي ليا، محذرًا مف ثبوت ضدىا في حالة النفي
ف عمى اختبلؼ أديانيـ وألوانيـ وأجناسيـ وصفاتيـ ال يعيشوف والكافر  (ٛ)

ف كانوا في أرقى أماكف الدنيا؛ وأجمميا وأحصنيا؛ ذلؾ  أمنًا حقيقيًا، وا 
األساس الذي يبنى عميو األمف مفقود، وىو االرتباط بمصدر  ألف

فيو مصدر األمف الداخمي لدى اإلنساف كائنًا مف كاف،  -  -الوجود
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٖٔٔٚ 

 .وحيثما كاف
 ،الشرط أدوات ووسائمو وبخاصة استخدـ القرآف الكريـ أدوات األمف (ٜ)

لكؿ مناسبة حسب المقاـ؛ ذلؾ ألف األمف حالة شعورية في داخؿ المرء 
يابًا،  يتبدؿ معو الحكـ الشرعي أو الحالة الوصفية أو النفسية حضورًا وا 

  .فجاءت أدوات الشرط موجزة في بعض األحياف دوف البعض اآلخر
 - صيغو كانت ميما - االستفياـ طريقة عمى لـ ترد صيغة )األمف( (ٓٔ)

عمى معنى التقرير، فبل يحتمؿ معنى التقرير أبدًا، ومف ىنا ندرؾ 
االرتباط القوي بيف كوف لفظ )األمف( لـ يجيء عمى صيغة األمر، 

ولذا جاء االستفياـ  االستفياـ؛ معاني مف وبيف غياب التقرير كمعنى
فييا عمى معاني االنكار والتقريع والتعجب وغير ذلؾ؛ لبلرتباط الواضح 

  .وماليـ المحتـو ،ؿ مف توجو إلييـ االستفياـ باألمفبيف فع
 تنتمي الثبلثة األلفاظ وىذه واألمف، واألمانة اإليماف بيف عبلقة ىناؾ  (ٔٔ)

 واإليماف اإليماف، ىو شيء كؿ منو يتفرع الذي واألصؿ المادة، لنفس
 لو. أمانة ال لمف حقيقي إيماف فبل كذلؾ األمانة ويعطي، األمف يعطي

 في أنو اإلنساف تظاىر فميما، األفعاؿ مف فعبلً  وليس نتيجة األمف  (ٕٔ)
 األمف فيأتي، أماف في يكوف ال واضطراب وقمؽ خوؼ وبداخمو أماف
 رأسيا عمى معينة شروط حصوؿ نتيجة ويأتي معينة، أسباب نتيجة
 .تعالى ا سبيؿ في والجياد الصالح والعمؿ الصحيح اإليماف

 العالميه خر دعواوا أن الحمد هلل ربآو
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٖٔٔٛ 

 راجعاملصادر وامل
 األوؿ النوع، ى(ٜٔٔ)ت  السيوطي الديف لجبلؿ القرآف عمـو في اإلتقاف .ٔ

: الناشر إبراىيـ الفضؿ أبو محمد: المحقؽ والمدني، المكي معرفة في
 ـ.ٜٗٚٔى ٜٖٗٔلمكتاب  العامة المصرية الييئة

 ،بيروت، دار الكتب العممية، ى(ٓ٘ٗت ) مماورديل أدب الدنيا والديف .ٕ
 ـ.ٜٚٛٔى ٚٓٗٔاألولى : ط لبناف،

 ،زغموؿ بسيوني كماؿ: المحقؽ ،ى(ٛٙٗ)ت  لمواحدي النزوؿ أسباب .ٖ
  .ىٔٔٗٔ األولى، ط: بيروت ،العممية الكتب دار: الناشر

 ـ. ٕٚٓٓد/ محمد عمارة، دار الشروؽ : اإلسبلـ واألمف االجتماعي .ٗ
: ط القاىرة، محمد عمارة، دار الشروؽ،: اإلسبلـ واألمف االجتماعي .٘

 ـ.ٜٜٛٔى ٛٔٗٔ األولى
عماد "محمد  /د: ضبط المصطمح وتأصيمو الشرعي االجتماعي األمف .ٙ

بحث مقدـ ، "محمد رضا" عمي التميمي إيماف /دو رضا" عمي التميمي 
الذي تقيمو كمية الشريعة في جامعة آؿ البيت الدولي مؤتمر الإلى 

 .ـٕٕٔٓاالجتماعي في التصور اإلسبلمي  بعنواف األمف
 المحسف عبد بف ا عبد: اإلسبلـ في وأىميتو الناس حياة في األمف .ٚ

 وزارة موقع عمى منشور الكتاب: الناشر ،التركي الرحمف عبد بفا
  .السعودية األوقاؼ

 عبد محمد: المحقؽ، ى(٘ٛٙ)ت  مبيضاويل التأويؿ وأسرار التنزيؿ أنوار .ٛ
 األولى، ط: بيروت ،العربي التراث إحياء دار: الناشر ،المرعشمي الرحمف
 ى.ٛٔٗٔ
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 )دراسة موضوعية(

ٖٜٔٔ 

: ، طعبد الرزاؽ الميدي: حقيؽت ،ألبى حياف األندلسى البحر المحيط .ٜ
 ـ. ٕٕٓٓى ٖٕٗٔاألولى : ، طبيروت ،دار احياء التراث العربي

: المحقؽ، ى(ٜٗٚ)ت  الزركشي الديف القرآف لبدر عمـو في البرىاف .ٓٔ
 دار: الناشر، ـٜٚ٘ٔى ٖٙٚٔ األولى، ط: إبراىيـ الفضؿ أبو محمد
 .وشركائو الحمبي البابى عيسى العربية الكتب إحياء

الدار التونسية لمنشر، : ، الناشرلمطاىر بف عاشور التحرير والتنوير .ٔٔ
 ى.ٜٗٛٔتونس 

السبلـ  عبد د/ :موضوعية( )دراسة الكريـ القرآف ضوء في األمنية التربية .ٕٔ
مجمة الجامعة االسبلمية  د/ محمود ىاشـ عنبر، نشر فيحمداف الموح، 

  .ـٕٙٓٓيناير  ٔالعدد  ٗٔ)سمسمة الدراسات االسبلمية( مج 
الخالدي  عبدا د/ :المحقؽ ،ى(ٔٗٚ )ت جزي بفال التنزيؿ لعمـو التسييؿ .ٖٔ

 ى.ٙٔٗٔ األولى، ط: بيروت ،األرقـ أبي بف األرقـ دار شركة: الناشر
دار الكتب العممية، بيروت،  ،ى(ٙٔٛت الجرجاني )مشريؼ : لالتعريفات .ٗٔ

 ـ.ٜٛٛٔى ٛٓٗٔ الثالثة: ط
 أسعد: المحقؽ ،العظيـ القرآف تفسير حاتـ المسمى أبي ابف تفسير .٘ٔ

 العربية المممكة ،الباز مصطفى نزار مكتبة: الناشر، الطيب محمد
 ى.ٜٔٗٔ الثالثة، ط: السعودية

 .ـٕٕٓٓالسبلمة، دار طيبة سامي محمد حقيؽ: ت: تفسير ابف كثير .ٙٔ
 (الكريـ الكتاب مزايا إلى السميـ العقؿ إرشاد) السعود أبي تفسير .ٚٔ

 .بيروت ،العربي التراث إحياء دار: الناشر ،ى(ٕٜٛ)ت  السعود يبأل
 محمد عبدا العمر وآخروف، دار طيبة: تحقيؽ، تفسير البغوي .ٛٔ

  .ـٜٜٛٔى ٜٓٗٔ
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 )دراسة موضوعية(

ٔٔٗٓ 

 وجبلؿ ى(ٗٙٛ)ت  المحمي أحمد بف محمد الديف لجبلؿ الجبلليف تفسير .ٜٔ
 .األولى، ط: القاىرة ،الحديث دار: الناشر ،ى(ٜٔٔ)ت  السيوطي الديف

: المحقؽ ى(ٕٖٖٔ)ت  مقاسميل (التأويؿ محاسفتفسير القاسمي ) .ٕٓ
، ط: بيروت العممية، الكتب دار: الناشر ،السود عيوف باسؿ محمد
 ى.ٛٔٗٔ األولى

 ،الديف شمس حسيف محمد: المحقؽ ،البف كثير العظيـ القرآف تفسير .ٕٔ
  .ىٜٔٗٔ األولى، ط: بيروت العممية، الكتب دار: الناشر

)ت منصور الماتريدي  يبأل فسير الماتريدي )تأويبلت أىؿ السنة(ت .ٕٕ
 ،دار الكتب العممية: الناشر، مجدي باسمـو /د: المحقؽ، ى(ٖٖٖ

 .ـٕ٘ٓٓى ٕٙٗٔاألولى ، ط: بيروت، لبناف
، ى(ٓ٘ٗ)ت  الماوردي الحسف يبأل (والعيوف النكت) الماوردي تفسير .ٖٕ

 الكتب دار: الناشر ،الرحيـ عبد بف المقصود عبد بف السيد: المحقؽ
 .لبناف، بيروت ،العممية

شركة : الناشر ى(ٖٔٚٔ)ت حمد بف مصطفى المراغي ألتفسير المراغي  .ٕٗ
األولى ، ط: مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحمبي وأوالده بمصر

 .ـٜٙٗٔى ٖ٘ٙٔ
وىبة بف مصطفى  /د: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنيج .ٕ٘

 ى.ٛٔٗٔالثانية : ، طدمشؽ –دار الفكر المعاصر : ط: الزحيمي
، ى(ٓٔٚ)ت  منسفيل (التأويؿ وحقائؽ التنزيؿ مدارؾتفسير النسفي ) .ٕٙ

 الديف محيي: لو وقدـ راجعو، بديوي عمي يوسؼ: أحاديثو وخرج حققو
ى ٜٔٗٔ األولى، ط: بيروت الطيب، الكمـ دار: الناشر، مستو ديب

 .ـٜٜٛٔ
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٔٔٗٔ 

 – الجديد الجيؿ دار: الناشر الحجازي، محمود محمدل الواضح التفسير .ٕٚ
 ى.ٖٔٗٔ العاشرة، ط: بيروت

مجموعة مف العمماء بإشراؼ مجمع لالتفسير الوسيط لمقرآف الكريـ  .ٕٛ
المطابع  الييئة العامة لشئوف: الناشر ،البحوث اإلسبلمية باألزىر

  (.ـ ٖٜٜٔ= ى ٗٔٗٔـ( ) ٖٜٚٔ= ى ٖٜٖٔاألولى، )، ط: األميرية
 محمد /د :تحقيؽ ،ى(ٖٔٓٔ ت) مِمناويل التعاريؼ ميمات عمى التوقيؼ .ٜٕ

 ى.ٓٔٗٔ األولى :ط دمشؽ، بيروت، المعاصر، الفكر دار الداية، رضواف
: المحقؽ، ى(ٖٓٔ)ت  الطبري جرير بفالالقرآف  تأويؿ في البياف جامع .ٖٓ

ى ٕٓٗٔ األولى، ط: الرسالة مؤسسة: الناشر ،شاكر محمد أحمد
 .ـٕٓٓٓ

براىيـ  ،أحمد البردوني: حقيؽت، مقرطبيل الجامع ألحكاـ القرآف .ٖٔ وا 
 .ـٜٗٙٔى ٖٗٛٔ الثانية: ، طالقاىرة ،دار الكتب المصرية ،أطفيش

: المحقؽ، ى(٘ٚٛ)ت  ثعالبيلم القرآف تفسير في الحساف الجواىر .ٕٖ
: الناشر، الموجود عبد أحمد عادؿ والشي  معوض عمي محمد الشي 
 ى.ٛٔٗٔ األولى، ط: بيروت ،العربي التراث إحياء دار

 ، بيروت ،الفكر دار: الناشر ،المنثور لمسيوطي الدر .ٖٖ
 المعطي عبد /د: المحقؽ، ى(ٛ٘ٗ)ت  البييقي بكر النبوة ألبي دالئؿ .ٖٗ

 األولى، ط: لمتراث الرياف دار العممية، الكتب دار: الناشر ،قمعجي
 .ـٜٛٛٔى ٛٓٗٔ

 الميدي الرزاؽ عبد: المحقؽ، ى(ٜٚ٘)ت  الجوزي البف المسير زاد .ٖ٘
 ى.ٕٕٗٔ األولى، ط: بيروت – العربي الكتاب دار: الناشر
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٕٔٔٗ 

 .العربي الفكر دار: ، طى(ٜٖٗٔ)ت  زىرة بيأل التفاسير زىرة .ٖٙ
صؿ لغوي واحد في أعجاز في تنوع الصيغ الصرفية المشتقة مف سر اإل .ٖٚ

: ط ،بيروت ،دار البشير، مؤسسة الرسالة ،عودة منيع القيسي :القراف
 .ـٜٜٙٔاألولى 

 بوالؽ مطبعة: الناشر، ى(ٜٚٚ)ت  الشربيني مخطيبل المنير السراج .ٖٛ
 ى.ٕ٘ٛٔ القاىرة ،(األميرية)
 أحمد: تحقيؽ ،ى(ٖٜٖ)ت  مجوىريل العربية وصحاح المغة تاج الصحاح .ٜٖ

 الرابعة، ط: بيروت ،لممبلييف العمـ دار: الناشر ،عطار الغفور عبد
 .ـٜٚٛٔى ٚٓٗٔ

 مصطفى /د :تحقيؽ (،المختصر الصحيح الجامع) البخاري لئلماـ صحيح .ٓٗ
، دمشؽ جامعة ،الشريعة كمية في وعمومو الحديث أستاذ البغا ديب

 ـ.ٜٚٛٔى ٚٓٗٔ الثالثة، ط: بيروت ،اليمامة ،كثير ابف دار: الناشر
 ا رسوؿ أمور مف المختصر الصحيح المسند جامعصحيح البخاري ) .ٔٗ

-  - ناصر بف زىير محمد :المحقؽ ،لبخاريا لئلماـ (وأيامو وسننو 
 ى. ٕٕٗٔ األولى، ط: النجاة طوؽ دار: الناشر ،الناصر

: الناشر ،ى(ٕٕٗٔ)ت  لموادعي النزوؿ أسباب مف المسند الصحيح .ٕٗ
 .ـٜٚٛٔى ٛٓٗٔ الرابعةط:  ،القاىرة ،تيمية ابف مكتبة

 ،الجيؿ دار: الناشر، مسمـ لئلماـ (الصحيح الجامعمسمـ ) صحيح .ٖٗ
 .بيروت ،الجديدة األفاؽ دار+  بيروت

 لمطباعة الصابوني دار: الناشر ،الصابوني عمي محمدل التفاسير صفوة .ٗٗ
 .ـٜٜٚٔى ٚٔٗٔ األولى، ط: القاىرة ،والتوزيع والنشر
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٖٔٔٗ 

عبد : حقيؽت: صديؽ حسف خاف القنوجي: القرآف مقاصد في البياف فتح .٘ٗ
 .ـٕٜٜٔى ٕٔٗٔلمكتبة العصرية ، اا بف إبراىيـ األنصاري

: تحقيؽ، فتح الرحمف بكشؼ ما يمتبس في القرآف ألبي زكريا األنصاري .ٙٗ
ى ٘ٓٗٔ األولى: ط ،لبناف ،بيروت ،عالـ الكتب ،محمد عمي الصابوني

 ـ.ٜ٘ٛٔ
  .ـٕٗٓٓدار المعرفة، بيروت  ،فتح القدير لمشوكاني .ٚٗ
، محمد نعيـ العرقسوس: حقيؽت ،أباديالفيروز : القاموس المحيط .ٛٗ

 .ـٕ٘ٓٓى ٕٙٗٔالثامنة : ، بيروت، طمؤسسة الرسالة: الناشر
المجمة  ،نور الديف الخادمي: القواعد الفقيية المتعمقة باألمف الشامؿ .ٜٗ

 ، ٕٗ، العدد ٕٔالعربية لمدراسات األمنية والتدريب، المجمد 
: الناشر ،ى(ٖٛ٘)ت  مزمخشريل التنزيؿ غوامض حقائؽ عف الكشاؼ .ٓ٘

 ى.ٚٓٗٔ الثالثة، ط: بيروت ،الكتاب دار
 اإلماـ: تحقيؽ ،ى(ٕٚٗ)ت  مثعمبيل القرآف تفسير عف والبياف الكشؼ .ٔ٘

، لبناف ،بيروت العربي، التراث إحياء دار: عاشور الناشر بف محمد أبي
 .ـٕٕٓٓى ٕٕٗٔ األولىط: 

 عمي محمد تصحيح: المحقؽ، ى(ٔٗٚ)ت  مخازفل التأويؿ لباب .ٕ٘
 ى.٘ٔٗٔ األولى، ط: بيروت ،العممية الكتب دار: الناشر، شاىيف

 أحمد عادؿ الشي : المحقؽ، ى(٘ٚٚ)ت  عادؿ بفال عمـو في المباب .ٖ٘
 ،العممية الكتب دار: الناشر، معوض محمد عمي والشي  الموجود عبد

 .ـٜٜٛٔى ٜٔٗٔ األولى، ط: لبناف، بيروت
 ى.ٗٔٗٔ ـٜٜٙٔ الثالثة ط: ،بيروت ،صادر دار ،منظور البف العرب لساف .ٗ٘
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 نعمة األمن في القرآن الكريم
 )دراسة موضوعية(

ٔٔٗٗ 

 عبدالشافي عبدالسبلـ :المحقؽ ،ى(ٕٗ٘ )ت عطية بفال الوجيز المحرر .٘٘
 ى.ٕٕٗٔ األولى، ط: بيروت ،العممية الكتب دار: الناشر ،محمد

: القادر الرازي، تحقيؽ محمد بف أبي بكر بف عبدلمختار الصحاح  .ٙ٘
 ، ـٜٜ٘ٔى ٘ٔٗٔبيروت  ،مكتبة لبناف ناشروف: محمود خاطر

: تحقيؽ، ى(٘ٓٗ)ت  منيسابوريل لمحاكـ الصحيحيف عمى المستدرؾ .ٚ٘
، ط: بيروت ،العممية الكتب دار: الناشر ،عطا القادر عبد مصطفى
 ـ.ٜٜٓٔى ٔٔٗٔ األولى

مرعشمي،  نديـ تحقيؽ: ،االصفياني مراغبل الكريـ القرآف ألفاظ مفردات .ٛ٘
  .ـٕٜٚٔالكتاب العربي دار 

 المعروؼ محمد بف الحسيف القرآف ألبي القاسـ غريب في المفردات .ٜ٘
 ،الداودي عدناف صفواف: المحقؽ ى(ٕٓ٘)ت  األصفيانى بالراغب
 ى.ٕٔٗٔ األولى، ط: بيروت ،دمشؽ ،الشامية الدار القمـ، دار: الناشر

مجمة حراء،  ،الشاىد البوشيخي /أ.د: مفيـو األمف في القرآف الكريـ .ٓٙ
  .ـٕٛٓٓديسمبر(  -)أكتوبر  ٖٔ: العدد

عبدالسبلـ ىاروف، دار : ت ،ى(ٜٖ٘)ت  فارس بفال مقاييس المغة .ٔٙ
 .ـٜٜٚٔالفكر، دمشؽ 

المجمة العربية  اليويمؿ،إبراىيـ : مقومات األمف في القرآف الكريـ .ٕٙ
  .ٜٕ، العدد ٘ٔلمدراسات األمنية والتدريب، المجمد 

زاؽ الحمص: نظرات في كتاب ا .ٖٙ  ،الطيبدار الكمـ  ،ِىشاـ عبد الرَّ
 ى.ٖٕٓٓالخامسة : ط ،دمشؽ

 


