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 الُملخَّص
 

 :التفسير وعلوم القرآن ، ماجستير في مال اهلل عبد الرحمن مال اهلل الجابر
 .م2017 يناير

 المنهاج القرآني في تقويم العاطفة تجاه األهل والعشيرة.العنوان: 
 األستاذ الدكتور/ محمد آيدين.لمشرف على الرسالة: ا

إذ إهنا جزٌ   ئيس من تكو ن اإلنسان،  اع ىن القرآن الكرمي باحلد ث عن عواطف اإلنسان وعاجلها؛
 وذات أثر بالغ يف حياته، وقد ت حكم فيه بالكلّية مامل  ضبطها الشرع.

ومل  رد لفظ العاطفة صرحياً يف القرآن الكرمي، وإمنا و دت معاين أخرى بكثرة تدل على اجلان  العاطفي، 
ان لنفس والقل ، ومها الوعا ان اللذان حي و مثل: احل  والكره، واخلوف واخلشية، وحنو ذلك، بل و د لفظ ا

 العاطفة بكافّة أشكاهلا، فالعاطفة حملها القل ، أو النفس، وهلا أثر بالغ يف سلوك اإلنسان.
و قصد بالعاطفة يف االصطالح شعو  أليم أو ساّ  ثاب  يف النفس حول شي  معني، و كون ذلك من  

 ذا الصدد  شري القرآن الكرمي إليها من خالل عاطفة األبوة والشفقةخالل املشاهدة أو السمع أو ال فكري، ويف ه
جتاه األبنا ، وكذلك عاطفة األنبيا  عليهم الصالة والسالم جتاه أتباعهم، وعاطفة الزوج جتاه زوجه، وكذا عاطفة 

والعشرية،  لاألخّوة بني اإلخوة، إىل غري ذلك، وقد تنوع  أسالي  القرآن الكرمي يف عرض العاطفة جتاه األه
تشر ع بعض  ، وتا ة من خالل-األمر أو النهي–ف ا ًة  عرضها بأسلوب القصة، وتا ة بأسلوب ال وجيه املباشر 

األحكام الفقهية، وبنا  على ذلك، مت اس نباط جمموعة من القيم الوجدانية واالج ماعية والسلوكية، اليت هلا بالغ 
هي يف يم تشّكل شخصية املسلم امل زنة، وتقّوي إ ادته، وهتّذب أخالقه، و األثر يف حياة الفرد واجمل مع؛ إذ إن الق

 نفس الوق  حتفظ أمن اجمل مع، وتقلل من وقوع الشر فيه.
و ع مد البحث على املنهاج الوصفي ال حليلي ملعرفة موقف القرآن الكرمي من تقومي العاطفة جتاه األهل 

عاطفة وضوابطها القرآنية اليت مت اس ن اجها من خالل ت بع آ ات الوالعشرية، ومعرفة جمموعة من مقاصد العاطفة 
جتاه األهل والعشرية، فبمعرف ها واالل زام هبا، ت بنّي لنا احلكمة من حرص القرآن الكرمي على تقومي العاطفة 

 اإلنسانية.
لعشرية على اوقد توصل  الرسالة إىل كون العاطفة مقّومة يف القرآن الكرمي بشكل عام وجتاه األهل و 

 وجه اخلصوص.



 د

Abstract 
The noble Quran takes care of addressing and talking about the 

emotions of human beings, which form a fundamental part of their entity and 

have a profound impact on their lives; they (their emotions) can even 

completely control them unless they are governed by the Sharia.  

The word ‘emotion’ does not explicitly occur in the noble Quran. 

Nevertheless, other meanings that denote the emotional aspect, such as love, 

hatred, fear, and awe, are mentioned therein. The Quran also includes the 

words ‘soul’ and ‘heart’, the two receptacles that contain the emotions in all 

their different forms. Indeed, emotions lie within a person’s heart and deeply 

affect his attitude. 

Linguistically, an emotion is a feeling of pain or joy that settles within a 

soul regarding a certain thing, and this happens through seeing, hearing, or 

thinking. In this respect, the Quran refers to it in the form of emotions felt by 

parents towards their children, by the prophets towards their followers, by a 

husband towards his wife, by brothers towards one another, and so on. The 

Book of Allah uses a variety of methods in order to present the emotions that 

a person feels towards his family and relatives. To this end, it sometimes 

resorts to storytelling, direct instruction (commands and prohibitions), or the 

enactment of some rulings related to Fiqh. Based on this, a group of emotional, 

social, and behavioral values which have a profound effect on the lives of 

individuals and society were derived. In fact, values build the balanced 

character of a Muslim, strengthen his will, and refine his manners while they 

also keep society safe and undermine evil.  

The study relies on the descriptive and analytical approach to realize 

the Quran’s stance on the rectification of emotions towards one’s family and 

relatives and to know a body of the objectives of emotions and their Quranic 

regulations which were derived through examining the verses that speak about 

the emotions that a person has towards his family and relatives. Thus, we will 

clearly see the wisdom behind the Quran’s keenness on reforming human 

emotions.  

The treatise has finally concluded that the noble Quran rectifies 

emotions in general and those shown to one’s family and relatives in particular.  
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 شكر وتقدير

على أن أعانين على هذا البحث ووفقين لطل  العلم،  أتوجه باحلمد والشكر هلل 
صى، فله احلمد والشكر والثنا  احلسن.ومنَّ عليَّ بنعم كثرية الت ع  دُّ وال حت 

مث أتوجه بالشكر وال قد ر إىل جامعة قطر، خلدم ها للعلم وطالبه، وهتيئة السبل املالئمة 
 هلم.

كما أتوجه بالشكر وال قد ر والدعا  لألساتذة األفاضل يف كلية الشر عة والد اسات 
يلي لنيل وافقة عليه، ليكون  سالة حبث تكماإلسالمية على تشجيعي وقبول هذا املوضوع وامل
 د جة املاجس ري يف تفسري القرآن الكرمي وعلومه.

كما أتقدم بالشكر وال قد ر وخالص الدعا  لفضيلة الشي  اجلليل، واملريب الفاضل، 
، ه اهلل و عاهحفظ- وعلوم القرآن األس اذ الدك و / حممد بن مصطفى آ د ن، أس اذ ال فسري

هذه الرسالة، على ما قّدم من توجيهات ونصائح وإ شادات، صاح  ذلك املشرف على 
تواضع وسعة صد  ودماثة أخالق وحسن توجيه، فلقد أفدتُّ من علمه ومن مس ه وخلقه، 

 شكر اهلل له وبا ك يف علمه، وأصلح ذ   ه، وأمدَّ يف عمره على طاع ه.
اً فمن كان صواب  وهذا جهد بشري وحسيب أين بذل  جهدي واس فرغ  وسعي، فإن

 اهلل، وإن كان خطئاً فمن نفسي والشيطان، وأس غفر اهلل وأتوب إليه.
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  المقدمة

منهاجًا للحياة كلها، والصالة والسالم على من بعثه اهلل  القرآناحلمد هلل الذي أنزل 
  ات احلياةمنهج القرآن يف كل ذ ة من ذمبا فيهم األهل والعشرية بشريًا ونذ رًا ليبني للناس 

َهاًجا}  ؛أما بعد ،[48: املائدة]سو ة  {ِلك لٍّ َجَعْلَنا ِمْنك ْم ِشْرَعًة َوِمنتْ
الفرد  ،فإن القرآن الكرمي حي وي على تفاصيل جزئية يف كثري من جوان  حياة اإلنسان

واجمل مع ويف طبيعة احلياة والكون، وامل أمل يف القرآن الكرمي ليدهش كذلك لغناه وغزا ته 
باجلوان  النفسية والعاطفية، وليس من طر قة أفضل ملعرفة الكم اهلائل من احلياة العاطفية يف 

 مع عواطف القرآن الكرمي من أن  عكف اإلنسان على ك اب اهلل قرا ًة ود اسًة وتدبراً وتفاعالً 
 حدث عنها اليت ت فيما   علق بقصص األنبيا  اآل ات، ومع مشاعر الشخصيات الكثرية

 اآل ات الكرمية.
 يفوحيث إن القرآن الكرمي اع ىن باحلد ث عن عواطف اإلنسان وعاجلها، فوجدته 

صو ة بقد عرض موضوع تقومي العاطفة جتاه األهل والعشرية سو ه املخ لفة وآ اته امل عددة، 
 تس حق البحث والد اسة.

 :موضوعأهمية ال
إن تناول موضوع العاطفة يف ضو  القرآن الكرمي، هو لون عظيم من ألوان إعجازه، 

هو مصطلح حد ث ومعاصر،  ودليل على أن القرآن الكرمي صاحل لكل زمان ومكان؛ إذ
 ،  القرآن الكرميضو لذا كان علينا أن ند سه يف  ؛ س خدمه علما  علم النفس والرتبية بكثرة

 وضوابطه. وقيمهمرادفاته أسلوبه يف طرح املوضوع، ومعرفة من خالل معرفة 
ها غر زة جبلية يف اإلنسان، جا  القرآن الكرمي ب قومي والعشريةفالعاطفة جتاه األهل 

 وضبطها كما سنرى ذلك من خالل هذا البحث بإذن اهلل تعاىل.

 :الموضوعأسباب ا تيار 
 منها: ،املوضوعهذا هناك أسباب كثرية الخ يا  

معرفة منهج القرآن الكرمي يف تقومي العاطفة جتاه األهل والعشرية، وتأصيله تأصيالً  .1
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 شرعّياً.
 تعّلق املوضوع بالقرآن الكرمي. .2
حرصي على ال شرف خبدمة ك اب اهلل تعاىل، وشغفي بكل ما  وضح أنه ك اب  .3

 .ياةهدى وشفا  ومنهاج ح وهومعجز، 
طل  اس كمال برنامج املاجس ري؛ حيث إنين اخرتت  موضوعاً   علق بالقرآن الكرمي،  .4

 أطمح من خالله اإلضافة يف أسلوب جد د ويف ثوب جد د.

 :مشكلة البحث
 جا ت الد اسة ل جي  عن األسئلة اآلتية:

 ؟كيف قوم القرآن العاطفة اإلنسانية .1
 ؟اس خدمها القرآنما املصطلحات املرادفة للعاطفة اليت  .2
 ؟والضوابط اليت تؤدي إىل تقومي العاطفة جتاه األهل والعشرية املقاصدما أهم  .3
 ؟ما اآلثا  اليت حيققها القرآن الكرمي ب قومي العاطفة اإلنسانية على الفرد واجمل مع .4

 الدراسات السابقة:
اسة سابقة   حس  اّطالعي يف فها س املك بات تبنّي يل أنه مل  سبق هذا املوضوع أي د

خا جها، فاملوضوع هبذا العنوان  ع رب األول من نوعه يف هذا اجملال، وهناك  داخل دولة قطر أو
بعض الد اسات ت شابه مع هذا املوضوع يف جزئّية من جزئّياته، وكل من ك   يف هذا املوضوع 

 تناوله من اجلان  النفسي والرتبوي أو من خالل العالقات األسر ة.
قد حصل  و  اً مس وفياً األهداف اليت أ  د البحث فيها يف هذا املوضوع،أجد حبث فلم

 هي:و  يف النها ة على هذه القائمة من األحباث، ووجدهتا خت لف عما أ  د البحث فيه،
العاطفة يف القرآن الكرمي، إعداد: بدو  سند املطريي، وهو ك اب مطبوع، دا  اقرأ للنشر  .1

صفحة، ومضمونه يف ح  الذات والعالقات اإلنسانية، 135م،  قع يف 2005وال وز ع، 
حيث تعمق الباحث يف تفاصيل اجلان  العاطفي، ف حدث عن مخسة عشر لونًا من 
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ألوان العاطفة اليت ت علق جبان  احل ، وعرب عنها بألوان احل ، وهي تشمل أجزا  كبرية 
 من جوان  احلياة اإلنسانية.

ري يف أصول املاجس  ،  سالةإعداد سلوى سليم شليب ،كرميالعالقات األسر ة يف القرآن ال .2
م 2007 ،الد ن بكلية الد اسات العليا يف جامعة النجاح الوطنية يف نابلس، فلسطني

 .)غري مطبوعة(
 العالقتات وت تضمن الكترمي، القترآن يف األسر ة العالقات د اسة إىل هتدف وهذه الرسالة

  اإلنسانب اإلسالم اه مام مدى إلبراز باآلبا ؛ واألبنا  ،باألبنا  اآلبا  وعالقة الزوجية،
 .واجبات وعليه حقوق له بشري كمخلوق

 ،العالقات األسر ة يف بعض بيوت األنبيا  عليهم الصالة والسالم من خالل القرآن الكرمي .3
 عةباجلام الد ن وأصول الدعوة ، كليةإعداد آل سيد الشي  خالد ، سالة املاجس ري

 .ه، )غري مطبوعة(1432يف املد نة املنو ة  اإلسالمية
 ألسر ةا العالقات عليها قام  اليت واألسالي  األسس، إبراز إىل الد اسة هذه وتسعى

حياهتم  يف همم تربوي جبان  والسالم، وتعىن الصالة عليهم األنبيا  بعض بيوت يف
 عاملهمت وأسلوب بيوهتم داخل األسر ة العالقات جان  وهو أال والسالم، الصالة عليهم

 .إليهم الناس أقرب مع
)حبث  أمحد بن سعود السيايبإعداد  (،العالقات األسر ة منوذجاً )احل  يف القرآن الكرمي  .4

 للفكر امللكية البي  آل مؤسسة مؤمتر إىل مقدم ،(ةو ق 16صغري عدد صفحاته 
حبه عن م، ويف هذا البحث   كلم صا2007اهلامشية،  األ دنية اإلسالمي، باململكة

 العالقات يف احل  مبيناً  العقدي، اإلمياين واحل  الغر زي الفطري احل  بقسميه احل 
  األسر ة، قاتالعال يف الغر زي، وكذلك عن احل  الفطري احل  على وأنه  نبين األسر ة
 وح  اإلخوة، وح  واألحفاد، األوالد وح  الزوجة، وح  واألجداد، الوالد ن كح 

 .األقا ب وح  األ حام،



4 

 وهناك  سائل تكلم  عن العشرية يف القرآن الكرمي، لكنها مل تربطها مبوضوع العاطفة.
ويف النها ة توصل  إىل عدم توفر مثل هذا املوضوع ضمن قاعدة املعلومات يف الرسائل 
اجلامعية، وكذلك املصاد  اليت  جع  هلا من أجل الد اسة وجدهتا قد طرح  املوضوع من 

 علقة مومل أقف على د اسة تأصيلية م خصصة  كما سبق،  عامةالسالمية اإلفية ثقاالناحية 
 .القرآن الكرميب

 أسأل أن ، واهللَ فكان حبثي هذا حماولة للقيام بد اسة املوضوع يف ضو  القرآن الكرمي 
 جيعله عمالً مبا كاً، وأن  وفقين و سددين يف القول والعمل.

 منهجية البحث:
اذج من هو املنهج املوضوعي ال قوميي، وذلك من خالل ذكرسيكون منهجي يف البحث 

بيل املثال ال وهي على ساآل ات القرآنية اليت ت حدث عن العاطفة جتاه األهل والعشرية، من 
احلصر؛ ألن هذا املوضوع  صع  حصره، مت ذلك من خالل اس قرا  اآل ات ملعرفة أسلوب 

ة موضوع العاطفة جتاه األهل والعشرية، واس نباط بعض القيم القرآنيالقرآن الكرمي يف عرض 
 ال قوميية للعاطفة، ومعرفة بعض املقاصد والروابط اليت جتمع بني اآل ات بعضها ببعض، وبعض

 ضوابط اليت ت بنّي لنا املنهاج القرآين املراد لنا اتباعه.
 اخلطوات اآلتية: واملنهج مت تطبيقه من خالل

 ت املعاصرةواملقاالوبعض الك   ،  ات القرآنية من أمهات ك   ال فسريتفسري اآل .1
 .اليت اع ن  باملوضوع

 .إىل سو ها، وبيان أ قامها مع تشكيلها الكرميةعزو اآل ات  .2
ختر ج األحاد ث النبو ة بذكر  قم احلد ث واجلز  والصفحة، ونقل حكم العلما   .3

 عليها ما أمكن.
 ل الوصول إىل املعلومات.إعداد فهرس خيدم البحث و سهّ  .4
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  طة البحث:
 .وخامتة ،وثالثة فصول ،قسم  البحث إىل مقدمة ومتهيد

واملقدمة تش مل على أمهية املوضوع، وأسباب اخ يا ه، ومشكلة البحث، 
 والد اسات السابقة فيه، ومنهجية البحث فيه.

غر زة العاطفة، ونظرة عامة حول بعض الكالم عن حي وي على  والتمهيد
 مصطلحات البحث.

 العاطفة واألساليب التي استخدمها القرآن الكريم في عرضها : األول الفصل
 .تجاه األهل والعشيرة

 العاطفة ومدلوالتها: األول المبحث. 
 وفيه مخسة مطال :

 .معىن العاطفة لغة واصطالحاً : األول املطل  -
 .مرادفات العاطفة يف القرآن الكرمي: الثاين املطل  -
 .حمل العاطفة عند اإلنسان: الثالث املطل  -
 املطل  الرابع: الفرق بني العقل والعاطفة. -
 املطل  اخلامس: املراد بالعاطفة يف القرآن الكرمي. -

 تجاه عاطفةال عرض في الكريم القرآن األساليب التي استخدمها: الثاني المبحث 
 .والعشيرة األهل

 وفيه ثالثة مطال :
 من عشريةوال األهل جتاه العاطفة عرض يف الكرمي القرآن أسلوب: األول املطل  -

 .القرآين القصص خالل
 من العشريةو  األهل جتاه العاطفة عرض يف الكرمي القرآن أسلوب: الثاين املطل  -

 .املباشرة ال وجيهات خالل
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 العشريةو  األهل جتاه العاطفة عرض يف الكرمي القرآن أسلوب: الثالث املطل  -
 .األحكام آ ات خالل من

 شيرةوالع األهل تجاه للعاطفة التقويمية القرآنية القيم: الثاني الفصل. 
 أهميتها وبيان القيم تعريف: األول المبحث. 

 وفيه مطلبان:
 .واصطالحاً  لغةً  القيم تعر ف: األول املطل  -
 .القيم أمهية بيان: الثاين املطل  -

 عشيرةوال األهل تجاه للعاطفة التقويمية القرآنية القيم: الثاني المبحث. 
 وفيه ثالثة مطال :

 .وجدانية قيم: األول املطل  -
 املودة قيمة. 
 الرمحة. قيمة 

 .اج ماعية قيم: الثاين املطل  -
 الرب قيمة. 
 الصلة. قيمة 
 وال عاضد. ال ناصر قيمة 
 وال كامل. ال عاون قيمة 

 .سلوكية قيم: الثالث املطل  -
 اإلحسان قيمة. 
 والصرب. باحلق وال واصي ال ناصح قيمة 
 املعروف. قيمة 
 اإلقساط. قيمة 
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 األهل اهتج العاطفة تقويم في القرآنية والضوابط المقاصد: الثالث الفصل 
 .والعشيرة

 شيرةوالع األهل تجاه العاطفة تقويم في القرآنية المقاصد: األول المبحث. 
 وفيه مخسة مطال :

 .اخللق من والغا ة ال ألّه مقصد: األول املطل  -
 .احلسنة األسوة مقصد: الثاين املطل  -
 .واالج ماع األلفة مقصد: الثالث املطل  -
 .العدالة مقصد: الرابع املطل  -
 .والصلة الرب مقصد: اخلامس املطل  -

 العشيرةو  األهل تجاه العاطفة تقويم في القرآنية الضوابط: الثاني المبحث. 
 وفيه س ة مطال :

 .الشرك ولو مع األسر ة العاطفة بقا  ضابط: األول املطل  -
 .و سوله هلل والعشرية األهل حمادة ولو مع املودة اس مرا  ضابط :الثاين املطل  -
 ألهلا قبل من الكفر اس حباب مع املواالة اس مرا  ضابط: الثالث املطل  -

 .والعشرية
 .شي  كل  على و سوله اهلل حمبة تقدمي مفهوم: الرابع املطل  -
 .الزوجية ان فا  مع الزوجني بني الفضل بقا : اخلامس املطل  -
 .احملا بني غري الكفر أهل من وغريهم بالقرابة الوصية: السادس املطل  -

 .البحث  اتمة -
 فهرس اآليات القرآنية. -
 .فهرس األحاديث النبوية -
 .والمراجع المصادر -
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 التمهيد

 :لمحة عن غريزة العاطفةأواًل: 
، وهو العليم فطرةال اإلنسان وضع يفالعاطفة فطرة بشر ة، واهلل سبحانه وتعاىل هو الذي 

للَِّطيف  َأاَل  َتْعَلم  َمْن َخَلَق َوه َو ا} كما قال جل وعال:  ، ليكون سعيدًا يف الدنيا واآلخرة،به
َها نَّاسَ ال َفطَرَ  الَّيِت  اللَّهِ  ِفْطَرتَ }وكما قال سبحانه وتعاىل:  ،[14:امللك]سو ة  {اخْلَِبري   ]سو ة  {َعَليتْ

وعال قد خلق اإلنسان قبضة من طني، ونفخة من  وح، وجعل له عقالً  فإنه جلّ  ،[30:الروم
 . فكر، وعاطفًة تؤثر

؛ لعاطفةلئال  شذ، وحيكم ا ؛ شرعًا  وجه العقلاهللأنزل  ،وعاطف ه اإلنسان عقلني وب
لئال تند، وبال ايل فإن طبيعة اإلنسان وخصيص ه البشر ة أن العاطفة جز  أساس فيه، بل جز  

إن اإلنسان يف حقيقة األمر جمموعة من العواطف، وك لة من املشاعر، عنده ح  مميز له؛ ف
م دفق، وقد  عرت ه أحيانًا بغض ال حد ملن هاه يف االن صا  للنفس، أو تدبري الكيد لذلك 
املبغض، وكذلك عنده  احة وطمأنينة، و عرت ه قلق وهم، وأحيانًا  كون يف صو ة من األنس 

ة يف نفس من صو  العاطف أنواع كون يف وق  من ال ربم والضيق وكل هذا واالنشراح، وأحياناً 
اإلنسان، واحلق أن اإلنسان بال عاطفة، كجثة هامدة، ألن العضالت واجلوا ح واملفاصل املكونة 
للجسم البشري ليس  هي اليت تعرب عن كنه اإلنسان، بقد  ما  عرب عنه قلبه وعاطف ه، 

أثر،  رى أو كأن قلبه من صخر ال    ع يف تعبرياتنا كأنه حجر،فاإلنسان بال عاطفة كما نسم
 شف اه رتالفواجع فال  ه ز له جفن، وال خيفق له قل ،  رى املباهج واملناظر اجلميلة، فال تف

عن االب سامة، وال جتد يف عينيه بر ق سعادة، إن هذا يف حقيقة األمر ك لة من صخر، أو 
 .(1)رأمسن  ليس فيه أ ة مشاع

 اهلل  ة جبلهوفطرة وجبلّ  إذًا فالعاطفة أصاًل هي جز   ئيسي من تكو ن اإلنسان،
 عليها.

                                           

 (. (islamweb.netحماضرة مفرغة يف موقع الشبكة اإلسالمية،  العاطفة والدعوة،بادحدح، علي بن عمر،  (1)
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 :المنبثقة من القرآن الكريم اإليمانيةالعاطفة ثانًيا: 
املراد من العاطفة اإلميانية ما حيمل على مجيل ال أثر، وحسن ال جاوب، وقوة االنطالق، 

ها على العاطفة اهلوجا  اليت تعمي وتصم وحتمل صاحب وعظم ال أثري اإلمياين، وليس املراد تلك
ندم، وإمنا قل  ال ال سرع وعدم ال بصر يف العواق ، وإىل ا تكاب ما  ندم عليه بعد ذلك أشدّ 

ملراد فإن ا ،هذا ألن الناس قد شاع فيهم أنه إذا قيل: ذا  جل عاطفي أو تلك امرأة عاطفية
 .(1)ظر يف العواق بالعاطفة هنا هو ال سرع، وهوج وعدم الن

د والعاطفة الد نية القو ة قد حفظ اهلل تعاىل هبا اإلسالم وأهله قروناً طولية؛ إذ بسببها  عب
اهلل و وحد، وهبا حيافظ على الشعائر والعبادات، وألجلها جياهد يف سبيل اهلل تعاىل و قاتل، 

ل  وصغرت تضا وهي إن عظم  يف النفوس محل ها على ال ضحية بالغايل والنفيس، وإن 
 فإهنا حتمل النفوس على الشح والبخل وإ ثا  احلياة الدنيا واإلخالد إىل األ ض.

وملا كان هذا العصر قد ا تدى  دا  القسوة والشدة النامجني عن أسلوب احلياة املعاصرة 
اليت تسري فيها األمو  على وترية واحدة من املاد ة املغرقة اليت ليس فيها للعواطف النفسية 

فقس   ذه الِسمةهبوالرقائق اإلميانية كبري نصي ، ملا كان العصر كذلك فقد تأثر غال  أهله 
م، واضمحل  عواطفهم النفسية واإلميانية، وضعف  على إثر هذا العبادات فأصبح  هبقلو 

تؤدى بدون خشوع وال خضوع، وَقّل ال أثر والبكا ، وأصبح من الناد  يف جم معاتنا أن نشاهد 
 عاطفة إميانية قو ة جياشة، بّكا   قيقاً.  جالً ذا
العواطف اإلميانية سراج العبادات، فإن عظم  يف النفوس ا تق  العبادات، والعواطف  و 

كذلك أساس األخالق احلميدة كسالمة الصد ، وقوة اليقني، واإلخالص، والرقة، ومراعاة 
 اآلخر ن إخل...

انية، وأصاب شامل يف هذه العواطف اإلميواألمة اليوم قد اب لي  فيما اب لي  به بضعف 
املر   واليت عليها املعول يف اإلصالح وال غيري، فأصبح ،هذا الضعف الطوائف الصاحلة من األمة

 رى أشخاصًا  عملون لكنهم ال ميلكون من العاطفة اإلميانية ما  ؤثر يف املقابل أو حىت  ؤثر 
م كاد تدب فيها الروح، وأصبح  دعوهتفيهم أنفسهم، فصا وا  عملون كقوال  جامدة ال ت

                                           

ا ، اخلضتتتتتتتتتتر  األندلس دا  اإلسبببببببالمية، األعمال في وأهميتها اإليمانية العاطفة نظر: الشتتتتتتتتتتر ف، حممد موستتتتتتتتتتى،  (1)
 . 11م، ص 2001-ه1422
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وعباداهتم أشبه بوظيفة  مسية منها بشعائر إميانية تؤدى  غبة و هبة، وتنعكس على املر  صفاً  
هم م وحتجرت مآقيهم، وانعكس ذلك كله على حاهلم وتأثري هب، و قةً وكمااًل، فقس  قلو وجالالً 

صالح هؤال  بعيدون كل البعد عن اإل، ومثل إال قليالً  هنمفأصبحوا غري مؤثر ن فيمن  دعو 
 احلقيقي املطلوب.

وليس أمام املربني والدعاة سبيل للنجاح والنصر إال بنا  هذه العاطفة اإلميانية القو ة يف )
النفوس، وتربي ها على كثرة الذكر واخلشوع واالنكسا  واخلضوع بني  دي اهلل تبا ك وتعاىل، 

 دوااله مام الشد د بأحوال املسلمني، وال عاضد وال ناصر واإلخا ، هذا عْقد ال مفر منه، وعقْ 
ا كل هبمجيل ال بد من ال حلي به، و ن ج عن هذا عاطفة إميانية آسرة ال  قوم هلا شي ، و  أثر 

 من  آها وخالطها أحسن ال أثر وأمجله وأفضله.
 أما إذا اضمحل  هذه العاطفة فسيسود بني املؤمنني الربود واجلمود؛ فال  كاد  ل ف 

وقع   عاضدون، و قع بينهم الكالم مبعضهم إىل بعض، وال  كادون   آخون و  ناصرون و 
وز واهلمة الساقطة موقع األخذ العزمية والفالعمل، والدنا ا والسفاسف موقع املعايل والرفعة، 

 بالغنيمة.
نة الس ذا حكم اهلل تعاىل، وبه جرتههذا أمر ال مفر منه، وقضا  ح م ال  اد له، و 

صائ  وما وامل اليقني، فما نزل  باألمة الكوا ثالكونية، والناظر ألحوال األمة  علم هذا علم 
هم، م وقل  قينهم، وبردت عاطف هنحل  بساح ها النكبات واهلزائم إال عندما ضعف إميا

وأخلدوا إىل األ ض، وانقطع  منهم األشواق إىل السما ، وا تضوا الدنا ا و اضوها، واس بعدوا 
يف  إ جاع الناس إىل ما كانوا عليه طلبة العلممعايل األمو  وحا بوها، فإن أ دنا معشر الدعاة و 

و ة  قينهم، وإشعال م وتقهنماضيهم السعيد وجمدهم ال ليد فليس لنا من سبيل إال اال تفاع بإميا
عواطفهم اإلميانية، سبيل واحد ليس له ثان، وطر ق فرد ال بد من سلوكه، والشواهد على هذا 

 .(1)(أعظم من أن حتصر

                                           

 .13-11الشر ف، حممد موسى، املرجع السابق، ص  (1)
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 حول بعض مصطلحات البحث:ثالثًا: نظرة عامة 

سأحتدث هنا حبول اهلل عن مصطلحات البحث عدا مصطلح العاطفة؛ حيث سأتناوله 
 يف املبحث األول من الفصل األول بإذن اهلل تعاىل.

 .تحرير مصطلح المنهاج .أ
أَْ ًضا َسَلَكه   نَتَهَجه  وَ  اْلَواِضح ، َونَتَهَج الطَّرِ َق أَبَانَه  َوَأْوَضَحه   اللغة: الطَّرِ ق  يف املنهاج 
، (2)من هنج األمر إذا وضحاملنهاج الطر ق الواضح يف الد ن  قال الراغ : ،(1)َوبَابت ه َما َقَطعَ 

، وقيل: الدليل، وقيل: املنهاج الك اب وقال املربد: املنهاج الطر ق املس قيم، وقيل: املنهاج
 .(3)املنهاج األحكام االع قاد ة، وليس بشي 

، وقد  راد ِمْنه منهاج الد اسة ومنهاج ال تَّْعِليم (4)ه كما   بني الطَّر ق املس قيمفاملِنهاج  راد ب
 .(5)َوحَنْومهَا
 .تحرير مصطلح القرآن الكريم وكونه منهاجاً   .ب

 يف هذا الصدد سأتكلم عن القرآن الكرمي لغة واصطالحاً:
راَ ًة وق رآناً، األ وىل عن الزجاج، قَتْر اً وقِ من قَترَأَه   َتْقَرؤ ه  و َتْقر ؤ ه ، اأَلخرية  لغة:الكرمي القرآن 

 .عن اللحياين، فهو َمْقر و ٌ 
، ك ابًا وقت ْرآنًا وفت ْرقاناً، ومسي قت ْرآنًا ألَنه   سمى كالم الّله تعاىل الذي أَنزله على نبيه 

َأي مَجَْعه  ،[17:القيامة]سو ة  {َوق ْرآنَه   َجْمَعه   َعلَْينَا إِن  } وقوله تعاىل: ،جيمع السَُّو ، فَيض مُّها

                                           

م، 1999-ه1420بريوت، النموذجية، الدا -العصتتتتتتتتتتتتتتتر ة ، املك بةالصبببببببببببحاح مختاربكر،  أيب الرازي، حممد بن (1)
1/320. 

-من مطبوعات كلية الدعوة وأصتتتتول الد نتفسبببير الراغب األصبببفهاني،  الراغ  األصتتتتفهاين، احلستتتتني بن حممد، (2)
 .4/370م، 2001-ه1422 القرى،جامعة أم 

 .2/106م، 1997ه، 1417القاهرة، -دا  الفكر العريب ، الكامل في اللغة واألدب،املربد، حممد بن  ز د (3)
 .21/259اهلدا ة،  دا  القاموس، جواهر من العروس تاج حمّمد، بن الزبيدي، حمّمد (4)
 جممع؛ 1/144، م1978-ه1398العلمية  الك   دا  ،القرآن غريب نظر: ابن ق يبة، عبد اهلل بن مستتتتتتتتتتتتتتتلم،  (5)

 دا ط، الوسببببببببي المعجم، (النجا  حممد-القاد  عبد حامد-الز ات أمحد-مصتتتتتتتتتتتطفى إبراهيم)بالقاهرة  العربية اللغة
 . 2/957الدعوة، 
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 .(1)ِقراَ َته   :، َأي[18: القيامة]سو ة  {فَِإَذا قَترَْأنَاه  فَاتَِّبْع قت ْرآنَه  }وِقراَ ته، 
وهو: مصد  مرادف للقرا ة، مث نقل من هذا املعىن املصد ي وجعل امساً للكالم املعجز 

 .(2)من باب إطالق املصد  على مفعوله املنزل على النيب 
اع العلوم  وقيل: ألنه مجع أنو  ،وإمنا مسي قرآنًا لكونه مجع مثرات الك   السالفة املنزلة

 .(3)كلها
بواسطة جرب ل، املعجز  : "كالم اهلل املنزل على النيب هو يف االصطالح القرآن الكرمي

املبدو  بسو ة  ،املصاحف املك وب يف ،املنقول إلينا بطر ق ال واتر ،بلفظه ومعناه امل عبتد ب الوته
 .(4)"املخ وم بسو ة الناس ،الفاحتة

 .(5)"اسم ملا بني الدف ني من كالم اهلل"وقيل هو: 
وقيل هو: "الكالم املنّزل على الرسول، املك وب يف املصاحف، املنقول إلينا نقالً 

 .(6)م واتراً"
 .(7)من أول الفاحتة إىل آخر سو ة الناس" وقيل يف تعر فه هو: "اللفظ املنّزل على النيب 

وقيل أ ضًا يف تعر فه هو: " كالم اهلل املعجز، ووحيه املنّزل على نبيه حممد بن عبد اهلل 
"(8)، املك وب يف املصاحف، املنقول عنه بال واتر، امل عبد ب الوته. 

  ومن املؤكد أن كل هذه ال عر فات قاصرة يف حق القرآن الكرمي، ولقد وصف اهلل 

                                           

-ه1407 تبريو -دا  العلم للمال ني، الصببببحاح تاج اللغة وصببببحاح العربيةاجلوهري، إمساعيل بن محّاد، :  نظر( 1)
 .1/128، ه1414، بريوت –دا  صاد   ،لسان العرب؛ ابن منظو ، حممد بن مكرم، 1/65، م1987

 .1/14 مناهل العرفان في علوم القرآن،الز قاين، حممد عبد العظيم، :  نظر( 2)
-1394 ،هليئة املصتتتتتتتتتتتتتتر ة العامة للك ابا، اإلتقان في علوم القرآن الستتتتتتتتتتتتتتيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر، : نظر( 3)

 .68-1/67، م1974
مك بة  ،مباحث في علوم القرآنالقطان، مناع بن خليل،  ؛50ص ،إتقان البرهانعباس، فضتتتتتتتل حستتتتتتتن، :  نظر( 4)

 .20، صم2000-ه1421، املعا ف للنشر وال وز ع
 .5/92 ه،1420بريوت  العريب، الرتاث إحيا  دا  )تفسير الرازي(، مفاتيح الغيبالرازي، حممد بن عمر، ( 5)
-ه1419، دا  الك اب العريب إرشببباد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصبببول،الشتتتتوكاين، حممد بن علي، ( 6)

 .1/85، م1999
 .1/19، مناهل العرفان في علوم القرآنالز قاين، حممد عبد العظيم، ( 7)
  .6ص ،لمحات في علوم القرآنالصباغ، حممد بن لطفي، ( 8)
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 َرب   لَتَْنِزيل   َوإِن ه  } له تعاىل خمربًا عن ك ابه العظيم:ك ابه يف آ ات كثرية، من ذلك: قو 

وح   بِهِ  نََزلَ  . اْلَعالَِمينَ  ْنِذِرينَ  ِمنَ  لِتَك ونَ  قَْلبِكَ  َعلَى . اْْلَِمين   الرُّ  ان  بِلِسَ  . اْلم 

بِين   َعَربِي    .[195-192: الشعرا ]سو ة  {م 
 ِمنَ  الن اسَ  لِت ْخِرجَ  إِلَْيكَ  أَْنَزْلنَاه   . ِكتَاب   الر} وقال تعاىل أ ضًا يف ك ابه الكرمي:

 .[2-1:إبراهيم]سو ة  {اْلَحِميدِ  اْلَعِزيزِ  ِصَراطِ  إِلَى َرب ِهمْ  بِإِْذنِ  النُّورِ  إِلَى الظُّل َماتِ 
مْ  قَدْ  الن اس   يَاأَيُّهَا} وقال تعاىل يف ك ابه العز ز: مْ َرب   ِمنْ  َمْوِعظَة   َجاَءْتك   َوِشفَاء   ك 

د ورِ  فِي لَِما ْؤِمنِينَ  َوَرْحَمة   َوه ًدى الصُّ  .[57:  ونس]سو ة  {لِْلم 

 :منهاجاً  الكريم القرآن
إن نظرة واحدة إىل ما شرعه اهلل يف القرآن من أصول وقواعد، وما دعا إليه من آداب 
وسلوك، وسنن قومية جتعل املر   ؤمن من أعماق قلبه أن اإلسالم جعل هذه األمة، خري أمة 
أخرج  للناس، تقودهم إىل اخلري، وتوجههم إىل الغا ة املثلى وتدهلم على السعادة احلقيقية 

 .(1)األبد ة
، صلة  احلياة يف كل جوان  و صل اإلنسان بأخيه اإلنسان ، ربط العبد بربهاإلسالم د ن 

أتى  ،خالدتشر ع حمكم وعام و  فهوكرمية ال بغي فيها وال عدوان؛ فمن حيث عمومي ه ومشوله 
للثقلني:  و عاموهقية اليت تسمو باإلنسان إىل أعلى د جات الكمال، باألسس ال شر عية واخلل  

مان فهو صاحل لكل ز وموجه إىل الناس كافة، حيقق مصاحلهم يف كل عصر،  ،األنس واجلن
 .ومكان

إن عقيدة القرآن تع مد العقل وسيلة اإلقناع، واحلكمة أسلوب الدعوة إليها، والعلم ميزاناً 
 ومأوى، وطر قاً لبنا  الفكر واحلضا ة.

حسي للعقيدة، وال بد منها؛ ألن اإلميان ما  أما العبادة يف اإلسالم، فهي ترمجان صادق
 قه العمل، وهي باإلضافة لذلك طر ق لغرس  قابة اهلل يف السر والعلن يفوقر يف القل  وصدّ 

 بومبعد نا  عن كل شر، فهي هتذّ  ،القلوب املؤمنة، وتلك الرقابة مصد  دافع لكل خري
ام واخلاص، الرذ لة، وتدعو إىل اخلري العالنفس واملشاعر اإلنسانية، وترشد إىل الفضيلة ومقاومة 

                                           

م، 1984-ه1404، طبع ونشتر الدا  الستعود ة الموسوعة في سماحة اإلسالم، حممد الصتادق، عرجون(  نظر: 1)
33/42. 
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ة م ضامنة واألسرة يف اإلسالم قو  ،وتؤدي إىل توثيق الروابط والصالت االج ماعية واإلنسانية
 مرتابطة غري مفككة، جتمع بني أفرادها احملبة واملودة والرمحة والعطف بني الكبري والصغري، و ع ز

فككة خالفًا ملا يف الغرب أو الشرق؛ ألن األسرة املسلمون ببقا   ابطة األسرة قو ة غري م
 قرآنية. قيمحمكومة بضوابط وآداب و 

املؤمنات ، واملؤمنون و م ناصح واجمل مع اإلسالمي أ ضًا جم مع م كافل مرتاحم م عاون
 بعضهم أوليا  بعض،  رعى القوي الضعيف، والغين الفقري، والصحيح املر ض.

ا، فليس  ذات غا ة نفعية، وإمنا هي حمرتمة مصونة لذاهت وأما األخالق يف املنهج القرآين
لم أنه  شعر كل مس ،وألهنا جز  من العقيدة والد ن، وهي حمل عقاب وجزا  يف الدنيا واآلخرة

بال زامه اجلان  األخالقي  رضي اهلل به، وحيس يف أعماق نفسه بضرو ة األخالق احلسنة من 
ان العمل، واإلخالص، واحللم، واجلود، والرفق والرمحة، صدق وأمانة ووفا  بالعهد والوعد وإتق

والصرب والعفة، واحلياة واإلخا  واالحتاد، والكرامة وعزة النفس، والشجاعة واإلقدام واالن فاع 
 .(1)ال ام بالوق ، وغري ذلك ليسعد الناس، و هنأ اجمل مع

دات، شعائر وعبالن  كون اإلسالم وتكلم سيد قط  حول كون القرآن منهاجاً فقال: "
عملية دون أن   بع هذا كله آثا ه ال ،قيًا وإ شادًا  وحياً أو إشراقات وسبحات، أو هتذ بًا خل  

ممثلة يف منهج للحياة موصول باهلل الذي ت وجه إليه القلوب بالعبادات والشعائر، واإلشراقات 
معطاًل ال أثر  ىفإن هذا كله  بق ،والسبحات، والذي تس شعر القلوب تقواه ف  هذب وترشد

له يف حياة البشر ما مل تنص  آثا ه يف نظام اج ماعي  عيش الناس يف إطا ه النظيف 
 .(2)"الوضي 

إن اإلسالم ال حيا ب دوافع الفطرة وال  س قذ ها إمنا  نظمها و طهرها، و رفعها عن 
لنفسية ا املس وي احليواين، و رقيها حىت تصبح احملو  الذي  دو  عليه الكثري من اآلداب

 .(3)واالج ماعية
إن هذا الد ن والذي دس و ه القرآن هو منهج للحياة البشر ة،   م حتقيقه يف حدود 

                                           

-htt://www.al، موقع اإلستتتالم، اتخاذ القرآن الكريم أسببباسببباً لشبببةون الحياة نظر: الستتتدالن، صتتتاحل بن غا ،  (1)

islam.com8، ص. 
 .1/423، ه1412، القاهرة-بريوت-دا  الشروق القرآن، ظالل فيقط ، سيد،  (2)
 .4/2489قط ، سيد، املرجع السابق،  (3)
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الطاقة البشر ة، و بدأ يف العمل من النقطة اليت  كون البشر عندها بالفعل من واقعهم املادي، 
بلغ هبم أقصى ما  و سري هبم إىل هنا ة الطر ق، يف حدود جهدهم البشري وطاق هم البشر ة، و 

 متكنهم طاق هم وجهدهم من بلوغه.
وميزته األساسية أنه ال  غفل حلظة، يف أ ة خطة، ويف أ ة خطوة، عن طبيعة فطرة 

 .(1)اإلنسان، وحدود طاق ه، وواقعه املادي أ ضاً 
واخلالصة إنه حني  س عرض املر  مظاهر ال شر ع القرآين و  أمل فيما أنزله اهلل على نبيه 

 والبلسم الشايف لكل  ،أحكام وآداب؛  رى أن اإلسالم وضع الدوا  الناجح لكل دا  من
 (2).جرح، وعاجل كل مشكلة ميكن أن تصي  اجلماعة بال صدع واالهنيا 

 إِلَْيكَ  َوأَْنَزْلنَا} قوله تعاىل:ل عند تفسريه ¬ شي  اإلسالم ابن تيمية وأ ّد هذا املعىن

قًا بِاْلَحق   اْلِكتَابَ  َصد  هَْيِمنًا اْلِكتَابِ  ِمنَ  يََدْيهِ  بَْينَ  لَِما م   .[48:ةاملائد]سو ة  {َعلَْيهِ  َوم 
"إن القرآن الكرمي قر  ما يف الك   امل قدمة من اخلرب عن اهلل، وعن اليوم اآلخر،  :وقال

وزاد ذلك بيانًا وتفصيالً، وبني األدلة والرباهني عن ذلك وقر  نبوة األنبيا  كلهم و سالة 
ولون ومن تأمل ما تكلم به األ ،املرسلني، وقر  الشرائع الكلية اليت بعث هبا الرسل كلهم

خرون يف أصول الد ن والعلوم اإلهلية وأمو  املعاد، والنبوات، واألخالق والسياسات واآل
والعبادات، وسائر ما فيه كمال النفوس وصالحها وسعادهتا وجناهتا مل جيد عند األولني واآلخر ن 

هلذا مل و  ؛من أهل النبوات، ومن أهل الرأي كامل فلسفة وغريهم إال بعض ما جا  به القرآن
األمة مع  سوهلا وك اهبا إىل نيب آخر وك اب آخر فضالً عن أن حي اج إىل شي  ال  س قل حت ج 

 .(3)"بنفسه غريه
 :تحرير مصطلح األهل  .ج

: البي  لوأه ال َّزوُّج،: وال ََّأهُّل به، الناس وأخصّ  زوجه ،: الَرجل أَْهل  " :األهل لغة
:  اهلل قال كذا،  أو كذا  أهل فالن:  قال هذا ومن به،  د ن من: اإلسالم وأهل   سكانه،

                                           

 .1/526، املرجع السابق، قط ، سيد (1)
-htt://www.alموقع اإلستتتتتتتتتالم،  اتخاذ القرآن الكريم أسببببببباسببببببباً لشبببببببةون الحياة،الستتتتتتتتتدالن، صتتتتتتتتتاحل بن غا ،  (2)

islam.com8، ص. 
 ة، امللك فهد لطباعة املصتتتتتتتتتتتحف الشتتتتتتتتتتتر ف، املد نة النبو جممع  مجموع الفتاوى،( ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم، 3)

 .17/44،45، م1995-ه1416، اململكة العربية السعود ة
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 .(1)اْلَمْغِفَرِة" َوأَْهل   ال تَّْقوى، أَْهل   ه وَ 
العلم يف املراد باآلل، فقد ذكر بعضهم أن آل الرجل هم أهل  أهلاآلل لغة: اخ لف 

 .(3)، واق صر بعضهم على األتباع(2)بي ه وقراب ه
ع اآلل: اسم لكل من  جع إىل مع مد فيما  ج"وقد وفق ابن اجلوزي بني القولني فقال: 

 .(4)"النس ، وتا ة بالسب ب جع فيه إليه، ف ا ة  كون 
فقوله )بالنس (: إشا ة إىل األهل والقرابة، وقوله )بالسب (: إشا ة إىل األتباع، ومنه 

 .[46: غافر]سو ة  {اْلَعَذابِ  َأَشدَّ  ِفْرَعْونَ  آلَ  أَْدِخل وا }قوله تعاىل: 
 كاآليت:  يف ال فرقة بني األهل واآلل عموماً  العلما اخ لف و 

 فمن جهة النس  قولك أهل الرجل ،أن األهل:  كون من جهة النس  واالخ صاص
ومن جهة االخ صاص قولك أهل البصرة أي من اخ صوا بسكىن البصرة، وأهل  ،لقراب ه األدنني

 .(5) العلم أي املخ صني بالعلم
ابه آل الرجل ألهله وأصح :ة الرجل من جهة القرابة أو الصحبة تقولخاصّ  فهم :أما اآلل

إذا  :دوقال املرب ، آل فرعون أتباع وكذلك آل لوط :وقالوا ،آل البصرة وآل العلم :وال تقول
دان اآلل عي :وقال بعضهم ،فيدل على أن أصل اآلل األهل ،صغرت العرب اآلل قال  أهل

 .(6) وآل الرجل مشبهون بذلك ألهنم مع مده ،اخليمة وأعمدهتا
آل حم َمَّد  َوقد قيل َذِلك يف قَتْوله اللَّه مَّ صلى على ،وقيل: اآلل  ْنطَلق على َذات الشَّْي 

ل َعبَّاس َويف احَلِد ث من آل حم َمَّد َقاَل آ ،وَعلى آل ِإبْتَراِهيم َو كون اآْلل أهل بَي ه األدنني
 .(7)َوعقيل وجعفر َوعلي َو كون اآْلل أَتَباع الرجل َوأهل د نه َوأما أهل الرجل َفأهل بَي ه

مث   ،كن أن نفهم أن العلما   قصدون بآل الرجل أشياعه وأتباعه وأهل مّل هفمن هنا مي
                                           

 .4/89 ، دا  ومك بة اهلالل،كتاب العين( الفراهيدي، اخلليل بن أمحد، 1)
 .8/395 ( الفراهيدي، اخلليل بن أمحد، املرجع السابق،2)
 .1/29بريوت، -املك بة العلمية المنير في غريب الشرح الكبير،المصباح ( الفيومي، أمحد بن حممد، 3)
بريوت، -مؤستتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتة الرستتتتتتتتتتتالة نزهة األعين النواظر في علم الوجوه والنظائر،ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي،  (4)

 .1/121م، 1984-ه1404
 .281ص، مصر - القاهرة للنشر، والثقافة العلم ، دا اللغوية الفروقالعسكري، احلسن بن عبد اهلل،  (5)
 . 281العسكري، احلسن بن عبد اهلل، املرجع السابق ص (6)
 .1/50الرتاث،  ودا  الع يقة املك بة ،اآلثار صحاح على األنوار مشارقالسبيت، عياض بن موسى،  (7)
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 .كثر اس عمال األهل واآلل حىت مّسي هبما أهل بي  الرجل ألهنم أكثر من   بعه
 َوْعَدكَ  َوإِن   أَْهلِي ِمنْ  اْبنِي إِن   َرب   فَقَالَ  َرب ه   ن وح   َونَاَدى} قال الّله تعاىل:

قد وعدت أهلي بالسالمة، فرد الّله  :أي ،[45: هود]سو ة  {اْلَحاِكِمينَ  أَْحَكم   َوأَْنتَ  اْلَحقُّ 
، أي ليس من [46: هود]سو ة  اآل ة {أَْهلِكَ  ِمنْ  لَْيسَ  إِن ه   يَان وح   قَالَ } تعاىل عليه فقال:

 .أهل د نك ووال  ك، وهذا قول اجلمهو 
، ألهنم أكثر من   بعه، وأَْهل الرجل وأهل بي ه: امرأته وأزواجه، (1)بي  الرجل: أقا به فأهل

، وقال [29: القصص]سو ة  {بِأَْهلِهِ  َوَسارَ  اْْلََجلَ  م وَسى قََضى فَلَم ا} قال الّله تعاىل:
م   لِي ْذِهبَ  ّللا    ي ِريد   إِن َما} تعاىل: ْجسَ  َعْنك  ]سو ة  {تَْطِهيًرا َوي طَه َرك مْ  اْلبَْيتِ  أَْهلَ  الر 

 َما َواْذك ْرنَ } ، لقوله تعاىل:۴من املفسر ن:  عين أزواج النيب  غري واحد، قال [33: األحزاب

 .[34: األحزاب]سو ة  {ب ي وتِك ن   فِي ي ْتلَى
اليت  نفرد هبا، دون غريها من  : قرابة حممد وذه  ذاهبون: إىل أن آل حممد 

 قراب ه.
وعوضهم  ،آل حممد: الذ ن حرَّم اهلل عليهم الصدقةإىل أن املراد ب ¬الشَّاِفِعي  وذه 
 منها اخلمس.

لقد أبطل اإلسالم عصبية اجلاهلية اليت تقيم وال ها على أساس من اجلنس أو العرق أو 
ْوًما  ت ْؤِمن وَن بِاللَِّه اَل جتَِد  قتَ } قال تعاىل:، كما العشرية، فهي ال تبايل برابطة الد ن وأخوة اإلميان

ْم َأْو َعِشريَتَته ْم َواْليَتْوِم اآْلِخِر  ت َوادُّوَن َمْن َحادَّ اللَّهَ َوَ س وَله  َوَلْو َكان وا آبَاَ ه ْم َأْو أَبْتَناَ ه ْم َأْو ِإْخَوانَته  
ميَاَن َوأَ ََّده ْم بِر وح  ِمْنه  َو  ْدِخل ه ْم َجنَّات  جَتْرِي ِمْن حتَْ أ ولَِئَك   ِ َها اأْلَنْتَها   َكَ َ  يف قت ل وهِبِم  اإْلِ

 {م ْفِلح ونَ َخاِلِد َن ِفيَها َ ِضَي اللَّه  َعنتْه ْم َوَ ض وا َعْنه  أ ولَِئَك ِحْزب  اللَِّه َأاَل ِإنَّ ِحْزَب اللَِّه ه م  الْ 
 .[22سو ة اجملادلة: ]

قد  راد هبم قرابة اإلنسان من الدم والنس  وهذا هو  هأن يف تعر ف األهلا وقد بينّ 
ولو كانوا  ، وقد بني اهلل تعاىل يف هذه اآل ة، أن املؤمنني ال واّدون احملاّد ن هلل و سوله األصل

ى مق ضى عل عامالً  إال كان باهلل واليوم اآلخر حقيقة، فال  كون العبد مؤمناً من األقربني، 

                                           

 لوسبببببيط،ا المعجم، (النجا  حممد-القاد  عبد حامد-الز ات أمحد-مصتتتتتتطفى إبراهيم)بالقاهرة  العربية اللغة جممع (1)
1/31. 



18 

ولوازمه، من حمبة من قام باإلميان ومواالته، وبغض من مل  قم به ومعاداته، ولو كان  اإلميان
 .(1)أقرب الناس إليه

 :تحرير مصطلح العشيرة .د
 العشرية يف أصل اللغة من املعاشرة وهي املخالطة، وال واحد هلا من لفظها، واجلمع

عشائر وعشريات، وعشرية الرجل بنو أبيه األقربون، وتطلق على الرجال دون النسا ، وهم أهل 
الرجل الذ ن   كثر هبم أي  صريون له مبنزلة العدد الكامل، وذلك أن العشرة هو العدد الكامل، 

 .(2) ةوالعشرية أخص من القبيل، لكل مجاعة من أقا ب الرجل الذ ن   كثر هبم فصا ت امساً 
إىل أن العشرية تطلق على الرجال دون النسا ، وهو غري صحيح بعض العلما  ذه  و 

َوأَْنِذْ  ﴿فقد ذكر اإلمام الطربي يف تفسريه بسنده عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: ملا نزل  
َة َعْبِد ابْتنَ  ا فَاِطَمة  بِْنَ  حم َمَّد ، و ا َصِفيَّة  ))فقال:  قام النيّب  ﴾َعِشريََتَك األقتَْرِبنيَ 

طَِّل ِ 
 
 .(3)((امل

حني أنزل  قال  سول اهلل أنه قال: ،  من حد ث أيب هر رة وجا  حد ث آخر
 ا َمْعَشَر قت َرْ ش  اْش َتر وا أنْتف َسك ْم )): [214: الشعرا ]سو ة  {اْْلَْقَربِينَ  َعِشيَرتَكَ  َوأَْنِذرْ } عليه

ْنك ْم ِمَن اهلل َشْيًئا،  ا َعبَّاس  عَ  ِمَن اهلل، ال أ ْغيِن َعْنك ْم ِمَن اهلل َشْيًئا،  َا َبيِن َعْبِد َمَناف  ال أ ْغيِن 
طَِّلِ  ال أ ْغيِن َعْنَك ِمَن اهلل َشْيًئا،  ا فَاِطَمة  بِْنَ  َ س ولِ 

 
هلل ال أ ْغيِن َعْنِك ِمَن اهلل ا ْبَن َعْبِد امل

 .(4)((َشْيًئا، َسِلييِن ما ِشْئِ ، ال أ ْغين َعْنِك ِمَن اهلِل َشْيًئا
س كما ولي ،وهذه الروا ات تدل على أن العشرية مصطلح  راد به الرجال والنسا  معاً 

 يف ختصيص العشرية بالرجال دون النسا . بعض العلما ذه  إليه 

                                           

لة، ، مؤستتتتتتتستتتتتتتة الرستتتتتتتاتيسبببببير الكريم الرحمن في تفسبببببير كالم المنانالستتتتتتتعدي، عبد الرمحن بن ناصتتتتتتتر،  نظر:  (1)
 .1/848، م2000-ه1420

ه، 1427مصتتتتتتتتتر، -، دا  الصتتتتتتتتتفوةالموسبببببببوعة الفقهية الكويتيةالكو  ، -وزا ة األوقاف والشتتتتتتتتتؤون اإلستتتتتتتتتالمية (2)
32/312. 

 م،2000-ه1420مؤستتتتتتستتتتتتة الرستتتتتتالة،  جامع البيان في تأويل آي القرآن، أو ده ابن جر ر الطربي يف تفستتتتتتريه (3)
19/405. 

(، 204،  قم احلد ث )صبببببببحيح مسبببببببلم، مستتتتتتتتتلم؛ 4/6(، 2753 قم احلد ث )صبببببببحيح البخاري، البخا ي،  (4)
1/192 . 
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 :العشيرة والقبيلة واألسرةالفرق بين 
و ضع  ،)العشرية والقبيلة واألسرة( :مثة تداخل عند أهل اللغة بني املصطلحات الثالث

الشع  ف ،أهل اللغة ترتيبات للمصطلحات الدالة على أقا ب املر  أو جم معه الذي  عيش فيه
 .(1)أكثر من القبيلة مث القبيلة، مث العما ة، مث البطن، مث الفخذ

فالشع :  ر دون  ،املصطلحات الثالثذه الرتتيبات ميكننا أن نس بني الفوا ق بني ومن ه
شعوب، َويف َواجْلمع ال ،محري وقضاعة وجرهم َومن أشبههم حَنْو ،احلَّْي اْلَعِظيم من النَّاس به

وبًا َوَجَعْلنَاك مْ } ال تَّْنزِ ل: اْلَقِبيَلة دون  ،[13: احلجرات]سو ة  {لِتََعاَرف وا َوقَبَائِلَ  ش ع 
 (2)الّشع .

 ما كان أقل من الشع  فمن جمموعها   كون الشع . :فالقبيلة
 : طلق اللغو ون الفصيلة على ما دون القبيلة، و س شهدون لذلك بقول اهلل  العشرية:

و طلقون الَعشرية على الَقبيَلة توسعاً، ودون  ،[13: املعا ج]سو ة  {ت ْؤِويهِ  ال تِي َوفَِصيلَتِهِ }
 .(3)الَقبيَلة حتد داً 

هما قر بان منهما على اآلخر ف القبيلة والعشرية، فيدل كل واحدلفظي  وهناك ترادف بني
 يف الداللة.

سعوا يف وكذلك ميكن أن   و  ، طلق أهل اللغة األسرة على الرهط القر   والعرتة األسرة:
فيقولون أسرة الرجل:  هطه األدنون وفصيل ه كذلك،  إطالقها على من هم أقرب من العشرية؛

ن أقرب إليه من تكون للقبيلة ومل  ابكما جا  يف الك  العرتة، و وعرتته واحلي  قال يف ذلك كله
 .(4)العشرية وملن دوهنم

 .أن ما كان أقل من العشرية ميكن أن  طلق عليه األسرة و س ن ج من ذلك،
"األ ْسَرة  :، حيث قال ابن األثريوقد توسع أهل اللغة يف تفسري األسرة بالعشرية واألهل

                                           

 . 1/260دمشق،  الثقافة، وزا ة، الجراثيمابن ق يبة الد نو ي، عبد اهلل بن مسلم، :  نظر (1)
 .1/343، م1987بريوت، -دا  العلم للمال ني اللغة، جمهرةاألزدي، حممد بن احلسن،  (2)
اهرة الق والنشتتتتتتر، والطباعة للصتتتتتتحافة الشتتتتتتع  دا  ، مؤستتتتتتستتتتتتةاألدب ديوان معجمالفا ايب، إستتتتتتحاق بن إبراهيم،  (3)

 .1/430م، 2003-ه1424
 . 261، 1/260، الجراثيمابن ق يبة الد نو ي، عبد اهلل بن مسلم،  (4)
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:"األ ْسرَة : بقوله ووافقه على ذلك ابن منظو  ،(1) َتَ قّوى هِبِْم"َعِشريَة  الرَّجل وأْهل  بَتْيِ ِه أِلَنَّه  
 .(2)"َعِشريَة  الرَّج ِل وأَهل بَتْيِ هِ 

للغة، ا أهلهذه النصوص ميكن أن ند ك مدى ال داخل بني املصطلحات عند خالل من 
ىَل إِ  ا العلما وقد قسمهلكنهم عند ال دقيق والرتتي   فرقون بني كل من هذه املصطلحات، 

، ذمَ قَتْبل الشعِ  اجلِ  عضهمبمثَّ َفِصيَلة ؛ وزاَد  ،مثَّ فِخذ   ،مثَّ َبْطن   ،مثَّ ِعما َة   ،مثَّ قَبيَلة   ،شع   
 .(4)، وبَتْعد الَفِصيَلة الَعِشريَة؛ َوِمنتْه م َمْن زاَد بَتْعَد الَعِشريَة األ ْسرة(3)وِجذم  القوم: أصلهم

                                           

م، 1979- ه1399 بريوت،-العلميتة املك بتة واألثر، الحديث في غريب النهاية حممتد، بن ابن األثري، املبتا ك (1)
1/48 . 

 .4/20،لسان العربابن منظو ، حممد بن مكرم،  (2)
 .6/97 العين،كتاب الفراهيدي، اخلليل بن أمحد،  (3)
 .34/261 واألثر، الحديث في غريب النهاية حممد، بن ابن األثري، املبا ك (4)
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 الفصل األول
 العاطفة واألساليب التي استخدمها القرآن الكريم 

 في عرضها تجاه األهل والعشيرة
 و ش مل على مبحثني:

 العاطفة ومدلوالتها: األول المبحث
 وفيه مخسة مطال :

 .معىن العاطفة لغة واصطالحاً : األول املطل 
 املطل  الثاين: املراد بالعاطفة يف القرآن الكرمي.

 .مرادفات العاطفة يف القرآن الكرمي: الثالث املطل 
 .حمل العاطفة عند اإلنسان: الرابع املطل 

 املطل  اخلامس: الفرق بني العقل والعاطفة.

 األهل جاهت العاطفة عرض في الكريم القرآن األساليب التي استخدمها: الثاني المبحث
 .والعشيرة

 مطال : ثالثةو ش مل على 
 من ريةوالعش األهل جتاه العاطفة عرض يف الكرمي القرآن أسلوب: األول املطل 

 .القرآين القصص خالل
 من عشريةوال األهل جتاه العاطفة عرض يف الكرمي القرآن أسلوب: الثاين املطل 

 .املباشرة ال وجيهات خالل
 من عشريةوال األهل جتاه العاطفة عرض يف الكرمي القرآن أسلوب: الثالث املطل 

 .األحكام آ ات خالل
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 المبحث األول
 العاطفة ومدلوالتها

 لغة واصطالحًا: العاطفةاألول: معنى المطلب 

 أواًل: العاطفة يف اللغة:
 ،ف وَعطَْف   عليه: انصر  ،وانعطف الشي  انعاج ،أََمْل  ه َعطَْف   الشي َ "عطف: 

أي: الوي  ،[9: جاحل]سو ة  {ِعْطفِهِ  ثَانِيَ } :تعاىل وقوله ،وَعَطْف    أَس اخَلَشَبِة، أي: َلَوْ    
 .(1)"اكوثَتىَن فالٌن على ِعْطِفِه إذا أعرَض عنَك وجف ،ع ن ِقه، وه نَّ عواطف  أي: ثواين األعناقِ 

 .أو حتول إليه  مال إىل شي أي ،عطففعل فالعطف هنا مصد  من 
الشعو ي، باطين )الوال شك أن هذا  س عمل يف امليل الظاهري كما  س عمل يف امليل 

هو و  ب حرك القل  بامليل حنو شخص أو موقف معني باإلقبال عليه والرغبة فيهأو القليب( 
، يف الّصلة والرّب" أي مال إليه بوصله وبرّ  :الغال ، فيقال ، وكذا ه"تَتْعِطف  على ذي َ ِحم 

كما  قال: "َعَطَف اهلل   .أي جعله شد د امليل إليه ،(2) فالنًا على فالن  عطفاً""َعَطَف اهلل  
 .(3)بقل  السُّْلطَان على  عّي ه: ِإذا جعله َعاِطفاً  ِحيماً 

عطف  عليه عطوفاً، وعطفه تعاىل عليه عطفاً وفالن أهل أن " أساس البالغة:جا  يف و 
 .(4)عليهم: العطوف على صغريهم وكبريهم" عطف عليه و  عّطف، وخري الناس العطّاف 

 .(5)اْنِعطَافًا إىَل اْلَمْرح ومأِلَنَّ يف الرَّمْحَِة َمْياًل وَ  ،َوقَتْوهل  ْم َعَطَف َعَلْيِه مبَْعىَن َ ِحم ِمْن َذِلكَ 
فيغل  على كلمة العطف مبش قاهتا امليل باحل  والرمحة والرب والصلة والرغبة مبن  عطف 

 .باس ثا ة الشفقة اليت هي يف شعو  اإلنسان جتاه أمر أو شخصعليه، 
ِثناِ  مثَّ بَأّن الَعْطَف مبَْعىن الشََّفَقة جَماٌز من الَعْطِف مبعىَن االنْ وصرح بعض علما  اللغة 

                                           

 .2/17، كتاب العين( الفراهيدي، اخلليل بن أمحد، 1)
 .2/17املرجع السابق، الفراهيدي، اخلليل بن أمحد،  (2)
 .2/106م، 2001بريوت، -العريب الرتاث إحيا  دا  اللغة، تهذيباألزهري، حممد بن أمحد،  (3)
 .1/662م، 1998-ه1419 بريوت،-العلمية الك   ، دا البالغة أساسالزخمشري، حممود بن عمرو،  (4)
 .1/319العريب،  الك اب ، دا المغرب في ترتيب المعرباخلوا زمي، ناصر بن عبد السيد،  (5)
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َي بَتَعلى، وِإذا ع دِّ   .(1)دِّ بَعْن َكاَن َعَلى الضِّ  يَ اْس  ِعرَي للَمْيِل والشََّفَقِة ِإذا ع دِّ
 لى الرغم من عدم و ود مصطلح العاطفة يف االش قاق اللغوي جلذ ها اللغوي، إال أنهوع

؛ فيس عا  للميل (2)ميكن أن نعرفها بأهنا: ميٌل وشفقٌة وح نت وٌّ و ِقٌَّة، جتاه موقف أو شخص ما
بعلى،  قال عطف عليه وثناه عاطفة  حم، وظبية عاطفة على ولدها، وناقة  يوالشفقة إذا عد

 .(3)بعن  كون على الضد حنو عطف  عن فالن يعطوف على بوها، وإذا عد

 صطالح:الا يف العاطفةثانياً: 
شعو  أليم أو سا ، ثاب  مس قر يف أعماق النفس حول شي  معني، كلما  أته  هي

 .(4)صاحبه ذلك الشعو  السا  أو املؤمل" ،خطر على البالالعني أو مسع  به األذن أو 
أن هذا ال عر ف   ناول أصل العاطفة، ال تفصيل القول فيها من حيث كوهنا   و  الحظ

كسبية أو وهبية، أو العالقة بينهما، وكذلك ال   ناول حتليل أصل الوضع اللغوي وعالق ه 
 باالصطالحي.

الشرع، ب ذات أثر بالغ يف حياة املر ، وقد ت حكم فيه بالكلية ما مل  ضبطها العاطفةو 
 نفعالٌ ا والعاطفة مصطلح معاصر، وهي على سبيل املثال يف اس خدام الط  النفسي والرتبية:

هادئ لكّنه  دوم طو الً كاحلزن واحلّ  وخي لف عن اهليجان، فاهليجان هو انفعال عنيف لكّنه 
 ال  دوم طو الً.

وميكن القول بأهنا القد ة على ال عامل مع املعلومات العاطفية، من خالل اس قبال هذه 
 العواطف واس يعاهبا وفهمها وإدا هتا.

 و ضيف ال عر ف أن للعاطفة أ بعة جوان  أساسية، وهي:
 معرفة العواطف واس قباهلا وال عبري عنها )الفصاحة العاطفية(. .1
 الفكر ة.تسيري العواطف للعمليات  .2
 ال فهم وال حليل العاطفي. .3

                                           

 .24/165 القاموس، جواهر من العروس تاج حمّمد، بن ، حمّمدالزبيدي نظر:  (1)
 .2/1516م، 2008-ه1429الك  ،  عامل المعاصرة، العربية اللغة معجمعمر، أمحد خم ا ،  (2)
 .8/381ه، 1405العرب،  سجل مؤسسة القرآنية، الموسوعةاألبيا ي، إبراهيم بن إمساعيل،  (3)
 .8صالعاطفة اإليمانية وأهميتها في األعمال اإلسالمية،  الشر ف، حممد موسى، (4)
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 .(1)اإلدا ة العاطفية .4

 كيف تتكون العاطفة؟  
ت كّون العاطفة أو العواطف ن يجة تكرا  اللقا  بني شخصني حيث  غل  الّسرو  عليه 

   إىل حّ .فإذا كان  بني جنسني خم لفني حتّول ،مثّ صداقة ،مثّ احرتام ،  طّو  إىل إعجاب مثّ 
تكون حنو مفهوم جمّرد أو كات  أو شاعر ال نعرفه أصاًل، وقد تكون  لكّن العاطفة قد

 حنو األّم أو االبن، وقد حنّ  مجيعاً األطفال أو األوطان أو األمانة أو الوفا .

 المطلب الثاني: مرادفات العاطفة في القرآن الكريم:
أنه  ، إالالعربية ةمل  رد ذكر لفظ العاطفة يف القرآن الكرمي صرحياً كما هو يف معاجم اللغ

، واحل ، والكره ،و دت معاين أخرى تدل على اجلان  العاطفي مثل: اخلوف، واخلشية
والبغض، والفرح، واحلزن، واحلسد، والغرية، والندم، فلفظ النفس والقل  و دا يف القرآن الكرمي 

لذان حي و ان لللجوان  الوجدانية املخ لفة باع با  أن النفس والقل  مها الوعا ان ا م ضمنني
وأن النفس والقل   دالن على أن اإلنسان كائن حي   كاثر و كس   ،العاطفة بكافة أشكاهلا

 .و ش هي و غض  و فرح وحيزن وخياف وخيشى و ندم وحيسد وحي  و كره
ن بالعد د من اآل ات اليت ذكرت صراحة مفردات تدل على اجلان  آوقد حفل القر 

 الوجداين مثل:
 فِي فَأَْوَجسَ } اخلوف مقرتنًا بالنفس يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل: اخلوف: و د ذكر .1

 .[68 ،67: طه]سو ة  {اْْلَْعلَى أَْنتَ  إِن كَ  تََخفْ  اَل  ق ْلنَا . م وَسى ِخيفَةً  نَْفِسهِ 
 بَاِخع   فَلََعل كَ } و د ذكر احلزن مقرتنًا بالنفس يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل: احلزن: .2

 .[6: الكهف]سو ة  {أََسفًا اْلَحِديثِ  بِهََذا ي ْؤِمن وا لَمْ  إِنْ  آثَاِرِهمْ  َعلَى نَْفَسكَ 
 ِمنْ  َكثِير   َود  } احلسد: و د ذكر احلسد مقرتنًا بالنفس يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل: .3

ونَك مْ  لَوْ  اْلِكتَابِ  أَْهلِ  دُّ ف اًرا إِيَمانِك مْ  بَْعدِ  ِمنْ  يَر  سو ة ] {أَْنف ِسِهمْ  ِعْندِ  ِمنْ  َحَسًدا ك 

                                           

م، 2013-ه1434، املك   اإلستتتتتتتتتتتتتتتالمي، الذكاء العاطفي والصبببببببببببحة العاطفية نظر: مبّيض، مأمون توفيق،  (1)
 .20-19ص
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 .[109: البقرة
ْنت   إِنْ  ق لْ } يف قوله تعاىل:وقد و د  وهو شعو  باالجنذاب واإلعجاب، احل : .4  ت ِحبُّونَ  مْ ك 

 َ ونِي ّللا  م   فَات بِع  ن وبَك مْ  لَك مْ  َويَْغفِرْ  ّللا    ي ْحبِْبك  : عمران آل]سو ة  {َرِحيم   َغف ور   َوّللا    ذ 

31]. 
 قوله يفوهو حالة انفعالية سلبية، ل عا ضها مع حاجات اإلنسان ودوافعه، كما و د الكره:  .5

م   ك تِبَ } تعاىل: مْ  ْره  ك   َوه وَ  اْلقِتَال   َعلَْيك   َخْير   َوه وَ  َشْيئًا تَْكَره وا أَنْ  َوَعَسى لَك 

مْ  ]سو ة  {تَْعلَم ونَ  اَل  َوأَْنت مْ  يَْعلَم   َوّللا    لَك مْ  َشر   َوه وَ  َشْيئًا ت ِحبُّوا أَنْ  َوَعَسى لَك 

 .[216: البقرة
مْ  اَل  مْ د ونِك   ِمنْ  بِطَانَةً  تَت ِخذ وا اَل  آَمن وا ال ِذينَ  يَاأَيُّهَا} البغض: يف قوله تعاىل: .6  يَأْل ونَك 

وا َخبَااًل  ه مْ  ت ْخفِي َوَما أَْفَواِهِهمْ  ِمنْ  اْلبَْغَضاء   بََدتِ  قَدْ  َماَعنِتُّمْ  َودُّ د ور   ر  أَْكبَ  ص 

م   بَي ن ا قَدْ  ْنت مْ  إِنْ  اْْليَاتِ  لَك   .[118: عمران آل]سو ة  {تَْعقِل ونَ  ك 
وه   لَي وس ف   قَال وا إِذْ } الغرية: يف قوله تعاىل: .7 ْصبَة   ْحن  َونَ  ِمن ا أَبِينَا إِلَى أََحبُّ  َوأَخ   ع 

بِين   َضاَلل   لَفِي أَبَانَا إِن    .[8:  وسف]سو ة  {م 
ونَ َويَْستَْبشِ  فَْضلِهِ  ِمنْ  ّللا    آتَاه م   بَِما فَِرِحينَ } الفرح: كما يف قوله تعاىل: .8  بِال ِذينَ  ر 

: عمران آل]سو ة  {يَْحَزن ونَ  ه مْ  َواَل  َعلَْيِهمْ  َخْوف   أاَل   َخْلفِِهمْ  ِمنْ  بِِهمْ  يَْلَحق وا لَمْ 

170]. 
 فِيوَ  اْْلَْلَواحَ  أََخذَ  اْلَغَضب   م وَسى َعنْ  َسَكتَ  َولَم ا} كما يف قوله تعاىل:  الغض : .9

 .[154: األعراف]سو ة  {يَْرهَب ونَ  لَِرب ِهمْ  ه مْ  لِل ِذينَ  َوَرْحَمة   ه ًدى ن ْسَختِهَا
َرابًا ّللا    فَبََعثَ } الندم: كما يف قوله تعاىل: .10  َكْيفَ  ه  لِي ِريَ  اْْلَْرضِ  فِي يَْبَحث   غ 

َرابِ  هََذا ِمْثلَ  أَك ونَ  أَنْ  أََعَجْزت   يَاَوْيلَتَا قَالَ  أَِخيهِ  َسْوَءةَ  ي َواِري  فَأ َواِريَ  اْلغ 

 .[31: املائدة]سو ة  {الن اِدِمينَ  ِمنَ  فَأَْصبَحَ  ِخيأَ  َسْوَءةَ 
ونَ } االس بشا : كما يف قوله تعاىل: .11 ِ  ِمنَ  بِنِْعَمة   يَْستَْبِشر  َ  أَن  وَ  َوفَْضل   ّللا   اَل  ّللا 

ْؤِمنِينَ  أَْجرَ  ي ِضيع    .[171: عمران آل]سو ة  {اْلم 
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تْ  َوْحَده   ّللا    ذ ِكرَ  َوإَِذا} االمشئزاز: كما يف قوله تعاىل: .12  اَل  ال ِذينَ  ق ل وب   اْشَمأَز 

ونَ  ه مْ  إَِذا د ونِهِ  ِمنْ  ال ِذينَ  ذ ِكرَ  َوإَِذا بِاْْلِخَرةِ  ي ْؤِمن ونَ  ]سو ة  {يَْستَْبِشر 

 .(1)[45:الزمر

 أسماء الحب ومراحله:
احملبة واهلوى والصبوة والشغف والوجد والعشق والنجوى  :منها ،للح  أمسا  كثرية

كثرية   وهناك أمسا  أخرى ،والشوق والوص  واالس كانة والود واخل ّلة والغرام واهل يام وال عبد
وأكثرها  ،أمسكنا عن ذكرها ال قط  من خالل ما ذكره احملبون يف أشعا هم وفل ات ألسن هم

 .(2) عرب عن العالقة العاطفية بني الرجل واملرأة
هو للسقوط، َهَوَى  َهوي ف اهلوى:  قال إنه مْيل النفس، وفْعل ه : َهِوي،  هوى، َهوًى، وأما .1

اوَ } وأكثر ما  س عمل اهلََوى يف احل ِّ املذموم، قال تعاىل: .ومصد ه اهل ويّ   َخافَ  َمنْ  أَم 

وجا  يف الصحيح عن عروة . [40 :النازعات]سو ة  {اْلهََوى َعنِ  الن ْفسَ  َونَهَى َرب هِ  َمقَامَ 
 :ِئي ِمنَ  َحِكيم   بِْن    َخْولَة   اَن ْ كَ )) قال : َعاِئَشة   فَتَقاَل ْ  ، نَّيبِّ لِل نَّ أَنْتف َسه   َوَهْبَ  الالَّ
َْرأَة   َتْسَ ِحي أََما

ُ  تت رْ : )نَتَزَل ْ  فَتَلمَّا"  لِلرَّج لِ  نَتْفَسَها تَتَه َ  َأنْ  امل : قت ْل   ( ِمنتْه نَّ  َتَشا    َمنْ  ِج
 .(4)(((3)َهَواكَ  يف    َسا ِع   ِإالَّ   َبَّكَ  أََ ى َما اللَِّه، َ س ولَ  ا َ ))

 ،والصَّْبوة: وهي امليل إىل اجلهل، فقد جا  يف القرآن الكرمي على لسان سيدنا  وسف  .2
 {اْلَجاِهلِينَ  ِمنَ  َوأَك نْ  إِلَْيِهن   أَْصب   َكْيَده ن   َعن ي تَْصِرفْ  َوإاِل  } قوله تعاىل:

                                           

 غزة، إلستتالمية،ا اجلامعة ،النبوية والسببنة الكريم القرآن في الوجدانية التربية معالمإبراهيم، عال  الد ن موستتى،  (1)
 .15ص

إلكرتونية  الرابطة، وهي جر دة جر دة ميثاق يف حبث حمكم نشتتتتتتتر ،الكريم القرآن في المحبة مفهومزمرد، فر دة،  (2)
م،  ابط املوضتتتتتتتتتتتتتتتوع: 27/10/2016 ب تتتا    ،238أستتتتتتتتتتتتتتتبوعيتتتة تصتتتتتتتتتتتتتتتتتد  عن الرابطتتتة احملمتتتد تتتة للعلمتتتا ، العتتتدد:

htt://www.mithaqarrabita.ma 
 .7/12(، 5113،  قم احلد ث )صحيح البخاري ،البخا ي (3)
 .329صالصحاح،  مختاربكر،  أيب بنالرازي، حممد  نظر:  (4)
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 .(1)والّصب وة غري الّصبابة اليت تعين شدة العشق ،[33:  وسف]سو ة 

والشغف: هو مأخوذ من الّشغاف الذي هو غالف القل ، ومنه قول اهلل تعاىل واصفاً  .3
بًّا َشَغفَهَا قَدْ } :حال امرأة العز ز يف تعلقها بيوسف   أي كأن ،[30:  وسف]سو ة  {ح 

 .(2)حت  شغاف قلبها ا دخلح به

واالس كانة: وهي من اللوازم واألحكام وامل علقات، وليس  امسًا خم صاً، ومعناها على  .4
 َوَما ب ِهمْ لِرَ  اْستََكان وا فََما بِاْلَعَذابِ  أََخْذنَاه مْ  َولَقَدْ } احلقيقة: اخلضوع، قال تعاىل:

ع ونَ   َكثِير   ب يُّونَ رِ  َمَعه   قَاتَلَ  نَبِي   ِمنْ  َوَكأَي نْ } ، وقال:[76: املؤمنون]سو ة  {يَتََضر 

ِ  َسبِيلِ  فِي أََصابَه مْ  لَِما َوهَن وا فََما ف وا َوَما ّللا   ِحبُّ ي   َوّللا    اْستََكان وا َوَما َضع 

ابِِرينَ  وكأن احمل  خضع بكلي ه إىل حمبوبه، واس سلم ، [146: عمران آل]سو ة  {الص 
 .(3)جبوا حه وعواطفه، واس كان إليه

 احملبة، وهي  تبة أو مقام ال  قبل املشا كة، وهلذا اخ ص هبا يف مطلقواخل ّلة: وهي توحيد  .5
 ّللا    َخذَ َوات  } الوجود اخلليالن إبراهيم وحممد صلوات اهلل وسالمه عليهما، قال تعاىل:

ّن اهلل اختذين خليالً  إ))أنه قال: وصح عن النيب  ،[125: النسا ]سو ة  {َخلِياًل  إِْبَراِهيمَ 
 َبْكر   أَبَا ْذت  اَلختََّ  َخِلياًل  أ مَّيِت  ِمنْ  م  َِّخًذا ك ْن     وْ لَ )):وقال  ،(4)كما اختذ إبراهيم خلياًل((

 .(5)إين أبرأ إىل كل خليل من خل ه(( )): ، ولكن صاحبكم خليل الرمحن(( وقال َخِلياًل 

براهيم اخلليل بذبح إ وقيل: ملا كان  اخلّلة مرتبة ال تقبل املشا كة ام حن اهلل سبحانه نبيه
ولده ملا أخذ شعبة من قلبه، فأ اد سبحانه أن خيّلص تلك الشعبة وال تكون لغريه، فام حنه 

                                           

 .14/449، لسان العربابن منظو ، حممد بن مكرم،  نظر:  (1)
 .9/179ابن منظو ، حممد بن مكرم، املرجع السابق،  نظر:  (2)
 .275صالصحاح،  مختاربكر،  أيب الرازي، حممد بن نظر:  (3)
 .1/377(، 532،  قم احلد ث )صحيح مسلممسلم،  (4)
-ه1421، مؤسسة الرسالة، 6/216(، 3689،  قم احلد ث )مسند اإلمام أحمد بن حنبلابن حنبل، أمحد،  (5)

 م. 2001
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حمبة اهلل تعاىل على حمبة الولد، خلص  بذبح ولده، فلما أسلما ألمر اهلل، وقّدم إبراهيم 
 .مقام اخللة وصفا من كل شائبة، فدي الولد  بالذبح

أن احلبي  أفضل من اخلليل، وقال: حممد حبي  اهلل،  ،(1)ققنيوذكر بعض العلما  احمل
هلل منها: أن اخلّلة خاصة، واحملبة عامة، فإن ا، وإبراهيم خليل اهلل، وهذا باطل من وجوه كثرية

: املائدة]سو ة  {ه  َوي ِحبُّونَ  ي ِحبُّه مْ } حي  ال وابني وحي  امل طهر ن، وقال يف عباده املؤمنني:

54]. 
نفى أن  كون له من أهل األ ض خليل، وأخرب أن أح  النسا  إليه  ومنها: أن النيب 

 ، ومن الرجال أبوها.~عائشة 
 َأِخي َوَلِكنْ  َبْكر ، اأَبَ  اَلختََّْذت   َخِلياًل، أ مَّيِت  ِمنْ  م  َِّخًذا ك ْن     وْ لَ ))قال:  ومنها: أنه 

 .(2)(( َوَصاِحيب 
 .(4)ن اهلل اختذين خليالً كما اختذ إبراهيم خلياًل((إ)) :(3)قال ومنها: أنه 

هو احل  الالزم، ونقصد بالالزم ال حمل،  قال:  جٌل م ْغرم، أي م ْلزم بالد ن،  والغرام :
ومن املادة نفسها قول  ،وعزَّة ممطول م عىنى غرمي ها ،ك ثِّري َعزَّة: قضى كل ذي د ن  فوّّف غرميهقال  

 .(5)أي الزماً دائماً  ،[65: الفرقان]سو ة  {َغَراًما َكانَ  َعَذابَهَا إِن  } :اهلل تعاىل عن جهنم
خاصية طبيعية ج بل عليها اإلنسان، وعاطفة ال إ اد ة  وح  اإلنسان ملا سوى اهلل 

مل  رتك هذه العاطفة الفطر ة دون توجيه،   عن ميل إىل الشي  احملبوب، لكن اهلل تعرّب 
خم لفة من ح  اإلنسان ملا حييط به من أشخاص وأشيا ،  جند صو اً  وب دبرنا لك اب اهلل 

 .(6)لكل صو ة منها معىن وحكم يف ميزان اهلل تعاىل

ي نَ } :من صو  هذا احل  اإلنساين: ح  النسا ، قال تعاىل بُّ  لِلن اسِ  ز   هََواتِ الش   ح 

                                           

 . 60م، ص1986دمشق، -دا  القلم الحب والجنس من منظور إسالمي، نظر: قط ، حممد علي،  (1)
 .5/4(، 3656،  قم احلد ث )صحيح البخاريالبخا ي،  (2)
 .1/377(، 532احلد ث ) ،  قمصحيح مسلممسلم،  (3)
بريوت، -، دا  الك   العلميةروضببببببببببببة المحبين ونزهة المشبببببببببببتاقين: ابن قيم اجلوز ة، حممد بن أيب بكر،  نظر (4)

 .47م، ص1983-ه1403
 .12/436 لسان العرب، نظر: ابن منظو ، حممد بن مكرم،  (5)
 ، الرباط،238الرابطة، عدد:  جملة ميثاق يف حبث حمكم نشتتتتتتتتتتتتتتتر ،الكريم القرآن في المحبة مفهومزمرد، فر دة،  (6)

 م.4/12/2009 ب ا   
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قَْنطََرةِ  َواْلقَنَاِطيرِ  َواْلبَنِينَ  الن َساءِ  ِمنَ  ةِ  الذ هَبِ  ِمنَ  اْلم  سَ  َواْلَخْيلِ  َواْلفِض  َمةِ اْلم   و 

ملا  ، وح  النسا  أمر ج بل عليه الرجال، نظراً [14: عمران آل]سو ة  {َواْلَحْرثِ  َواْْلَْنَعامِ 
 رتت  عليه من مقاصد عالية يف مقدم ها ال زاوج الذي  كف ل بقا  النسل واس مرا  ة النوع 

مْ  َخلَقَ  أَنْ  آيَاتِهِ  َوِمنْ } ة:اإلنساين، وقد عرب القرآن عن احل  يف هذا السياق باملود  ِمنْ  لَك 

مْ  ن وا أَْزَواًجا أَْنف ِسك  ةً  بَْينَك مْ  َوَجَعلَ  إِلَْيهَا لِتَْسك   لِقَْوم   َْليَات   َذلِكَ  فِي إِن   َوَرْحَمةً  َمَود 

ونَ   .[21: الروم]سو ة  {يَتَفَك ر 
بالَودود  واملودة من الو ّد وهو احل  الذي تك نفه الرقة والرأفة والرمحة، وقد و صف اهلل 

جا  يف ، و [14: الربوج]سو ة  {اْلَود ود   اْلَغف ور   َوه وَ } يف تالزم مع وصفه بالغفو  والرحيم:
الَِحاتِ  َوَعِمل وا آَمن وا ال ِذينَ  إِن  } :سيجعل هلم و داً  صفات أهل اإلميان أن اهلل   الص 

ْحَمن   لَه م   َسيَْجَعل   ا الر  ّدً  .[96: مرمي]سو ة  {و 
ما عرب عنه بلفظ الصبوة، وذلك يف  ،ومما جا  يف وصف ح  النسا  على وجه الذم

 َوأَك نْ  إِلَْيِهن   أَْصب   َكْيَده ن   َعن ي تَْصِرفْ  َوإاِل  } :على لسان  وسف  قوله اهلل 

 .[33:  وسف]سو ة  {اْلَجاِهلِينَ  ِمنَ 
ويف مقابل ذلك جا  وصف ح  املرأة للرجل باس عمال لفظ الشغف يف سياق قصة 

 اْمَرأَت   اْلَمِدينَةِ  فِي نِْسَوة   َوقَالَ } :ووصف حال امرأة العز ز يف حبها له  ، وسف

بًّا َشَغفَهَا قَدْ  نَْفِسهِ  َعنْ  فَتَاهَا ت َراِود   اْلَعِزيزِ  بِين   َضاَلل   فِي لَنََراهَا إِن ا ح  ]سو ة  {م 
أي دخل ح به حت  شغاف قلبها كما جا  يف ال فسري، وهي يف هذا السياق  ،[30:  وسف

 .(1)صو ة مذمومة للح  الذي  رمي بصاحبه يف مزالق الشهوات احملرمة

 :محل العاطفة عند اإلنسانالمطلب الثالث: 
ها عند ميكننا أن حندد حمل واالصطالح، صطلح العاطفة يف اللغةممما سبق من تعر ف 

 اإلنسان، وهذا   جلى من اآليت:

 :محلها من حيث ذات اإلنسانأواًل: 
حمل العاطفة من حيث ذات اإلنسان  قصد هبا حملها يف تكو نه الذايت )القليب أو 

                                           

دا  الك    التعريفات،؛ اجلرجاين، علي بن حممد، 2/257 لسبببببببببببان العرب، نظر: ابن منظو ، حممد بن مكرم،  (1)
 .71م، ص1983-ه1403بريوت، -العلمية
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 فإن حملها إما أن  كون القل  أو النفس، وميكن أن اً شعو   اً النفسي(؛ وملا كان  العاطفة أمر 
 ا فيما  لي:منلقي الضو  عليه

 عاطفة القلب: .أ

القل  هو احملل الذي تثا  فيه العاطفة غري الغر ز ة، وهي عاطفة احل  أو احلنو جتاه أمر 
ثر أوالقرآن  وضح ذلك يف حد ثه عن القلوب القاسية اليت بات  ال متيل حنو احلق وال ت  ،معني

الذ ن شهدوا على أنفسهم بأهنم أصحاب طبيعة جّف  منها موا د  فقال عن اليهود ،عاطف ها
ْلف   ق ل وب نَا}العاطفة، فقالوا ما أخذه القرآن من أفواههم:  أي ال ت أثر   [155: النسا ]سو ة  {غ 

 بَلْ } هلذه املعجزات، وال تنبهر ب لك اآل ات، فكان  ّد اهلل عليهم وحكمه على قلوهبم كثرياً 

ميان أهنم ال خيطون إىل اإل وكان  ن يجة هذا ال بلد الغيبّ  ،[155: النسا ]سو ة  {َعلَْيهَا ّللا    طَبَعَ 
 .(1) إال خطوات بطيئة م خالة

ا أَِكن ة   فِي ق ل وب نَا َوقَال وا} وحنو هذا حكا  ه تعاىل عنهم:  َوفِي ْيهِ إِلَ  تَْدع ونَا ِمم 

القائلون  ،[5: فصل ]سو ة  {َعاِمل ونَ  إِن نَا فَاْعَملْ  ِحَجاب   َوبَْينِكَ  بَْينِنَا َوِمنْ  َوْقر   آَذانِنَا
 ّللا    لََعنَه م   بَلْ } هم الذ ن كانوا منهم عصر ال نز ل، مث  د عليهم وكذهبم فيما زعموا فقال:

ْفِرِهمْ  أي ليس األمر كما  ّدعون، بل قلوهبم خلق  مس عدة حبس   ،[88: البقرة]سو ة  {بِك 
الفطرة للنظر الذي  وصل إىل احلق، لكن اهلل أبعدهم من  مح ه بسب  كفرهم باألنبيا  

 .(2)ألهوائهم السابقني، وبالك اب الذي تركوا العمل به وحرفوه اتباعاً 
مْ  قََستْ  ث م  } وكذلك قوله تعاىل:  أََشدُّ  أَوْ  َكاْلِحَجاَرةِ  فَِهيَ  َذلِكَ  بَْعدِ  ِمنْ  ق ل وب ك 

أي إن قلوبكم صلب  بعد إذ  أ  م احلق وعرف موه، واس كربت عن  ،[74: البقرة]سو ة  {قَْسَوةً 
 منها. ، بل أشدّ اخلضوع واإلذعان ألمر الد ن، فهى كاحلجا ة صالبة و بساً 

نهما م والسر يف تشبيه القلوب باحلجا ة دون غريها من حنو احلد د والّصفر، أن كالً 
احلجا ة اليت  قيس قلوهبم إليها، فإذا قلوهبم ، وهذه " (3) سيل باإلمحا  بالنا  خبالف احلجر

                                           

 .2/987 القاهرة،-العريبدا  الفكر ، التفسير القرآني للقرآن، اخلطي ، عبد الكرمي (1)
-ه1365شركة مك بة ومطبعة مصطفى الباىب احلليب وأوالده مبصر، ، المراغي تفسيراملراغي، أمحد بن مصطفى،  (2)

 .1/166 ،م1946
 .1/147املرجع السابق، املراغي، أمحد بن مصطفى،  (3)
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 فقد  أوا احلجر ت فجر منه اثن ا عشرة ،هي حجا ة هلم هبا سابق عهد ،منها أجدب وأقسى
ني وال تندى، موسى صعقاً! ولكن قلوهبم ال تل عيناً، و أوا اجلبل  ندك حني جتلى عليه اهلل وخرّ 

 .(1)جمدبة كافرةقلوب قاسية جاسية  ،وال تنبض خبشية وال تقوى
 إِن َما} وكذلك  وضح القرآن يف غري ما موضع أن من القلوب ما  لني وخيشع لذكر اهلل

ْؤِمن ونَ  فمن قرأ القرآن، أو  ،[2: األنفال]سو ة  ق ل وب ه ْم { َوِجلَتْ  ّللا    ذ ِكرَ  إَِذا ال ِذينَ  اْلم 
اس مع إليه، ومل خيشع قلبه له، ومل  نضح بقطرات من اخلري واإلحسان، ومل تربق ّف مسائه بروق 

 .(2)به وتأثراً  للخري، فليعلم إن كان منه أن  علم أنه دون بعض األحجا ، قبوالً  ،اهلدى واإلميان
نوط به أن فهو امل ، وضح لنا أن حمل امليل بالشعو  لسب  ودافع إمنا هو بالقل وهذا 

ن ومجلة هذا االنفعال هو ميله إىل ما به م ،  حرك وأن  نفعل ملا  سمع من آي الذكر احلكيم
 وتقشعر األبدان. ،وتعلقه مبا اش مل عليه من إعجاز ف لني له القلوب ،أحكام

ق القرآن  صو ها باحلجا ة الشد دة؛ إذ القسوة غلظ وأما القلوب اليت قس  فانطل
 {مْ ق ل وب ك   قََستْ  ث م  } ، وأصله من حجر قاس، واملقاساة معاجلة ذلك، قال تعاىل:(3)القل 
ِ  ِذْكرِ  ِمنْ  ق ل وب ه مْ  لِْلقَاِسيَةِ  فََوْيل  } :تعاىل وقال ،[74: البقرة]سو ة  وقال ، [22: الزمر]سو ة  {ّللا 
و ة ]س {قَاِسيَةً  ق ل وبَه مْ  َوَجَعْلنَا}، وقال تعاىل: [53: احلج]سو ة  {ق ل وب ه مْ  َواْلقَاِسيَةِ } تعاىل:

أي ليس  قلوهبم خبالصة من قوهلم د هم قسى وهو جنس من الفضة املغشوشة  ،[13: املائدة
 "موضع اجلهل والغفلة هو القل  فوج  فدل  هذه اآل ات على أن فيه قساوة أي صالبة،

 .(4)هو القل " أن  كون موضع العقل والفهم أ ضاً 

 العاطفة النفسية أو عاطفة الطبع:  .ب

 مبيله إىل حمبة اآلخر ن و غبة اخلري هلم، وإ صال الربهي ما كان  غر ز ة يف اإلنسان 
إليهم، أو بعكس ذلك من امليل إىل بغضهم والنفو  منهم، وقد جا ت آ ات القرآن توضح 

 ،مث مرو ه على القل  ،هذا النوع من عاطفة الطبع واليت ت علق بطبع املر  من غري تفكري يف أمر

                                           

 .1/80 ،في ظالل القرآنقط ، سيد،  (1)
 .1/147 التفسير القرآني للقرآن،، اخلطي ، عبد الكرمي نظر:  (2)
 .8/454، ه1405: العرب، سنة سجل ، مؤسسةالقرآنية الموسوعةاألبيا ي، إبراهيم بن امساعيل،  (3)
 24/531 مفاتيح الغيب، عمر، بن حممدالرازي،  (4)
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 :(1)مسأل انري نظر إىل منافع ومضا ، ومن ذلك وإمنا هو أمر  صد  من النفس تلقا  من غ
 :جتاه املؤمنني عاطفة  سول اهلل  :املسألة األوىل

اخ ا  فيه صفات حّسية وصفات معنو ة، أمّده هبما   حممداً  فحني اخ ا  اهلل لرسال ه
 ، وبصريةً وقّاداً  هناً ، وذكبرياً   عالية، وقلباً  قو ة، و وحاً  وطبعه عليهما، فوهبه من األوىل نفساً 

، ، ووهبه من الثانية صدق لسان، وطها ة ذ ل، وعفة بصرواعياً  ، وفكراً مبيناً  ، ولساناً اذةً نفّ 
و لخص  ،وأمانة  د، و محة قل ، و قّة وجدان، ونبل عاطفة، ومضا  عزمية، و محة للناس مجيعاً 

مْ  لَقَدْ } القرآن ذلك كله بقوله تعاىل: َعنِتُّْم َعلَْيِه َما َعِزيز   أَْنف ِسك مْ  ِمنْ  َرس ول   َجاَءك 

مْ  َحِريص   ْؤِمنِينَ  َعلَْيك  واملراد أنه حر ص على  ،[128: ال وبة]سو ة  {َرِحيم   َرء وف   بِاْلم 
شد دة معزته عن وصول شي  من آفات  أنه و  إ صال اخلريات إليكم يف الدنيا واآلخرة،

ْؤِمنِينَ } ،(2)الدنيا واآلخرة إىل املؤمنني مساه اهلل  ،[128: ال وبة]سو ة  {َرِحيم   َرء وف   بِاْلم 
فهذا ، (3)"إمنا أنا لكم مثل الوالد..":  قول ألصحابه تعاىل بامسني من أمسائه، وقد كان 

 ال شبيه جيعلنا نقيس عاطف ه بالرمحة والشفقة على املؤمنني كشفقة الوالد على والده بانطباعه
اَ ، النَّ  ندخلبَِأْن  ناَعَليْ  اً َشِحيح وبغض وصول الشر إليه، فقد كان  ،على ح  اخلري لولده

وقد جعل اهلل له ال عطف على عباد اهلل مع الطها ة عن اإلخالل  ،(4)ناَعَلى ِإميَان اً َأْو َحرِ ص
ال عطف على اخللق والطها ة عن املعاصي فلم  عص ومل  هم  اه اهللآت فقدبالواجبات، 

ذا كمال يف اجلوهر اإلنساين وكمال فيما جل  عليه من العاطفة خبالف ما ، وه(5)مبعصية

                                           

؛ 43م، ص2002االستتتكند  ة، -دا  الوفا  للطباعة والنشتتتر علم االجتماع العائلي،، عبد الرؤوف، الضتتتبع نظر:  (1)
لوكة، حبث منشتتتتو  على موقع شتتتتبكة األ التوازن الحميد بين العاطفة والعقل الرشبببيد،أبو العينني، عماد حستتتتن، 

 .http://www.alukah.netم،  ابط املوقع: 23/2/2002ب ا    
 .7/65، عبد الرؤوف، املرجع السابق، الضبع (2)
؛ 1/38(، 40،  قم احلد ث )السببببنن الصببببغرى؛ النستتتتتتائي، 1/208(، 313،  قم احلد ث )السببببننابن ماجة،  (3)

املك   مشببببببببببكاة المصببببببببببابيح، حستتتتتتتتتتتتتتنه األلباين، ؛ 1/148، (432،  قم احلد ث )السببببببببببنن الكبرىالبيهقي، 
بتقريب سببنن بذل اإلحسببان قال أبو إستتحاق احلو ين: إستتناده صتتحيح،  ؛374م، ص1985بريوت، -اإلستتالمي

 .1/344م، 1990-ه1410مك بة الرتبية اإلسالمية إلحيا  الرتاث اإلسالمي،  النسائي أبي عبد الرحمن،
ه، 1414بريوت،  دمشتتتتتتتتتتتتتتتق،-الطي  الكلم دا  كثري،  ابن دا القدير،  فتح، حممد بن علي، الشتتتتتتتتتتتتتتتوكاين نظر:  (4)

2/476. 
 .21/517مفاتيح الغيب  حممد بن عمر،  نظر: الرازي، (5)
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 ميكن أن  كون لدى الوالد جتاه ولده باح مال إخالله بالواجبات اإلميانية ألجل حرصه عليه.
 :املسألة الثانية: عاطفة النس 

نسان ملا كان  هذه العاطفة من القوة وال أثري مبكان وأهنا طبيعة جبل  عليها نفس اإل
احلمية والعصبية يف البشر كما كان  فعل العرب إذ  قول قائلهم يف بي   ل نشُحىت إهنا 
 احلماسة:

 مْ هَل   هِ  تتتتتتْ ذَ اجتتتتتتِ ى نتتتتتتَ دَ بتتتتتتْ أَ  رُّ ا الشتتتتتتتتتتتتتَّ ذَ إِ  مٌ وْ قتَ 
 

 ( 1)اانتتتتتتتتَ دَ حتتتتتتتتْ و  وَ  ات  افتتتتتتتتَ  َ زَ  هِ يتتتتتتتتْ لتتتتتتتتَ وا إِ ا   طتتتتتتتتَ  ...

نعجل غوثه  مطله، ولكناواملعىن: إنا ال نطل  العلل على املس نجد توصالً إىل دفعه أو  
 .(2)على كل حال  

أهنا لن جتدي  وم  ملا كان  هذه الرابطة هبذا القد  من اجلبلة اإلنسانية ذكر اهلل 
ورِ  يفِ  ن فِخَ  فَإَِذا} :للناس هول القيامة فقال مصو اً  ،القيامة ولن تدفع عن صاحبها  الصُّ

معناه أنه ال  سأل بعضهم  ،[101: املؤمنون]سو ة  {يَتََساَءل ونَ  َواَل  يَْوَمئِذ   بَْينَه مْ  أَْنَسابَ  فاََل 
وأما يف هذا  ،(3)ألن النس   وج  امليل والرمحة واإلكرام ،على سبيل الشفقة واللطف بعضاً 

املوضع فال شفقة وال  محة بل ت قطع األنساب وما تس دعيه من طباع اإلشفاق على الوالد أو 
األخ أو غريه من ذوي األنساب بل األمر أنكى وأجل، فكل امرئ مشغول بنفسه عن بنيه 

 ؤخذ العبد واألمة  وم " :قال ابن مسعود  ؟مو فكيف بسائر األ ،وأخيه وفصيل ه اليت تؤو ه
 ،هفمن له عليه حق فليأت إىل حق ،إن هذا فالن أال :القيامة على  ؤوس األشهاد و نادي مناد

ف فرح املرأة حينئذ أن  ثب  هلا حق على أمها أو أخ ها أو أبيها أو أخيها أو ابنها أو زوجها 
امة ال شي  أبغض إىل اإلنسان  وم القي :ن ق ادةوع ،فال أنساب بينهم  ومئذ وال   سا لون

 . أَِخيهِ  ِمنْ  ء  اْلَمرْ  يَفِرُّ  يَْومَ }: مث تال "من أن  رى من  عرفه خمافة أن  ثب  له عليه شي 

هِ  ، بل  وضح القرآن أكثر من هذا بانقطاع تلك العاطفة متام [35-34: عبس]سو ة  {َوأَبِيهِ  َوأ م 
إذ زلزل  األ ض وجا ت الساعة ف ذهل أي تدهش املرضعة اليت يف حال اإل ضاع  ،االنقطاع

 واملرضع شأهنا أن ترضع، وإن مل تباشر اإل ضاع يف حال وصفها به، ،وهي ملقمة ثد ها الصيب
                                           

-ه1424 بريوت،-، احملقق: غر د الشتتتتتي ، دا  الك   العلميةشببببرح ديوان الحماسببببةاملرزوقي، أمحد بن حممد،  (1)
 .1/23م، 2003

 .2/332ه، 1404 بريوت، العلمية، الك   دا  الفريد العقدحممد،  بن األندلسي، أمحد  به عبد ابن:  نظر (2)
 .14/201 مفاتيح الغيب، نظر: الرازي، حممد بن عمر،  (3)
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فقيل مرضعة ليدل على أن ذلك اهلول إذا فوجئ  به هذه وقد ألقم  الرضيع ثد ها نزع ه من 
ملا  لحقها من الدهشة، وقوله: عما أ ضع  أي عن إ ضاعها أو عن الذي أ ضع ه وهو  ،فيه

 .(1)الطفل
على أن هذه العاطفة جمبولة عليها نفس اإلنسان وهي شد دة وهذا ال صو ر إمنا  دل 

لبيان  ا سبيالً بل اختذه ولذا أوضح القرآن أهنا لن جتدي شيئاً  ؛قو ة جتاه املعطوف عليه هبا
وقد تقطع  الروابط، وسقط  القيم اليت كانوا  أهوال تلك الساعة وما فيها من أحداث،

مشلهم اهلول  ،[101: املؤمنون]سو ة  {يَْوَمئِذ   بَْينَه مْ  أَْنَسابَ  فاََل }   عا فون عليها يف الدنيا
، و عرض ميزان [101: املؤمنون]سو ة  {يَتََساَءل ونَ  َواَل } بالصم ، فهم ساكنون ال   حدثون

 .(2)احلساب وعملية الوزن يف سرعة واخ صا 
مْ  تَْنفََعك مْ  لَنْ } تعاىل: يف تفسري قولهو  ك  مْ  َواَل  أَْرَحام   يَْفِصل   اَمةِ اْلقِيَ  يَْومَ  أَْواَلد ك 

قراباتكم ال تنفعكم عند اهلل إذا  أي: ،[3: املم حنة]سو ة  {بَِصير   تَْعَمل ونَ  بَِما َوّللا    بَْينَك مْ 
، ونفعهم ال  صل إليكم إذا أ ضي موهم مبا  سخط اهلل، ومن وافق أهله اأ اد اهلل بكم سو 

وخسر وضل عمله، وال  نفعه عند اهلل قراب ه من أحد، ولو  على الكفر لريضيهم فقد خاب 
عن أنس، أن  جاًل قال:  ا  سول اهلل: أ ن أيب؟ قال: "يف و  ،(3)كان قر باً إىل نيب من األنبيا 

 . (4)قال: "إن أيب وأباك يف النا "النا " فلما قفى دعاه ف

 :محل العاطفة من حيث التعلقثانياً: 
إن العاطفة من حيث تعلقها باملعطوف عليه ميكن أن تكون م علقة بذات اإلنسان 

اآلبا  عليها، كما ميكن أن ت علق بغريه من اخلالئق كاألبنا  و  الً على نفسه وجِ  فيكون عطوفاً 
 .ويف هذه النقطة حناول أن نبني تعلقها بالنفس واألمهات، واإلخوة واألزواج واألخال  وغريهم،

                                           

 -دا  الك   املصر ة ، القرآن ألحكام الجامع؛ القرطيب، حممد بن أمحد، 23/201 نظر: الرازي، املرجع السابق  (1)
 .15/47، م1964-ه1384القاهرة، 

 .4/2481 في ظالل القرآن،قط ، سيد،  نظر:  (2)
 .87-8/86ه، 1419، دا  الك   العلمية، بريوت، العظيم القرآن تفسيرابن كثري، امساعيل بن عمر،  (3)
(، 4718،  قم احلد ث )سببنن أبي داود، وأبو داود ؛1/191(، 203،  قم احلد ث )المسببند الصببحيح ،مستتلم (4)

4/230. 
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 :العاطفة تجاه النفسثالثًا: 
طن بل على حمبة نفسه و غب ه يف حتقيق اخلري هلا، وأنه   حسس مواال شك أن اإلنسان ج  

و فر من مواضع الشر، والقرآن الكرمي قد ام دح املؤمنني ب حر كهم هذه العواطف جتاه  ،اخلري
وامللذات  ،ةوحتصيل السعادات النفسية الدنيو  ،ملا ترت  عليها من الفالح يف الدا  ن ،أنفسهم

 ،د اهلالكفأو دوا أنفسهم موا   ،لد هم ةاألخرو ة، مع توبيخه وذمه ملن مل ت حرك هذه العاطف
 َرب ِهمْ  َخْشيَةِ  ِمنْ } وحتسروا يف هنا ة األمر، والقرآن الكرمي  ذكر املؤمنني و صف قلوهبم بأهنم

ْشفِق ونَ  إطراق السر رة ّف حال الوقوف  ،اإلشفاق من اخلشيةوأما ة هذا ، [57: املؤمنون]سو ة  {م 
ا داخلهم من مل ،اهلل بشواهد األدب، وحماذ ة بغ ات الطّرد، إهنم ال  س قر هبم قرا  يبني  د

وجلون أن  ، فهم(1)اهلل الّرع  واخلشية من هذا الطرد، واس وىل عليهم من سلطان اهليبة من
دائبون يف  ،ضّيعون له فرضاً، وال   عدون له حّداً هم من خشية ذلك ال  و  عذهبم يف اآلخرة، 

 .(2)طاع ه جاّدون يف طل  مرضاته
في بني بذلك تعلق العاطفة بالنفس، وأن اإلنسان حر ص على حتصيل السعادة النفسية، 

 وامللذات األخرو ة، ملا   حقق له من الطمأنينة والراحة النفسية.
واجلالل ال  زول عن قل  أحد من املخلوقني، خوف العظمة  هذا هو املؤمنني وخوف

ما سواه من و  ،، وذلك ألنه تعاىل غين عن كل املوجوداتمرسالً  أو نبياً  ،مقرباً  سوا  كان ملكاً 
س  تلك  هابه وخيافه، ولي ،املوجودات فمح اجون إليه، واحمل اج إذا حضر عند امللك الغين

 وج  تلك  ،يهإل عنه، وكون العبد حم اجاً  ياً اهليبة من العقاب، بل جمرد علمه بكون اهلل غن
 .(3)املهابة، وذلك اخلوف

فلما علموا ذلك واس قر هذا يف قلوهبم حترك  عاطف هم واس جاش  مشاعرهم جتاه 
ألهنم   ؛أهلهافكانوا أحق هبا و  ،وحتقق  هلم ،ونالوا ال قوى ،فأشفقوا من خشية  هبم، أنفسهم

َ  يَْخَشى إِن َما} لقوله تعاىل: ،كانوا أعلم باهلل لََماء   ِعبَاِدهِ  ِمنْ  ّللا  َ  إِن   اْلع   ِزيز  عَ  ّللا 

مهما كان  الواجبات ومن هنا  بدو أثر اإلميان يف القل ،  ،[28: فاطر]سو ة  {َغف ور  

                                           

 .2/578، مصر-اهليئة املصر ة العامة للك ابلطائف اإلشارات،  القشريي، عبد الكرمي بن هوزان،  نظر: (1)
 .19/44، جامع البيان عن تأويل آي القرآن حممد بن جر ر، الطربي، نظر:  (2)
 .15/450 مفاتيح الغيب نظر: الرازي، حممد بن عمر،  (3)
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 .وال كاليف
فهؤال  املؤمنون كما  قول صاح  الظالل:" شفقون من  هبم خشية وتقوى وهم  ؤمنون 

اعات ما وهم  أتون من الط ،وهم  نهضون ب كاليفهم وواجباهتم ،بآ اته، وال  شركون به
 مْ َرب هِ  إِلَى أَن ه مْ  َوِجلَة   َوق ل وب ه مْ  آتَْوا َما ي ْؤت ونَ } ولكنهم بعد هذا كله: ،اس طاعوا

اهلل، بعد أن بذلوا ما يف إلحساسهم بال قصري يف جان  ، [60: املؤمنون]سو ة  {َراِجع ونَ 
جة احلساسية د   ،هذه د جة أخرى و ا  جمرد ال صد ق بيوم الد ن ،طوقهم، وهو يف نظرهم قليل

املرهفة، والرقابة اليقظة، والشعو  بال قصري يف جناب اهلل على كثرة العبادة، اخلوف من تلف  
 ة والوقا ة.القل  واس حقاقه للعذاب يف أ ة حلظة، وال طلع إىل اهلل للحما 

  ،وهو  عرف أن اهلل قد اصطفاه و عاه ،وهو من هو عند اهلل ولقد كان  سول اهلل 
وكان على  قني أن عمله ال  عصمه وال  دخله اجلنة  ،كان دائم احلذ  دائم اخلوف لعذاب اهلل

 أَْنَ   َا َلْن  ت َنجَِّي َأَحًدا ِمْنك ْم َعَمل ه (( قَال وا: َوالَ  ))وقال ألصحابه:  ،إال بفضل من اهلل و محة
 .(1)الَ أَنَا، ِإالَّ َأْن  َت َتَغمََّدين اللَّه  ِبَرمْحَة ((وَ ))َ س وَل اللَِّه؟ قَاَل: 

إحيا  ، [28: املعا ج]سو ة  {َمأْم ون   َغْير   َرب ِهمْ  َعَذابَ  إِن  } ويف قوله تعلى هنا:
حق ، فقد تقع موجبات العذاب يف حلظة الغفلة فيةباحلساسية الدائمة اليت ال تغفل حلظ

واهلل ال  طل  من الناس إال هذه اليقظة وهذه احلساسية، فإذا غلبهم ضعفهم معها،  ،العذاب
 (2)وباب ال وبة مف وح ليس  عليه مغاليق! ،فرمح ه واسعة، ومغفرته حاضرة

فالشعو  واإلحساس النفسي الداخلي للمؤمن، هو أن اهلل معه دائماً، وأن فضله ونعمه 
فريتاح بذلك  ،كل عباداته، إىل جان  آال  اهلل ونعمائهمن مث  س صغر  وآالئه ترتا عليه، و 

 نفسياً، وهذا  دل على تعلق العاطفة بالنفس.
وأما الذ ن مل ت حرك عواطفهم ومجدت قلوهبم ومل  شفقوا على أنفسهم مما هم فيه فرتاهم 

ْشفِقِينَ } وم القيامة  ا م   َصِغيَرةً  ر  ي َغادِ  اَل  اْلِكتَابِ  هََذا َمالِ  يَاَوْيلَتَنَا َويَق ول ونَ  فِيهِ  ِمم 

]سو ة  {أََحًدا َربُّكَ  يَْظلِم   َواَل  َحاِضًرا َعِمل وا َما َوَوَجد وا أَْحَصاهَا إاِل   َكبِيَرةً  َواَل 

                                           

 قم  ،صببببحيح مسببببلم؛ مستتتتتتلم، 8/98(، 6463،  قم احلد ث )صببببحيح البخاري البخا ي، حممد بن إمساعيل، (1)
 .4/2170(، 2816) احلد ث

 .6/3700 في ظالل القرآن قط ، سيد، (2)



37 

 .(1)[49: الكهف

 أثر العاطفة في الّسلوك:رابًعا: 
تطبع سلوك صاحبها بشي  من االس قرا  والثبات، بدليل أّن الطفل  العاطفة

  س مّر يف حّ  أّمه حىت لو قّل تعبريه عن هذا احلّ .
فنحن حنّ  شخصاً ألنه  شبه شخصاً آخر أحببناه يف املاضي، واألّم اليت فقدت 

 ،دّ سهاابنها حتّ  كلَّ َمن حيمل امسه، حىت الطالب حيّبون موادًا ن يجة احرتامهم مل
هلذا جي  ال فر ق بني منطق العواطف ومنطق العقل،  ؛و كرهون أخرى لكرههم مد سها

أّما و  ،أّما منطق العواطف فهدفه حتقيق أكرب قد  من النفع ملوضوع العاطفة دون مقابل
 منطق العقل فيقوم على الفحص واملوازنة وال فكري وال دبّر مثّ اخ يا  األفضل.

فالعاطفة تز د من مها ة اإلنسان وإعجاب اآلخر ن  ؛بينهماومع ذلك ال تناقَض 
جبالل العواطف  يج  علينا أن ننعمف ،أّما املوجِّه الفعلي فهو العقل ،به ف  وجِّه السلوك

 وحكمة العقل.

 :الفرق بين العقل والعاطفةالمطلب الرابع: 
إمنا هي مز ج ، و حمضاً  وال عاطفةً  صرفاً  والفطرة ليس  عقالً ، اإلسالم د ن الفطرة

ة تنشد كان  الفطرة سليم  ،إذا ال قيا فلم  طغ أحدمها على اآلخر ،العقل والعاطفةمن 
 ليه من أقرب السبل.إاهلل وتعرف سبيلها 

ذ ت ف ح مشاعر دا  وظيف ها منأت حرى إىل  ،وتلك الفطرة مركوزة يف النفس البشر ة
 أََخذَ  َوإِذْ } :قوله تعاىل نفهماملر  وتس يقظ مدا كه، وعلى هذا الوجه من الفهم للفطرة 

ي تَه مْ  ظ ه وِرِهمْ  ِمنْ  آَدمَ  بَنِي ِمنْ  َربُّكَ   مْ بَِرب ك   أَلَْست   أَْنف ِسِهمْ  َعلَى َوأَْشهََده مْ  ذ ر 

ن ا إِن ا اْلقِيَاَمةِ  يَْومَ  تَق ول وا أَنْ  َشِهْدنَا بَلَى قَال وا : األعرافة ]سو   {َغافِلِينَ  هََذا َعنْ  ك 
وكيف  غفل املر  عن اهلل وفيه هذه الغر زة امل طلعة إىل اهلل امل شوقة إىل الوصول  ،[172

 ؟ليهإ
يف  يف الليل أو، إن نظرة خالصة يف صفحات هذا الوجود، نظرة يف األ ض أو السما 

                                           

 .4/2274 في ظالل القرآن قط ، سيد، (1)
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ة صو ة من صو  إىل أ  ،يف النب ة الصغرية أو الشجرة الباسقة ،يف عامل احلياة أو املوت ،النها 
ترى أن العقل وشواهده ناطقة بقد ة اخلالق العظيم، وحتمل  ،وإىل أي لون من ألوانه ،هذا العامل

 َماَوات  سَ  َسْبعَ  َخلَقَ  ال ِذي} ملبدعمن اإلجالل واإلكبا  هلذا الصانع ا إىل القل  فيضاً 

ْحَمنِ  َخْلقِ  فِي تََرى َما ِطبَاقًا ت   ِمنْ  الر   ور  ف ط   ِمنْ  تََرى هَلْ  اْلبََصرَ  فَاْرِجعِ  تَفَاو 

تَْينِ  اْلبََصرَ  اْرِجعِ  ث م   .  ،3: امللكة ]سو   {َحِسير   َوه وَ  َخاِسئًا اْلبََصر   إِلَْيكَ  يَْنقَلِبْ  َكر 
4]. 

نهما فإننا ال نس طيع أن نضع لكل م ،ومع هذا ال داخل الطبيعي بني العقل والعاطفة
ال عر ف اجلامع املانع، أو )احلد( الذي  ر ده أهل املنطق، ألن مدلول كل لفظ  دخل يف 

 ال مها كدائرتني م قاطع ني يف كل قسم م ميز خم ص هبا، ولكن فيها قسماً  إذ ،مدلول اآلخر
  كمل إال إذا تصو ت يف  د ي أهو منها أم هو من األخرى، مث إنه ال  صدق ال شبيه وال

 .(1)الدائرتني حركة دائمة كحركة املد واجلز ، فهما ال تسكنان أبداً 
هذا -قد فرق  بني العقل والقل ، وجعل  القل  على أن األمم كلها قدميًا وحد ثاً 

يان حمل يف ب سيأيتكما   ،ومكان احل  ،مقر العواطف -العضو الذي ال  ش مل إال على الدم
 :ا للمحبوبفقالو  ،وأقام  على ذلك ألسن ها ولغاهتا، ونطق به شعراؤها ،حثالعاطفة بالب

أن  يف قليب، وقليب عندك، وجرح  قليب، وأحرق  قليب، ومزق  قليب، وأن  قليب،  س وي 
 (2)يف ذلك األولون واآلخرون، والعرب والعجم.

لقائمة على اللذة ة اأقامه الناس على ال فر ق بني احلياة االنفعالي ،ضع علم النفسوملا و  
واألمل، واحلياة العقلية املبنية على احملاكمة، واحلياة الفاعلة امل عمدة على اإل ادة، مع وجود 

ه إىل الشعو   نزع بصاحب اس عداد نفسيّ  تداخل بني هذه الثالث، فخصصوا العاطفة بأهنا
كرة مجاعة، أو فبانفعاالت وجدانية خاصة، والقيام بسلوك معني حيال شي ، أو شخص، أو 

مع  ،وفعل؛ كالعواطف الد نية، أو اخل ل قية، أو االج ماعية وتصو ، انفعال، إًذا معينة، ففيها
متيَّز العاطفة بطول البقا  واالس مرا ، أما االنفعال، فحالة عابرة تغل  عليها الصبغة الوجدانية، 

                                           

وقطب   الف بين المناظرة هامش على(، 648عدد) مجلة الرسبببببببببببالة،الز ات باشتتتتتتتتتتتتتتا، أمحد حستتتتتتتتتتتتتتن،  نظر:  (1)
 .23، صوالعاطفة( العقل بين )العقيدة

 .6، صوالعاطفة العقل بين العقيدةالطنطاوي، علي،  (2)
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 .(1)ومن أمثلة العواطف: احل ، والكراهية، والصداقة
 قنا بني العاطفة والعقل هبذا االع با ، وجعلنا كل حادثة نفسية تقوم علىعلى أننا إذا فرّ 

اللذة واألمل من العاطفة، وكل حادثة تع مد على احملاكمة من العقل، وجدنا أعمال اإلنسان  
العقل، أضعف امللكات اإلنسانية وأحقرها وأقلها خطراً يف  كلها تقوم على عواطف، ووجدنا

نفسها، وأثراً يف حياة صاحبها، وليعرض كل قا ئ أعمال حياته جيدها كلها عواطف تسريه، 
 .(2)، أو  سري خطوة هبذا العقل املنطقي اجلافووجد أنه قل أن  عمل عمالً 

لنفس اإِلنسانية، العقيدة اإلسالمية يف اولذلك   فرد القرآن الكرمي بأسلوبه الرائع يف بنا  
ال  س خدم العقل وحده وال العاطفة وحدها، بل  ريب العقل والعاطفة معاً،  عمد إىل ال د ج 
يف خماطبة العقل البشري من احملسوس إىل اجملرد، ومن احلاضر إىل الغائ ، مت  ن قل بعد ذلك 

تبا ك  اهللقول   ،ق للعبادة وحده دون سواهإىل بيان حقيقة املوجد للمخلوقات وأنه هو املس ح
َماَواتِ  َخلَقَ  أَم نْ } وتعاىل: مْ  َوأَْنَزلَ  َواْْلَْرضَ  الس  َماءِ  ِمنَ  لَك   هِ بِ  فَأَْنبَْتنَا َماءً  الس 

مْ  َكانَ  َما بَْهَجة   َذاتَ  َحَدائِقَ  ِ  َمعَ  أَإِلَه   َشَجَرهَا ت ْنبِت وا أَنْ  لَك   {ونَ يَْعِدل   قَْوم   ه مْ  بَلْ  ّللا 
 ، فذكر اهلل سبحانه وتعاىل تفاصيل ما  عرف به، وبذلك   عني أنه اإلله املعبود،[60: النمل]سو ة 

 .(3) وأن عبادته هي احلق، وعبادة ما سواه هي الباطل
وباجلملة فإن القرآن الكرمي شامل جلميع م طلبات النفس اإِلنسانية فيما حت اجه من 

 ؛ صلح هلا، وما  سعدها وما  شقيها، وما  هد ها وما  ظلهااألوامر والنواهي، وما  صلحها وما 
وعليه   قر  أن القرآن الكرمي هو املنهج الكفيل برتبية الفرد تربية شاملة كاملة، كما أنه  ريب 

 األسرة الفاضلة واجمل مع الفاضل.
حكيم  ى فهمعل جا  بنا ً  الكرمي ومما جتد  اإلشا ة إليه هنا أن منهاج الرتبية يف القرآن

مل طلبات الطبيعية البشر ة، ونظرة كلية يف إطا  اجمل مع الذي  عيش فيه، ويف إطا  مقد ة 
ْسَعهَا إاِل   نَْفًسا ّللا    ي َكل ف   اَل } قال تعاىل:كما   ،اإلنسان على اتباع اخلري ]سو ة  {و 

                                           

  .2/44 باأللفاظ العربية والفرنسية واإلنجليزية والالتينية، الفلسفيالمعجم  صليبا، مجيل،:  نظر (1)
وقطب   الف بين المناظرة هامش على(، 648عدد) مجلة الرسبببببببببببالة، نظر: الز ات باشتتتتتتتتتتتتتتا، أمحد حستتتتتتتتتتتتتتن،  (2)

 .24، صوالعاطفة( العقل بين )العقيدة
 .1/607، كالم المنان  تيسير الكريم الرحمن في تفسير نظر: السعدي، عبد الرمحن بن ناصر،  (3)

http://www.alukah.net/culture/0/70374/#_ftn2
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 .(1)[286:البقرة
اهلل تعاىل خلق يف النفوس ح َّ الغذا  وح  النسا ؛ ملا يف  غي  عن الذهن أن  ومما ال

ذلك من حفظ األبدان وبقا  اإلنسان، فإنه لوال ح ُّ الغذا  ملا أكل الناس ففسدت أبداهنم، 
وا اهلل واملقصود بوجود ذلك بقا   كلٍّ منهم ليعبدولوال ح  النسا  ملا تزوَّجوا فانقطع النسل، 

 .(2)وحَده، و كون هو املعبوَد لذاته الذي ال  س حق ذلك غريه
وبرغم ذلك فال مفر من ال فر ق بني خري العواطف وشر رها، فالشفقة على الفقري، 

ملوصل إىل اواإلقدام على إنقاذ الغر ق عاطفة خري، ولكن الغض  املؤدي إىل العدوان، واحل  
 الرذ لة عاطفة شر؛ فاحنراف العاطفة وحتوُّهلا إىل هوى  أسر قل  املسلم، و ز ِّفه عن فطرته اليت

باس، امل َِّبعني لشهواهتم من الصو  والطعام والشراب والل  كون صاحبها منفطره اهلل عليها، "
أن هؤال  مل و واه ه س ويل على قل  أحدهم ما  ش هيه حىت  قهَره وميلكه، و بقى أسري ما  

ن ا لَوْ  اَوقَال و} س عملوا عقوهلم، ومل  عملوا بالعلم الذي جا هم، ومن هنا قول أهل النا :   ك 

ن ا َما نَْعقِل   أَوْ  نَْسَمع   ِعيرِ  أَْصَحابِ  فِي ك   عملوا مبا  ؛ حيث إهنم مل[10: امللك]سو ة  {الس 
 .(3) نفعهم و دفعوا ما  ضرهم بالنظر يف العواق 

نَّ أوالعقل هو الذي  كبح مجوح اهلوى، واحل  املنحرف، و سدِّده حنو طر ق النجاة، و 
 الفساد واالب عاد عن طر ق اهلل.ي باإلنسان إىل ضعَف هذا العقل هو الذي  ؤدّ 

وهكذا فإن العاطفة والعقل أمران مهمَّان لإلنسان، وهبما ت شكَّل ذاته، وال صراَع بينهما 
 لُّ ال وازن وخيإال إذا ضع ف َدْو  العقل، وزادت العاطفة عن حدِّها، هنا تغل  العاطفة العقل، 

ا إذا سا  اهلدى والفطرة السليمة، أمالنفسي بينهما، فينحرف اإلنسان تبًعا لذلك عن طر ق 
 .باتِّزان  على طرق اهلدى والعلم واالس قامة، فإهنما  شكالن املؤمن املفَعم قلب ه باإلميان

                                           

 ، جملةالبنه لقمان وصببببببايا  الل من اإلسببببببالمية التربية أصببببببول معالم نظر: األنصتتتتتتتتا ي، عبد الرمحن بن حممد،  (1)
 .38/415ه، 1417اإلسالمية، املد نة املنو ة،  اجلامعة

 .10/314 مجموع الفتاوى،ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم، :  نظر (2)
مية، طبعة جامعة اإلمام حممد بن ستتعود اإلستتال ،درء تعارض العقل والنقل تيمية، أمحد بن عبد احلليم،ابن :  نظر (3)

 .9/122 م،1991-ه1411الر اض، 
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 :المراد بالعاطفة في القرآن الكريمالمطلب الخامس: 
ع اآل ات ولكن ب  ب ،عرب القرآن الكرمي عن العاطفة يف مواضع كثرية دون تصر ح

اه جت واس قرائها جند أنه أشا  إىل عاطفة األبوة والشفقة جتاه األبنا ، وكذلك عاطفة األنبيا 
و كفينا  إىل غري ذلك، ،خوةة بني اإلِ خوّ أتباعهم، وعاطفة الزوج جتاه زوجه، وكذا عاطفة األ  

ملواقف لعاطفة يف بعض افيها إىل إثا ة االكرمي هنا أن نلمح إىل بعض مواضع أشا  القرآن 
 وعلى سبيل املثال ال احلصر ما  أيت: بعض املفسر ن،اإلميانية كما بينها 

 :أواًل: عاطفة األنبياء تجاه أوالدهم
ْنت مْ  أَمْ } قال تعاىل:  ْعب د ونَ تَ  َما لِبَنِيهِ  قَالَ  إِذْ  اْلَمْوت   يَْعق وبَ  َحَضرَ  إِذْ  ش هََداءَ  ك 

 َواِحًدا إِلَهًا َوإِْسَحاقَ  َوإِْسَماِعيلَ  إِْبَراِهيمَ  آبَائِكَ  َوإِلَهَ  إِلَهَكَ  نَْعب د   قَال وا بَْعِدي ِمنْ 

ْسلِم ونَ  لَه   َونَْحن    .[133: البقرة]سو ة  {م 
 :  قلأحدها: أنه تعاىل مل ،قبول الد ن فهذه احلكا ة اش مل  على دقائق مرغبة يف

ى}وأمر إبراهيم بنيه بل قال:  ولفظ الوصية  ،[132: البقرة]سو ة  {بَنِيهِ  إِْبَراِهيم   بِهَا َوَوص 
من األمر، ألن الوصية عند اخلوف من املوت، ويف ذلك الوق   كون اح ياط اإلنسان  آكد

 هبذا األمر م شدداً  يف ذلك الوق  كان مه ماً  ، إبراهيم ، فإذا عرف أنوأمتّ  لد نه أشدّ 
 .فيه، كان القول إىل قبوله أقرب

خصص بنيه بذلك، وذلك ألن شفقة الرجل على أبنائه أكثر من  وثانيها: أنه 
شفق ه على غريهم، فلما خصهم بذلك يف آخر عمره، علمنا أن اه مامه بذلك كان أشد من 

 (1)اه مامه بغريه.
 على أوالدهم إمنا هي يف باب الد ن ومه هم م جهة إليه دون غريه. چفعاطفة األنبيا  

 :ثانياً: اعتبار العاطفة اإلنسانية في تقرير بعض األحكام
ك ما  نشأ  راعي يف ذل ،ألحكام الرضاع عند انفصال الوالد نالقرآن الكرمي عند تقر ره 

 الرضاع مع إلزام األب باإلنفاق مع عدم اإلضرا بفيقر  أحقي ها  ،من عاطفة األمومة لدى األم
 ْينِ َحْولَ  أَْواَلَده ن   ي ْرِضْعنَ  َواْلَوالَِدات  }  قول تعاىل: ،بذي عاطفة موصولة باملولود

                                           

 .4/65، مفاتيح الغيبالرازي،  (1)
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َضاَعةَ  ي تِم   أَنْ  أََرادَ  لَِمنْ  َكاِملَْينِ   َوِكْسَوت ه ن   ِرْزق ه ن   لَه   اْلَمْول ودِ  َوَعلَى الر 

وفِ  ْسَعهَا إاِل   نَْفس   ت َكل ف   اَل  بِاْلَمْعر   َولَِدهِ بِ  لَه   َمْول ود   َواَل  بَِولَِدهَا َوالَِدة   ت َضار   اَل  و 

 .[233: البقرة]سو ة  َذلَِك { ِمْثل   اْلَواِرثِ  َوَعلَى
قة فلم  كن وجوب  زقها على الوالد إال بسب  اإل ضاع، فالوالدة قد تكون مطلّ 

فهذا األمر حممول على الندب من  ،الفقها  غري واج  على األمواإل ضاع كما  قر  غال  
 يه أمتّ األلبان، ومن حيث إن شفقة األم علحيث إن تربية الطفل بلب األم أصلح له من سائر 

الولد إىل حد االضطرا  بأن ال  وجد غري األم، أو  هذا إذا مل  بلغ احلال يف ،من شفقة غريها
ج  عليها عند ذلك أن ترضعه كما جي  على كل أحد مواساة ال  رضع الطفل إال منها، فوا

 .(1)املضطر يف الطعام

 :ثالثاً: العاطفة في أساليب دعوة غير المسلمين
 للنصا ى دعوة اهلل تعاىل ،من هذا القبيل يف اع با  هذه العاطفة ومراعاهتا عند اإلنسان

ن  كون وذلك أبلغ يف أ ،شد دة مإىل املباهلة بدعوة األبنا  والنسا  فعاطفة اإلنسان حنوه
كَ  فََمنْ } يف دعواه وإال أحلق هبم نكال العذاب،  قول تعاىل: املباهل صادقاً   ِمنْ  فِيهِ  َحاج 

 َونَِساَءك مْ  َونَِساَءنَا َوأَْبنَاَءك مْ  أَْبنَاَءنَا نَْدع   تََعالَْوا فَق لْ  اْلِعْلمِ  ِمنَ  َجاَءكَ  َما بَْعدِ 

ِ  لَْعنَتَ  فَنَْجَعلْ  نَْبتَِهلْ  ث م   َوأَْنف َسك مْ  َوأَْنف َسنَا  .[61: عمران لآ]سو ة  {اْلَكاِذبِينَ  َعلَى ّللا 
والد هلك  معهم األأفعادة اهلل تعاىل جا  ة بأن عقوبة االس ئصال إذا نزل  بقوم 

بل  كون جا  اً  ،، ويف حق الصبيان ال  كون عقاباً والنسا ، فيكون ذلك يف حق البالغني عقاباً 
ومعلوم أن شفقة اإلنسان على أوالده وأهله  ،إمات هم وإ صال اآلالم واألسقام إليهمجمرى 

أحضر  فرمبا جعل اإلنسان نفسه فدا  هلم وجنة هلم، وإذا كان كذلك فهو  ،شد دة جداً 
صبيانه ونسا ه مع نفسه وأمرهم بأن  فعلوا مثل ذلك ليكون ذلك أبلغ يف الزجر وأقوى يف 

 (2)على وثوقه صلوات اهلل عليه وعلى آله بأن احلق معه.ختو ف اخلصم، وأدل 
وزعم أنه  ،جادلك وحاجك يف عيسى  أم من ،وجا  يف تفسري اآل ة السابقة أ ضاً 
 [145:البقرةة ]سو   {اْلِعْلمِ  ِمنَ  َجاَءكَ  َما بَْعدِ  ِمنْ } فوق منزلة العبود ة، بل  فعه فوق منزل ه

                                           

 .6/459 نظر: الرازي، املرجع السابق،  (1)
 .8/245  نظر: الرازي، املرجع السابق، (2)
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من بعد ما جا ك من العلم" بأنه عبد اهلل و سوله وبين  ملن جادلك ما عندك من األدلة الدالة 
على أنه عبد أنعم اهلل عليه، دل على عناد من مل   بعك يف هذا العلم اليقيين، فلم  بق يف 

 قجمادل ه فائدة تس فيدها وال  س فيدها هو، ألن احلق قد تبني، فجداله فيه جدال معاند مشا
ل هلل و سوله، قصده اتباع هواه، ال اتباع ما أنزل اهلل، فهذا ليس فيه حيلة، فأمر اهلل نبيه أن  ن ق

إىل مباهل ه ومالعن ه، فيدعون اهلل و ب هلون إليه أن جيعل لعن ه وعقوب ه على الكاذب من 
 ذلك ف ولوا إىل الفر قني، هو وأح  الناس إليه من األوالد واألبنا  والنسا ، فدعاهم النيب 

 ال ماالً و  وأعرضوا ونكلوا، وعلموا أهنم إن العنوه  جعوا إىل أهليهم وأوالدهم فلم جيدوا أهالً 
 .(1)وعوجلوا بالعقوبة، فرضوا بد نهم مع جزمهم ببطالنه، وهذا غا ة الفساد والعناد

                                           

 .1/133، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان نظر: السعدي، عبد الرمحن بن ناصر،  (1)
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 المبحث الثاني
 تجاه األهل والعشيرةأساليب القرآن الكريم في عرض العاطفة 

ن  الل م أسلوب القرآن الكريم في عرض العاطفة تجاه األهل والعشيرة: المطلب األول
 :القصص القرآني

ميثل القصص القرآين مبا تعرض له من حياة األنبيا  يف القرآن موك  اإلميان يف طر قه 
اًل بعد جيل  البشر ة هلا جياملم د الواصل الطو ل؛ فهو  عرض قصة الدعوة إىل اهلل واس جابة 

كما  عرض لنا جتا ب بشر ة من نفوس مالئكية، وجواهر نفيسة، حىت  ع رب من أ اد أن  ع رب، 
 و ق دي هبم أهل االق دا .

ولقد كان  مواقف األنبيا  الكرام عليهم صلوات اهلل تعاىل وتسليماته جتاه أبنائهم 
 لولده فمرًة تغل  عاطفة الطبع حب  النيب ،وأهليهم مليئًة بالعواطف على اخ الف د جاهتا

 ِمنْ  اْبنِي إِن   َرب  }  به:كفيه إىل   نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصالة وأزكى ال سليم فريفع

، هيماالس غفا  ألبيه كما فعل نيب اهلل إبراأو قد حتمله عاطف ه على  ،[45: هود]سو ة  {أَْهلِي
 .[114: ال وبة]سو ة  {إِي اه   َوَعَدهَا َمْوِعَدة   َعنْ  إاِل   ِْلَبِيهِ  إِْبَراِهيمَ  اْستِْغفَار   َكانَ  َوَما}

وإمنا  شدها ووجهها ل حدها  ،ومل  عاق  عليها ،إن هذه العواطف مل  غفلها اهلل 
مْ  َكانَ  إِنْ  ق لْ }: حدود قوله تعاىل ك  ك مْ  آبَاؤ  مْ  َوأَْبنَاؤ  مْ  َوإِْخَوان ك  ك  مْ َوَعِشيَرت   َوأَْزَواج   {ك 

ِ  ي ْؤِمن ونَ  قَْوًما تَِجد   اَل }: وقال تعاىل ،[24:ال وبة]سو ة  ونَ  اْْلِخرِ  َواْليَْومِ  بِاّلل   نْ مَ  ي َوادُّ

َ  َحاد   ]سو ة  {َعِشيَرتَه مْ  أَوْ  إِْخَوانَه مْ  أَوْ  أَْبنَاَءه مْ  أَوْ  آبَاَءه مْ  َكان وا َولَوْ  َوَرس ولَه   ّللا 
 ،اوقد ه ،فما دام  هذه العاطفة مل خترج عن هذا اإلطا  فقد حفظها اإلسالم ،[22: اجملادلة

ن من وموقف اإلسالم منها، وميك ،حتمل العاطفة البشر ة وعرض لنا يف قصص القرآن صو اً 
 من هذه املظاهر. خالل اس عراض بعض قصص القرآن أن نس خلص بعضاً 

من  وهذه املناسبات اليت  ساق القصص ، رد القصص يف القرآن يف مواضع ومناسباتو 
أجلها هي اليت حتدد مساق القصة، واحللقة اليت تعرض منها، والصو ة اليت تأيت عليها، والطر قة 

بذلك تؤدي دو ها و  ،والفكري والفين الذي تعرض فيه ،للجو الروحي تنسيقاً  ، تؤدى هبااليت
 املوضوعي، وحتقق غا  ها النفسية، وتلقي إ قاعها املطلوب.

وحيس  أناس أن هنالك تكرا ًا يف القصص القرآين، ألن القصة الواحدة قد   كر  
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 عرضها يف سو  شىت.
ا من قصة، أو حلقة من قصة قد تكر ت يف صو ة ولكن النظرة الفاحصة تؤكد أنه م

وأنه حيثما تكر ت حلقة   ،واحدة، من ناحية القد  الذي  ساق، وطر قة األدا  يف السياق
 كان هنالك جد د تؤد ه،  نفي حقيقة ال كرا .

و ز غ أناس فيزعمون أن هنالك خلقاً للحوادث أو تصرفاً فيها،  قصد به إىل جمرد الفن 
ق الذي ال   قيد بواقع ولكن احلق الذي  لمسه كل من  نظر يف هذا القرآن، وهو مبعىن ال زو 

مس قيم الفطرة، مف وح البصرية، هو أن املناسبة املوضوعية هي اليت حتدد القد  الذي  عرض 
 من القصة يف كل موضع، كما حتدد طر قة العرض وخصائص األدا .

 ،حياة، ال ك اب  وا ة وال تسلية وال تا   والقرآن ك اب دعوة، ودس و  نظام، ومنهج 
ويف سياق الدعوة جيي  القصص املخ ا ، بالقد  وبالطر قة اليت تناس  اجلو والسياق، وحتقق 
اجلمال الفين الصادق، الذي ال  ع مد على اخللق وال زو ق، ولكن  ع مد على إبداع العرض، 

 .(1)وقوة احلق، ومجال األدا 
و عرض  ،رآن ميثل موك  اإلميان يف طر قه املم د الواصل الطو لوقصص األنبيا  يف الق

قصة الدعوة إىل اهلل واس جابة البشر ة هلا جياًل بعد جيل كما  عرض طبيعة اإلميان يف نفوس 
هذه النخبة املخ ا ة من البشر، وطبيعة تصو هم للعالقة بينهم وبني  هبم الذي خصهم هبذا 

 الفضل العظيم.
ك  الكرمي يف طر قه الالح   فيض على القل   ضى ونو ًا وشفافية وت بع هذا املو 

شف عن حقيقة كذلك  ك  ،و شعره بنفاسة هذا العنصر العز ز عنصر اإلميان وأصال ه يف الوجود
شطراً كبرياً  ومن مث كان القصص، ال صو  اإلمياين ومييزه يف احلس من سائر ال صو ات الدخيلة

 .(2)من ك اب الدعوة الكرمي

وبناً  على ذلك سنعرض بعض األمثلة من أسالي  القرآن الكرمي يف تناول موضوع 
 العاطفة من خالل القصص القرآين:

                                           

 .6/54في ظالل القرآن، قط ، سيد،  (1)
 .6/54 نظر: قط ، سيد، املرجع السابق،  (2)
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 أواًل: عاطفة الزوجية في القصص القرآني:
بية ه كل من الزوجني لآلخر، أو هو اجلاذالعاطفة يف احلياة الزوجية هي احل  الذي  كنّ 

منهما حنو اآلخر وتشده إليه، فهي شعو  داخلي ناتج من اس حسان أوصاف  اليت جتذب كالً 
وطبائع وأخالق الطرف اآلخر، وميل فطري للنواحي اجلمالية، والصفات اخلَلقية واخل لقية 

 انِبِ جَ  ِمنْ  آنَسَ  بِأَْهلِهِ  َوَسارَ  اْْلََجلَ  م وَسى قََضى فَلَم ا} ، قال تعاىل:لشر ك احلياة

ث وا ِْلَْهلِهِ  قَالَ  نَاًرا الطُّورِ   َوة  َجذْ  أَوْ  بَِخبَر   ِمْنهَا آتِيك مْ  لََعل ي نَاًرا آنَْست   إِن ي اْمك 

مْ  الن ارِ  ِمنَ   .[29:القصص]سو ة  {تَْصطَل ونَ  لََعل ك 
يف املهد،  منذ أن كان  ضيعاً  ،خطوة خطوة لقد نقل   د القد ة خطى موسى 

إىل أن ذه  إىل أهل مد ن مث العودة مرة أخرى بزوجه إىل مصر ليهيُ يف طر قه ل لقي الرسالة 
 وحتمل مسئولية الدعوة.

فلما وّّف موسى األجل الذي اتفق عليه مع محيه حتمل بأهله وما كان معه من الغنم اليت 
ل كلما أو ى فجع ،نزل منزالً وهبها له صهره وسلك هبم الطر ق ّف ليلة مطرة وظلمة با دة و 

 :هلهتضى  عن بعد فقال أل ، فعج  لذلك، وبينا هو كذلك  أى نا اً زنده ال  ضى  شيئاً 
 َعَلى أَْهِلي َواللَِّه َما َعِلْم   فتَ ، واألهل من إطالقه هي الزوجة كما يف احلد ث: ))ان ظروا قليالً 
آتيكم  وكانوا قد ضلوا عنه، أو آتيكم منها خبرب الطر ق يلعل إىن أبصرت نا اً  ،(1)ِإالَّ َخيتْرًا ((

 (2).بقطعة من احلط  فيها نا  ل س دفئوا هبا من الربد وكان الوق  ش ا ً 
اليت اس حوذت على أغل  مشاهد القصص  ويف مشهد من مشاهد قصة موسى 

زوج ه، فرتكز و  القرآين  ربز القرآن عاطفة الرعا ة األسر ة واملودة الزوجية بني النيب موسى زوجاً 
ث وا ِْلَْهلِهِ  فَقَالَ  نَاًرا َرأَى إِذْ }يف موضعني من مواضع تكرا  القصة على قوله ألهله:   اْمك 

مْ  لََعل ي نَاًرا آنَْست   إِن ي وقال  [10: طه]سو ة  {ه ًدى الن ارِ  َعلَى أَِجد   أَوْ  بِقَبَس   ِمْنهَا آتِيك 
إشا ة إىل ما  ،[29: القصص]سو ة  {نَاًرا الطُّورِ  َجانِبِ  ِمنْ  آنَسَ  بِأَْهلِهِ  َوَسارَ } :تعاىل

 فيها من خدمة األهل وعنا ة األنبيا  بزوجاهتم، ما دمن صاحلات.
خرج بأهله وماله يف فصل الش ا  وأخذ على  لوسي عن وه  أن موسى ونقل اآل

                                           

التحرير .  نظر: ابن عاشتتو ، حممد الطاهر بن حممد، 4/2129(، 2770)  قم احلد ث ،صببحيح مسببلم ،مستتلم (1)
 . 20/111، ه1984، تونس، الدا  ال ونسية للنشر والتنوير،

 .20/54، تفسير المراغياملراغي، أمحد بن مصطفى،  (2)
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 الرب ة ال فسا  يف ،غري الطر ق خمافة ملوك الشام وامرأته حامل ال  د ي ألياًل تضع أم هنا اً 
فأجلأه السري إىل جان  الطو  الغريب األمين يف ليلة مظلمة مثلجة شد دة الربد،  ، عرف طرقها

حىت أد كه  ق  وماً فأضل الطر  ،و فا قهم هنا اً  الً وقيل: كان لغريته على حرمه  صح  الرفقة لي
ث وا} :فأخذ امرأته الطلق فقدح زنده فأصلد فنظر فإذا نا  تلوح من بعد فقال ،الليل  إِن ي اْمك 

أي خبرب الطر ق بأن أجد عندها  ،[29: القصص]سو ة  {بَِخبَر   ِمْنهَا آتِيك مْ  لََعل ي نَاًرا آنَْست  
 .(1)من خيربين به وقد كانوا كما مسع  ضلوا الطر ق

بأهله وعاطف ه جتاههم وغريته عليهم ومحا  ه   من هذا النص تربز عنا ة موسى
 إ اهم، والقيام خبدم هم.

 : األ وة في قصة يوسفثانياً: عاطفة 
الذي قطع  األخوة وما حتمله من عاطفة ح  يف قصة  وسف  ت جلى أمسى مظاهر

إخوته بشنيع صنعهم كل أواصر الرمحة وأوصدوا أبواب الشفقة على الصغري الذي اج معوا 
 .ملا تراىب يف قلوهبم من احلسد والبغض ليوسف  ،على ق له أو نفيه

وتلجُ األ ام  ،وتسلمه إىل املنح إىل أن  رتبع عل عرش العز ز متر السنون وحتمله احملن
هؤال  القاسني الذ ن قسوا عليه فمنح على غرا  صنيعهم من النعم ما الحيصيها إىل  به سبحانه 

نَا} :م ملا قالوامبا فعلوا بيوسف وأخيه فإهن فريى االل جا  يف أعينهم و قر هم تذكرياً  ،وتعاىل  َمس 

رُّ  َوأَْهلَنَا هل علم م ما فعل م بيوسف وأخيه؟  :فقال ، محهم و قَّ هلم ،[88: وسف]سو ة  {الضُّ
اصي أو أو جهل املع وَعدََّد عليهم ما صنعوا هبما؛ إذ أن م جاهلون وهو قد  عين جهل الصغر

 َوهََذا ي وس ف   أَنَا قَالَ  ي وس ف   َْلَْنتَ  أَإِن كَ  قَال وا} (2)فحينئذ عرفوه ،بعواق  أفعاهلماجلهل 

 .[90: وسف]سو ة  {أَِخي
الذي  مبا  قابله ان قام وقصاص وهم اليوم يف  د خصمهم وهنا  أيت مشهد الندم 

 ،رط واجليوشوإمنا هو السلطان العز ز يف قبض ه الش ،اك الفىت الضعيفولكنه ليس ذ ّ  ،وغرميهم
ف بن إال أن عاطفة األخوة النبيلة تس حوذ على النيب الكرمي  وس ،بأمره تف ح وتغلق السجون

                                           

-  العلمية، دا  الك المثاني والسبببببببع العظيم القرآن تفسببببببير في المعاني روحاهلل،  عبد بن األلوستتتتتتتتي، حممود (1)
 .10/280ه، 1415بريوت، 

 .3/74، بريوت/لبنان-دا  الك   العلمية النكت والعيون،املاو دي، علي بن حممد،  (2)
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م   تَْثِريبَ  اَل }  عقوب ليقول هلم: اِحِمينَ ال أَْرَحم   َوه وَ  لَك مْ  ّللا    يَْغفِر   اْليَْومَ  َعلَْيك   {ر 
ْخَوتِِه: اَل تَتْثرِ  َ "قَاَل   وس ف  :ومعناه ،[92:  وسف]سو ة  ْأنِيَ  َعَلْيك ْم اْليَتْوَم اَل تَتْغِيرَي واَل تَ  ،إِلِ

َنك ْم ِمَن احلْ ْرَمِة َوَحقِّ اأْل خ وَِّة، َوَلِكْن لَ  ك ْم ِعْنِدي ِعْنِدي ِفيَما َصنَتْع  ْم، َواَل إِْفَساَد ِلَما بَتْييِن َوبَتيتْ
 . الرَّامِحِنيَ  َتْغِفر  اللَّه  َلك ْم َوه َو أَْ َحم   :بقولهمث  ز دهم بالدعا  هلم ،الصَّْفح  َواْلَعْفو  

ْخَوتِِه بَِأْن  َتْغِفَر اللَّه  هَل ْم َذنْتبَته ْم ِفيَما أَتَتْوا إِلَْيِه، وَ   َِكب وا ِمْنه  ِمَن َوَهَذا د َعاٌ  ِمْن   وس َف إِلِ
: َعَفا اللَّه  َلك ْم َعْن َذْنِبك ْم   .(1)َوظ ْلِمك ْم، َفَس َتَره  َعَلْيك مْ الظُّْلِم،  َتق ول 

 : ابني آدم أ ويقصة ثالثاً: 
حمل أحدمها ميلؤه احلقد والغيظ على أخيه في :ت جسد معاين اخلري والشر يف شخصني

عليه سالحه و قطع بق له، واآلخر ميلؤه االس سالم والرضا بقضا  اهلل واحلفاظ على األخوة 
 يََدكَ  لَي  إِ  بََسْطتَ  لَئِنْ } والرحم اليت بينهما فيقول ألخيه الذي قال له ألق لنك حسداً 

َ  أََخاف   إِن ي ِْلَْقت لَكَ  إِلَْيكَ  يَِديَ  بِبَاِسط   أَنَا َما لِتَْقت لَنِي : املائدة]سو ة  {اْلَعالَِمينَ  َرب   ّللا 
، مث مع هذا احلرص من أخيه عليه برغم ما م دت به  د السو  وما  قابلها من  د الصفح [28

عاطفة  ل له نفسه الشر رة ق ل أخيه فيجهز عليه و ق له، وهنا تس يقظ ّف نفسهتسوّ  ،والعفو
 إليه وذلك ما  شري ،العاطفة اليت كان  قد أماهتا احلسد، وذه  بكل أثر هلااألخّوة، تلك 

 هََذا ِمْثلَ  ونَ أَك   أَنْ  أََعَجْزت   يَاَوْيلَتَا} ّف قوله تعاىل على لسان هذا القاتل: القرآن الكرمي

َرابِ  مل  د  ما  صنع  ،[31: املائدة]سو ة  {الن اِدِمينَ  ِمنَ  فَأَْصبَحَ  أَِخي َسْوَءةَ  فَأ َواِريَ  اْلغ 
أح  اهلل تعر َفه ف ،فذكر أنه كان حيمله على عاتقه حيًنا حىت أ اح  جيف ه ،بأخيه املق ول

 .(2)السنة يف موتى خلقه، فقيَّض له الغرابني اللذ ن وصف صف هما يف ك ابه
 {الن اِدِمينَ  ِمنَ  فَأَْصبَحَ }! هكذا  قوهلا مبل  فيه، ومن قل   فيض حسرة وندماً  ي،أخ

من الندم، قبل أن  رى ما فعل الغراب، مث أصبح  أنه مل  كن جيد شيئاً  :أي ،[31:املائدة]سو ة 
 ،سبيالً ّل ، وأض، وأعمى بصريةً بعد ذلك من النادمني، إذ  أى نفسه أضل من هذا احليوان شأناً 

 .(3)عامل احليوان" ، و كبه الضالل، كان أحط مرتبة يفوهكذا اإلنسان، إذا غلبه اهلوى

                                           

 .16/247، جامع البيان عن تأويل آي القرآن حممد بن جر ر،  نظر: الطربي، (1)
 .10/224 نظر: الطربي، حممد بن جر ر، املرجع السابق،  (2)
 .(3/1080)، التفسير القرآني للقرآن اخلطي ، عبد الكرمي (3)
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 :موسى وأ وه هارون عليهما السالمرابعاً: 
بصا هم ولقد اش دت قساوة قلوهبم وعمى أ ،مناوئني ألنبيائهم لقد كان بنو إسرائيل قوماً 

و نقضوا  فما ميرون مبرحلة إال وخيالفوا فيها تعاليم موسى  ،مع معجزات موسى 
عهده فيها، وملا عهد منهم ذلك وجا ه موعده مع اهلل اس خلف عليهم أخاه ها ون، ولكنهم 

 ،حىت مع ذلك فقد اس ضعفوا ها ون ومسعوا للسامري وعبدوا العجل، وهنا  أيت موسى 
ليش د على أخيه ها ون املؤمتن على القوم الذ ن ضلوا، و وضح القرآن هذه الشدة من موسى 

 ه   أَِخيهِ  بَِرْأسِ  َوأََخذَ } :تعاىل بقوله رُّ أخذ موسى  ي:أ ،[150: األعراف]سو ة  {إِلَْيهِ  يَج 
م عن عبادة ر يف نصحهم وزجرهمنه، لظنه أنه قد قصّ  بشعر  أس أخيه ها ون جيره إليه غضباً 

األخوة الرحيمة، ليسكن  عاطفةأخذ  س جيش يف نفس موسى  العجل، ولكن ها ون 
وليكشف له عن طبيعة املوقف، وليربئ ساح ه من مغبة ال قصري، فقال  ،من غضبه الشد د

 َواَل  ْْلَْعَداءَ ا بِيَ  ت ْشِمتْ  فاََل  يَْقت ل ونَنِي َوَكاد وا اْستَْضَعف ونِي اْلقَْومَ  إِن   أ م   اْبنَ } له:

:  ا : قال ها ون ملوسى مس عطفاً يأ ،[150: األعراف]سو ة  {الظ الِِمينَ  اْلقَْومِ  َمعَ  تَْجَعْلنِي
ما آلي   ، فإينيهبذا الندا  الرقيق وب لك الوشيجة الرحيمة ال تعجل بلومي وتعنيف ي،ابن أم
ل قهروين ، بيلّ رت يف نصيح هم ولكنهم مل  س معوا إوما قصّ  يف اإلنكا  عليهم، جهداً 

 ق لوين عند ما بذل  أقصى طاقيت ألخفف هياجهم واندفاعهم  واس ضعفوين، وأوشكوا أن
، فإن حنو العجل، فال تفعل يب ما هو أمني هم وحمل مشات هم، من االس هانة يب واإلسا ة إيلّ 

من شأن األخوة اليت بيننا أن تكون ناصرة معينة حني  كون هناك أعدا ، وال جتعلين يف زمرة 
 م، ولقد نصح هم ولكنهم قوم ال حيبون الناصحني.منه  ٌ يبر  القوم الظاملني، فإين

 ِْلَِخيوَ  لِي اْغفِرْ  َرب  } بربا ة ها ون من مغبة ال قصري فقال: وهنا اق نع موسى 

اِحِمينَ  أَْرَحم   َوأَْنتَ  َرْحَمتِكَ  فِي َوأَْدِخْلنَا : قال موسى يأ ،[151: األعراف]سو ة  {الر 
 أخاه، وليظهر ألهل الشماتة  ضاه عنه بعد أن ثب   برا ته:  ب اغفر يل ما فرط مين يضلري  

واغفر له كذلك ما عسى أن  كون قد قصر فيه مما أن   ي،من قول أو فعل فيه غلظة على أخ
 (1)، وأدخلنا يف  مح ك اليت وسع  كل شي  فأن  أ حم بعبادك من كل  احم.أعلم به مين

                                           

-دا  هنضتتتتتتة مصتتتتتتر للطباعة والنشتتتتتتر وال وز ع، الفجالة التفسببببير الوسببببيط للقرآن الكريم،طنطاوي، حممد ستتتتتتيد،  (1)
 .5/384م، 1997، القاهرة
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ون   قَالَ } : القرآن ع اب موسى ها ونويف تصو ر آخر  بنّي   ذْ إِ  َمنََعكَ  َما يَاهَار 

 ؤنبه على تركهم  ،[93 ،92: طه]سو ة  {أَْمِري أَفََعَصْيتَ  تَت بَِعنِ  أاَل   . َضلُّوا َرأَْيتَه مْ 
بعده، وال  بأال حيدث أمراً  ألمر موسى   عبدون العجل، دون أن  بطل عبادته، اتباعاً 

 ألمره؟ و س نكر عليه عدم تنفيذه، فهل كان ذلك عصياناً  ، سمح بإحداث أمر
من  أن  هدى  فهو  طلع أخاه عليه حماوالً  ،وقد قر  السياق ما كان من موقف ها ون

م   قَالَ } الرحم يف نفسه: ، باس جاشة عاطفةغضبه ذْ  اَل  يَْبنَؤ   إِن ي بَِرْأِسي اَل وَ  بِلِْحيَتِي تَأْخ 

ْقتَ  تَق ولَ  أَنْ  َخِشيت   وهكذا ، [94: طه]سو ة  {قَْولِي تَْرق بْ  َولَمْ  إِْسَرائِيلَ  بَنِي بَْينَ  فَر 
 ،وأملك النفعاله من موسى، فهو  لمس يف مشاعره نقطة حساسة أعصاباً  جند ها ون أهدأ  

وجيي  له من ناحية الرحم وهي أشد حساسية، و عرض له وجهة نظره يف صو ة الطاعة ألمره 
بعضها مع  ،حس  تقد ره وأنه خشي إن هو عاجل األمر بالعنف أن   فرق بنو إسرائيل شيعاً 

وقد أمره بأن حيافظ على بين إسرائيل وال حيدث فيهم  ،العجل، وبعضها مع نصيحة ها ون
 (1)طاعة األمر من ناحية أخرى. فهي كذلك، أمراً 

 مع ابنه:  امساً: قصة نوح 
، و وضح [42: هود]سو ة  {َمَعنَا اْرَكبْ  يَاب نَي  } األب امله دي  بقى  قول البنه الشا د:

 َجبَل   لَىإِ  َسآِوي} أن اجلبل  عصم، فقال:له احلق و ز ل عنه الشبهة، كما ظن ابن نوح 

نِي  ، قال أبوه مبيًنا وموضًحا ومصحًحا إذا أعرض :[43: هود]سو ة  {اْلَماءِ  ِمنَ  يَْعِصم 

ِ  أَْمرِ  ِمنْ  اْليَْومَ  َعاِصمَ  اَل  قَالَ } ، و بقى ذلك حاله [43: هود]سو ة  {َرِحمَ  َمنْ  إاِل   ّللا 
 حىت  فقده غر ًقا أو  ن شله مه د ًا.

 سادساً: قصة لقمان الحكيم مع ابنه:
ِ  ِركْ ت شْ  اَل  يَاب نَي  }  ع ين بولده منذ صغره ليعظه و ربيه:األب امله دي   إِن   بِاّلل 

ْركَ  اَلةَ  أَقِمِ  يَاب نَي  } ، و س مر يف موعظ ه:[13: لقمان]سو ة  {َعِظيم   لَظ ْلم   الش   ْأم رْ وَ  الص 

وفِ  ْنَكرِ  َعنِ  َواْنهَ  بِاْلَمْعر   اْْل م ورِ  َعْزمِ  ِمنْ  َذلِكَ  إِن   أََصابَكَ  َما َعلَى َواْصبِرْ  اْلم 

رْ  َواَل  . َ  إِن   َمَرًحا اْْلَْرضِ  فِي تَْمشِ  َواَل  لِلن اسِ  َخد كَ  ت َصع   تَال  م خْ  ك ل   ي ِحبُّ  اَل  ّللا 

ور    لََصْوت   اْْلَْصَواتِ  أَْنَكرَ  إِن   َصْوتِكَ  ِمنْ  َواْغض ضْ  َمْشيِكَ  فِي َواْقِصدْ  . فَخ 

                                           

 .4/2348،في ظالل القرآن  نظر: قط ، سيد، (1)
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 .[19-17: لقمان]سو ة  {اْلَحِميرِ 
 مع أبيه: سابعاً: قصة إبراهيم 

 إِذْ } االبن امله دي الذي  ل قي مع أبيه الضال فال مينعه هدا ة، بل  سا ع هبا إىل أبيه:

 إِن ي يَاأَبَتِ  . َشْيئًا َعْنكَ  ي ْغنِي َواَل  ي ْبِصر   َواَل  يَْسَمع   اَل  َما تَْعب د   لِمَ  يَاأَبَتِ  ِْلَبِيهِ  قَالَ 

 ْعب دِ تَ  اَل  يَاأَبَتِ  . َسِويًّا ِصَراطًا أَْهِدكَ  فَات بِْعنِي يَأْتِكَ  لَمْ  َما اْلِعْلمِ  ِمنَ  َجاَءنِي قَدْ 

ْيطَانَ  ْيطَانَ  إِن   الش  ْحَمنِ  َكانَ  الش   ب  َعَذا يََمس كَ  أَنْ  أََخاف   إِن ي يَاأَبَتِ  . َعِصيًّا لِلر 

ْحَمنِ  ِمنَ  ْيطَانِ  فَتَك ونَ  الر  ، وال مينع الولد امله دي يف [45-42: مرمي]سو ة  {َولِيًّا لِلش 
االس مرا  يف الدعوة احلسنة واملوعظة غلظ أبيه إذا أغلظ له القول وتوعده بالفعل، بل  دعو 

، [47: مرمي]سو ة  {َحفِيًّا بِي َكانَ  إِن ه   َرب ي لَكَ  َسأَْستَْغفِر   َعلَْيكَ  َساَلم   قَالَ } له و س غفر:
ِ  د ونِ  ِمنْ  تَْدع ونَ  َوَما َوأَْعتَِزل ك مْ } ومع ذلك فإنه ال  شا كهم يف باطلهم:  ع وَوأَدْ  ّللا 

َعاءِ  أَك ونَ  أاَل   َعَسى َرب ي ، وال مينعه من االس مرا  يف [48: مرمي]سو ة  {َشقِيًّا َرب ي بِد 
 إِْبَراِهيمَ  اْستِْغفَار   انَ كَ  َوَما} الدعا  واالس غفا  إال أن   بني بالشرع بيانًا  قينيىا أنه عدو هلل:

ا إِي اه   َوَعَدهَا َمْوِعَدة   َعنْ  إاِل   ِْلَبِيهِ  و   أَن ه   لَه   تَبَي نَ  فَلَم  ِ  َعد  أَ  ّلِل   ِهيمَ إِْبَرا إِن   ِمْنه   تَبَر 

اه    .[114: ال وبة]سو ة  {َحلِيم   َْلَو 

 ثامناً: قصة إبراهيم مع ابنه:
مثال النبوة الصاحلة لألب الصاحل واضحة يف إمساعيل مع إبراهيم، عليهما هنا جند 

الِِحينَ  ِمنَ  لِي هَبْ  َرب  } السالم، حيث قال: ْرنَاه   . الص  اَلم   فَبَش  افَلَ .  َحلِيم   بِغ   بَلَغَ  م 

كَ  أَن ي اْلَمنَامِ  فِي أََرى إِن ي يَاب نَي   قَالَ  الس ْعيَ  َمَعه    لَ قَا تََرى َماَذا فَاْنظ رْ  أَْذبَح 

نِي ت ْؤَمر   َما اْفَعلْ  يَاأَبَتِ  ابِِرينَ  ِمنَ  ّللا    َشاءَ  إِنْ  َستَِجد  ا . الص   تَل ه  وَ  أَْسلََما فَلَم 

ْؤيَا َصد ْقتَ  . قَدْ  يَاإِْبَراِهيم   أَنْ  َونَاَدْينَاه  .  لِْلَجبِينِ  ْحسِ  نَْجِزي َكَذلِكَ  إِن ا الرُّ .  نِينَ اْلم 

بِين   اْلباََلء   لَه وَ  هََذا إِن    .[107-100: الصافات]سو ة  {َعِظيم   بِِذْبح   َوفََدْينَاه  .  اْلم 

 زوجيه عليهما السالم:تاسعاً: قصة إبراهيم مع 
فمثال الزوجني املؤمنني يف إبراهيم مع زوج يه سا ة وهاجر عليهما السالم، خي رب  اهلل 

، ، بزوجه وولده ومها يف الصرب خري مثال، بل جي مع معهم الولد يف إمساعيل إبراهيم 
نه ام ثل إمساعيل بل كون مثال األسرة الصاحلة  سكنها بواد غري ذي ز ع، وملا هم إبراهيم بذبح ا

  ألمر اهلل سبحانه، وهذه سا ة الزوجة األوىل تطول عشرهتا بغري ولد وهي حت  اإلميان
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يف دعوته، وملا جا ت املالئكة وعرف  أهنم جا وا لنصرة لوط  وتسعد به، ف  ِعني إبراهيم 
 .)ضحك ( اس بشا ًا بنصر اهلل لعباده املؤمنني

 ليهما السالم:عاشرًا: قصة امرأتي نوح ولوط ع
 لِل ِذينَ  ثاًَل مَ  ّللا    َضَربَ } الزوجة الكافرة ال  نفعها إميان زوجها ولو كان نبيىا مرساًل:

وا  َصالَِحْينِ  ِعبَاِدنَا ِمنْ  َعْبَدْينِ  تَْحتَ  َكانَتَا ل وط   َواْمَرأَتَ  ن وح   اْمَرأَتَ  َكفَر 

ِ  ِمنَ  َعْنه َما ي ْغنِيَا فَلَمْ  فََخانَتَاه َما اَل  َوقِيلَ  ْيئًاشَ  ّللا  اِخلِينَ  َمعَ  الن ارَ  اْدخ  ]سو ة  {الد 
 .[10: ال حرمي

 الحادي عشر: قصة أبي لهب وزوجه:
 َوتَب   لَهَب   بِيأَ  يََدا تَب تْ } يف قوله تعاىل: كما  عاونان على الباطل   الزوجان الكافران

الَةَ  َواْمَرأَت ه   . لَهَب   َذاتَ  نَاًرا َسيَْصلَى . َكَسبَ  َوَما َمال ه   َعْنه   أَْغنَى َما .  َحم 

 .[5-1: املسد]سو ة  {َمَسد   ِمنْ  َحْبل   ِجيِدهَا فِي . اْلَحطَبِ 
 الثاني عشر: قصة امرأة فرعون:

 َمن واآ لِل ِذينَ  َمثاًَل  ّللا    َوَضَربَ } الزوجة املؤمنة مع الرجل الذي ع ا يف الكفر:

نِي اْلَجن ةِ  فِي بَْيتًا ِعْنَدكَ  لِي اْبنِ  َرب   قَالَتْ  إِذْ  فِْرَعْونَ  اْمَرأَتَ   نَ فِْرَعوْ  ِمنْ  َونَج 

نِي َوَعَملِهِ   .[11: ال حرمي]سو ة  {الظ الِِمينَ  اْلقَْومِ  ِمنَ  َونَج 
و لة، فعلى حت اج إىل أحباث ط و ائهاكثرية وعظيمة، واملعاين من الكرمي  القرآن  قصصإن 

 ،املسلم أن   دبر تلك األمثلة ليأخذ منها العظات والعرب، و س فيد منها اإلميان والعمل الصاحل
الذي  رشد العمل و ثلج الصد ، و ذه  اهلم والغم، فمن الذي أصي  يف ولده وبنيه كما 

 اهيمقى موسى ونوح وإبر ، ومن القى من قومه املشاق كما الچأصي  إبراهيم ونوح و عقوب، 
، ومن كابد من املكا د ما كابد  وسف و عقوب عليهما السالم، فكل األنبيا  عانوا من  چ

عانوا أصنافًا من املعاندة و املكا د، بل والكفر من داخل البيوت من األزواج و كفر أقوامهم، 
حكموا يف واس طاعوا أن    واألبنا ، بل واآلبا ، ومع ذلك كان  هلم املواقف اإلميانية الكرمية،

م، ولسنا أغلى على اهلل من هؤال ، وال دعوتنا أوضح منه عواطفهم وفقاً ملا أمر اهلل تعاىل به،
رب لد هم، فلنق ِد هبم يف احلجة وبياهنا، والدعوة والص كالذيوال لد نا من اإلخالص وال قوى  

 .عليها، والرضا بقضا  اهلل، واحلرص على الصاحلات من األعمال
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الل   أسلوب القرآن الكريم في عرض العاطفة تجاه األهل والعشيرة من: المطلب الثاني
 :التوجيهات المباشرة

مرة  س خدم ف لعشرية،تنوع  أسالي  القرآن احلكيم يف عرض العاطفة جتاه األهل وا
األسلوب القصصي وال  رتك فرصة إال ليعرض من خالهلا قيماً عاطفية  راعي فيها طبع اإلنسان 

كذلك األمر و  ،وتكو نه وما فطر عليه من عاطفة جتاه أهله على اخ الف د جاهتم وصالهتم
ن أن كيف أسالي  أخرى من خالل ال وجيهات املباشرة للمسلمني بأن  فعلوا أو  ن هوا مما مي

 نزع هذه العاطفة أو  طمس فيها ملسات الفطرة اإلنسانية النقية، أو من خالل أحكام ال شر ع  
 كما سنرى يف املطل  ال ايل.

 جيد عدة مواضع  وجه القرآن فيها أتباعه توجيهات الكرمي آ ات القرآنب إذا مر اإلنسان
 ن منها:ذلك عد دة يف القرآ، ومظاهر عشريتهمباشرة تقوم على حفظ العاطفة جتاه أهله و 

 :توجيهات القرآن للزوج جتاه الزوجة عند تغري العاطفة
اإلسالم  نظر إىل البي  بوصفه سكنًا وأمنًا وسالماً، و نظر إىل العالقة بني الزوجني 
بوصفها مودة و محة وأنساً، و قيم هذه اآلصرة على االخ يا  املطلق، كي تقوم على ال جاوب 

 َعَسىفَ  َكِرْهت م وه ن   فَإِنْ } قول لألزواج: الكرمي القرآن أن ولذا جند  ،ابوال عاطف وال ح

 سفال وجيه هنا:" س أن ،[19: النسا ]سو ة  {َكثِيًرا َخْيًرا فِيهِ  ّللا    َويَْجَعلَ  َشْيئًا تَْكَره وا أَنْ 
بعقدة الزوجية فال تفصم ألول خاطر، وكي  س مسك بعقدة الزوجية فال تنفك ألول نزوة، 

ة، بوكي حيفظ هلذه املؤسسة اإلنسانية الكربى جد  ها فال جيعلها عرضة لنزوة العاطفة امل قلّ 
 .(1)الطائر هنا وهناكومحاقة امليل 

فال شك أن احلياة الزوجية يف أكمل صو ها قائمة على احل  بني الزوجني، لكن ذلك 
ال  عين أنه  س حيل االس مرا  فيها بدونه، فثمة عوامل أخرى متد هذه احلياة مبادة بقائها 

 واس مرا ها.
ليه، زوجها بالصرب ع من هذه العوامل اإلحسان إىل املرأة بإبقائها، أو إحسان املرأة إىل

أو اإلحسان إىل األبنا  إن وجدوا ببقا   ابطة الزواج قائمة، ومما  ذكر هنا أن  جاًل جا  إىل 
عمر  ر د أن  طلق زوج ه معلالً ذلك بأنه ال حيبها، فقال له عمر: وحيك، أمل تت ْبَ البيوت إال 

                                           

 .6/324في ظالل القرآن قط ، سيد،  (1)
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 على احل ، فأ ن الرعا ة وأ ن ال ذمم؟
  من  ذم برتك اإلحسان إليه.وال ذمم هو اإلحسان إىل
المرأة سأهلا زوجها هل تبغضه؟ فقال : نعم، فقال هلا عمر:  وقال عمر بن اخلطاب:

"فل كذب إحداكن ول جمل فليس كل البيوت تبىن على احل ، ولكن معاشرة على األحساب 
 .(1) واإلسالم

ذه  مع هلوى   فاملقصود أن  ابطة الزواج ال تب  لعاطفة م قلبة أو لنزوة جاحمة أو
طة ومع هذا فإذا وصل األمر إىل اس حالة بنا  هذه الراب ،الر ح، أو الع با ات تافهة ال قيمة هلا

 أو كان  يف بقائها مشقة، فللمرأة أن تطل  الطالق، وللزوج أن  طلقها أو خيالعها على مال.
عاطفة فإن لوإذا سرنا مع قول أمري املؤمنني عمر يف احلفاظ على البي  وإن تقلب  ا

آخر حيفظ على األسرة اس قرا ها من الشطط والظلم الذي قد   وجه توجيهاً الكرمي القرآن 
 َولَه ن  } جات:الرجال باحلفاظ على حقوق الزو  موجهاً  اهلل تعاىلفقال  ، س  بعه تقل  العاطفة

وفِ  َعلَْيِهن   ال ِذي ِمْثل   أي للنسا  من احلقوق على أزواجهن  ،[228: البقرة]سو ة  {بِاْلَمْعر 
فهذا ما  ق ضيه العدل، وما تقوم عليه احلياة بني  ،مثل ما لألزواج على النسا  من حقوق

 لصاحبه. شر كني، أ اد اهلل هلما أن  كون كل منهما سكناً 
وليس  هذه احلقوق اليت للرجل على املرأة، واليت للمرأة على الرجل من قبيل احلقوق 
اليت  ق ضيها الغرمي من غرميه، و أخذها بيد السلطان والقانون إن ماطله الغرمي وال وى حبقه، 

ن نسامساحة و ضى، وتنبع من عاطفة إنسانية ال ميلك اإل وإمنا هي حقوق تفيض هبا النفس يف
إهنا عاطفة  ،دفعها، أشبه ب لك العاطفة اليت بني اآلبا  واألبنا ، بل  مبا كان  أكثر من هذا

 .(2)األليف إىل أليفه، والعاشق إىل معشوقه
 فَإِنْ } و ربز مجال القرآن يف هتدئة نفس الزوج بأن  هيئه الح مال اخلري فيما  كره:

 ،[19: لنسا ا]سو ة  {َكثِيًرا َخْيًرا فِيهِ  ّللا    َويَْجَعلَ  َشْيئًا تَْكَره وا أَنْ  فََعَسى َكِرْهت م وه ن  
من حدة  تقللو ق النفس باهلل، وهتدئ من فو ة الغض ، هذه اللمسة األخرية يف اآل ة، تعلّ 

                                           

، برقم جببامع األحبباديببث؛ الستتتتتتتتتتتتتتتيوطي، 3/142(، 236برقم ) تهببذيببب اآلثببار، نظر: الطربي، حممتتدبن جر ر،  (1)
مؤستتتتتتتتستتتتتتتتة  ،في سبببببببنن األقوال واألفعال العمال كنزاهلندي، علي بن حستتتتتتتتتام الد ن، ؛ 26/379(، 29299)

 .16/554 (،45859)رقم ب، م1981-ه1401الرسالة، 
 .2/123، التفسير القرآني للقرآن، اخلطي ، عبد الكرمي (2)
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 ،الكره، حىت  عاود اإلنسان نفسه يف هدو  وحىت ال تكون العالقة الزوجية   شة يف مه  الر اح
من و به، وهي العروة اليت تربط بني قل  املؤ  ،العروة الدائمة ،فهي مربوطة العرى بالعروة الوثقى

 أوثق العرى وأبقاها.

 :عن قتل األوالد يالنه
العرب أمر ن عظيمني ونعامها عليهم، وحكم فيهم حكماً  يأنكر سبحانه على مشرك

 َخِسرَ  قَدْ } :،  قول اهلل تعاىلمبيناً  عدالً ومها ق ل أوالدهم ووأد بناهتم، وبذلك خسروا خسراناً 

وا ِعْلم   بَِغْيرِ  َسفَهًا أَْواَلَده مْ  قَتَل وا ال ِذينَ  م  ِ  َعلَى اْفتَِراءً  ّللا    َرَزقَه م   َما َوَحر   قَدْ  ّللا 

ْهتَِدينَ  َكان وا َوَما َضلُّوا فإن ق ل األوالد  س لزم خسران كل ما كان  ،[140: األنعام]سو ة  {م 
 رجى من العزة والنصرة والسرو  والغبطة، والرب والصلة، وخسران العاطفة األبو ة و أف ها، 
واس بدال القسوة والغلظة هبا، إىل حنو أولئك من مساوى األخالق اليت  ضيق هبا العيش ّف 

 .(1)الدنيا، وهبا حيل العقاب ّف اآلخرة
  ل األوالد، إمنا هو حملا بة آفة عا ضة، أصاب  بعض القبائل العربية يفالنهى عن ق

اجلاهلية، فدفع  هبم إىل ق ل أبنائهم، ووأد بناهتم! فامنح  عندهم العاطفة وزادت اجلفاوة 
 جتاه أبنائهم لد جة أهنم اس باحوا دما هم.

هذه الظاهرة اليت فش  ّف بعض القبائل العربية، جيد أهنا إمنا قام   الذي   أمل يفو 
على غر زة حّ  اآلبا  لألبنا ، وحرصهم على كفال هم، وضمان أمنهم وسالم هم. فقد   أصالً 

كان ال خلص من األبنا ، عند الوالدة، هو املهرب الذي فّر إليه بعض األعراب بأبنائهم من 
لذي  ن زع أبنا هم من بني أ د هم حت  وطأة اجلوع، و سلبهم وجه هذا املس قبل الكئي  ا

، و ذ قهم املوت موتات، ال موتة واحدة! قد  كون هو اجلهل، وسو  ال دبري، نفساً  احلياة نفساً 
 ،وفساد العقيدة، ذلك الذي سّول لبعض األعراب أن  صنعوا بأبنائهم هذا الفعل الشنيع املنكر

وال جفا  الطبع، وال بالدة احلس، بل  مّبا كان ذلك كما قلنا ولكن ليس هو جفاف العاطفة، 
رة امليالد ظاه ،عن ز ادة ّف خص  العاطفة، و قة الطبع، و فاهة احلّس، حيال تلك الظاهرة

ذا املوات صو ة وليد أو وليدة له من بني ه عليه، يف وجه احلياة مطالً  يّ اليت  رى فيها البدو 
 وإذا هذه احلياة البازغة عنده، حمملة بألوان الضّر والبال ، ملففة كل دنياه،  العر ض الذي ميأل  

                                           

 . 8/47، تفسير المراغياملراغي، أمحد بن مصطفى،  (1)
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، ما  شهد ملا يّ ))الرثا (( الذي جنده ّف خملفات الشعر اجلاهل ّف أكفان املوت الرهي ! ويف
 ،الطبيعة العربية اجلاهلية من تعلق باحلياة واألحيا ، وخاصة حياة األبنا ، وفلذات األكباد يف
ت من الشعر، نشّم   ح أكباد حترتق، وجند مّس أنفاس تل ه ، وحنس أنني تلك املقطعا يفف

 زفرات ال تكاد تنقطع، وتساقط عربات ال تكاد ترقأ.
 فعلى الذ ن   خذون من هذا الفعل الذي كان  فعله بعض األعراب بأبنائهم شاهداً 

نظرهتم إليهم،  اعلى وحشّية العرب، وفساد طبيع هم، وان كاس البشر ة فيهم عليهم أن  صححو 
وأن  رّدوا هذه الظاهرة إىل أصلها الذي جا ت منه، وسريون من هذا، أن ق ل بعض األعراب 

ك احلياة هبم من مالقاة تل ألبنائهم، كان حس  تقد رهم محا ة هلم من املوت البطي ، وفرا اً 
، حني ترى كما تفعل القطط مثالً ،  وألمر ما تأكل بعض احليوانات أبنا ها ،القاسية املهلكة

ا أمينً  اناً إهنا حينئذ ال جتد مك ،أوالدها ّف معرض اهلالك، من عدّو  هجم عليها، و ن زعها منها
 تغيبهن فيه عن عني عدّوها إال بطنها الذي خرجن منه منذ قليل!

ذا كان وأنه إ ،أّما وأد البنات، فهو فرع من هذا األصل، وهو ق ل األبنا  خشية الفقر
تعرضهن  ألن يفمن األبنا ، و  ك البنني، و ئد البنات، فألن البنات أقّل اح ماالً بعض اآلبا  ميس

 و لحق العا  هبن وبآبائهن! ،هلذه احلياة القاسية ما قد ميّس شرفهن
 (1)أكثر من ق ل األبنا ! وهلذا كان وأد البنات فاشياً 

رة من والعشيأسلوب القرآن الكريم في عرض العاطفة تجاه األهل : المطلب الثالث
 : الل آيات األحكام

يف هذا املطل  سي جلى لنا مراعاة القرآن الكرمي للعاطفة جتاه األهل والعشرية يف تشر ع 
 بعض األحكام، وذلك من خالل اآليت:

 :العاطفة تجاه األيتام
ى أهله وذو ه عل فقد جعل القرآن الكرمي واجباً  ،من أعضا  اجمل مع ملا كان الي يم عضواً 

]سو ة  {تَْقهَرْ  فاََل  يمَ اْليَتِ  فَأَم ا} :أن  عطفوا عليه وأن حيافظوا على ماله ومم لكاته، فقال تعاىل

                                           

؛ 7/454 المثاني، والسببببببببببببع العظيم القرآن تفسبببببببببببير في المعاني روحاهلل،  عبد بن األلوستتتتتتتتتتتتتتتي، حممود نظر:  (1)
 .8/480، التفسير القرآني للقرآن، اخلطي ، عبد الكرمي
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ني من ماله أو حقوقه فقد ب، مث للحفاظ على الي يم من أن  نال أولياؤه من أهله [9: الضحى
القرآن يف مجلة من األحكام ما   علق بالي امى وماهلم، وذلك  بني ما  نبغي من العطف والشفقة 

 على الي يم حىت وإن كان ذا مال.
وا إَِذا َحت ى اْليَتَاَمى َواْبتَل وا}  قول تعاىل: ْشًدا ْنه مْ مِ  آنَْست مْ  فَإِنْ  الن َكاحَ  بَلَغ   ر 

وا ل وهَا َواَل  أَْمَوالَه مْ  إِلَْيِهمْ  فَاْدفَع  وا أَنْ  َوبَِداًرا إِْسَرافًا تَأْك   اَغنِيًّ  َكانَ  َوَمنْ  يَْكبَر 

وفِ  فَْليَأْك لْ  فَقِيًرا َكانَ  َوَمنْ  فَْليَْستَْعفِفْ   فَأَْشِهد وا الَه مْ أَْموَ  إِلَْيِهمْ  َدفَْعت مْ  فَإَِذا بِاْلَمْعر 

ِ  َوَكفَى َعلَْيِهمْ  " وجه ختصيص الي امى هو أن الضعيف العاجز ، [6: النسا ]سو ة  {َحِسيبًا بِاّلل 
عن النظر لنفسه ومصلح ه ال خيلو أن  كون له أب حيوطه، أو ال أب له؛ فإن كان له أب فما 

أما الذي ال أب له ف ،عنده من غلبة احلنو وعظيم الشفقة  غين عن الوصية به وااله بال بأمره
فخص بال نبيه على أمره لذلك والوصية به، وإال فكذلك  فعل األب بولده الصغا  أو الضعفا  

 .(1)فإنه  ب ليهم وخي رب أحواهلم
وأما فيما   علق بأموال الي امى، فقد وصى هبم اهلل ألهنم قد صا وا حبيث ال كافل هلم 

م حال من له  حم ماسة عاطفة عليه ملكان وال مشفق شد د اإلشفاق عليهم، ففا ق حاهل
 .(2)[2: النسا ]سو ة  {أَْمَوالَه مْ  اْليَتَاَمى َوآت وا} الوالدة أو ملكان الرحم فقال:

، والده معه متاماً  كما  فعلفاإلحسان إىل الي يم حبسن تربي ه وحفظ حقوقه من الضياع،  
وكأن القرآن الكرمي  قيم الويل مقام األب، إال أنه ملا كان  عاطفة احلنو والشفقة عند األب 
جبلة ومركزة يف طبعه وليس  كذلك يف الويل حثه القرآن عليها وأكد على هذه العاطفة فيما 

  : ))وله ك من ذلك ق  علق بأحكام الي يم، والك اب والسنة مليئان بالوصية به، وحسب
 .(3)كافل الي يم له أو لغريه أنا وهو كهاتني يف اجلنة(( وأشا  مالك بالسبابة والوسطى((

نه و ؤ والسر يف هذا أن الي يم ال جيد يف الغال  من تبعثه العاطفة على تربي ه والقيام بش
لرتبية املثلى، إال اوحفظ أمواله، واألم وإن وجدت تكون يف الغال  عاجزة عن تنشئ ه وتربي ه 

أن األ  ام أعضا  يف جسم األمة، فإذا فسدت أخالقهم وسا ت أحواهلم، تسّرب الفساد إىل 
األمة مجعا ، إذ  صبحون قدوة سيئة بني نشئها، فيدّب فيها الفساد و  طّرق إليها االحنالل، 

                                           

 .1/417م، 2003-ه1424لبنان، -العلمية، بريوت، دا  الك   أحكام القرآنابن العريب، حممد بن عبد اهلل،  (1)
 .9/482، مفاتيح الغيب عمر، بن حممدالرازي،  (2)
 .4/2287، 2983احلد ث  قم  ،صحيح مسلم، مسلم (3)
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 .(1)وتأخذ يف الفنا 

 :العطف على الوالدين
لك الرب والرمحة يف قلوب األبنا ، جتاه آبائهم وأمهاهتم، ذ س جيش القرآن الكرمي وجدان 

أن احلياة وهي مندفعة يف طر قها باألحيا ، توجه اه مامهم القوي إىل األمام إىل الذ  ة إىل 
ة إىل وليّ ما توجه اه مامهم إىل الو ا  إىل األبوة إىل احلياة املإىل اجليل املقبل وقلّ  الناشئة اجلد دة
ف   البنوة إىل اس جاشة وجداهنا بقوة ل نعطف إىل اخللف، وتلومن مث حت اج  ،اجليل الذاه 

 إِْحَسانًا َوبِاْلَوالَِدْينِ  إِي اه   إاِل   تَْعب د وا أاَل   َربُّكَ  َوقََضى} قال تعاىل: ،إىل اآلبا  واألمهات

ا ه َما اْلِكبَرَ  ِعْنَدكَ  يَْبل َغن   إِم   َوق لْ  تَْنهَْره َما َواَل  أ ف   لَه َما تَق لْ  فاََل  ِكاَله َما أَوْ  أََحد 

 .[23: اإلسرا ]سو ة  {َكِريًما قَْواًل  لَه َما
الذات. إىل ال ضحية بكل شي  حىت بو  ،إن الوالد ن  ندفعان بالفطرة إىل  عا ة األوالد

وكما مت ص النب ة اخلضرا  كل غذا  يف احلبة فإذا هي ف ات، ومي ص الفرخ كل غذا  يف البيضة 
كذلك مي ص األوالد كل  حيق وكل عافية وكل جهد وكل اه مام من الوالد ن   ،فإذا هي قشر

 فإذا مها شيخوخة فانية إن أمهلهما األجل ومها مع ذلك سعيدان!
ات إىل الزوج ،فأما األوالد فسرعان ما  نسون هذا كله، و ندفعون بدو هم إىل األمام

 وهكذا تندفع احلياة. ،والذ  ة
م بقوة إمنا حي اج هؤال  إىل اس جاشة وجداهن ،  إىل توصية باألبنا ومن مث ال حي اج اآلبا

ليذكروا واج  اجليل الذي أنفق  حيقه كله حىت أد كه اجلفاف! وهنا جيي  األمر باإلحسان 
 (2) إىل الوالد ن يف صو ة قضا  من اهلل حيمل معىن األمر املؤكد، بعد األمر املؤكد بعبادة اهلل.

تظليل اجلو كله بأ ق الظالل ويف اس جاشة الوجدان بذكر ات مث  أخذ السياق يف 
ه َما اْلِكبَرَ  ِعْنَدكَ  يَْبل َغن   إِم ا} الطفولة ومشاعر احل  والعطف واحلنان:  ه َماِكاَل  أَوْ  أََحد 

والكرب له ، [23: اإلسرا ]سو ة  {َكِريًما قَْواًل  لَه َما َوق لْ  تَْنهَْره َما َواَل  أ ف   لَه َما تَق لْ  فاََل 
الة معىن االل جا  واالح ما  يف حجالله، وضعف الكرب له إحياؤه وكلمة ))ِعْنَدَك(( تصو  

                                           

 .1/157، المراغي تفسيراملراغي، أمحد بن مصطفى،  (1)
 .4/2221 في ظالل القرآنقط ، سيد،  (2)
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أمره أن  ذكر احلال اليت هو عليها، وهو حال طفولي ه وصغره: أن كيف ، (1)الكرب والضعف
  الناس ناله قواًل وفعاًل حىت مل  س قذ ا منه شيًئا مما  س قذ  بَّياه، وبراه، وعطفا عليه، وال

اخلبث؟! ن بعض من أنواع األذى و بعضهم من بعض، ومل  بعدمها عنه ما  بعد اخللق بعضهم م
فأمره أن  عاملهما إذا بلغا احلال اليت كان هو عليها: من اجلهل والضعف، والعجز عن القيام 
باحلوائج على ما كان هو، وبلغا املبلغ الذي  س قذ  منهما و بعد عنهما، أي: ال  س قذ  هو 

كما   ؛ رمها عند السؤال واحلاجة إليه؛ كما مل  س قذ ا مها منه، وال  نه منهما، وال  بعد عنهما
 َواَل  أ ف   لَه َما تَق لْ  فاََل }(2)بل  لني هلما و ذل كما النا مها له وخضعا ،مل  فعال مها له

وهي أول مرتبة من مرات  الرعا ة ، [23: اإلسرا ]سو ة  {َكِريًما قَْواًل  لَه َما َوق لْ  تَْنهَْره َما
 واألدب أال  ند من الولد ما  دل على الضجر والضيق، وما  شي باإلهانة وسو  األدب.

وهي مرتبة أعلى إجيابية أن  كون كالمه  ،[23: اإلسرا ]سو ة  {َكِريًما قَْواًل  لَه َما َوق لْ }
 (3)هلما  شي باإلكرام واالحرتام.

يف القرآن  عن أيب اهلداج ال جييب، قال: قل  لسعيد بن املسي : كل ما ذكر اهلل 
ما هذا  ،[23: اإلسرا ]سو ة  {َكِريًما قَْواًل  لَه َما َوق لْ } من بر الوالد ن، فقد عرف ه، إال قوله

 .(4)ل ابن املسي : قول العبد املذن  للسيد الفظالقول الكرمي؟ فقا

ل   َجنَاحَ  لَه َما َواْخفِضْ } :ويف قوله تعاىل ْحَمةِ  ِمنَ  الذُّ  اْرَحْمه َما َرب   َوق لْ  الر 

 شف ال عبري و لطف؛ فالطائر إذا أ اد الطريان  ،[24: اإلسرا ]سو ة  {َصِغيًرا َرب يَانِي َكَما
خيافه  ا حاً هو إذا  أى ج نشر جناحيه و فعهما لريتفع فإذا ترك ذلك خفضهما، وأ ضاً  والعلو

 ه إذا ضم، وقيل املراد خبفضهما ما  فعلوتذهلللصق باأل ض وألصق جناحيه وهي غا ة خوفه 
لق ا إىل ذلك الف قا مها إىل من كان أفقر اخلفراخه للرتبية وأنه أنس  باملقام، وإمنا اح اج

، إليه غا ة الضراعة واملسكنة فيح اج إىل أشد  محة واح ياج املر  إىل من كان حم اجاً  ،إليهما
كذلك   ،[24: اإلسرا ]سو ة  {َصِغيًرا َرب يَانِي َكَما اْرَحْمه َما َرب   َوق لْ } :ويف قوله تعاىل

                                           

 قط ، سيد، املرجع السابق. (1)
 .7/28م، 2005-ه1426، بريوت العلمية، الك   ، دا تأويالت أهل السنةاملاتر دي، حممد بن حممد،  (2)
 .4/2222 في ظالل القرآن( قط ، سيد، 3)
 .14/549جامع البيان عن تأويل آي القرآن،  حممد بن جر ر، الطربي،( 4)
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العاطفة واس جاشة الوجدان لدى األبنا  جتاه والد هم مبثل هذا ال شبيه وما فيه من  إثا ة
 .(1)مدلوالت

 و س ثري القرآن الذكرى لدى الولد جتاه أبيه وأمه بأن  عوهلما و ذكره فضلهما عليه صغرياً:

 ،فهي الذكرى احلانية، [24: اإلسرا ]سو ة  {َصِغيًرا َرب يَانِي َكَما اْرَحْمه َما َرب   َوق لْ }
ذكرى الطفولة الضعيفة  رعاها الوالدان، ومها اليوم يف مثلها من الضعف واحلاجة إىل الرعا ة 

 ،وهو ال وجه إىل اهلل أن  رمحهما فرمحة اهلل أوسع، و عا ة اهلل أمشل، وجناب اهلل أ ح  ،واحلنان
 .(2)وهو أقد  على جزائهما مبا بذال من دمهما وقلبهما مما ال  قد  على جزائه األبنا 

يف ال وصية هبما من وجوه ال ختفى ولو مل  كن سوى أن شفع اإلحسان  وقد بالغ 
 لكفى. إليهما ب وحيده سبحانه ونظمهما يف سلك القضا  هبما معاً 

ا كان يف الطواف حاماًل أمه  طوف هب  ن  جالً أ)) عن بر دة عن أبيه: جا  يف احلد ث
 .(3)هل أد   حقها؟ قال: ال وال بزفرة واحدة(( فسأل النيب 

 .(4)((سخطهما يف وسخطه الوالد ن  ضا يف الرب ضا  )) :قال عن النيب ويف احلد ث 

حي والداك ؟ قال: نعم أ))يف اجلهاد معه فقال:  وصح أن  جاًل جا   س أذن النيب 
 .(5)قال: ففيهما فجاهد((

 .(6)((فَتيت ْعِ َقه   ْشرَتِ َه  فَتيَ  مَمْل وًكا جيََِده   َأنْ  ِإالَّ  َواِلًدا، َوَلدٌ  جَيْزِي اَل )) اآلخر:ويف احليث 

                                           

 .4/2221، ظالل القرآنفي ؛ قط ، سيد، 8/56، مفاتيح الغيب عمر، بن حممد(  نظر: الرازي، 1)
 .4/2222في ظالل القرآن، قط ، سيد،  (2)
 قم م، 1998-ه1419الر اض، -مك بة املعا ف للنشتتتتتتتتتتتتتتتر وال وز ع ،المفرد األدب البخا ي، حممد بن إمساعيل، (3)

 .1/8، (11) احلد ث
(، 5820 قم احلد ث ) صبببببببببحيح وضبببببببببعيف الجامع الصبببببببببغير وزياداته،الستتتتتتتتتتتتيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر،  (4)

  .1/658(، 3507):  قم احلد ث "صحيح الجامع الصغير وزياداته"، وصححه األلباين يف 1/5820
 .4/1975(، 2549) احلد ث:  قم، صحيح مسلم، مسلم (5)
 .2/1148(، 1510) احلد ث:  قممسلم، املرجع السابق،  (6)
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 ا  سول اهلل من أحق الناس حبسن  :سئل  سول اهلل واألم مقدمة يف الرب على األب 
 .(1)صحابيت؟ قال: أمك قال: مث من؟ قال: أمك قال:مث من؟ قال:أبوك((

اهلل  ، فقد  وى ابن ماجة )) ا  سولوال خي ص الرب باحلياة بل  كون بعد املوت أ ضاً 
واالس غفا   ،الصالة عليهما ،نعم أبرمها به بعد موهتما؟ فقال: شي ٌ  هل بقي من بر أبويَّ 

 .(2)ا((وإكرام صد قهم ،وصلة الرحم اليت ال توصل إال هبما ،وإ فا  عهدمها من بعدمها ،هلما

 هلذا الرب وكل تلك العاطفة بأال تدخل اإلنسان إىل معصية اهلل و ضع القرآن الكرمي حداً 
]سو ة  {ت ِطْعه َما فاََل  ِعْلم   بِهِ  لَكَ  لَْيسَ  َما بِي لِت ْشِركَ  َجاهََداكَ  َوإِنْ }واإلشراك به 

وهذا  ،، فرب الولد املسلم بأبيه ال بد أن  ربأ من كل وشيجة تنايف وشيجة العقيدة[8: العنكبوت
وفيه أسوة ال يف العقيدة  ،صاح  احلنيفية األوىل منهج األمة اليت ت صل بأبيها إبراهيم 

لص عاناها مع عاطفة القرابة ووشائجها مث خوحدها، بل كذلك يف السرية، ويف ال جا ب اليت 
مْ  َكانَتْ  قَدْ } وحدها: منها هو ومن آمن معه، وجترد لعقيدته  اِهيمَ ْبرَ إِ  فِي َحَسنَة   أ ْسَوة   لَك 

مْ  ب َرآء   إِن ا لِقَْوِمِهمْ  قَال وا إِذْ  َمَعه   َوال ِذينَ  ا ِمْنك  ِ  د ونِ  ِمنْ  تَْعب د ونَ  َوِمم   ك مْ بِ  َكفَْرنَا ّللا 

م   بَْينَنَا َوبََدا ِ  ت ْؤِمن وا َحت ى أَبًَدا َواْلبَْغَضاء   اْلَعَداَوة   َوبَْينَك   إِْبَراِهيمَ  قَْولَ  إاِل   َوْحَده   بِاّلل 

ِ  ِمنَ  لَكَ  أَْملِك   َوَما لَكَ  َْلَْستَْغفَِرن   ِْلَبِيهِ  ْلنَا َعلَْيكَ  َرب نَا َشْيء   ِمنْ  ّللا   أَنَْبنَا إِلَْيكَ وَ  تََوك 

وا لِل ِذينَ  فِْتنَةً  تَْجَعْلنَا اَل  َرب نَا . اْلَمِصير   َوإِلَْيكَ   ْنتَ أَ  ن كَ إِ  َرب نَا لَنَا َواْغفِرْ  َكفَر 

 .[5 ،4: املم حنة]سو ة  {اْلَحِكيم   اْلَعِزيز  

وإذا هو  ،طو ل، وأسوة مم دة على آماد الزمان و نظر املسلم فإذا له نس  عر ق، وماض  
 فيشعر أن له  صيداً  ، اجع إىل إبراهيم، ال يف عقيدته فحس ، بل يف جتا به اليت عاناها كذلك

 من ال جا ب أكرب من  صيده الشخصي وأكرب من  صيد جيله الذي  عيش فيه.

إن هذه القافلة املم دة يف شعاب الزمان من املؤمنني بد ن اهلل، الواقفني حت   ا ة اهلل، 
 وال مب دعاً  ر جد داً فليس األم ،قد مرت مبثل ما مير به، وقد ان ه  يف جترب ها إىل قرا  اختذته

                                           

(، 2548) احلد ث:  قم ،صبببحيح مسبببلم، مستتتتلم. 8/2(، 5971،  قم احلد ث: )صبببحيح البخاري، البخا ي (1)
4/1974.  

 قم احلد ث:  سبببببببببببنن أبي داود،. أبو داود، 2/1208(، 3664 قم احلد ث: ) سبببببببببببنن ابن ماجه،ابن ماجه،  (2)
(5142 ،)4/336. 
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جع إليها، مث إن له ألمة طو لة عر ضة  ل قي معها يف العقيدة و ر  ،شق على املؤمنني  وال تكليفاً 
ذو   فهو فرع من شجرة ضخمة باسقة عميقة اجل ،إذا أنب   الروابط بينه وبني أعدا  عقيدته

كثرية الفروع وا فة الظالل الشجرة اليت غرسها أول املسلمني إبراهيم 
(1). 

                                           

 .6/3542 في ظالل القرآن،قط ، سيد،  (1)
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  الثاني الفصل
 .والعشيرة األهل تجاه للعاطفة التقويمية القرآنية القيم

 وفيه مبحثان:
 .القيم ودورها في حياة الفرد والمجتمع: األول المبحث

 وفيه مطلبان:
 .واصطالحاً  لغةً  القيم تعريف: األول المطلب -
 .القيم أهمية بيان: الثاني المطلب -

 .والعشيرة األهل تجاه للعاطفة التقويمية القرآنية القيم: الثاني المبحث

 وفيه ثالث مطال :
 .وجدانية قيم: األول المطلب

 املودة قيمة. 
 الرمحة. قيمة 

 .اجتماعية قيم: الثاني المطلب
 الرب قيمة. 
 الصلة. قيمة 
 وال عاضد. ال ناصر قيمة 
 وال كامل. ال عاون قيمة 

 .سلوكية قيم: الثالث المطلب
 اإلحسان قيمة. 
 والصرب. باحلق وال واصي ال ناصح قيمة 
 املعروف. قيمة 
 اإلقساط. قيمة 
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  المبحث األول
 القيم ودورها في حياة الفرد والمجتمع

 واصطالحاً: تعريف القيم لغةً المطلب األول: 
 القيم يف اللغة:

وم  م به امل اع، أي  قوم مقامه، وقيف املصباح املنري: "القيمة: الثمن الذي  قوّ جا  
 .(1)"َوِسَد    ِسْدَ ة   ِمْثل   اْلِقَيم   ، َواجلَْْمع  جعل  له قيمة معلومةامل اع: 

دم على إذا مل  ، وماله قيمة ،يمبالكسر: واحدة القِ  ،يمة"القِ وجا  يف القاموس احمليط: 
 .(2)قومي ومس قيم" عدل ه فهو وقوم ه: ،واس قام: اع دل ،ن هم  السلعة واس قم ه: مثّ وقوّ ، شي 

يف  كما جا اس قام له األمر،   : قال ،داخلة يف هذا األصل وهي: االع دالواالس قامة 
وه   إِلَْيهِ  فَاْستَقِيم وا} قوله تعاىل:  ،ةيف ال وجه إليه دون اآلهلأي  ،[6:فصل ]سو ة  {َواْستَْغفِر 

 ث م   ّللا    بُّنَارَ  قَال وا ال ِذينَ  إِن  } تعاىل:وله قكما و د يف وقام الشي  واس قام اع دل واس وى،  

وا  .، واملعىن أهنم عملوا بطاعة اهلل، ولزموا سنة نبيه [30:فصل ]سو ة  {اْستَقَام 
 :قال كع  بن زهري 

َرب وك م ِحنَي ج ْرمت عن اهلتت َدى  فَته ْم ضتتتتتتتتتتتتتتَ
 

َياِفهم حىتَّ استتتتْ َتَقْم  ْم على الِقيَ  ...  (3)مْ بأستتتتْ

، وف سر على وجهني، (4)((قل آمن  باهلل فاس قم))يم االس قامة، ويف احلد ث: والقِ  
 .(5)هو ترك الشرك، واالس قامة اع دال الشي  واس واؤه :االس قامة على الطاعة، وقيلهو  قيل:

للهم لك ا))قال:   صلي ال هجدإذا قام من الليل ، أن النيبَّ : ƒابن عباس  وو د عن
 .(6)م السماوات واأل ض ومن فيهن((احلمد أن  قيّ 

                                           

 .2/520 المنير في غريب الشرح الكبير،المصباح الفيومي، أمحد بن حممد، ( 1)
لبنان، -مؤستتتتتتستتتتتتة الرستتتتتتالة للطباعة والنشتتتتتتر وال وز ع، بريوت، القاموس المحيطالفريوز آبادي، حممد بن  عقوب، ( 2)

1/1152. 
 .12/498 ،لسان العرب؛ ابن منظو ، حممد بن مكرم، 9/358 ،اللغة تهذيباهلروي، حممد بن أمحد، :  نظر (3)
 .1/65 (،38)  قم احلد ث صحيح مسلم،، ( مسلم4)
  .12/500 لسان العرب، نظر: ابن منظو ، حممد بن مكرم،  (5)
 (،769 قم احلد ث ) صببحيح مسببلم،، ومستتتلم ؛1/377 (،1069،  قم احلد ث )صببحيح البخاري، البخا ي (6)

1/532. 
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 ب دبري القيام الدائم وهو واحد، مبعىن والقّيوم والقّيام جا  يف شرح هذا احلد ث: أن القّيم
 .(1)لغريه املقيم بنفسه القائم أو قوامه، به ما له املعطي اخللق

ْنَسانَ  َخلَْقنَا لَقَدْ }وجا  يف تفسري قوله تعاىل:  ، [4: ال ني]سو ة  {تَْقِويم   أَْحَسنِ  فِي اإْلِ
: ثالثعباس، وال ابن عن  و ا القامة، من ص : والثاين خلق، أعدل يف: أحدها: أقوال أ بعة

 .(2)عكرمة قاله وقوة، شباب يف: العالية، والرابع أبو قاله صو ة، أحسن يف
 يم ت ضمن العد د من املعاين:القِ  ميكننا القول بأن لفظةومما سبق 

 منها: االس قامة، واالع دال، واحملافظة واملالزمة، والثبات والدوام، والقد  واملنزلة.

 االصطالحي:القيم في المفهوم 
فرتة  "الصفات والفضائل املرغوبة اج ماعياً، يف: جا  تعر فها يف موسوعة القيم بأهنا

 .(3)معينة، واملؤثرة يف سلوك البشر وأفعاهلم"
والقيمة بوجه عام: "جمموعة اخلصائص الثاب ة للشي  الذي  قد  هبا، و رغ  فيه من 

 .(4)أجلها"
على   تصنع نسيج الشخصية وجتعلها م كاملة قاد ة"جمموعة األخالق اليت بأهنا:  فرّ وع  

ال فاعل احلي مع اجمل مع، وعلى ال وافق مع أعضائه، وعلى العمل من أجل النفس واألسرة 
 .(5)والعقيدة"

كما عرف  أ ضًا بأهنا: "جمموعة القواعد اليت تقوم عليها احلياة اإلنسانية وخت لف هبا 
 .(6)عن احلياة احليوانية"

  زام"تلك املعا ري اليت دعا إليها اإلسالم، وحث على االل بعض الرتبو ني بأهنا:وعرفها 
 وأصبح  حمل اع قاد واتفاق واه مام لدى، املطهرة وال مسك هبا، من خالل القرآن والسنة

                                           

 .7/165بريوت، -اث العريبدا  إحيا  الرت  عمدة القاري شرح صحيح البخاري،العيين، حممود بن أمحد،  (1)
ه، 1422بريوت، -، دا  الك تتتاب العريبزاد المسبببببببببببير في علم التفسبببببببببببيرابن اجلوزي، عبتتتد الرمحن بن علي،  (2)

4/597. 
 .1/72دا   واح للنشر،  موسوعة القيم ومكارم األ الق العربية واإلسالمية،ابن تنباك، مرزوق بن صني ان، ( 3)
 .92ص م،1989اهليئة املصر ة العامة للك اب،  الضرورية ومقاصد التشريع،القيم علوان، فهمي حممد، ( 4)
 .41ه، ص1404دا  الك   املصر ة، القاهرة،  المد ل إلى القيم،قميحة، جابر، ( 5)
 .14ص م،1996-ه1417الر اض، ، الثقافة اإلسالميةالطر قي، عبد اهلل بن إبراهيم وآخرون، ( 6)
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ملقبول، حيدد من خالهلا املقبول وغري او  ،إذ متثل موجهاً حلياهتم، ومرجعاً ألحكامهم ؛املسلمني
واملس هجن، واملرغوب فيه وغري املرغوب فيه من األقوال واألفعال ومظاهر السلوك  واملس حسن

 .(1)املخ لفة"
ا ثل، أو قواعد تقام عليها احلياة البشر ة ف كون هبوأ ضًا عرف  بأهنا: "صفات، أو م  

 .(2)نها"محياة إنسانية، وتعا ر هبا النظم واألفعال، ل عرف قيم ها اإلنسانية من خالل ما ت مثله 
لك تالذي جا  فيه: أن القيم هي: " ولعل أقرب هذه ال عا  ف وأمشلها هو ال عر ف

ة وال مسك هبا، من خالل القرآن و السن املعا ري اليت دعا إليها اإلسالم، وحث على االل زام
مرجعاً و  املسلمني إذ متثل موجهًا حلياهتم، املطهرة وأصبح  حمل اع قاد واتفاق واه مام لدى

إذ حيدد من خالهلا املقبول وغري املقبول، واملس حسن واملس هجن، واملرغوب فيه  ؛ألحكامهم
 .(3)وغري املرغوب فيه من األقوال واألفعال ومظاهر السلوك املخ لفة

لك الشي  أي أن هذه الصفة جتعل ذ ،جتعله موضع تقد ر واحرتام ي فالقيمة صفة يف ش
 ،مطلوبًا ومرغوبًا فيه، سواً  كان  الرغبة عند شخص واحد، أو عند جمموعة من األشخاص

لما  قيمة عظيمة، ن للنس  عند األشراف قيمة عالية، وللحكمة عند الع  أ :مثال ذلك
 وللشجاعة عند األمرا  قيمة مرغوبة، وحنو ذلك.

عن املوجود من حيث هو مرغوب فيه لذاته، والنظر يف وموضوع القيمة: هو البحث 
قيم األشيا ، وحتليلها، وبيان أنواعها وأصوهلا، فإن فسرت القيمة بنسب ها إىل الصو  الغائبة، 

فسية أو ، وإذا فسرت بأسباب طبيعية أو ناملرتسمة على صفحات الذهن، كان تفسريها مثالياً 
 اج ماعية، كان تفسريها وجود ىا.

و  تفسري للقيم ما مجع بني االثنني، املعىن املثايل، واملعىن الطبيعي، إذ ال ميكن تص وخري
 أحد هذ ن املعنيني يف القيمة، دون اآلخر، ولوال ذلك، ملا كان للقيمة وجود، وال للوجود قيمة.

                                           

، القاهرة-ر ةمك بة األجنلو املص قيمنا االجتماعية وأثرها في تكوين الشخصية،رون، إسكند ، إبراهيم جني  وآخ( 1)
 .40ص، م1997

 .462ص م،1998-ه1418دا  إشبيليا،  ،السلفية وقضايا العصرالزنيدي، عبد الرمحن بن ز د، ( 2)
ر ة، مك بة النهضتتتتتتتتة املصتتتتتتتت قيمنا االجتماعية وأثرها في تكوين الشببببببخصببببببية،إستتتتتتتتكند ، إبراهيم جني  وآخرون،  (3)

 .40صم، 1962
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 المطلب الثاني: دور القيم في حياة الفرد والمجتمع:
َ َدح اليت اخلل ِقّية املبادئ تلك هي مما سبق تبنّي لنا أن الِقَيم  خمالف ها وت َذمّ  ت سَ حَسن،و  مت 

   مكَّن وحني ى،تقوَ  وبه تنشأ، منه   تعاىل، باهلل اإلميان وأساس ها الِقَيم وت سَ هَجن، وأعظم
 فرعون؛ لسحرة حَدث ما وهذا ع ليا، قَيم   إىل في طلَّع  سمو املسِلم جيعل القل ِ  يف اإلميان
 الس َحَرة   َوَجاءَ }كما قال تعاىل:   دنيئة، ألغراض   وِخرباهتم إمكاناهتم  سِخرون كانوا  فإهنم

ن ا إِنْ  َْلَْجًرا لَنَا إِن   قَال وا فِْرَعْونَ   أكرمهم فلما ،[113: األعراف]سو ة  {اْلَغالِبِينَ  نَْحن   ك 
 لَنْ  قَال وا} :مبقوهل فأجابوا فرعون هّدَدهم قيم هم، ومَس  مواز ن هم، انَقَلب  باإلميانِ  اهلل

 ْقِضيتَ  إِن َما قَاض   أَْنتَ  َما فَاْقضِ  فَطََرنَا َوال ِذي اْلبَي نَاتِ  ِمنَ  َجاَءنَا َما َعلَى ن ْؤثَِركَ 

ْنيَا اْلَحيَاةَ  هَِذهِ   .[72: طه]سو ة  {الدُّ
 حياتَه وجتعل أنينًة،طم عليه وت فيض   الَذوبَان، من للمج مع َحصانةٌ  الِقَيم على والثَّبات  

 وسياجِ  عقيدةال إطا ِ  يف ألهنا اليوم؛ إىل األمس منَ  مم ّدةً  اخلطى، ثاب ةَ  األمام، إىل وحركَ ه
 .الدِّ ن

 إ ادته، وتقّوي اتَه،ذ وتوحِّد املّ زنة، املسلم شخصيةَ  تشّكل اليت فهي مجّة، فوائد وللقَيم
كما   الصراعات، نم الكثري    ن ابه النفس، مش َّ  األخالق، م َذبذب   القيم هتذِّبه ال والذي

ِكبًّا يَْمِشي أَفََمنْ } :تعاىل قال نْ  أَْهَدى َوْجِههِ  َعلَى م   ِصَراط   َعلَى َسِويًّا يَْمِشي أَم 

ْستَقِيم    .[22: امللك]سو ة  {م 
 القوانني تأثريِ  نم أعظم تأثريَها ألنَّ  اجمل مع؛ يف الشرو ِ  من وتِقي األمَن، حتفظ والِقَيم
 .والقانون العقوبة نمِ  األخطا ِ  منع على قد ةً  أكثرَ  تكون النفس يف امل أصِّلة فالقَيم والعقوباِت،

  اجعٌ  العَمل لىع القائمني سلوكِ  وسو    وإتقان، بفعالّية أعَماهلم  ؤّدون القَيم وأصحاب  
 .واملسؤولّية بالواِج  والشعو  واإلخالصِ  اإلميان لِقَيم اف قادهم إىل

 :تعاىل كما قال  ه،ب الناسِ  ثقة   وتزداد طعًما، وحلياته ومنزلة، قيمةً  لإلنسانِ  جتعل والقَيم
ا َدَرَجات   َولِك ل  }  آَمن وا ال ِذينَ  نَْجَعل   أَمْ } :تعاىل وقال ،[132: األنعام]سو ة  {َعِمل وا ِمم 

الَِحاتِ  َوَعِمل وا ْفِسِدينَ  الص  ت قِينَ  نَْجَعل   أَمْ  اْْلَْرضِ  فِي َكاْلم  ارِ  اْلم  : صسو ة ] {َكاْلف ج 
28]. 

 فكرٌ  جسده منوِّ  مع  نمو هلل، وخشي ه وعقيدتِه إميانِه ِمن الفردِ  مع القَيم تنشأ   عندما
 ب بدُّل ت بّدل ال ؤاده،ف يف  اسخةً  نفسه، يف ثاب ةً  القَيم وتغدو سوّي، وسلوكٌ  قومي، وخلق نقّي،
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 الدنيو ّة، ةاأل ضي القَيم من عداها ما و صغ ر املاّد ّة، اجمل معاتِ  يف هو كما  واألهوا  املصاحل
َماَوات   لَفََسَدتِ  أَْهَواَءه مْ  اْلَحقُّ  ات بَعَ  َولَوِ } :تعاىل قال  {فِيِهن   َوَمنْ  َواْْلَْرض   الس 

 .[71:املؤمنون]سو ة 
 فيه حت لَّ  حىت قيّ ن تقيّ  مسلم جم َمعٌ   قوم فال املسلمني، حياة يف مم دٌّ  الِقَيم وموضوع  

 .واجمل مع واألّمة الفرد سلوكِ  يف الرفيعة منزل ها القَيم
الثاين  سن حدث عن ما   علق مبوضوعنا منها يف املبحثيف القرآن الكرمي كثرية،  والقَيم

 من هذا الفصل بإذن اهلل تعاىل.
 نفوسهم تغد الصاحل، حىت السَلف أجيال يف مغروسةً  وغريها القَيم   هذه كان   ولقد

وا زكّيًة،  فيه جتّل  جم مًعا األوىل النشأةِ  منذ اخللق    عرفِ  احلياة، ومل وأصلحوا الدنيا، بذلك وغريَّ
 .اإلسالمية اجمل معاتِ  مثل معانيها بأمسى القَيم  

 من حتِمل مبا النفوس يف وتغلغل  بالقيم، وان شرت القَيم،  سَّخ  اإلسالمية والدعوة  
 منظومةً  كر ّة،والف واالق صاد ّة، والسياسّية، االج ماعّية، احلياة؛ جوان  خم لفَ  مشل  قيم،

 .فصل ها ميكن ال م كاملة
 لكان حياتنا يف وام ثلناها لآلخر ن، عرَضها أحسّنا لو ما والقَيم الفضائل من لد نا إنَّ 

 .مشرِقة وم ث الً  ِقَيماً  اإلسالم نشر يف وأسهمنا والرِّ ادة، السموُّ  لنا
 أمة وتِقف الهنيا ،ا و  واىل ترتّنح اليومَ  األَمم فهذه اإلسالم، يف القيم عظمةَ  األ ّام   ت ظهر

 املاد ة واحلضا ات األمم فاهنيا    واألخالق، واملث ل القيم أّمة ألهنا بإسالمها؛ شاخمةً  اإلسالم
 هنا من صنع البشر.القيم، أل عامل يف مفِلسة هي بل نفعّية، ضعيفة ومث لها قَيَمها أن على دليلٌ 

 ة،اإلميانيّ  لقَيما و  جاهل املاد ة بالقَيم  ه مُّ  اجمل مع مشكالت حللّ  اج ماعيّ  عمل   وأيُّ 
 املسؤولية  وحَ  فيه  ل  و ق والعبث، الفوضى حياةِ  إىل باجليل و قذف الضَّعف، طر قَ   سلك فإنه

 ومقاصَده َئهومبادِ  اإلسالم قَيمَ  مرجع ه ليس قصو    ِمن اليومَ  املسلمني أصاب وما والفضيلة،
 والّلحاق   والِقَيم، ادئواملب العقيدة بني والفصل   والعمل، الِعلم بني الفرق   سبب ه وإمنا وغا اته،

 الثواب . حساب على  كون ال احلضا ة برك 
 يف فرد   كلُّ    عرفَ  أن وجي  عزِّنا وتقدُّمنا، سَب    هي املسلمني حنن وِقَيمنا ثوابَ نا إنَّ  

 وتضي  العزائَم، وتبعث   القوى، تبين اليت هي العقيدة أنَّ  اجملد إىل النهوضَ  تر د اليت األّمة
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 .للسالكني الطر قَ 
 الوضيِعني من ابباأللق املز ّتَنة السّيئة القدوات   بنَياهَنا، و زعزِع القَيم،  هدِّد ما وأخطر
 اإلسالمّية، واألخالق اآلداب بأجبد ّات ال حّلي إىل منهم الواحد  فَ ِقد الذ ن والوضيَعات،

 يف ساحبةً  ِقَيم،ال من فا غة نفوًسا وتشّكل   الِقَيم، َخلَخلة على تعمل السّيئة، القدوات   هذه
 الضِّيق.

 داِئمة عملية القَيم بنا  صاحلان، وعملّية أبوان  قودها أسرة   القيم، لبنا ِ  األوىل اللبنة
  احلياة، نواِحي ةوكافّ  واألسواِق، واملد سة، البي ، يف الرتبية أساس   وهي ت وقَّف، ال مس مرَّة

 يف سّيما وال إلسالم،ا قَيم مع ت عاَ ض اليت املس وَ َدة الرتبو ّة املفاهيمِ  من ال حذ ر   جي  كما
 ومجيعِ  أفراده كلب اجمل معَ  جي  على كما  القَيم، وحيّطم احليا َ  خيِدش ما كلِّ   وإزاَلة العوملة، ظلِّ 

 تصِبح حىت م ابَتَع ها مث ،النفوس يف وتثبي ها القيم، نشرِ  يف   عاونوا أن واخلاّصة العاّمة مؤسَّساته
 اس جابةً  وأعظم ثراً أ أكرب   والسلوك، بالقدوة القَيم فغرس   وتعام ِلهم، الناس سلوكِ  يف أصيالً  جز ا

 قدوةً  يكونوال الرسلِ  أ دي على الدعوةَ  وجعل وحَيه العزة  بُّ  قّدم ذلك أجلِ  ومن قبوالً، وأسرع  
س اًل } :تعاىل كما قال  ألمَمِهم، ِرينَ  ر  بَش  ْنِذِرينَ  م  ِ  َعلَى لِلن اسِ  يَك ونَ  لِئاَل   َوم  ة   ّللا  ج   ح 

س لِ  بَْعدَ   .(1) [165: النسا ]سو ة  {َحِكيًما َعِزيًزا ّللا    َوَكانَ  الرُّ
 ومن خالل ماسبق ميكننا تلخيص أمهية القيم يف األمو  اآلتية:

 صحيح، معيا  طا إ يف أهدافها وحتد د الفرد ة الشخصية تشكيل يف مهماً  دو اً  القيم تؤدي .1
 فقد اوهلذ الد ن، هبا جا  اليت القيم ملنظومة حياً  منوذجاً   النيب شخصية كان   ولقد
 .(2)"القرآن خلقه كان": النيب  أخالق عن سئل  عندما عائشة السيدة قال 

 ال كي  طامعهوم وشهواته دوافعه وضبط وخلقياً، نفسياً  الفرد إصالح على القيم تعمل .2
 الصد ق كرب أبو تراجع والواج ؛ وهلذا واإلحسان اخلري حنو وتوجهه عمله، على ت غل 
 مس الذي اإلفك حد ث يف مسطح خاض أن بعد مسطح عن النفقة قطع قرا ه عن 

                                           

م، 2005حبث منشتتتتو  على موقع صتتتتحيفة الغد األ دنية، أهمية القيم في حياة اإلنسبببان، ال ميمي، إميان حممد،  (1)
htt//www.alghad.com. 

 .1/160(، 308 قم احلد ث ) األدب المفرد،البخا ي، حممد بن إمساعيل،  (2)
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 أَنْ  َعةِ َوالس   ِمْنك مْ  اْلفَْضلِ  أ ول و يَأْتَلِ  َواَل } تعاىل: قوله نزول بعد وذلك ~ عائشة

هَاِجِرينَ  َواْلَمَساِكينَ  اْلق ْربَى أ ولِي ي ْؤت وا ِ  َسبِيلِ  فِي َواْلم  واوَ  َوْليَْعف وا ّللا   ْليَْصفَح 

 بكر أبو ، فقال[22: النو ]سو ة  {َرِحيم   َغف ور   َوّللا    لَك مْ  ّللا    يَْغفِرَ  أَنْ  ت ِحبُّونَ  أاََل 
  ت ْنِفق   َكانَ   الَّيِت  ةَ النتََّفقَ  ِمْسَطح   ِإىَل  فَتَرَجعَ  يل، اهلل  غفر أن ألح  إين : واهللالصد ق 

  فضيلة،وال اخلري قيم تن صر املعا ري هذه ومبثل، (1)"أََبًدا ِمْنه   أَْنزِع َها الَ  "َواللَّهِ  َوقَاَل: َعَلْيِه،
 وح  فيوال ش كالغض   بالسو ، األّما ة النفس دوافع كل  على والعفو، الصفح كقيمة

 نفسه ضعف مواجهة على بالقيم  س عني فهو باألمان، اإلحساس للفرد وحتقق االن قام،
 .حياته يف تصادفه اليت واحملن وال حد ات

 وبقائها راداألف نشاطات حفظ على وتعمل نشاطه، وتوجه العمل إىل الفرد تدفع القيم .3
إن قام  الساعة " :كما قال   واالضطراب، ال ناقض من وصيان ها وم ناسقة، موحدة

 .(2)"ويف  د أحدكم فسيلة، فإن اس طاع أن ال تقوم حىت  غرسها فليغرسها

 وبال ايل املس قرة، ادئهومب العليا، ومثله أهدافه، له حتدد إذ متاسكه؛ اجمل مع على حتفظ القيم .4
 اجمل مع ثقافة أجزا  وتربط والفرقة، ال شرذم من حتفظه واحدة وحدة يف اجمل مع  س قيم
 اجمل مع، أفراد ذهانأ يف  س قر عملياً  أساساً  وتعطيها م ناسقة، تبدو حىت بعضاً، بعضها
 مواجهة لىع اجمل مع منضبطة، وتساعد موضوعية ملعا ري حت كم الثقافة لكون وذلك

 الناس على سهلت اليت الصحيحة االخ يا ات ب حد دها وذلك فيه، حتدث اليت ال غريات
 امليزان مبثابة القيم لكون وذلك موحد، إطا  يف وكيانه اس قرا ه للمج مع وحتفظ حياهتم،

 .(3)اتالسلوكي من  رفض أو  قبل ملا معيا اً  تعد وبال ايل األشيا ، به توزن الذي

                                           

 .5/116(، 4141 قم احلد ث ) صحيح البخاري، البخا ي، حممد بن إمساعيل، (1)
 .1/168(، 479 قم احلد ث ) األدب المفرد،البخا ي، حممد بن إمساعيل،  (2)
ه، 1426دا  الفضتتتتتتتيلة،  القيم بين اإلسببببببالم والغرب )دراسببببببة تأصببببببيلية مقارنة(، نطر: املانع، مانع بن حممد،  (3)

 .13ص
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 المبحث الثاني
 القيم القرآنية التقويمية للعاطفة تجاه األهل والعشيرة

 قيم وجدانية:: المطلب األول
 شمل هذا املطل  على قيم ني من القيم الوجدانية ال قوميية للعاطفة جتاه األهل والعشرية 

 يف ضو  القرآن الكرمي.
 .قيمة املودة أواًل:
 .الرمحة قيمة ثانياً:

 :أواًل: قيمة المودة
دة، وهو والود مصد  املو  ،املودة: تعين احملبة، تقول: وددت الرجل أوده وًدا: إذا أحبب ه

 .(1)حمبة الشي  ومتين كونه
جيعلها  ، بل هي من اهلل اواملودة من األمو  اليت ليس  يف مقدو  البشر إجيادها بد 

 َوَعِمل وا واآَمن   ال ِذينَ  إِن  }تعاىل:  و د يف قوله كمايف قلوب عباده، وهلا أسباب تقو ها،  

الَِحاتِ  ْحَمن   لَه م   َسيَْجَعل   الص  ا الر  ّدً  بَْينَك مْ  َوَجَعلَ }تعاىل:  كقولهو  ،[96: مرمي]سو ة  {و 

ةً   ال ِذينَ  نَ َوبَيْ  بَْينَك مْ  يَْجَعلَ  أَنْ  ّللا    َعَسى}تعاىل: كقوله و  ،[21: الروم]سو ة  {َوَرْحَمةً  َمَود 

ةً  ِمْنه مْ  َعاَدْيت مْ  ة  مَ  َوبَْينَه   بَْينَك مْ  تَك نْ  لَمْ  َكأَنْ }تعاىل:  وقوله ،[7: املم حنة]سو ة  {َمَود   {َود 
ةً  أَْقَربَه مْ  َولَتَِجَدن  } تعاىل: وقوله [73: النسا ]سو ة   .[82: املائدة]سو ة  {آَمن وا لِل ِذينَ  َمَود 

بضعفها، مثل القرابة، والصداقة، وصنائع  فوللمودة أسباب تقوى بقوهتا وتضع
 .(2)املعروف، ومآثر اإلحسان

 المودة بين الزوجين:
ما كومن صو  املودة بني األهل اليت و دت يف آ ات الذكر احلكيم، املودة بني الزوجني،  

                                           

ابن منظو ، حممد بن مكرم،  ؛2/549، الصببببببحاح تاج اللغة وصببببببحاح العربيةالفا ايب، إمساعيل بن محّاد، :  نظر( 1)
 .6/4793 ،لسان العرب

دا   ،(يستفسبببببببببير ابن باد) من كالم الحكيم الخبير مجالس التذكير نظر: ابن باد س، عبد احلميد بن حممد، ( 2)
 .569م، ص1940-ه1359الفكر، 
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ن وا أَْزَواًجا ْنف ِسك مْ أَ  ِمنْ  لَك مْ  َخلَقَ  أَنْ  آيَاتِهِ  َوِمنْ } تعاىل:جا  يف قوله   لَْيهَاإِ  لِتَْسك 

ةً  بَْينَك مْ  َوَجَعلَ  ونَ  لِقَْوم   َْليَات   َذلِكَ  فِي إِن   َوَرْحَمةً  َمَود   .[21: الروم]سو ة  {يَتَفَك ر 
 وذكر املاو دي اخ الف املفسر ن يف املراد باملودة، وأوصلها إىل أ بعة أقوال وهي:

 احملبة والرمحة والشفقة، قاله السدي.أحدها: أن املودة 
 الثاين: أن املودة اجلماع والرمحة الولد، قاله احلسن.

 قاله الكليب. ،احلنو على الصغريو الثالث: أن املودة ح  الكبري والرمحة 
 .(1)الرابع: أهنما الرتاحم بني الزوجني، قاله مقاتل"

لون من موّدًة ت واّدون هبا، وت واصالطربي:"جعل بينكم باملصاهرة واخل ونة اإلمام قال و 
 .(2)أجلها، و محًة  محكم هبا، فعطف بعضكم بذلك على بعض"

ى كال الزوجني وما أوجبه عل ،من الشفقة واحلنان، وال خيفى ما بثه اهلل تعاىل بني األزواج
 .(3)من املودة، وال فاين يف اإلخالص واحملبة

وإهنا  ،صلة النفس بالنفس، وهي صلة السكن والقرا ، وهي صلة السرت وال جمل فاملودة
 .(4)ل عبري كامل عن حقيقة الصلة اليت  فرتضها اإلسالم لذلك الرباط اإلنساين الرفيق الوثيق

فاملودة والرمحة نعم ان أودعهما اهلل تعاىل قلوب عباده، وأسكنهما قلوب الزوجني، إذن 
مع  قوم عليه مها مادة لبنا  أول جم  ،حلفظ اجمل مع ؛اهلل يف سن ه هاليت  ر دواملودة والرمحة ا

صرح اجمل مع اإلنساين الشام  العر ض، ومها مثرة اإلخا  الرمحي الذي  بط اهلل بوشائجه 
 .(5)ال تنفصم عراه أخو اً  اإلنسانية كلها  باطاً 

لق اهلل لسان اليت أط ،مي قرة العنيواملودة والسكن والرمحة، هو ما َ طلق عليها القرآن الكر 
ي اتِنَا اأَْزَواِجنَ  ِمنْ  لَنَا هَبْ  َرب نَا يَق ول ونَ  َوال ِذينَ } ،عباده املقربني بدعائهم إ اه هبا  َوذ ر 

ةَ   .[74: الفرقان]سو ة  {أَْعي ن   ق ر 

                                           

 .4/305، )تفسير الماوردي( النكت والعيون، علي بن حممد، املاو دي (1)
 .20/86، جامع البيان في تأويل القرآنالطربي، حممد بن جر ر، ( 2)
م، 1964-ه1383املطبعة املصتتتتتتتتتتتتتتر ة ومك ب ها،  أوضببببببببببح التفاسببببببببببير،،  نظر: ابن اخلطي ، حممد عبد اللطيف( 3)

1/493. 
 .6/3595 في ظالل القرآن، قط ، سيد، : نظر( 4)
 .17ص سنن اهلل في المجتمع من  الل القرآن،صادق، عرجون، حممد ال:  نظر( 5)
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 المودة بين أهل مكة:
بني أهل مكة  ومن املودة اليت و دت يف آ ات الذكر احلكيم: املودة اليت جعلها اهلل 

 بَْينَك مْ  ْجَعلَ يَ  أَنْ  ّللا    َعَسى} املسلمني: بعد أن هداهم لإلسالم، فقد قال اهلل تعاىل خماطباً 

ةً  ِمْنه مْ  َعاَدْيت مْ  ال ِذينَ  َوبَْينَ   .[7 :املم حنة]سو ة  {َرِحيم   َغف ور   َوّللا    قَِدير   َوّللا    َمَود 
 قول ابن أيب زمنني يف تفسريه: "فَتَلمَّا أسلم أهل َمكَّة، خالطهم َأْصَحاب َ س ول اهلل 

 .(1)وناكحوهم، وتزّوج َ س ول اهلل أّم َحِبيَبة بن  أيب س ْفَيان، َوِهي املوّدة الَّيِت ذكر اللَّه"
 يفِ  َحَسنَة   أ ْسَوة   لَك مْ  َكانَتْ  قَدْ }نما نزل قول اهلل تعاىل: ي حنياملسلموذلك أن 

مْ  ب َرآء   إِن ا لِقَْوِمِهمْ  قَال وا إِذْ  َمَعه   َوال ِذينَ  إِْبَراِهيمَ  ا ِمْنك  ِ  د ونِ  ِمنْ  تَْعب د ونَ  َوِمم   {ّللا 
، تشّدد املؤمنون يف عداوة آبائهم وأبنائهم ومجيع أقربائهم من املشركني [4:املم حنة]سو ة 

 وطول ال مين للسب  ،منهم اجلّد والصرب على الوجه الشد د ومقاطع هم، فلما  أى اهلل 
رهم  محهم فوعدهم تيسري ما متنوه، فلما  سر ف ح مكة أظف ،الذي  بيح هلم املواالة واملواصلة

 .(2)م قومهم، ومّت بينهم من ال حاب وال صايف ما متّ اهلل بأمني هم، فأسل
على قر ش إ ذائهم له حني تبليغه هلم دعوته؛ إذ مل حيفظوا  ولقد أنكر  سول اهلل 

مْ  اَل  ق لْ }تعاىل:  كما جا  يف قولهمودته وقراب ه،   ةَ  إاِل   أَْجًرا َعلَْيهِ  أَْسأَل ك   فِي اْلَمَود 

 .[23: الشو ى]سو ة  {اْلق ْربَى

 :ثانياً: قيمة الرحمة
الرمحة خلق م أصل يف النفس اإلنسانية، وشامل لكل قيم السلوك الفاضل يف ال عامل 

ة اهلدف األمسى، والغا    الرمحة هيواألقا ب، ومن هنا كانبني الناس، السيما بني األهل 
 َرْحَمةً  إاِل   أَْرَسْلنَاكَ  َوَما}: العظمى للرسالة اإلسالمية، لقول اهلل سبحانه وتعاىل لنبيه 

 .[107: األنبيا ]سو ة  {لِْلَعالَِمينَ 
 :وضوعنا، أذكر منها ما   علق مبوجهاً  الكرمي عشرونالقرآن  الّرمحة يف يف معىن وقد و د

                                           

-ه1423هرة، القا-مصتتتتتتتتتتتتتتتر ،مطبعة الفا وق احلد ثة تفسبببببببببببير القرآن العزيز، ،حممد بن عبد اهلل ،ابن أيب َزَمِنني (1)
 .4/378م، 2002

، بريوت ،دا  الك تتتاب العريب الكشببببببببببببباف عن حقببائق غوامض التنزيببل، نظر: الزخمشتتتتتتتتتتتتتتتري، حممود بن عمرو، ( 2)
 .4/515ه، 1407
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ل  } اأَلّول: مبعىن منشو  القرآن: ْؤِمنِ  َوَرْحَمة   ِشفَاء   ه وَ  َما اْلق ْرآنِ  ِمنَ  َون نَز   ينَ لِْلم 

 .[82: اإلسرا ]سو ة  {َخَساًرا إاِل   الظ الِِمينَ  يَِزيد   َواَل 
 .[107: نبيا األ]سو ة  {لِْلَعالَِمينَ  َرْحَمةً  إاِل   أَْرَسْلنَاكَ  َوَما} الثاىن: مبعىن سّيد الر س ل:

ِ  ِمنَ  َرْحَمة   فَبَِما}مبعىن توفيق الطَّاعة واإِلحسان:  الثالث:  آل]سو ة  {لَه مْ  لِْنتَ  ّللا 

 .[159:عمران
 .[17 :األحزاب]سو ة  {َرْحَمةً  بِك مْ  أََرادَ  أَوْ } : مبعىن الن ْصَرِة على أهل العدوان:الرابع

وه   ل ِذينَ ا ق ل وبِ  فِي َوَجَعْلنَا} : مبعىن الأل ْلفة واملوافقة بني أَهل اإِلميان:اخلامس  ات بَع 

 .[27: احلد د]سو ة  {َوَرْحَمةً  َرْأفَةً 
ِ  َرْحَمةِ  ِمنْ  تَْقنَط وا اَل } العصيان: ي: مبعىن العفو عن ذو السادس ]سو ة  {ّللا 

 .[53:الزمر
 فاََل  َرْحَمة   نْ مِ  لِلن اسِ  ّللا    يَْفتَحِ  َما} : مبعىن ف ح أَبواب الرَّْوِح والرَّحْيان:السابع

ْمِسكَ   .[2: فاطر]سو ة  {لَهَا م 
هذا املفهوم يف نفوس املسلمني من خالل تكرا  مفهوم الرمحة يف القرآن  و ؤكد اهلل 

لى هذا ع الكرمي يف أول سو ة من سو ه، ومواضع أخرى منه، حىت  كون ال عامل بينهم مبنياً 
ِذهِ َ مْحَةٌ َجَعَلَها هَ )): س حقون  محة اهلل؛ لقوله  الرامحنيعلى أن  األساس، كما  ؤكد النيب 

َا  َتْرَحم  اهلل  مِ   .(1)ْن ِعَباِدِه الرُّمَحَاَ ((اهلل  يف قت ل وِب ِعَباِدِه، َوِإمنَّ
الرمحة  قة تق ضي اإلحسان إىل املرحوم، وقد تس عمل :"¬ويف هذا الصدد قال الراغ  

وإذا وصف به  ،تا ة يف الرقة اجملردة، وتا ة يف اإلحسان اجملرد عن الرقة، حنو:  حم اهلل فالناً 
 .(2)البا ي فليس  راد به إال اإلحسان اجملرد دون الرقة"

 الرحمة بين األهل واألقارب:
وإذا كان ذلك يف الرمحة بصفة عامة، فإن الرمحة بني األهل واألقا ب آكد وآكد، كما 

                                           

(، 923 قم احلد ث ) صبببببحيح مسبببببلم،؛ مستتتتتتتلم، 2/79 (،1284 قم احلد ث ) ،صبببببحيح البخاريالبخا ي،  (1)
2/635. 

ريوت، ب-الدا  الشتتتامية، دمشتتتق-دا  القلم، المفردات في غريب القرآنالراغ  األصتتتفهاين، احلستتتني بن حممد، ( 2)
 .1/391ه، 1412
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؛ فقد [75:األنفال]سو ة  {لَِّه ال ِكَ ابِ   يف  بِبَتْعض   َأْوىَل  بَتْعض ه مْ  اأْلَْ َحامِ  َوأ ول و} قال اهلل تعاىل:
ال تعاىل: قكما اس عريت الّرحم للقرابة لكوهنم خا جني من  حم واحدة، و قال: َ ِحٌم و  ْحم،  

ْحًما َوأَْقَربَ }   يف  ْعض  بِبتَ  أَْوىَل  بَتْعض ه مْ  اأْلَْ َحامِ  َوأ ول و}  قال:كما ، و [81: الكهف]سو ة  {ر 
 .[75:األنفال]سو ة  {اللَِّه  ِكَ ابِ 

 َوتَتَواَصْوا } قوله تعاىل:كما يف   ،اهلل املؤمنني حبفاظهم على  محة بعضهموقد مدح 
لى : باملرمحة عأي عين: حتاشوا بالرتاحم بعضهم على بعض،  ،[17: البلد]سو ة  {بِاْلَمْرمَحَةِ 

 أنفسهم، وعلى غريهم.
وكما  ،(1)ْن  َتْرَحِم النَّاَس،  َتْرمَح ه  اهلل تَتَعاىَل((مَ ))، أنه قال: وجا  يف احلد ث عن النيب 

أهل   عين: ،[18:البلد]سو ة  {اْلَمْيَمنَةِ  أَْصَحاب   أ ولَئِكَ }: قوله  جا  يف سو ة البلد
 الرتاحم وال واصل، هم أصحاب امليمنة، الذ ن  عطون ك اهبم بأمياهنم.

ْبرِ  َوتََواَصْوا} وقوله تعاىل: معناه: على طاعة اهلل وبالئه  ،[17: البلد]سو ة  {بِالص 
: البلد]سو ة  {بِاْلَمْرَحَمةِ }تعاىل:  قولهيف معىن و  ،عن الشهوات واملعاصيبالصرب و  ،وقضائه

وقال آخرون: هو الرتاحم وعطف  ،إىل  محة اهلل تعاىل، قال ابن عباس: كل ما  ؤدي [17
 .(2)بعض من الناس على بعض، ويف ذلك قوام الناس ولو مل  رتامحوا مجلة هلكوا

وقد و د كثري من اآل ات القرآنية اليت حتث على الرمحة بني األهل واألقا ب، وبني الرجل 
 .إخل..وزوج ه، والرجل وبنيه، والرجل ووالد ه، والرجل وأهله.

 :الرحمة بين الزوجين
فمن آ ات اهلل ونعمه أن جعل الزواج سنة يف خلقه، تلك الرابطة املقدسة بني الرجل 
واملرأة حلاجة كل منهما إىل اآلخر، ولعلمه سبحانه مبا حت اجه النفس البشر ة من السكون 

ففي هذا  ،ة هبايطواالطمئنان، ومأوى تثوب إليه ل جد فيه الراحة واهلدو  من صخ  احلياة احمل
مْ  َخلَقَ  أَنْ  آيَاتِهِ  َوِمنْ } قول اهلل تعاىل: الصدد  مْ  ِمنْ  لَك  ن   أَْزَواًجا أَْنف ِسك   إِلَْيهَا والِتَْسك 

مْ  َوَجَعلَ  ةً  بَْينَك  ونَ  لِقَْوم   َْليَات   َذلِكَ  فِي إِن   َوَرْحَمةً  َمَود  أي: ، [21: الروم]سو ة  {يَتَفَك ر 
                                           

 .1/431، (1224احلد ث )  قم صحيح البخاري،البخا ي،  (1)
بريوت، -ية، دا  الك   العلمالعزيز الكتاب تفسبببببببببير في الوجيز المحرر  نظر: ابن عطية، عبد احلق بن غال ،( 2)

  .5/486ه، 1422
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ة، وال من غري أن  كون بينكم سابقة  معرف جعل بينكم بالزواج الذي شرعه لكم تواداً وترامحاً 
 .(1)مرابطة مصححة لل عاطف من قرابة أو  حم"

وقد أودع اهلل تعاىل هذه الرابطة بني الزوجني من املودة والرمحة ما  كفل هلما حياة طيبة 
فقد غرس سبحانه املودة والرمحة يف قل  كل واحد من  ،مس مرة،  سودها اهلدو  واالس قرا 

 .(2)لي م االل ئام وحيصل ال عاون على ما به قوام العيش الزوجني
قال الواحدي: "جعل بني الزوجني املودة والرمحة، فهما   وادان و رتامحان، وما من شي  

 .(3)أح  إىل أحدمها من اآلخر من غري  حم بينهما"
ا، وإخوهتا، هوهي أقوى ما تع مد عليه املرأة يف ترك أبو  ،فهذه آ ة من آ ات الفطرة اإلهلية

وسائر أهلها، والرضا باالتصال برجل غر   عنها تسامهه السرا  والضرا ، فمن آ ات اهلل تعاىل 
يف هذا اإلنسان أن تقبل املرأة باالنفصال من أهلها ذوي الغرية عليها، ألجل االتصال بالغر  ، 

الرمحة أقوى ملودة و هلا تسكن إليه و سكن إليها، و كون بينهما ا له و كون زوجاً  تكون زوجاً 
 .(4)من كل ما  كون بني ذوي القرىب

وهذه منة كربى من  ب العزة تبا ك وتعاىل، حينما  ودع احملبة بني املرأة وزوجها بعد أن  
إىل و ، ال  عرف أحدمها اآلخر، و مبا مل  كونا مرتبطني بأي عالقة أخرى، منهما غر باً  كان كالى 

"كان :هبا على املسلمني،  شري الشي  حممد  شيد  ضا و قول هذه املنة الكربى اليت منَّ اهلل
 م عقداً من اسرتقاق الرجال للنسا ، فجعله اإلسال الزواج يف قبائل البدو وشعوب احلضا ة ضرباً 

؛ لقضا  حق الفطرة بسكون النفس من اضطراهبا اجلنسي باحل  بني الزوجني، مدنياً  د نياً 
 العشريتني، واك مال عاطفة الرمحة اإلنسانية وان شا ها منوتوسيع دائرة املودة واأللفة بني 

 .(5)"الوالد ن إىل األوالد
                                           

 .11/32 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، نظر: األلوسي، حممود بن عبد اهلل، ( 1)
ه المتشبببببببابه بذوي اإللحاد والتعطيل في توجي مالك التأويل القاطعبري، أمحد بن إبراهيم الغرناطي،  نظر: ابن الز  (2)

 .2/398، بريوت-دا  الك   العلمية ،اللفظ من آي التنزيل
م، 1994-ه1415 ،بريوت-دا  الك   العلمية ،في تفسببير القرآن المجيد الوسببيطالواحدي، علي بن أمحد، ( 3)

3/431. 
م، 1990 ،اهليئة املصتتتتتتتر ة العامة للك اب )تفسببببببير المنار(، تفسببببببير القرآن الحكيم،  ضتتتتتتتا، حممد  شتتتتتتتيد نظر: ( 4)

4/377. 
 .11/234، املرجع السابق،  نظر:  ضا، حممد  شيد( 5)
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  الزوجني،آخر ن غري فما  وجد من املودة والرمحة بني الزوجني ال  كاد  وجد بني اثنني
حي  لألزواج دوام املودة والرمحة، شرع هلم من احلقوق ما حيفظ أداؤه املودة  اهلل ملا كان و 

 .(1)والرمحة من النفاد أو الضياع

 :الرحمة باألوالد
له كبري األثر  ،عطف على أوالدمها، والرأفة هبم، وهو شعو  كرميال ،أودع اهلل قليب األبو ن

 على حياة الولد.
من أغز  أنواع الرمحة يف األ ض؛ ولذلك أنكر : (2)علوانكما  قول عبد اهلل و محة األوالد  

 هر رة عن أيب كما جا هم وقسوهتم على الصغا ، وعدم  مح هم هلم،  على قوم غلظ َ  النيب 
  :بََّل َ س ول  اللَِّه قتَ ))أنه قال  ًِسا، احَلَسَن ْبَن َعِليٍّ َوِعْنَده  األَقتْرَع  ْبن  َحاِبس  ال َِّميِميُّ َجال

مث َّ قَاَل: َمْن الَ  فَتَقاَل األَقتْرَع : ِإنَّ يل َعَشَرًة ِمَن الَوَلِد َما قَتبتَّْل   ِمنتْه ْم َأَحًدا، فَتَنظََر إِلَْيِه َ س ول  
 ،ة باألوالد من أهم الغرائز اليت فطر عليها اإلنسان واحليوان، وكذلك الرمح(3) َتْرَحم  الَ  ت ْرَحم  ((
 نات احلية.والطبيعية لكثري من الكائ ،من أسس احلياة النفسية، واالج ماعية وجعلها اهلل أساساً 

وت حمل األسرة، وقوامها األبوان، مسئولية  محة األوالد، وحمب هم والعطف عليهم؛ ألن 
إذا مل ، فسو اً  قومياً  ومقومات منوهم النفسي واالج ماعي، منواً  ،هذا من أهم أسس نشأهتم

ال آلف ب، ال حيس يف جم معه ت حقق احملبة لألوالد بالشكل الكايف امل زن، نشأ الطفل منحرفاً 
 .(4)مع اآلخر ن

ومن أبواب الرمحة اليت أوجبها اهلل تعاىل لألوالد على آبائهم، أن أوج  على الوالد ن 
وهي مدة  ،لألوالد، فأوج  اهلل تعاىل على األم أن ترضع صغريها حولني كاملنيحق الرضاعة 

 اِملَْينِ كَ  َحْولَْينِ  أَْواَلَده ن   ي ْرِضْعنَ  َواْلَوالَِدات  } تعاىل: ولهقكما جا  يف الرضاعة ال امة،  

                                           

م، 2001-ه 1421الوجيز يف فقه الستتتتتتتتتتتتتنة والك اب العز ز، دا  ابن  ج  مصتتتتتتتتتتتتتر،  نظر: بدوي، عبد العظيم، ( 1)
1/300. 

-ه1401دا  الستتتتتتتتتتالم للطباعة والنشتتتتتتتتتتر وال وز ع،  تربية األوالد في اإلسبببببببالم،علوان، عبد اهلل ناصتتتتتتتتتتح،  : نظر( 2)
 .2/49م، 1981

(، 2318 قم احلد ث ) صببببببحيح مسببببببلم،؛ مستتتتتتتتلم، 8/7( 5997 قم احلد ث ) ،صببببببحيح البخاريالبخا ي،  (3)
4/1808 . 

 .112ص م،2007 الفكر، دا  اإلسالمية، التربية أصول نظر: النحالوي، عبد الرمحن،  (4)
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َضاَعةَ  ي تِم   أَنْ  أََرادَ  لَِمنْ  وفِ  َوِكْسَوت ه ن   ِرْزق ه ن   لَه   اْلَمْول ودِ  َوَعلَى الر   اَل  بِاْلَمْعر 

ْسَعهَا إاِل   نَْفس   ت َكل ف    َواِرثِ الْ  َوَعلَى بَِولَِدهِ  لَه   َمْول ود   َواَل  بَِولَِدهَا َوالَِدة   ت َضار   اَل  و 

ر   ِمْنه َما تََراض   َعنْ  فَِصااًل  أََراَدا فَإِنْ  َذلِكَ  ِمْثل   نَاحَ  فاََل  َوتََشاو   َوإِنْ  َعلَْيِهَما ج 

وا أَنْ  أََرْدت مْ  نَاحَ  فاََل  أَْواَلَدك مْ  تَْستَْرِضع  مْ  ج  وفِ بِاْلَمعْ  آتَْيت مْ  َما َسل ْمت مْ  إَِذا َعلَْيك   ر 

َ  َوات ق وا وا ّللا  َ  أَن   َواْعلَم   .[233: البقرة]سو ة  {بَِصير   تَْعَمل ونَ  بَِما ّللا 
م اهلل تسأل عنها أما ،على األم د انة ةواجبفقد اتفق فقها  اإلسالم على أن الرضاعة 

بأيب  ةوسوا  أكان  األم م زوج ،تعاىل، حفاظًا على حياة الرضيع سوا  كان ذكرًا أم أ نثى
 .(1)منه وان ه  عدهتا ةالرضيع، أم مطلق

ا ن على الوالدة املطلقة واجباً جتاه طفلهإ:"-صاح  الظالل كما  قول-ومما الشك فيه 
فات واجبًا  فرضه اهلل عليها وال  رتكها فيه لفطرهتا وعاطف ها اليت قد تفسدها اخلالالرضيع، 

الزوجية، فيقع الغرم على الصغري، إذن  كلفه اهلل و فرض له يف عنق أمه، فاهلل سبحانه أوىل 
بالناس من أنفسهم، وأبرهم وأ حم من والد هم، واهلل تعاىل  فرض للمولود على أمه أن ترضعه 

ألنه سبحانه  علم أن هذه الفرتة هي املثلى من مجيع الوجوه الصحية والنفسية  ؛كاملني  حولني
فل وتثب  البحوث الصحية والنفسية اليوم أن فرتة عامني ضرو  ة لينمو الط ،للطفل أو الطفلة

منواً سليماً من الوجهني الصحية والنفسية، ولكن نعمة اهلل على اجلماعة املسلمة مل نن ظر هبم 
ىت  علموا هذا من جتا هبم، فالرصيد اإلنساين من ذخرية الطفولة مل  كن ليرتك  أكله اجلهل  ح

كل هذا األمر الطو ل، واهلل  حيم بعباده وخباصة هبؤال  الصغا  الضعاف احمل اجني للعطف 
 .(2)والنها ة"

اً مومن صو  الرمحة باألوالد اخلوف عليهم، ولقد صو  لنا القرآن الكرمي مشهدًا عظي
 َمْوج   فِي بِِهمْ  تَْجِري َوِهيَ } جتل  فيه صو ة الرمحة من األب لولده، فيقول تعاىل:

 َمعَ  تَك نْ  َواَل  َمَعنَا اْرَكبْ  يَاب نَي   َمْعِزل   فِي َوَكانَ  اْبنَه   ن وح   َونَاَدى َكاْلِجبَالِ 

جناة حماولة  مث مل  ن هي اخلوف عند النصيحة، فيعاود نوح  [42: هود]سو ة  {اْلَكافِِرينَ 
 اْلَحقُّ  َوْعَدكَ  َوإِن   أَْهلِي ِمنْ  اْبنِي إِن   َرب   فَقَالَ  َرب ه   ن وح   َونَاَدى} ، فيقول:ابنه

 .[45: هود]سو ة  {اْلَحاِكِمينَ  أَْحَكم   َوأَْنتَ 

                                           

 .10/7274دمشق، -دا  الفكر الفقه اإلسالمي وأدلته، نظر: الزحيلي وهبة، ( 1)
 .1/253 في ظالل القرآن،قط ، سيد، ( 2)
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ال جيهل أن ابنه كافر، ولذلك فسؤال املغفرة له عن علم   ومما الشك فيه أن نوحاً 
ة بأنه كافر، ولكنه  طمع لعل اهلل أن  عفو عنه ألجل قراب ه به، فسؤاله له املغفرة مبنزلة الشفاع

 .(1)له عند اهلل تعاىل، وذلك أخذ بأقصى دواعي الشفقة والرمحة بابنه
من األهل ذوى القرابة الصو  ة، لفهمه  البنه كما يف اآل ة السابقة،  ودعا  نوح

 َعلَْيهِ  َسبَقَ  َمنْ  إاِل  } والرمحة النسبية، وغفل لفرط ال أسف على ابنه عن اس ثنائه تعاىل بقوله:

ومل   حقق أن ابنه هو الذي سبق عليه القول، فاس عطف  به  ،[40: هود]سو ة  {اْلقَْول  
 .(2)باالسرتحام

كل إنسان سوي، كما   ضح يف   دأن حمبة الولد حاجة ماسة عن ومما جي  أن نعلمه
 م  اْلَعظْ  َوهَنَ  إِن ي َرب   قَالَ } قال:حيث بعد أن بلغ من العمر الشيخوخة  دعا  زكر ا 

ْأس   َواْشتََعلَ  ِمن ي َعائِكَ  أَك نْ  َولَمْ  َشْيبًا الر   ِمنْ  يَ اْلَمَوالِ  ِخْفت   َوإِن ي . َشقِيًّا َرب   بِد 

ْنكَ  ِمنْ  لِي فَهَبْ  َعاقًِرا اْمَرأَتِي َوَكانَتِ  َوَرائِي  آلِ  ِمنْ  َويَِرث   يَِرث نِي . َولِيًّا لَد 

 .[6-4:مرمي] {َرِضيًّا َرب   َواْجَعْله   يَْعق وبَ 

 :الرحمة بالوالدين
بأن  ، لقاه الولد من الرمحة من والد ه، واحلنو، واحملبة، فإنه مد ن لقا  ذلك لِعظم ما

اجة الذي كان يف أمس احل ،فالوالدان أحق الناس برمحة الولد ،جيازي املعروف مبعروف مثله
 إليهما.
جا  األمر القرآين بأسلوب بليغ  ائع باس عطاف األوالد واج ذاب قلوهبم جتاه والد هم، و 
هبم، وإىل جان  ذلك أمرهم بالدعا  إىل اهلل أن  شملهم برمح ه؛ ألنه أقد  على والرمحة 
 َربُّكَ  َوقََضى} :و مح ه سبحانه وتعاىل أبقى وأوّف من  مح هم،  قول املوىل  ،جزائهم

ا إِْحَسانًا َوبِاْلَوالَِدْينِ  إِي اه   إاِل   تَْعب د وا أاَل   ه َما اْلِكبَرَ  ِعْنَدكَ  يَْبل َغن   إِم   اَله َماكِ  أَوْ  أََحد 

 ل  الذُّ  َجنَاحَ  لَه َما َواْخفِضْ  . َكِريًما قَْواًل  لَه َما َوق لْ  تَْنهَْره َما َواَل  أ ف   لَه َما تَق لْ  فاََل 

ْحَمةِ  ِمنَ   .[24-23: اإلسرا ]سو ة  {َصِغيًرا َرب يَانِي َكَما اْرَحْمه َما َرب   َوق لْ  الر 
الف قا مها  ،و ق ك هلما ،مشول الوالد ن من فْرط  محِ ك وعطِفك عليهمافهذا أمر بلزوم 

اليوم إىل َمْن كان أفقَر خلق اهلل تعاىل إليهما، وال تك ِف برمح ك الفانية، بل ادع  اهلل هلما 
                                           

 .12/85 التحرير والتنوير، نظر: ابن عاشو ، حممد الطاهر، ( 1)
 .9/3448 ه،1418بريوت، -لميةدا  الك   الع محاسن التأويل، نظر: القامسي، حممد مجال الد ن، ( 2)
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برمح ك الدنيو ة  ،[24: اإلسرا ]سو ة  {اْرَحْمه َما َرب   َوق لْ }برمح ه الواسعة الباقية 
 .(1)واألخرو ةِ 

 ،فال ت ضجر منهما، وال ت أفف، وال تزجرمها، وقل هلما قوالً مجيالً ليِّناً فيه إحسان إليهما
إىل اهلل أن  وتوجه ،وتواضع هلما مع االحرتام الزائد، وادع هلما ،وألن هلما جانبك ،وتكرمي هلما

ومهما أد    ،ومجيل شفق هما عليك ، رمحهما برمح ه الباقية، كفا   مح هما لك يف صغرك
 .(2)هلما من خدمات فلن تس طيع أن تكافئهما

 :العشيرةو هل األالرحمة ب
أوصى اهلل تعاىل عباده املؤمنني بالرمحة والرتاحم فيما بينهم، وأمرهم بإحيا   وح احملبة 

إلسدائهم احملبة  وصحاب ه الكرام  واأللفة بني بعضهم البعض، وقد زكى اهلل تعاىل النيب 
د  } :كما جا  يف قوله تعاىلبينهم وبني إخواهنم،   َحم  ِ  َرس ول   م   ِشد اء  أَ  َمَعه   َوال ِذينَ  ّللا 

ف ارِ  َعلَى َحَماء   اْلك   ة بَعضهمالرَّمحَْ قال قَتَ اَدة: جعل اهلل يف قت ل وهبم  ،[29: الف ح]سو ة  {بَْينَه مْ  ر 
 .(3)لبعض

ألسباب " محة العبد للخلق من أكرب اأن : ¬العالمة السعدي  ويف تفسري هذه اآل ة  شري
اليت تنال هبا  محة اهلل، اليت من آثا ها خريات الدنيا، وخريات اآلخرة، وفقدها من أكرب القواطع 

نها طرفة عني،  محة اهلل، ال  س غين ع واملوانع لرمحة اهلل، والعبد يف غا ة الضرو ة واالف قا  إىل
ز د منها، فمىت أ اد أن  س بقيها و س  ،وكل ما هو فيه من النِّعم واندفاع النقم، من  محة اهلل

 َقرِ  ٌ  اللَّهِ  َ مْحَ َ  ِإنَّ  } فليعمل مجيع األسباب اليت تنال هبا  مح ه، وجت مع كلها يف قوله تعاىل:
 ،وهم احملسنون يف عبادة اهلل، احملسنون إىل عباد اهلل ،[56: األعراف]سو ة  {اْلم ْحِسِننيَ  ِمنَ 

 .(4)واإلحسان إىل اخللق أثر من آثا   محة العبد هبم"

                                           

دا   ،(دتفسبببير أبي السبببعو ) إلى مزايا الكتاب الكريم إرشببباد العقل السبببليم نظر: أبو الستتتعود، حممد بن حممد، ( 1)
 .5/167بريوت، -إحيا  الرتاث العريب

 .2/345 تيسير التفسير، نظر: القطان، إبراهيم، ( 2)
 .7/543بريوت،  -دا  الفكر ،في التفسير بالمأثور المنثورالدر السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر، ( 3)
بعة وزا ة ط ،وقرة عيون األ يار في شبببرح جوامع األ بار بهجة قلوب األبرارالستتتعدي، عبد الرمحن بن ناصتتتر، ( 4)

 .269ص م، 2002-ه1423، السعود ة-الشؤون اإلسالمية واألوقاف
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 :يم اجتماعيةقِ : المطلب الثاني
املطل  على أ بعة قيم اج ماعية تقّوم العاطفة جتاه األهل والعشرية من  ش مل هذا 

خالل القرآن الكرمي، وهي: قيمة الرب، وقيمة الصلة، وقيمة ال ناصر وال عاضد، وقيمة ال عاون 
 وال كامل.

 :أواًل: قيمة البر
فمن أستتتمائه احلسىن  ،ةذاته العليّ  ليس للرب مكانة أعلى من أن  صف هبا املوىل 

ن ا إِن ا} قوله تعاىل: كما و د يف)البَتّر(   وه   قَْبل   ِمنْ  ك  ِحيم   اْلبَرُّ  ه وَ  إِن ه   نَْدع  ]سو ة  {الر 

 .[28:الطو 
يف و : الكثري اإلحسان والكرم، كثري الرمحة والفضل لعباده، الكرمية ّر يف اآل ةومعىن البتَ 

 ،وف على عبادهالرّب: العط ،الرّب: اللطيف ،الرّب: الصادق فيما وعد"أقوال:معىن البَتّر و د ثالثة 
 .(1)احملسن إليهم الذي عّم بربه مجيع خلقه"

 .(2)حيقق لعباده الثواب والرضا واحملبة اإلهلية مبق ضى امسه البَترّ  اهلل  إن
فهو تعاىل مين على السائلني حبسن العطا ، ومين على العابد ن جبميل اجلزا ، وال  قطع 

 .(3)إحسانه عن عباده بسب  عصياهنم
ن   إِن ا} :عنهم قوهلم سبحانهكما حكى   ،هو تعاىل عند حسن ظن عبده بهو   ِمنْ  اك 

وه   قَْبل   ِحيم   اْلبَرُّ  ه وَ  إِن ه   نَْدع  أي من قبل لقا  اهلل تعاىل واملصري إليه، ، [28:الطو ]سو ة  {الر 
: أي احملسن العظيم ألنه تعاىل الربّ  ؛ونسأله الوقا ة ، عنون يف الدنيا )ندعوه( نعبده وال نعبد غريه

 .(4)الذي إذا عبد أثاب وإذا سئل أجاب ،الرمحة
مْ و   ت َولُّوا أَنْ  اْلبِر   لَْيسَ } وللرب معاين كثرية مجعها اهلل تعاىل يف قوله: وهَك   قِبَلَ  ج 

ِ  آَمنَ  َمنْ  اْلبِر   َولَِكن   َواْلَمْغِربِ  اْلَمْشِرقِ   َواْلِكتَابِ  َواْلَماَلئَِكةِ  اْْلِخرِ  َواْليَْومِ  بِاّلل 

ب هِ  َعلَى اْلَمالَ  َوآتَى َوالن بِي ينَ  بِيلِ  َواْبنَ  َواْلَمَساِكينَ  َواْليَتَاَمى اْلق ْربَى َذِوي ح   الس 

                                           

 .8/53 من علم التفسير، زاد المسيرابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي، ( 1)
 .80ه، ص 1399 بريوت،-دا  الشروق تفسير القرآن الكريم، نظر: شل وت، حممود، ( 2)
 .3/1320ه، 1423، دمشق-دا  املك يب موسوعة أسماء اهلل الحسنى، نظر: النابلسي، حممد  ات ، ( 3)
، بريوت-م الطي الكلدا   ،(فسبببير النسبببفيت) مدارك التنزيل وحقائق التأويل نظر: النستتتفي، عبد اهلل بن أمحد، ( 4)

 .4/192م، 1998-ه1419
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ائِلِينَ  قَابِ  َوفِي َوالس  اَلةَ  َوأَقَامَ  الر  َكاةَ  َوآتَى الص  وف ونَ  الز   اهَد واعَ  إَِذا ِهمْ بَِعْهدِ  َواْلم 

ابِِرينَ  اءِ  اْلبَأَْساءِ  فِي َوالص  ر   ه م   ولَئِكَ َوأ   َصَدق وا ال ِذينَ  أ ولَئِكَ  اْلبَأْسِ  َوِحينَ  َوالض 

ت ق ونَ   .[177: البقرة]سو ة  {اْلم 
، باإلنفاق ذوي القرىبو ومن أنواع الرب اليت و دت يف هذه اآل ة الكرمية: الرب باألقا ب 

 ؛عليهم، بل وقّدموا على من سواهم، فهم أوىل باملعروف والرب من غريهم، إذا كانوا حم اجني
نَّ الصََّدَقَة َعَلى اْلِمْسِكنِي إِ )) :۴ألن إعطا هم إحسان وصلة  حم، ففي احلد ث جا  قوله 

 .(1)َصَدَقٌة، َوَعَلى ِذي الرَِّحِم اثْتَنَ اِن َصَدَقٌة َوِصَلٌة((
نبينا أفضل  عليهم وعلى- ومن أعظم صفات األبرا  أن اهلل تعاىل مدح هبا بعض أنبيائه

 ا للعادة، فهذا نيب اهلل زكر  خا قاً  خاصة الذ ن جا  ميالدهم أمراً  -الصالة وأزكى ال سليم
 ًفيكرمتتته بيحىي ،فيس جي  اهلل دعا ه ؛زكياً   دعو  به أن  هبه غالما  ًنعمة منه وفضال ،

ا} ىل:قال تعاكما ،  (2)و  وجه بأغلى ما هتفوا إليه األبوة وهو التترب  يَك نْ  َولَمْ  بَِوالَِدْيهِ  َوبَّرً

 .[14: مرمي]سو ة  {َعِصيًّا َجب اًرا
الذي  ع رب آ ة من آ ات اهلل تعاىل يف محله وميالده،   كذلك نيب اهلل عيسى

أ نما   مبا كاً و  وتكليمه يف املهد، عندما أشا ت إليه أمه، أخرب مبا أكرمه اهلل به حيث جعله نبياً 
 ، مث ذكر الصفة العظيمة اليت أودعها اهلل تعاىل فيه:(3)وأوصاه بالصالة والزكاة ما دام حياً  ،كان

ا}  .[32: مرمي]سو ة  {َشقِيًّا َجب اًرا يَْجَعْلنِي َولَمْ  بَِوالَِدتِي َوبَّرً
 ،أو املعاشر ن ،رياناجلو  سع جمال الرب يف اإلسالم حىت  شمل معاملة غري املسلمني من 

 لَمْ  نَ ال ِذي َعنِ  ّللا    يَْنهَاك م   اَل } قال تعاىل:كما ما داموا مساملني للمسلمني،   ،أو الذميني

مْ  ينِ  فِي ي قَاتِل وك  مْ  َولَمْ  الد  وك  مْ  ِمنْ  ي ْخِرج  وه مْ  أَنْ  ِديَاِرك  َ  إِن   مْ إِلَْيهِ  َوت ْقِسط وا تَبَرُّ  ّللا 

ْقِسِطينَ  ي ِحبُّ  ال  نهاكم اهلل عن الرب والصلة واملكافأة باملعروف،  :أي، [8: املم حنة]سو ة  {اْلم 
حيث كانوا حبال مل  ن صبوا لق الكم يف الد ن،  ،والقسط للمشركني من أقا بكم وغريهم

 .(4)فليس عليكم جناح أن تصلوهم ،واإلخراج من د ا كم
                                           

صبببببحيح الجامع الصبببببغير ؛ وصتتتتتتححه األلباين يف "5/92(، 2582 قم احلد ث ) السبببببنن الصبببببغرى،النستتتتتتائي، ( 1)
 . 2/717(، 3858 قم احلد ث ) وزيادارته"،

 .13، ص القاهرة-، املخ ا  اإلسالميأبي وأمي، بر الوالدين نظر: كشك، عبد احلميد، ( 2)
  نظر: كشك، عبد احلميد، املرجع السابق.( 3)
 .1/857، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان نظر: السعدي، عبد الرمحن بن ناصر،  (4)
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جملامع أ كان الد ن اإلسالمي، أصوله، وفروعه، وقواعده،  جامعاً  وملا كان الرب أمراً 
وا كان له أثر واضح  عود على األبرا  يف اآلخرة، فاهلل تعاىل جعل لعباده الذ ن اتصف  ،وفضائله

]سو ة  {نَِعيم   فِيلَ  اْْلَْبَرارَ  إِن  } قال تعاىل يف بياهنا:كما بصفة الرب عظيم املكانة يف اآلخرة  

ونَ  اْْلََرائِكِ  َعلَى . نَِعيم   لَفِي اْْلَْبَرارَ  إِن  } وكما قال تعاىل: ،[13: االنفطا   . يَْنظ ر 

وِهِهمْ  فِي تَْعِرف   ج  ه   . َمْخت وم   َرِحيق   ِمنْ  ي ْسقَْونَ  . الن ِعيمِ  نَْضَرةَ  و   ِمْسك   ِختَام 

تَنَافِس ونَ  فَْليَتَنَافَسِ  َذلِكَ  َوفِي  .[26-22: املطففني]سو ة  {اْلم 
 أن انية بنّي ويف اآل ة الث ،ففي اآل ة األوىل قابل بني تنعمهم وبني عذاب من خالفهم

نعيمهم   ضمن ما ذكر من حاهلم بعدها من بيان جلوسهم على األ ائك، وبيان طعامهم 
هَا َكانَ  َكأْس   ِمنْ  يَْشَرب ونَ  اْْلَْبَرارَ  إِن  } بالكافو وشراهبم املمزوج   {َكاف وًرا ِمَزاج 

 .[5:اإلنسان]سو ة 

 :ثانًيا: قيمة الصلة
الصلة ضد اهلجر، و راد هبا صلة األ حام من األهل واألقا ب وغريهم،  قول ابن األثري 

: "صلة الرحم: وهي كنا ة عن اإلحسان إىل األقربني من ذوي النس ، واألصها ، وال عطف ¬
عليهم، والرفق هبم، والرعا ة ألحواهلم، وكذلك إن بَتع د وا أو أسا وا، وقطع  الرحم ِضدُّ ذلك  

قال: َوَصل َ مِحَه  َ ِصل َها َوْصاًل َوِصَلًة، واهلا  فيها عوض من الواو احملذوفة، فكأنه كله،  
 .(1)باإلحسان إليهم قد وصل ما بينه وبينهم: من َعالقة القرابة والصِّهِر"

وقد و دت آ ات كثرية يف ك اب اهلل تعاىل تبني منزلة الصلة، وخباصة للوالد ن واألقربني، 
َ  َواْعب د وا} اىل:تع ولهقمنها   َوبِِذي إِْحَسانًا َوبِاْلَوالَِدْينِ  َشْيئًا بِهِ  ت ْشِرك وا َواَل  ّللا 

ن بِ  َواْلَجارِ  اْلق ْربَى ِذي َواْلَجارِ  َواْلَمَساِكينِ  َواْليَتَاَمى اْلق ْربَى اِحبِ  اْلج   َوالص 

بِيلِ  َواْبنِ  بِاْلَجْنبِ  َ  إِن   أَْيَمان ك مْ  َملََكتْ  َوَما الس  ْختَااًل  َكانَ  َمنْ  ي ِحبُّ  اَل  ّللا  وًرافَ  م   {خ 
بِيلِ  َواْبنَ  َواْلِمْسِكينَ  َحق ه   اْلق ْربَى َذا َوآتِ } : ومنها قوله ،[36: النسا ]سو ة   اَل وَ  الس 

 اْبنَ وَ  َواْلِمْسِكينَ  َحق ه   اْلق ْربَى َذا فَآتِ } سبحانه:وقوله  ،[26:اإلسرا ]سو ة  {تَْبِذيًرا ت بَذ رْ 

بِيلِ  ِ  َوْجهَ  ي ِريد ونَ  لِل ِذينَ  َخْير   َذلِكَ  الس  ونَ  ه م   َوأ ولَئِكَ  ّللا  ْفلِح   ،[38: ومالر ]سو ة  {اْلم 
ه مْ  اْْلَْرَحامِ  َوأ ول و} تبا ك وتعاىل:وقوله  ِ  ِكتَابِ  فِي بِبَْعض   أَْولَى بَْعض  َ  إِن   ّللا   ّللا 

                                           

 .192-5/191 واألثر، النهاية في غريب الحديثابن األثري، املبا ك بن حممد، ( 1)
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 .[75: األنفال]سو ة  {َعلِيم   َشْيء   بِك ل  
 ، وتنهى عن قطيعة األ حام.األ حامبصلة تأمر  فهذه آ ات كرميات

وإىل جان  اآل ات القرآنية جا ت األحاد ث النبو ة تؤكد هذا األمر، وجتعله من أعلى 
 أمر باإلحسان إىل األ حام قدوتنا يف ذلك، فقد أخالق اإلسالم اليت جا  هبا، و سول اهلل 

 .(1)((َ مِحَه   ْلَيِصلْ فتَ  أَثَرِِه، يف  َله   َو ت ْنَسأَ   ِْزِقِه، يف  َله    ت ْبَسطَ  َأنْ  َأَح َّ  نْ مَ ))قال:و 
وقد َفسََّر العلما  ذلك بأن هذه الز ادة بالربكة يف عمره، وال وفيق للطاعات، وعما ة 

 .(2)أوقاته مبا  نفعه يف اآلخرة، وصيان ها عن الضياع يف غري ذلك
؛ صلة الرحم من أح  األعمال إىل اهلل تعاىل بعد اإلميان باهللمما  عرفه اجلميع أن و 

 أَْن َ :    قت لْ : قَالَ  َأْصَحابِهِ  ِمنْ  نَتَفر   يف  َوه وَ   النَّيبَّ  أَتَتْي   : قَالَ  َخثْتَعمَ  ِمنْ  َ ج ل   َعنْ حلد ث 
 َأَح ُّ  اأْلَْعَمالِ  َأيُّ  ِه،اللَّ  َ س ولَ   َا: قت ْل   : قَالَ . ((َعمْ نتَ )): قَالَ  اللَِّه؟ َ س ول   أَنَّكَ  تَتْزع م   الَِّذي

. ((الرَِّحمِ  ِصَلة   مث َّ )): قَالَ  ؟َمهْ  مث َّ  اللَِّه، َ س ولَ   َا: قت ْل   : قَالَ . ((بِاللَّهِ  ميَانٌ إِ )): َقالَ  اللَِّه؟ ِإىَل 
: قت ْل   : قَالَ . ((بِاللَّهِ  ْشرَاك  إْلِ ا)): قَالَ  اللَِّه؟ ِإىَل  أَبْتَغض   اأْلَْعَمالِ  َأيُّ  اللَِّه، َ س ولَ   َا: قت ْل   : قَالَ 

 مث َّ )): قَالَ  َمْه؟ مث َّ  اللَِّه، س ولَ  َ   َا: قت ْل   : قَالَ . ((الرَِّحمِ  َقِطيَعة   مث َّ )): قَالَ  َمْه؟ مث َّ  اللَِّه، َ س ولَ   َا
 .(3)((اْلَمْعر وفِ  َعنِ  َوالنتَّْهيِ  بِاْلم ْنَكرِ  اأْلَْمر  

 ،ه بالرمحةفيمد ،الدنيا واآلخرةولو مل  كن يف صلة الرحم إال أن اهلل  صل الواصل يف 
وحنو  ،مع ما يف صلة الرحم من تقا ب األسرة وتوادهم ،و فرج عنه الكربات ،و يسر له األمو 

ة بذلك كما والبهجة احلاصل ،ومعاونة بعضهم بعضاً يف الشدائد والسرو  ،بعضهم على بعض
 .(4)ال باعد وكل هذه الفوائد تنعكس حينما حتل القطيعة وحيصل ،هو جمرب معلوم

                                           

(، 2557 قم احلد ث ) صبببببحيح مسبببببلم،؛ مستتتتتتتلم، 8/5(، 5986ث )،  قم احلد صبببببحيح البخاري البخا ي، (1)
4/1982.  

بريوت، -دا  إحيا  الرتاث العريب، المنهاج في شببرح صببحيح مسببلم بن الحجاج ، حيىي بن شتترف،: النووي نظر( 2)
 .16/114 ه،1392

 ،والترهيب صببحيح الترغيب ،صتتتححه األلباين؛ 12/229(، 6839احلد ث )  قم مسببند أبي يعلى، ،( أبو  على3)
 . 2/667(، 2522 قم احلد ث )

مد بن طبعة مؤستتتتتستتتتتة الشتتتتتي  حم ،حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشببببريعة نظر: العثيمني، حممد بن صتتتتتاحل، ( 4)
 .20-18صه، 1429صاحل العثيمني اخلري ة، 
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 :ثالثًا: قيمة التناصر والتعاضد
ا  ال أكيد قيمة ال ناصر وال عاضد، وج األهل والعشرية،الثاب ة بني االج ماعية من القيم 

ه مْ  اْْلَْرَحامِ  َوأ ول و} قوله تعاىل:كما يف عليها يف آ ات الذكر احلكيم،    بِبَْعض   ْولَىأَ  بَْعض 

ِ  ِكتَابِ  فِي امل باد  من نص اآل ة وقر نة السياق أهنا: يف وال ة الرحم و  ،[75: األنفال]سو ة  {ّللا 
هم أوىل ببعض األ حام بعضوالقرابة، بعد بيان وال ة اإلميان واهلجرة، فهو عز شأنه  قول: وأولو 

 .(1)وأحق من املهاجر ن واألنصا  األجان  بال ناصر وال عاون
وا آَمن وا ال ِذينَ  إِن  } قوله تعاىل:جا  يف معىن و   بِأَْمَوالِِهمْ  َوَجاهَد وا َوهَاَجر 

ِ  َسبِيلِ  فِي َوأَْنف ِسِهمْ  وا آَوْوا َوال ِذينَ  ّللا  ه مْ  أ ولَئِكَ  َونََصر  ]سو ة  {ض  بَعْ  أَْولِيَاء   بَْعض 
ى جمر  أي:  كونون  ًدا واحدًة على األعدا ، و كون ح  كل واحد لآلخر جا  اً ، [72: األنفال

حبه لنفسه؛ أي:   وىل بعضهم من أمر اآلخر ن ما   ولَّونه من أمر أنفسهم حني احلاجة إىل 
ال عاون وال ناصر يف الق ال وما   علق به من الغنائم؛ ألنَّ حقوقهم ومرافقهم مشرتكٌة، وجي  

 .(2)حمل اج وإغاثة املضطر منهم"عليهم كفا ة ا
فة :"املؤاخاة يف اإلسالم، واحملالعلى هذا املعىن وحكم عليه بقوله النووي وأّكد اإلمام

على طاعة اهلل، وال ناصر يف الد ن، وال عاون على الرب وال قوى وإقامة احلق، هذا باق مل 
 .(3) نس "

ما يف قوله كولقد زكى اهلل تعاىل عباده املؤمنني ِلما أبدوه من تناصر وتعاضد بينهم،  
وا آَمن وا َوال ِذينَ } تعاىل: ِ  َسبِيلِ  فِي َوَجاهَد وا َوهَاَجر  وا آَوْوا َوال ِذينَ  ّللا   َونََصر 

ْؤِمن ونَ  ه م   أ ولَئِكَ   .[74: األنفال]سو ة  {َكِريم   َوِرْزق   َمْغفَِرة   لَه مْ  َحقًّا اْلم 
ألهنم صدقوا إمياهنم مبا قاموا به من اهلجرة، ؛ مدحهم وثواهبمفهذه اآل ات يف بيان 

لك من جا  وكذ ،والنصرة، واملواالة، بعضهم لبعض، وجهادهم ألعدائهم من الكفا  واملنافقني

                                           

 .10/104 تفسير المنار، نظر:  ضا، حممد  شيد، ( 1)
ا  طوق ، دحببدائق الروح والريحببان في روابي علوم القرآنتفسبببببببببببير بتتد اهلل،  نظر: األ مي، حممتتد األمني بن ع( 2)

 .11/99م، 2001-ه  1421النجاة، بريوت، 
 .16/82 ،المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ، حيىي بن شرف،النووي نظر: ( 3)
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 .(1)بعد هؤال  من املهاجر ن واألنصا ، ممن تبعهم بإحسان فآمن وهاجر وجاهد يف سبيل اللَّه

 :ملرابًعا: قيمة التعاون والتكا
ا عنا ة، قال فيما بني املسلمني أميَّ  ،ل وال عاونموال كا ،عيِن اإلسالم  بال عاضد وال ناصر

ْثمِ  َعلَى تََعاَون وا َواَل  َوالت ْقَوى اْلبِر   َعلَى َوتََعاَون وا} تعاىل: ْدَوانِ  اإْلِ ]سو ة  {َواْلع 

اإلعانة هي: ففال عاون يف اإلسالم أن  عنَي بعض  املسلمني بعًضا؛ قواًل وفعاًل،  ،[2: املائدة
اإلتيان بكل َخصلة من خصال اخلري املأمو  بفعلها، واالم ناع عن كل َخصلة من خصال الشر 

و  برتكها، فإن العبد مأمو  بفعلها بنفسه، ومبعاونة غريِه من إخوانه املؤمنني عليها، بكل املأم
فُّ وكل معصية وظلم جي  على العبد ك ،قول  بعث عليها، و نشط هلا، وبكل فعل كذلك

 .(2)نفسه عنه، مث إعانة غريه على تركه"
 واألقا ب أمحد، وقد حثوال عاون إذا كان بني املسلمني عامة حممود، فهو بني األهل 

َ  َواْعب د وا} تعاىل: كما يف قولهالقرآن الكرمي،   آ ات من اهلل تعاىل عليه يف  ت ْشِرك وا َواَل  ّللا 

 ِذي َواْلَجارِ  َواْلَمَساِكينِ  َواْليَتَاَمى اْلق ْربَى َوبِِذي إِْحَسانًا َوبِاْلَوالَِدْينِ  َشْيئًا بِهِ 

ن بِ  َواْلَجارِ  اْلق ْربَى اِحبِ  اْلج  بِيلِ  َواْبنِ  بِاْلَجْنبِ  َوالص   إِن   مْ أَْيَمان ك   َملََكتْ  َوَما الس 

 َ ْختَااًل  َكانَ  َمنْ  ي ِحبُّ  اَل  ّللا  وًرا م  َ  إِن  } :أ ضاً  قال تعاىل، وكما [36:النسا ]سو ة  {فَخ   ّللا 

ر   ْحَسانِ  بِاْلَعْدلِ  يَأْم   .[90:النحل]سو ة  {اْلق ْربَى ِذي َوإِيتَاءِ  َواإْلِ
 ِد َنا    ْفَضل  أَ )):قال: قال  سول اهلل  عن ثوبان يف هذا الصدد و د يف احلد ث و 

 ا ٌ َوِد نَ  اهلِل، َسِبيلِ  يف  َدابَِّ هِ  َعَلى ج ل  الرَّ   ت ْنِفق ه   َوِد َنا ٌ  ِعَيالِِه، َعَلى  ت ْنِفق ه   ِد َنا ٌ  الرَّج ل ،  ت ْنِفق ه  
 ج ل   َ  َوَأيُّ : ِقاَلبَةَ  أَب و قَالَ  مث َّ  اْلِعَياِل،بِ  َوَبَدأَ : " ِقاَلبَةَ  أَب و قَالَ  ((اهللِ  َسِبيلِ  يف  َأْصَحاِبهِ  َعَلى  ت ْنِفق ه  
َفع ه م   َأوْ    ِعفُّه مْ  ِصَغا  ، ِعَيال   َعَلى  ت ْنِفق   ج ل   َ  ِمنْ  َأْجرًا، أَْعَظم    .(3)((َو ت ْغِنيِهمْ  بِِه، اهلل    َتنتْ

 ِبيلِ سَ  يف  أَنْتَفْقَ ه    َنا ٌ دِ )):قال: قال  سول اهلل  عن أيب هر رة يف احلد ث اآلخر  و
 م َهاأَْعظَ  أَْهِلَك، َعَلى أَنْتَفْقَ ه   َوِد َنا ٌ  ني ،ِمْسكِ  َعَلى ِبهِ  َتَصدَّْق َ  َوِد َنا ٌ  ة ،َ قَتبَ  يف  أَنْتَفْقَ ه   َوِد َنا ٌ  اهللِ 

                                           

ؤون وزا ة األوقاف والشمن مطبوعات  دراسات في تميز األمة اإلسالمية، نظر: السعدي، إسحاق بن عبد اهلل، ( 1)
 .1/450م، 2013-ه1434قطر، دولة -اإلسالمية

 .218ص تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، نظر: السعدي، عبد الرمحن بن ناصر، ( 2)
  .2/691(، 994،  قم احلد ث )صحيح مسلم ( مسلم،3)
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 .(1)((أَْهِلكَ  َعَلى أَنْتَفْقَ ه   الَِّذي َأْجرًا
 لَه   قَتْهَرَمانٌ  َجاَ ه   ذْ إِ  َعْمر و، ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  َمعَ  ج ل وًسا ك نَّا:  قَالَ  َخْيَثَمَة، ويف  وا ة َعنْ 

 اهللِ  َ س ول   قَالَ : قَالَ  َأْعِطِهْم،فَ  فَاْنطَِلقْ : قَالَ  اَل،: قَالَ  ق وتَته ْم؟ الرَِّقيقَ  َأْعطَْي َ : فَتَقالَ  َفَدَخَل،
 :(( َق وَته   مَيِْلك   َعمَّنْ  حَيِْبَس، َأنْ  ِإمْثًا بِاْلَمْر ِ  َفىك))(2). 

 :القيم السلوكية: المطلب الثالث
و ش مل هذا املطل  على أ بعة قيم سلوكية تقّوم العاطفة من خالل القرآن الكرمي وهي: 

 وقيمة ال ناصح وال واصي، وقيمة املعروف، وقيمة اإلقساط.قيمة اإلحسان، 

 ة اإلحسان:ميأواًل: ق
، وجا  ال أكيد على اإلحسان إىل األقا ب خاصة يف آ ات  عموماً  و د األمر باإلحسان

َ  إِن  } من ذلك قول اهلل تعاىل:فكثرية من ك اب اهلل تعاىل،  ر   ّللا  ْحَسانِ وَ  بِاْلَعْدلِ  يَأْم   اإْلِ

 أمركم اهلل سبحانه وتعاىل يف هذا الك اب املنزل  :أي، [90:النحل]سو ة  {اْلق ْربَى ِذي َوإِيتَاءِ 
عليكم بإعطا  األقا ب ما حي اجون إليه من املال والدعا  باخلري، وهو داخل يف اإلحسان، 

 .(3)وإمنا أفرده بالذكر اه ماًما بشأنه، وإظها ًا جلاللة صلة الرحم، وتنبيًها على فضيل ها
جبال  أّن  هل  ّ ضح ،ر فة الوا دة يف اإلحسانواألحاد ث الشّ  ،من تأّمل اآل ات الكرمية

اإلحسان  شّكل مع العدل جوهر العالقة بني اإلنسان وأخيه اإلنسان، وأّن دائرة هذا اإلحسان 
ىل الّنفس وهي إ فاإلحسان ،مثّ اجمل مع واإلنسانّية عاّمة ،تّ سع ل شمل الّنفس واألسرة واألقا ب

لعبادة وكمال ت ضّمن إخالص ا ،ر اّليت  دو  اإلحسان يف فلكهاجمموعة الّدوائ الّدائرة األوىل يف
مْ  أَْحَسْنت مْ  أَْحَسْنت مْ  إِنْ } قال تعاىل:كما الطّاعة،   : اإلسرا و ة ]س {فَلَهَا أََسأْت مْ  َوإِنْ  ِْلَْنف ِسك 

صلة الّرحم هي اإلحسان إىل األقا ب على حس  حال الواصل واملوصول، ف ا ة تكون ، و [7
 .(4)باملال وتا ة باخلدمة، وتا ة بالزّ ا ة والّسالم وغري ذلك

قال: "هي  فلإلحسان وقد أوضح ابن منظو  العالقة بني املعنيني الّلغوّي واالصطالحّي 
                                           

 .2/691(، 995 قم احلد ث ) صحيح مسلم،( مسلم، 1)
 .2/691(، 996 قم احلد ث ) ،صحيح مسلم( مسلم، 2)
 .15/346 ،في روابي علوم القرآن تفسير حدائق الروح والريحان نظر: األ مي، حممد األمني بن عبد اهلل، ( 3)
 .2/201 ،المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ، حيىي بن شرف،النووي نظر:  (4)
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كنا ة عن اإلحسان إىل األقربني من ذوي الّنس  واألصها ، والعطف عليهم، والرّفق هبم، 
اإلحسان ب ، وقطع الّرحم ضّد ذلك كّله، فكأنّهأساؤوا والّرعا ة ألحواهلم، وكذلك إن بعدوا أو

 .(1)إليهم قد وصل ما بينه وبينهم من عالقة القرابة والّصهر والّصلة اجلائزة والعطّية"
 أع ق  وليدة يف عندما ~ميمونة بن  احلا ث على حد ث  ¬ق اإلمام النووي علّ و 

ْو أَْعطَْيِ يَها َأْخَواَلِك َكاَن أَْعَظَم لَ ))فقال:  ، فذكرت ذلك لرسول اهلل زمان  سول اهلل 
 ،:"فيه فضيلة صلة الرحم، واإلحسان إىل األقا ب، وأنه أفضل من الع ق، بقوله(2)أِلَْجرِِك((

ري إذن غوفيه االع نا  بأقا ب األم إكراماً حبقها، وهو ز ادة يف برها، وفيه جواز تربع املرأة مباهلا ب
 .(3)زوجها"

َ  اَواْعب د و} ومن صو  اإلحسان اليت جا ت هبا آ ات القرآن الكرمي، قوله تعاىل:  ّللا 

فقد أمر اهلل سبحانه وتعاىل ، [36: النسا ]سو ة  {إِْحَسانًا َوبِاْلَوالَِدْينِ  َشْيئًا بِهِ  ت ْشِرك وا َواَل 
وهذا اإلحسان املْأمو  به عاّم  دخل فيه مجيع ماجي  من أنواع الرعا ة  ،باإلحسان إىل الوالد ن

والعنا ة للوالد ن، وقد قرن اهلل سبحانه وتعاىل األمر باإلحسان إىل الوالد ن باألمر بعبادته؛ ملا 
 موالد ن من الفضل الكبري على الولد؛ ألهنما َبَذاَل الكثري من العنا ة الصادقة يف تربي ه والقيالل

سه، ، وكفاله حىت قد  على االس قالل، والقيام، بشئون نفبشؤونه، أ ام أن كان ضعيًفا عاجزَاً 
مع احلنان العظيم، ال  بغيان من و ا  ذلك أَ ة مصلحة تعود عليهما، فهما أحق بالعنا ة 

 .(4)والرعا ة، وما جزا  اإلحسان إال اإلحسان
،  (5)باإلحسان إليهما عق  األمر بالعبادة ويف اآل ة اه مام بشأن الوالد ن إذ جعل األمر

وبعد األمر باإلحسان إىل الوالد ن،  ،[14: لقمان]سو ة  {َولَِوالَِدْيكَ  لِي اْشك رْ  أَنِ } كقوله
"املراد هبا و [83: البقرة]سو ة  {اْلق ْربَى َوِذي} جا  األمر باإلحسان إىل األقا ب، فقال تعاىل:

                                           

 .8/4851، بلسان العر ابن منظو ، حممد بن مكرم،  (1)
(، 999احلد ث ) قم  ،صببحيح مسببلمومستتتلم،  ؛3/158(، 2592) احلد ث ،  قمصببحيح البخاريالبخا ي، ( 2)

2/964. 
 .7/91 ،المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ، حيىي بن شرف،النووي (3)
اهليئة  ،للقرآن الكريمالتفسبببببير الوسبببببيط  ،جمموعة من العلما  بإشتتتتتتراف جممع البحوث اإلستتتتتتالمية باألزهر نظر: ( 4)

 .1/125م، 1973-ه1393 العامة لشئون املطابع األمري ة،
 .4/123 التحرير والتنوير،ابن عاشو ، حممد الطاهر،  (5)
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قرابة النس ، كما هو الغال  يف هذا املرك  اإلضايف: وهو قوهلم: ذو القرىب، وإمنا أمر 
رفوا حقوق اجلاهلية قد حباإلحسان إليه اس بقا  ألواصر الود بني األقا ب، إذ كان العرب يف 

القرابة فجعلوها سب  تنافس وحتاسد وتقاتل.. ويف األمر باإلحسان إىل األقا ب تنبيه على أن 
من سفالة األخالق أن  س خف أحد بالقر   ألنه قر به، وآمن من غوائله، و صرف بره ووده 

اليت  طوعها  نفسإىل األباعد ليس كفي شرهم، أو ليذكر يف القبائل بالذكر احلسن، فإن ال
الشر، وتد نها الشدة، لنفس لئيمة، وكما و د شر الناس من اتقاه الناس لشره فكذلك نقول 

 .(1)شر الناس من عظم أحدا لشره"

 .: قيمة التناصح والتواصي بالحق والصبرثانياً 
وقد  قيمة ال ناصح وال واصي باخلري، ،من القيم اإلسالمية الالزمة والضرو  ة للمج مع

ة   ِمْنك مْ  َوْلتَك نْ }جا  األمر هبا يف آ ات كثرية، من ذلك قوله تعاىل:   اْلَخْيرِ  لَىإِ  يَْدع ونَ  أ م 

ونَ  وفِ  َويَأْم ر  ْنَكرِ  َعنِ  َويَْنهَْونَ  بِاْلَمْعر  ونَ  ه م   َوأ ولَئِكَ  اْلم  ْفلِح   :عمران آل]سو ة  {اْلم 
ْنت مْ } تعاىل: ولهوق ،[104 ة   َخْيرَ  ك  ونَ  لِلن اسِ  أ ْخِرَجتْ  أ م  وفِ  تَأْم ر   ْونَ َوتَْنهَ  بِاْلَمْعر 

ْنَكرِ  َعنِ  املسلمني يف كل مكان ال واصي فمن الواج  على مجيع ، [110: عمران آل]سو ة  { اْلم 
باحلق، وال ناص ح وال عاون على الرب وال قوى، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر باحلكمة 

 اْلربِّ  َعَلى َعاَون واَوتتَ  } واملوعظة احلسنة، واجلدال باليت هي أحسن، كما قال اهلل سبحانه وتعاىل:
مثِْ  َعَلى تَتَعاَون وا َواَل  َوال تَّْقَوى  .[2: املائدة]سو ة  {اْلِعَقابِ  ِد د  شَ  اللَّهَ  ِإنَّ  اللَّهَ  َواتتَّق وا َواْلع ْدَوانِ  اإْلِ

ل من أصول ، وال  قر على ترك أصواجمل مع الغيو  على شر عة اهلل، وحرماته ال  دع منكراً 
كالصالة والزكاة والصوم، واجلهاد، بل  أمر املقصر، و أخذ بيده، ليعينه على نفسه،   ،اإلسالم

 .(2)أو على تربية أوالده
على ال ناصح بني الزوجني،  وأوىل الناس بالنصح هم األهل واألقا ب، وقد حث النيب 

وبني أنه من باب ال عاون على طاعة اهلل، وال ناصح باخلري، وال ذكري به، واحلض عليه فقد قال 
:(( َ  ََوْجِهَها يف  َنَضحَ  أََب ْ  فَِإنْ  لَّْ ،َفصَ  اْمرَأََته   أَ ْتَقظَ  مث َّ  َفَصلَّى، اللَّْيلِ  ِمنَ  قَامَ  َ ج اًل  اللَّه   ِحم 

 يف  َنَضَح ْ  َأىَب  فَِإنْ  َفَصلَّى، َهاَزْوجَ  أَ ْتَقَظ ْ  مث َّ  َفَصلَّْ ، اللَّْيلِ  ِمنَ  قَاَم ْ  اْمرَأَةً  اللَّه   َوَ ِحمَ  اْلَماَ ،
                                           

 .4/123 ،ابن عاشو ، حممد الطاهر، املرجع السابق (1)
 .1/60 أصول التربية اإلسالمية وأساليبها، نظر: النحالوي، عبد الرمحن،  (2)
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 .(1)((اْلَما َ  َوْجِههِ 
وتقومي عاطفة  ،كبري وعظيم يف اال تقا  مبس وى األسرة  أثرفال ناصح بني الزوجني له 

، و تق الف وق الواقعة فيها، وإنا ة د ب السالمة من الرتدي يف خطأ، بيد أن كثرياً من سلوكها
واملع اد  ا، وأن من السائغاألزواج  رى من غري الطبيعي أن تؤدي املرأة دو ها يف نصيحة زوجه

ى و صل الظن ببعض الرجال عل ،لدى الرجال أن تكون النصيحة من جان  الزوج دون زوج ه
 .وخدش لكرامة الرجل وقوام ه ،أن قيام الزوجة بالنصيحة نوع من ال طاول والعجرفة

   اهلل هودنصح نيبالسلوكية جتاه العشرية،  تقومي العاطفةومن اآل ات القرآنية يف 
َ  اْعب د وا يَاقَْومِ  قَالَ  ه وًدا أََخاه مْ  َعاد   َوإِلَى} تعاىل:كما يف قوله قوم عاد،   ه،لقوم  َما ّللا 

مْ  ه   إِلَه   ِمنْ  لَك  وا ال ِذينَ  اْلَمَل   قَالَ  . تَت ق ونَ  أَفاََل  َغْير   يفِ  لَنََراكَ  إِن ا قَْوِمهِ  ِمنْ  َكفَر 

 ِمنْ  ول  َرس   َولَِكن ي َسفَاهَة   بِي لَْيسَ  يَاقَْومِ  قَالَ  . اْلَكاِذبِينَ  ِمنَ  لَنَظ نُّكَ  َوإِن ا َسفَاهَة  

ك مْ  اْلَعالَِمينَ  َرب   ، [68-64:األعراف]سو ة  {أَِمين   نَاِصح   لَك مْ  َوأَنَا َرب ي ِرَسااَلتِ  . أ بَل غ 
 قي واآلهلة، ودعائكم إىل تصدأي: أنا لكم يف أمري إ اكم بعبادة اهلل دون ما سواه من األنداد 

فيما جئ كم به من عند اهلل، ناصٌح، فاقبلوا نصيحيت، فإين أمني على وحي اهلل، وعلى ما 
وهكذا ، (2)وال أز د وال أبدِّل، بل أبلغ ما أمرت ،ائ منين اهلل عليه من الرسالة، ال أكذب فيه

ي قصة بعد اآلخر، فف واحداً  ،كان شعا  األنبيا  واملرسلني  ،جند أن إسدا  النصح إىل اخللق
ك مْ } :عليه وعلى نبينا أفضل الصالة وأزكى ال سليم- نوح  لَك مْ  َوأَْنَصح   يَرب   ِرَسااَلتِ  أ بَل غ 

ِ  ِمنَ  َوأَْعلَم   ك مْ } :قوله تعاىل  َويف ِقصَّةِ ه ود  ، [62: األعراف]سو ة  {تَْعلَم ونَ  اَل  َما ّللا   أ بَل غ 

قوله  يف ِقصَِّة َصاِلح  ، و [68:األعراف]سو ة  {أَِمين   نَاِصح   لَك مْ  َوأَنَا َرب ي ِرَسااَلتِ 
مْ لَ  َونََصْحت   َرب ي ِرَسالَةَ  أَْبلَْغت ك مْ  لَقَدْ  يَاقَْومِ  َوقَالَ  َعْنه مْ  فتََول ى} :تعاىل  اَل  َولَِكنْ  ك 

 َعْنه مْ  فَتََول ى} :قوله تعاىل  َويف ِقصَِّة ش َعْي    ،[79: األعراف]سو ة  {الن اِصِحينَ  ت ِحبُّونَ 

مْ  لَقَدْ  يَاقَْومِ  َوقَالَ  مْ  َونََصْحت   َرب ي ِرَسااَلتِ  أَْبلَْغت ك   ْوم  قَ  َعلَى آَسى فََكْيفَ  لَك 

 .[93: األعراف]سو ة  {َكافِِرينَ 
وإىل  ،فلقد بذلوا كل املس طاع، بل ما فوق املس طاع، يف سبيل هدا ة اخللق إىل اهلل

                                           

صببببببحيح الجامع الصببببببغير ؛ صتتتتتتتتححه األلباين، 3/205(، 1610 قم احلد ث ) السببببببنن الصببببببغرى،النستتتتتتتتائي،  (1)
 .1/657(، 3494 قم احلد ث ) وزياداته،

 .12/504 جامع البيان في تأويل القرآن،الطربي، حممد بن جر ر،  (2)
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على  سوله  وسنة م وا ثة، إىل أن أنزل اهلل الوحي م بعاً  صراطه املس قيم، ومل تزل النصيحة د ناً 
 ،الكرمي، فجدد األمر هبا، وأكدها الذكر احلكيم، وفرض اإلسالم مبق ضى نصوص القرآن الكرمي

لكن النصيحة  ،تبادل النصح واإل شاد يف شؤون الد ن والدنيا على الراعي والرعية ،والسنة النبو ة
ا كان  خالية من كل غش أو تدليس أو خيانة، وخالصة ال تع رب نصيحة يف اإلسالم إال إذ

 .(1)من مجيع األغراض الشخصية

 :ثالثًا: قيمة المعروف
م فعل اخلري وإسداؤه للعباد، واملعروف كل خري  عمله املسل :هنا هومن املعروف املقصود 

املر  من   قدمه عما فضالً حىت الكلمة الطيبة معروف، واالب سامة يف وجه أخيك معروف، 
فيساعد املر ض، و قضي حاجة األ ملة، وميسح  أس الي يم،  حوائج الناس، ا مساعدة لقض

 و نشر اخلري، فيعلم اجلاهل، و نصح العاصي، و أخذ على  د الظامل.
ولقد جا ت آ ات كثرية حتث املسلمني على صنع املعروف، وإسدائه إىل الناس عامة، 

وا آَمن وا ال ِذينَ  يَاأَيُّهَا} عاىل:من ذلك قول اهلل تبا ك وت د وا اْرَكع   ب ك مْ رَ  َواْعب د وا َواْسج 

مْ  اْلَخْيرَ  َواْفَعل وا ونَ  لََعل ك   .[77: احلج]سو ة  {ت ْفلِح 
 .(2)، أبواب املعروف[77: احلج]سو ة  {اْلَخْيرَ  َواْفَعل وا} قوله تعاىل:املقصود بف

بإسدا  اخلري إىل الناس من الزكاة، وحسن املعاملة كصلة الرحم، واألمر  "أمرٌ وهو
باملعروف، والنهي عن املنكر، وسائر مكا م األخالق، وهذا جممل بين ه وبين  مراتبه أدلة 

 .(3)أخرى"
 أَوْ  بَِصَدقَة   أََمرَ  َمنْ  إاِل   نَْجَواه مْ  ِمنْ  َكثِير   فِي َخْيرَ  اَل } وقال اهلل تعاىل:

وف   ِ  َمْرَضاتِ  اْبتَِغاءَ  َذلِكَ  يَْفَعلْ  َوَمنْ  الن اسِ  بَْينَ  إِْصاَلح   أَوْ  َمْعر   فََسْوفَ  ّللا 

، هو كل ما أمر اهلل به أو املراد يف اآل ة واملعروف، [114:النسا ]سو ة  {َعِظيًما أَْجًرا ن ْؤتِيهِ 
 .(4)ندب إليه من أعمال الرب واخلري

                                           

ت -ه1405، ريوتب-ميدا  الغرب اإلستتتتتتتتتتتتال، التيسبببببببببير في أحاديث التفسبببببببببير نظر: الناصتتتتتتتتتتتتري، حممد املكي،  (1)
 .2/246، م1985

 .3/251، زاد المسير في علم التفسيرابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي، ( 2)
 .17/249، التحرير والتنويرابن عاشو ، حممد الطاهر،  (3)
 .9/201 جامع البيان في تأويل القرآن، نظر: الطربي، حممد بن جر ر، ( 4)
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والعقل حسنه، وإذا أطلق األمر  ،يف الشرع"هو اإلحسان والطاعة وكل ما عرف وكذلك 
باملعروف من غري أن  قرن بالنهي عن املنكر دخل فيه النهي عن املنكر، وذلك ألن ترك 

يفسر املعروف وأما عند االقرتان ف ،ال   م فعل اخلري إال برتك الشر املنهيات من املعروف، وأ ضاً 
 .(1)بفعل املأمو ، واملنكر برتك املنهي"

قال:  أن  سول اهلل ، فعن أيب ذ  بصنع املعروف وصية من وصا ا النيب واألمر 
((  حَتِْقَرنَّ ِمَن اْلَمْعر وِف َشْيًئاالَ ))  .(2) َوَلْو َأْن تَتْلَقى َأَخاَك ِبَوْجه  طَْلق 

 :املعروف وخباصة بني األهل، قوله تعاىلصنع ومن اآل ات اليت جا ت حتث على 
وه ن  } وفِ  َوَعاِشر   ّللا    َويَْجَعلَ  َشْيئًا تَْكَره وا أَنْ  فََعَسى َكِرْهت م وه ن   فَإِنْ  بِاْلَمْعر 

:"خالقوا، أ ها الرجال، نسا كم وصاحبوهن ، مبعىن[19: النسا ]سو ة  {َكثِيًرا َخْيًرا فِيهِ 
اهلل  إمساكهن بأدا  حقوقهن اليت فرض: أمرتكم به من املصاحبة، وذلكباملعروف،  عين مبا 

 .(3)جل ثناؤه هلّن عليكم إليهن، أو تسر ح منكم هلّن بإحسان"
حسن الصحبة على كراهة النفس، وأن حت مل أذاهن وال  ومن املعاشرة باملعروف أ ضاً،

 .(4) حتملهن كلف خدم ك، وت عامى عن مواضع خجل هن
 ال ِذي ِمْثل   َولَه ن  } األمر باملعروف بني الزوجني يف مواضع كثرية، قال تعاىل:وقد جا  

وفِ  َعلَْيِهن   ة، يف احلياة الزوجيواملعروف يف هذه اآل ات مع رب ، [228: البقرة]سو ة  {بِاْلَمْعر 
واألحكام العرفية، واملعروف فيها هو املعهود بني الناس يف املعامالت والعادات، ومن املعلوم 

 .(5)بالضرو ة أنه خي لف باخ الف الشعوب والبيوت والبالد واألوقات

                                           

 .1/202، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنانالسعدي، عبد الرمحن بن ناصر، ( 1)
 .4/2026 (،2626،  قم احلد ث )صحيح مسلممسلم،  (2)
 .8/121، جامع البيان في تأويل القرآنالطربي، حممد بن جربر، ( 3)
 .1/322 لطائف اإلشارات، نظر: القشريي، عبد الكرمي بن هوازن، ( 4)
 .9/447 منار،تفسير ال نظر:  ضا، حممد  شيد، ( 5)
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 :رابًعا: قيمة اإلقساط
وإنزال الك   السماو ة،  ،الرسل إ سال من أهدافالقسط هو متام العدل، والقسط هو 

لَنَا أَْرَسْلنَا لَقَدْ } : قول تعاىل س  لِيَق وَم  انَ َواْلِميزَ  اْلِكتَابَ  َمَعه م   ْنَزْلنَاَوأَ  بِاْلبَي نَاتِ  ر 

هي إقامة  ،جم مع للقسط والعدل يفإقامة الناس ّف أ ،[25: احلد د]سو ة  {بِاْلقِْسطِ  الن اس  
 لشر عة اهلل ال ىي جا ت هبا الرساالت السماو ة يف كل عصر.

ة، وخص الكرمي يف آ ات كثري وإقامة العدل والقسط أمر اهلل تعاىل به عباده يف القرآن 
اهلل تعاىل األهل واألقا ب بإقامة العدل والقسط بينهم، فالقسط والعدل ّف ال عامل مع األقا ب 
حىت ال تؤثر القرابة على القيام بالقسط ف قع احملاباة والظلم، لذلك  قول تعاىل ضمن الوصا ا 

قال أبو حيان: "أي  ،[152: األنعام]سو ة  {ق ْربَى َذا َكانَ  َولَوْ  فَاْعِدل وا ق ْلت مْ  َوإَِذا} :العشر
ي القرىب فال  نبغي أن  ز د وال  نقص، و دخل يف ذ ،ولو كان املقول له أو عليه ذا قرابة للقائل

نفس القائل ووالداه وأقربوه فهو  نظر إىل قوله: ولو على أنفسكم أو الوالد ن واألقربني، وعىن 
بالقول هنا ما ال  طلع عليه إال بالقول من أمر وحكم وشهادة زجر ووساطة بني الناس وغري 

 .(1)ذلك"
و عليه فاعدلوا ألجله أ نه ذو قرابة من القائل، أي إذا قل م قوالً القرابة و علم أهم والقرىب: 

 وال تقولوا غري احلق، ال لدفع ضره بأن تغمصوا احلق الذي عليه، وال لنفعه بأن خت لقوا له حقاً 
 .(2)أو ترب وه مما صد  منه على غريه ،على غريه

اِمينَ  ك ون وا آَمن وا ال ِذينَ  يَاأَيُّهَا} و قول تعاىل: ِ  ش هََداءَ  بِاْلقِْسطِ  قَو   َعلَى لَوْ وَ  ّلِل 

مْ  وا فاََل  بِِهَما أَْولَى فَاّلل    فَقِيًرا أَوْ  َغنِيًّا يَك نْ  إِنْ  َواْْلَْقَربِينَ  اْلَوالَِدْينِ  أَوِ  أَْنف ِسك   تَت بِع 

وا َوإِنْ  تَْعِدل وا أَنْ  اْلهََوى وا أَوْ  تَْلو  َ  فَإِن   ت ْعِرض  ]سو ة  {َخبِيًرا تَْعَمل ونَ  بَِما َكانَ  ّللا 
فاألمر اإلهلى هنا للمؤمنني بأن  قوموا بالعدل والقسط، وأن  كونوا بذلك شهدا  ، [135: النسا 

 هلل تعاىل حىت على أنفسهم وأقا هبم إحقاقاً للعدل واب عاداً عن اهلوى.

                                           

 .4/689ه، 1420بريوت، -، دا  الفكرالبحر المحيط في التفسيرأبو حيان، حممد بن  وسف، ( 1)
 .8/168 التحرير والتنوير، نطر: ابن عاشو ، حممد الطاهر، ( 2)



 

94 

 الفصل الثالث
 والعشيرة األهل تجاه العاطفة تقويم في القرآنية والضوابط المقاصد

 و ش مل على مبحثني:
 .والعشيرة األهل تجاه العاطفة تقويم في القرآنية المقاصد: األول المبحث

 و ش مل على س ة مطال :
 .اخللق من والغا ة ال ألّه مقصد: األول املطل 
 .احلسنة األسوة مقصد: الثاين املطل 
 .واالج ماع األلفة مقصد: الثالث املطل 
 .العدالة مقصد: الرابع املطل 
 .والصلة الرب مقصد: اخلامس املطل 
 .الضوابط القرآنية في تقويم العاطفة تجاه األهل والعشيرة: المبحث الثاني

 و ش مل على س ة مطال :
 .ولو مع الشرك بقا  العاطفة األسر ة ضابطاملطل  األول: 
 مع حمادة األهل والعشرية هلل و سوله.ولو اس مرا  املودة ضابط  املطل  الثاين:

استتتتتتتتتت مرا  املواالة مع استتتتتتتتتت حباب الكفر من قبل األهل  ضتتتتتتتتتتابطاملطل  الثالث: 
 والعشرية.

 تقدمي حمبة اهلل و سوله على كل شي . ضابطاملطل  الرابع: 
 املطل  اخلامس: بقا  الفضل بني الزوجني مع ان فا  الزوجية.

 ابة وغريهم من أهل الكفر غري احملا بني.املطل  السادس: الوصية بالقر 
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 األول المبحث
 والعشيرة األهل تجاه العاطفة تقويم في القرآنية المقاصد

 المطلب األول: مقصد التألّه والغاية من الخلق:
من املعلوم أن الغا ة من خلق اإلنسان ت مثل يف اخلالفة يف األ ض وعما هتا بالعبادة 

علم والبيان، وزوده باإلميان وال ،تعاىل خلق اإلنسان هلذه الغا ة العظمىوالعمل النافع، وأن اهلل 
لي مكن من القيام هبذا الدو  الذي خلق من أجله كما هو مبني يف كثري من آ ات الذكر 

 لِيفَةً خَ  اْْلَْرضِ  فِي َجاِعل   إِن ي لِْلَماَلئَِكةِ  َربُّكَ  قَالَ  َوإِذْ } قوله تعاىل: كما يفاحلكيم،  

َماءَ  َويَْسفِك   فِيهَا ي ْفِسد   َمنْ  فِيهَا أَتَْجَعل   قَال وا  لَكَ  ن قَد س  وَ  بَِحْمِدكَ  ن َسب ح   َونَْحن   الد 

ل هَا اْْلَْسَماءَ  آَدمَ  َوَعل مَ  . تَْعلَم ونَ  اَل  َما أَْعلَم   إِن ي قَالَ   اْلَماَلئَِكةِ  َعلَى َعَرَضه مْ  ث م   ك 

اَلءِ  بِأَْسَماءِ  أَْنبِئ ونِي فَقَالَ  ْنت مْ  إِنْ  هَؤ  ْبَحانَكَ  قَال وا . َصاِدقِينَ  ك   َما إاِل   نَالَ  ِعْلمَ  اَل  س 

ا بِأَْسَمائِِهمْ  أَْنبِْئه مْ  يَاآَدم   قَالَ  . اْلَحِكيم   اْلَعلِيم   أَْنتَ  إِن كَ  َعل ْمتَنَا  أَْسَمائِِهمْ بِ  أَْنبَأَه مْ  فَلَم 

مْ  أَق لْ  أَلَمْ  قَالَ  َماَواتِ  َغْيبَ  أَْعلَم   إِن ي لَك  ْنت   َوَما ت ْبد ونَ  َما َوأَْعلَم   َواْْلَْرضِ  الس   مْ ك 

مث بني اهلل تعاىل حكم ه سبحانه يف خلق اخللق على هذه ، [33-30: البقرة]سو ة  {تَْكت م ونَ 
مْ  إِن ا الن اس   يَاأَيُّهَا} الصو ة، وهبذا النظم العجي ، فقال:  ىثَ َوأ نْ  َذَكر   ِمنْ  َخلَْقنَاك 

مْ  وبًا َوَجَعْلنَاك  مْ  إِن   لِتََعاَرف وا َوقَبَائِلَ  ش ع  ِ  ِعْندَ  أَْكَرَمك  َ  إِن   أَْتقَاك مْ  ّللا   {َخبِير   لِيم  عَ  ّللا 
ا جعلنا هذه : إمنأييف النس ،  : ليعرف بعضكم بعضاً (لِ َتَعاَ ف وا) وقوله، [13: احلجرات]سو ة 

ده، ال لفضيلة يف قرب القرابة منه وبع ليعرف بعضكم بعضاً الشعوب والقبائل لكم أ ها الناس، 
، ومن املعاين اليت و دت (1)لكم يف ذلك، وق ربة تقرّبكم إىل اهلل، بل أكرمكم عند اهلل أتقاكم"

، ومن املعاين (2)ليحصل ال عا ف بينهم، كٌل  رجع إىل قبيل ه""أي:  (لِ َتَعاَ ف وا) يف قوله تعاىل:
هم نس  بعض، فال  ع زي أحد إىل غري آبائه، ال أن حيصل ال فاخر أ ضاً: أن  عرف بعض

 .(3)باألنساب
 ،اللغاتو  ،واأللوان ،جا  اإلسالم والبشر أجناس م فرقون،   عادون يف األنسابولقد 

                                           

 .311-22/310 جامع البيان في تأويل القرآن، نظر: الطربي، حممد بن جر ر، ( 1)
 .7/360، العظيم القرآن تفسيرابن كثري، امساعيل بن عمر،  (2)
 ه،1416بريوت، -، دا  الك   العلميةورغائب الفرقان غرائب القرآن نظر: النيستتتتتتتتتابو ي، احلستتتتتتتتتن بن حممد، ( 3)

6/168. 
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واألد ان، واملذاه  واملشا ب، والشعوب والقبائل، واحلكومات والسياسات،  قاتل   ،واألوطان
كل فر ق منهم خمالفه يف شي  من هذه الروابط البشر ة وإن وافقه يف البعض اآلخر، فصاح 

يهم، وفرضها عل ،دعاهم هبا إىل الوحدة اإلنسانية العامة اجلامعة ،اإلسالم هبم صيحة واحدة
الوحدة اإلنسانية باملساواة بني أجناس البشر ، ف(1)وحرمه عليهم ،ق وال عاديوهناهم عن ال فر 

 ،وحوا  من آدم ،من نفس واحدةم حققة؛ إذ إن أصل البشر مجيعاً واحد،  وشعوهبم وقبائلهم
فال موضع لل فاخر  ،وأم واحدة ،فأن م م ساوون ألن نسبكم واحد، وجيمعكم أب واحد

وأن م  ،و لمز بعضكم بعضاً  ،ح أن  سخر بعضكم من بعضباألنساب، فالكل سوا  وال  ص
ل  عا فوا ال  ،وقبائل دوهنا ،أمة كبرية جتمع قبائل، و وقد جعلناكم شعوباً  ،إخوة يف النس 

الفوا، واملقصود أن اللَّه سبحانه خلقكم ألجل ال عا ف، ال لل فاخر خل  ناكروا وت 
 .(2)باألنساب"

أما اخ الف األلسنة واأللوان، واخ الف الطبائع واألخالق، واخ الف املواه  و 
واالس عدادات، ف نوع ال  ق ضي النزاع والشقاق، بل  ق ضي ال عا ف للنهوض جبميع ال كاليف 

 إِن  } هنالك ميزان واحد ت حدد به القيم، و عرف به فضل الناسو والوفا  جبميع احلاجات، 

مْ  ِ  ِعْندَ  أَْكَرَمك  هو الكرمي عند اهلل، وهو  زنكم  الكرمي حقاً ف ،[13: احلجرات]سو ة  {أَْتقَاك مْ  ّللا 
َ  إِن  }، عن علم وعن خربة بالقيم واملواز ن  .(3)[13: احلجراتسو ة ]{ َخبِير   َعلِيم   ّللا 

هذه القاعدة هي اليت  نبغي أن  قوم عليها اجمل مع اإلسالمي، أو اجمل مع اإلنساين ف
 .يالعامل

 :مقصد األسوة الحسنةالثاني: المطلب 
املراد باألسوة: احلالة اليت  كون اإلنسان عليها يف اتباع غريه؛ إن حسًنا وإن قبيًحا، وإن 
سا ىا وإن ضا ىا، وقد بني اهلل تعاىل أمهية وجود القدوة واألسوة احلسنة يف حياة اإلنسان؛ ملا هلا 

مْ  َكانَ  لَقَدْ } تعاىل: كما جا  يف قولهمن األثر الطي ،   ِ  َرس ولِ  فِي لَك   {َحَسنَة   ة  أ ْسوَ  ّللا 

                                           

 .11/210 ،تفسير المنار نظر:  ضا، حممد  شيد،  (1)
 ،دمشتتق-ملعاصتتردا  الفكر ا ،في العقيدة والشببريعة والمنه  التفسببير المنير نظر: الزحيلي، وهبة بن مصتتطفى، ( 2)

 .26/259 ه،1418
 .6/3348 في ظالل القرآن، نظر: قط ، سيد، ( 3)
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 أ ولَئِكَ } أن  ق دي مبن سبق من األنبيا  بل أمر اهلل تعاىل  سوله ، [21: األحزاب]سو ة 

مْ  اَل  ق لْ  اْقتَِدهْ  فَبِه َداه م   ّللا    هََدى ال ِذينَ   {لَِمينَ لِْلَعا ىِذْكرَ  إاِل   ه وَ  إِنْ  أَْجًرا َعلَْيهِ  أَْسأَل ك 
 ،فالناس دائمًا هبم حاجة إىل مناذج بشر ة ت جسد فيهم األخالق الفاضلة، [90: األنعام]سو ة 

كي  كونوا قدوة هلم، ومثاالً حي ذونه يف سلوكهم، والرسل مبا أعطاهم اهلل من   ،والسلوك املثايل
 .كواألسوة الرائعة يف األخالق والسلو  ،هم الذ ن جعلهم اهلل تعاىل القدوة احلسنة ،العصمة

ليهم وعلى نبينا ع وقدوة وأسوة حسنة يف أنبيا  اهلل تعاىل وقد ضرب اهلل تعاىل لنا مثالً 
حيىي  يف عالق هم بأهليهم وأقربائهم، فقال اهلل تعاىل عنحممد أفضل الصالة وأزكى ال سليم 

: {ا  :وقال عن عيسى ، [14: مرمي]سو ة  {َعِصيًّا َجب اًرا يَك نْ  َولَمْ  بَِوالَِدْيهِ  َوبَّرً
ا}   وحكى عن إمساعيل، [32: مرمي]سو ة  {َشقِيًّا َجب اًرا يَْجَعْلنِي َولَمْ  بَِوالَِدتِي َوبَّرً

نِي ت ْؤَمر   َما اْفَعلْ  يَاأَبَتِ } قوله: ابِِرينَ  ِمنَ  ّللا    َشاءَ  إِنْ  َستَِجد  : لصافاتا]سو ة  {الص 

 بَْيتِيَ  َدَخلَ  َولَِمنْ  َولَِوالَِدي   لِي اْغفِرْ  َرب  } :وقال اهلل تعاىل عن نبيه نوح ، [102

ْؤِمنًا ْؤِمنِينَ  م  ْؤِمنَاتِ  َولِْلم   َرب نَا} :وقال عن خليله إبراهيم ، [28: نوح]سو ة  {َواْلم 

ْؤِمنِينَ  َولَِوالَِدي   لِي اْغفِرْ  وقال عن نبيه ، [41: إبراهيم]سو ة  {اْلِحَساب   يَق وم   يَْومَ  َولِْلم 
 {َوالَِدي   َوَعلَى َعلَي   أَْنَعْمتَ  ال تِي نِْعَمتَكَ  أَْشك رَ  أَنْ  أَْوِزْعنِي َرب  } :سليمان 

ه   بَلَغَ  إَِذا َحت ى} وقال تعاىل عن الذي بلغ أشده:، [19: النمل]سو ة  د   ينَ أَْربَعِ  َوبَلَغَ  أَش 

 ة ]سو  {َوالَِدي   َوَعلَى َعلَي   أَْنَعْمتَ  ال تِي نِْعَمتَكَ  أَْشك رَ  أَنْ  أَْوِزْعنِي َرب   قَالَ  َسنَةً 
 .[15: األحقاف

وة احلسنة، فقد يف اتباع القدوة واألس جتاه األهل والعشريةوقد بني اهلل تعاىل أثر العاطفة 
حينما تربؤوا من قومهم  ،والذ ن معه من املؤمنني بسيدنا إبراهيم  ضرب اهلل تعاىل لنا مثالً 

 َمَعه   ال ِذينَ وَ  إِْبَراِهيمَ  فِي َحَسنَة   أ ْسَوة   لَك مْ  َكانَتْ  قَدْ } تعاىل: كما جا  يف قولههم،  يوأهل

ا ِمْنك مْ  ب َرآء   إِن ا لِقَْوِمِهمْ  قَال وا إِذْ  ِ  د ونِ  ِمنْ  تَْعب د ونَ  َوِمم   ْينَنَابَ  َوبََدا بِك مْ  َكفَْرنَا ّللا 

م   ِ بِا ت ْؤِمن وا َحت ى أَبًَدا َواْلبَْغَضاء   اْلَعَداَوة   َوبَْينَك   بِيهِ ِْلَ  إِْبَراِهيمَ  قَْولَ  إاِل   َوْحَده   ّلل 

ِ  ِمنَ  لَكَ  أَْملِك   َوَما لَكَ  َْلَْستَْغفَِرن   ْلنَا َعلَْيكَ  َرب نَا َشْيء   ِمنْ  ّللا   نَْبنَاأَ  َوإِلَْيكَ  تََوك 

نَتَنا َوبَتيتَْنك م  اْلَعَداَوة  َواْلبتَ  فقوله تعاىل:، [4: املم حنة]سو ة  {اْلَمِصير   َوإِلَْيكَ  ْغَضا   أََبًدا ﴿َوَبَدا بَتيتْ
 نقل  العداوة والبغضا  مواالة وحمبة.تَحىتَّ تت ْؤِمن وا بِاهلِل َوْحَده ﴾ أي: حينئذ 
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 :مقصد األلفة واالجتماعالثالث: المطلب 
 تعاىل املودة اهلل، أن جعل والعشريةمن مقاصد العاطفة اليت أوجدها اهلل تعاىل بني األهل 

 لَك مْ  َخلَقَ  نْ أَ  آيَاتِهِ  َوِمنْ } والسكينة بني القلوب ليؤلف القلوب، كما قال سبحانه وتعاىل:

مْ  ِمنْ  ن وا أَْزَواًجا أَْنف ِسك  ةً  بَْينَك مْ  َوَجَعلَ  إِلَْيهَا لِتَْسك   يَات  َْل  َذلِكَ  فِي إِن   َوَرْحَمةً  َمَود 

ونَ  لِقَْوم   أساس العالقة الزوجية: الصحبة واالقرتان القائمان على ف ،[21: الروم]سو ة  {يَتَفَك ر 
لة بعيدة اآَلماد، إهنا أشبه ما تكون صال ،عميقة اجلذو الهذه العالقة و الوّد واألنس وال آلف. 

مْ  لِبَاس   ه ن  } :كما جا  يف قوله تعاىلللمر  بنفسه،   : البقرةسو ة ] {لَه ن   لِبَاس   َوأَْنت مْ  لَك 

187]. 
عله من اسرتقاق الرجال للنسا ، فج ضرباً  ،قبائل البدو وشعوب احلضا ة بنيالزواج و 

 ؛ لقضا  حق الفطرة بسكون النفس من اضطراهبا اجلنسي باحل  بنيمدنياً  د نياً  اإلسالم عقداً 
الزوجني، وتوسيع دائرة املودة واأللفة بني العشريتني، واك مال عاطفة الرمحة اإلنسانية وان شا ها 

 .(1)من الوالد ن إىل األوالد"
ألهنا اس حداث مواصلة، ومتازج مناسبة، صد ا عن  غبة  املصاهرة؛ من أسباب األلفةو 

ما يف اآل ة ، كومواد املظاهرة انعقدا على خري وإ ثا ، فاج مع فيها أسباب األلفةو واخ يا ، 
 .(2)،  عين باملودة احملبة، وبالرمحة احلنو والشفقة، ومها من أوكد أسباب األلفة"السابقة

فاأللفة مقصد عظيم من مقاصد العاطفة اليت جعلها اهلل تعاىل بني قلوب األهل، 
 واملصاهرة من أهم أسباب هذه األلفة.

 عاضد رتام وال وقري بني الزوجني حيصل هبا ال عاون والكما أن وجود األلفة وال حاب  واالح
 وال آلف وال آز  بني األسر امل ناسبة بسب  ما مت بينها من املصاهرة.

 :مقصد العدالةالرابع: المطلب 
هلل ا إن اهلل تعاىل حرم الظلم على نفسه وجعله بني الناس حمرًما، ففي القرآن احلكيم أمر

َ  إِن  } :كما يف قوله تعاىلوحرم الظلم واإلمث والطغيان،   ،بالعدل واإلحسان سبحانه وتعاىل  ّللا 

ر   ْحَسانِ  بِاْلَعْدلِ  يَأْم  ْنَكرِ  اْلفَْحَشاءِ  َعنِ  َويَْنهَى اْلق ْربَى ِذي َوإِيتَاءِ  َواإْلِ  اْلبَْغيِ وَ  َواْلم 

                                           

 . 11/234 تفسير المنار، ضا، حممد  شيد، ( 1)
 . 154-1/153م، 1986 ،دا  مك بة احلياة أدب الدنيا والدين، نظر: املاو دي، علي بن حممد، ( 2)
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مْ  مْ  يَِعظ ك  ونَ  لََعل ك   بالعدلاهلل سبحانه وتعاىل ، ويف احلكم  أمر [90: النحل]سو ة  {تََذك ر 
َ  إِن  } فيقول: مْ يَأْ  ّللا  ك  ر  وا أَنْ  م   نْ أَ  الن اسِ  بَْينَ  َحَكْمت مْ  َوإَِذا أَْهلِهَا إِلَى اْْلََمانَاتِ  ت َؤدُّ

وا َ  إِن   بِاْلَعْدلِ  تَْحك م  ا ّللا  مْ  نِِعم  َ  إِن   بِهِ  يَِعظ ك  : لنسا ا]سو ة  {بَِصيًرا َسِميًعا َكانَ  ّللا 
م ها لو دعا ل سهل قس ؛أن فرض النواة واحلبة نصفني سبحانه وتعاىل، ، ومن عظيم عدله[58

األمر إىل قسم ها بني الشر كني، وقسم الرتكات بني الو ثة بعدله لئال حيرم أحد من الو ثة 
 {ْْل ْنثَيَْينِ ا َحظ   ِمْثل   لِلذ َكرِ  أَْواَلِدك مْ  فِي ّللا    ي وِصيك م  } ، كما جا  يف قوله تعاىل:حقه

 نِْصف   مْ َولَك  } مرياث األزواج بعضهم من بعض بقوله: اهلل سبحانه وبني ،[11: النسا ]سو ة 

مْ  تََركَ  َما ك  م   َولَد   لَه ن   َكانَ  فَإِنْ  َولَد   لَه ن   يَك نْ  لَمْ  إِنْ  أَْزَواج  ب ع   فَلَك  ا الرُّ  نَ تََركْ  ِمم 

ب ع   َولَه ن   َدْين   أَوْ  بِهَا ي وِصينَ  َوِصي ة   بَْعدِ  ِمنْ  ا الرُّ  َولَد   مْ لَك   يَك نْ  لَمْ  إِنْ  تََرْكت مْ  ِمم 

ا الثُّم ن   فَلَه ن   َولَد   لَك مْ  َكانَ  فَإِنْ  ونَ  بَْعدِ  ِمنْ  تََرْكت مْ  ِمم   {ْين  دَ  أَوْ  بِهَا َوِصي ة  ت وص 
اث واإلخوة ألم، وبني مري  ،وحق اإلخوة األشقا  ، حق البنات إذا انفردنبنّي و  ،[12: النسا ]سو ة 

 .(1)الكاللة وهو الذي ال ولد له وال والد
 ،وعدل توازن أمر األمر إمنا جنس، حساب على جلنس حماباة أمر هذا يف األمر وليس

 .(2)العائلي ال كو ن يف األنثى وأعبا  الذكر أعبا  بني

 :العدالة في عشرة النساء
أ شد اهلل تعاىل إىل الطر ق القومي يف معاجلة ما عسى أن حت اج إىل معاجل ه يف حال ما 

 َوإِنِ } ومن ذلك حتقيق العدالة يف عشرة النسا  كما جا  يف قوله تعاىل: ، دعو إىل ذلك

نَاحَ  فاََل  إِْعَراًضا أَوْ  ن ش وًزا بَْعلِهَا ِمنْ  َخافَتْ  اْمَرأَة    ابَْينَه مَ  ي ْصلَِحا أَنْ  َعلَْيِهَما ج 

ْلًحا ْلح   ص  ح   اْْلَْنف س   َوأ ْحِضَرتِ  َخْير   َوالصُّ َ  فَإِن   َوتَت ق وا ت ْحِسن وا َوإِنْ  الشُّ  َكانَ  ّللا 

ذه اآل ة حسبما جا  يف تفسريها عن بعض هبواملراد  ،[128:النسا ]سو ة  {َخبِيًرا تَْعَمل ونَ  بَِما
 ،ةو  زوج عليها شاب ،أن املرأة تكون عند الزوج في قدم هبا السن :أصحاب  سول اهلل 

فف ح هلا باب املصاحلة مع زوجها مثل أن تساحمه يف بعض  ،وختاف أن  طلقها عند ذلك
ني سودة كما فعل  أم املؤمن  ،وتبقى يف عصم ه ،أو النفقة ،أو العشرة ،حقوقها من املبي 

                                           

م، حبث منشو  على اإلنرتن  يف 2012 ،واألوالد األهل مع العدلالعز ز بن عبد احملسن،  الدهيشي، عبد نظر:  (1)
 .http://www.alukah.net/sharia/0/42507/#ixzz4GaYelrIr: موقع شبكة األلوكة

 .1/591 ، في ظالل القرآن،سيد  نظر: قط  (2)
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وهب  نصيبها اليومي من  ،ملا كرب سنها وخشي  أن  طلقها  سول اهلل  ،~ بن  زمعة
 .فقبل بذلك  سول اهلل  - ضي اهلل عنها وعن أبيها- لعائشة  سول اهلل 

أي الزوج أن  فعليه ،أو ال  س طيع ذلك ،والزوج ال  ر د ،ويف حال متسك الزوجة حبقها
لقها، فإن اخ ا ت أو أن  ط ،بني أن تبقى عنده على تقصريه يف بعض حقوقها الزوجية خيريها

بقا  أو زوجاته األخر ات، وإن  ضي  بال ،أو العدل بينها وبني زوج ه ،لزمه طالقها ،الطالق
ل  عنها، وبرئ  ذم ه من بقية حقوقها اليت تناز  ،على ال قصري منه يف بعض حقوقها أمسكها

فه الطالق وملا خيلّ ، أح  إىل اهلل من الفرقة ، وهيبقا  الزوجيةرع حر ص على الشوذلك ألن 
واإلسالم  ،من تش   يف األوالد، و مبا حصل  البغضا  بني الزوجني بعد املودة واملعاشرة احلسنة

 قوله كما جا  يف  ، خصوصًا بني الزوجني،ومكا م األخالق ،حيث على احملافظة على اجلميل
ا َواَل }تعاىل:  مْ  اْلفَْضلَ  تَْنَسو   .(1)[237:البقرة]سو ة  {بَْينَك 

 :العدالة في معاملة اليتيم
 َوإِنْ } :كما جا  يف قوله تعاىل  ،ومن عدله جل وعال أن حفظ لي امى النسا  حقوقهن

وا اْليَتَاَمى فِي ت ْقِسط وا أاَل   ِخْفت مْ  ، [3: ا النس]سو ة  {الن َساءِ  ِمنَ  لَك مْ  طَابَ  َما فَاْنِكح 
 سواها ام إىل فليعدل مثلها، مهر  عطيها ال أن وخاف   يمة، أحدكم حجر حت  كان  إذا أي:
سأل   لزبريأن عروة بن ا ويف صحيح البخا ي عليه، اهلل  ضيق ومل كثري  فإهنن النسا ، من

 يف  ت َشا ِك ه   َولِيتَِّها َحْجرِ  يف  َتك ون   الَيِ يَمة   ِهيَ  أ ْخيِت  اْبنَ  " َاعن معىن اآل ة وأهنا قال : ~عائشة 
ِ د   َومَجَاهل َا، َماهل َا فَتيت ْعِجب ه   َمالِِه،  ِمْثلَ  افَتيت ْعِطيهَ  َصَداِقَها، يف   ت ْقِسطَ  َأنْ  َغرْيِ بِ   َت َتَزوََّجَها، َأنْ  َولِيتَُّها فَتري 

ل غ واَو تَ  هَل نَّ،  ت ْقِسط وا َأنْ  ِإالَّ   ت ْنِكح وه نَّ  َأنْ  فَتنت ه وا َغيتْر ه ،  ت ْعِطيَها َما  ِمنَ  س نَِّ ِهنَّ  أَْعَلى هِبِنَّ  بتْ
  .(2)ِسَواه نَّ" النَِّسا ِ  ِمنَ  هَل مْ  طَابَ  َما  َتْنِكح وا َأنْ  َوأ ِمر وا الصََّداِق،

توعد بين  الذي ،وقد تغل  عليها العاطفة مع كيد العدو اللدود ضعيفة،النفوس  وألن
غض من أو حيملها ب ،به من األوالد أو النسا ف ميل النفس مع من حت ،آدم باإلغوا  واإلضالل

                                           

 .2/426 العظيم،تفسير القرآن  نظر: ابن كثري، إمساعيل بن عمر،  (1)
(، 3108،  قم احلد ث )صببحيح مسببلم. مستتلم، 3/139(، 2494 قم احلد ث ) ، صببحيح البخاري،البخا ي (2)

4/2313.  
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أمر اهلل املؤمنني بأن  قوموا بالقسط أي احلق والعدل وقد ، (1)تبغضه على هضم حق له واج 
 اِمينَ قَو   ك ون وا آَمن وا ال ِذينَ  يَاأَيُّهَا} تعاىل: كما قال  ،من األقوال واألفعال، يف كل حال

ِ  ش هََداءَ  بِاْلقِْسطِ   فَقِيًرا أَوْ  يًّاَغنِ  يَك نْ  إِنْ  َواْْلَْقَربِينَ  اْلَوالَِدْينِ  أَوِ  أَْنف ِسك مْ  َعلَى َولَوْ  ّلِل 

وا َوإِنْ  تَْعِدل وا أَنْ  اْلهََوى تَت بِع وا فاََل  بِِهَما أَْولَى فَاّلل    وا أَوْ  تَْلو  ِ  ت ْعِرض  َ  ن  فَإ  َكانَ  ّللا 

 ،أمر اهلل املؤمنني أن  قوموا بالعدل على كل حال ،[135: النسا ]سو ة  {َخبِيًرا تَْعَمل ونَ  بَِما
اباة من غري حم ،يف أدا  الشهادة على وجهها الصحيح :أي ،أو الشهادة ،أو املنع ،يف العطا 

مْ  َواَل } يف اآل ة األخرى: كما جا أو مضرة ملبغض،   ،حمل   أاَل   ىَعلَ  قَْوم   َشنَآن   يَْجِرَمن ك 

 .[8: املائدة]سو ة  {لِلت ْقَوى أَْقَرب   ه وَ  اْعِدل وا تَْعِدل وا

 :العدالة في العطية لألبناء
ِ  اِمينَ قَو   ك ون وا آَمن وا ال ِذينَ  يَاأَيُّهَا}جا  يف تفسري قول اهلل تبا ك وتعاىل:   ش هََداءَ  ّلِل 

مْ  َواَل  بِاْلقِْسطِ   ات ق واوَ  لِلت ْقَوى أَْقَرب   ه وَ  اْعِدل وا تَْعِدل وا أاَل   َعلَى قَْوم   َشنَآن   يَْجِرَمن ك 

 َ َ  إِن   ّللا   ألجل ال ، هلل باحلق قوامني كونوا  أي: ،[8: املائدة]سو ة  {تَْعَمل ونَ  بَِما َخبِير   ّللا 
ان بن بشري النعم ثب  عن باجلو ، فقد ال بالعدل أي بالقسط شهدا  وكونوا والسمعة، الناس
 :س ول   َعَلْيهِ  تشهد ىتح أ ضى ال : واحة بن  َعْمَرة   أ مِّي فَتَقاَل ْ  حَنْاًل  َأيب  حَنََليِن  أنه قال َ 
 فقال ال،: قال ((له؟مث حنل  َوَلِدَك، َكلَّ أ  )) فَتَقالَ  َصَدَقيِت، َعَلى لِي ْشِهَده   َفَجاَ ه   ، اللَّهِ 
 .(3)،(2)((َأْواَلدِك مْ  يف  َواْعِدل وا اللَّهَ  تتَّق واا))

يل وفيه إ سا  لقواعد احملبة وال آلف بني األوالد، ومع ال فض ،فالعدل فيه برا ة للذمة 
 .حتدث الكراهية والبغضا  بني األخوة، وهو سب  للعقوق، ملا فيه من خمالفة ل عاليم اإلسالم

 :مقصد البر والصلةالخامس: المطلب 
  نفسومها يف، جتاه األهل والعشريةمن مقاصد العاطفة  انعام انصلة الرحم مقصدالرب و 

الوق  من أبرز القيم االج ماعية ال قوميية للعاطفة، وقد مت تناول موضوعهما يف الفصل الثاين، 
 عند احلد ث عن القيم االج ماعية.

                                           

  .2/138 تفسير القرآن العظيم، نظر: ابن كثري، إمساعيل بن عمر،  (1)
  .3/1242(، 1623 قم احلد ث ) صحيح مسلم،مسلم،  (2)
  .3/56 تفسير القرآن العظيم، نظر: ابن كثري، إمساعيل بن عمر،  (3)
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رب أمر بومما  دل على أن الرب والصلة من املقاصد اهلامة يف هذا الباب، أن االسالم 
احلرص و  مينع من برهم وصل هم األهل واألقا ب من غري املسلمني، وإن كانوا عصاة، فهذا ال

َعةِ  ِمْنك مْ  اْلفَْضلِ  أ ول و يَأْتَلِ  َواَل }: كما قال تعاىل،  على ذلك  ولِيأ   ي ْؤت وا أَنْ  َوالس 

هَاِجِرينَ  َواْلَمَساِكينَ  اْلق ْربَى ِ  َسبِيلِ  فِي َواْلم  وا َوْليَْعف وا ّللا   أَنْ  ت ِحبُّونَ  اَل أَ  َوْليَْصفَح 

خياط  اهلل تعاىل يف هذه اآل ة مجوع  ،[22:النو ]سو ة  {َرِحيم   َغف ور   َوّللا    لَك مْ  ّللا    يَْغفِرَ 
وهذه يف غا ة  ،املق د  ن على الصدقة أن ال حتلفوا أال تصلوا قراباتكم املساكني واملهاجر ن

الرتفق والعطف على صلة األ حام؛ وقد أمر اهلل تعاىل أولو الطول واملال أن   جاوزا عما تقدم 
من حلمه تعاىل وكرمه ولطفه خبلقه مع ظلمهم و من أقا هبم الفقرا  من اإلسا ة واألذى، 

 .(1)ألنفسهم
 َما ل ونَ يَصِ  َوال ِذينَ } وقد مدح اهلل تعاىل الواصلني ما أمر اهلل به أن  وصل، فقال:

 .[21:الرعد]سو ة  {اْلِحَسابِ  س وءَ  َويََخاف ونَ  َرب ه مْ  َويَْخَشْونَ  ي وَصلَ  أَنْ  بِهِ  ّللا    أََمرَ 
َ  َوات ق وا} ووّصى اهلل تعاىل بذوي األ حام، فقال:  َواْْلَْرَحامَ  بِهِ  تََساَءل ونَ  ال ِذي ّللا 

َ  إِن   مْ  َكانَ  ّللا   .[1:النسا ]سو ة  {َرقِيبًا َعلَْيك 

                                           

 .6/318 ،القرآن العظيمتفسير  نظر: ابن كثري، إمساعيل بن عمر، ( 1)
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 المبحث الثاني
 الضوابط القرآنية في تقويم العاطفة تجاه األهل والعشيرة

 ولو مع الشرك: بقاء العاطفة األسرية : ضابطالمطلب األول
  عا ض هذه مل ،والوصية هبم ،وإ  ا  ذوي القرىباإلسالم احلنيف الذي أوصى بصلة الرحم، 

 العالقة حىت وإن كان هؤال  مشركني، فالرب هبم وودهم، أمر به اإلسالم، مع ال حذ ر من وال  هم
 .فقط

هم جت مع مما  دل على أن الربا ة من ،واهلد ة هلم هم، وصل ،مصاحبة ذوي القرىب باملعروفف
 لَكَ  لَْيسَ  َما بِي ت ْشِركَ  أَنْ  َعلَى َجاهََداكَ  َوإِنْ } تعاىل:كما قال مع اإلحسان والرب والصلة؛  

ْنيَا فِي َوَصاِحْبه َما ت ِطْعه َما فاََل  ِعْلم   بِهِ  وفًا الدُّ قال القرطيب: اآل ة ، [15: لقمان]سو ة  {َمْعر 
دليل على صلة األبو ن الكافر ن مبا أمكن من املال إن كانا فقري ن، وإالنة القول والدعا  إىل 

 .(250)اإلسالم برفق"
ْشرَِكٌة يف َعْهِد قَاَلْ : َقِدَمْ  َعَليَّ أ مِّي َوِهَي م   ~و وى الشيخان َعْن َأمْسَاَ  بِْنِ  َأيب َبْكر  

:  َا َ س وَل اللَِّه َقِدَمْ  َعَليَّ أ مِّي َوِهَي  َاِغبَ  قت َرْ ش  ِإْذ َعاَهَده ْم، فَاْس َتْف َتْي   َ س وَل اللَِّه  ٌة، فَتق ْل  
 .(251)َعْم ِصِلي أ مَِّك((نتَ ))أََفَأِصل  أ مِّي؟ قَاَل: 

قال القاضي عياض يف شرح احلد ث: "فيه جواز صلة املشرك ذي القرابة واحلرمة 
 .(252)والذمام"
م   اَل } :على قوله تعاىل ¬قد عّلق ابن القيم و  مْ ي قَاتِ  لَمْ  ال ِذينَ  َعنِ  ّللا    يَْنهَاك   فِي ل وك 

ينِ  مْ  َولَمْ  الد  وك  مْ  ِمنْ  ي ْخِرج  وه مْ  أَنْ  ِديَاِرك  َ  إِن   إِلَْيِهمْ  َوت ْقِسط وا تَبَرُّ  ي ِحبُّ  ّللا 

ْقِسِطينَ  :"فإن اهلل سبحانه ملا هنى يف أول السو ة عن اختاذ املسلمني بقوله ،[8:املم حنة]سو ة  {اْلم 
                                           

 .14/65، القرآن ألحكام الجامعالقرطيب، حممد بن أمحد،  (250)
 (،1503 قم احلد ث ) ،صبببحيح مسبببلمومستتتتلم،  ؛7/94 (،5978 قم احلد ث ) ،صبببحيح البخاريالبخا ي،  (251)

2/996. 
-ه1419دا  الوفا  للطباعة والنشتتتتتتتتتتر وال وز ع،  ،بفوائد مسببببببببلم إكمال المعلمالقاضتتتتتتتتتتي عياض، ابن موستتتتتتتتتتى، ( 252)

 .3/523 م،1998
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الة االكفا  أوليا ، وقطع املودة بينهم وبينهم، توهم بعضهم أن برهم واإلحسان إليهم من املو 
واملودة، فبني اهلل سبحانه أن ذلك ليس من املواالة املنهي عنها، وأنه مل  نه عن ذلك، بل هو من 
اإلحسان الذي حيبه و رضاه وك به على كل شي ، وإمنا املنهي عنه تويل الكفا  واإللقا  إليهم 

 .(253)باملودة"
 اإلنسانية على وجه الفاألمر باإلحسان والرب واقع على اإلحسان ألجل القرابة أو ألجل 

 .(254)خيل بد ن اإلنسان

 :مع محادة األهل والعشيرة هلل ورسولهولو استمرار المودة  : ضابطالمطلب الثاني
، حىت وإن كان من أهله وعشريته، عالقة املسلم مع من حيادد اهلل و سوله  بني اهلل 

 قَْوًما د  تَجِ  اَل } قال تعاىل:كما وأعدا  املؤمنني،   وموقف املسلم من أعدائه وأعدا   سوله 

ِ  ي ْؤِمن ونَ  ونَ  اْْلِخرِ  َواْليَْومِ  بِاّلل  َ  َحاد   َمنْ  ي َوادُّ  أَوْ  آبَاَءه مْ  َكان وا َولَوْ  َوَرس ولَه   ّللا 

ال جي مع هذا وهذا، فال  كون  ، أي:[22:اجملادلة]سو ة  َعِشيَرتَه ْم{ أَوْ  إِْخَوانَه مْ  أَوْ  أَْبنَاَءه مْ 
ة من قام على مق ضى إميانه ولوازمه، من حمب باللَّه واليوم اآلخر حقيقة، إال كان عامالً  اً العبد مؤمن

باإلميان ومواالته، وبغض من مل  قم به ومعاداته، ولو كان أقرب الناس إليه، وهذا هو اإلميان على 
 .(255)احلقيقة الذي وجدت مثرته

ة، قصة حاط  بن أيب بل عسو ة املم حنة، سب  نزول صد  هذه أن  ¬ ابن كثريوذكر 
، وكان له مبكة أوالد من املهاجر ن، وكان من أهل بد  أ ضاً  هذا كان  جالً  وذلك أن حاطباً 

على ف ح مكة  لعثمان، فلما عزم  سول اهلل  ومل  كن من قر ش أنفسهم، بل كان حليفاً  ،ومال
ا(( للهم عم عليهم خربنا)) :املسلمني بال جهيز لغزوهم وقال ملا نقض أهلها العهد، فأمر النيب 
وبعثه مع امرأة من قر ش إىل أهل مكة،  علمهم مبا عزم عليه  ،فعمد حاط  هذا فك   ك اباً 

 فأطلع اهلل تعاىل على ذلك  سول اهلل  ،من غزوهم، لي خذ بذلك عندهم  داً   سول اهلل 
                                           

 .1/602 ،م1997-ه1418الدمام، - مادي للنشر، أحكام أهل الذمةابن قيم اجلوز ة، حممد بن أيب بكر، ( 253)
، م1999-ه1420الر اض، -مك بة الرشتتتد، لتفسبببير القرآن القواعد الحسبببانناصتتتر،  الستتتعدي، عبد الرمحن بن( 254)

 .24ص
 .1/848، في تفسير كالم المنان تيسير الكريم الرحمن نظر: السعدي، عبد الرمحن بن ناصر، ( 255)
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 .(256) اس جابة لدعائه، فبعث يف أثر املرأة فأخذ الك اب منها
ومسألة اس مرا  املودة مع حمادة األهل والعشرية هلل ولرسوله عليه الصالة والسالم، هي من 

 ن هلل و سولهال جتد مؤمنًا  واد احملادَّ وداً وعدماً، فمسائل العقيدة اليت ت علق باإلميان الواج  وج
، فإن نفس اإلميان  نايف موادته كما  نفي أحد الضد ن اآلخر، فإذا وجد -كما أخرب اهلل تعاىل-

الً فإذا كان الرجل  وايل أعدا  اهلل بقلبه؛ كان ذلك دلي ،اإلميان ان فى ضده، وهو مواالة أعدا  اهلل
 .(257)يه اإلميان الواج على أن قلبه ليس ف

، ومعه قومه حينما تربؤا من قومهم لعبادهتم ولقد ضرب اهلل تعاىل املثل بسيدنا إبراهيم 
ْم أَْعَداًء َويَْبس ط وا إِلَْيك ْم }، قال اهلل تعاىل: األوثان من دون اهلل  ْم يَك ون وا لَك  إِْن يَْثقَف وك 

وِء وَ  وَن أَْيِديَه ْم َوأَْلِسنَتَه ْم بِالسُّ وا لَْو تَْكف ر  ْم يَْوَم  .َودُّ ك  ْم َواَل أَْواَلد  ك  ْم أَْرَحام  لَْن تَْنفََعك 

ْم َوّللا   بَِما تَْعَمل وَن بَِصير   ْم أ ْسَوة  َحَسنَة  فِي .اْلقِيَاَمةِ يَْفِصل  بَْينَك  إِْبَراِهيَم  قَْد َكانَْت لَك 

ْم  َوال ِذيَن َمَعه  إِْذ قَال وا لِقَْوِمِهمْ  ِ َكفَْرنَا بِك  ا تَْعب د وَن ِمْن د وِن ّللا  ْم َوِمم  إِن ا ب َرآء  ِمْنك 

ِ َوْحَده {  م  اْلَعَداَوة  َواْلبَْغَضاء  أَبًَدا َحت ى ت ْؤِمن وا بِاّلل  -2املم حنة:  سو ة]َوبََدا بَْينَنَا َوبَْينَك 
4]. 

انوا حىت وإن ك مدا اة هؤال  الكفا أن من خالل تفسري هذه اآل ة،  ¬ ابن عطية وبنّي  
إن   مكنوا منكم ":فقال: ﴿ِإْن  َتثْتَقف وك ْم﴾ أي ،وأهنا ضا ة يف اآلخرة ،غري نافعة يف الدنيا أ حاماً 

م بسبكم، وهذا وألسن ه ،وحتصلوا يف ثقافهم، ظهرت العداوة وانبسط  أ د هم بضر كم وق لكم
م منكم أن تكفروا وهذا هو ودهم، مث أخرب تعاىل أن هو السو ، وأشد من هذا كله أهنم إمنا  قنعه

 .(258)هذه األ حام اليت  غب م يف وصلها ليس  بنافعة  وم القيامة"

 :استمرار المواالة مع استحباب الكفر من قبل األهل والعشيرة : ضابطالمطلب الثالث
 اهلل تعاىل: وليف قكما جا  حرم اهلل تعاىل الوال  للكفا ، وعده كبرية من أكرب الكبائر،  لقد 

ه مْ  أَْولِيَاءَ  َوالن َصاَرى اْليَه ودَ  تَت ِخذ وا اَل  آَمن وا ال ِذينَ  يَاأَيُّهَا}  َوَمنْ  بَْعض   أَْولِيَاء   بَْعض 

                                           

 .8/111، تفسير القرآن العظيم نظر: ابن كثري، إمساعيل بن عمر، ( 256)
 .7/17، مجموع الفتاوىابن تيمة، أمحد بن عبد احلليم، :  نظر( 257)
 .5/294، العزيز الكتاب تفسير في الوجيز المحرر  نظر: ابن عطية، عبد احلق بن غال ، (258)
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َ  إِن   ِمْنه مْ  فَإِن ه   ِمْنك مْ  يَتََول ه مْ   قال الطربي، [51: املائدة]سو ة  {الظ الِِمينَ  اْلقَْومَ  يَْهِدي اَل  ّللا 
فإنه  ،: "فإن من توالهم ونصرهم على املؤمنني، فهو من أهل د نهم ومل هميف تفسري هذه اآل ة

، وإذا  ضيه و ضي د نه فقد عادى ما  ،ال   وىل م ول أحداً إال وهو به وبد نه وما هو عليه  اض 
 .(259)خالفه وسخطه، وصا  حكمه حكمه"

َ  إِن  } :ومجلة ، يف خ ام اآل ة الكرمية تذ يل [51:املائدة]سو ة  {الظ الِِمينَ  اْلقَْومَ  يَْهِدي اَل  ّللا 
ن ظلم أن وقوعهم يف الكفر هو بسب  عدم هدا  ه سبحانه مل قصد به ال عليل ملا قبله، مبعىن 

 .(260)الكفر كمن  وايل الكافر ننفسه مبا  وج  
ْؤِمن ونَ  يَت ِخذِ  اَل }اهلل تعاىل:  من اآل ات اليت و دت يف هذا الباب قولو   ْلَكافِِرينَ ا اْلم 

ْؤِمنِينَ  د ونِ  ِمنْ  أَْولِيَاءَ  ِ  ِمنَ  فَلَْيسَ  َذلِكَ  يَْفَعلْ  َوَمنْ  اْلم   ِمْنه مْ  واتَت ق   أَنْ  إاِل   َشْيء   فِي ّللا 

م   ت قَاةً  ك  ر  ِ  َوإِلَى نَْفَسه   ّللا    َوي َحذ  من توالهم مبع قده ، فإن [28: عمران آل]سو ة  {اْلَمِصير   ّللا 
 ن العضد وحنوهم ود نه فهو منهم يف الكفر واس حقاق النقمة واخللود يف النا ، ومن توالهم بأفعاله

، وقوله تعاىل: (261)وعليه دون مع قد وال إخالل بإميان فهو منهم يف املق  واملذمة الواقعة عليهم
 إباحة ملواالهتم إن خافوا منهم، واملراد مواالة يف الظاهر مع البغضا  يف ،{ِإالَّ َأْن تَت تَّق وا ِمنتْه مْ }

 .(262)الباطن
ِ  ي ْؤِمن ونَ  قَْوًما تَِجد   اَل } اهلل تعاىل: قول ويف ونَ  اْْلِخرِ  ْليَْومِ َوا بِاّلل   َحاد   نْ مَ  ي َوادُّ

 َ  [22: اجملادلة]سو ة  {َعِشيَرتَه مْ  أَوْ  إِْخَوانَه مْ  أَوْ  أَْبنَاَءه مْ  أَوْ  آبَاَءه مْ  َكان وا َولَوْ  َوَرس ولَه   ّللا 
 فإميان املؤمنني  فسد مبودة الكفا ، وال ة الكفا  حىت لو كانوا من األهل واألقا بل منعٌ 

 .(263)ومواالهتم
نهم األبنا ، ألن اآلبا  واإلخوة تكون م دونعلى اآلبا  واإلخوان،  يف املودةاهلل تعاىل  وأّكد

                                           

 .6/279 في تأويل آي القرآن، جامع البيانالطربي، حممد بن جر ر، ( 259)
 .2/50 ،فتح القدير،  نظر: الشوكاين، حممد بن علي( 260)
 .2/204 ،العزيز الكتاب تفسير في الوجيز المحرر  نظر: ابن عطية، عبد احلق بن غال ،( 261)
ه، 1416، بريوت-دا  األ قم بن أيب األ قم ، التسبببببببببببهيل لعلوم التنزيل، نظر: ابن جزي الكليب، حممد بن أمحد( 262)

1/149. 
 .4/268، في تفسير القرآن المجيد الوسيط نظر: الواحدي، علي بن أمحد،  (263)
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النصرة، واالع زاز، أما األبنا  فإهنم تبع آلبائهم؛ وألنه اَل تأثري لألبنا  على آبائهم، وألنه  ند  من  
ا بلبان ا  على األبنا  مينع من أن   غذو كان  سلم، وأبناؤه مس مرون على الكفر؛ ألن تأثري اآلب

 .(264)الشرك، ومن الناد  إميان أيب بكر، وبعض ولده مشرك حىت اشرتك يف غزوة بد  مع املشركني

 : تقديم محبة اهلل ورسوله : ضابطالمطلب الرابع
، وهذه احملبة من متام العقيدة، وحمبة  سوله  ،من واجبات اإلميان ولوازمه حمبة اهلل تعاىل

مقدمة على  وجي  أن تقدم على ح  اآلبا  واألوالد وسائر األقربا ، فمحبة اهلل تعاىل و سوله 
مْ  َكانَ  إِنْ  ق لْ } قال اهلل تعاىل: واألنفس، كماحمبة األوالد واألموال  ك  مْ  آبَاؤ  ك   إِْخَوان ك مْ وَ  َوأَْبنَاؤ 

مْ  ك   َوَمَساِكن   َكَساَدهَا تَْخَشْونَ  َوتَِجاَرة   اْقتََرْفت م وهَا َوأَْمَوال   َوَعِشيَرت ك مْ  َوأَْزَواج 

ِ  ِمنَ  إِلَْيك مْ  أََحب   تَْرَضْونَهَا وا َسبِيلِهِ  فِي َوِجهَاد   َوَرس ولِهِ  ّللا   ّللا    أْتِيَ يَ  َحت ى فَتََرب ص 

 .[24: ال وبة]سو ة  {اْلفَاِسقِينَ  اْلقَْومَ  يَْهِدي اَل  َوّللا    بِأَْمِرهِ 
و بعضها فآثرها أ ،أن   وعد من أح  أهله وماله وعشريته وجتا ته ومسكنه أمر اهلل نبيه 

 على فعل ما أوجبه اهلل عليه من األعمال اليت حيبها اهلل تعاىل و رضاها كاجلهاد واهلجرة وحنو ذلك.
 وجوهبا فرضاً ، وحجٌة على إلزام حمب ه، و ويف هذه اآل ة داللة على تقدمي حمبة اهلل و سوله 

واس حقاقاً، وتقدميها على كل شي ؛ إذ توعد اهلل من كان ماله وأهله وولده أح َّ إليه من اهلل 
وا}بقوله تعاىل:  و سوله ، مث فّسقهم ب مام [24: ال وبة]سو ة  {بِأَْمِرهِ  ّللا    يَأْتِيَ  َحت ى فَتََرب ص 

 .(265)اآل ة
 نبغي أن  كون تابًعا  ،أو األمهات ،أو اآلبا  ،أو األوالد ،فكل ح  آخر من ح  للزوجة

ومق ضياهتما   عند تعا ض ح  اهلل و سوله هلذا احل  ال زامحه، وال  عا ضه، و ظهر هذا جلياً 
الٌث مْن  ث))قال:  عن النيبِّ  يف الصحيحنِي عن أنس  ، ولذلك جا  مع ح  شي  آخر

ا، وأْن حي َّ املْرَ  ال  ك نَّ فيه وجَد هبنَّ حالوَة اإلمياِن: أن  كوَن اللَّه  و سول ه  أح  إلْيه مما سوامه 

                                           

 .6/3262 دا  الفكر العريب، زهرة التفاسير، نظر: أبو زهرة، حممد بن أمحد، ( 264)
 ،دا  الفكر للطباعة والنشتتتتتتتتتر وال وز ع المصبببببببطفى،حقوق الشبببببببفا بتعريف  نظر: القاضتتتتتتتتتي عياض، ابن موستتتتتتتتتى، ( 265)

 .2/18 م،1988-ه1409
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 .(266)ن   لقى يف الناِ ((ه  الَله  منه، كما  كره  أحيبُّه  إال للَِّه، وأْن  ْكَره أْن  عوَد يف الكفر بعَد إذ أنقذَ 
، وأنه مقدم على كل اإلمجاع على وجوب ح  اهلل و سوله  ¬وقد نقل اإلمام القرطيب 

 .(267)حمبوب

 :بقاء الفضل بين الزوجين مع انتفاء الزوجية: ضابط المطلب الخامس
 َوأََخْذنَ } جا  يف قول اهلل تعاىل:، كما إن اهلل تعاىل مسى العالقة الزوجية ميثاقًا غليظًا

مْ   ابطة  ،بل إن اهلل تعاىل جعل الرابطة بني الرجل وامرأته، [21: النسا ]سو ة  {َغلِيظًا ِميثَاقًا ِمْنك 
اس مرا   لذلك حرص اإلسالم على؛ {أَْزَواًجا أَنْتف ِسك مْ  ِمنْ  َلك مْ  َخَلقَ  َأنْ } بني اإلنسان ونفسه،

العالقة الزوجية، وعمل على إبعاد الطالق بشىت الطرق، ولكن إذا وقع الطالق، واس حال اس مرا  
 َوإِنْ } :كما قال تعاىلالفضل لآلخر،   الزوجني من احلياة الزوجية، فال جي  أن  نسى كالى 

 إاِل   مْ فََرْضت   َما فَنِْصف   فَِريَضةً  لَه ن   فََرْضت مْ  َوقَدْ  تََمسُّوه ن   أَنْ  قَْبلِ  ِمنْ  طَل ْقت م وه ن  

ْقَدة   بِيَِدهِ  ال ِذي يَْعف وَ  أَوْ  يَْعف ونَ  أَنْ  اتَ  َواَل  لِلت ْقَوى أَْقَرب   تَْعف وا َوأَنْ  الن َكاحِ  ع   ْنَسو 

َ  إِن   بَْينَك مْ  اْلفَْضلَ  أي: ال ترتكوا الفضل واإلفضال ، [237: البقرة]سو ة  {بَِصير   تَْعَمل ونَ  بَِما ّللا 
حسان على اإل حثهما مجيعاً و  ،فيما بينكم بإعطا  الرجل متام الصداق وترك املرأة نصيبها

 .(268)واإلفضال
ليت من املودة وال قا ب بني النفوس ا على جو الطالق لوناً  يوهذا ال نازل وال سامح  ضف

ي  على هذا العفو بأن   نازل كل فر ق منكم لصاحبه عن ش فاحلرصآملها الفراق ب لك الصو ة، 
من حقه، و  سامح معه، فإن ذلك أقرب إىل تقوى القلوب، وصفا  النفوس، وال ترتكوا أن   فضل 

هلل تعاىل بصري بأعمالكم بعضكم على بعض باإلحسان، وح  اخلري، ومجيل الذكر، فا
ما  فاجلملة الكرمية توجيه حكيم للناس إىل ،وسيحاسبكم عليها، وسيجازى كل نفس مبا عمل 
وال يف حاالت الطالق اليت هي من أشد األح  دفع عنهم ال شاحن وال باغض وال خاصم خصوصاً 

                                           

 .1/66، (43 قم احلد ث ) ح مسلم،صحي ومسلم، ؛1/12، (16 قم احلد ث ) صحيح البخاري،البخا ي، ( 266)
 .8/95، القرآن ألحكام الجامعالقرطيب، حممد بن أمحد،  نظر: ( 267)
 .1/371، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني نظر: األلوسي، حممود بن عبد اهلل، ( 268)
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 .(269)إىل هذه الرذائل دفعاً 
ل ا فيه من ترك ما حتبه من املالئم، من مامل ؛قد  عسر على النفس ،العفوخ لق وملا كان 

 وهو منا اهلل تعاىل دوا  هذا الدا ،وغريه كاالن قام من الظامل، وكان يف طباع األنفس الشح، علّ 
ا َواَل } قوله: مْ  اْلفَْضلَ  تَْنَسو  العفو  قرب إليك البعيد، و صري العدو ف ،[237:البقرة]سو ة  {بَْينَك 

وأنك إن عفوت فيوشك أن تقرتف ذنبًا فيعفى عنك، إذا تعا ف الناس الفضل بينهم،  ،صد قاً 
 .(270)خبالف ما إذا أصبحوا ال   نازلون عن احلق

 :الوصية بالقرابة وغيرهم من أهل الكفر غير المحاربين: ضابط المطلب السادس
أوصى اهلل تعاىل املؤمنني بأقربائهم من غري املسلمني ما داموا غري حما بني، وجا  احلث على 

ْؤِمنِينَ  أَْولَى الن بِيُّ } :قال املوىل وذلك كما ك اب اهلل تعاىل،   منذلك يف آ ات   ِمنْ  بِاْلم 

ه   أَْنف ِسِهمْ  هَات ه مْ  َوأَْزَواج  ه مْ  اْْلَْرَحامِ  َوأ ول و أ م  ِ  ِكتَابِ  فِي بَْعض  بِ  أَْولَى بَْعض   نَ مِ  ّللا 

ْؤِمنِينَ  هَاِجِرينَ  اْلم  مْ  إِلَى تَْفَعل وا أَنْ  إاِل   َواْلم  وفًا أَْولِيَائِك   ابِ اْلِكتَ  فِي َذلِكَ  َكانَ  َمْعر 

فقد أفادت هذه اآل ة صلة القر   غري املسلم، وذلك باإلحسان ، [6:األحزاب]سو ة  {َمْسط وًرا
 إاِل  } :والوصية له عند املوت، فقد ذه  عدد من املفسر ن إىل أن املعىن يف قولهإليه يف احلياة 

وفًا أَْولِيَائِك مْ  إِلَى تَْفَعل وا أَنْ   عين إال أن توصوا لذوي قراب كم بشي ، وإن كانوا من  ،{َمْعر 
واملعىن أن ، (271)غري أهل اإلميان واهلجرة، وهذا قول احلسن، وق ادة، وعطا ، وعكرمة وغريهم

 .(272)األقربا  من الكفا  ال  رثون املسلمني، ولو أوصى هلم املسلم جاز
مْ  ك تِبَ } قوله تعاىل: وأما م   َحَضرَ  إَِذا َعلَْيك   ي ة  اْلَوصِ  َخْيًرا تََركَ  إِنْ  اْلَمْوت   أََحَدك 

وفِ  َواْْلَْقَربِينَ  لِْلَوالَِدْينِ  ت قِينَ  َعلَى َحقًّا بِاْلَمْعر  "كان  للوا ث يف  [180:البقرة]سو ة  {اْلم 
بوا ث  ألهنا نزل  يف حق من ليس ؛هي غري منسوخة :وقيل ،بد  اإلسالم فنسخ  بآ ة املوا  ث

واإلسالم  ، سلم الرجل وال  سلم أبواه وقرائبه ،ألهنم كانوا حد ثي عهد باإلسالم ،بسب  الكفر
                                           

 .1/545 التفسير الوسيط للقرآن الكريم،طنطاوي، حممد سيد،  نظر: ( 269)
 .2/466، التحرير والتنويرابن عاشو ، حممد الطاهر، ( انظر: 270)
 .21/124 ،في تأويل آي القرآنجامع البيان  نظر: الطربي، حممد بن جر ر، ( 271)
 .4/260م، 1997-ه1418الر اض، -دا  الوطن تفسير السمعاني، نظر: السمعاين، منصو  بن حممد، ( 272)
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   وعلى هذا ال  راد بك ،القرابة ندباً  حلققطع اإل ث فشرع  الوصية فيما بينهم قضا  
 .(273)فرض"

، صي ن وعلى هذا فالوصية لألقا ب من غري املسلمني جائزة؛ وذلك ألن ليس هلم يف املرياث
هم نع الوصية هلم، وهذا من باب الرب هبم وصل فهم ممنوعون منه بسب  كفرهم، لكن هذا ال مي

 اليت أمر اهلل تعاىل هبا.

                                           

 .1/157، تنزيل وحقائق التأويلمدارك الالنسفي، عبد اهلل بن أمحد،  (273)
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 البحث اتمة 

له،  ب  شر ك وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده الاحلمد هلل الذي بنعم ه ت م الصاحلات، 
األ ض والسماوات، وأشهد أن حممداً عبده و سوله، املؤ د باملعجزات صلى اهلل عليه وسلم وعلى 

 وأصحابه أهل املكرمات وبعد؛آله 
فقد مّن اهلل علّي بنعمة اإلسالم، ووفقين لطل  العلم وإكمال مرحلة من مراحل الد اسات 
العليا حبول منه وقّوة، مث  ّسر يل البحث يف موضوع قرآين، فقرأت جمموعة كبرية من املراجع، 

ظيمة ال اس فدت فوائد ع ودخل  عددًا من املك بات، وفرغ  أوقاتًا للبحث واملراجعة؛ فلقد
 أحصيها؛ فلله احلمد واملنة.

وها أنا أصل إىل خامتة البحث بفوائد ومعلومات يف غا ة األمهية؛ لعل اهلل أن  نفع هبا؛ إذ 
إن مصطلح العاطفة مصطلح حد ث ومعاصر، تناوله القرآن الكرمي مبفردات مغا رة تدل على 

 قرآنية. خالهلا بعض القيم واملقاصد والضوابط ال نفس املعىن، وبأسالي  خم لفة، اس نبطنا من
وال  فوتين يف هذا املقام أن أسجل كلمة مهمة، وهي أن املوضوع حي اج إىل ز ادة عنا ة من 
الباحثني يف الد استتتتتتات القرآنية، ألن موضتتتتتتوع العاطفة بشتتتتتتكل عام، وجتاه األهل والعشتتتتتترية على 

ه من أّدعي أين أعطي ه حقّ  أمهية كبرية، ال وجه اخلصتتتتتتتتوص يف ضتتتتتتتتو  القرآن الكرمي، موضتتتتتتتتوع ذو
خالل حبث تكميلي، ولكن أستتتتتتتتتتتتتت طيع أن أقول إنه حباجة إىل أحباث علمية أخرى يف اجلامعات 

 بعد هذا البحث الذي وفق   بالك ابة فيه. 
 وسأذكر هنا أمهها، وهي:إىل عدة ن ائج،  من خالل حبثي هذا وقد توصل 

صاحل لكل زمان  فهو، مراحل حياهتم املخ لفةمصاحلهم يف  للناس كافة حيققالقرآن الكرمي  .1
 ومكان؛ إذ إنه تناول موضوع العاطفة بشكل عام، وجتاه األهل والعشرية بشكل خاص.

أنه  إال ،مل  رد ذكر لفظ العاطفة يف القرآن الكرمي صرحياً كما هو يف معاجم اللغة العربية .2
ره، واحل ، والك ،و دت معاين أخرى تدل على اجلان  العاطفي مثل: اخلوف، واخلشية

، انية املخ لفةللجوان  الوجد م ضمننيفلفظ النفس والقل  و دا يف القرآن الكرمي  وغريها،
 .باع با  أن النفس والقل  مها الوعا ان اللذان حي و ان العاطفة بكافة أشكاهلا



112 

 س خدم  فمرة لعشرية،آن احلكيم يف عرض العاطفة جتاه األهل وا نوع أسالي  القر ت .3
األسلوب القصصي وال  رتك فرصة إال ليعرض من خالهلا قيمًا عاطفية  راعي فيها طبع 

ل وجيهات ا ومرة  س خدم ،اإلنسان وتكو نه جتاه أهله على اخ الف د جاهتم وصالهتم
مما ميكن  ،ن هواأو   ،للمسلمني بأن  فعلوا وغرب املباشرة، من خالل تشر ع األحكام املباشرة

 أو  طمس فيها ملسات الفطرة اإلنسانية النقية. ،أن  نزع هذه العاطفة
من خالل د اسة اآل ات امل علقة مبوضوع العاطفة جتاه األهل والعشرية مت اس نباط جمموعة  .4

علها على الفطرة فة، وجتمن القيم الوجدانية واالج ماعية والسلوكية القرآنية اليت تقّوم العاط
 .يف مسا ها الصحيح

معرفة املقاصد والروابط املشرتكة بني اآل ات الكرمية بعضها ببعض يف موضوع العاطفة جتاه  .5
 األهل والعشرية، تز د اإلميان، وت كّمل اليقني، وتوضح لنا احلكمة من ال شر ع.

 اخ الف الد ن، فاألقا ب من غرياألمر بالرب واإلحسان إىل األقا ب والعشائر ال مينعه  .6
 .املسلمني غري احملا بني هلم حق الرب والصلة واإلحسان واإل  ا 

إن  و  ا ب اهلل وحيادد  سوله صلى اهلل عليه وسلم،حيمع من  ال جت مع إطالقاً  املودة عاطفة .7
  .كان من األقا ب

 أن أ جو اليت املقرتحات بعض إ راد ميكن الد اسة، هذه عنها أسفرت اليت الن ائج ضو  ويف
 نافعة، وهي: تكون

 بالقيام ذلكو  موضوع تقومي العاطفة جتاه األهل والعشرية، خدمة يف اإلمكانات توظيف (1
 تصنف مث وع،املوض خالهلا من  س قصى الشر فة، النبو ة لألحاد ث شاملة مسح بعملية
 .إلسالميا الرتبوي بالرتاث وامله مني الباحثني أ دي بني ل كون نوعها، حس 

 هاقأخرى موسعة، حىت ميكن اإلحاطة بآفقرآنية تناول موضوع العاطفة يف د اسة علمية  (2
 ة للعاطفة.، والوسائل ال قوميهمجيع اآل ات الوا دة فيجتمع بصو ة أعمق وأمشل، حبيث 
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 فهرس اآليات
 رقم الصفحة رقم اآلية طرف اآلية م

 سورة البقرة-2

قَاَل َربَُّك لِْلَماَلئَِكِة إِن ي َجاِعل  فِي اْْلَْرِض َخلِيفَةً قَال وا }َوإِْذ  1

 أَتَْجَعل  فِيهَا ...{

30-33 95 

ْم ِمْن بَْعِد َذلَِك فَِهَي َكاْلِحَجاَرِة أَْو أََشدُّ قَْسَوةً{  2  31، 30 74 }ث م  قََسْت ق ل وب ك 

 88 83 }َوِذي اْلق ْربَى{  3

ْفِرِهْم{  4  30 88 }بَْل لََعنَه م  ّللا   بِك 

ف اًرا  5 ْم ك  ْم ِمْن بَْعِد إِيَمانِك  ونَك  دُّ }َود  َكثِير  ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب لَْو يَر 

 َحَسًدا ...{

109 24 

ى بِهَا إِْبَراِهيم  بَنِيِه{  6  41 132 }َوَوص 

هََداَء إِْذ َحَضَر  7 ْنت ْم ش  يَْعق وَب اْلَمْوت  إِْذ قَاَل لِبَنِيِه َما تَْعب د وَن }أَْم ك 

}... 

133 41 

 42 145 }ِمْن بَْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم{  8

ْم قِبََل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َولَِكن  اْلبِر   9 وهَك  ج  }لَْيَس اْلبِر  أَْن ت َولُّوا و 

 َمْن ...{

177 81 

ْم  10 تَِب َعلَْيك  م  اْلَمْوت  إِْن تََرَك َخْيًرا اْلَوِصي ة  }ك  إَِذا َحَضَر أََحَدك 

}... 

180 109 

11  } ْم َوأَْنت ْم لِبَاس  لَه ن   98 187 }ه ن  لِبَاس  لَك 

ْم َوَعَسى أَْن تَْكَره وا َشْيئًا َوه َو  12 ْره  لَك  م  اْلقِتَال  َوه َو ك  تَِب َعلَْيك  }ك 

 َخْير  ...{

216 25 

وِف{  13  92، 54 228 }َولَه ن  ِمْثل  ال ِذي َعلَْيِهن  بِاْلَمْعر 

}َواْلَوالَِدات  ي ْرِضْعَن أَْواَلَده ن  َحْولَْيِن َكاِملَْيِن لَِمْن أََراَد أَْن ي تِم   14

َضاَعةَ ...{  الر 

233 41 ،77 

فََرْضت ْم لَه ن  فَِريَضةً  }َوإِْن طَل ْقت م وه ن  ِمْن قَْبِل أَْن تََمسُّوه ن  َوقَدْ  15

 فَنِْصف  ...{

237 108 ،100 ،

109 

ْسَعهَا{  16  39 286 }اَل ي َكل ف  ّللا   نَْفًسا إاِل  و 

 سورة آل عمران -3

بُّ الش هََواِت ِمَن الن َساِء َواْلبَنِيَن َواْلقَنَاِطيِر  17 ي َن لِلن اِس ح  }ز 

قَْنطََرِة ...{  اْلم 

14 28 

ْؤِمنِيَن َوَمْن يَْفَعْل  18 ْؤِمن وَن اْلَكافِِريَن أَْولِيَاَء ِمْن د وِن اْلم  }اَل يَت ِخذِ اْلم 

}... 

28 106 

ْم  19 ن وبَك  ْم ذ  م  ّللا   َويَْغفِْر لَك  ونِي ي ْحبِْبك  َ فَات بِع  ْنت ْم ت ِحبُّوَن ّللا  }ق ْل إِْن ك 

}... 

31 25 

َك فِيهِ  20  42 61 ِمْن بَْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم فَق ْل تََعالَْوا نَْدع  ...{}فََمْن َحاج 

وِف  21 وَن بِاْلَمْعر  ر  وَن إِلَى اْلَخْيِر َويَأْم  ة  يَْدع  ْم أ م  ْن ِمْنك  }َوْلتَك 

 َويَْنهَْوَن َعِن ...{

104 89 
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وِف َوتَْنهَْوَن َعِن  22 وَن بِاْلَمْعر  ر  ة  أ ْخِرَجْت لِلن اِس تَأْم  ْنت ْم َخْيَر أ م  }ك 

ْنَكِر {   اْلم 

110 89 

ْم َخبَااًل  23 ْم اَل يَأْل ونَك  }يَاأَيُّهَا ال ِذيَن آَمن وا اَل تَت ِخذ وا بِطَانَةً ِمْن د ونِك 

}... 

118 25 

قَاتََل َمَعه  ِرب يُّوَن َكثِير  فََما َوهَن وا لَِما أََصابَه ْم }َوَكأَي ْن ِمْن نَبِي   24

 فِي َسبِيِل ...{

146 27 

ِ لِْنَت لَه ْم{  25  74 159 }فَبَِما َرْحَمة  ِمَن ّللا 

وَن بِال ِذيَن لَْم يَْلَحق وا  26 }فَِرِحيَن بَِما آتَاه م  ّللا   ِمْن فَْضلِِه َويَْستَْبِشر 

 بِِهْم ...{

170 25 

َ اَل ي ِضيع  أَْجَر  27 ِ َوفَْضل  َوأَن  ّللا  وَن بِنِْعَمة  ِمَن ّللا  }يَْستَْبِشر 

ْؤِمنِيَن{   اْلم 

171 25 

 سورة النساء -4

ْم َرقِيبًا{  28 َ َكاَن َعلَْيك  َ ال ِذي تََساَءل وَن بِهِ َواْْلَْرَحاَم إِن  ّللا   102 1 }َوات ق وا ّللا 

 57 2 }َوآت وا اْليَتَاَمى أَْمَوالَه ْم{  29

ْم ِمَن  30 وا َما طَاَب لَك  }َوإِْن ِخْفت ْم أاَل  ت ْقِسط وا فِي اْليَتَاَمى فَاْنِكح 

 الن َساِء{ 

3 100 

ْشًدا  31 وا الن َكاَح فَإِْن آنَْست ْم ِمْنه ْم ر  }َواْبتَل وا اْليَتَاَمى َحت ى إَِذا بَلَغ 

وا   ...{فَاْدفَع 

6 57 

َكِر ِمْثل  َحظ  اْْل ْنثَيَْيِن{  32 ْم لِلذ  م  ّللا   فِي أَْواَلِدك   99 11 }ي وِصيك 

ْن لَه ن  َولَد  فَإِْن َكاَن لَه ن   33 ْم إِْن لَْم يَك  ك  ْم نِْصف  َما تََرَك أَْزَواج  }َولَك 

 َولَد  ...{

12 99 

وِف فَإِْن  34 وه ن  بِاْلَمْعر  َكِرْهت م وه ن  فََعَسى أَْن تَْكَره وا }َوَعاِشر 

 َشْيئًا َويَْجَعَل ...{

19 92 ،53 ،55 

ْم ِميثَاقًا َغلِيظًا{  35  108 21 }َوأََخْذَن ِمْنك 

َ َواَل ت ْشِرك وا بِِه َشْيئًا َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَسانًا{  36  86، 83، 88 36 }َواْعب د وا ّللا 

37  َ وا اْْلََمانَاِت إِلَى أَْهلِهَا َوإَِذا َحَكْمت ْم بَْيَن }إِن  ّللا  ْم أَْن ت َؤدُّ ك  ر  يَأْم 

 الن اِس ...{

58 98 

ْم َوبَْينَه  َمَود ة {  38 ْن بَْينَك   71 73 }َكأَْن لَْم تَك 

وف   39 }اَل َخْيَر فِي َكثِير  ِمْن نَْجَواه ْم إاِل  َمْن أََمَر بَِصَدقَة  أَْو َمْعر 

 أَْو إِْصاَلح  ...{

114 91 

 27 125 }َوات َخَذ ّللا   إِْبَراِهيَم َخلِياًل{  40

نَاَح َعلَْيِهَما  41 }َوإِِن اْمَرأَة  َخافَْت ِمْن بَْعلِهَا ن ش وًزا أَْو إِْعَراًضا فاََل ج 

 أَْن ...{

128 99 

اِميَن بِاْلقِْسِط  42 ِ َولَْو َعلَى }يَاأَيُّهَا ال ِذيَن آَمن وا ك ون وا قَو  هََداَء ّلِل  ش 

ْم ...{  أَْنف ِسك 

135 93 ،101 

 30 155 }بَْل طَبََع ّللا   َعلَْيهَا{  43

ة  بَْعَد  44 ج  ِ ح  ْنِذِريَن لِئاَل  يَك وَن لِلن اِس َعلَى ّللا  ِريَن َوم  بَش  س اًل م  }ر 

ِل ...{ س   الرُّ

165 69 
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 سورة المائدة -5

ْدَواِن{  45 ْثِم َواْلع   89، 86 2 }َوتََعاَون وا َعلَى اْلبِر  َوالت ْقَوى َواَل تََعاَون وا َعلَى اإْلِ

ْم َشنَآن  قَْوم  َعلَى أاَل  تَْعِدل وا اْعِدل وا ه َو أَْقَرب   46 }َواَل يَْجِرَمن ك 

 لِلت ْقَوى{ 

8 101 

 31 13 }َوَجَعْلنَا ق ل وبَه ْم قَاِسيَةً{  47

}لَئِْن بََسْطَت إِلَي  يََدَك لِتَْقت لَنِي َما أَنَا بِبَاِسط  يَِدَي إِلَْيَك ِْلَْقت لََك إِن ي  48

}... 

28 48 

َرابًا يَْبَحث  فِي اْْلَْرِض لِي ِريَه  َكْيَف ي َواِري َسْوَءةَ  49 }فَبََعَث ّللا   غ 

 أَِخيِه ...{

31 25 ،48 ،48 

َهاًجا } 50  15، 1 48  {ِلك لٍّ َجَعْلَنا ِمْنك ْم ِشْرَعًة َوِمنتْ

ه ْم  51 }يَاأَيُّهَا ال ِذيَن آَمن وا اَل تَت ِخذ وا اْليَه وَد َوالن َصاَرى أَْولِيَاَء بَْعض 

}... 

51 105 ،106 

 28 54 }ي ِحبُّه ْم َوي ِحبُّونَه {  52

ةً لِل ِذيَن آَمن وا{  53  71 82 }َولَتَِجَدن  أَْقَربَه ْم َمَود 

 سورة األنعام -6

ْم َعلَْيهِ أَْجًرا إِْن  54 }أ ولَئَِك ال ِذيَن هََدى ّللا   فَبِه َداه م  اْقتَِدْه ق ْل اَل أَْسأَل ك 

 ه َو ...{

90 96 

ا َعِمل وا{  55  67 132 }َولِك ل  َدَرَجات  ِمم 

وا َما َرَزقَه م   56 م  }قَْد َخِسَر ال ِذيَن قَتَل وا أَْواَلَده ْم َسفَهًا بَِغْيرِ ِعْلم  َوَحر 

 ّللا   ...{

140 55 

 93 152 }َوإَِذا ق ْلت ْم فَاْعِدل وا َولَْو َكاَن َذا ق ْربَى{  57

 سورة األعراف -7

 80 56  {ِإنَّ َ مْحََ  اللَِّه َقرِ ٌ  ِمَن اْلم ْحِسِننيَ } 58

وَن{  59 ِ َما اَل تَْعلَم  ْم َوأَْعلَم  ِمَن ّللا  ْم ِرَسااَلتِ َرب ي َوأَْنَصح  لَك  ك   90 62 }أ بَل غ 

ه   60 ْم ِمْن إِلَه  َغْير  َ َما لَك  }َوإِلَى َعاد  أََخاه ْم ه وًدا قَاَل يَاقَْوِم اْعب د وا ّللا 

}... 

64-68 90 

61  } ْم نَاِصح  أَِمين  ْم ِرَسااَلِت َرب ي َوأَنَا لَك  ك   90 68 }أ بَل غ 

ْم  62 ْم ِرَسالَةَ َرب ي َونََصْحت  لَك  }فتََول ى َعْنه ْم َوقَاَل يَاقَْوِم لَقَْد أَْبلَْغت ك 

 َولَِكْن ...{

79 90 

ْم  63  ِرَسااَلِت َرب ي َونََصْحت  }فَتََول ى َعْنه ْم َوقَاَل يَاقَْوِم لَقَْد أَْبلَْغت ك 

ْم ...{  لَك 

93 90 

ن ا نَْحن  اْلَغالِبِيَن{  64  67 113 }َوَجاَء الس َحَرة  فِْرَعْوَن قَال وا إِن  لَنَا َْلَْجًرا إِْن ك 

}اْبَن أ م  إِن  اْلقَْوَم اْستَْضَعف ونِي َوَكاد وا يَْقت ل ونَنِي فاََل ت ْشِمْت بَِي  65

 اْْلَْعَداَء ...{

150 49 

}َرب  اْغفِْر لِي َوِْلَِخي َوأَْدِخْلنَا فِي َرْحَمتَِك َوأَْنَت أَْرَحم   66

اِحِميَن{   الر 

151 49 
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وَسى اْلَغَضب  أََخَذ اْْلَْلَواَح َوفِي ن ْسَختِهَا ه ًدى  67 ا َسَكَت َعْن م  }َولَم 

}... 

154 25 

ي تَه ْم َوأَْشهََده ْم َعلَى }َوإِْذ أََخَذ َربَُّك ِمْن  68 بَنِي آَدَم ِمْن ظ ه وِرِهْم ذ ر 

}... 

172 37 

 سورة األنفال -8

ِكَر ّللا   َوِجلَْت ق ل وب ه ْم {  69 ْؤِمن وَن ال ِذيَن إَِذا ذ   31 2 }إِن َما اْلم 

وا َوَجاهَد وا بِأَْمَوالِِهْم  70 َوأَْنف ِسِهْم فِي َسبِيِل }إِن  ال ِذيَن آَمن وا َوهَاَجر 

}... ِ  ّللا 

72 85 

ِ َوال ِذيَن آَوْوا  71 وا َوَجاهَد وا فِي َسبِيِل ّللا  }َوال ِذيَن آَمن وا َوهَاَجر 

وا ...{  َونََصر 

74 85 

َ بِك ل   72 ِ إِن  ّللا  ه ْم أَْولَى بِبَْعض  فِي ِكتَاِب ّللا  }َوأ ول و اْْلَْرَحاِم بَْعض 

}... 

75 83 ،85 ،74 ،

75 

 سورة التوبة -9

ْم{  73 ْم َوَعِشيَرت ك  ك  ْم َوأَْزَواج  ْم َوإِْخَوان ك  ك  ْم َوأَْبنَاؤ  ك   107، 107، 44 24 }ق ْل إِْن َكاَن آبَاؤ 

 51، 44 114 }َوَما َكاَن اْستِْغفَار  إِْبَراِهيَم ِْلَبِيِه إاِل  َعْن َمْوِعَدة  َوَعَدهَا إِي اه {  74

وف  َرِحيم {  75 ْؤِمنِيَن َرء   32 128 }بِاْلم 

 سورة يونس -10

ْم َوِشفَاء  لَِما فِي  76 ْم َمْوِعظَة  ِمْن َرب ك  }يَاأَيُّهَا الن اس  قَْد َجاَءْتك 

د وِر ...{  الصُّ

57 13 

 سورة هود -11

77  }  79 40 }إاِل  َمْن َسبََق َعلَْيِه اْلقَْول 

 78، 50 42 }يَاب نَي  اْرَكْب َمَعنَا{  78

نِي ِمَن اْلَماِء{  79  50 43 }َسآِوي إِلَى َجبَل  يَْعِصم 

 78، 17، 44 45 }َرب  إِن  اْبنِي ِمْن أَْهلِي{  80

 17 46 }قَاَل يَان وح  إِن ه  لَْيَس ِمْن أَْهلَِك{  81

 سورة يوسف -12

وه   82 ْصبَة  إِن  أَبَانَا }إِْذ قَال وا لَي وس ف  َوأَخ  أََحبُّ إِلَى أَبِينَا ِمن ا َونَْحن  ع 

 لَفِي ...{

8 25 

بًّا{  83  29، 27 30 }قَْد َشَغفَهَا ح 

ْن ِمَن اْلَجاِهلِيَن{  84  29، 26 33 }َوإاِل  تَْصِرْف َعن ي َكْيَده ن  أَْصب  إِلَْيِهن  َوأَك 

85  } رُّ نَا َوأَْهلَنَا الضُّ  47 88 }َمس 

 47 90 }قَال وا أَإِن َك َْلَْنَت ي وس ف  قَاَل أَنَا ي وس ف  َوهََذا أَِخي{  86

اِحِميَن{  87 ْم َوه َو أَْرَحم  الر  م  اْليَْوَم يَْغفِر  ّللا   لَك   48 92 }اَل تَْثِريَب َعلَْيك 

 سورة الرعد -13

ي وَصَل َويَْخَشْوَن َرب ه ْم }َوال ِذيَن يَِصل وَن َما أََمَر ّللا   بِِه أَْن  88

 َويََخاف وَن ...{

21 102 
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 سورة إبراهيم -14

}الر . ِكتَاب  أَْنَزْلنَاه  إِلَْيَك لِت ْخِرَج الن اَس ِمَن الظُّل َماِت إِلَى النُّوِر  89

 بِإِْذِن ...{

1-2 13 

90  } ْؤِمنِيَن يَْوَم يَق وم  اْلِحَساب   97 41 }َرب نَا اْغفِْر لِي َولَِوالَِدي  َولِْلم 

 سورة النحل -16

ْحَساِن َوإِيتَاِء ِذي اْلق ْربَى َويَْنهَى َعِن  91 ر  بِاْلَعْدِل َواإْلِ َ يَأْم  }إِن  ّللا 

}... 

90 98 ،86 ،87 

 سورة اإلسراء -17

ْم َوإِْن أََسأْت ْم فَلَهَا{  92  87 7 }إِْن أَْحَسْنت ْم أَْحَسْنت ْم ِْلَْنف ِسك 

ا يَْبل َغن   93 }َوقََضى َربَُّك أاَل  تَْعب د وا إاِل  إِي اه  َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَسانًا إِم 

 ِعْنَدَك ...{

23 58 ،59 ،59 ،

59 

ْحَمِة َوق ْل َرب  اْرَحْمه َما َكَما  94 ل  ِمَن الر  }َواْخفِْض لَه َما َجنَاَح الذُّ

 َرب يَانِي َصِغيًرا{ 

24 59 ،60 ،80 

ْر تَْبِذيًرا{  95 بِيِل َواَل ت بَذ   83 26 }َوآِت َذا اْلق ْربَى َحق ه  َواْلِمْسِكيَن َواْبَن الس 

ل  ِمَن اْلق ْرآِن  96 ْؤِمنِيَن َواَل يَِزيد  }َون نَز  َما ه َو ِشفَاء  َوَرْحَمة  لِْلم 

 الظ الِِميَن ...{

82 74 

ا يَْبل َغن   97 }َوقََضى َربَُّك أاَل  تَْعب د وا إاِل  إِي اه  َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَسانًا إِم 

 ِعْنَدَك ...{

2324 79 

 سورة الكهف -18

 24 6 }فَلََعل َك بَاِخع  نَْفَسَك َعلَى آثَاِرِهْم إِْن لَْم ي ْؤِمن وا بِهََذا اْلَحِديثِ أََسفًا{  98

ا فِيِه َويَق ول وَن يَاَوْيلَتَنَا َماِل هََذا اْلِكتَاِب اَل ي َغاِدر   99 ْشفِقِيَن ِمم  }م 

 َصِغيَرةً ...{

49 36 

ْحًما{  100  75 81 }َوأَْقَرَب ر 

 سورة مريم -19

ْأس  َشْيبًا َولَْم أَك ْن  101 }قَاَل َرب  إِن ي َوهََن اْلَعْظم  ِمن ي َواْشتََعَل الر 

َعائَِك ...{  بِد 

4-6 79 

ْن َجب اًرا َعِصيًّا{  102 ا بَِوالَِدْيِه َولَْم يَك   97، 82 14 }َوبَّرً

ا بَِوالَِدتِي َولَْم يَْجَعْلنِي َجب اًرا َشقِيًّا{  103  97، 82 32 }َوبَّرً

}إِْذ قَاَل ِْلَبِيِه يَاأَبَِت لَِم تَْعب د  َما اَل يَْسَمع  َواَل ي ْبِصر  َواَل ي ْغنِي  104

 َعْنَك َشْيئًا ...{

42-45 51 

 51 47 }قَاَل َساَلم  َعلَْيَك َسأَْستَْغفِر  لََك َرب ي إِن ه  َكاَن بِي َحفِيًّا{  105

و َرب ي َعَسى أاَل  أَك وَن  106 ِ َوأَْدع  ْم َوَما تَْدع وَن ِمْن د وِن ّللا  }َوأَْعتَِزل ك 

َعاِء ...{  بِد 

48 51 

ّدًا{  107 ْحَمن  و  الَِحاِت َسيَْجَعل  لَه م  الر   71، 29 96 }إِن  ال ِذيَن آَمن وا َوَعِمل وا الص 

 سورة طه -20
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ْم ِمْنهَا  108 ث وا إِن ي آنَْست  نَاًرا لََعل ي آتِيك  }إِْذ َرأَى نَاًرا فَقَاَل ِْلَْهلِِه اْمك 

}... 

10 46 

َما َجاَءنَا ِمَن اْلبَي نَاتِ َوال ِذي فَطََرنَا فَاْقِض }قَال وا لَْن ن ْؤثَِرَك َعلَى  109

 َما ...{

72 67 

ْذ بِلِْحيَتِي َواَل بَِرْأِسي إِن ي َخِشيت  أَْن تَق وَل  110 م  اَل تَأْخ  }قَاَل يَْبنَؤ 

ْقَت ...{  فَر 

94 50 

 24 6768 }فَأَْوَجَس فِي نَْفِسهِ ِخيفَةً م وَسى . ق ْلنَا اَل تََخْف إِن َك أَْنَت اْْلَْعلَى{  111

ون  َما َمنََعَك إِْذ َرأَْيتَه ْم َضلُّوا . أاَل  تَت بَِعِن أَفََعَصْيَت  112 }قَاَل يَاهَار 

 أَْمِري{ 

9293 50 

 سورة األنبياء -21

 74، 73 107 }َوَما أَْرَسْلنَاَك إاِل  َرْحَمةً لِْلَعالَِميَن{  113

 سورة الح  -22

 22 9 }ثَانَِي ِعْطفِِه{  114

 31 53 }َواْلقَاِسيَِة ق ل وب ه ْم{  115

 91 77 }َواْفَعل وا اْلَخْيَر{  116

 سورة المةمنون -23

ْشفِق وَن{  117  35 57 }ِمْن َخْشيَِة َرب ِهْم م 

 36 60 }ي ْؤت وَن َما آتَْوا َوق ل وب ه ْم َوِجلَة  أَن ه ْم إِلَى َرب ِهْم َراِجع وَن{  118

َماَوات  َواْْلَْرض  َوَمْن  119 }َولَِو ات بََع اْلَحقُّ أَْهَواَءه ْم لَفََسَدِت الس 

 }  فِيِهن 

71 68 

ع وَن{  120  27 76 }َولَقَْد أََخْذنَاه ْم بِاْلَعَذاِب فََما اْستََكان وا لَِرب ِهْم َوَما يَتََضر 

وِر فاََل أَْنَساَب بَْينَه ْم يَْوَمئِذ  َواَل يَتََساَءل وَن{  121  34، 34، 33 101 }فَإَِذا ن فَِخ فِي الصُّ

 سورة النور -24

َعِة أَْن ي ْؤت وا أ ولِي اْلق ْربَى ...{}َواَل يَأْتَِل أ ول و اْلفَْضِل  122 ْم َوالس   102، 69 22 ِمْنك 

 سورة الفرقان -25

 28 65 }إِن  َعَذابَهَا َكاَن َغَراًما{  123

124  } ةَ أَْعي ن  ي اتِنَا ق ر   72 74 }َوال ِذيَن يَق ول وَن َرب نَا هَْب لَنَا ِمْن أَْزَواِجنَا َوذ ر 

 سورة الشعراء -26

وح  اْْلَِمين  . َعلَى قَْلبَِك  125 }َوإِن ه  لَتَْنِزيل  َرب  اْلَعالَِميَن . نََزَل بِِه الرُّ

 لِتَك وَن ...{

192-195 13 

 18 214 }َوأَْنِذْر َعِشيَرتََك اْْلَْقَربِيَن{  126

 سورة النمل -27

127  } َر نِْعَمتََك ال تِي أَْنَعْمَت َعلَي  َوَعلَى َوالَِدي   97 19 }َرب  أَْوِزْعنِي أَْن أَْشك 

َماِء َماًء فَأَْنبَْتنَا  128 ْم ِمَن الس  ْن َخلََق الس َماَواتِ َواْْلَْرَض َوأَْنَزَل لَك  }أَم 

}... 

60 39 
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 سورة القصص -28

وَسى اْْلََجَل َوَساَر بِأَْهلِِه{  129 ا قََضى م  ، 46، 46، 17 29 }فَلَم 

47 

 سورة العنكبوت -29

 61 8 }َوإِْن َجاهََداَك لِت ْشِرَك بِي َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلم  فاََل ت ِطْعه َما{  130

 سورة الروم -30

ْم َمَود ةً َوَرْحَمةً{  131  ،72، 28، 71 21 }َوَجَعَل بَْينَك 

75 ،98 

َها} 132  8 30  {ِفْطَرَت اللَِّه الَّيِت َفطََر النَّاَس َعَليتْ

}فَآِت َذا اْلق ْربَى َحق ه  َواْلِمْسِكيَن َواْبَن الس بِيِل َذلَِك َخْير  لِل ِذيَن  133

 ي ِريد وَن ...{

38 83 

 سورة لقمان -31

ْرَك لَظ ْلم  َعِظيم {  134 ِ إِن  الش   50 13 }يَاب نَي  اَل ت ْشِرْك بِاّلل 

ْر لِي َولَِوالَِدْيَك{  135  88 14 }أَِن اْشك 

 103 15 }َوإِْن َجاهََداَك َعلَى أَْن ت ْشِرَك بِي َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلم  فاََل ...{ 136

ْر  137 اَلةَ َوْأم  ْنَكِر َواْصبِْر }يَاب نَي  أَقِِم الص  وِف َواْنهَ َعِن اْلم  بِاْلَمْعر 

 َعلَى َما ...{

17-19 51 

 سورة األحزاب -33

وفًا{  138 ْم َمْعر   109 6 }إاِل  أَْن تَْفَعل وا إِلَى أَْولِيَائِك 

ْم َرْحَمةً{  139  74 17 }أَْو أََراَد بِك 

ِ أ ْسَوة  َحَسنَة {  140 ْم فِي َرس وِل ّللا   96 21 }لَقَْد َكاَن لَك 

ْم  141 ْجَس أَْهَل اْلبَْيِت َوي طَه َرك  م  الر  }إِن َما ي ِريد  ّللا   لِي ْذِهَب َعْنك 

 تَْطِهيًرا{ 

33 17 

142  } ْرَن َما ي ْتلَى فِي ب ي وتِك ن   17 34 }َواْذك 

 سورة فاطر -35

ْمِسَك لَهَا{  143  74 2 }َما يَْفتَِح ّللا   لِلن اِس ِمْن َرْحَمة  فاََل م 

144  } َ َعِزيز  َغف ور  لََماء  إِن  ّللا  َ ِمْن ِعبَاِدِه اْلع   35 28 }إِن َما يَْخَشى ّللا 

 سورة الصافات -37

اَلم   145 الِِحيَن . فَبَش ْرنَاه  بِغ  ا بَلَغَ }َرب  هَْب لِي ِمَن الص   َحلِيم  . فَلَم 

 َمَعه  ...{

100-107 51 

ابِِريَن{  146 نِي إِْن َشاَء ّللا   ِمَن الص   97 102 }يَاأَبَِت اْفَعْل َما ت ْؤَمر  َستَِجد 

 سورة ص -38

ْفِسِديَن فِي  147 الَِحاِت َكاْلم  }أَْم نَْجَعل  ال ِذيَن آَمن وا َوَعِمل وا الص 

 اْْلَْرِض أَْم ...{

28 67 

 سورة الزمر -39
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148  }ِ  31 22 }فََوْيل  لِْلقَاِسيَِة ق ل وب ه ْم ِمْن ِذْكِر ّللا 

ْت ق ل وب  ال ِذيَن اَل ي ْؤِمن وَن بِاْْلِخَرِة  149 ِكَر ّللا   َوْحَده  اْشَمأَز  }َوإَِذا ذ 

 َوإَِذا ...{

45 25 

150  }ِ  74 53 }اَل تَْقنَط وا ِمْن َرْحَمِة ّللا 

 سورة غافر -40

 16 46  {أَْدِخل وا آَل ِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذابِ } 151

 سورة فصلت -41

ونَا إِلَْيهِ َوفِي آَذانِنَا َوْقر  َوِمْن بَْينِنَا  152 ا تَْدع  }َوقَال وا ق ل وب نَا فِي أَِكن ة  ِمم 

}... 

5 30 

وه {  153 وا إِلَْيِه َواْستَْغفِر   64 6 }فَاْستَقِيم 

وا{  154  64 30 }إِن  ال ِذيَن قَال وا َربُّنَا ّللا   ث م  اْستَقَام 

 سورة الشورى -42

ْم َعلَْيِه أَْجًرا إاِل  اْلَمَود ةَ فِي اْلق ْربَى{  155  73 23 }ق ْل اَل أَْسأَل ك 

 سورة األحقاف -46

ه  َوبَلََغ أَْربَِعيَن َسنَةً قَاَل  156 د  َر َرب  أَْوِزْعنِي أَْن أَْشك  }َحت ى إَِذا بَلََغ أَش 

}... 

15 97 

 سورة الفتح -48

َحَماء  بَْينَه ْم{  157 ف ارِ ر  ِ َوال ِذيَن َمَعه  أَِشد اء  َعلَى اْلك  د  َرس ول  ّللا  َحم   80 29 }م 

 سورة الحجرات -49

وبًا َوقَبَائَِل لِتََعاَرف وا{  158 ع  ْم ش  ، 96، 95، 19 13 }َوَجَعْلنَاك 

96 

 سورة الطور -52

ِحيم {  159 وه  إِن ه  ه َو اْلبَرُّ الر  ن ا ِمْن قَْبل  نَْدع   81 28 }إِن ا ك 

 سورة الحديد -57

لَنَا بِاْلبَي نَاتِ َوأَْنَزْلنَا َمَعه م  اْلِكتَاَب َواْلِميَزاَن لِيَق وَم  160 س  }لَقَْد أَْرَسْلنَا ر 

}... 

25 93 

وه  َرْأفَةً َوَرْحَمةً{  161  74 27 }َوَجَعْلنَا فِي ق ل وِب ال ِذيَن ات بَع 

 سورة المجادلة -58

، 44، 104، 17 22 ...{وَله  اَل جتَِد  قَتْوًما  ت ْؤِمن وَن بِاللَِّه َواْليَتْوِم اآْلِخِر  ت َوادُّوَن َمْن َحادَّ اللََّه َوَ س  } 162

106 

 سورة الممتحنة -60

ْم أَْيِديَه ْم َوأَْلِسنَتَه ْم }إِْن  163 ْم أَْعَداًء َويَْبس ط وا إِلَْيك  ْم يَك ون وا لَك  يَْثقَف وك 

}... 

2-4 105 
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ْم َوّللا    164 ْم يَْوَم اْلقِيَاَمِة يَْفِصل  بَْينَك  ك  ْم َواَل أَْواَلد  ك  ْم أَْرَحام  }لَْن تَْنفََعك 

}... 

3 34 

ْم أ ْسَوة   165 َحَسنَة  فِي إِْبَراِهيَم َوال ِذيَن َمَعه  إِْذ قَال وا }قَْد َكانَْت لَك 

 لِقَْوِمِهْم ...{

4 73 ،97 

ْم َوبَْيَن ال ِذيَن َعاَدْيت ْم ِمْنه ْم َمَود ةً{  166  73، 71 7 }َعَسى ّللا   أَْن يَْجَعَل بَْينَك 

ْم فِي  167 م  ّللا   َعِن ال ِذيَن لَْم ي قَاتِل وك  وك  }اَل يَْنهَاك  يِن َولَْم ي ْخِرج  ْم ِمْن الد 

}... 

8 82 ،103 

ْم أ ْسَوة  َحَسنَة  فِي إِْبَراِهيَم َوال ِذيَن َمَعه  إِْذ قَال وا  168 }قَْد َكانَْت لَك 

 لِقَْوِمِهْم ...{

45 61 

 سورة التحريم -66

وا اْمَرأََت ن وح  َواْمَرأََت  169 ِذيَن َكفَر 
ل وط  َكانَتَا }َضَرَب ّللا   َمثاًَل لِل 

 تَْحَت ...{

10 52 

}َوَضَرَب ّللا   َمثاًَل لِل ِذيَن آَمن وا اْمَرأََت فِْرَعْوَن إِْذ قَالَْت َرب  اْبِن  170

 لِي ...{

11 52 

 سورة الملك -67

ن ا فِي أَْصَحاِب الس ِعيِر{  171 ن ا نَْسَمع  أَْو نَْعقِل  َما ك   40 10 }َوقَال وا لَْو ك 

 8 14  {َأاَل  َتْعَلم  َمْن َخَلَق َوه َو اللَِّطيف  اخْلَِبري  } 172

ْن يَْمِشي َسِويًّا َعلَى ...{ 173 ِكبًّا َعلَى َوْجِهِه أَْهَدى أَم   67 22 }أَفََمْن يَْمِشي م 

ْحَمِن ِمْن  174 }ال ِذي َخلََق َسْبَع َسَماَوات  ِطبَاقًا َما تََرى فِي َخْلِق الر 

ت  ...{  تَفَاو 

34 37 

 سورة المعارج -70

 19 13 }َوفَِصيلَتِِه ال تِي ت ْؤِويِه{  175

176  }  36 28 }إِن  َعَذاَب َرب ِهْم َغْير  َمأْم ون 

 سورة نوح -71

ْؤِمنِيَن  177 ْؤِمنًا َولِْلم  }َرب  اْغفِْر لِي َولَِوالَِدي  َولَِمْن َدَخَل بَْيتَِي م 

ْؤِمنَاِت{   َواْلم 

28 97 

 سورة القيامة -75

 11 17 }إِن  َعلَْينَا َجْمَعه  َوق ْرآنَه {  178

 12 18  {فَِإَذا قَترَأْنَاه  فَاتَِّبْع قت ْرآنَه  } 179

 سورة اإلنسان -76

هَا َكاف وًرا{  180  83 5 }إِن  اْْلَْبَراَر يَْشَرب وَن ِمْن َكأْس  َكاَن ِمَزاج 

 سورة النازعات -79

ا َمْن َخاَف َمقَاَم َرب ِه َونَهَى الن ْفَس َعِن اْلهََوى{  181  26 40 }َوأَم 

 سورة عبس -80

ِه َوأَبِيِه{  182  33 35-34 }يَْوَم يَفِرُّ اْلَمْرء  ِمْن أَِخيِه . َوأ م 
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 سورة االنفطار -82

183  }  83 13 }إِن  اْْلَْبَراَر لَفِي نَِعيم 

 سورة المطففين -83

وَن . تَْعِرف  فِي }إِن   184 اْْلَْبَراَر لَفِي نَِعيم  . َعلَى اْْلََرائِِك يَْنظ ر 

وِهِهْم ...{ ج   و 

22-26 83 

 سورة البروج -85

 29 14 }َوه َو اْلَغف ور  اْلَود ود {  185

 سورة البلد -90

 75 17 }بِاْلَمْرَحَمِة{  186

 75 18 }أ ولَئَِك أَْصَحاب  اْلَمْيَمنَِة{  187

 سورة الضحى -93

ا اْليَتِيَم فاََل تَْقهَْر{  188  57 9 }فَأَم 

 سورة التين -95

189  } ْنَساَن فِي أَْحَسِن تَْقِويم   65 4 }لَقَْد َخلَْقنَا اإْلِ

 سورة المسد -111

َوَما َكَسَب .   }تَب ْت يََدا أَبِي لَهَب  َوتَب  . َما أَْغنَى َعْنه  َمال ه   190

 َسيَْصلَى ...{

1-5 52 
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ْم(( 1 َ َواْعِدل وا فِي أَْواَلِدك   101 ))ات ق وا ّللا 

 61 ))أحي والداك ؟ قال نعم قال ففيهما فجاهد(( 2

3 ))ِ ْشَراك  بِاّلل   84 ))اإْلِ

، ِدينَار  ي ْنفِق ه  َعلَى  4 ل  ج  ل  ِعيَالِِه، َوِدينَار  ي ْنفِق ه  الر  ))أَْفَضل  ِدينَار  ي ْنفِق ه  الر  ج 

 َعلَى َداب تِِه ..((

86 

 101 ))أ َكل  َولَِدَك، نحلت مثله؟(( 5

ِحِم اْثنَتَاِن َصَدقَة   6 َدقَةَ َعلَى اْلِمْسِكيِن َصَدقَة ، َوَعلَى ِذي الر  ))إِن  الص 

 َوِصلَة ((

82 

 27 إبراهيم خليالً(())إّن ّللا اتخذني خليالً كما اتخذ  7

 28 ))إن ّللا اتخذني خليالً كما اتخذ إبراهيم خليالً(( 8

هل  ))أن رجالً كان في الطواف حامالً أمه يطوف بها فسأل النبي  9

 أديت حقها؟ ..((

60 

 27 ))إني أبرأ إلى كل خليل من خلته(( 10

11 ))ِ  84 ))إِيَمان  بِاّلل 

بهن  حالوةَ اإليماِن أن يكوَن ّللا   ورسول ه  أحب ))ثالث  مْن ك ن  فيه وجَد  12

 إلْيه ..((

107 

وِف(( 13 ْنَكِر َوالن ْهِي َعِن اْلَمْعر   84 ))ث م  اْْلَْمر  بِاْلم 

ِحِم(( 14  84 ))ث م  ِصلَة  الر 

ِحِم(( 15  84 ))ث م  قَِطيَعة  الر 

 َعلَى َوِدينَار  أَْنفَْقتَه  فِي َرقَبَة ، َوِدينَار  تََصد ْقَت بِهِ ))ِدينَار  أَْنفَْقتَه  فِي َسبِيِل ّللاِ  16

))..  ِمْسِكين 

86 

اًل قَاَم ِمَن الل ْيِل فََصل ى، ث م  أَْيقَظَ اْمَرأَتَه  فََصل ْت، فَإِْن أَبَْت  17 ))َرِحَم ّللا   َرج 

 نََضَح ..((

89 

 60 سخطهما(())رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في  18

ِ َما َعلِْمت  َعلَى أَْهلِي إاِل  َخْيًرا (( 19  46 ))فََوّللا 

ِ ) الَحَسَن ْبَن َعلِي  َوِعْنَده  اْلَْقَرع  ْبن  َحابِس  الت ِميِميُّ  20 ))قَب َل َرس ول  ّللا 

 َجالًِسا، ..((

77 

ئِي َوهَْبَن أَْنف َسه ن  لِلن بِي   21 ، فَقَالَْت َعائَِشة  ))َكانَْت َخْولَة  بِْنت  َحِكيم  ِمَن الال 

)).. 

26 

ْن يَْملِك  ق وتَه (( 22  87 ))َكفَى بِاْلَمْرِء إِْثًما أَْن يَْحبَِس، َعم 

وِف َشْيئًا َولَْو أَْن تَْلقَى  23  92 أََخاَك بَِوْجه  طَْلق (())الَ تَْحقَِرن  ِمَن اْلَمْعر 

 61 ))اَل يَْجِزي َولَد  َوالًِدا، إاِل  أَْن يَِجَده  َمْمل وًكا فَيَْشتَِريَه  فَي ْعتِقَه (( 24

ْم َعَمل ه (( 25 َي أََحًدا ِمْنك   36 ))لَْن ي نَج 

 104 ))اللهم عم عليهم خبرنا(( 26

 64 فيهن(())اللهم لك الحمد أنت قيّم السماوات واْلرض ومن  27
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 الصفحة طرف الحديث م

 88 ))لَْو أَْعطَْيتِيهَا أَْخَوالَِك َكاَن أَْعظََم ِْلَْجِرِك(( 28

تِي َخلِياًل اَلت َخْذت  أَبَا بَْكر  َخلِياًل، ولكن صاحبكم  29 م 
ت ِخًذا ِمْن أ  ْنت  م  ))لَْو ك 

)).. 

27 

تِي َخلِياًل، الَت َخْذت  أَبَا  30 ت ِخًذا ِمْن أ م  ْنت  م  بَْكر ، َولَِكْن أَِخي َوَصاِحبِي ))لَْو ك 

)) 

28 

 84 ))َمْن أََحب  أَْن ي ْبَسطَ لَه  فِي ِرْزقِِه، َوي ْنَسأَ لَه  فِي أَثَِرِه، فَْليَِصْل َرِحَمه (( 31

ه  ّللا تََعالَى(( 32  75 ))َمْن يَْرَحِم الن اَس، يَْرَحم 

ِك(( 33  103 ))نََعْم ِصلِي أ م 

َجَعلَهَا ّللا  فِي ق ل وِب ِعبَاِدِه، َوإِن َما يَْرَحم  ّللا  ِمْن ِعبَاِدِه ))هَِذِه َرْحَمة   34

َحَماَء((  الرُّ

74 

َدنِي ّللا   بَِرْحَمة (( 35  36 ))َوالَ أَنَا، إاِل  أَْن يَتََغم 
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 المراجع والمصادر
 .القرآن الكريم

و بحتقيق: أ تفسببببببببير القرآن العزيز، ،ه(399)امل وّف: ، حممد بن عبد اهلل ،ابن أبي زََمِنين .1
 ،الفا وق احلد ثةالناشتتتتتتتتتتتتر:  ،حممد بن مصتتتتتتتتتتتتطفى الكنز -عبد اهلل حستتتتتتتتتتتتني بن عكاشتتتتتتتتتتتتة 

 .م2002-ه1423 الطبعة األوىل، القاهرة،/مصر
من كالم  في مجبببالس التبببذكير، ه(1359)امل وّف: ، عبتتتتد احلميتتتتد حممتتتتدابن بببباديس،  .2

س قق: علق عليه وخرج آ اته وأحاد ثه أمحد مشحت ،(تفسبببببببببير ابن باديسالحكيم الخبير )
-ه1416الناشتتتتتتتتتتتتتتر: دا  الك   العلمية، بريوت/لبنان، الطبعة األوىل، الد ن دا  الفكر، 

 .م1995
واألثر،  الحببديببث في غريببب النهببايببة ،ه(606)امل وّف:  ،املبتتتا ك بن حممتتتد، ابن األثير .3

 ،العلميتتة، بريوت املك بتتة النتتاشتتتتتتتتتتتتتتر:، حممود حممتتد الطنتتاحي -طتتاهر أمحتتد الزاوى حتقيق: 
 م. 1979- ه1399

 ،زاد المسببببببببير في علم التفسببببببببيره(، 597)امل وّف:  ،عبد الرمحن بن عليابن الجوزي،  .4
 ه.1422 ،األوىل بريوت، الطبعة ،دا  الك اب العريب ،عبد الرزاق املهديحتقيق: 

الناشتتتتتتتتتتتتر: مؤستتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتة  نزهة األعين النواظر في علم الوجوه والنظائر،، ............... .5
 م.1984-ه1404بريوت/لبنان، الطبعة األوىل، -الرسالة

 الناشتتر: املطبعة، أوضح التفاسيره(، 1402)امل وّف: ، حممد عبد اللطيفابن الخطيب،  .6
 م.1964فربا ر -ه1383املصر ة ومك ب ها، الطبعة السادسة،  مضان 

بببذوي  مالك التببأويببل القبباطع، ه(708محتتد بن إبراهيم الغرنتتاطي، )امل وّف: ، أابن الزبير .7
  الك   داالناشتتتتتتتتتتتتتتر:  ،اإللحاد والتعطيل في توجيه المتشبببببببببببابه اللفظ من آي التنزيل

 /لبنان.بريوت، العلمية
اجع أصتتتتتتتتتتتتتتوله وخرج ،   أحكام القرآن، ه(543)امل وّف: ، حممد بن عبد اهلل، ابن العربي .8

لثة، الك   العلمية، الطبعة الثا، الناشتتتتتتتتتتتتتتر: دا  أحاد ثه وعلَّق عليه: حممد عبد القاد  عطا
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 م.2003-ه1424بريوت/لبنان، 
 موسبببببببوعة القيم ومكارم األ الق العربية واإلسبببببببالمية،، مرزوق بن صتتتتتتتتتني ان، ابن تنباك .9

 م.2001الناشر: دا   واح للنشر ال وز ع، 
عبد الرمحن حتقيق:  مجموع الفتاوى،، ه(728)امل وّف: ، أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية .10

جممع امللك فهد لطباعة املصتتتتتحف الشتتتتتر ف، املد نة النبو ة، ، الناشتتتتتر: حممد بن قاستتتتتمبن 
 .م1995-ه1416، اململكة العربية السعود ة

ر: ، الناشتتتتتتالدك و  حممد  شتتتتتتاد ستتتتتتاملحتقيق:  ،درء تعارض العقل والنقل ،.............. .11
 م.1991-ه1411 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، اململكة العربية السعود ة،

حتقيق:  ، التسببببببببببهيل لعلوم التنزيل،ه(741)امل وّف:  ،حممد بن أمحد، ابن جزي الكلبي .12
عبتتد اهلل اخلتتالتتدي، النتتاشتتتتتتتتتتتتتتر: شتتتتتتتتتتتتتتركتتة دا  األ قم بن أيب األ قم، بريوت، الطبعتتة األوىل، 

 ه.1416
، مؤستتتتتتستتتتتتة الرستتتتتتالة، مسبببببند اإلمام أحمد بن حنبل، ه(241)امل وّف:  ،أمحد، ابن حنبل .13

 م. 2001-ه1421
حتقيق:  ،البحر المحيط في التفسببببببببيره(، 745)امل وّف: ، حممد بن  وستتتتتتتتتتتفأبو حيان،  .14

 ه.1420بريوت،  ،دا  الفكر ،صدقي حممد مجيل
تحرير المعنى السديد ) التحرير والتنويره(، 1393)امل وّف: ، حممد الطاهرابن عاشور،  .15

ونس، ت ،ال ونستتتتتتتتتتتتتية للنشتتتتتتتتتتتتتر، الدا  (وتنوير العقل الجديد من تفسببببببببببير الكتاب المجيد
 ه.1984

 ، الناشتتتتتتتتتر: دا الفريد العقد، ه(328)امل وّف: ، أمحد بن حممد، األندلسبببببببي ربه عبد ابن .16
 ه.1404الطبعة األوىل،  بريوت، العلمية، الك  

 الكتاب تفسببببببببير في الوجيز المحرر ،ه(542)امل وّف: ، عبد احلق بن غال ، ابن عطية .17
بعة األوىل، بريوت، الط-، دا  الك   العلميةالشتتتايف حممد عبد الستتتالم عبد، حتقيق: العزيز

 ه.1422
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، حتقيق: حممد جاستتم الجراثيمه(، 276، عبد اهلل بن مستتلم، )امل وّف ابن قتيبة الدينوري .18
 دمشق. الثقافة، احلميدي، قدم له الدك و : مسعود بوبو وزا ة

العلميتتة،  الك تت  دا حتقيق: ستتتتتتتتتتتتتتعيتتد اللحتتام، النتتاشتتتتتتتتتتتتتتر:  ،القرآن غريببب ............، .19
 .م1978-ه1398

حتقيق:  ،أحكبببام أهبببل البببذمبببة، ه(751)امل وّف: ، حممتتتد بن أيب بكر، ابن قيم الجوزيبببة .20
 مادي للنشتتتتتتتتتتتر، الدمام، الطبعة  ،شتتتتتتتتتتتاكر بن توفيق العا و ي - وستتتتتتتتتتتف بن أمحد البكري 

 م.1997-ه1418األوىل، 
 الك   العلمية، بريوت، الطبعة، دا  روضببة المحبين ونزهة المشببتاقين ...............، .21

 م.1983-ه1403األوىل، 
، حتقيق: ستتتامي بن العظيم القرآن تفسببير، ه(774)امل وّف: ، إمساعيل بن عمر، ابن كثير .22

 م.1999-ه1420حممد سالمة، الناشر: دا  طيبة للنشر وال وز ع، الطبعة الثانية، 
 -شتتعي  األ نؤوط  :حتقيق ،سنن ابن ماجه ،ه(273)امل وّف: ، حممد بن  ز دابن ماجه،  .23

املية، الناشتتر: دا  الرستتالة الع َعبد الّلطيف حرز اهلل. -حممَّد كامل قره بللي  -عادل مرشتتد 
 م.2009-ه1430الطبعة األوىل، 

بريوت، الطبعة  ،، دا  صاد لسان العربه(، 711)امل وّف:  ،حممد بن مكرمابن منظور،  .24
 ه.1414 ،الثالثة

م إلى مزايا الكتاب إرشببباد العقل السبببليه(، 982مد )امل وّف: حممد بن حمأبو السبببعود،  .25
 .بريوت ،دا  إحيا  الرتاث العريب الناشر: ،(تفسير أبي السعودالكريم )

منشتتتتتتتتو   حبث التوازن الحميد بين العاطفة والعقل الرشببببببيد،، عماد حستتتتتتتتن، أبو العينين .26
 .http://www.alukah.netعلى موقع شبكة األلوكة.  ابط املوقع: 

 وستتتتتتتف حتقيق: ، مختار الصبببببحاح ه(،666حممد بن أيب بكر )امل وّف: أبو بكر الرازي،  .27
امستتتتة، /صتتتتيدا، الطبعة اخلبريوت ، الناشتتتتر: املك بة العصتتتتر ة، الدا  النموذجية،الشتتتتي  حممد

 م.1999-ه1420

http://www.alukah.net/
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حتقيق:  ،البحر المحيط في التفسببببببببير، ه(745)امل وّف:  ،حممد بن  وستتتتتتتتتتتف، أبو حيان .28
 .ه1420بريوت، ، دا  الفكر ، الناشر:صدقي حممد مجيل

شتتتتتتتتَعي  ، حتقيق: سببببببنن أبي داود، ه(275)امل وّف: ، ستتتتتتتتليمان بن األشتتتتتتتتعث، أبو داود .29
-ه1430، الناشتتتتتتر: دا  الرستتتتتتالة العاملية، الطبعة األوىل، حَممَّد كاِمل قره بللي -األ نؤوط 

 م.2009

 الناشر: دا  الفكر العريب. زهرة التفاسير،، ه(1394)امل وّف: ، حممد بن أمحد، أبو زهرة .30

 ،النبوية ةوالسببببن الكريم القرآن في الوجدانية التربية معالم، عال  الد ن موستتتتتى، إبراهيم .31
 فلسطني/غزة. اإلسالمية، كلية الرتبية،  سالة ماجس ري، اجلامعة

حتقيق: حسيم سليم أسد. مسند أبي يعلى،  ،(ه307)امل وّف: ، أمحد بن علي، أبو يعلى .32
 م.1984-ه1404الناشر: دا  املأمون للرتاث، دمشق، الطبعة األوىل، 

 الناشتتتر: مؤستتتستتتة القرآنية، الموسببوعة، ه(1414)امل وّف: ، إبراهيم بن إمساعيل، ألبياريا .33
 ه.1405العرب،  سجل

حبببدائق الروح والريحبببان في روابي علوم تفسببببببببببير ، حممتتتد األمني بن عبتتتد اهلل، ألرميا .34
دا  طوق  ، الناشتتر:إشتتراف ومراجعة: الدك و  هاشتتم حممد علي بن حستتني مهدي ،القرآن

 .م2001-ه  1421 /لبنان، الطبعة األوىل،النجاة، بريوت

 ، مزي منري بعلبكيحتقيق:  اللغة، جمهرة، ه(321)امل وّف: ، حممد بن احلستتتتتتتتتن، األزدي .35
 .م1987 الطبعة األوىل، بريوت،-للمال ني دا  العلمالناشر: 

، حممد عوض مرع حتقيق: ، تهذيب اللغةه(، 370)امل وّف:  ،حممد بن أمحداألزهري،  .36
 م.2001دا  إحيا  الرتاث العريب بريوت، الطبعة األوىل، الناشر: 

لناشر: ا قيمنا االجتماعية وأثرها في تكوين الشخصية،، إبراهيم جني  وآخرون، إسكندر .37
 .م1997، ، القاهرةمك بة األجنلو املصر ة

صبببببحيح وضبببببعيف الجامع الصبببببغير،  ،ه(1420)امل وّف:  ،حممد ناصتتتتتتر الد ناأللباني،  .38
 الناشر: املك   اإلسالمي.
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الناشتتتتتتر: مك بة املعا ف للنشتتتتتتر وال وز ع،  ،صبببببحيح الترغيب والترهيب...............،  .39
 م. 2000-ه1421الر اض/اململكة العربية السعود ة، الطبعة األوىل، 

 الناشر: املك   اإلسالمي.................، صحيح الجامع الصغير وزيادته،  .40
 القرآن تفسببببببببببير في المعاني روح، ه(1270)امل وّف:  ،حممود بن عبد اهلل، األلوسببببببببببي .41

الناشتتتر: دا   ،علي عبد البا ي عطية، حتقيق: المثاني )تفسبببير األولسبببي( والسببببع العظيم
 ه.1415الك   العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

 قمانل وصببببايا  الل من اإلسببببالمية التربية أصببببول معالم، عبد الرمحن حممد، األنصبببباري .42
 ه.1417اإلسالمية، املد نة املنو ة،  اجلامعة ، الناشر: جملةالبنه

 ،حماضتتتتتتترة مفرغة يف موقع الشتتتتتتتبكة اإلستتتتتتتالمية العاطفة والدعوة،، علي بن عمر، بادحدح .43

islamweb.net)) . 
لجامع المسبببند الصبببحيح المختصبببر من (، ه256امل ويف ، )حممد بن إمساعيلالبخاري،  .44

، رحممد زهري بن ناصر الناصحتقيق:  ،(صحيح البخاري)وسننه وأيامه  أمور رسول اهلل 
 ه.1422طوق النجاة، الطبعة األوىل،  الناشر: دا 

 ،حققتتته وقتتتابلتتته على أصتتتتتتتتتتتتتتولتتته: مسري بن أمني الزهريي ،المفرد ...............، األدب .45
 م.1998-ه1419الر اض، الطبعة األوىل، -مك بة املعا ف للنشر وال وز عالناشر: 

وت نو  قدم له: حممد صتتتتتتف، الوجيز في فقه السبببببنة والكتاب العزيز، عبد العظيم بدوي، .46
ة دا  ابن  ج  مصتتر، الطبعالد ن، حممد صتتفوت الشتتواديف، حممد إبراهيم شتتقرة، الناشتتر: 

 م.2001-ه1421الثالثة، 
ة، دا  الك تتتت  العلميتتتت ،مالك التبببأويبببل القببباطع، الغرنتتتتاطيبن إبراهيم  أمحتتتتد ابن الزبير، .47

 مكر  لبنان، د.ت./بريوت
حتقيق حممد عبد القاد   ،الكبرىالسببببببببنن  ،(ه458 امل ويف، )أمحد بن احلستتتتتتتتتتنيالبيهقي،  .48

 م.1999-ه1420دا  الك   العلمية الطبعة األوىل سنة الناشر:  ،عطا
حتقيق: عبد املعطي أمني قلعجي، الناشتتتتتتتتر: جامعة  الصببببببغرى، السببببببنن ...............، .49
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 م.1989-ه1410الد اسات اإلسالمية، كراتشي/باكس ان، الطبعة األوىل، 
حتقيق: حممد ناصتتتتر مشبببكاة المصبببابيح، ، ه(741)امل وّف:  ،مد بن عبد اهللحمالتبريزي،  .50

 م.1985املك   اإلسالمي، بريوت، الطبعة الثالثة،  الد ن األلباين، الناشر:
حتقيق ، سبببنن الترمذي الجامع الصبببحيح ه(،279)امل وّف: ، حممد بن عيستتتتتى الترمذي، .51

اجلز  األول والثاين: أمحد حممد شتتتتتتتتتتتتاكر. حتقيق اجلز  الثالث: حممد فؤاد عبد الباقي. حتقيق 
 الناشتتتتتتتتتر: شتتتتتتتتتركة مك بة -مد س باألزهر الشتتتتتتتتتر ف  –اجلز  الرابع واخلامس: إبراهيم عطوة 

 .م1975-ه1395ومطبعة مصطفى البايب احلليب، مصر، الطبعة الثانية، 
رآن التفسبببير الوسبببيط للق جممع البحوث اإلستتتتالمية باألزهر،جمموعة من العلما  بإشتتتتراف  .52

 م.1973-ه1393 اهليئة العامة لشئون املطابع األمري ة، الطبعة األوىل،الناشر: ، الكريم
 حبث منشتتتتتتو  على موقع صتتتتتتحيفةأهمية القيم في حياة اإلنسببببان، ، إميان حممد، التميمي .53

 . htt//www.alghad.comم، 2005الغد األ دنية، 
-العلميتتتتتتتةدا  الك تتتتتتت   التعريفبببببات،، ه(816)امل وّف:  ،علي بن حممتتتتتتتد، جرجبببببانيال .54

 م.1983-ه1403بريوت/لبنان، الطبعة األوىل، 
)تفسببببببببببير  جببامع البيببان في تببأويببل القرآن ه(،310)امل وّف:  ،حممتتد بن جر رالطبري،  .55

للطباعة  دا  هجرالناشتتتتتتتتتتتتتتر:  ،الدك و  عبد اهلل بن عبد احملستتتتتتتتتتتتتتن الرتكيحتقيق:  ،الطبري(
 مكر . م.2001-ه1422الطبعة األوىل، ، والنشر وال وز ع واإلعالن

، الصببببببحاح تاج اللغة وصببببببحاح العربية، ه(393)امل وّف: ، إمساعيل بن محاد ،الجوهري .56
 ه. 1404، وم1987-ه1407، الطبعة الرابعة، بريوت-دا  العلم للمال ني

لناشتتر: ا بذل اإلحسبان بتقريب سبنن النسبائي أبي عبد الرحمن، ،أبو إستتحاقالحويني،  .57
 م.1990-ه1410مك بة الرتبية اإلسالمية إلحيا  الرتاث اإلسالمي، الطبعة األوىل، 

دا  الفكر ، التفسببببببببببير القرآني للقرآن، ه(1390)امل وّف: بعتتد ، عبتتد الكرمي، الخطيب .58
 القاهرة.-العريب

، المغرب في ترتيب المعرب، ه(610مل وّف: )ا، ناصتتتتتتتتتتتتتتر بن عبد الستتتتتتتتتتتتتتيد، الخوارزمي .59
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 العريب. الك اب الناشر: دا 
ققه وضتتبط نصتته وعلق ح ،سببنن الدارقطني ه(،385)امل وّف: ، علي بن عمر الدارقطني، .60

 ،عليه: شتتتتتتتتتتعي  اال نؤوط، حستتتتتتتتتتن عبد املنعم شتتتتتتتتتتليب، عبد اللطيف حرز اهلل، أمحد برهوم
 م.2004-ه1424سنة  األوىل،الناشر: مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة 

م، حبث منشو  2012 ،واألوالد األهل مع العدل، عبد العز ز بن عبد احملسن، الدهيشي .61
 http://www.alukah.net/sharia: على اإلنرتن  يف موقع شبكة األلوكة

 وستتتتتتف الشتتتتتتي  ، حتقيق: الصببببحاح مختار، ه(666)امل وّف: ، حممد بن أيب بكر، الرازي .62
-ه1420بريوت، الطبعة اخلامستتتتتتتتة،  النموذجية، الدا -العصتتتتتتتتر ة ، الناشتتتتتتتتر: املك بةحممد

 م.1999
 الناشتتتتتر: دا  )تفسببببير الرازي(، مفاتيح الغيبه(، 606، حممد بن عمر، )امل وّف: الرازي .63

 ه.1420بريوت، الطبعة الثالثة،  العريب، الرتاث إحيا 
، المفردات في غريب القرآن، ه(502)امل وّف: ، احلسني بن حممد، األصفهانيالراغب  .64

الدا  الشتتتامية، دمشتتتق/بريوت، الطبعة -، الناشتتتر: دا  القلمصتتتفوان عدنان الداوديحتقيق: 
 ه.1412األوىل، 

-من مطبوعات كلية الدعوة وأصتتتول الد ن..............، تفسببير الراغب األصببفهاني،  .65
 م.2001-ه1422 جامعة أم القرى،

ر: الناش، تفسير المنار= تفسير القرآن الحكيم ه(، 1354)امل وّف: ، حممد  شيدرضا،  .66
 م.1990اهليئة املصر ة العامة للك اب، 

الناشر:  ،تاج العروس من جواهر القاموس ه(،1205)امل وّف: ، حمّمد بن حمّمدالزبيدي،  .67
 ه.1414، األوىل الطبعة بريوت،، دا  الفكر

 .الرَّابعة ق، الطبعةدمش/سو  َّة ،دا  الفكرالناشر: ، الِفْقُه اإلسالميُّ وأدلَُّتهُ الزحيلي، وهبة  .68
ر الناشتتتتتتتتتر: دا  الفك ،في العقيدة والشبببببببريعة والمنه  التفسبببببببير المنير، .............. .69

 ه.1418الطبعة الثانية،  ،املعاصر، دمشق

http://www.alukah.net/sharia
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، منببباهبببل العرفبببان في علوم القرآن، ه(1367)امل وّف: ، حممتتتتد عبتتتتد العظيم، الزرقببباني .70
 الناشر: مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه، الطبعة الثالثة.

حممد باستتتتتتتتل ، حتقيق: البالغة أسبببببباس، ه(538)امل وّف: ، مود بن عمرو، حمالزمخشببببببري .71
 م.1998-ه1419 بريوت، الطبعة األوىل،-العلمية الك   ، الناشر: دا عيون السود

 ،دا  الك اب العريبالناشتتتتتتتتتتر:  الكشببببببباف عن حقائق غوامض التنزيل،، ............... .72
 .ه1407 الطبعة الثالثة، بريوت،

الرابطة،  اقجر دة ميث يف حبث حمكم نشر ،الكريم القرآن في المحبة مفهوم، فر دة، زمرد .73
 ب ا    ،238وهي جر دة إلكرتونية أستتتتتتتتتبوعية تصتتتتتتتتتد  عن الرابطة احملمد ة للعلما ، العدد:

 .htt://www.mithaqarrabita.maم،  ابط املوضوع: 27/10/2016
 م.1998-ه1418دا  إشبيليا،  ،السلفية وقضايا العصر، عبد الرمحن بن ز د، الزنيدي .74
ة د استتتتتة موضتتتتتوعي ،معالم األسببببرة المسببببلمة في القرآن الكريم، شتتتتتري ن أبو عبدو، زهير .75

م 2010 ھ1431قرآن حبث الستتتتتت كمال م طلبات د جة املاجستتتتتت ري يف ال فستتتتتتري وعلوم ال
 من اجلامعة اإلسالمية بغزة كلية أصول الد ن الد اسات العليا قسم ال فسري وعلوم القرآن. 

 بين المناظرة هامش على(، 648عدد ) مجلة الرسبببببببالة،، أمحد حستتتتتتتتتتن، الزيات باشبببببببا .76
 .والعاطفة( العقل بين وقطب )العقيدة  الف

 ،اآلثار صببببببحاح على األنوار مشببببببارق، ه(544)امل وّف: ، عياض بن موستتتتتتتتى، السبببببببتي .77
 الرتاث، . ودا  الع يقة الناشر: املك بة

م، موقع اإلستتتال اتخاذ القرآن الكريم أسبباسبباً لشببةون الحياة،، صتتتاحل بن غا ، السببدالن .78
htt://www.al-islam.com. 

، لتفسببير القرآن القواعد الحسببان، ه(1376)امل وّف: ، عبد الرمحن بن ناصتتر، السببعدي .79
 م.1999-ه1420الر اض، الطبعة األوىل، -الرشد الناشر: مك بة

 ،وقرة عيون األ يببار في شببببببببببرح جوامع األ بببار بهجببة قلوب األبرار، ............. .80
-ه1423 الطبعة الرابعة، ،الستتتتتتعود ة-الناشتتتتتتر: طبعة وزا ة الشتتتتتتؤون اإلستتتتتتالمية واألوقاف
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 م.2002
ن بن ، حتقيق: عبد الرمحالمنانتيسببير الكريم الرحمن في تفسببير كالم ، ............... .81

 .م2000-ه1420معال اللوحيق، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 
قين وموقف المستشر  دراسات في تميز األمة اإلسالمية، إسحاق بن عبد اهلل، السعدي .82

 الطبعتتتة األوىل، قطر،دولتتتة -وزا ة األوقتتتاف والشتتتتتتتتتتتتتتؤون اإلستتتتتتتتتتتتتتالميتتتةمن مطبوعتتتات  ،منببه
 .م2013-ه1434

دا  الشتتتتتتتتتروق للنشتتتتتتتتتر وال وز ع الناشتتتتتتتتتر: ، بناء المجتمع اإلسبببببببالمينبيل، السبببببببمالوطي،  .83
 م.1998-ه1418 ،والطباعة، الطبعة الثالثة

 استتتتتتتر بن حتقيق:  تفسبببببير السبببببمعاني،، ه(489منصتتتتتتتو  بن حممد )امل وّف: ، السبببببمعاني .84
ة األوىل، ع، الناشتتتتتتتتر: دا  الوطن، الر اض/الستتتتتتتتعود ة، الطبإبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم

 م.1997-ه1418
)حبث  ،لحب في القرآن الكريم العالقات األسبببرية نموذجاً ا، أمحد بن ستتتتعودلسبببيابي، ا .85

 .و قه( 16صغري عدد صفحاته 
ضتتبط نصتتوصتته جامع األحاديث، ، ه(911)امل وّف:  عبد الرمحن بن أيب بكر،، السببيوطي .86

طبع على  ،الد ا  املصتتتتتتر ة(وخرج أحاد ثه: فر ق من الباحثني بإشتتتتتتراف د على مجعة )مفيت 
 نفقة: د. حسن عباس زكي.

اشتتتتتتتتتتر: ، النحممد أبو الفضتتتتتتتتتتل إبراهيمحتقيق: ، اإلتقان في علوم القرآن ...............، .87
 .م1974-1394، هليئة املصر ة العامة للك ابا

 .بريوت، دا  الفكرالناشر:  ،في التفسير بالمأثور الدر المنثور ................، .88
 وحتقيق ، مجعالشبببببببافعي اإلمام تفسبببببببير، ه(204)امل وّف: ، حممد بن إد  س، الشبببببببافعي .89

-ه1427الطبعة األوىل،  الستتتتعود ة،-ال دمر ة دا  الفرَّان، مصتتتتطفى بن أمحد. د: ود استتتتة
 م.2006

لناشتتتر: ا اإلسببالمية، األعمال في وأهميتها اإليمانية العاطفة، حممد بن حستتتن، الشببريف .90
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 م.2001-ه1422اخلضرا ،  األندلس دا 
اذ الدك و  إشراف األس  ،العالقات األسرية في القرآن الكريم، سلوى سليم شليب، شلبي .91

حممد الشتتتتتر دة قدم  هذه الرستتتتتالة استتتتت كماالً للحصتتتتتول على د جة املاجستتتتت ري يف أصتتتتتول 
 .فلسطني/الد ن بكلية الد اسات العليا يف جامعة النجاح الوطنية يف نابلس

 ه.1399 ، الطبعة السابعة،بريوت ، دا  الشروق،القرآن الكريمتفسير حممود، شلتوت،  .92
إرشبببببببباد الفحول إلى تحقيق الحق من ، ه(1250)امل وّف: ، حممد بن علي، الشببببببببوكاني .93

ليل قدم له: الشتتتي  خ، كفر بطنا  -لشتتتي  أمحد عزو عنا ة، دمشتتتق حتقيق:  علم األصببول،
وىل، ، الطبعتتة األك تتاب العريبدا  ال، النتتاشتتتتتتتتتتتتتتر: امليس والتتدك و  ويل التتد ن صتتتتتتتتتتتتتتتتاحل فرفو 

 .م1999-ه1419
ة بريوت، الطبع دمشتتتتتتتتتتتتتتق،-الطي  الكلم دا  كثري،  ابن دا القدير،  فتح، .............. .94

 ه.1414األوىل، 
ر: املك   الناشن واتجاهات التفسير، لمحات في علوم القرآ، حممد بن لطفي، الصباغ .95

 م.1990-ه1420اإلسالمي، الطبعة الثالثة، 
نية، باأللفاظ العربية والفرنسبببببببية واإلنجليزية والالتي المعجم الفلسبببببببفي مجيل،، صبببببببليبا .96

 الناشر: دا  الك   اللبناين، بريوت.
-الناشتتتتتتتتتتتتتر: دا  الوفا  للطباعة والنشتتتتتتتتتتتتتر علم االجتماع العائلي،، عبد الرؤوف، الضببببببببببع .97

 م. 2002االسكند  ة، الطبعة األوىل، 

طا ق بن حتقيق:  ،المعجم األوسببببببببببطه(، 360)امل وّف: ، ستتتتتتتتتتتتتتليمان بن أمحدالطبراني،  .98
  القاهرة،-دا  احلرمني، الناشتتتتتتتتتتر: عبد احملستتتتتتتتتتن بن إبراهيم احلستتتتتتتتتتيين - عوض اهلل بن حممد

 ه.1415

حتقيق: علي  ضتتتا بن عبد اهلل تهذيب اآلثار، ، ه(310)امل وّف: ، حممد بن جر ر، الطبري .99
 م.1995-ه1416دمشق/سو  ا، الطبعة األوىل، علي  ضا، الناشر: دا  املأمون للنشر، 

حتقيق: أمحتتد حممتتد شتتتتتتتتتتتتتتتتاكر،  جببامع البيببان في تببأويببل آي القرآن،، ............... .100
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 م.2000-ه1420مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، الناشر: 
ا ومادًة وقسبببببب الثقافة اإلسببببببالمية، عبد اهلل بن إبراهيم وآخرون، الطريقي .101 ًما تخصببببببصببببببً

 م.1996-ه1417الر اض،  ،علمًيا
نا ة للنشر الناشر: مك بة امل، والعاطفة العقل بين العقيدة، علي بن مصطفى، الطنطاوي .102

 م.1988-ه1408وال وز ع، مكة املكرمة، الطبعة الثانية، 

ة دا  هنضة مصر للطباعالناشر: ، التفسير الوسيط للقرآن الكريم .................، .103
 .والنشر وال وز ع، الفجالة القاهرة

دا  هنضتتتتتتة مصتتتتتتر الناشتتتتتتر:  التفسبببببير الوسبببببيط للقرآن الكريم،، حممد ستتتتتتيد، طنطاوي .104
 م.1997، الطبعة األوىل، القاهرة-للطباعة والنشر وال وز ع، الفجالة

الناشتتتتتتتر: دا  الفرقان، األ دن، في علوم القرآن،  إتقان البرهان، فضتتتتتتتل حستتتتتتتن، عباس .105
 م.2010النفائس، م. والطبعة الثانية: دا  1997الطبعة األوىل، 

عة مؤستتتستتتة طب ،حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشببريعة، حممد بن صتتتاحل، العثيمين .106
 ه.1429الشي  حممد بن صاحل العثيمني اخلري ة، 

، الناشر: الدا  السعود ة للنشر الموسوعة في سماحة اإلسالم، حممد الصادق، عرجون .107
 م.1984-ه1404وال وز ع، الطبعة الثانية، 

 ه.1426 ، ،سنن اهلل في المجتمع من  الل القرآن، .............. .108
ققه وعلق ، اللغوية الفروق، ه(395)امل وّف: حنو ، احلستتتتتتتتتتتتتن بن عبد اهلل، العسببببببببببكري .109

 القاهرة/مصر. للنشر، والثقافة العلم ، الناشر: دا عليه: حممد إبراهيم سليم
الة األنبياء عليهم الصببببالعالقات األسببببرية في بعض بيوت خالد، آل سببببيد الشببببي ،  .110

  سالة علمية مقدمة لنيل د جة العاملية املاجس ري. ،والسالم من  الل القرآن الكريم
وز ع، ، دا  السالم للطباعة والنشر وال تربية األوالد في اإلسالمعبد اهلل ناصح، علوان،  .111

 م.1981ه 1401الطبعة الثالثة، 
لعامة الناشتتتر: اهليئة املصتتتر ة ا التشبببريع،القيم الضبببرورية ومقاصبببد ، فهمي حممد، علوان .112
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 م.1989للك اب، 
 العربيببة اللغببة معجم، ه( مبستتتتتتتتتتتتتتتتتاعتتتدة فر ق عمتتتل1424)امل وّف: ، أمحتتتد خم تتتا ، عمر .113

 م.2008-ه1429الك  ، الطبعة األوىل،  الناشر: عامل المعاصرة،
 عمدة القاري شببببببببرح صببببببببحيح البخاري،، ه(855)امل وّف: ، حممود بن أمحد، العيني .114

 الناشر: دا  إحيا  الرتاث العريب، بريوت.
دك و  ، حتقيق: األدب ديوان معجم، ه(350)امل وّف: ، إستتتتتتتتتحاق بن إبراهيم ،الفارابي .115

 للصتتتتتتتتحافة الشتتتتتتتتع  دا  ر، مراجعة: د. إبراهيم أنيس، الناشتتتتتتتتر: مؤستتتتتتتتستتتتتتتتةأمحد خم ا  عم
 م.2003-ه1424القاهرة،  والنشر، والطباعة

مهتتتتدي  .د، حتقيق: كتببباب العين، ه(170)امل وّف:  ،اخلليتتتتل بن أمحتتتتد، الفراهيبببدي .116
 ، الناشر: دا  ومك بة اهلالل.إبراهيم السامرائي .املخزومي، د

اث يف مك تت  حتقيق الرت حتقيق:  ،القبباموس المحيطحممتتد بن  عقوب، الفيروزآبببادي،  .117
النشر و مؤسسة الرسالة للطباعة الناشر:  ،حممد نعيم العرقس وسي، إشراف: مؤسسة الرسالة

 م.2005ه  1426بريوت لبنان، الطبعة الثامنة،  وال وز ع،
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