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 ة الشريعة والدراسات اإلسالميةيّ عميد كلّ  ،إبراهيم عبدهللا إبراهيم األنصاريدكتور ال



 ج 

 املُلخَّص

 

 القرآنالتفسري وعلوم ، ماجستري يف نوره خالد جاسم النفيحي الكبيسي

 .م2018 يونيو

املنهاج القرآين يف عالج املشكالت الرتبوية لألبناء من خالل سورة العنوان: 

 . يوسف

 .أ.د. حممد عبد اللطيف رجبملشرف على الرسالة: ا

يتحدث هذا البحث عن املنهج القرآين يف عالج مشكالت األبناء الرتبوية من 

حيث جييب على سؤالني حموريني مها: ما املشكالت الرتبوية  ، خالل سورة يوسف

؟ وما معامل املنهاج القرآين يف عالج تلك لألبناء اليت تضمنتها سورة يوسف 

 املشكالت؟.

ويهدف إىل استقراء املشكالت الرتبوية يف السورة ودراستها من خالل البيان  

القرآين والتفسريي هلا، وتقدمي دراسة قرآنية تساعد املربني على عالج تلك املشكالت يف 

 حال واجهتهم.

وقد تبني للباحثة أن املشكالت الرتبوية املذكورة يف السورة واليت وقع فيها إخوة 

 والكذب والتفكري التربيري والتواطؤ على اخلطأ والعنف.الَغرية ي ه سيدان يوسف



 د 

الدراسة يف تعريف تلك املشكالت وبيان أنواعها وأسباهبا، وبينت معامل  لتوفصّ  

معاجلة القرآن الكرمي هلا من خالل األساليب الرتبوية اليت استخدمها يف عالج تلك 

املباشر وغري املباشر والتعليم ونقد الذات املشكالت، كالوقاية والقدوة والعدل والتوجيه 

ومنها أن سورة يوسف جتمع خبامتة تضمنت أهم النتائج وغريها، مث ُختمت الدراسة 

ولكلّ  من هذه املشكالت مشكالت تربوية مل جتمعها سورة أخرى من سور القرآن الكرمي، 

 علق ابحمليط اخلارجيت، ومايتعلق ابحمليط األسري، ومايتاأسباب عدة منها: مايتعلق ابلذ

معامل املنهاج القرآين يف عالج املشكالت الرتبوية معامل دقيقة، وهي عبارة عن إشارات وأن 

تتنوع ، وكذلك ميكن البناء عليها من خالل القرآن كله، مث من خالل كتب التفسري

يكمن  ، وأخرياً األساليب الرتبوية لعالج املشكالت يف القرآن الكرمي حسب املوقف واحلاجة

عالج املشكالت يف معرفتها واالعرتاف بوجودها، والتغيري يبدأ ابلنفس فهي املعادلة 

ُوا َما  ُ َما ِبَقْوم  َحَّتَّ يُ َغريِّ الصادقة للتغيري واإلصالح، قال هللا تعاىل:} ِإنَّ اَّللََّ اَل يُ َغريِّ

 [.11]الرعد: ِِبَنْ ُفِسِهْم{



 ه 

 شكر وتقدير

احلمدهلل رب العاملني، أمحده محًدا طيًبا مبارًكا فيه، وأصلي على سيدان حممد أشرف 

 وبعد: األنبياء واملرسلني 

فله احلمد يف  إلجناز هذا البحث بفضله وكرمه، فإين أشكر هللا تعاىل الذي وفقين

 األوىل واآلخرة.

يف مسرييت  وبعد محد هللا وشكره أشكر زوجي ورفيق دريب على دعمه الكبري يل

العلمية، وأشكر والديت الكرمية وإخويت أطال هللا يف أعمارهم، مث أتقدم بوافر الشكر وعظيم 

االمتنان إىل األستاذ الدكتور حممد عبد اللطيف املشرف على هذ البحث على مالحظاته 

 القيمة ومتابعته الدقيقة للبحث وسعة صدره، فله مين كل تقدير وشكر، جزاه هللا عين خري

 اجلزاء.

والشكر موصول لعضوي جلنة املناقشة على تكرمهما وقبوهلما مناقشة حبثي وإبداء 

، كما أتقدم جبزيل الشكر والتقدير لعميد كلية الشريعة والدراسات توجيهاهتما العلمية إلثرائه

اإلسالمية األستاذ الدكتور إبراهيم عبدهللا إبراهيم األنصاري، والعميد املساعد لشؤون 

ث والدراسات العليا ابلكلية الدكتور انيف بن هنار الشمري على جهودمها املبذولة يف البح

خدمة الطلبة وتذليل كل الصعوابت أمامهم، ابرك هللا يف تلك اجلهود، وأدام جامعة قطر 

 منارة للعلم.



 و 

وأشكر األساتذة الكرام ذوي الفضل أعضاء هيئة التدريس يف كلية الشريعة على 

 علم وسعة أفق، ابرك هللا يف علمهم وأعمارهم ونفع هبم اإلسالم واملسلمني. مامنحوه يل من

وأخص ابلشكر األستاذ بكلية الرتبية سيد شرباوي على ماقدمه يل من نصائح 

وتوجيهات ختص الرتبية اإلسالمية، وكذلك املهندس الدكتور حممد نور سويّد الذي وضع 

ومل يبخل علي ابلنصح  موضوع البحث،بني يدي خالصة أفكاره وحبثه فيما خيص 

واإلرشاد، حفظه هللا وأطال يف عمره، والدكتور أمحد الفرجايب االستشاري األسري بوزارة 

فجزاه هللا  وكذلك التوصيات والنصائح، والذي مل يبخل علي ابلكتب واملراجع، األوقاف،

ري من املالحظات، جزاه قدم يل الكث عين خري اجلزاء، والدكتور الفاضل فؤاد اهلامشي الذي

هللا خريًا ونفع بعلمه، وكذلك الشيخ عبدالرمحن الشنقيطي على ما قدمه يل من عون يف 

طباعة هذا البحث، ومعلميت الفاضلة األستاذة منال سرور على مابذلته من وقت وجهد 

 ودعم يل أثناء كتابيت هلذا البحث، وهللا أسأل أن جيزل الثواب لكل من أسدى يل نصًحا

 أو قدم يل عواًن أو دعوة يف ظهر الغيب.  

 وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.
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 اإلهداء

 

 إىل كل من علمين حرفًا.. إىل أولئك املربني املخلصني.

 .علمتين حب القراءة وطلب العلمإىل األم العظيمة اليت 

 منذ نعومة أظافري. ةاألب احلنون الذي كان يلقبين ابلدكتور  إىل

 .يدخر وسًعا يف التشجيع والعطاء إىل رفيق دريب الذي مل

 إىل أخي األكرب ومنافسي الشرس يف طلب العلم.

  ي فؤادي ابنيت وابين.ي كبدي وزهرت َ إىل فلذت َ 

 إىل كل من ساعدين يف إجناز هذا البحث.

 .عم          لأهدي هذا ال
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 املقدمة

 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل خالق اإلنسان، مكّون األكوان، احلمد هلل الذي خلق فسوى، والذي قدر 

ويكافئ مزيده، احلمد هلل الذي أرسل لنا خري رسله  فهدى، احلمد هلل محًدا يوايف نعمه،

ه، وخيرجنا من ظلمات اجلهل إىل نور العلم، ويهدينا إىل وصفوة خلقه؛ ليبني لنا خري كتب

صراطه املستقيم، والصالة والسالم على أشرف اخللق واملرسلني، النيب املريب اهلادي األمني، 

أرسله هللا رمحة للعاملني، وحجة على العباد أمجعني، صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه 

 بعد:، أما ه إىل يوم الدينمن سار على هديه واقتفى أثر و والتابعني، 

فإنَّ ِمْن أعظم النعم اليت  مينت هللا تعاىل هبا على عباده نعمة األبناء والذرية الصاحلة، 

فتبارك الذي جعلهم زينة احلياة الدنيا، قال تعاىل: }اْلَماُل َواْلبَ ُنوَن زِيَنُة احْلََياِة 

نْ َيا{]الكهف:  مؤمن كما جاء يف الدعاء [، وسبحانه الذي جعلها دعوة كل 46الدُّ

يُع الدَُّعاِء{ ]آل عمران:  [، وقوله 38القرآين:}َربِّ َهْب يل ِمْن َلُدْنَك ُذرِّيًَّة طَيَِّبًة ِإنََّك مسَِ

تِنَا قُ رََّة أَْعنُي  َواْجَعْلَنا لِْلُمتَِّقنَي ِإَماًما{]الفرقا  [.74ن: تعاىل: }َرب ََّنا َهْب لََنا ِمْن أَْزَواِجَنا َوُذّرَّيَّ

لالستزادة والدوام كما قال تعاىل: }لَِئْن َشَكْرُُتْ  ونعم هللا تستلزم الشكر

[، ومن كمال شكر العبد هلل سبحانه على نعمة األبناء حسن 7أَلَزِيَدنَُّكْم{]إبراهيم: 

تربيتهم ورعايتهم، والقيام على شؤوهنم َوفق املنهج الرابين الذي شرعه هللا تعاىل، وجاء به 
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آن الكرمي الذي مل يرتك أمراً من أمور الدين والدنيا إال ذكره وبّينه، قال تعاىل:}َونَ زَّْلَنا القر 

َيااًن ِلُكلِّ َشْيء {]النحل:  َعَلْيَك اْلِكَتابَ  [، وقال اإلمام الشاطيب رمحه هللا تعاىل: "ال 89تِب ْ

 . (1)أحد من العلماء جلأ إىل القرآن يف مسألة إال وجد هلا فيه أصالً"

فالقرآن هو كتاب هللا اخلالد الذي نْستقي منه معارفنا، ونقتبس منه الدروس والعرب 

ويوصلنا إىل بر  يف مجيع جماالت حياتنا؛ وهو النرباس الذي ينري دربنا، ويضيء طريقنا،

األمان من خالل عالجه لكل مشكالتنا، السيما تلك املشكالت املؤدية إىل تعكري صفو 

يت يريد هلا أن تكون سعيدة يف احلياة اليت وصفها هللا يف كتابه العزيز األسرة املسلمة ال

ابحلياة الطيبة، قال تعاىل:}َمْن َعِمَل َصاحِلًا ِمْن ذََكر  َأْو أُنْ َثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَ َلُنْحِييَ نَُّه َحَياًة 

وألمته من   مد، تلك احلياة السعيدة اليت أرادها هللا تعاىل لنبيه حم[97]النحل: طَيَِّبًة {

( َما أَنْ زَْلَنا َعَلْيَك اْلُقْرآَن 1بعده واليت أنزل القرآن الكرمي من أجلها قال تعاىل:}طه )

 .[1،2]طه: لَِتْشَقى{

إن كل أسرة مسلمة هي لبنة يف اجملتمع املسلم الكبري، إذا صلحت واستقرت صلح 

يته أواًل، مث فليتتبع املنهاج واستقر اجملتمع، ومن أراد الصالح ألبنائه فليصلح هو من ن

القرآين يف تربيتهم، ويف عالج املشكالت اليت قد تطرأ أثناء عملية الرتبية؛ فبرتبيتهم تربية 

                                                
، 1)اخلرب: دار بن عفان للنشر والتوزيع، طاملوافقات ه(، 790أيب إسحاق إبراهيم بن موسى) الشاطيب، (1) 

 .189، ص 4املسألة السادسة:ج (،م1997
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إذا مات العبد » : حياهتم وبعد مماهتم، قال صاحلة يقطف الوالدان مثار هذه الرتبية يف

  .  (1)«أو ولد صاحل يدعو له انقطع عنه عمله إال من ثالث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به،

وإنَّ أكثر األوالد كما يقول ابن القيم رمحه هللا تعاىل: "إمنا جاء فسادهم من قبل 

فأضاعوهم صغارًا، فلم ينتفعوا  اآلابء، وإمهاهلم هلم، وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه؛

 فقال: َّي أَبت،ِبنفسهم ومل ينفعوا آابءهم كبارًا، كما عاتب بعضهم ولده على العقوق 

 .(2)وأضعتين وليًدا فأضعتك شيخاً" إنك عققتين صغريًا فعققتك كبريًا،

وواقعنا اليوم لألسف جتتاحه العديد من املشكالت الرتبوية واليت زادت بسبب كثرة 

واجليد ابلرديء، وبني إفراط  الروافد اليت تصب يف عقول األبناء، واختالط احلابل ابلنابل،

 طهم يف تربية أبنائهم.الوالدين وتفري

ومن خالل تتبع الباحثة للمكتبة القرآنية تبني هلا قلة الدراسات العلمية القرآنية 

اليت حتدد املنهاج األمثل يف عالج املشكالت الرتبوية لألبناء، ومن هنا جاءت فكرة هذا 

                                                
ابب ما يلحق اإلنسان من  كتاب الوصية،، ومسلم يف صحيحه، يف 38أخرجه البخاري يف األدب املفرد (1)

  (.163رقم احلديث  73، ص5الثواب بعد وفاته)د.م ، د.ط ، ج

 ت.عبد القادر األرانؤوط، حتفة املودود أبحكام املولود ،ه (751) حممد بن أيب بكر بن أيوب ،ابن قيم اجلوزية (2)

 ( . 229، ص 1م،ج1971، 1، طمكتبة دار البيان، دمشق)
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 مصدرًا ملهًما، ومنهًجا هادًَّي تستخرج منه   البحث، والذي يتخذ من سورة يوسف

الباحثة أهم املشكالت الرتبوية، كالَغرية والكذب والعنف وغريها، وحتاول استنباط معامل 

 .املنهاج القرآين يف عالج  تلك املشكالت

 كوهنا تقص قصة نيب كرمي، وأب  صاحل حكيم،؛ وقد جاء اختيار سورة يوسف

صدق وقناعة وخربة وتعد أحسن القصص اليت تناولت التقومي اإلجيايب، والرتبية النابعة عن 

 .  امتلك أدواهتا سيدان يعقوب

 أسئلة البحث: 

 ؟ ما املشكالت الرتبوية لألبناء اليت ورد ذكرها يف سورة يوسف  .1

ما معامل املنهاج القرآين الذي تضمنته السورة يف عالج تلك املشكالت  .2

 الرتبوية؟

 أمهية البحث:

 تتجلى أمهية البحث فيما أييت:

 معاجلة مشكالت أبنائه الرتبوية َوْفق منهج واضح وميّسر.حاجة اجملتمع إىل  .1

حاجة املكتبة القرآنية لوجود دراسة علمية منهجية تغوص يف آَّيته لتكشف  .2

 عن أمثل السبل للتعامل مع املشكالت الرتبوية لألبناء.
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عن غريها من سور القرآن الكرمي مبواقف متعددة  متيُّز سورة يوسف  .3

  الت الرتبوية لألبناء.تتجلى فيها أهم املشك

 أهداف البحث: 

 . استقراء مشكالت األبناء الرتبوية اليت تضمنتها سورة يوسف .1

 دراسة تلك املشكالت ومقارنة البيان القرآين ابلبيان التفسريي هلا. .2

تقدمي دراسة قرآنية حتتوي على منهجية تساعد يف عالج املشكالت الرتبوية  .3

 لألبناء. 

 أسباب الدراسة:

 تفاقم املشكالت الرتبوية لألبناء وصعوبة التعامل معها يف الواقع املعاصر. .1

الدراسات املنهجية اليت تعني املريب وتساعده على حل تلك  قلة .2

 املشكالت.

حاجة الناس إىل الرجوع إىل كتاب هللا تعاىل واستخالص املنهجيات اليت  .3

 تعينهم على تربية أبنائهم. 
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 فرضيات البحث: 

عرضت أهم املشكالت الرتبوية لألبناء يف    سفسورة يو  .1

أكثر من موقف.

تتضمن الكثري من اإلشارات والوقفات الرتبوية اليت    سورة يوسف .2

 ميكن أن تشكل منهجاً لعالج املشكالت الرتبوية لألبناء. 

 حدود البحث:  

ا أم ، من انحية اختيار املشكالت فحدود البحث هي سورة يوسف

فالقرآن الكرمي كامالً هو ما نبحث فيه عنها، ومن الطبيعي أن نوظف كل املعاجلة 

أدوات البيان القرآين سواء كانت السنة أو أقوال الصحابة والتابعني وتفاسري 

 واملتأخرين. املتقدمني

 الدراسات السابقة: 

دراسة قرآنية عنيت بدراسة املنهاج القرآين يف عالج  الباحثة على تقف مل

، وكل الدراسات اليت وقفت   فالرتبوية لألبناء من خالل سورة يوساملشكالت 

أو ابلنواحي البيانية، ،   عليها هتتم ابجلانب املوضوعي يف دراسة قصة يوسف

 وهذا ما سيتضح عند عرضها للدراسات السابقة يف األسطر القادمة.  
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املاجستري منهج القرآن ىف تربية األسرة املسلمة وهو حبث مقدم لنيل درجة  .1

التفسري وعلوم القرآن من إعداد الباحث: صاحل على إدريس، وإشراف  يف قسم

أنس حممد أمحد القرشي، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا كلية الدكتور: 

 م.٢٠١٥ ه /١٤٣٧الدراسات العليا، معهد العلوم والبحوث االسالمية عام  

بية من خالل سور القرآن الكرمي، تناول الباحث التعريف ابملنهج القرآين والرت 

كما تناول املنهج الرتبوي يف القرآن وطرقه، وكذلك خصائص املنهج الرتبوي يف 

القرآن، مث تناول منهج الرتبية للمجتمع املسلم وأسس العالقة اإلنسانية يف اإلسالم 

ما وتكوين ونظام وخصائص األسرة املسلمة، ومنهج الرتبية ىف التعامل مع األبناء،ك

تطرق الباحث للعالقات الزوجية وأثرها على الرتبية، وتناول دور الرتبية اإلسالمية 

يف تنشئة األبناء، وحتدث عن مشاكل األسرة املسلمة وعن الطالق واآلاثر املرتتبة 

 عليه. 

وهذه الدراسة ختتلف عن دراسة الباحثة كوهنا تعىن برصد املشكالت الرتبوية 

 ، مث استنباط معامل منهاج القرآن يف عالجها.   لألبناء يف سورة يوسف

املنهج القرآين يف تربية النشء، وهي رسالة قدمت لنيل درجة املاجستري يف  .2

التفسري وعلوم القرآن للباحثة: زينب عبد العال أمحد نصر، إشراف الدكتور حممد 

 م.2005عبد الرازق حممود جامعة األزهر فرع سوهاج، 
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ث عن عناية القرآن ابلطفل ودور األسرة يف الرتبية وحاجة تناولت الباحثة احلدي

اإلنسان هلا مع ذكر مدلول الرتبية واملنهج والنشء وصفات املريب يف الرتبية وأصول 

الرتبية اإلسالمية وأهدافها، كما عقدت مقارنة بني املنهج الرابين واملنهج اإلنساين 

 يف الرتبية.

وجود يف دراسة الباحثة، حيث إن حدود وهذه الدراسة ليس فيها التحديد امل

 حبثها هي سورة يوسف واملشكالت الرتبوية اليت تضمنتها.

املنهج القرآين يف وقاية األوالد من عقوق الوالدين، إعداد الباحث رافع  .3

، وهي رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف اآلداب، دراسات  حممد حسن رمضان

م. وتبني هذه الدراسة املنهج القرآين يف 2009ية سنة إسالمية جلامعة العلوم املاليز 

عالج عقوق الوالدين، كما يهدف الباحث من خالهلا إىل املسامهة يف استخراج 

شيء من كنوز وأسرار هذا الكتاب املعجز، وتكون أيضاً صواتً من األصوات اليت 

  تسعى إىل حتقيق مضمون عالج العقوق قوالً وعمالً وتبليغاً.

رسالة تتناول مشكلة واحدة من خالل اآلَّيت الكرمية املتعلقة بعقوق فهذه ال

الوالدين يف القرآن الكرمي دون تقيد بسورة واحدة، يف حني أن دراسة الباحثة 

  . ستتناول عدًدا من املشكالت من خالل سورة واحدة وهي سورة يوسف
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، ضمن موسوعة التفسري املوضوعي   التفسري املوضوعي لسورة يوسف .4

 م.2011 /ه  1432لسور القرآن الكرمي، الناشر: جامعة الشارقة سنة النشر: 

وقد ُت وفق منهجية تقوم على دراسة السورة من انحية امسها وفضلها وسبب 

مث عرض مقاصدها  ،نزوهلا ومناسبتها ملا قبلها وما بعدها وبيان مكيتها أو مدنيتها

 تتناول قضاَّيها يف صورة إمجالية. ومقاطعها اليت

ودراسة الباحثة ختتلف يف أهنا تعىن برصد املشكالت الرتبوية لألبناء يف السورة، 

مث استنباط معامل املنهاج القرآين يف عالجها، يف ضوء املعطيات الدقيقة لتفاسري 

 املتقدمني واملتأخرين.

حبث علمي حمّكم بعنوان املنهج القرآين يف تربية األبناء ابحلوار إعداد  .5

املساعد أمل كاظم زوير، جامعة بغداد، كلية الرتبية للبنات، قسم علوم املدرس 

 م.2012، سنة 101القرآن، نشر يف جملة اآلداب العدد

اء يف يبني هذا البحث األسلوب القرآين يف احلوار مع األبناء حبيث ينشأ األبن

هذه احلياة وهو متسلح مبهارة احلوار، اليت تعد وسيلة ذات أمهية كبرية للشورى، 

وتبادل األفكار والتزود ابملعلومات، وحل املشكالت، وذلك من خالل سورة 

 لقمان. 
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والفرق أيضاً واضح بني هذا البحث وهذه الدراسة حيث إهنا هتتم ابستخالص 

اول بيان مالمح املنهاج حت، و  ل سورة يوسفاملشكالت الرتبوية لألبناء من خال

 القرآين يف عالجها.  

تربية الطفل يف ظل املنهج اإلسالمي، كتاب للدكتور عبد الباري حممد  .6

داوود، وعدد صفحاته ست ومثانون صفحة، مؤسسة املختار للنشر والتوزيع، 

 م.2001القاهرة 

وهو يتمحور حول  ويظهر من عنوان الكتاب أنه ليس دراسة علمية قرآنية،

اختيار األم والتنشئة االجتماعية وحقوق األبناء، أما دراسة الباحثة فستكون دراسة 

 . قرآنية للمشكالت الرتبوية املذكورة يف سورة يوسف

، ربية األوالد يف اإلسالم، كتاب من جملدين للدكتور عبدهللا انصح علوانت .7

و ليس دراسة علمية وإمنا م، وه2005دار السالم للنشر والتوزيع،القاهرة 

ابتداًء يف اإلسالم يعد موسوعة تربوية شاملة، تناول كل ما يتعلق ابلرتبية 

ابختيار الزوجة والزواج املثايل، وانتهاًء بصفات املريب، وبني هذا وذاك 

ِبقسامها اإلميانية واخللقية واجلسمية واجلنسية والعقلية، تناول الرتبية 

الباحثة فهي ختتلف كوهنا جزءًا من هذه املوسوعة وغريها، أما دراسة 

 .فقط  الكبرية فهي تدرس املشكالت املذكورة يف سورة يوسف
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 منهج البحث: 

املنهج االستقرائي، حيث ستقوم الباحثة ابستقراء كل مايتعلق ابملشكالت  .1

 .  وسفالرتبوية الواردة يف سورة سيدان ي

بتحليل تلك املشكالت، والبحث املنهج التحليلي، حيث ستقوم الباحثة  .2

 .وأنواعهايف أسباهبا 

املنهج االستنباطي، حيث ستقوم ابستنباط معامل املنهاج القرآين يف معاجلة  .3

 املشكالت الرتبوية لألبناء.

 هيكل البحث:

 هذا البحث يشتمل على مقدمة، ومدخل، ومخسة مباحث، وخامتة. 

 مقدمة وتشتمل على ماأييت:

 أسئلة البحث. -

 أمهية املوضوع. -

 أهدافه. -

 أسباب اختياره. -

 فرضياته. -

 حدوده. -
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 الدراسات السابقة. -

 املنهج العلمي يف البحث. -

 خطة البحث. -

 مدخل: ويشتمل على ما أييت:

 أواًل: مدلول املنهاج القرآين.

 املشكالت الرتبوية.مدلول اثنًيا: 

 . يوسف اثلثًا: التعريف بسورة

 ويشتمل البحث على مخسة مباحث:

 ومعامل املنهاج القرآين يف عالجها املبحث األول: مشكلة الَغْية

 ويشتمل على أربعة مطالب:

 املطلب األول: تعريف الَغرية. 

 املطلب الثاين: أنواع الَغرية. 

 املطلب الثالث: أسباب الَغرية.

 املنهاج القرآين يف عالج مشكلة الَغرية.معامل املطلب الرابع: 

 ومعامل املنهاج القرآين يف عالجها الكذب املبحث الثاين: مشكلة

 ويشتمل على أربعة مطالب:
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 املطلب األول: تعريف الكذب.

 املطلب الثاين: أنواع الكذب.

 املطلب الثالث: أسباب الكذب.

 املنهاج القرآين يف عالج مشكلة الكذب.معامل املطلب الرابع: 

 القرآين يف عالجها ومعامل املنهاج املبحث الثالث مشكلة التفكْي التربيري

 ويشتمل على أربعة مطالب:

 املطلب األول: تعريف التفكري التربيري.

 املطلب الثاين: أنواع التفكري التربيري.

 املطلب الثالث: أسباب التفكري التربيري.

 املنهاج القرآين يف عالج مشكلة التفكري التربيري.معامل املطلب الرابع: 

 ومعامل املنهاج القرآين يف عالجها على اخلطأ التواطؤمشكلة املبحث الرابع: 

 ويشتمل على أربعة مطالب:

 املطلب األول: تعريف التواطؤ على اخلطأ.

 املطلب الثاين: أنواع التواطؤ على اخلطأ. 

 املطلب الثالث: أسباب التواطؤ على اخلطأ.

 .املنهاج القرآين يف عالج مشكلة التواطؤ على اخلطأمعامل املطلب الرابع: 
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 ومعامل املنهاج القرآين يف عالجها املبحث اخلامس: مشكلة العنف

 ويشتمل على أربعة مطالب:

 املطلب األول: تعريف العنف.

 املطلب الثاين: أنواع العنف.

 املطلب الثالث: أسباب العنف.

 املنهاج القرآين يف عالج مشكلة العنف.معامل املطلب الرابع: 

 اخلامتة: 

 وتتضمن ما أييت: 

 نتائج الدراسة.

 التوصيات.

 الفهارس.

 قائمة املصادر واملراجع.
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 مدخل

 

 :  مدلول املنهاج القرآينأوًلا

  املشكالت الرتبوية مدلولاثنياا: 

 التعريف بسورة يوسفاثلثاا: 
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: مدلول املنهاج القرآين   :أوًلا

، وتدور (1)"َأْصاَلِن ُمتَ َبايَِنانِ النُّوُن َواهْلَاُء َواجْلِيُم " َج(: َ ه نَ املنهج مأخوذ من )

معاين املنهج بني الطريق املستقيم وبني الوضوح والبيان، وصار يطلق عليهما مًعا، فهو 

َهاًجا{ ]املائدة: الطريق املستقيم الواضح، َويف الت َّْنزِيل اْلَعزِيز}ِلُكلّ  َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمن ْ

 (.2)ومنهاج الت َّْعِليم َوحَنْومهَا، َوِمْنه منهاج الدراسة [48

مما سبق ميكننا القول: إنَّ املنهاج القرآين هو األسس واألصول اليت وردت يف القرآن 

الكرمي واليت تعترب مرجعًا يهتدي به الناس، أو اخلطة والطريقة املنظمة اليت رمسها القرآن 

 والتعرف على هداَّيته.الكرمي واليت يستنبطها املفسرون واملشتغلون بتدبر القرآن 

 

  

                                                
زهري عبد احملسن ، ت: جممل اللغة، ه (395أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكرَّيء القزويين الرازي)ابن فارس،  (1)

  (.845،ص م1986 ،2، طمؤسسة الرسالة:بريوت) سلطان

 حممد النجار ،حامد عبد القادر  ،أمحد الزَّيت  ،إبراهيم مصطفى  املعجم الوسيط،، ابلقاهرةمع اللغة العربية جم (2)

 (.975ص 2، ، جدار الدعوة )د.م،
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 اثنياا: مدلول املشكالت الرتبوية:

 : تمدلول املشكال

الشني والكاف والالم "( لَ  كَ  وهي مأخوذة من )شَ  مشكالت مجع مشكلة ،

معظم اببه املماثلة. تقول: هذا شكل هذا، أي مثله، ومن ذلك يقال أمر مشكل، كما 

 . (1)"يقال أمر مشتبه

الشكل عند العرب اللوانن املختلطان، ومنه قيل عن اخليل األشكل، وصار يطلق و 

وهو عند األصوليني اْلُمشكل َوُهَو ضد النَّص َمْأُخوذ من َقول على األمر امللتبس املشتبه، 

َكَذا َأي دخل يف أشكاله َوأَْمثَاله َكَما يُ َقال أحرم َأي دخل يف احْلرم   يّ اْلَقاِئل أشكل عل

رَاد ِمْنُه ِبُدُخولِِه يف وأش
ُ
َّت َأي دخل يف الشَتاء وأشأم َأي دخل الشَّام َوُهَو اْسم ملا يْشَتبه امل

رَاد ِإالَّ ِبَدلِيل يَتَميَّز ِبِه من َبني َسائِر األشكال
ُ
 . (2)أشكاله على َوجه اَل يعرف امل

وسيلة  املشكلة هي أمر يلتبس وخيتلط على اإلنسان، فيبحث عنوهذا يعين أن 

 لفهمه وعن سبيل للخروج منه.

                                                
، ت: عبد السالم مقاييس اللغة، ه (395ابن فارس، أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكرَّيء القزويين الرازي) (1)

 .204، ص3ة: ش ك ل، ج(، مادم1979، د.ط، دار الفكر)د.م، حممد هارون 

، 1،د.ط، د.ت(، جدار املعرفة :بريوت) أصول السرخسي، ه (483حممد بن أمحد بن أيب سهل )، السرخسي( 2)

 .168ص
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 مدلول الرتبية: 

 ) . فَاأْلَوَُّل ِإْصاَلُح الشَّْيِء "الرتبية مأخوذة من )َربَّ الرَّاءُ َواْلَباءُ َيُدلُّ َعَلى ُأُصول 

: اْلُمْصِلُح  : اْلَماِلُك، َواخْلَاِلُق، َوالصَّاِحُب. َوالرَّبُّ لِلشَّْيِء. يُ َقاُل َواْلِقَياُم َعَلْيِه. فَالرَّبُّ

َعَتُه، ِإَذا قَاَم َعَلى ِإْصاَلِحَها، واألصل اآلخر لزوم الشيء واإلقامة عليه،  َربَّ ُفاَلٌن َضي ْ

وهو مناسب لألصل األول. يقال أربت السحابة هبذه البلدة، إذا دامت. وأرض 

 . (1)"مرب: ال يزال هبا مطر؛ ولذلك مسي السحاب رابابً 

ُه تَ ْربِ  اُه َوَهَذا ِلُكلِّ َما يَ ْنِمي َكاْلَوَلِد َوالزَّرِْع َوحَنْوِهِ َو)َرابَّ ُه( َأْي َغذَّ  .(2)َيًة( َو )تَ َرابَّ

وعرفها صاحب مفردات القرآن ِبهنا: إنشاء الشيء حااًل فحااًل إىل حّد 

يرّبين التمام، يقال َربَُّه، وراّبه وَرب ََّبُه.وقيل: )ألن يرّبين رجل من قريش أحّب إيّل من أن 

 .(3)رجل من هوازن(

                                                
 ) بتصرف(.382_381، ص2، جمقاييس اللغةابن فارس، ( 1)

: يوسف ، تالصحاح خمتار، ه (666زين الدين أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي )، الرازي (2)

  .117ص ،)م1999/ه  1420، 5ط الدار النموذجية، -املكتبة العصرية : صيدا –بريوت ) الشيخ حممد

: صفوان عدانن ت املفردات يف غريب القرآن، ه (502أبو القاسم احلسني بن حممد ) ،الراغب األصفهاىن (3)

  .336، ص1جه(، 1412، 1، طالدار الشامية - دار القلم :بريوت) الداودي
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 .(1)"الرتبية هي تبليغ الشيء إىل كماله شيئاً فشيئاً "وقال البيضاوي: 

عندما حكى قول فرعون:}أملَْ نُ َربَِّك ِفيَنا   وقال تعاىل يف قصة موسى

ما أنت الذي ربيناه فينا ويف "قال ابن كثري:  ، [18] الشعراء:  اآليةَولِيًدا َولَِبْثَت ِفيَنا {

 .(2)"بيتنا وعلى فراشنا، وأنعمنا عليه مدة من السنني

 وابلرجوع إىل األصول اللغوية جند أن لكلمة "الرتبية" أصوالً لغوية ثالثة:

ُتْم ِمْن راًِب لِيَ ْربُ َو يف أَْمَواِل النَّاِس  .1 راب يربو، مبعىن: زاد ومنا:}َوَما آتَ ي ْ

{]الروم:   [.39َفال يَ ْربُو ِعْنَد اَّللَِّ

 ريب، مبعىن: نشأ وترعرع.راب ي .2

 .(3)رب يرب، مبعىن: أصلحه وتوىل أمره، وساسه وقام على رعايته .3

 

                                                
، أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،ه (685)  صر الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر بن حممد الشريازي، انالبيضاوي (1)

  .51، ص1(، جه 1418، 1ط ،دار إحياء الرتاث العريب :بريوت) حممد عبد الرمحن املرعشليت: 

 ، تفسْي القرآن العظيم ،ه (774البصري الدمشقي ) أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي ،ابن كثري (2)

( ه 1419 ،1، ط دار الكتب العلمية، منشورات حممد علي بيضون :بريوت) : حممد حسني مشس الدينت

  .443، ص3ج

ص  ،ه( 1421م /  1200دار الفكر العريب،)د.م،  ،مناهج الرتبية أسسها وتطبيقاهتا ،على أمحد ،مدكور (3)

29. 
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 "ومن هنا يتبني أن كلمة تربية يف االشتقاقات العربية حتمل املعاين اآلتية:

 النمو والزَّيدة، كما يف راب يربو.  .1

 يريب على وزن رمى، يرمي. -التنمية والتغذية، كما يف رىب  .2

 . (1)والتوجيه،كما يف رىّب يريّب على وزن غّطى يغّطي"اإلصالح  .3

وابلنظر يف ما سبق نستخلص أن مايتعلق هبذا البحث من املدلوالت السابقة هو 

 ماكان مبعىن اإلصالح والتنمية والرعاية، وبعضها يكمل معىن بعض. 

م وأنّوه إىل أن علماء النفس والرتبويني قد وصفوا مصطلح الرتبية ابلشمول وعد

ن كل عصر ألاالستمرارية والثبات، وقرروا أنه "ليس للرتبية اصطالح مستمر واثبت؛ 

يتجدد فيه معىن الرتبية، أما يف عصران فقد عرفها علماء ااملسلمني أهنا: تنشئة الفرد وإعداده 

على حنو متكامل يف مجيع اجلوانب العقدية والعبادية واألخالقية، والعقلية والصحية، وتنظيم 

كه وعواطفه يف إطار كلي يستند إىل شريعة اإلسالم، من خالل الطرق واإلجراءات سلو 

 .(2)اليت تقبلها الشريعة"

                                                
، )قطر: 128، كتاب األمة، العدد مع األطفال تربوايا  تعامل الرسول الصغري، حصة بنت حممد بن فاحل،  (1)

 )بتصرف يسري(.33م(، ص2008ه/1429مطابع الراية، 

، 1، )د.م، مكتبة الرشد انشرون، طأصول الرتبية الوقائية للطفولةينظر، ابنبيلة، حسني عبدهللا،  (2)

 .16-15م(،ص 2009
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وهذا تعريٌف للرتبية اإلسالمية، وليس للرتبية مبعناها املتنوع الشامل الذي اليتقيد 

 بصبغة أو ثقافة معينة. 

، وخمتلف، وقد الحظت الباحثة أن مدلول الرتبية االصطالحي واسع فضفاض

حيث مل يتم االتفاق على تعريف واحد، بل هناك تعريفات كثرية للرتبية اختلفت ابختالف 

نظرة املربني وفلسفتهم يف احلياة، وتنوعت بتنوع معتقداهتم اليت يدينون هبا وبيئتهم اليت 

 يعيشون فيها.

من وقد وجد منذ القدم وإىل أَّيمنا هذه أنه من الصعب االتفاق على نوع واحد 

الرتبية تكون صاحلة جلميع البشر، ويف مجيع اجملتمعات، وحتت كل األنظمة، ويف ظل كل 

واالجتماعية، وابلرغم من ذلك فال تزال الرتبية تتناول  املؤسسات السياسية واالقتصادية

 مبعىن التطور والتقدم والرتقي والزَّيدة والنمو والتنمية والتنشئة.

وفن، علم البد أن نتعلم أصوله وقواعده ونعرف قوانينه، وهذا يؤكد أنَّ الرتبية علم 

 . (1)وفن البد أن نتقن آلياته وأساليبه كي نوظفه توظيًفا إجيابًيا وبناًء يف واقعنا

                                                
)القاهرة: الراية للنشر فن تربية األبناء) كيف نريب أبناءان تربية نفسية سليمة؟( ظر، مدين، صاحل عبد الكرمي، ين (1)

 .18م(، ص2011والتوزيع، 
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وعلى الرغم مما سبق فمن أمشل التعاريف للرتبية أهنا "عملية بناء األبناء شيئاً فشيئاً 

بناء(؛ ألهنا تعين بذل اجلهد، ووضع الشيء (إىل حد التمام والكمال، وعرب عنها بكلمة 

يف مكانه، ومتابعة النظر إليه ابلرعاية واإلصالح بعيًدا عن اإلمهال؛ وعرب بكلمة )شيئًا 

فشيًئا(: على سبيل التدرج وأن ما أمكن حتقيقه اليوم ميكن أن حيقق غًدا، و)إىل حد التمام 

سك بشرع هللا من ذاته وحياسب إىل أن يتمالبن والكمال(: هو احلد الذي يصل فيه ا

 .    (1)نفسه بنفسه ويراقبها ويتابع تربية نفسه"

وهذا التعريف ينبثق من الرؤية اإلسالمية، وال خيلو من مالحظات تتعلق ابملفردات 

 الواردة فيه. 

وميكننا القول: إن املشكالت الرتبوية هي الصعوابت والعقبات اليت تقف حجر 

وحتول دون حتقيق أهدافه الرتبوية، فيحتاج إىل معرفة سبل ووسائل  عثرة  يف طريق املريب،

 معاجلتها واخلروج منها.

لألبناء هو  كما  ميكننا القول: إن املنهاج القرآين يف عالج املشكالت الرتبوية 

الطريقة أو اخلطة اليت رسم معاملها القرآن الكرمي، واليت تعني املريب يف عالج، ما يواجهه 

                                                
م، 1990، 3مكة املكرمة: دار طيبة، طمنهج الرتبية النبوية للطفل )سويد، حممد نور عبد احلفيظ،  (1)

 . 28-27ه (ن ص1410
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تربوية تعيقه أثناء الرتبية، ولن يتأتى ذلك للمريب إال إذا كان قدوة ألبنائه،  من مشكالت

 قال: قال  فاألبناء يقلدون الوالدين يف كل شئ ، والدليل على ذلك حديث أيب هريرة

 :‹‹ كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو ميجسانه، كمثل البهيمة

")فأبواه( أي: املولود، والفاء جواب شرط مقدر، ،(1)‹‹ى فيها جدعاءتنتج البهيمة هل تر 

أي: إذا تقرر ذلك فمن تغري كان بسبب أبويه، إما بتعليمهما إَّيه أو ترغيبهما فيه، أو 

 .(2)كونه تبًعا هلما يف الدين"

فاحلديث يدل على أن كل مولود يولد على الفطرة، وهي كمال اخِللقة واخلُُلق، 

الدين هي من تؤثر على تلك الفطرة، فإما أن تزيد من نقائها وتؤكدها، وإما أن وتربية الو 

وحتيد هبا عن الطريق الذي فطرها هللا عليها، وقد علق القرطيب  تغري من توجهها وتبدهلا،

يريد أن أبويه مها اللذان « فأبواه يهودانه أو ينصرانه»على هذا احلديث بقوله: "قوله 

                                                
اجلامع الصحيح املسند املختصر من ه(، 256، أبو عبدهللا حممد بن إمساعيل بن بردزبه اجلعفي )البخاري (1)

ه/ 1407، 3، ت: مصطفى ديب البغا )بريوت: دار ابن كثري، طأمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه

  (.1358رقم )100، ص2م( كتاب اجلنائز، ابب ما قيل يف أوالد املشركني، ج1987

، ت:رضوان جامع التوشيح شرح اجلامع الصحيحه ( ،  911السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر) (2)

 ) بتصرف يسري(.1133، ص 3، ج(م1998/ه  1419، 1مكتبة الرشد، ط: لرَّيض)ا رضوان
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وما خلق عليه من اإلميان إىل دين اليهودية والنصرانية وحيتمل ذلك يصرفانه عن الفطرة 

 وجهني:

 أحدمها: أهنما يرغبانه يف اليهودية أو النصرانية وحيببان ذلك إليه حَّت يدخالنه فيه.

ا هلما يف الدين يوجب احلكم له حبكمهما فيسنت بسنتهما والثاين: أن كونه تبعً 

وارثهما، والذي يقتضيه هذا احلديث كونه تبعا هلما، وإن ويعقد له عقد الذمة بعقدمها له وي

 .(1)اختلفت أدَّيهنما"

 :  اثلثاا:التعريف بسورة يوسف

 امسها: .أ

، فقد ذكر اإلمام ابن   االسم الوحيد هلذه السورة هو سورة يوسف"

أول من قدم املدينة  (2)حجر رمحه هللا يف كتاب اإلصابة أن أاب رافع بن مالك

يوم العقبة، ووجه تسميتها ظاهر   يعين بعد أن ابيع النيب  بسورة يوسف

                                                
املنتقى  ه (474أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجييب القرطيب الباجي األندلسي )( 1)

  .(33 /2) (ه  1332، 1ط جبوار حمافظة مصر -مطبعة السعادة )شرح املوطإ

وََكاَن نَِقيًبا قتل  ،رَافع ْبن َمالك ْبن العجالن ْبن َعْمرو ْبن َعامر ْبن ُزرَْيق أَبُو َمالك َلُه ُصْحَبة ممَّن شهد العقبتني (2)

الُبسيت  الدارمي أبو حاُت ن، ابن حبان، حممد بن حبان بن أمحد وابناه رِفَاَعة وَخاِلد بدرَّي ،يَ ْوم أحد َشِهيداً 

 .123،ص 3ج  ،الثقات ه (354)
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كلها ومل تذكر قصته يف غريها، وقيل إن ألر اسم    ألهنا قصت قصة يوسف

السورة أي هذه السورة املسماة ألر، ولكن األول أقوى؛ ألن الثاين مل يذكره 

ا من السور وألن كثريً  معظم املفسرين املشهورين ممن يعتد بقوهلم يف تفاسريهم،

 .(1)"بدأت ِبلر ومل يرد تسميتها بذلك

 سبب نزوهلا: .ب

وجيوز أن يكون املعىن ذكر أبو جعفر النحاس يف سبب نزول السورة قوله:" 

إان أنزلنا خرب يوسف وهذا أشبه ابملعىن ألنه يروى أن اليهود قالوا سلوه مل انتقل آل 

ل وعز هذا مبكة موافقا يعقوب من الشام إىل مصر وعن خرب يوسف فأنزل هللا ج

ملا يف التوراة وفيه زَّيدة ليست عندهم فكأن هذا النيب صلى هللا عليه وسلم إذ اخربهم 

.(2) ومل يقرأ كتااب قط"

                                                
التفسْي املوضوعي لسور القرآن الكرمي خنبة من علماء التفسري وعلوم القرآن إبشراف د. مصطفى مسلم،  (1)

 .503، ص3م( اجمللد2010، 1ط )الشارقة، جامعة الشارقة،

جامعة أم  ،ه (، معاين القرآن، ت: حممد علي الصابوين)مكة املكرمة338أمحد بن حممد ) النحاس، أبو جعفر (2)

 .396، ص3ج ه(1409، األوىل، 1ط ،القرى
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ملسألة    وذكر اإلمام الطربي رمحه هللا  أن هذه اآلية نزلت على رسول هللا

قال: قالوا: َّي رسول هللا، لو    أصحابه إَّيه أن يقّص عليهم، فعن ابن عباس

. (1)قصصت علينا، قال: فنزلت:}حَنُْن نَ ُقّص َعَلْيَك أْحَسَن الَقَصِص{

واختلف  العلماء يف سبب تسميتها ِبحسن القصص فقيل: مساها أحسن 

القصص ألنه ليست قصة يف القرآن تتضمن من العرب واحلكم والنكت ما تتضمن 

وإغضائه   ،يوسف إخوته ، وصربه على أذاهم هذه القصة، وقيل: حلسن جماورة

لتقاء هبم عن ذكر ما تعاطوه، وكرمه يف العفو عنهم، وقيل : أحسن القصص العند ا

حنن نقص عليك أحسن القصص مبا أوحينا إليك  )هاهنا مبعىن أعجب، وقيل:

وهو أحسن  -هذا القرآن ( فبإحيائنا هذا القرآن إليك قصصنا عليك هذا القصص 

 .(2)وهو جزء من القرآن املوحى به -القصص 

                                                
، جامع البيان يف أتويل القرآن ،ه (310أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، )، الطربي (1)

حديث صحيح /94 ، ص1(، جم 2000/ه  1420، 1، طمؤسسة الرسالة )بريوت:أمحد حممد شاكرت: 

 وقال: صحيح اإلسناد.يف املستدرك، ( واحلاكم 86أخرجه البزار يف مسند سعد )

 الكشف والبيان عن تفسْي القرآنه (، 427الثعليب، أبو إسحاق أمحد بن حممد بن إبراهيم) ينظر، (2)

، 1ط، دار إحياء الرتاث العريب :بريوت)دقيق: األستاذ نظري الساعديمراجعة وت، ت: اإلمام أيب حممد بن عاشور

 .120، ص9،جوالقرطيب، 1970، صيف ظالل القرآنوقطب،  /197، ص5( جم 2002/ه 1422
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عن   أما اإلمام القرطيب رمحه هللا فقد ذكر أن اليهود سألوا رسول اَّللَّ 

 .(1)فنزلت السورة"  قصة يوسف

ويقول سيد قطب يف الظالل متحداًث عن زمن النزول: "هذه السورة مكية 

 يف تلك الفرتة احلرجة اليت حتدثنا عنها يف سورة يونس  نزلت بعد سورة هود

 ويف تقدمي سورة هود   َيْ دَ نَ بني عام احلزن مبوت أيب طالب وخدجية س 

  وبني بيعة العقبة األوىل مث الثانية اليت جعل هللا فيهما لرسول هللا  رسول هللا

رة إىل املدينة، وعلى وللعصبة املسلمة معه وللدعوة اإلسالمية فرًجا وخمرًجا ابهلج

هذا فالسورة واحدة من السور اليت نزلت يف تلك الفرتة احلرجة يف اتريخ الدعوة 

 .(2)"العصبة املسلمة معه يف مكةو   ويف حياة رسول هللا

                                                
اجلامع ، ه (671مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي )، القرطيب (1)

ه  1384، 2، طدار الكتب املصرية  :القاهرة)  أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، ت: ألحكام القرآن 

 .118ص ،9(، جم1964/

، 4م(،ج1988، 15)د.م، دار الشروق، ط يف ظالل القرآن، إبراهيم حسني الشاذيلسيد  قطب، (2)

 .1949ص
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والشك أن ماذكره سيد قطب ال عالقة له ِبسباب النزول، ولكنه يصف املرحلة 

نزلت يف مكة بني عام احلزن وبيعة العقبة، وهذا يرجح الزمنية اليت نزلت فيها السورة، وأهنا 

 يف هذه الفرتة الذكر لليهود. هرأي اإلمام الطربي، ألن

 وخالصة ما سبق أن يف سبب نزول السورة رأيني:

 الرأي األول: رأي اإلمام القرطيب، أن سؤال اليهود هو سبب نزول السورة.

 هو سبب نزول السورة.   صحابةالرأي الثاين: رأي اإلمام الطربي، أن سؤال ال

 

 والرأي الثاين أقرب، وذلك لألسباب اآلتية: 

أن   هم من طلبوا من الرسول   أن رواية اإلمام الطربي ِبن الصحابة .1

يقص عليهم فنزلت السورة صحيحة اإلسناد وقد رواها سعد بن أيب 

طلبوا  ، أما رواية اإلمام القرطيب ِبن اليهود هم من   وقاص وابن عباس

ذكرها أبو جعفر النحاس يف كتابه فقد أن يقص عليهم   من الرسول

دون إسناد.

.  أن وقت نزول السورةكان بني عام احلزن وبيعة العقبة األوىل وهي فرتة

فيها إىل نزول مثل هذه السورة لتسلية قلبه   حرجة احتاج النيب

والتخفيف عنه. 
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أقرب للعهد النبوي من املفسرين أن هذا القول قول اإلمام الطربي، وهو  .3

  الذين جاءوا من بعده.

.  أن وقت نزول السورة قبل اهلجرة واليهود ذكروا يف املدينة فكيف يكون

 ؟ اليهود هم من طلبوا ذلك من الرسول



 عدد آايهتا: .ج

مائة وإحدى عشرة آية ابتفاق أصحاب العد   عدد آَّيت سورة يوسف

، ذكر اإلمام الداين ذلك بقوله:وهي يف األمصار، ومل خيتلف القراء واملفسرون يف ذلك

 .(1)مئة وإحدى عشرة آية ليس فيها اختالف

      حماور السورة ومقاصدها: .د

:"وصف الكتاب ابإلابنة لكل  قال اإلمام البقاعي يف مقصود سورة يوسف

يوجب اهلدى ملا ثبت فيما مضى، أييت يف هذه السورة من متام منزله غيًبا وشهادة ما 

                                                
، ت: غامن قدوري آي القرآنالبيان يف عّد ه (، 444عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر ) الداين، أبو عمرو( 1)

 .167ص ، م(1994ه /1414، 1احلمد )الكويت: مركز املخطوطات والرتاث، ط
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ومشول قدرته قواًل وفعاًل، وهذه القصة كما ترى أنسب األشياء هلذا املقصود وأدلُّ عليه من 

 . "(1) ما يف آخرها فلذلك مسيت سورة يوسف

 ما أييت:وموضوعاهتا   ومن مقاصد سورة يوسف

)الربوبية،  قررت السورة قضية التوحيد ِبنواعه الثالثة:مقصد التوحيد، حيث  .1

 واأللوهية، واألمساء والصفات( من خالل األحداث اليت مر هبا سيدان يوسف

 ،كما يف  ، واستخدمت القصة بكل خصائصها لرتسيخ هذه العقيدة 

  ، وقولهوصاحيب السجن  احلوار العقدي الذي دار بني سيدان يوسف

}ِإيّنِ تَ رَْكُت ِملََّة قَ ْوم  اَل يُ ْؤِمُنوَن اِبَّللَِّ َوُهْم اِبآْلِخرَِة ُهْم َكاِفُروَن{}َوات َّبَ ْعُت ِملََّة :

آاَبِئي ِإبْ رَاِهيَم َوِإْسَحاَق َويَ ْعُقوَب َما َكاَن لََنا َأْن ُنْشرَِك اِبَّللَِّ ِمْن َشْيء  َذِلَك ِمْن 

َنا وَ  ( ََّيَصاِحيبَِ 38َعَلى النَّاِس َوَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس اَل َيْشُكُروَن )َفْضِل اَّللَِّ َعَلي ْ

ٌر أَِم اَّللَُّ اْلَواِحُد اْلَقهَّاُر{ ْجِن أَأَْراَبٌب ُمتَ َفّرُِقوَن َخي ْ إىل  [39، 38،37]يوسف: السِّ

كذلك أتكيد احلاكمية هلل سبحانه كما يف اآلية:}ِإِن احْلُْكُم ِإالَّ و ، آخر اآلَّيت

  [67]يوسف: َّللَِِّ َعَلْيِه تَ وَكَّْلُت َوَعَلْيِه فَ ْليَ تَ وَكَِّل اْلُمتَ وَكُِّلوَن{ 

                                                
مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد ه  ( ، 885البقاعي، أبو احلسن برهان الدين إبراهيم بن عمر الشافعي )   (1)

 .185، ص2م، ج1987، 1الرَّيض، ط –، ت: د. عبد السميع حممد أمحد حسنني مكتبة املعارف السور
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تضمنت هذه السورة الكرمية الكثري من العرب مقصد الوعظ، حيث  .2

ا جيعلها حبرًا يزخر ابلقواعد واملواعظ والدروس الرتبوية واألخالقية املهمة م

املشكالت الرتبوية بشكل خاص والعقدية واألصول العملية يف معاجلة 

واالجتماعية واألخالقية، لذلك ختمت بقوله تعاىل:} َلَقْد َكاَن يف َقَصِصِهْم 

َرٌة أِلُويل اأْلَْلَباِب{   [.111]يوسف: ِعب ْ

ى لسان سيدان ختللها بعض احِلَكم علمقصد تقرير احِلكم، حيث  .3

[، 67اْلُمتَ وَكُِّلوَن{ ]يوسف: قوله:}َعَلْيِه تَ وَكَّْلُت َوَعَلْيِه فَ ْليَ تَ وَكَِّل ك   يعقوب

:}ِإنَُّه َمْن يَ تَِّق َوَيْصربْ فَِإنَّ اَّللََّ اَل ُيِضيُع َأْجَر   وقول سيدان يوسف

 .(1)[90]يوسف: اْلُمْحِسِننَي{ 

السورة جواز اختاذ تضمنت مقصد األخذ ابألسباب، حيث  .4

مع  األسباب اجلائزة للنجاة ، واخلروج من املآزق كما فعل سيدان يوسف

السجني الذي ظن أنه سينجو فطلب منه أن يذكره للملك، أماًل يف اخلروج 

ُهَما اذُْكْرين ِعْنَد َربَِّك  من السجن، قال تعاىل :}َوقَاَل لِلَِّذي َظنَّ أَنَُّه اَنج  ِمن ْ

                                                
حترير املعىن »التحرير والتنوير ، ه (1393حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر التونسي )، بن عاشورينظر ا (1)

(، ه1384، د.ط، الدار التونسية للنشر)تونس:  «السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسْي الكتاب اجمليد

  .200، ص12ج
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، وكذلك جواز كتمان النعمة وعدم التحدث هبا أمام من [42{]يوسف: 

 خيشى حسده.

   يوسف اجتمعت لسيدان يوسفمقصد الصرب، حيث  .5

درجات الصرب كلها، فصرب على قضاء هللا وقدره ملا رماه إخوته يف اجلب، 

وصرب عن معصية هللا ابمتناعه عن امرأة العزيز، مع توفر كل املغرَّيت للوقوع 

صرب على طاعة هللا ومل ينَس واجب الدعوة إىل توحيد هللا يف املعصية، و 

 .  (1)واإلخالص له رغم مصابه وتعرضه للظلم وبني أسوار السجن

اليت أخذت ، والفوائد اجلليلة زاخرة ابملقاصد العظيمة  يوسف وسورة

فألفوا الكتب  ابلقرآن الكرمي حظًا وافرًا من اهتمام علماء التفسري واملشتغلني

 والبحوث النافعة يف شَّت اجملاالت. 

 

 

 

 

                                                
دار الفكر املعاصر،  :دمشق)، التفسْي املنْي يف العقيدة والشريعة واملنهجالزحيلي، وهبة بن مصطفى،  ينظر،(1)

 .(ه  1418، 2ط
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ة و : املبحث األول  عالجها معامل املنهاج القرآين يف مشكلة الَغْير

 ويشتمل على أربعة مطالب:

 املطلب األول: تعريف الَغرْية. 

 املطلب الثاين:أنواع الَغرْية. 

 املطلب الثالث: أسباب الَغرْية.

 املنهاج القرآين يف عالج الَغرْية.معامل املطلب الرابع: 
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ة: املطلب األول  تعريف الَغْير

الغني والياء والراء أصالن صحيحان، يدل أحدمها "من:)غَ َي َر(  ةالَغرْية مأخوذ

 .(1)"على صالح وإصالح ومنفعة، واآلخر على اختالف شيئني

ه وتغريه، يقال غار عن حاله يعين تبدل يءءوهذا يعين أنه يدل على حتوُّل الش

 .  (2)الرجل على امرأته وتغار هي عليه، وكذلك ِغرَيُ الدهر أحداثه وحتوالته

نستخلص مما سبق أن الَغرية يف اللغة تعين تبدل احلال وتغرّيه وحتّوله، أما تعريفها 

 .(3)كراهة شركة الغري يف حقه"إلمام اجلرجاين رمحه هللا:"  قال ااصطالحاً فهي كما 

                                                
 .403ص ،4ج، مقاييس اللغةابن فارس،  (1)

مكتب حتقيق الرتاث يف  ، ت:القاموس احمليطه ( 817د الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب ) جمالفريوزآابدى،  (2)

، 8مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ط :بريوت) سالة، إبشراف: حممد نعيم العرقُسوسيمؤسسة الر 

 )بتصرف(. 453، ص1(، فصل الغني جم 2005 /ه   1426

، د.ط ، دار الفضيلة :قليوب)حممد صديق املنشاوي : ت ،التعريفات (،ه 816)حممد بن علي ، اجلرجاين (3)

  (.1308)ابب الغني رقم: 137د.ت(، ص
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وقال الراغب األصفهاين: ، (1)على هذا التعريف أيًضا أبو البقاء الكفويوتبعه 

 .(2)الغرية ثوران الغضب محاية على أكرم احلرم، وأكثر ما تراعى يف النساء""

وَغرية األبناء عند علماء النفس والرتبويني عبارة عن مشاعر فطرية، وحالة انفعالية 

التملك واحلزن واخلوف والقلق والعدواة، مركبة من انفعاالت الغضب والكراهية وحب 

ِبهنا شعور مؤمل يظهر يف حاالت كثرية مثل والدة طفل جديد لألسرة، أو خيبة  وتوصف

أمل بعض األبناء دون غريهم وعدم حتقيق رغباهتم، أوجناح بعض األبناء دون اآلخرين يف 

اإلخفاق احلصول على تلك الرغبات، أو شعور بعض األبناء ابلنقص الناتج عن 

 .(3)والفشل

 

 

                                                
الكليات معجم يف املصطلحات والفروق ه (، 1094أبو البقاء الكفوي، أيوب بن موسى احلسيين احلنفي ) (1)

  فصل الغني. 671صد.ط، د.ت(،  ،ؤسسة الرسالة)بريوت: م حممد املصري -، ت: عدانن درويش اللغوية

 ،د.ط،  دار السالم :القاهرة) اليزيد أبو زيد العجميد. أبو  ت: ،الذريعة إىل مكارم الشريعة ،الراغب األصفهاىن (2)

  )بتصرف(.244(، صم 2007 /ه   1428

)د.م، دار اقرأ،  ،اًلضطراابت واملشكالت لدى األطفال أسباهبا وعالجها، مروى بنت حممد، العجيانينظر،  (3)

لقاهرة: دار )ا ؟كيف تتغلب على مشاكل الطفل النفسية ،أمين حممد ،عادل ، و42ص(، م2013، 1ط

 .75ص (،م2008 ،1مشارق، ط
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 مما سبق نستخلص ما أييت:

أنَّ الغرية شعور فطري جيتاح كيان اإلنسان يف كل مراحل حياته، وميكن  .1

 أن يكون حمموًدا أو مذموًما.

ابلنريان املشتعلة يف  اأهنا تكون ِبسباب خارجة عن اإلرادة، وميكن وصفه .2

 احلشا.

إجيابًيا أو سلبًيا؛ نظرًا لطبيعة أهنا تدفع اإلنسان إىل سلوك ما، قد يكون  .3

 تلك العوامل اليت أتثر هبا داخلًيا سواء كان شعورًا إرادًَّي أو الإرادًَّي.

ابنتهاء هذا املطلب ينتهي احلديث عن مفهوم الَغرية واملقصود هبا، وأييت يف 

 املطلب القادم  احلديث عن أنواعها.
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 أنواع الَغْية: املطلب الثاين

وهي من أمور الطباع والفطرة اليت فطر هللا البشر عليها، مثل  فطريةالغرية 

 غرية النساء بعضهن من بعض، وغرية األقران.

أنه قال:   ومنها قصة أمنا عائشة رضي هللا عنها، ففي الصحيحني عن النيب

أوال يغار مثلي على »: شة، ملا كسرت القصعة، وقالت عائ«كلوا، غارت أمكم»

ويف احلديث: إشارة إىل عدم مؤاخذة "بن رجب يف شرح هذا احلديث:، قال ا«مثلك؟

الغرية مبا يصدر منها ألهنا يف تلك احلالة يكون عقلها حمجواب بشدة الغضب الذي 

 .(1)"أاثرته الغرية

يف تفسري اآلية التالية:}َوَهْل َأاَتَك َحِديُث   وكذلك ما روي عن موسى

َها ِبَقَبس  9ُموَسى ) ( ِإْذ رََأى اَنرًا فَ َقاَل أِلَْهِلِه اْمُكُثوا ِإيّنِ آَنْسُت اَنرًا َلَعلِّي آتِيُكْم ِمن ْ

[.10، 9]طه: َأْو َأِجُد َعَلى النَّاِر ُهًدى { 

ا حني قضى األجل وغريه أن هذ  وحكى اإلمام القرطيب عن ابن عباس

  وكان موسى وسار ِبهله، وهو مقبل من مدين يريد مصر وقد أخطأ الطريق،

                                                
 عمدة القاري شرح صحيح البخاريه (، 855العيىن، أبو حممد بدر الدين حممود بن أمحد الغيتاىب احلنفى) (1)

 .209 ، ص20ج ، د.ط، د.ت(دار إحياء الرتاث العريب :بريوت)
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فأخطأ  ويفارقهم ابلنهار غرية منه لئال يروا امرأته، ،رجاًل غيورًا يصحب الناس ابلليل

 .(1)الرفقة ملا سبق يف علم هللا تعاىل وكانت ليلة مظلمة

كان رجاًل غيوراً،  إن موسىوكذلك ذكره البغوي يف التفسري :"وقيل 

وكان يصحب الرفقة ابلليل ويفارقهم ابلنهار، لئال ترى امرأته، فأخطأ مرًة الطريق 

يف ليلة مظلمة شاتية ملا أراد هللا عز وجل من كرامته، فجعل يقدح الزند، فال يوري، 

فأبصر انراً من بعيد عن يسار الطريق من جانب الطور، } فقال ألهله امكثوا { 

 .(2)قيموا"أ

أو ، ا كون حممودً يقد ، لذلك فإنه سبق القول ِبن الَغرية شعوٌر فطري

 ، لذلك ُخّصص هذا املطلب للبحث يف أنواعها، وهي كاآليت :امذمومً 

الغرية احملمودة، وهي ما وافقت غرية هللا سبحانه، وجاءت بذكرها السنة  .1

 املطهرة، وهي الغرية الشرعية الثابتة.

أنه أغري من غريه من املؤمنني، وأن املؤمن يغار، وهللا حيب   وقد بني الرسول

قال:   الغرية، وذلك يف الريبة، وإذا انتهكت حمارم هللا، فقد ورد يف حديث أيب هريرة

وإن املؤمن يغار، وغرية هللا أن أييت املؤمن ما حرم هللا  :" إن هللا يغار، قال رسول هللا

                                                
 .171ص ،11ج ،اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (1)

 (.1414، رقم:)256، ص3، جالتنزيل يف تفسْي القرآنمعامل البغوي، ( 2)
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: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجاًل مع امرأيت لضربته ابلسيف ، وعن املغرية، قال(1)تعاىل"

أغري منه، وهللا أغري  فقال: "أتعجبون من غرية سعد، ألان   غري مصفح، فبلغ ذلك النيب

 .(2)مين"

 وعلق ابن القيم على هذه القصة بقوله:" وهذا حيتمل معنيني:

جائز له فيما بينه على ما حلف عليه سعد أنه   أحدمها: إقراره وسكوته

 وبني هللا، وهنيه عن قتله يف ظاهر الشرع، وال يناقض أول احلديث آخره.

أال تسمعون »قال ذلك كاملنِكر على سعد، فقال:   والثاين: أن رسول هللا

يعين: أان أهناه عن قتله، وهو يقول: بلى والذي أكرمك ابحلق، « إىل ما يقول سيدكم

ذه املخالفة، وأنه شدة غريته، مث قال: أان أغري منه، وهللا مث أخرب عن احلامل له على ه

أغري مين. وقد شرع إقامة الشهداء األربعة مع شدة غريته سبحانه، فهي مقرونة حبكمة 

ومصلحة ورمحة وإحسان، فاهلل سبحانه مع شدة غريته أعلم مبصاحل عباده، وما شرعه 

                                                

أبو (، ومسلم، 4925، رقم: )2002، ص5، كتاب النكاح، ابب الغرية جيف صحيحه أخرجه البخاري (1)

املسند الصحيح املختصر من السنن بنقل العدل عن ه(، 261احلسني بن احلجاج القشريي النيسابوري )
، ت: حممد فؤاد عبد الباقي) بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، وسلم  العدل إىل رسول هللا صلى هللا عليه

  (.2761، رقم: )2114، ص4كتاب التوبة، ابب غرية هللا تعاىل وحترمي الفواحش،جد.ط، د.ت(  
 (.6846رقم:)371ص ،8ج فقتله، ابب من رأى مع امرأته رجاًل كتاب احلدود،   ،يف صحيحه البخاريأخرجه  (2)
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لقتل، وأان أغري من سعد وقد هنيته عن هلم من إقامة الشهود األربعة دون املبادرة إىل ا

 .(1)"كال األمرين، وهو األليق بكالمه وسياق القصة    قتله، وقد يريد رسول هللا

ومن الغرية احملمودة تلك الغرية املطلوبة بني األبناء، وهي ما تدفعهم للتنافس 

يت تشحذ فيما بينهم رغبة يف إثبات ذواهتم وإرضاء لوالديهم، وكذلك غرية الطالب ال

أنه عند فتح مكة قسم اجليش حبسب   ورد يف سرية نبيناقد اهلمم وتدفعهم للتفوق، و 

األلوية والراَّيت بقديد ودفعها للقبائل كما    االنتماء القبلي، فقد عقد رسول هللا

ولبين كعب  ،و ألسلم لواءين ،ولبين غفار راية ،أييت: أعطى لبين سليم لواء و راية

وألشجع  ،وجلماعة أسلموا من بكر لواء ،وجلهينة أربعة ألوية ،وملزينة ثالثة ألوية ،راية

 .(2)لواءين

الغرية املذمومة، وهي الغرية يف مباح ال ريبة فيه، فهي مما ال حيبه هللا  .2

 تعاىل، بل ينهى عنه إذا كان فيه ترك ما أمر هللا.

                                                
مكتبة املنار اإلسالمية،  الكويت:مؤسسة الرسالة، )بريوت:  ،زاد املعاد يف هدي خْي العبادابن قيم اجلوزية،  (1)

 .366، ص5(  جم1994ه  /1415، 27ط

، اعتىن به وراجعه الدكتور: أمحد عوض أبو الشباب ) بريوت:املكتبة العصرية، حممد رسول هللارضا، حممد رشيد،  (2)

 م(.2006ه /1427د.ط، 
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نَ ُعوا ِنَساءَُكُم اْلَمَساِجَد، اَل متَْ :»يف حديث يرويه ابن عمر  وهلذا قال النيب

ٌر هَلُنَّ  ، فمن منع إماء هللا مساجد هللا غريًة، فغريته مذمومة ال (1)« َوبُ ُيوتُ ُهنَّ َخي ْ

فالغرية اليت  إنَّ مَن الغرية ما حيب هللا، ومنها ما يكره هللا،» :  كما قال،حممودة

 .(2)«هللا الغرية يف غري ريبةحيبها هللا الغرية يف الريبة، والغرية اليت يكرهها 

الغرية غرياتن فغرية حيبها هللا » :قال  أن رسول هللا عن كعب بن مالك 

َّي رسول هللا ما الغرية اليت حيب هللا؟ قال: أن تؤتى معاصيه أو : قلنا .وأخرى يكرهها هللا

 . )3)«ُكْنِههتنتهك حمارمه. قلنا: ما الغرية اليت يكرهها هللا؟ قال: غرية أحدكم يف غري  

ومن الغرية املذمومة ما تدفع صاحبها ألفعال منافية لألخالق والدين 

 كالتجسس والشك وسوء الظن وقد تصل إىل القتل .

                                                
 (. 5468رقم:) 337، ص9جأخرجه أمحد يف مسنده، مسند عبد هللا بن عمر،  (1)

وصححه األلباين يف صحيح  ،( وقال إسناده حسن لغريه23747( رقم )156 /39رواه أمحد يف مسنده ) (2)

سنن النسائي من حديث جابر ابن عتيك، قال عنه السندي: أنصاري أوسي شهد بدرًا واملشاهد، وقال ابن 

 ( إسناده جيد.25/108امللقن يف شرح البخاري )

د ورد يف مسن /(735 ، رقم :)365ص، 2، ج ، ابب ذكر الغرية على النساءرواه اخلرائطي يف اعتالل القلوب (3)

عن أيب بكرة، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " من  20377( حديث رقم: 12/34اإلمام أمحد )

قتل معاهًدا يف غري كنهه، حرم هللا عليه اجلنة "، قال أبو عبد الرمحن: " كنهه: حق "، وكذلك ورد يف صحيح 

وقته الذي جيوز قتله فيه حني ال عهد  ( نفس احلديث )يف غري كنهه(: أي يف غري635 /2الرتغيب والرتهيب )

 له.
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أما ابن القيم فقد قسم الغرية على حنو خمتلف عما ذكر سابًقا فقال :" الغرية 

غرية للمحبوب وغرية عليه، فأما الغرية له فهي احلمية له والغضب له إذا  اننوع

استهني حبقه وانتقصت حرمته وانله مكروه من عدوه، وأما الغرية على احملبوب فهي 

 .(1)أنفة احملب ومحيته أن يشاركه يف حمبوبه غريه"

هي غرية األبناء من بعضهم يف هذا البحث والغرية اليت نتحدث عنها 

  منه ملا تومهوا أن أابهم حيب أخاهم يوسف  إخوة يوسف بعض، كغريةال

أكثر منهم، فقالوا:}لَُيوُسُف َوَأُخوُه َأَحبُّ ِإىَل أَبِيَنا ِمنَّا َوحَنُْن ُعْصَبٌة ِإنَّ َأاَباَن َلِفي 

ليوسف وأخيه بنيامني   مع أن حمبة سيدان يعقوب[، 8]يوسف: َضاَلل  ُمِبني {

يف تفسريه: "وقوهلم: َوَأُخوُه يريدون  لسعديذكر ا ،هبم لوفاة والدهتمكانت رمحة 

ويقال له: بنيامني، وقيل: كان شقيق يوسف  -وهو أصغر من يوسف -به: َّيمني

َأُخوُه وهي     وكانت أمهما ماتت، ويدل على أهنما شقيقان ختصيص األخوة هلما ب

الم وَّيمني لصغرمها وموت داللة غري قاطعة. وكان حب يعقوب ليوسف عليه السّ 

تُ ُلوا يُوُسَف َأِو اْطَرُحوُه  أمهما، ومع ذلك تواطؤوا على إبعاده عن أبيهم بقوهلم: }اق ْ

، مث أمجعوا [9]يوسف: أَْرًضا خَيُْل َلُكْم َوْجُه أَبِيُكْم َوَتُكونُوا ِمْن بَ ْعِدِه قَ ْوًما َصاحِلِنَي{

                                                
دار الكتب  :بريوت) روضة احملبني ونزهة املشتاقني، ه (751حممد بن أيب بكر بن أيوب)ابن قيم اجلوزية،  (1)

  .295-294ص (،م1983ه /1403د.ط، العلمية، 
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: } اَل تَ ْقتُ ُلوا يُوُسَف َوأَْلُقوهُ يف َغَياَبِت على إلقائه يف اجلب بعد اقرتاح أحدهم قائاًل 

ُتْم فَاِعِلنَي{ تُ ُلوا يُوُسَف أَِو ، [10]يوسف: اجْلُبِّ يَ ْلَتِقْطُه بَ ْعُض السَّيَّاَرِة ِإْن ُكن ْ }اق ْ

فإنكم ، اْطَرُحوُه أَْرًضا{ أي: غيبوه عن أبيه يف أرض بعيدة ال يتمكن من رؤيته فيها

ن األمرين }خَيُْل َلُكْم َوْجُه أَبِيُكْم{ أي: يتفرغ لكم، ويقبل إذا فعلتم أحد هذي

 ال يتفرغ لكم، }َوَتُكونُوا عليكم ابلشفقة واحملبة، فإنه قد اشتغل قلبه بيوسف شغاًل 

ِمْن بَ ْعِدِه{ أي: من بعد هذا الصنيع }قَ ْوًما َصاحِلِنَي{ أي: تتوبون إىل هللا، 

 لعزم على التوبة قبل صدور الذنب منهم تسهياًل فقدموا ا، وتستغفرون من بعد ذنبكم

تلك الغرية الفطرية اليت  ،(1)"ا من بعضهم لبعضلفعله، وإزالة لشناعته، وتنشيطً 

حني تزداد عن حدها وختتلط مبشاعر احلسد واحلقد تصبح مشكلة حتتاج لبحث 

  وهذا مايتناوله املطلب القادم.أسباهبا، 

 

 

 

 

 

                                                
، الرمحن يف تفسْي كالم املنانتيسْي الكرمي ه (، 1376عبد الرمحن بن انصر بن عبد هللا ) ينظر، السعدي، (1)

 .394ص م، 2000ه  /1420، 1ت:عبد الرمحن بن معال اللوحيق )د.م، مؤسسة الرسالة، ط
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 الغْيةأسباب : املطلب الثالث

وميكن  للغرية أسباب عدة ترى الباحثة أهنا تندرج حتت ثالثة حماور رئيسة،

 تصنيفها كاآليت: 

 أسباب ذاتية: .أ

 ضعف الثقة ابلنفس  .1

إن ضعف ثقة الشخص بذاته وعدم إدراكه لقدراته الشخصية جيعل منه 

شخصاً ضعيفاً سلبياً عدمي الثقة مبن هم حوله، فيؤدي ذلك الحتقار ذاته وشعوره 

هنم أفضل منه، وأنه غري قادر على أابلغرية ممن حوله كونه ينظر إىل اآلخرين دوماً 

جاءه األخنس بن "لقرآن، ا، كما حدث مع أيب جهل بعد مساعه على جماراهتم

َّي أاب احلكم، ما رأيك فيما مسعت من حممد؟ فقال:  شريق يسأله عن رأيه قائاًل:

ماذا مسعت، تنازعنا حنن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، ومحلوا 

على الركب، وكنا كفرسي رهان، قالوا:  فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حَّت إذا جتاذينا
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حي من السماء، فمَّت ندرك مثل هذه، وهللا ال نؤمن به أبدا وال منا نيب أيتيه الو 

 .(1)"نصدقه. قال: فقام عنه األخنس وتركه

 الشعور ابلنقص الشديد  .2

ن إذا شعر ِبخاصة ، ابلنقص والدونية يدفعه للغرية الشخص إن شعور

كما من حيتقره ويراه دونه تفوق عنه، وأصبح يفضله إما جباه، أو علم، أومنصب،  

عمد إىل نفر من ثقيف، هم و انتهى إىل الطائف، عندما " حدث مع النيب 

سادة ثقيف وأشرافهم، فجلس إليهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فدعاهم 

إىل هللا، وكلمهم مبا جاءهم له من نصرته على اإلسالم، والقيام معه على من 

إن كان هللا أرسلك،  :الكعبةهو ميرط ثياب ، خالفه من قومه، فقال له أحدهم

 ،اا يرسله غريك! وقال الثالث: وهللا ال أكلمك أبدً وقال اآلخر: أما وجد هللا أحدً 

ا من أن أرد عليك الكالم،  من هللا كما تقول، ألنت أعظم خطرً لئن كنت رسواًل 

 .(2)"ولئن كنت تكذب على هللا، ما ينبغي يل أن أكلمك

                                                
، السْية النبوية ًلبن هشامه (، 213ابن هشام، مجال الدين أبو حممد عبد امللك بن أيوب احلمريي املعافري)(1)

يب)مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب ت: مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد احلفيظ الشل

  .316، ص1ج،م( 1955 -ه  1375، 2وأوالده، ط

  .419، ص1، جبن هشامًل السْية النبوية ،ابن هشام (2)



 

 46 

  ةاألانني .3

وعشقه للسيطرة والتملك، وهي ) األان ( اليت  هي حب اإلنسان لنفسه

جتعل اإلنسان ال يرى إال نفسه وال يهتم إال بشخصه هو، وهي غريزة فطرية يف 

كل إنسان إذا كانت يف حدود تقدير الذات ووضعها يف موضعها املناسب، أما 

، إذا جتاوزت ذلك إىل الغرور والتكرب واحتقار اآلخرين واستصغارهم وتسفيه آرائهم

   فهنا مكمن اخلطورة، وأصل الداء. والسعي إىل السيطرة عليهم،

:}ََّيقَ ْوِم أَلَْيَس يل ُمْلُك وتتمثل األاننية يف شخص فرعون وهو ينادي 

ٌر ِمْن َهَذا الَِّذي 51ِمْصَر َوَهِذِه اأْلَنْ َهاُر جَتْرِي ِمْن حَتْيِت أََفاَل تُ ْبِصُروَن ) ( أَْم َأاَن َخي ْ

ٌر َمع  :ويقصد بقوله هذا[ 52، 51]الزخرف: ُهَو َمِهنٌي َواَل َيَكاُد يُِبنُي {  أَْم َأاَن َخي ْ

ْن هَذا الَِّذي ُهَو َمِهنٌي ضعيف حقري ال يستعد للرائسة، ، مِ هذه اململكة والبسطة

َوال َيكاُد يُِبنُي الكالم ملا به من الرتة فكيف يصلح ، من املهانة وهي القلة

 .(1)للرسالة

 

 

 

                                                
 .93، ص5ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، (1)
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 أسباب تتعلق ابحمليط األسري:  .ب

 التمييز بني األبناء .1

متييز بعض األبناء عن بعض أو بني الذكور أحد أهم أسباب الغرية،  إن 

واإلانث، مما خيلق الغرور عند البعض ويثري الغرية عند البعض اآلخر، ومن مظاهر 

إخوته مما يثري فيه اإلحساس ابلنقص  املقارنة بني قدرات االبن وقدراتالتمييز 

والعجز وعدم الثقة؛ إذ ليس هناك شيء أشد إيذاء لنفس االبن من السخرية 

تدليل أحد األبناء وخاصة االبن األكرب ، كما أن قدرته وموازنتها اببن آخرمب

وتفضيله على إخوته ومتييزه عليهم، وإعطاؤه من الصالحيات والثقة ما مل يعط 

حلجم االهتمام الذي حيظى خوة مالحظة اإل، و غريه يزرع الغرية يف قلوب إخوته

 .(1)لى عالقتهم ببعضهم البعضيؤثر ع طوال الوقت والقرب من والدتههم به أحد

 الكبت .2

عدم مساح األهل لالبن إبظهار مشاعر الَغرية على حنو سليم يساهم إن 

يف كبت هذه املشاعر مما يعزز لدى االبن اإلحساس ِبنه منبوذ وغري مرغوب 

  فيزداد  لديه اإلحباط وعدم الثقة ابلنفس.  فيه،

                                                
 ،مشكالت يعاين منها األطفالمشكالت األطفال تشخيص وعالج ألهم عشر بكار، عبد الكرمي حممد، (1)

 .96-95ص
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 الظروف اًلقتصادية .3

أهم أسباب ظهور الغرية لدى  االقتصادية أحدتعد ظروف األسرة 

أبنائها، فبعض األسر دخلها االقتصادي منخفض وشديدة البخل على أبنائها 

مقارنة ابألسر األخرى، فتنموا بذور الغرية يف نفوس األبناء جتاه غريهم نتيجة 

 عدم حصوهلم على ما يريدونه من أسرهتم.

 أسباب تتعلق ابحمليط اخلارجي: .ج

 ابلتهديدالشعور  .1

وأن هناك من يستطيع  ِبن هتديًدا قد اقرتب منهعندما يشعر أحدهم 

سحب البساط من حتت قدميه، فإنه حياول جاهًدا احلفاظ على ممتلكاته، فتكون 

مشاعر الغرية هي املسيطرة يف مثل هذا املوقف، ومن أمثلة تلك التهديدات والدة 

 طفل جديد أو تعرف أخيه على صديق جديد.

 الظلم على اًلبنوقوع  .2

فالبعض  بعض حقوقه، كحقه يف التعليم وحقه يف اللعب،منه كأن تسلب 

يعمل مع والديه يف احلرث ، ف حيرم بعض أبنائه من التعليم بسبب وضعه االقتصادي

أو توظيفهم تزويج البنات تزوجيًا مبكراً، والبعض منهم يضطر لأو الدكاكني 

 يعترب ظلماً لألبناء.  هذا كلهللمساعدة يف حتمل أألعباء، و 
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 البيئة املدرسية املضطربة .3

واملتمثلة يف قسوة املعلم  ،اليت تسودها األساليب اخلاطئة يف الرتبيةفالبيئة 

عابه للطالب وتذمره من بعضهم، والسخرية منهم وإحراجهم أمام يوعدم است

   .(1)زمالئهم، واملقارنة بني قدراهتم يزرع الغرية يف نفوسهم

سبق أنَّ أسباب الغرية كثرية، وأهنا ترجع غالًبا إىل التنافس  يتبني مما

والصراع، فال ختلو احلياة من الصراع بني األفراد إما على املوارد ومصادر العيش، 

وإما على مصادر القوة والسيطرة، ويكون الصراع أحيااًن لتحقيق املكانة العالية، 

ث الفشل أو بسبب تفوق اآلخر، الغرية، اليت حتصل حبدو  كما أنه أساس استثارة

 بغض النظر عن كون تلك األسباب إجيابية أم سلبية.

وقد دمج بعض العلماء بني أسباب الغرية واحلسد مع أهنما اليعنيان الشيء 

نفسه على اإلطالق، فاحلسد هو متين زوال النعمة عن اآلخرين وانفراد احلاسد هبا 

 .ون إدراك أنه من كبائر الذنوبدون احملسود، وهذا قد يقع فيه األبناء د

                                                
، 1) القاهرة: املكتبة أوالد الشيخ للرتاث، ط مهارات يف عالج مشاكل األطفالعبد العظيم، محدي عبد هللا، (1)

 .96-95ص.،(م2012
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هبذا ينتهي احلديث عن مشكلة من أهم املشكالت اليت تواجه املربني 

خالل العملية الرتبوية، وهي الغرية من انحية مفهومها، وأنواعها، وأسباهبا، وسيأيت 

 احلديث عن عالجها إبذن هللا يف املطلب القادم.
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 الغْيةمشكلة  معامل املنهاج القرآين يف عالج : املطلب الرابع

مل ُتذكر الغرية يف القرآن الكرمي مبسماها املعروف، ولكن ذكرها بعض 

املفسرين وذكرت يف السنة املطهرة كما أسلفنا يف املطالب السابقة، وابلتايل 

 فعالجها مل يذكر صراحة ولكنها استنتاجات الباحثة املبنية على النظر والتأمل يف

 .اآلَّيت وكتب التفسري وحبوث أهل العلم

وقد وجدت الباحثة أن املنهاج القرآين يف عالج مشكلة الَغْية له 

 ثالثة معامل:

 األول: معلم الوقاية

وهو معلم يقوم على استباق األحداث، وتوقع األخطاء واجتناهبا، وتفادي 

 الوقوع فيها عن طريق التوعية والتعليم.

 يف عالج الغرية أسلواًب تربوًَّي وقائًيا، يتمثل يف قوله  استخدم القرآن الكرمي

:}ََّيبُ يَنَّ اَل تَ ْقُصْص ُرْؤََّيَك َعَلى ِإْخَوِتَك{  تعاىل على لسان يعقوب

[.5]يوسف: 

الرؤَّي على أبيه شعر األب ِبنه سيكون له شأن   فبعد أْن قّص يوسف

عظيم، فخشي أن يتآمر عليه إخوته، فحذره من قص الرؤَّي عليهم، وحتذيره 

هذا يعد أسلواًب تربوًَّي وقائيًا جيب على املريب استخدامه دائًما؛ لتفادي 
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حدوث أي مشكلة قد تتسبب فيها الغرية، قال إلكيا اهلراسي يف قوله 

ْقُصْص ُرْؤَّيَك َعلى ِإْخَوِتَك(، وذلك يدل على جواز ترك إظهار تعاىل: )ال ت َ 

 .(1)النعمة، عند من خيشى غائلته حسًدا وكيًدا

وكذلك من األساليب الرتبوية الوقائية جواز عدم إظهار النعم خشية 

"استعينوا على إجناح احلوائج ابلكتمان، فإن كل احلسد، كما يف حديث: 

 .(2)ذي نعمة حمسود"

  يف آية النهي عن النجوى يف  القرآن الكرمي على سالمة صدر املؤمن،حث

سورة اجملادلة لفتة كرمية تنهى املؤمن عن التناجي مبا يتناجى به املنافقون من 

                                                
ت: موسى ، أحكام القرآنه (، 504إلكيا اهلراسي، عماد الدين علي بن حممد بن علي، املعروف الشافعي ) (1)

  ..229، ص4(، جه  1405، 2دار الكتب العلمية، ط )بريوت: علي وعزة عبد عطيةحممد 

وأورده األلباين  (1/  291/  2) اإلميان " والبيهقي يف " شعب246ص  الطرباين يف " املعجم الصغري "أخرجه  (2)

حيح ، حديث ضعيف، ولكن معناه ص(436 /3سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها )يف 

سرية حيث تكتم على خرب غزوه ملكة املكرمة بداية األمر، ذكر ابن هشام يف ال وورد مايؤكده من سنة النيب 

أعلم الناس أنه سائر إىل مكة، وأمرهم ابجلد والتهيؤ، وقال:  مث إن رسول هللا "(/ 397السقا ) :ت

دالئل النبوة  يؤيد القول السابق ما ورد يف، ومما يف بالدها اللهم خذ العيون واألخبار عن قريش حَّت نبغتها

اللهم خذ على أمساعهم وأبصارهم فال »قال حني أدبر أبو سفيان:   ، أنه(11 /5ا )للبيهقي حمققً 

 .«يروان إال بغتة وال يسمعون بنا إال فجأة



 

 53 

ومعصية الرسول، ألن ذلك من إحياء الشيطان ليبث احلزن اإلمث والعدوان 

َا النَّْجوَ  ، حيثيف قلوب املؤمنني ى ِمَن الشَّْيطَاِن لَِيْحُزَن قال تعاىل: } ِإمنَّ

أي إمنا التناجي ابإلمث والعدوان من وسوسة  [،10]اجملادلة: الَِّذيَن آَمُنوا{ 

الشيطان وتزيينه )ليحزن الذين آمنوا( أي ألجل أن يوقعهم يف احلزن، 

ويف احلديث  ،(1)إبيهامهم أن ذلك ىف نكبة أصابتهم ومكيدة يكادون هبا

إذا كنتم » : ، قال: قال رسول هللا بن مسعود عن عبد هللاالشريف 

ثالثة فال يتناجى اثنان دون اآلخر، حَّت ختتلطوا ابلناس من أجل أن 

 ذكر العلماء عدة أقوال يف سبب كراهية التناجي منها:، (2)«حيزنه

خمافة أن حيزن صاحبُه، وهذا ظاهر يف احلديث صراحًة وبذلك  .1

لنيب فهو األوىل من أتويل حسموا السبب وحصروه فيه ألنه رأي ا

 .غريه

                                                
يف مقاصد فتح البيان  ،ه (1307أبو الطيب حممد بن حسن بن علي احلسيين البخاري) ،صديق خانينظر، ( 1)

كتبة :َبريوت) خادم العلم َعبد هللا بن إبراهيم األنَصاري :عين بطبعِه وقّدم له وراجعه، القرآن
َ
العصريَّة امل

مصر:  )ه (1371أمحد بن مصطفى) ،املراغي ./23، ص14(، جم1992 -ه   1412 للطَباعة والّنْشر،

  .14، ص28(، جم1946 /  ه 1365، 1ط، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباىب احلليب وأوالده
 (.2184، رقم )1718، ص4رواه مسلم يف صحيحه، ابب حترمي جنوى االثنني دون الثالث، ج (2)
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أن ذلك يف السفر فقط ولكن مجهور العلماء قالوا الفرق بني  .2

 السفر واحلضر يف كراهية النجوى.

أنه ذلك من سوء األدب، وَخالف ما يقتضيِه عقد اجملالسة فإهنما  .3

إمنا يتجالسان ابلصحبة واأللفة واألنسة، فإذا اخنذل عنه إىل السرِّ 

 . (1)امليثاقفقد نقض هذا 

واتباًعا ملنهج القرآن الكرمي فإنه جيب على املريب أن حيرص على تعليم أبنائه 

 ضرورة مراعاة مشاعر اآلخرين.

  رسخ القرآن الكرمي قواعد األخوة اإلسالمية وحث على تقوية الروابط بني

َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة{  املؤمنني، قال تعاىل: ل تعاىل: } وقا[، 10]احلجرات: }ِإمنَّ

}  [.71]التوبة: َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بَ ْعُضُهْم َأْولَِياُء بَ ْعض 

قال اإلمام الشوكاين: "قوله بعضهم أولياء بعض أي: قلوهبم متحدة يف 

 .(2)التوادد، والتحابب، والتعاطف بسبب ما مجعهم من أمر الدين"

                                                
القبس يف شرح موطأ مالك ه (، 543ابن العريب، القاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر املعافري املالكي )ينظر،  (1)

 . 1168(،  صم1992، 1دار الغرب اإلسالمي، طد.م ،  ) ، ت: الدكتور حممد عبد هللا ولد كرميبن أنس

، 1دار ابن كثري دمشق، ط)فتح القدير ،ه (1250حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا ) ،لشوكاينا (2)

 .434، ص2( ،جه 1414
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 لنفسه، فعن أنس عن النيبومن خصال اإلميان أن حيب املرء ألخيه ماحيب 

  :(1)«ال يؤمن أحدكم، حَّت حيب ألخيه ما حيب لنفسه»قال. 

فصاحب القلب السليم هو من يتمىن اخلري لغريه كما يتمناه لنفسه، كما 

أن حرص املسلم على منفعة أخيه واجتناب وقوعه يف الضرر هو دليل إميانه 

املسلم أخو »يقول: كان     أن النيب   وسالمة صدره، فعن ابن عمر

 .(2)«املسلم، ال يظلمه وال خيذله

مثل املؤمنني يف توادهم، »، أنه قال:  ، عن النيبوعن النعمان بن بشري

وتعاطفهم، وترامحهم، مثل اجلسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر 

 .(3)«اجلسد ابلسهر واحلمى

                                                
،حديث 12،ص1رواه البخاري يف صحيحه،كتاب اإلميان،ابب من اإلميان أن حيب ألخيه ماحيب لنفسه،ج (1)

(13.) 

(، صححه احلاكم ووافقه 5357، حديث رقم )259،ص9رواه أمحد يف مسنده، مسند عبد هللا بن عمر،ج (2)

 الذهيب، وقال عنه الرتمذي حسن صحيح.

، إسناده صحيح على شرط (330 /30ط الرسالة ) رواه أمحد يف مسنده، مسند الكوفيني،18380 (3)

 الشيخني.
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هم ماحيبون ألنفسهم، املشاعر النبيلة جتعلهم حيبون لغري  إن تربية األبناء على

ويهتمون ألمر إخوهتم فيشاركوهنم فرحتهم وحزهنم ، ويتنافسون معهم 

  :ويدعون هلم ابخلري ليصيبهم من هذا اخلري، مصداقًا لقول النيب بشرف،

ما من عبد مسلم يدعو ألخيه بظهر الغيب، إال قال امللك: ولك »

النفس وهتذيبها من كل ما قد وهذه السنة هلا أثر واضح يف تزكية ، (1)«مبثل

يعرتيها من علل خصوًصا علة الَغرية اليت ميكن أن تتفاقم وتصل إىل حد 

 احلسد.

  ومما جيدر االهتمام به تربية األبناء على القناعة والرضا مبا وهبهم هللا، وهذا

يتطلب من املريب اكتشاف مواهب األبناء وقدراهتم وتعزيزها؛ ليشعر كل 

نته يف األسرة، مما يعزز األلفة واملودة بني أفرادها، ولن جتد ابن بقيمته ومكا

 الغرية املذمومة لقلوهبم طريقاً.

 الثاين: معلم العدل واملساواة

إن من األساليب اليت تعاجل الغرية أسلوب العدل واملساواة بني األبناء، 

 َ العدل يف كل شيء، يف العطاء ويف الفرص، ويف اجلزاء، قال هللا تعاىل:}ِإنَّ اَّللَّ

ْحَساِن َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرىَب َويَ ن َْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َوالْ  بَ ْغِي أَيُْمُر اِبْلَعْدِل َواإْلِ

                                                
  .(2732)رقم ، 2094، ص4،جابب فضل الدعاء للمسلمني بظهر الغيب  رواه مسلم يف صحيحه، ( 1)
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أمر سبحانه جل يف عاله ابلعدل  واإلحسان  ،[90]النحل: يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرون{ 

وأداء احلقوق و هنى عن الظلم و الفحش واملنكرات، كما أمر سبحانه ابلعدل 

واإلنصاف حَّت مع ذوي القرىب، حيث قال تعاىل: }َوِإَذا قُ ْلُتْم فَاْعِدُلوا َوَلْو َكاَن 

 [.152]األنعام: ْرىَب َوِبَعْهِد اَّللَِّ َأْوُفوا َذِلُكْم َوصَّاُكْم بِِه َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَن{َذا ق ُ 

 حتكمون به بني الناس، وتفصلون }َوِإَذا قُ ْلُتْم{ قواًل  قال السعدي رمحه هللا:

 بينهم اخلطاب، وتتكلمون به على املقاالت واألحوال }فَاْعِدُلوا{ يف قولكم، مبراعاة

الصدق يف من حتبون ومن تكرهون، واإلنصاف، وعدم كتمان ما يلزم بيانه، فإن 

 .(1)امليل على من تكره ابلكالم فيه أو يف مقالته من الظلم احملرم

وآكد ما يكون العدل عند الظلم و يف القصاص وهو إن دل على شيء 

فهو يدل على التقوى، وذلك يف قوله تعاىل:}ََّيأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قَ وَّاِمنَي َّللَِِّ 

ق َْرُب لِلت َّْقَوى ُشَهَداَء اِبْلِقْسِط َواَل جَيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قَ ْوم  َعَلى َأالَّ تَ ْعِدلُوا اْعِدُلوا ُهَو أَ 

 [.8]املائدة: َوات َُّقوا اَّللََّ ِإنَّ اَّللََّ َخِبرٌي مبَا تَ ْعَمُلوَن{ 

                                                
عبد ت:، تيسْي الكرمي الرمحن يف تفسْي كالم املنان ،ه (1376عبد الرمحن بن انصر بن عبد هللا ) ،السعدي (1)

 .280، صم 2000ه  /1420، 1ط، مؤسسة الرسالة)د.م،  الرمحن بن معال اللوحيق
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يعين بذلك جل ثناؤه: َّي أيها الذين " ويف أتويل هذه اآلية، قال أبو جعفر:

آمنوا ابهلل وبرسوله حممد، ليكن من أخالقكم وصفاتكم القياُم هلل شهداء ابلعدل 

ئكم، وال جتوروا يف أحكامكم وأفعالكم فتجاوزوا ما حددت لكم يف أوليائكم وأعدا

روا فيما حددت لكم من أحكامي وحدودي  يف أعدائكم لعدواهتم لكم، وال تقصِّ

يف أوليائكم لواليتهم لكم، ولكن انتهوا يف مجيعهم إىل حدِّي، واعملوا فيه 

 .(1)"ِبمري

البن دون اآلخر، وإظهار ومن العدل بني األبناء عدم إظهار امليل القليب 

 االهتمام ابجلميع على حد سواء، كل حسب حاجته.

أساس العدل بني األبناء يف موقف واضح وصارم،   وقد وضع لنا نبينا

فقال: إين حنلت   أنَّ أابه أتى به إىل رسول هللا حيث روى النعمان بن بشري 

أكل ولدك  ": هللاابين هذا غالًما )أي وهبته عبًدا كان عندي( فقال رسول 

                                                
 القرآن أتويل يف البيان جامعه(، 310)اآلملي غالب بن كثري  بن يزيد بن جرير بن مدحمالطربي، أبو جعفر  (1)

 .95، ص10(، جم 2000/ه  1420،1، طالرسالة مؤسسة )د.م، شاكر حممد أمحد: ت
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فاتقوا  :: فأرجعه، ويف رواية أنه قال ؟ فقال: ال، فقال رسول هللا"حنلتهم مثله

هللا، واعدلوا بني أوالدكم، وقد ذهب بعض أهل العلم أنَّ على األب أن يعدل بني 

 . لأوالده حَّت يف التقبي

ا وهب يل مسعت النعمان بن بشري، يقول: إن أيب بشريً حدثنا عامر قال: 

، فأخذ بيدي، فانطلق يب حَّت أتينا هبة، فقالت أمي: أشهد عليها رسول هللا 

، فقال: َّي رسول هللا، إن أم هذا الغالم سألتين أن أهب له هبة، رسول هللا 

، فأتيتك ألشهدك، فقال: " رويدك، هللا فوهبتها له، فقالت: أشهد عليها رسول 

" كلهم أعطيته كما أعطيته؟ " قال: ال قال: " ألك ولد غريه؟ " قال: نعم، قال: 

، إين ال أشهد على جور، إن لبنيك عليك من احلق أن تعدل فال تشهدين إذاً 

 .(2)«فاتقوا هللا واعدلوا بني أوالدكم»:  ، ويف رواية للبخاري: قال(1)بينهم"

حَّت يف توزيع املهام،    جلًيا يف معاملته ألصحابه  ويظهر عدل النيب

بل  وحَّت يف األلقاب كلٌّ حسب مهاراته وماوهبه هللا من قدرات متيزه عن غريه، 

                                                
 (.18369 رقم:) ،321، ص30حديث صحيح، رواه أمحد يف مسنده، ج (1)

، 158، ص3،جابب اإلشهاد يف اهلبة،  والتحريض عليهاكتاب اهلبة وفضلها رواه البخاري يف صحيحه،   (2)

(2587.) 
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فأبو بكر الصديق، وعمر الفاروق، وأبوعبيدة أمني األمة، وخالد سيف هللا 

 املسلول، ومحزة سيد الشهداء، إخل.
َّي على العدل بني األبناء يف العطا  ونستخلص من احلديث حرص النيب

فمن ابب أوىل العدل يف احملبة والعطاء والرتبية والتوجيه وغريه، فحيثما وجد  ،املادية

 العدل، زاد الشعور ابلرضا لدى األبناء مما يهذب الغرية الفطرية لديهم.

 تلميحالثالث: معلم ال

نه إيعد أسلوب التلميح والتعريض أحد أساليب الرتبية الناجحة، حيث 

فرصة للتوبة والرجوع ه املريب خبطئه دون توبيخ أو جتريح، مما يعطييظهر للمخطئ علم 

 عن اخلطأ.

  ّبع هذا األسلوب سيدان يعقوبات   يطلبون عندما جاءه أبناؤه

فلم خيربهم صراحة بعدم ثقته فيهم، ومل يصرّح منه أن يصطحبوا أخاهم للعب، 

لََيْحزُُنيِن َأْن َتْذَهُبوا ِبِه َوَأَخاُف }ِإيّنِ : خبوفه على يوسف منهم، فاكتفى بقوله 

ذكر املاوردي يف تفسري هذه ، [13]يوسف: َأْن أَيُْكَلهُ الذِّْئُب َوأَنْ ُتْم َعْنهُ َغاِفُلوَن{
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وخوفه إمنا كان من  ،وأنه أرادهم ابلذئب  ،أنه قال ذلك خلوفه منهم عليه" اآلية:

 .(1)"قتلهم له فكىن عنهم ابلذئب مسايرة هلم

ُتُكْم َعَلى َأِخيِه ِمْن :هلم وقوله  }َهْل آَمُنُكْم َعَلْيِه ِإالَّ َكَما أَِمن ْ

 به ليزدادوابنيامني  بعد طلبهم مرة أخرى أن أيخذوا أخاهم، [64]يوسف: قَ ْبُل{

، مل يعرّيهم مبافعلوا بيوسف من قبل مبنعهم من العطاء ، وهتديد يوسفكياًل 

ومل يصرّح بشكه ِبهنم عازمون على فعل ذلك ِبخيهم بنيامني وإمنا ملح ِبنكم 

هذا مل توفوا ابلوعد، فال أثق ابلتزامكم تقدمتم ابلوعود من قبل حبفظ يوسف ومع 

 .(2)فماذا فادين ائتمانكم على يوسف من قبل، حَّت آمنكم على أخيه

 تُ َلنَّكَ ألسلوب هابيل ملا قال له أخوه: كما اتبع نفس ا ، مل يقل أَلَق ْ

 ماعندك، بل اكتفى ابلتلميح له بقوله: أله صراحة: أنت مل تتق هللا وقدمت أسو 

ُ ِمَن اْلُمتَِّقنَي{  َا يَ تَ َقبَُّل اَّللَّ  .[27]املائدة: }ِإمنَّ

                                                
ت: السيد ابن  النكت والعيون،ه (، 450املاوردي، أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب البصري البغدادي) (1)

 .13، ص3ج ،عبد املقصود بن عبد الرحيم)بريوت: دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت(

، تيسْي الكرمي الرمحن يف تفسْي كالم املنانوالسعدي،  /16، ص13، جتنويرالتحرير والينظر، ابن عاشور،  (2)

 .401ص
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  نستخلص مما سبق أنه ينبغي على املريب أن ال يتغاضى دائًما عن

األبناء، ويواجههم هبا، كما جيب عليه أن يعودهم الشجاعة واإلعرتاف  أخطاء

 عرتاف ابلذنب فضيلة، وهو نصف العالج.ابلذنب، ألن اال

وهبذا ننتهي من عالج مشكلة الغرية، واملبحث القادم سيتناول إبذن هللا مشكلة 

دينًا وُعرفًا، الكذب واليت تعد مشكلة تربوية خطرية، وآفة من آفات اللسان املكروهة 

 لتأثريها الكبري على األبناء.
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 ومعامل املنهاج القرآين يف عالجها مشكلة الكذب: املبحث الثاين

 

 ويشتمل على أربعة مطالب:

 املطلب األول:تعريف الكذب.

 املطلب الثاين: أنواع الكذب.

 املطلب الثالث: أسباب الكذب.

 عالج مشكلة الكذب. ملنهاج القرآين يفااملطلب الرابع: معامل 
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 تعريف الكذب: املطلب األول

الكاف والذال والباء أصل صحيح يدل "الكذب مأخوذ من )َك َذ َب(، 

بُوا  وكذب كذاًب فهو كاذب وكذوب وكّذاب، قالق، على خالف الصد تعاىل: }وََكذَّ

 .  (1)"[2]الواقعة: {َكاِذبَةٌ وقال تعاىل:}لَْيَس ِلَوق َْعِتَها  [، 28]النبأ: ِِبََّيتَِنا ِكذَّااًب {

نستخلص مما سبق أن الكذب يف اللغة ضد الصدق، وهو عدم قول احلقيقة، 

 وهو ال ينحصر يف األقوال بل يكون أيًضا يف األفعال.

أما الكذب اصطالًحا فهو عدم مطابقة اخلرب للواقع، وقيل: هو إخبار ال 

 .(2)على ما عليه املخرب عنه

إنه اإلخبار عن الشيء على خالف ما هو، عمًدا  وقال اإلمام النووي:

 . (3)كان أو سهًوا، سواء كان اإلخبار عن ماض أو مستقبل

                                                
  .210ص1ابب كذب جخمتار الصحاح،  ،الرازي (1)

 . 1458ابب الكاف  154، صلتعريفاتاجلرجاين، ا (2)

الشبكة دروس صوتية قام بتفريغها موقع ، أبو األشبال حسن الزهريي ،شرح صحيح مسلم ،النوويينظر،  (3)

 .69ص 1ج ،اإلسالمية
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والكذب عند علماء الرتبية:"هو عدم مطابقة الواقع احلقيقي سواء كان 

 .(1)يف القول أو العمل، كمحاولة غرِي سوية لتغطية األخطاء وغريها"

ل اآلخرين للحصول على منفعة وهو قول شيء غري حقيقي لقصد تضلي

 .(2)إلبعاد عقاب أو شيء ال حيبه الشخص الذي يكذب

وهبذا يتبنّي أنَّ الكذب هو: القوُل الذي ال يُطاِبُق الواقع مع توفر النية 

 اللتضليل، وهو يتناول القول والفعل عند علماء النفس والرتبية، ويعتربونه سلوكً 

تتعود عليها النفس، ومشكلة حتتاج إىل  مكتسًبا يتحول مع التكرار إىل عادة

 عالج. 

 ونستخلص مما سبق ما أييت:

 أنَّ الكذب هو القوُل الذي ال يُطاِبُق الواقع. .1

 أنه يشرتط له نية التضليل عند البعض. .2

 يتناول القول والفعل. .3

 تكرار الكذب جيعله سلوًكا تتعود عليه النفس. .4

                                                
 .75ص ،اًلضطراابت واملشكالت لدى األطفال أسباهبا وعالجها ،العجيان ر،نظي (1)

: مؤسسة الفرسان للنشر عّمان ) قواعد التعامل مع الكذب عند األطفال ،حممود أبو فروه ،الرجيبينظر،  (2)

 .6صم( 2016، 1والتوزيع، ط
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آَّيت كثرية، وأكثر هذه هذا وقْد وردت كلمة الكذب يف القرآن يف 

َا يَ ْفرَتِي اْلَكِذَب الَِّذيَن اَل يُ ْؤِمُنوَن  اآلَّيت مرتبطة ابلكافرين، قال تعاىل:} ِإمنَّ

 [.105]النحل: ِِبََّيِت اَّللَِّ َوأُولَِئَك ُهُم اْلَكاِذبُوَن{ 

قال هللا تعاىل:}  ومن أعظم أنواع الكذب الكذب على هللا ورسوله ،

ِن اف ْتَ َرى َعَلى اَّللَِّ َكِذاًب َأْو َكذََّب ِِبََّيتِِه ِإنَُّه اَل يُ ْفِلُح الظَّاِلُموَن{ َوَمْن َأْظَلُم ممَّ 

 [.21]األنعام: 

}ومن أظلم{االستفهامية تفيد  إنَّ ابتداء هذه اآلَّيت وأمثاهلا بعبارة:و 

 ويف هذا تقريع هلم. أنَّ هؤالء املفرتين للكذب أكثر الناس ظلًما،

 ب يف القرآن الكرمي مبعان  متعددة على النحو اآليت:وقد ورد الكذ

، أي [10]البقرة: مبعىن النفاق }َوهَلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم مبَا َكانُوا َيْكِذبُوَن{  .1

ُ َيْشَهُد ِإنَّ   .[1]املنافقون:  اْلُمَناِفِقنَي َلَكاِذبُوَن{ينافقون،}َواَّللَّ

]الزمر: {ومبعىن اإلشراك ابهلل ونسبة الولد: }َفَمْن َأْظَلُم ممَّْن َكَذَب َعَلى اَّللَِّ  .2

]الزمر: ، }َويَ ْوَم اْلِقَياَمِة تَ َرى الَِّذيَن َكَذبُوا َعَلى اَّللَِّ ُوُجوُهُهْم ُمْسَودٌَّة{ [32

60.] 

ْيِه ِإْن َكاَن ِمَن اْلَكاِذِبنَي ومبعىن قذف احملصنات:}َواخْلَاِمَسةُ َأنَّ َلْعَنَت اَّللَِّ َعلَ  .3

]النور: }فَِإْذ ملَْ أَيُْتوا اِبلشَُّهَداِء َفُأولَِئَك ِعْنَد اَّللَِّ ُهُم اْلَكاِذبُوَن{[، 7]النور: { 

13.] 
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 أي ما أنكر. [، 11]النجم: {ومبعىن اإلنكار: }َما َكَذَب اْلُفَؤاُد َما رََأى .4

 أي رد وخلف.[،2]الواقعة: َها َكاِذبٌَة {ومبعىن خلف الوعد: }لَْيَس ِلَوق َْعتِ  .5

بُوا اِبحلَْقِّ َلمَّا َجاَءُهْم{  .6 بُوا [5]ق: ومبعىن الكذب اللغوي: }َبْل َكذَّ ، }َفَكذَّ

،}فَِإْن [45]سبأ: ، }َفَكذَّبُوا ُرُسِلي َفَكْيَف َكاَن َنِكرِي{ [9]القمر: َعْبَداَن{ 

بُوَك فَ َقْد ُكذَِّب ُرُسٌل ِمْن قَ بْ  ، }َوَلَقْد ُكذَِّبْت ُرُسٌل [184]آل عمران: ِلَك{ َكذَّ

 .(1)[34]األنعام: {ِمْن قَ ْبِلَك َفَصبَ ُروا َعَلى َما ُكذِّبُوا

ومع تعدد معاين الكذب يف القرآن الكرمي اليت ذكرها الفريوز آابدي يف 

، وما تراه   كتابه؛ إال أهنا التنطبق مجيعها مع حبثنا هذا يف سورة يوسف

 متوافًقا مع بعض املعاين هو: الباحثة

  كذهبم على أبيهم يف موقفني األول: يتمثل بقوهلم:}أَْرِسْلُه َمَعَنا

نَا [12]يوسف: َغًدا يَ ْرَتْع َويَ ْلَعْب َوِإانَّ َلهُ حَلَاِفظُوَن{ ، والثاين:يتمثل بقوهلم:}ِإانَّ َذَهب ْ

 [.17]يوسف: ُه الذِّْئُب {َنْسَتِبُق َوتَ رَْكَنا يُوُسَف ِعْنَد َمَتاِعَنا َفَأَكلَ 

 

                                                
بصائر ذوي التمييز يف لطائف  ،ه (817جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب )املتوىف:  ،آابدى الفريوز (1)

جلنة إحياء الرتاث  -اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية  ،القاهرة) حممد علي النجار ، ت:الكتاب العزيز

 .340، ص4(، جم 1992 /ه   1412د.ط، اإلسالمي، 

 



 

 68 

 هم على أخيهم يوسفءافرتا  .واهتامه ابلسرقة 

 يوسف هبتان امرأة العزيز   واهتامها له ِبنه يريد هبا السوء

 والفاحشة.

 صياًل إبذن هللا تعاىل يف املطلب القادم والذي يتناول أنواع الكذب.فزيد األمر تنوس
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 الكذبأنواع : املطلب الثاين 

رمبا يتعجب البعض من ختصيص مطلب ألنواع الكذب، ظًنا منهم أن الكذب 

 لون واحد، ووجه واحد، ولكن بعد البحث واالطالع تبني أن للكذب أنواًعا عديدة منها:

 الكذب احملمود:  .أ

 الكذب املذموم: .ب

فالكذب احملمود: هو ماحدده الشرع، وجاءت على ذكره السنة النبوية، وماكان 

 حبيث يتحقق به نفع و ال يتحقق به ضرر وال أذى .  ،سام  هلدف  

 ومن شواهده ما أييت:

 .الكذب من أجل اإلصالح بني الناس .1

 الكذب بني الزوج وزوجته. .2

 .الكذب يف احلرب .3

كما روى البخاري يف صحيحه عن محيد بن عبد الرمحن، عن أمه أم كلثوم 

ليس الكذاب الذي يصلح بني  »يقول:  بنت عقبة، أهنا مسعت رسول هللا
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.ومعناه: قوله: )الذي يصلح بني الناس( من (1)«الناس، فينمي خريًا، أو يقول خريًا

ي(، من: منى احلديث إذا رفعه وبلغه على وجه اإلصالح، اإلصالح، قوله: )فينمّ 

 .(2)وكذلك الرجل يعد املرأة ومينيها وليس هذا من طريق الكذب

:  ن عبد هللا رضي هللا عنهما، قال: قال النيبوعن عمرو أنه مسع جابر ب

قصة كذب الصحايب ليوقع بني األحزاب كما ، ومثال ذلك (3)«احلرب خدعة»

صنع أمرًا من عنده خذل سبحانه أوردهتا كتب السرية، قال املباركفوري: "مث إن هللا 

ان به العدو، وهزم مجوعهم، وفل حدهم، فكان مما هيأ من ذلك أن رجاًل من غطف

فقال: َّي   جاء إىل رسول هللا  يقال له نعيم بن مسعود بن عامر األشجعي

رسول هللا إين قد أسلمت، وإن قومي مل يعلموا إبسالمي، فمرين ما شئت، فقال 

« واحد، فخذل عنا ما استطعت، فإن احلرب خدعة: إمنا أنت رجل  رسول هللا

فدخل عليهم وقال:  -وكان عشريًا هلم يف اجلاهلية -فذهب من فوره إىل بين قريظة

قد عرفتم ودي إَّيكم، وخاصة ما بيين وبينكم، قالوا: صدقت. قال: فإن قريًشا 

                                                
، رقم: 183 ، ص3 يف صحيحه، كتاب الصلح، ابب ليس الكاذب الذي يصلح بني الناس، ج البخاري رواه(1)

(2692.)  

 عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،ه (855أبو حممد بدر الدين حممود بن أمحد الغيتاىب احلنفى ) ،العيىن (2)

  .268، ص13، د.ط، د.ت(، جدار إحياء الرتاث العريب :بريوت)

 .(3030)، رقم: 64، ص 4ه، ، كتاب اجلهاد والسري، ابب احلرب خدعة، جصحيحرواه البخاري يف  (3)
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تحولوا ليسوا مثلكم، البلد بلدكم فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، ال تقدرون أن ت

منه إىل غريه، وإن قريًشا وغطفان قد جاؤوا حلرب حممد وأصحابه، وقد ظاهرمتوهم 

عليه، وبلدهم وأمواهلم ونساؤهم بغريه، فإن أصابوا فرصة إنتهزوها، وإال حلقوا 

ببالدهم وتركوكم وحممًدا فانتقم منكم، قالوا فما العمل َّي نعيم؟ قال: ال تقاتلوا 

 قالوا: لقد أشرت ابلرأي.معهم حَّت يعطوكم رهائن، 

مث مضى نعيم على وجهه إىل قريش، وقال هلم: تعلمون ودي لكم ونصحي 

قالوا: نعم، قال: إن يهود قد ندموا على ما كان منهم من نقض عهد حممد  لكم؟

وأصحابه، وإهنم قد راسلوه أهنم أيخذون منكم رهائن يدفعوهنا إليه، مث يوالونه 

فال تعطوهم، مث ذهب إىل غطفان، فقال هلم مثل عليكم، فإن سألوكم رهائن 

بعثوا إىل يهود: إان لسنا  -ه  5سنة  -فلما كان ليلة السبت من شوال، ذلك

ِبرض مقام، وقد هلك الكراع واخلف، فاهنضوا بنا حَّت نناجز حممدا، فأرسل 

إليهم اليهود إن اليوم يوم السبت، وقد علمتم ما أصاب من قبلنا حني أحدثوا فيه، 

ومع هذا فإان ال نقاتل معكم حَّت تبعثوا إلينا رهائن. فلما جاءهتم رسلهم بذلك 

قالت قريش وغطفان: صدقكم وهللا نعيم، فبعثوا إىل يهود: إان وهللا ال نرسل إليكم 

فقالت قريظة: صدقكم وهللا نعيم. فتخاذل ، أحًدا، فاخرجوا معنا حَّت نناجز حممًدا

 فهم، وخارت عزائمهم.الفريقان، ودبت الفرقة بني صفو 
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ودعا « اللهم اسرت عوراتنا وآمن روعاتنا»وكان املسلمون يدعون هللا تعاىل: 

اللهم منزل الكتاب، سريع احلساب، إهزم »على األحزاب، فقال:  رسول 

 .)1(«األحزاب، اللهم أهزمهم وزلزهلم

اه رو  يف حديث   ذكرهّن الرسول ، ثالث كذابت  أبوان إبراهيموكذب 

إال ثالث   مل يكذب إبراهيم»أنه قال:   عن النيب  البخاري عن أيب هريرة

كذابت: ثنتني منهن يف ذات هللا قوله:}ِإيّنِ َسِقيٌم{، وقوله: }َبْل فَ َعَلُه َكِبريُُهْم 

َهَذا{، وبينما هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من اجلبابرة فقيل له: إن هاهنا 

رجاًل معه امرأة من أحسن الناس فأرسل إليه فسأله عنها فقال: من هذه؟ قال: 

سارة فقال: َّي سارة ليس على وجه األرض مؤمن غريي وغريك وإن أخيت فأتى 

هذا سألين فأخربته أنك أخيت فال تكذبيين، فأرسل إليها فلما دخلت عليه ذهب 

يتنأوهلا بيده، فأخذ فقال: ادعي هللا يل وال أضرك، فدعت هللا فأطلق مث تناوهلا 

فدعت فأطلق فدعا  اثنية فأخذ مثلها أو أشد فقال: ادعي هللا يل وال أضرك،

بشيطان! فأخدمها هاجر، بعض حجبته فقال: إنك مل أتتين إبنسان! إمنا أتيتين 

                                                
 -285ص  (،، د.ت1دار اهلالل، ط :بريوت) الرحيق املختوم (،ه 1427املباركفوري، صفي الرمحن )  )1(

286. 
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فأتته وهو قائم يصلي فأومأ بيده مهيا؟ قالت: رد هللا كيد الفاجر يف حنره وأخدم 

 .(1)«هاجر

والكذب املذموم: هو احملرم شرًعا وهو من كبائر الذنوب، كما أنه آية من 

ُ  روى البخاري يف صحيحه : ،آَّيت املنافقني َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمر و َرِضَي اَّللَّ

ُهَما، َعِن النَّيبِّ  َأْو َكاَنْت ِفيِه َخْصَلٌة ِمْن  -أَْربٌَع َمْن ُكنَّ ِفيِه َكاَن ُمَناِفًقا : » َعن ْ

ا َحدََّث َكَذَب، َوِإَذا َوَعَد َحَّتَّ َيَدَعَها: ِإذَ  -أَْربَ َعة  َكاَنْت ِفيِه َخْصَلٌة ِمَن النَِّفاِق 

 .(2)«َأْخَلَف، َوِإَذا َعاَهَد َغَدَر، َوِإَذا َخاَصَم َفَجرَ 

ويف بعض املسانيد عن يعلى بن األشدق »وروى السمعاين يف تفسريه قال:

عن عبد هللا بن جراد أنه قال :قلت َّي رسول هللا : املؤمن يزين ؟ قال : قد يكون 

سرق ؟ قال: قد يكون ذلك، فقلت املؤمن يكذب ؟ ذلك ، فقلت : املؤمن ي

 } َا يَ ْفرَتِي اْلَكِذَب الَِّذيَن اَل يُ ْؤِمُنوَن ِِبََّيِت اَّللَّ فقال : ال، وقرأ قوله تعاىل: }ِإمنَّ

 .(3)«[105]النحل: 

                                                
هريرة يف خمتصر مسلم  ومسلم عن أيب –( 5202( )923 /2رواه البخاري يف صحيح اجلامع الصغري وزَّيدته )(1)

(1609.) 

 (.2459، رقم )131،ص3رواه البخاري يف صحيحه، كتاب املظامل والغصب، ابب إذا خاصم فجر،ج (2)

 ،السمعاين أبو املظفر، منصور بن حممد بن عبد اجلبار املروزي التميمي احلنفي مث الشافعي، مفيت خراسان (3)

ه ، 1418، 1وغنيم غنيم، دار الوطن، الرَّيض، ط َّيسر بن إبراهيم، ت:ه (489)تفسْي السمعاين
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وهو أمر مستقبح ومن خوارم املروءة، ملا يرتتب عليه من ضرر جسيم يلحق 

اخلزي ابلكاذب ومن حوله بل وابملنظومة االجتماعية كلها؛ لذلك استحق الكاذب 

 غضب هللا وعقابه يف اآلخرة.يف الدنيا، و 

واليت تنطبق ،  وماتراه الباحثة من املواقف الواردة يف قصة سيدان يوسف

 ين الكذب املذكورة ما أييت:على بعض معا

 موقف إخوة يوسف   عندما آتمروا على أخيهم يوسف يف صغره و قالوا

، وقد [12]يوسف: {ألبيهم:}أَْرِسْلُه َمَعَنا َغًدا يَ ْرَتْع َويَ ْلَعْب َوِإانَّ َلُه حَلَاِفظُونَ 

أكدوا لوالدهم أهنم سيحمونه وحيافظون عليه ويرعونه بقوهلم:}َوِإانَّ لَهُ 

، ولكنهم كانوا يبيتون عكس هذه النية متاًما، وكانوا [12]يوسف: اِفظُوَن{ حلََ 

يظهرون لوالدهم عكس مايضمرون، وهبذا ينطبق عليهم النوع األول، وهو 

 الكذب مبعىن النفاق.

 قول إخوة يوسف   َنا َنْسَتِبُق ألبيهم عند عودهتم من دونه:}ََّيَأاَباَن ِإانَّ َذَهب ْ

وقد كانوا وعدوه  ،[17]يوسف: {ُسَف ِعْنَد َمَتاِعَنا َفَأَكَلُه الذِّْئُب َوتَ رَْكَنا يُو 

                                                

رقم  69صرواه اخلرائطي يف مساوئ األخالق )حديث مرفوع، /105الباب 203، ص 3، جم.1997

( من طريق يعلى بن األشدق عن عبد هللا بن جراد قال: قال أبو 6/272(، ورواه اخلطيب يف اترخيه )127

 قال: ال يؤمن ابهلل واليوم اآلخر من إذا حدث كذب". الدرداء: "َّي رسول هللا، هل يكذب املؤمن ؟
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ابإلبقاء على أخيهم واحملافظة عليه قبل ذهاهبم، وبذلك ينطبق عليهم 

 الكذب مبعىن خلف الوعد. 

 قول إخوة يوسف  يف رحل أخيهم:} ِإْن َيْسرِْق فَ َقْد  لصواعملا وجد ا

، ويف هذا كذب وافرتاء على سيدان [77]يوسف: َسَرَق َأٌخ َلُه ِمْن قَ ْبُل {

 ، واهتام له ابلسرقة وهو منها براء. يوسف

  هناك نوع آخر من أنواع الكذب وهو القذف، وقد جتلى واضًحا يف قصة

وازداد مجااًل و  ملا كرب وصار فتياً،  أيضاً، فإن يوسف يوسف 

رونقاً و جاذبيًة راودته امرأة العزيز عن نفسه وعصمه هللا، فلما رأت العزيز 

زورًا وهبتااًن بقوهلا:}َما َجزَاءُ   قادمًا ماكان منها إال أن اهتمت يوسف

 .[25]يوسف: َمْن أَرَاَد ِِبَْهِلَك ُسوًءا ِإالَّ َأْن ُيْسَجَن َأْو َعَذاٌب أَلِيٌم{ 
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 أسباب الكذب: لب الثالث املط

للكذب كغريه من الصفات دوافع وأسباب عدة، وترى الباحثة أن أسباب الكذب 

 تندرج حتت ثالثة حماور رئيسة وميكن تصنيفها كاآليت:

 أسباب ذاتية:

الشعور ابلنقص وحماولة تعويض ذلك ابلكذب إلشباع حاجات مفقودة  .1

خاصة عند األبناء الذين يتعرضون للحرمان، فيحاولون تعويض ذلك ابلتصور 

 واخليال. 

اخلوف وعدم الشعور ابألمان مما جيعل االبن يلجأ للكذب ظًنا منه أهنا وسيلة  .2

 للدفاع عن نفسه.

أسهل للشهرة مما جيعل االبن يتأسى ِبقرانه  الرغبة يف احلصول على الثناء طريق .3

الذين تربطه هبم عالقات وطيدة سواء كان يف املدرسة أو املالعب وكذلك التأثر 

ابملشاهري الذين يشاهدم عرب وسائل التواصل االجتماعي مما يبعث فيه حب 

 الشهرة.

ف اهلروب من املسؤولية واخلوف من النتائج والعواقب، أو للحصول على العط .4

  واحملبة من الكبار أو طمعاً بتحقيق منفعة.
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 أسباب تتعلق ابحمليط األسري: 

حماولة جذب انتباه الوالدين  بسبب انشغال الوالدين الذين يقضون جل  .1

أوقاهتم يف العمل أو االنشغال بواحد من األبناء مما جيعل اآلخرين يكذبون 

 جلذب انتباه الوالدين واهتمامهما هبم.

بني األوالد أو اإلخوة وتفضيل بعضهم على البعض، فلكل ابن  متييز األهل .2

ميزاته وقدراته اخلاصة، ما يسمى ابلفروق الفردية بني األبناء جتب مراعاهتا، 

وال ينبغي تفضيل ابن على آخر مبا ميتلكه من تلك القدرات وإظهار ذلك 

  أمام بقية األبناء.

الوالدين أو االخوة الكبار  منع األبناء من قول احلقيقة، بسبب هتديد أحد .3

 ا من العقاب والتهديد.عند رؤية موقف ما مما جيعل االبن يكذب خوفً 

اضطراب احلياة األسرية، بسبب اختالف وجهات نظر الوالدين، أو الشجار  .4

 الدائم أمام األبناء وعدم احتواء املشاكل وحلها.

يتمثل يف األسلوب احلرمان من العطف واحلنان من قبل أفراد األسرة، وذلك  .5

الرتبوي لدى أفراد األسرة الذي خيتلف من فرد آلخر، أو قسوة الوالدين أو 

 أحدمها على األبناء.
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وصف االبن ابلكذب الذي يتمثل يف قولنا للطفل أو مناداته بلفظ َّي كذَّاب  .6

 ا حنو الكذب.وعندما نرسل هذه الرسالة ختزن يف عقله الباطين فيتحرك تلقائيً 

ابء واألمهات حيث ينشأ االبن يف بيت يسوده الكذب، مما يفقده تقليد اآل .7

الثقة الكاملة حبديث الوالدين، وقد يقفد الثقة حَّت يف عواطفهم ويفقد 

  احرتامه وتقديره هلم.

 أسباب تتعلق ابحمليط اخلارجي

قسوة املعلم وألفاظه اجلارحة مما يدفع الطالب للكذب ختلًصا من العقاب،  .1

يد من ردة فعل املعلم، مما جيعل الطالب يلجأ للكذب بسبب خوفه الشد

 خوفا من االحراج أمام زمالئه.

 تقليد األبناء للكبار يف عملية الكذب، واكتساب االبن للكذب ممن حوله. .2

ا للكذب جلذب التفاخر جلذب اهتمام احمليط، فقد جيد االبن نفسه مضطرً  .3

 انتباه اآلخرين وإبراز الشخصية أمام احمليط.
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فاالبن يتعلم من أصدقائه كل شيء حسناً كان أو قبيحاً ولذلك  ،الصحبة .4

ابنه بقوله: "إَّيك ومصادقة الكذاب فإنه  حذَّر علي بن أيب طالب 

 .(1)ويبعد عنك القريب"كالسراب يقرب عليك البعيد 

حماولة محاية أنفسهم واآلخرين من خطر متوقع، فاألبناء يضطرون حلماية  .5

 .(2)أقراهنم من أيِّ خطر قد يواجهونه يف املدرسة أو الشارعأنفسهم أو 

                                                
قم  -ش، دار الذخائر  ١٣٧٠ - ١٤١٢، 1ت: الشيخ حممد عبده طهنج البالغة، الرضي، السيد الشريف،  (1)

   .11ص 4،ج ايران -

مهارات يف عالج مشاكل األطفال دليل عملي لعالج مشاكل الطفل محدي عبد هللا  ،عبد العظيمينظر،  (2)

 .346-345ص (م2012 ،1 ،طمكتبة أوالد الشيخ القاهرة، ،  ،النفسية والسلوكية
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معامل املنهاج القرآين يف عالج مشكلة الكذب: املطلب الرابع  

مسى هللا سبحانه وتعاىل الكذب يف القرآن مرًضا، قال تعاىل: }َوِمَن النَّاِس َمْن 

( خُيَاِدُعوَن اَّللََّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَما خَيَْدُعوَن 8ْؤِمِننَي )يَ ُقوُل آَمنَّا اِبَّللَِّ َواِبْليَ ْوِم اآْلِخِر َوَما ُهْم مبُِ 

ُ َمَرًضا َوهَلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم مبَا َكانُوا 9ِإالَّ أَنْ ُفَسُهْم َوَما َيْشُعُروَن ) ( يف قُ ُلوهِبِْم َمَرٌض فَ زَاَدُهُم اَّللَّ

ج، ومعامل املنهاج القرآين يف عالج هذا ، لذلك فهو حيتاج لعال[10 - 8]البقرة: َيْكِذبُوَن{ 

 املرض تتجلى فيما أييت:

 : معلم الوقايةاألول

 الرتغيب يف الصدق  

 } ََّيأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اَّللََّ وَُكونُوا َمَع الصَّاِدِقنَي {قال هللا تعاىل:

ْدَق يَ ْهِدي ِإىَل »قَاَل:  ، َعِن النَّيبِّ  َعْن َعْبِد اَّللَِّ و ، [119]التوبة:  ِإنَّ الصِّ

 .(1)«الربِّ، َوِإنَّ الربَّ يَ ْهِدي ِإىَل اجلَنَِّة، َوِإنَّ الرَُّجَل لََيْصُدُق َحَّتَّ َيُكوَن ِصدِّيًقا

خيرب هللا تعاىل عباده املؤمنني، ِبهنم إذا اتقوه وراقبوه ِبداء فرائضه، 

الدنيا، جيعلهم يف اآلخرة مع واجتناب حدوده، وكانوا من أهل طاعته يف 

} َوَمْن يُِطِع اَّللََّ َوالرَُّسوَل َفُأولَِئَك َمَع الَِّذيَن أَنْ َعَم الصادقني، الذين قال عنهم:

                                                
ابب قول هللا تعاىل: }َّي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وكونوا مع ه، كتاب األدب، صحيح يف البخاريرواه  (1)

 .(6094) ، رقم: 25، ص8،ج[ وما ينهى عن الكذب119الصادقني{ ]التوبة: 
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دِّيِقنَي َوالشَُّهَداِء َوالصَّاحِلِنَي َوَحُسَن أُولَِئَك َرِفيًقا{  اَّللَُّ َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيِّنَي َوالصِّ

 .(1)عرَِّفهم سبيل النجاة من عقابه، واخلالِص من أليم عذابهم، [69]النساء: 

والصدق صفة هلل سبحانه، وشرف للعبد أن يتصف بصفة الرب جل 

 [.87]النساء: } َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اَّللَِّ َحِديثًا{  جالله قال تعاىل:

 وجعلها سبحانه صفة مالزمة لألنبياء، قال تعاىل:} َواذُْكْر يف اْلِكَتابِ 

َنا هَلُْم ِمْن َرمْحَِتَنا َوَجَعْلَنا هَلُْم [41]مرمي: ِإبْ رَاِهيَم ِإنَُّه َكاَن ِصدِّيًقا نَِبيًّا{ ، وقال:}َوَوَهب ْ

، وقال سبحانه:}َواذُْكْر يف اْلِكَتاِب ِإمْسَاِعيَل ِإنَُّه َكاَن [50]مرمي: ِلَساَن ِصْدق  َعِليًّا{

}َواذُْكْر يف اْلِكَتاِب ِإْدرِيَس ِإنَُّه َكاَن ِصدِّيًقا وقال: [54]مرمي: َصاِدَق اْلَوْعِد {

دِّيُق {وكذلك قال سبحانه: ،[56]مرمي: نَِبيًّا{  [.46]يوسف: }يُوُسُف أَي َُّها الصِّ

}َوممَّْن َخَلْقَنا أُمٌَّة يَ ْهُدوَن اِبحلَْقِّ َوبِِه  وقال تعاىل واصًفا عباده الصاحلني:

قال ابن  ،[، "قوله: )أمة يهدون ابحلق وبه يعدلون(181يَ ْعِدُلوَن{ ]األعراف: 

قال: هذه أميت! قال: ابحلق أيُخذون ويعطون  جريج: ذكر لنا أن نيب هللا 

 .(2)ويَ ْقُضون"

                                                
  .558، ص14جيف أتويل القرآن،  جامع البيان ،الطربيينظر،  (1)

 

 .286، ص13ج ،يف أتويل القرآن جامع البياني،الطربي (2)
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 الرتهيب من الكذب 

وما  ،لقد حذران هللا تبارك وتعاىل يف القرآن الكرمي من خطر الكذب

قال يؤول إليه من مفاسد خطرية، فالكاذب حيرم اهلداية بسبب كذبه، 

"َوِإنَّ : وقال ،[28]غافر: تعاىل:} ِإنَّ اَّللََّ اَل يَ ْهِدي َمْن ُهَو ُمْسِرٌف َكذَّاٌب{ 

لََيْكِذُب الَكِذَب يَ ْهِدي ِإىَل الُفُجوِر، َوِإنَّ الُفُجوَر يَ ْهِدي ِإىَل النَّاِر، َوِإنَّ الرَُّجَل 

ااًب"  .(1)َحَّتَّ ُيْكَتَب ِعْنَد اَّللَِّ َكذَّ

 معرفة جزاء الصدق وعاقبة الكذب 

مما يدفع املرء لاللتزام ابلصدق رغبة يف نيل جزائه واجتناب الكذب 

}ِمَن اْلُمْؤِمِننَي رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اَّللََّ خشية عاقبته، قال تعاىل:

إىل قوله تعاىل يف وصف اجلزاء}لَِيْجزَِي اَّللَُّ الصَّاِدِقنَي  [23]األحزاب: َعَلْيِه{

 [.24]األحزاب: ِبِصْدِقِهْم َويُ َعذَِّب اْلُمَناِفِقنَي ِإْن َشاَء َأْو يَ ُتوَب َعَلْيِهْم {

                                                
رواه البخاري يف صحيحه، كتاب األدب، ابب قول هللا تعاىل: }َّي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وكونوا مع  (1)

 (.6094 ،رقم: )25، ص 8،ج[ وما ينهى عن الكذب 119الصادقني{ ]التوبة: 
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َفُع وقال أيًضا يف جزاء الصدق والصادقني: }قَاَل اَّللَُّ َهَذا يَ ْوُم يَ ن ْ

ْم َجنَّاٌت جَتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأْلَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َرِضَي الصَّاِدِقنَي ِصْدقُ ُهْم هلَُ 

ُهْم َوَرُضوا َعْنُه َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ  ُ َعن ْ  [.119]املائدة: {اَّللَّ

وكذلك بني جزاء الصادقني بقوله تعاىل:}ِإنَّ اْلُمْسِلِمنَي َواْلُمْسِلَماِت 

 [35]األحزاب: َواْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت َواْلَقانِِتنَي َواْلَقانَِتاِت َوالصَّاِدِقنَي َوالصَّاِدقَاِت{ 

ُ هَلُْم َمْغِفَرًة َوَأْجرًا َعِظيًما {  [.35حزاب: ]األإىل قوله:}أََعدَّ اَّللَّ

وهّول من نتيجة الكذب والنفاق يف قوله:}ِإنَّ اْلُمَناِفِقنَي يف الدَّْرِك 

مانعاً مينعهم أي ليس هلم  ،[145]النساء:  اأْلَْسَفِل ِمَن النَّاِر َوَلْن جتََِد هَلُْم َنِصريًا{

 .(1)، وهلم أقصى درجات العذاب يف أسفل درج النارمن عذاب هللا

 القدوةالثاين: معلم 

تعد الرتبية ابلقدوة من أهم األساليب الناجحة يف تربية األبناء، فهي 

وسيلة تربوية حية جتسد األقوال إىل أفعال، وهلذا أمران ربنا سبحانه ابالقتداء 

                                                
ت:  الوجيز يف تفسْي الكتاب العزيز،ه (، 468الواحدي، أبو احلسن علي بن أمحد النيسابوري، الشافعي)( 1)

  .298صه(.1415، 1صفوان عدانن داوودي)دمشق: دار القلم،ط
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]األحزاب: يف قوله تعاىل:}َلَقْد َكاَن َلُكْم يف َرُسوِل اَّللَِّ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة{  ابلنيب

21.] 

على دور املريب القدوة،  كما ورد يف القصة الشهرية عن   وأكد النيب

قاِعٌد يف   عن عبِد هللا بن عامر ، أنه قال: دعْتين أُمي يوماً ورسوُل هللا النيب 

« وما أَرْدِت أن تُعِطَيهُ : »بيتنا، فقالت: ها َتعاَل أُعِطيَك، فقال هلا رسوُل هللا 

ُكِتَبْت   أما إنَّك لو مل تُ ْعِطيه شيئاً : »قالت: أُعِطيِه متراً، فقال هلا رسوُل هللا 

، ألهنا إن كذبت تعوَّد ابُنها على الكذب وكانت قدوة سيئة له (1)«عليك ِكْذبةٌ 

 يف ذلك.

ق يف فالرتبية ابلقدوة هي أقصر وأسهل طريق للرتبية: فمن تعود الصد

سائر معامالته فإنَّ أبناَءه يتأثرون به وال يرون أمامهم إال الصدق فيقتدون به، 

ألن االبن إذا نشأ على الصراحة والصدق لذلك يؤكد املربون دائًما على القدوة، 

 وعدم اخلداع فإن هذا مما يؤثر إجيااًب على تكوين الصدق داخله.

كما جيب عليه جتنب التقريع ابأللفاظ النابية أو األلقاب السيئة، لقوله 

وخمالفة ذلك تؤثر سلبًا على االبن [، 83]البقرة: تعاىل:}َوُقوُلوا لِلنَّاِس ُحْسًنا{ 

 وتدفعه لّلجوء إىل الكذب لكي يصنع لنفسه صورة يريدها ويرضاها الوالدان.

                                                
 .حديث حسن، وقال (4991، رقم)343-342، ص 7ج يف سننه، ابب يف الكذب، داود وأبرواه  (1)
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بدين كالضرب وغريه، ملا له كذلك جيب البعد كل البعد عن العقاب ال

 من آاثر على االبن تدفعه للكذب خوفًا على نفسه من العقاب.

إن نشأة االبن يف بيئة تتعامل ابلصدق تفي ابلوعود ستسهم يف أن ينشأ  

أمينًا يف كل أقواله وأفعاله، إذا توافرت له أيضًا عوامل حتقيق حاجاته النفسية 

 وعطف وغريها. الطبيعية من اطمئنان وحرية وتقدير

أنه قال:" إَّيكم والرواَّي  ، بن مسعود روى اإلمام السمعاين عن عبد هللا

رواَّي الكذب فإن الكذب ال يصلح ابجلد واهلزل وال يعد أحدكم صبيه مث ال 

 .(1)ينجز له"

 الثاين: معلم التعليم:

 غرس املبادئ اإلميانية  

وترسيخ العقيدة اخلالصة هلل ، وتصحيح أي معتقد خاطئ قد يعتقده 

الشخص الكاذب ، فالكاذب اليكذب حني يكذب إال اعتقاًدا بدفع ضرر أو 

                                                
، أدب اًلمالء واًلستمالء، ه (562عبد الكرمي بن حممد بن منصور التميمي املروزي، أبو سعد )  ،السمعاين (1)

 .40م، ص1981 – ه1401، 1، طبريوت –دار الكتب العلمية  ،ماكس فايسفايلر ت:
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جلب منفعة وهذا خلل عقائدي فاملؤمن يعتقد ِبن الضار والنافع هو هللا سبحانه 

 وحده، فمن يصدق يف هذا االعتقاد فال حاجة له يف الكذب.

اىل:}َما يَ ْفَتِح اَّللَُّ لِلنَّاِس ِمْن َرمْحَة  َفاَل ممُِْسَك هَلَا َوَما مُيِْسْك َفاَل قال تع

 [.2]فاطر: ُمْرِسَل َلُه ِمْن بَ ْعِدِه َوُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيُم{ 

وتعزيز وتقوية إميان العبد ومعرفته اجليدة ِبمساء هللا وصفاته تصرفه عن 

 الكذب وحتبب إليه الصدق.

 تثمار الَقَصصاس  

من أجنح الوسائل التعليمية اليت تساهم يف عالج مشكلة الكذب،  عد القصص ي

ألن اترخينا اإلسالمي يزخر بقصص الصدق واألمانة، وكذلك القرآن الكرمي ملئ بقصص 

وقد أمران هللا تعاىل ابلتفكر يف أحوال من سبقوان، قال تعاىل:}َقْد َخَلْت ِمْن  املكذبني،

( َهَذا بَ َياٌن لِلنَّاِس 137 ُسَنٌن َفِسريُوا يف اأْلَْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبةُ اْلُمَكذِِّبنَي )قَ ْبِلُكمْ 

قال ابن عطية يف تفسري هذه ، [138، 137]آل عمران: َوُهًدى َوَمْوِعظٌَة لِْلُمتَِّقنَي {

واملعىن: ال يذهب بكم إن ظهر الكفار اخلطاب بقوله تعاىل: َقْد َخَلْت للمؤمنني، اآلَّيت:"

ا أدال هللا املكذبني على املؤمنني، ولكن وقدميً « فإن العاقبة للمتقني»املكذبون عليكم ِبحد 

 (.1)"انظروا كيف هلك املكذبون بعد ذلك، فكذلك تكون عاقبة هؤالء

                                                
  .511، ص1ج،احملرر الوجيز يف تفسْي الكتاب العزيز ،ابن عطية  (1)
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ومن أروع القصص اليت قصها علينا القرآن الكرمي قصة املخلفني عن غزوة 

ملا هلا من أثر يف بيان عاقبة الصدق وأثره، قال تعاىل : }َوَعَلى الثَّاَلثَِة الَِّذيَن تبوك، 

ُخلُِّفوا َحَّتَّ ِإَذا َضاَقْت َعَلْيِهُم اأْلَْرُض مبَا َرُحَبْت َوَضاَقْت َعَلْيِهْم أَنْ ُفُسُهْم َوظَنُّوا َأْن 

]التوبة: َعَلْيِهْم لِيَ ُتوبُوا ِإنَّ اَّللََّ ُهَو الت َّوَّاُب الرَِّحيُم { اَل َمْلَجَأ ِمَن اَّللَِّ ِإالَّ إِلَْيِه مُثَّ اَتَب 

وهو أحد املخلفني الثالثة يصف حالته بعد توبة   قال كعب بن مالك، [118

قال: وهو يربق وجهه من السرور ويقول:   هللا عليه: فلما سلمت على رسول هللا

ال فقلت: أمن عندك؟ َّي رسول هللا ق« أبشر خبري يوم مر عليك منذ ولدتك أمك»

سر استنار  ، إذاوكان رسول هللا « ال، بل من عند هللا»أم من عند هللا فقال: 

وجهه، كأن وجهه قطعة قمر، قال: وكنا نعرف ذلك، قال: فلما جلست بني يديه 

قلت: َّي رسول هللا إن من توبيت أن أخنلع من مايل صدقة إىل هللا وإىل رسوله صلى 

قال: « أمسك بعض مالك، فهو خري لك: » عليه وسلم، فقال رسول هللاهللا 

فقلت: فإين أمسك سهمي الذي خبيرب، قال: وقلت: َّي رسول هللا إن هللا إمنا أجناين 

ابلصدق، وإن من توبيت أن ال أحدث إال صدقاً ما بقيت، قال: فوهللا ما علمت 

 منذ ذكرت ذلك لرسول هللا  أن أحًدا من املسلمني أباله هللا يف صدق احلديث،

إىل يومي هذا، أحسن مما أبالين هللا به، وهللا ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك 

، إىل يومي هذا، وإين ألرجو أن حيفظين هللا فيما بقي، قال: فأنزل لرسول هللا 
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هللا عز وجل: }لقد اتب هللا على النيب واملهاجرين واألنصار الذين اتبعوه يف ساعة 

ة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم مث اتب عليهم، إنه هبم رءوف رحيم، العسر 

وعلى الثالثة الذين خلفوا حَّت إذا ضاقت عليهم األرض مبا رحبت وضاقت عليهم 

]التوبة: أنفسهم{حَّت بلغ: }َّي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وكونوا مع الصادقني{ 

ن نعمة قط، بعد إذ هداين هللا لإلسالم، قال كعب: وهللا ما أنعم هللا علي م ،[119

، أن ال أكون كذبته فأهلك كما هلك أعظم يف نفسي، من صدقي رسول هللا 

وقال ، الذين كذبوا، إن هللا قال للذين كذبوا، حني أنزل الوحي، شر ما قال ألحد

هللا:}سيحلفون ابهلل لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم، إهنم 

س، ومأواهم جهنم جزاء مبا كانوا يكسبون، حيلفون لكم لرتضوا عنهم، فإن رج

 .(1)ترضوا عنهم، فإن هللا ال يرضى عن القوم الفاسقني{

                                                
، 4،جابب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه التوبة،رواه مسلم يف صحيحه، كتاب  (1)

 .(2769)رقم2127ص
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تعليم االبن اختيار الصحبة الصاحلة املعينة على اخلري، ألن القرين ابملقارن 

رة قال: قال عن أيب هرييقتدي كما يقال، وملا للصحبة من أثر كبري على األبناء، ف

.(1)«املرء على دين خليله فلينظر أحدكم من خيالل: »رسول هللا

                                                
قال الرتمذي : (، 8990)  ، فصل ومن هذا الباب جمانبة الظلمة44ص12جشعب اإلميان رواه البيهقي يف  (1)

 ( : " إسناده صحيح ". 174وقال النووي يف " رَّيض الصاحلني " ) ص  ،هذا حديث حسن غريب ""
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ثقته بنفسه ابلرتكيز على إجيابياته ونقاط قوته والتجاوز والتغافل  وكذلك تقوية

عن سلبياته ونقاط ضعفه حَّت يصبح شخصية قائدة وال يكون إمعة فيؤثر دون أن 

 .سلًبايتأثر بغريه 
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 ومعامل املنهاج القرآين يف عالجها مشكلة التفكْي التربيري: املبحث الثالث 

 ويشتمل على أربعة مطالب:

 تعريف التفكري التربيري. :املطلب األول

 املطلب الثاين: أنواع التفكري التربيري.

 املطلب الثالث: أسباب التفكري التربيري.

 التربيري. املطلب الرابع: معامل املنهاج القرآين يف عالج مشكلة التفكري
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 تعريف التفكْي التربيري: املطلب األول

الفاء والكاف والراء تردد القلب يف الشيء. يقال "َر(  كَ  التفكري مأخوذ من )فَ 

ترتيب أمور ": ر، والفك(1)"تفكر إذا ردد قلبه معتربًا، وإعمال اخلاطر فيه، ومجعه أفكارًا

 .)2("معلومة للتأدي إىل جمهول

اصطالًحا فتعددت تعريفاته، واختلفت ابختالف نظرة علماء النفس أما التفكري 

 والرتبية، ولكنهم يكادون يتفقون على عدة أمور منها:

 أنه عملية ذهنية حتدث يف الدماغ. .1

 أنه حيدث حلل مشكلة أو فك لغز حمرّي. .2

 عدة. وأشكااًل  اأن له أنواعً  .3

 

 

                                                
مجال الدين أبو الفضل حممد بن  ر،ابن منظو  و (446 /4) /446، ص4ج،مقاييس اللغةابن فارس، ينظر،  (1)

ه   1414 ،3، طبريوت ،دار صادر ،لسان العرب، ه (711مكرم بن على، األنصاري الرويفعى اإلفريقى )

  .65، ص5ج

 .168، صالتعريفاتاجلرجاين، ( 2)
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 ،يتناول معاجلة الرموز املختلفةوأحد هذه التعريفات أن التفكري هو نشاط معريف 

 .(1)ويستخدم يف أوضاع تنطوي على مشكالت تتطلب حلواًل مناسبة

التفكري هو نشاط عقلي وحركة ذهنية يقوم هبا املرء بينه وبني ومما يسبق يتبني أن 

 ذاته، للوصول لنتائج معينة يف قضية ما.

،  (2)سباب ما يبيحه": "برر عمله: زكاه، وذكر من األمعىن كلمة التربيري لغة

 "برر العمل وحنوه: سوغه؛ زكاه وذكر ما يبيحه من األسباب واملعاذير".

تستخلص الباحثة أّن معىن التفكري التربيري هو استدعاء اإلنسان األفكار مما سبق 

 واحلجج واألدلة والرباهني الومهية، ليثبت هبا مدى صحة قوله أو فعله. 

 فيما يتعلق ابلتفكْي التربيري يتجلى فيما أييت: ت إليه الباحثةلوخالصة ماتوص

أنه يعد مرًضا فكرًَّي، والتعود عليه يصرف اإلنسان عن إصالح ذاته وتفقد عيوبه  .1

 والنظر يف نفسه وأفعاله.

 ن.و ن من أنفسهم واملنجز و أنه نوع من الشعور ابلضعف، فال يقوم به األقوَّيء الواثق .2

                                                
 .450م(، ص2003ه/1423، 4)عّمان: دار الفرقان، ط الرتبويعلم النفس نشوايت، عبداجمليد،  (1)]      

 .48 ، ص1، جاملعجم الوسيط (2)
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، والتهرب من املسؤوليات، فيبحث عن أنه يعتاده من اعتاد الكسل والتسويف .3

 .األسباب الومهية ليجعل منها مشاعة يعلق عليها أخطاءه، ويبعد عن نفسه أي هتمة
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 أنواع التفكْي التربيري: املطلب الثاين

التفكري التربيري قد يكون مقبواًل يف مواقف ومذموًما يف أخرى، والذي تتحدث 

التربيري غري املقبول، والذي تعده مشكلة حتتاج  التفكري هوعنه الباحثة يف هذا البحث 

إىل عالج، أما التربير املقبول الذي ميكن تفهمه دون قبول آاثره أحيااًن وقبوهلا يف أحيان 

 أخرى فتكتفي الباحثة ابإلشارة له من خالل بعض األمثلة:

، هلم  لنيبعندما أرسل لقريش خيربهم بنية غزو ا   تربير حاطب بن أيب بلتعة

: وهللا ما يب أن ال أكون  قال حاطب «ما محلك على ما صنعت؟»:  قال النيب

مؤمًنا ابهلل ورسوله، أردت أن يكون يل عند القوم يد يدفع هللا هبا عن أهلي ومايل وليس 

 أحد من أصحابك إال له هناك من عشريته من يدفع هللا به عن أهله وماله، فقال النيب

:« (1)«تقولوا له إال خريًاصدق وال. 

تربيره مع أن فعله يعد خيانة، وأنزل هللا فيه آَّيت تتلى قال    فقد قبل النيب

َقْد َكَفُروا تعاىل:}ََّيأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَ تَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَُّكْم َأْولَِياءَ تُ ْلُقوَن إِلَْيِهْم اِبْلَمَودَِّة وَ 

ُتْم َخَرْجُتْم ِجَهاًدا مبَا َجاءَُكْم  ُكْم َأْن تُ ْؤِمُنوا اِبَّللَِّ َربُِّكْم ِإْن ُكن ْ ِمَن احلَْقِّ خُيْرُِجوَن الرَُّسوَل َوِإَّيَّ

تُ  ُتْم َوَما أَْعَلن ْ يَ ْفَعْلُه ْم َوَمْن يف َسِبيِلي َواْبِتَغاَء َمْرَضايت ُتِسرُّوَن إِلَْيِهْم اِبْلَمَودَِّة َوَأاَن أَْعَلُم مبَا َأْخَفي ْ

                                                
، 1941، ص4رواه مسلم يف صحيحه، كاب فضائل الصحابة رضوان هللا عليهم، ابب فضل من شهد بدرًا ،ج (1)

 (.2494رقم: ) 
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ا عن أن يفعل  حلاطب وزجرً عتاابً  فنزلت اآلية"، [1]املمتحنة: {ِمْنُكْم فَ َقْد َضلَّ َسَواءَ السَِّبيلِ 

أحد مثل فعله، وفيها مع ذلك تشريف له، ألن هللا شهد له ابإلميان يف قوله َّي أيها الذين 

.(1)"آمنوا

عدم اغتساله يف ليلة شديدة الربودة، فعن عمرو بن  تربير عمرو بن العاص 

، قال: احتَ َلمُت يف ليلة  ابردة  يف َغزوِة ذاِت السَّالِسِل فأشَفقُت أْن اغَتِسَل  العاص

، فقال: "َّي َعمرو،  َفأهِلَك، فتَ َيمَّمُت، مثَّ َصلَّيُت ِبصحايب الصُّبَح، فذكروا ذلك للنيبِّ 

ُنٌب؟" فأخرَبتُه ابلذي َمنَ َعين ِمَن االغِتساِل، وقلُت: إين مسعُت َصلَّيَت ِبصحاِبَك وأنت جُ 

 ، فَضِحَك رسوُل هللا[29]النساء: َكاَن ِبُكْم َرِحيًما{   هللاُ يقوُل:}َواَل تَ ْقتُ ُلوا أَنْ ُفَسُكْم ِإنَّ اَّللَّ 

  ً(2)اومل يَ ُقل شيئ. 

                                                
ت: الدكتور عبد هللا  التسهيل لعلوم التنزيل ه (741ابن جزي، أبو القاسم محد بن أمحد الكليب الغرانطي )( 1)

  .364، ص2،جه ( 1416،  1اخلالدي )بريوت: شركة دار األرقم بن أيب األرقم، ط

، 249، ص1، جخاف اجلنب الربد، أيتيمم؟ إذاحديث صحيح، رواه أبو داوود يف سننه، كتاب الطهارة، ابب  (2)

  (.334رقم)
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العلماء: على أن من ا وموافقة له على فعله، وأكثر يعد تقريرً  وسكوت النيب 

 .(1)خاف من استعمال املاء لشدة الربد فإنه يتيمم ويصلي، جنًبا كان أو حمداثً 

وال تتطرق الباحثة يف هذا البحث ملثل هذه التربيرات املقبولة، ولكن تبحث يف 

التربيرات غري املقبولة، واليت هي عبارة عن أعذار قد تبدو ابلنظرة العابرة وألول وهلة أهنا 

نعة ومنطقية، ولكنها يف احلقيقة ليست كذلك، ألهنا ختفي الدوافع الفعلية وراء السلوك مق

واألفعال اليت يعتقد املرء يف قرارة نفسه أهنا خطأ، وتربيرها حيرم صاحبه من التبصر ِبفعاله 

 والتحكم فيها ومراجعة أخطائه واالعرتاف هبا.

 التفكْي التربيري غْي املقبول: مظاهر 

 الكفر والشركتربير  .1

يربر أهل الكفر والضالل احنرافهم وشركهم اترة مبشيئة هللا وقدره، وأن كفرهم 

أمر حمتم مكتوب عليهم وخارج عن إرادهتم، بقوهلم:}َلْو َشاَء اَّللَُّ َما َأْشرَْكَنا َواَل آاَبُؤاَن 

 تفسري هذه اآلية: ، يقول الشعراوي رمحه هللا  يف[148]األنعام: {َواَل َحرَّْمَنا ِمْن َشْيء  

                                                
فتح الباري شرح  ه (795ين عبد الرمحن بن أمحد بن احلسن الَسالمي)ابن رجب احلنبلي، زين الد ينظر، (1)

 ،م(1996ه  / 1417، 1، ت: خنبة من العلماء)القاهرة: مكتب حتقيق دار احلرمني، طصحيح البخاري

 .279، ص2ج
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على نفسه يف عدم اتباع منهج هللا يقول: إن ربنا هو الذي يهدي وهو  ف  رِ سْ مُ  "وكلُّ 

الذي يضّل، ويقول ذلك بتبجح ووقاحة لتربير ما يفعل من سفه وقد جاء املشركون 

بقضيتني: قضية يف العقيدة، وقضية يف التكليف؛ قالوا يف قضية العقيدة:}َلْو َشآَء هللا 

َأْشرَْكَنا{، وكأهنم أشركوا مبشيئة هللا، وجاءوا إىل ما حرموا من حالل هللا وقالوا إهنم  َمآ

 .(1)اا؛ ليوجدوا ألنفسهم مربرً قد فعلوا ذلك مبشيئة هللا أيضً 

 واترة ابتباعهم هنج أسالفهم وأهنم يسريون على خطى آابئهم وأجدادهم، قال

 ْداَن آاَبَءاَن َعَلى أُمَّة  َوِإانَّ َعَلى آاَثرِِهْم ُمْهَتُدوَن{}َبْل قَاُلوا ِإانَّ َوجَ  تعاىل يف وصفهم:

"بل قالوا إان وجدان آابءان على أمة: أي إهنم ال حجة هلم إال التقليد ، [22]الزخرف: 

األعمى آلابئهم، وإان على آاثرهم مهتدون: أي على طريقتهم وملتهم ماشون وهي عبادة 

 .(2)من األصنام واألواثن"غري هللا من املالئكة وغريهم 

وهم بذلك ينهجون منهج إبليس حني برر كفره ابهلل وعصيانه، ورفضه السجود 

يريد: فبما [،  16]األعراف: {، ونسب ذلك لرب العزة بقوله:}فَِبَما أَْغَويْ َتيِن  آلدم

                                                
 ،ج)مصر: مطابع أخبار اليوم، د.ط، د.ت(اخلواطر –تفسْي الشعراوي ه (، 1418الشعراوي، حممد متويل ) (1)

 .3979-3978ص  7

  .632، ص4ج، أيسر التفاسْي ،جلزائريأبو بكر ا( 2)
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، ألنه   ، وبرر تربيرًا آخر هو أنه أفضل من سيدان آدم(1)أضللتين أْي: إبغوائك إَّيَّي

ٌر ِمْنُه َخَلْقَتيِن ِمْن اَنر  َوَخَلْقَتُه ِمْن  ُخِلق من انر وسيدان آدم ُخِلق من طني،}قَاَل َأاَن َخي ْ

 [.12]األعراف:  ِطني  

 تربير ترك الواجب والسنة  .2

ينقسم الناس يف تلقيهم لألوامر الرابنية بني ممتثل واترك، وينقسم التارك إىل معرتف 

 ومكابر حياول تربير أخطائه وعدم امتثاله ألوامر ربه سبحانه وسنة نبيه ،بتقصريه وخطئه

، ما أييت ومن أمثلة ذلك: 

 تربير اجلد بن قيس يف غزوة تبوك طلبه من النيب   إعفاءه من اجلهاد،كما روى

عن الزهري، ويزيد بن رومان، وعبد هللا بن أيب بكر، وعاصم ه:الطربي يف تفسري 

ذات يوم وهو يف جهازه، للجد  ريهم قال: قال رسول هللا بن عمر بن قتادة وغ

بن قيس أخي بين سلمة: هل لك َّي جدُّ العاَم يف جالد بين األصفر؟ فقال: َّي 

رسول هللا، أْو أتذن يل وال تفتين، فوهللا لقد عرف قومي ما َرجل أشّد ُعْجًبا 

، وإين أخشى إن رأيت نساءَ بين األصفر أن ال أ صرب عنهن! فأعرض ابلنساء مينِّ

وقال: قد أذنت لك، ففي اجلد بن قيس نزلت هذه اآلية:  عنه رسول هللا 

                                                
  .388، صالوجيز يف تفسْي الكتاب العزيزالواحدي،  (1)
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} ُهْم َمْن يَ ُقوُل اْئَذْن يل َواَل تَ ْفِتينِّ اآلية، أي: إن كان إمنا خيشى [ 49]التوبة: }َوِمن ْ

الفتنة من نساء بين األصفر وليس ذلك به، فما سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن 

 .(1)والرغبة بنفسه عن نفسه، أعظم  رسول هللا

  وبرر أحدهم األكل بيده اليسرى حبجة عدم االستطاعة كما يف احلديث الذي

عن إَّيس بن سلمة بن األكوع، أن أابه، حدثه أن رجاًل أكل قال: رواه مسلم

ال »، قال: ال أستطيع، قال: «كل بيمينك»بشماله، فقال:   عند رسول هللا

 .(2)، ما منعه إال الكرب، قال: فما رفعها إىل فيه«استطعت

برر خمالفته للسنة بعدم االستطاعة، واحلقيقة أنه كان قادرًا على ذلك وما فقد 

 فشّلت ميينه.  منعه إال الكرب، فكان جزاؤه أن دعا عليه النيب

 

 

 

                                                
 .287 ، ص14،ججامع البيان يف أتويل القرآنالطربي،  (1)

 ، رقم:1599 ص 3، جَوَأْحَكاِمِهَمااَبُب آَداِب الطََّعاِم َوالشَّرَاِب أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب األشربة،  (2)

(2021). 
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 الوقوع يف احلرام واملكروهتربير  .3

قد يقع أي امرئ يف احلرام، ألن النفس البشرية ضعيفة أمام بعض الشهوات 

واملغرَّيت والِبس يف ذلك إذا أقر املرء على نفسه واعرتف بضعفه وجهله واستغفر هللا 

ُ  تعاىل، مصداقًا لقول هللا تعاىل: }ِإالَّ َمْن اَتَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَماًل َصاحِلًا َفُأولَِئَك يُ َبدُِّل اَّللَّ

ُ َغُفورًا َرِحيًما كل ابن آدم خطاء »  ، وقول النيب[70]الفرقان: {َسيَِّئاهِتِْم َحَسَنات  وََكاَن اَّللَّ

 .(1)«وخري اخلطائني التوابون

لكن اخللل كل اخللل فيمن يقع يف احملرمات ويوغل يف املعاصي والذنوب، ويربر 

 على هللا أنه من أمرهم بذلك، واترة ابالقتداء ِبسالفهم. أفعاله اترة ابالفرتاء

َها آاَبَءاَن َواَّللَُّ أََمَراَن  قال تعاىل يصفهم: }َوِإَذا فَ َعُلوا فَاِحَشًة قَاُلوا َوَجْداَن َعَلي ْ

، "}وإذا فعلوا فاحشة{ كالشرك وطوافهم ابلبيت عراة قائلني ال نطوف [28]األعراف: {هِبَا

 فيها فنهوا عنها }قالوا وجدان عليها آابءان{ فاقتدينا هبم }وهللا أمران يف ثياب عصينا هللا

 .(2)هبا{ أيًضا"

                                                
، وحسنه األلباين يف كتاب صحيح وضعيف سنن 240، ص 4ج49أخرجه الرتمذي يف سننه، ابب  (1)

 (.2499، رقم)499ص ،5الرتمذي،ج

ه (،  911ه ( والسيوطي جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر )864احمللي، جالل الدين حممد بن أمحد )  (2)

 .196، د.ت(.ص: 1) القاهرة: دار احلديث، ط اجلاللنيتفسْي 
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وقوعهم يف احلرام ابلتطور االنفتاح والتحضر، كالعالقات الناس كذلك يربر بعض 

احملرمة بني الرجل واملرأة، ومصافحة املرأة األجنبية، ومساع املعازف وغريها، ويربر بعضهم 

َحَرْصَت  ة السالكني لطريق احلرام، وقد جهلوا قوله تعاىل:}َوَما َأْكثَ ُر النَّاِس َوَلوْ ذلك بكثر 

وجل:}َوِإْن ُتِطْع َأْكثَ َر َمْن يف اأْلَْرِض ُيِضلُّوَك َعْن َسِبيِل  ، وقوله عز[103]يوسف: {مبُْؤِمِننَي 

} اأْلَْرِض أى من الناس أضلوك، ألّن األكثر يف َوِإْن ُتِطْع َأْكثَ َر َمْن يف [، 116]األنعام: اَّللَِّ

غالب األمر يتبعون هواهم، مث قال ِإْن يَ تَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ وهو ظنهم أّن آابءهم كانوا على 

وما أكثر التربيرات ، (1)احلق فهم يقلدوهنم َوِإْن ُهْم ِإالَّ خَيُْرُصوَن يقّدرون أهنم على شيء

لكثري يف أَّيمنا هذه بسبب ضعف اإلميان وسيطرة اهلوى على واحلجج اليت يتحجج هبا ا

 األنفس.

:}لَُيوُسُف َوَأُخوُه َأَحبُّ ِإىَل  ونلتمس التفكري التربيري يف قول إخوة يوسف

تُ ُلوا يُوُسَف أَِو اْطَرُحوهُ [8]يوسف: أَبِيَنا ِمنَّا َوحَنُْن ُعْصَبٌة ِإنَّ َأاَباَن َلِفي َضاَلل  ُمِبني {   ،}اق ْ

 .[9]يوسف: أَْرًضا خَيُْل َلُكْم َوْجُه أَبِيُكْم َوَتُكونُوا ِمْن بَ ْعِدِه قَ ْوًما َصاحِلِنَي{ 

ويقال له: بنيامني،  -وهو أصغر من يوسف -وقوهلم: َوَأُخوُه يريدون به: َّيمني

وقيل: كان شقيق يوسف وكانت أمهما ماتت، ويدل على أهنما شقيقان ختصيص األخوة 

                                                
 .60، ص2ج ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،الزخمشري (1)
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وكان حب يعقوب ليوسف عليه الّسالم وَّيمني ، ُخوُه وهي داللة غري قاطعةأَ  ب    هلما 

 .(1)هي فطرة البشرو لصغرمها وموت أمهما، وهذا من حب الصغري 

ِإنَّ َأابان َلِفي َضالل  ُمِبني  أي خطأ وخروج عن الصواب إبفراط حبه ليوسف "وقوهلم 

قَ ْوماً  ،خَيُْل َلُكْم َوْجُه أَبِيُكْم أي ال يشارككم غريه يف حمبته لكم وإقباله عليكم ،وأخيه

 .(2)"وقيل: هو صالح حاهلم مع أبيهم ،صاحِلِنَي أي ابلتوبة واالستقامة

َأَحبُّ ِإىَل أَبِيَنا ِمنَّا َوحَنُْن ُعْصَبٌة{ أي:  }ِإْذ قَاُلوا{ فيما بينهم: }لَُيوُسُف َوَأُخوهُ 

اعة، فكيف يفضلهما علينا ابحملبة والشفقة، }ِإنَّ َأاَباَن َلِفي َضالل  ُمِبني { أي: لفي مج

، حيث فضلهما علينا من غري موجب نراه، وال أمر نشاهد  .هخطأ بنيِّ

تُ ُلوا يُوُسَف َأِو اْطَرُحوُه أَْرًضا{ أي: غيبوه عن أبيه يف أرض بعيدة ال يتمكن  }اق ْ

ذا فعلتم أحد هذين األمرين }خَيُْل َلُكْم َوْجُه أَبِيُكْم{ أي: يتفرغ فإنكم إ، من رؤيته فيها

لكم، ويقبل عليكم ابلشفقة واحملبة، فإنه قد اشتغل قلبه بيوسف شغال ال يتفرغ لكم، 

}َوَتُكونُوا ِمْن بَ ْعِدِه{ أي: من بعد هذا الصنيع }قَ ْوًما َصاحِلِنَي{ أي: تتوبون إىل هللا، 

                                                
  .221، ص3ج،احملرر الوجيز يف تفسْي الكتاب العزيز، ابن عطية (1)

  .382، ص1، جالتسهيل لعلوم التنزيل ،ابن جزي 2
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ذنبكم. فقدموا العزم على التوبة قبل صدور الذنب منهم تسهيال وتستغفرون من بعد 

 .(1)لفعله، وإزالة لشناعته، وتنشيطا من بعضهم لبعض

  

                                                
 .10، ص3، جفتح القدير، وينظر الشوكاين، 394ص:  ،تيسْي الكرمي الرمحن، السعدي 1
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 أسباب التفكْي التربيري: املطلب الثالث

ترى الباحثة أن أسباب التفكري التربيري تندرج حتت ثالثة حماور رئيسة وميكن 

 تصنيفها كاآليت: 

 أسباب ذاتية

 من املسؤوليةالتهرب  .1

التهرب من املسؤولية، حبيث تطهر ساحتها التنصل و فالنفس هلا قدرة عجيبة على 

من الذنوب ابختالق الكثري من املربرات، واعتبار أن ظروف أخرى قاهرة هي املتسببة يف 

األخطاء واملصائب، وهذا واضح يف سلوك إبليس الذي نسب اإلغواء لرب العزة حماواًل 

، ويف سلوك املشركني الذين نسبوا شركهم [16{]األعراف: ائاًل:}فَِبَما أَْغَويْ َتيِن تربئة ساحته، ق

ُ َما َأْشرَْكَنا َواَل آاَبُؤاَن َواَل َحرَّْمَنا ِمْن َشْيء   وكفرهم ملشيئة هللا سبحانه، فقالوا: :}َلْو َشاَء اَّللَّ

 .[148]األنعام: {

 التكرب على اًلعرتاف ابلذنب .2

لكرب مرض من أمراض القلوب، وهو من كبائر الذنوب وأول معصية من املعلوم أن ا

كما هو معروف يف قصة إبليس عليه لعنة هللا، فاملخطئ أتخذه العزة ابإلمث لذلك يلجأ 

 لتربير أفعاله ومتريرها. 
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 الرغبة يف اًلنتقام .3

قد يتخذ البعض أسلوب االنتقام مسوًغا ألفعاله كما فعل الشيطان لبين آدم 

هللا تعاىل على لسانه:}فَِبَما أَْغَويْ َتيِن أَلَق ُْعَدنَّ هَلُْم ِصرَاَطَك اْلُمْسَتِقيَم  حيث قال

، وكذلك ابن آدم )قابيل( ملا تقبل هللا قرابن أخيه ومل يتقبل قرابنه، [16]األعراف: {

تُ َلنََّك{  اشتعلت يف قلبه انر الغرية فرغب يف االنتقام لنفسه وقال ألخيه:} أَلَق ْ

 .[27ئدة: ]املا

 حب الدنيا والركون إليها وطول األمل .4

هو ما حيمل الكثريين على ارتكاب ما هنى هللا عنه  وهذا السبب حتديًدا

وتسويف التوبة، كما فعل املنافقون الذين ختلفوا عن غزوة تبوك: }َفرَِح اْلُمَخلَُّفوَن 

جُيَاِهُدوا ِِبَْمَواهِلِْم َوأَنْ ُفِسِهْم يف َسِبيِل اَّللَِّ َوقَاُلوا مبَْقَعِدِهْم ِخاَلَف َرُسوِل اَّللَِّ وََكرُِهوا َأْن 

 .[81]التوبة: اَل تَ ْنِفُروا يف احْلَرِّ{

 كثرة الوقوع يف األخطاء .5

تكرار اخلطأ قد جيعل اإلنسان يعتاده وأيلفه، مث ييأس من رمحة هللا تعاىل، وقد يصل به 

بحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي بقوله تعاىل:}َكالَّ َبْل األمر ملرحلة الران اليت وصفها هللا س

إن املؤمن إذا أذنب » : [، وقال14رَاَن َعَلى قُ ُلوهِبِْم َما َكانُوا َيْكِسُبوَن {]املطففني: 

كانت نكتة سوداء يف قلبه، فإن اتب ونزع واستغفر، صقل قلبه، فإن زاد، زادت، فذلك 
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، قال ابن (1)«كال بل ران على قلوهبم ما كانوا يكسبون{الران الذي ذكره هللا يف كتابه: }

قد راَن َعلى قُ ُلوهِبِْم، أي غطى عليها وغلب فهم مع ذلك ال يبصرون رشًدا وال  عطية:"

.(2)خيلص إىل قلوهبم خري"

 أسباب تتعلق ابحمليط األسري

اخلوف من العواقب، فقد يلجأ الشخص لتربير أفعاله خوفًا من العقاب لذلك  .1

خذ اخلوف وسيلة لتربير أفعاله، كما فعل املنافقون الذين قالوا:}ِإنَّ بُ ُيوتَ َنا َعْوَرٌة{، يت

وتعللوا ِبن بيوهتم فيها خلل ال أيمنون على متاعهم من السرقة و خيشون من العدو 

]األحزاب: ِفرَارًا{أن يتبعهم، مث بني هللا كذهبم بقوله: }َوَما ِهَي ِبَعْورَة  ِإْن يُرِيُدوَن ِإالَّ 

 .(3)[، وبني قصدهم وما تكن صدورهم وهو الفرار وزوال القرار بسبب اخلوف13

اخلوف من فقد املكانة يف األسرة، وخسارة االهتمام، خاصة عند قدوم مولود  .2

جديد ، أو عند مرض أحد األبناء، كما قال إخوة يوسف مربرين رغبتهم يف قتل 

                                                
حديث ، وقال:(4244، رقم: )1418، ص2ه، كتاب الزهد، ابب ذكر الذنوب،جسننيف ابن ماجه رواه (1)

 .حسن

  .451، ص5، جاحملرر الوجيز يف تفسْي الكتاب العزيز ،ابن عطية (2)

  .161، ص25ج(، مفاتيح الغيب)التفسْي الكبْي، الرازيينظر،  (3)
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تُ ُلوا يُوُسَف أَِو اْطَرُحوُه  أخيهم إببعاده عن أبيه وحَّت حيصلوا على اهتمامه: }اق ْ

 [.9]يوسف: ْم{ أَْرًضا خَيُْل َلُكْم َوْجُه أَبِيكُ 

الرغبة يف احلفاظ على الصورة احلسنة أمام األهل، كما قال أكرب إخوة يوسف بعد  .3

تسليمهم أخاهم خوفًا من أن يسقط من عني أبيه:}قَاَل   أن رفض يوسف

ُل َما فَ رَّْطُتْم يف َكِبريُُهْم أملَْ تَ ْعَلُموا َأنَّ َأاَبُكْم َقْد َأَخَذ َعَلْيُكْم َمْوثًِقا ِمَن اَّللَِّ َوِمْن قَ بْ 

ُر احْلَاِكِمنَي{  ُ يل َوُهَو َخي ْ يُوُسَف فَ َلْن أَبْ رََح اأْلَْرَض َحَّتَّ أَيَْذَن يل َأيب َأْو حَيُْكَم اَّللَّ

وكان قد وعده هو وإخوته ابحملافظة على أخيهم، بقوهلم:}قَاُلوا ََّيَأاَباَن ، [80]يوسف: 

َنا َومنَِرُي أَْهَلَنا َوحَنَْفُظ َأَخااَن َونَ ْزَداُد َكْيَل بَِعري  َذِلَك َما نَ ْبِغي َهِذِه ِبَضاَعتُ َنا رُ  دَّْت إِلَي ْ

 [.65]يوسف: َكْيٌل َيِسرٌي{ 

 أسباب تتعلق ابحمليط اخلارجي

فالبشر   مع أصحاب األخطاء، حيث يذكروهنم ويعريوهنم هبا، اجملتمع عدم تسامح .1

احلسنات ويذكرون األخطاء والسيئات، اليساحمون بسهولة وينسون يف األغلب 

عن تعيري   وقد يعرّيون الشخص خبطئه لذلك يضطر للتربير، وهلذا هنى النيب
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من عرّي أخاه بذنب :» قال: قال رسول هللا أحد بذنبه، فعن معاذ بن جبل 

(.1)«مل ميت حَّت يعمله قال أمحد: قالوا: من ذنب قد اتب منه


القات فاإلنسان بطبعه اجتماعي خيشى أن يبقى احلرص على احملافظة على الع .2

فيلجأ للتربير حَّت يُبقي عالقاته االجتماعية، وال خيسر ود أصدقائه وحسن  وحيًدا،

 معاملتهم له. 

  

                                                
، 242، ص 4، جأبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلمرواه الرتمذي يف سننه،  (1)

 حديث حسن غريب.:(، وقال 2505رقم: ) 



 

 110 

 معامل املنهاج القرآين يف عالج مشكلة التفكْي التربيري: املطلب الرابع

يعلمنا القرآن الكرمي فضيلة االعرتاف ابلذنب، قال تعاىل:}َوالَِّذيَن ِإَذا فَ َعُلوا فَاِحَشًة 

ِصرُّوا َعَلى َأْو ظََلُموا أَنْ ُفَسُهْم ذََكُروا اَّللََّ فَاْستَ ْغَفُروا ِلُذنُوهِبِْم َوَمْن يَ ْغِفُر الذُّنُوَب ِإالَّ اَّللَُّ َوملَْ يُ 

( أُولَِئَك َجزَاُؤُهْم َمْغِفَرٌة ِمْن َرهبِِّْم َوَجنَّاٌت جَتْرِي ِمْن حَتِْتَها 135ُموَن )َما فَ َعُلوا َوُهْم يَ ْعلَ 

يقول اإلمام الطربي يف  [،136، 135]آل عمران: اأْلَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َونِْعَم َأْجُر اْلَعاِمِلنَي{ 

وا من معصيتهم إَّيه: فسألوا تفسري هذه اآلَّيت: "يعين بذلك: ذكروا وعيد هللا على ما أت

أي يعفو -رهبم أن يسرُت عليهم ذنوهبم بصفحه هلم عن العقوبة عليها وهل يغفر الذنوب 

إال هللا ومل يقيموا على ذنوهبم اليت أتوها، ومعصيتهم اليت ركبوها  -عن راكبها فيسرتها عليه

وأوعد عليها العقوبَة من عامدين للمقام عليها، وهم يعلمون أّن هللا قد تقدم ابلنهي عنها، 

 .(1)ركبها"

ألن اخلطأ والوقوع يف الذنب طبيعة بشرية، ويوجهنا الستثمار العقول يف التفكري 

يف حل املشكالت بداًل من احلديث عنها فقط ومناقشتها وتوجيه االهتامات للغري مع 

}َأَوَلمَّا َأَصابَ ْتُكْم  بعدهزمية غزوة أحد: قال تعاىل خماطًبا الصحابة  النفس منها،ة تربئ

َها قُ ْلُتْم َأىنَّ َهَذا ُقْل ُهَو ِمْن ِعْنِد أَنْ ُفِسُكْم ِإنَّ اَّللََّ َعَلى ُكلِّ َشيْ  ُتْم ِمثْ َلي ْ ء  ُمِصيَبٌة َقْد َأَصب ْ

 .[165]آل عمران: َقِديٌر {

                                                
 .219، ص7،ج جامع البيان يف أتويل القرآنالطربي،  (1)
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 واختارت الباحثة أسلوبني تربويني لعالج التفكري التربيري مها:   

 التلميحاألول: معلم 

وهو أسلوب يهدف إىل إلقاء الضوء على عالج املشكلة ابلتعريض والتلميح هلا 

حيث إن التصريح قد يقطع على املخطئ خط الرجعة والتوبة كونه يعد فضيحة له،  فقط،

 التلميح على اخلطأ دون تشهري ابملخطئ.  لذلك كان من هدي نبينا

ماابل أقوام  يفعلون كذا وكذا، أو يصعد املنرب فيقول أن    فكان من عادته

سألوا  أن انًسا من أصحاب رسول هللا : » يقولون كذا وكذا، ففي احلديث عن أنس

عن عمله يف السر؟ فقال بعضهم: ال آكل اللحم، وقال بعضهم: ال    أزواج رسول هللا

ابل أقوام ، فقال: ما  أتزوج النساء، وقال بعضهم: ال أانم على فراش، فبلغ ذلك النيب

يقول أحدهم كذا وكذا؟! لكين أصوم وأفطر، وأانم وأقوم، وآكل اللحم، وأتزوج النساء، 

 .(1)«فمن رغب عن سنيت فليس مين

يف الدعوة،   وإذا أمعنا النظر يف هذا احلديث الشريف يتضح لنا أحد أساليبه

اآلخرين،  وهذا  من  النصح  غري املباشر، واالكتفاء ابإلشارة و التلميح محاية ملشاعروهو 

                                                
ه إليه، ووجد مؤنه، واشتغال من ابب استحباب النكاح ملن اتقت نفسرواه مسلم يف صحيحه، كتاب النكاح،  (1)

 (.1401، رقم:) 1020، ص2، جعجز عن املؤن ابلصوم
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 حَّت ال يقطع خط الرجعة ويعطي الفرصة لالعتذار وتصحيح املسار، وهذا  حكمته

محد هللا تعاىل وأثىن عليه  ماذكره اإلمام النووي يف شرح احلديث قائاًل:" قوله )إن النيب 

يف مثل هذا أنه إذا  فقال ما ابل أقوام قالوا كذا وكذا( هو موافق للمعروف من خطبه 

فإن املقصود  كره شيئا فخطب له ذكر كراهيته وال يعني فاعله وهذا من عظيم خلقه 

من ذلك الشخص ومجيع احلاضرين وغريهم ممن يبلغه ذلك وال حيصل توبيخ صاحبه يف 

 .(1)املأل"

مع إخوته يف قوله:}َهْل   وكذلك ملسنا هذا األسلوب يف تعامل سيدان يوسف

إذ  :وأعقب استفهامه بقوله ،[89]يوسف: َعِلْمُتْم َما فَ َعْلُتْم بُِيوُسَف َوَأِخيِه ِإْذ أَنْ ُتْم َجاِهُلوَن{

وفيه تلقني عذر فهو جمرد تذكري لعلملهم من غري توبيخ ومؤاخذة، وهبذا  ،أنتم جاهلون

جبزاء نتعلم أسلوب التخاطب مع املخطئ، فإمنا خياطب هبل علمت وهل تدري لتذكريه 

 .(2)عمله

                                                
)بريوت: دار  املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاجه (، 676النووي، أبو زكرَّي حميي الدين حيىي بن شرف ) (1)

، كتاب النكاح، ابب استحباب النكاح ملن اتقت نفسه ووجد مؤنة، ه (1392، 2إحياء الرتاث العريب، ط

 .(1401)، رقم: 176، ص9ج

 .45، ص7ج،روح املعاين يف تفسْي القرآن العظيم والسبع املثاينينظر، اآللوسي،  (2)
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ويستخدم لذلك أيًضا أسلوب التحبب والتودد واللطف مع التوجيه لتصحيح اخلطأ 

}ََّيَبيِنَّ اْذَهُبوا فَ َتَحسَُّسوا ِمْن يُوُسَف َوَأِخيِه َواَل تَ ْيَأُسوا ألبنائه:  كما قال سيدان يعقوب

ألن أسلوب التأنيب املباشر والعتاب اجلارح يولد شخصيات ، [87]يوسف: {ِمْن َرْوِح اَّللَِّ 

إسقاطية تتقن فن التربير ومتارس مهارات التمثيل وجتنح للكذب للتخلص من املواقف 

 احملرجة واملآزق اليت قد تقع فيها. 

 معلم نقد الذات الثاين:

 جيب على املريب غرس مبدأ النقد الذايت، ألنه يعد قاعدة أساسية يف مواجهة

، [30]الشورى: األخطاء كما قال تعاىل: }َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبة  فَِبَما َكَسَبْت أَْيِديُكْم{ 

خيربهللا سبحانه وتعاىل، أنه ما أصاب العباد من مصيبة يف أبداهنم وأمواهلم وأوالدهم وفيما 

ما يعفو هللا عنه ا عليهم، إال بسبب ما قدمته أيديهم من السيئات، وأن حيبون ويكون عزيزً 

، وقال سبحانه:} َفُكالًّ َأَخْذاَن (1)أكثر، فإن هللا ال يظلم العباد، ولكن أنفسهم يظلمون

،  فبني هللا سبحانه أنه أيخذ الظاملني بذنوهبم، ويعاقبهم جزاء ما [40]العنكبوت: ِبَذْنِبِه{ 

  .(3)مايناسبه العقوبة من له حتصل ظامل ، وأن كل(2)اجرتحوا من اآلاثم والذنوب

                                                
 .759ص ،تيسْي الكرمي الرمحن ،السعديينظر،  (1)

  .141، ص20ج، تفسْي املراغياملراغي،  ينظر، (2)

 .287، ص6ج، تفسْي القرآن العظيمنظر، ابن كثري، ي (3)
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، أي المتدحوها [32]النجم: وقال تعاىل:}َفاَل تُ زَكُّوا أَنْ ُفَسُكْم ُهَو أَْعَلُم مبَِن ات ََّقى{ 

على سبيل التفاخر واإلعجاب والطهارة والتثقوا ِبنكم أزكياء وابتغوا التقرب إىل هللا، حَّت 

 .(1)اليدخلكم العجب

السالم أسوة حسنة، ألهنما بعد أن عاتبهما ولنا يف أبينا آدم وأمنا حواء عليهما 

هللا سبحانه وتعاىل مل ينسبا خطأمها للشيطان وإغوائه هلما، بل سارعا ابلتوبة و}قَااَل 

، ويف [23]األعراف: َرب ََّنا ظََلْمَنا أَنْ ُفَسَنا َوِإْن ملَْ تَ ْغِفْر لََنا َوتَ ْرمَحَْنا لََنُكوَننَّ ِمَن اخْلَاِسرِيَن{

من القرآن الكرمي لذرية آدم أن يتخذوا من النقد الذايت منهًجا يف تقومي ذلك توجيه 

 .(2)اآلاثر السلبية اليت تنتج عن املمارسات اخلاطئة

عالج مشكلة التفكري التربيري، وسنتناول مشكلة التواطؤ احلديث عن  وهبذا ينتهي 

 على اخلطأ يف املبحث القادم.

  

                                                
وابن عاشور،  ،196، ص5، جأيسر التفاسْي، جلزائريوا ،821ص  ،تيسْي الكرمي الرمحن، السعديينظر،  (1)

  .125، ص27، جالتحرير والتنوير

، األخوة اإلسالميةأهداف الرتبية اإلسالمية يف تربية الفرد وإخراج األمة وتنمية الكيالين، ماجد عرسان،  (2)

-80ه،ص1401 -م 1981، 2الوالَّيت املتحدة األمريكية، ط -املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، فريجينيا

81. 
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 ومعامل املنهاج القرآين يف عالجها على اخلطأمشكلة التواطؤ : املبحث الرابع

 ويشتمل على أربعة مطالب:

 املطلب األول: تعريف التواطؤ على اخلطأ.

 املطلب الثاين: أنواع التواطؤ على اخلطأ.

 املطلب الثالث: أسباب التواطؤ على اخلطأ.

 معامل املنهاج القرآين يف عالج مشكلة التواطؤ على اخلطأ. :املطلب الرابع
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 تعريف التواطؤ على اخلطأ: املطلب األول 

كلمة تدل على متهيد شيء الواو والطَّاء واهلمزة،  تواطأ مأخوذة من )َوَط أَ( 

ويف ، ووطئته برجلي أطؤه، والوطاء: ما توطأت به من فراش، ووطأت له املكان، وتسهيله

يوطئه كل واحد ، واملواطأة: املوافقة على أمر «اشدد وطأتك على مضر»احلديث: 

والتوافق  ، مث اتسع استعماله جمازًا، فصار يطلق على متهيد الشيء َوَتْسِهيِله(1)ِ "لصاحبه

َة َما َحرََّم اَّللَُّ  ، ورد يف كتب التفسري معىن (2)[37{]التوبة: عليه، قال تَ َعاىَل: }لِيُ َواِطُئوا ِعدَّ

 .(4)على كذا إذا اجتمعوا عليه، قال املربد: يقال: تواطأ القوم (3)ليواطؤا: ليوافقوا

قد يكون يف اخلري، كما يف طلب احلواريني و  ،االتفاق على أمر والتمهيد له فالتواطؤ

َنا  من سيدان عيسى:}ِإْذ قَاَل احْلََوارِيُّوَن ََّيِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ َهْل َيْسَتِطيُع َربَُّك َأْن يُ نَ ّزَِل َعَلي ْ

ُتْم ُمْؤِمِننَي ) َ ِإْن ُكن ْ َها َوَتْطَمِئنَّ ( قَاُلوا نُرِيُد أَ 112َماِئَدًة ِمَن السََّماِء قَاَل ات َُّقوا اَّللَّ ْن ََنُْكَل ِمن ْ

                                                
 .120، ص6ج، مقاييس اللغةابن فارس،  (1)

 اتج العروس منه (، 1205الزَّبيدي،  حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين، أبو الفيض، امللّقب مبرتضى، ) (2)

 .495، ص1، ت: جمموعة من احملققني دار اهلداية،ججواهر القاموس

، ت: حممد فواد سزگني)القاهرة: مكتبة جماز القرآنه (، 209معمر بن املثىن التيمى البصري ) ،أبو عبيدة (3)

 .259، ص1، جه ( 1381اخلاجنى، 

  .46، ص16ج،  (مفاتيح الغيب)التفسْي الكبْي، الرازي (4)
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َها ِمَن الشَّاِهِديَن ) تَ َنا َوَنُكوَن َعَلي ْ [، 113، 112]املائدة:  {( 113قُ ُلوبُ َنا َونَ ْعَلَم َأْن َقْد َصَدق ْ

َيُة ِإىَل اْلَكْهِف فَ َقاُلوا رَب ََّنا آتَِنا ِمْن َلُدْنَك َرمحَْ  } ِإْذ َأَوىوكذلك فتية الكهف املؤمنني: ًة اْلِفت ْ

( مُثَّ 11( َفَضَربْ َنا َعَلى آَذاهِنِْم يف اْلَكْهِف ِسِننَي َعَدًدا )10َوَهيِّْئ لََنا ِمْن أَْمراَِن َرَشًدا )

 ( حَنُْن نَ ُقصُّ َعَلْيَك نَ َبَأُهْم اِبحلَْقِّ ِإن َُّهمْ 12بَ َعثْ َناُهْم لِنَ ْعَلَم َأيُّ احْلِْزبَ نْيِ َأْحَصى ِلَما لَِبُثوا أََمًدا )

َيةٌ آَمُنوا ِبَرهبِِّْم َوزِْداَنُهْم ُهًدى ) ( َوَرَبْطَنا َعَلى قُ ُلوهِبِْم ِإْذ قَاُموا فَ َقاُلوا َرب َُّنا َربُّ السََّماَواِت 13ِفت ْ

ونِِه آهِلًَة ( َهُؤاَلِء قَ ْوُمَنا اختََُّذوا ِمْن دُ 14َواأْلَْرِض َلْن َنْدُعَو ِمْن ُدونِِه ِإهَلًا َلَقْد قُ ْلَنا ِإًذا َشَططًا )

، [15 - 10]الكهف: َلْواَل أَيُْتوَن َعَلْيِهْم ِبُسْلطَان  بَ نيِّ  َفَمْن َأْظَلُم ممَِّن اف ْتَ َرى َعَلى اَّللَِّ َكِذاًب{ 

 اجتمعوا على اهلدى واإلميان رغم اختالف قومهم وكفرهم ابهلل تعاىل.

حيث اتفقوا أن  يف الشر كما يف قصة أصحاب اجلنةأيًضا التواطؤ  و قد يكون

ومن شدة حرصهم  س،قبل انتشار النا إىل جنتهم روابكّ اليطعموا املساكني من مثارها، و 

فعاقبهم  وخبلهم، أهنم يتخافتون هبذا الكالم خمافتة، خوفًا أن يسمعهم أحد، فيخرب الفقراء

َحاَب اجْلَنَِّة ِإْذ أَْقَسُموا :}ِإانَّ بَ َلْواَنُهْم َكَما بَ َلْواَن َأصْ هللا تعاىل وذكر قصتهم يف قوله تعاىل

َها طَاِئٌف ِمْن َربَِّك َوُهْم اَنِئُموَن 18( َواَل َيْستَ ثْ ُنوَن )17لََيْصرُِمن ََّها ُمْصِبِحنَي ) ( َفطَاَف َعَلي ْ

تُ 21( فَ تَ َناَدْوا ُمْصِبِحنَي )20( َفَأْصَبَحْت َكالصَّرمِِي )19) ْم ( َأِن اْغُدوا َعَلى َحْرِثُكْم ِإْن ُكن ْ

( َأْن اَل َيْدُخَلن ََّها اْليَ ْوَم َعَلْيُكْم ِمْسِكنٌي{ 23( فَاْنطََلُقوا َوُهْم يَ َتَخافَ ُتوَن )22َصارِِمنَي )
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التواطؤ املتعلق ابلشر ، وهو اشرتاك واتفاق وما نتناوله يف هذا البحث ، (1)[24 - 17]القلم: 

إحلاق ضرر بطرف آخر أو  مجاعة واجتماعهم يف إمث، أو على قول أو فعل منكر، وفيه

 .عدة أطراف مثل شهادة الزور

، َأْخطََأ الرَُّجُل : َغِلَط ، َحاَد َعِن الصَّواِب ، أَْذَنَب َعْمدًا َأو َسْهواً أما اخلطأ: ف

خِطَئ الشَّخُص : حاد عن الصَّواب ، غِلط ، ضّد أصاب خِطئ يف رأيه.واملخطئ من 

من تعمَّد ملا ال ينبغي، وتقول: َخطَّْأتُه ختطئة  أراد الصواب، فصار إىل غريه، واخلاطئ:

واملخطئ من أراد الصواب، ، (2)وختطيئاً، إذا قلت له: أخطأت، يقال: إن أخطأت فخطئين

فصار إىل غريه، وما ليس لإلنسان فيه قصد ، و اخلاطئ: اآلمث: يقال: قد خطئت أخطأ 

، وقال:}إان كنا [31]اإلسراء: ا{ريً خطئا إذا أمثت، قال هللا تعاىل: }إن قتلهم كان خطأ كب

 .(3)، أي آمثني[97]يوسف: خاطئني{ 

                                                
  .880، ص تيسْي الكرمي الرمحن يف تفسْي كالم املنانالسعدي،  (1)

، ت: أمحد عبد الغفور اتج اللغة وصحاح العربيةه (، 393الفارايب، أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري ) (2)

 .47، ص1، ج(م1987 - ه  1407، 4دار العلم للماليني، ط :بريوت)عطار، 

، ت: د. الدًلئل يف غريب احلديثه (، 302عويف السرقسطي)ابن حزم، أبو حممد قاسم بن اثبت ال .19 (3)

 .302، ص1، جم( 2001ه  / 1422، 1حممد بن عبد هللا القناص)الرَّيض: مكتبة العبيكان،ط
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وقد ورد  لفظ اخلطأ يف القرآن الكرمي مبعىن السهو وعدم القصد، قال تعاىل: } 

أي أخطأان يف فعل شيء هنينا عن فعله  [286]البقرة: َرب ََّنا اَل تُ َؤاِخْذاَن ِإْن َنِسيَنا أَْو َأْخطَْأاَن{

ومنه قوله  ،ى غري قصد منا إىل معصيتك ولكن على جهالة منا به وخطأففعلناه عل

 .(1)[5]األحزاب: تعاىل:}َولَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح ِفيَما َأْخطَْأُُتْ بِِه َوَلِكْن َما تَ َعمََّدْت قُ ُلوُبُكْم{

}ِإانَّ   كقوله تعاىل حكاية عن إخوة يوسف  وورد أيًضا مبعىن العمد والذنب،

َلُهْم َكاَن ِخْطًئا َكِبريًا{ [97]يوسف: ُكنَّا َخاِطِئنَي{ ، وقوله تعاىل فيمن يقتلون أبنائهم }ِإنَّ قَ ت ْ

 .(2)أي ذنًبا عظيًما وإمثا كبريًا[ 31]اإلسراء: 

ومما ذكره اإلمام اآللوسي يف تفسريه ما يوافق التواطؤ على اخلطأ الذي نتحدث 

احلسن والسدي قاال يف تفسري قوله تعاىل: }َوقَاَلْت طَائَِفٌة ِمْن  عنه يف حبثنا حيث ذكر أن

أَْهِل اْلِكَتاِب آِمُنوا اِبلَِّذي أُْنزَِل َعَلى الَِّذيَن آَمُنوا َوْجَه الن ََّهاِر َواْكُفُروا آِخَرُه َلَعلَُّهْم 

ى عرينة وقال تواطأ اثنا عشر رجاًل من أحبار يهود خيرب وقر [: 72]آل عمران: يَ ْرِجُعوَن{

بعضهم لبعض: ادخلوا يف دين حممد أول النهار ابللسان دون االعتقاد، واكفروا آخر 

                                                
 .132، ص 6ج، جامع البيان يف أتويل القرآنالطربي، ينظر،  (1)

معامل التنزيل ، ه (510الفراء الشافعي )حميي السنة ، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن البغوي، ينظر، (2)

( ه  1420،1، طدار إحياء الرتاث العريب :بريوت) عبد الرزاق املهدي ، ت:يف تفسْي القرآن 

 .131ص3ج
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النهار، وقولوا: إان نظران يف كتبنا وشاوران علماءان فوجدان حممًدا ليس بذاك، وظهر لنا كذبه 

وبطالن دينه، فإذا فعلتم ذلك شك أصحابه يف دينهم، وقالوا إهنم أهل كتاب وهم أعلم 

 .(1)به، فريجعون عن دينهم إىل دينكم"

عندما    ويتجلى التواطؤ على اخلطأ والذنب يف موقف إخوة سيدان يوسف

ملا غال يف صدورهم احلقد وبرز الشيطان أمجعوا أن يلقوه يف البئر، ويبعدوه عن أبيهم، 

ة ولكن ليقول هلم: اقتلوا يوسف والتوبة بعد ذلك تصلح ما فات، ويربر هلم ارتكاب اجلرمي

ضمريًا واحًدا منهم ارتعش هلول ما هم مقدمون عليه، فيقرتح أن يلقوه يف اجلب، حَّت 

أتخذه إحدى القوافل السيارة ، وبذلك يتحقق مرادهم يف إبعاده عن أبيه ليصبح قلبه 

تُ ُلوا يُوُسَف َأِو اْطَرحُ ، حكى هللا عن فعلتهم قائاًل:(2)خالًيا من حبه فيقبل عليهم بقلبه وُه }اق ْ

ُهْم اَل تَ ْقتُ ُلوا 9أَْرًضا خَيُْل َلُكْم َوْجُه أَبِيُكْم َوَتُكونُوا ِمْن بَ ْعِدِه قَ ْوًما َصاحِلِنَي ) ( قَاَل قَاِئٌل ِمن ْ

ُتْم فَاِعِلنَي {  [10، 9]يوسف:  ،يُوُسَف َوأَْلُقوُه يف َغَياَبِت اجْلُبِّ يَ ْلَتِقْطُه بَ ْعُض السَّيَّارَِة ِإْن ُكن ْ

                                                
غاية األماين يف الرد ه (، 1342لوسي، أبو املعايل حممود شكري بن عبد هللا بن حممد بن أيب الثناء )اآلينظر، (1)

عبد هللا الداين بن منري آل زهوي، مكتبة الرشد، الرَّيض، اململكة العربية السعودية، ،ت: أبو على النبهاين

  .465، ص1م، ج2001 -ه 1422، 1ط

، 4م(، ج1982ه/1402، 10بريوت: دار الشروق، ط-) القاهرةيف ظالل القرآنينظر، سيد قطب،  2

 .1974-1973ص
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َنا إِلَْيِه لَتُ نَ بِّئَ ن َُّهْم ِِبَمْ  رِِهْم َهَذا َوُهْم و}فَ َلمَّا َذَهُبوا ِبِه َوَأمْجَُعوا َأْن جَيَْعُلوُه يف َغَياَبِت اجْلُبِّ َوَأْوَحي ْ

 كذلك تواطؤ نسوة املدينة مع امرأة العزيز على سيدان يوسف  ،[15]يوسف: اَل َيْشُعُروَن{

 َل ِنْسَوٌة يف اْلَمِديَنِة اْمرََأُت اْلَعزِيِز تُ رَاِوُد فَ َتاَها َعْن نَ ْفِسِه َقْد }َوقَا ودعوهتن له للفاحشة

} قَاَلْت َفَذِلُكنَّ الَِّذي ُلْمتُ نَّيِن [30]يوسف: ( {30َشَغَفَها ُحبًّا ِإانَّ لَنَ رَاَها يف َضاَلل  ُمِبني  )

َولَِئْن مَلْ يَ ْفَعْل َما آُمرُُه لَُيْسَجَننَّ َولََيُكواًن ِمَن الصَّاِغرِيَن  ِفيِه َوَلَقْد رَاَوْدتُُه َعْن نَ ْفِسِه فَاْستَ ْعَصمَ 

وأنكرن ذلك النساء، به وحتدث  أمر مراودة امرأة العزيز لعبدها، وشاع، [32]يوسف: {

عليها، وقلن ذلك ذًما هلا وطعًنا فيها، وبيااًن لضالهلا عن الرشد وعدوهلا عن احلق، وقيل 

وملا اقرتن شدة حبها ابلشهوة طلبت دفع الضرر عن ، شديدةالبة ل هنا: احمليقصد ابلضال

، فلما مسعت امرأة العزيز مبكرهن دعتهن إىل منزهلا للضيافة، وأمرت (1)هنفسها ابلكذب علي

أن خيرج عليهن بكامل مجاله وهبائه، فلما رأينه أعظمنه يف صدورهن، وقطعن  يوسف

على يوسف يف مطاوعة سيدته، وجعلن يكدنه يف  جعلن يشرنأيديهن من الدهشة، و 

فعصمه هللا ووقاه شر  ، لوال أنه استعان ابهلل من كيدهن واختار السجن على طاعتهنذلك

 .(2) مكيدهتنّ 

                                                
  .30، ص3، جالنكت والعيون ،املاورديو  /62، ص16، ججامع البيان يف أتويل القرآنالطربي، ينظر،   (1)

 .397، ص تيسْي الكرمي الرمحن يف تفسْي كالم املنانالسعدي،  (2)
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 أنواع التواطؤ على اخلطأ: املطلب الثاين

من العلماء أنواًعا للتواطؤ على اخلطأ، وما كتبته الباحثة حتت هذا  مل يذكر أحدٌ 

وان إمنا هو اجتهاد وحماولة لتقسيم هذه املشكلة الرتبوية، تستخلص الباحثة بعض العن

 أنواع التواطؤ على اخلطأ على سبيل املثال ال احلصر:

 التواطؤ الديين: .1

هو اجتماع خصوم دين  ما، واتفاقهم على تفكيك أسباب قوة هذا الدين 

 األمثلة على ذلك:والقضاء عليه؛ وذلك ألنه خيالف دينهم أو أهوائهم، ومن 

 تواطؤ املشركني على إبراهيم  حيث أشعلوا انراً عظيمة وأرادوا أن حيرقوا إبراهيم :

  فيها، وذلك بسبب توحيده هلل وحماربته للشرك وألصنامهم اليت كانوا يعبدوهنا

قال ، [70ء: ]األنبياويقدسوهنا، قال تعاىل:}َوأَرَاُدوا ِبِه َكْيًدا َفَجَعْلَناُهُم اأْلَْخَسرِيَن{

تعاىل: َوأَراُدوا ِبِه َكْيداً مكرًا عظيًما يف اإلضرار، َفَجَعْلناُهُم اأْلَْخَسرِيَن أي: أخسر 

 من كل خاسر، حيث جاء سعيهم يف إطفاء نور احلق برهااًن قاطًعا على أنه 

(1)على احلق، وهم على الباطل، وموجًبا الرتفاع درجته واستحقاقهم للهالك. 

                                                
البحر املديد يف تفسْي ه ( 1224ابن عجيبة، أبو العباس أمحد بن حممد بن املهدي احلسين األجنري الفاسي ) (1)

، 3، جه(1419رسالن)القاهرة: حسن عباس زكي، د.ط، ، ت: أمحد عبد هللا القرشي القرآن اجمليد

  .477ص
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  السحرة على موسىتواطؤ   وعلى احلاضرين من بين إسرائيل: ففي املواجهة

الكربى مجع فرعون أكابر السحرة وأمهرهم حَّت يسحروا أعني الناس، وينتصروا 

على موسى وسحره كما يّدعون، قال تعاىل:}فَ َلمَّا أَْلَقْوا َسَحُروا أَْعنُيَ النَّاِس 

{ َواْستَ ْرَهُبوُهْم َوَجاُءوا ِبِسْحر  َعظِ  }فَ تَ َوىلَّ ِفْرَعْوُن ، وقال تعاىل:[116]األعراف: يم 

 [.60]طه: {َفَجَمَع َكْيَدُه مُثَّ أََتى

  تواطؤ قوم صاحلعندما تواطأ جمرمو قوم سيدان صاحل :   املفسدون على

قتله بغدر  بعد أن عقروا الناقة اليت جاءهتم آية بيّنة من رهبم ودلياًل على صدق 

ه تعاىل :} وََكاَن يف اْلَمِديَنِة ِتْسَعُة َرْهط  يُ ْفِسُدوَن يف اأْلَْرِض َواَل نبوته، كما يف قول

( قَاُلوا تَ َقامَسُوا اِبَّللَِّ لَنُ بَ يِّتَ نَُّه َوأَْهَلُه مُثَّ لَنَ ُقوَلنَّ ِلَولِيِِّه َما َشِهْداَن َمْهِلَك 48ُيْصِلُحوَن )

، والبيات مباغتة العدو ومفاجأته ابإليقاع به [49 ،48]النمل: أَْهِلِه َوِإانَّ َلَصاِدُقوَن{ 

فإن هدفهم هو الصد  ،(1)وأهله ليال وهم غافلون لياًل وهو غافل، وأرادوا قتله 

 عن سبيل هللا تعاىل.

 مؤامرة اليهود لقتل عيسى : مل تلق رسالته عندهم قبواًل، لذلك قال هللا  والذي

تعاىل فيهم: }لُِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َبيِن ِإْسرَائِيَل َعَلى ِلَساِن َداُووَد َوِعيَسى اْبِن َمْرمَيَ 

 ، فتآمروا على قتله عن طريق حتريض [78]املائدة: َذِلَك مبَا َعَصْوا وََكانُوا يَ ْعَتُدوَن { 

                                                
 .207، ص10ج، روح املعاين، لوسياآل (1)
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ارته بقوهلم: إن هذا الرجل سيسلب ملكك، فعزم امللك على قتله، امللك واستث

 . (1)ولكن هللا تعاىل حفظه، كما هو معروف يف قصة الشبه ورفع عيسى

 تواطؤ مشركي قريش: عندما تواطأ كفار قريش على قتل النيب   مع إدراكهم أنه

ابإلمث كل مأخذ، ، وعندما أخذت منهم العزة صادق يف دعوته تكربًا وعناًدا منهم

ووصل هبم األمر ِبن يتواطؤوا على قتله ليقتلوا الدعوة يف مهدها ومينعوا دين هللا 

من االنتشار.

  التواطؤ على قذف أمنا عائشة رضي هللا عنها : من ِقَبل منافقي املدينة ومن أتثر

هبم من املسلمني كمسطح بن أاثثة وحسان بن اثبت، فإن اهلدف الرئيس من 

 وابلتايل الطعن يف نبوته ودعوته، قال تعاىل:  الطعن يف شخص النيبذلك هو 

ٌر َلُكْم ِلُكلِّ  ْفِك ُعْصَبٌة ِمْنُكْم اَل حَتَْسُبوُه َشرًّا َلُكْم َبْل ُهَو َخي ْ }ِإنَّ الَِّذيَن َجاُءوا اِبإْلِ

مثِْ َوالَِّذي تَ َوىلَّ ِكب ْرَُه مِ  ُهْم َما اْكَتَسَب ِمَن اإْلِ ُهْم َلُه َعَذاٌب َعِظيٌم )اْمرِئ  ِمن ْ ( 11ن ْ

ْعُتُموُه َظنَّ  رًا َوقَاُلوا َهَذا ِإْفٌك ُمِبنٌي{ َلْواَل ِإْذ مسَِ اْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت ِِبَنْ ُفِسِهْم َخي ْ

"هذه العشر اآلَّيت كلها نزلت يف شأن عائشة أم املؤمنني، رضي ، [12، 11]النور: 

فك والبهتان من املنافقني مبا قالوه من الكذب البحت هللا عنها، حني رماها أهل اإل

                                                
)الكويت: دار إيالف )قراءة أتصيلية يف سْي وقصص األنبياء( فبهداهم اقتدهبن حممد،  عثمان ،اخلميس(1)

 .458، صم(2010ه/1431، 1الدولية للنشر والتوزيع، ط
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، والفرية اليت غار هللا تعاىل هلا ولنبيه، صلوات هللا وسالمه عليه، فأنزل هللا عز وجل

فقال:}إن الذين جاءوا ابإلفك عصبة{ أي: ،  براءهتا صيانة لعرض الرسول

ملقدم يف هذه اللعنة مجاعة منكم، يعين: ما هو واحد وال اثنان بل مجاعة، فكان ا

عبد هللا بن أيب بن سلول رأس املنافقني، فإنه كان جيمعه ويستوشيه، حَّت دخل 

ذلك يف أذهان بعض املسلمني، فتكلموا به، وجوزه آخرون منهم، وبقي األمر 

.(1)كذلك قريبا من شهر، حَّت نزل القرآن، وسياق ذلك يف األحاديث الصحيحة"

  التواطؤ اًلجتماعي: .2

االتفاق سراً على إضرار أحد وأذيته وفضحه على مستوى اجملتمع الذي هو 

 يعيش فيه.

 أمثلة ذلك:

  تواطؤ قريش على مقاطعة النيب أن رأت قريش أن اإلسالم يعلو واألمور : بعد

أمجعوا واتفقوا على أن يقاطعوا بين هاشم وبين عبداملطلب وبين عبد فإهنم  تتزايد،

وال يكلموهم، وال جيالسوهم، حَّت يسلموا إليهم  يناكحوهم، على أن ال مناف

 . (2)الكعبة، وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها يف سقف  النيب

                                                
 .19، ص6، ج القرآن العظيمتفسْي  ، ابن كثري (1)

 .97، صالرحيق املختوماملباركفوري،  (2) 
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 تواطؤ نسوة املدينة مع امرأة العزيز على يوسف  كانت امرأة العزيز تدعوه :

للفاحشة وحدها، وبعد أن شاع خربها بني النسوة، أرسلت إليهن ليأتوا لزَّيرهتا، 

رت يوسف ابلدخول عليهن، فلما رأينه عظمنه وذهلن من مجاله فلما حضرن أم

عاىل: }قَاَل َربِّ توقطعن أيديهن، مث أصبحن هن أيضًا يُردنه، ودليل ذلك قوله 

ْجُن َأَحبُّ ِإيَلَّ ممَّا َيْدُعوَنيِن إِلَْيِه َوِإالَّ َتْصِرْف َعينِّ َكْيَدُهنَّ َأْصُب إِلَْيِهنَّ َوَأُكْن  السِّ

}امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه{ قلن ذلك ذماً ، "[33]يوسف: اجْلَاِهِلنَي{ِمَن 

هلا وطعناً فيها وحتقيقاً لرباءة يوسف وإنكاراً لذنبه}إان لنراها يف ضالل مبني{ فيه 

وجهان: أحدمها: يف ضالل عن الرشد وعدول عن احلق. الثاين: معناه يف حمبة 

هوة طلبت دفع الضرر عن نفسها ابلكذب وملا اقرتن شدة حبها ابلش، شديدة

 .(1)"عليه

 األقباط على موسى واطؤت  بعد حادثة قتل القبطي َخطًأ، اتب موسى :

واستغفر هللا، مث عِلم أن القوم أيمترون لقتله، بعد أن أاته رجل قال أكثر أهل 

التفسري أنه من أشراف آل فرعون: }َوَجاَء َرُجٌل ِمْن أَْقَصى اْلَمِديَنِة َيْسَعى قَاَل 

                                                
  .31-30، ص3، جالنكت والعيون ،املاوردي (1)
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]القصص: وَك فَاْخرُْج ِإيّنِ َلَك ِمَن النَّاِصِحنَي{ََّيُموَسى ِإنَّ اْلَمأَلَ أَيْمتَُِروَن ِبَك لِيَ ْقتُ لُ 

20.]  

  تواطؤ الفساق على قذف مرمي بنت عمران ابلزان وهي حمصنة: بعد أن ولدت

رجعت إىل قومها بقلب مؤمن ومصدق بوعد هللا، فقابلوها ابلقذف   عيسى

ًئا َفرَّيًّ ) واللوم، ( ََّيُأْخَت َهاُروَن َما َكاَن أَبُوِك اْمرَأَ 27}قَاُلوا ََّيَمْرمَيُ َلَقْد ِجْئِت َشي ْ

 .(1)كأهنم يقولون هلا أنِت كذلك،[28، 27]مرمي: َسْوء  َوَما َكاَنْت أُمُِّك بَِغيًّا{ 

آلَّيت، قوله تعاىل: )فأتت به قومها حتمله( روي أن مرمي ملا اطمأنت مبا رأت من ا

وعلمت أن هللا تعاىل سيبني عذرها، أتت به حتمله من املكان القصي الذي كانت 

فلما رأوها ومعها الصيب حزنوا وكانوا أهل بيت صاحلني، فقالوا ، انتبذت فيه

وقال ، ا فرًَّي( أي جئت ِبمر عظيم كاآليت ابلشيء يفرتيهمنكرين: )لقد جئت شيئً 

ومها حتمله تسامع بذلك بنو إسرائيل، السدي ووهب بن منبه: ملا أتت به ق

لتضرهبا فأجف هللا شطرها فاجتمع رجاهلم ونساؤهم، فمدت امرأة يدها إليها 

 .(2)فحملت كذلك. وقال آخر: ما أراها إال زنت فأخرسه هللا تعاىل

 

                                                
 .458ص (،) قراءة أتصيلية يف سْي وقصص األنبياء فبهداهم اقتدهاخلميس، عثمان حممد،  (1)

  .99، ص11ج ،اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب (2)
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 التواطؤ اًلقتصادي: .3

هو اتفاق بني طرفني أو أكثر الحتكار جانب من السوق والبضائع اليت 

 فيه، وذلك ألسباب رحبية حبتة، أو إلضرار فئة معينة من اجملتمع، ومن يريدوهنا

 أمثلة ذلك:

  اتفاق قريش على مقاطعة النيب كما ذكرت يف التواطؤ االجتماعي، فإهنم :

أمجعوا واتفقوا على أن يقاطعوا بين هاشم وبين عبداملطلب وبين عبد مناف، أيضاً 

  م وال يشرتوا منهم.ومن الشروط اليت وضعوها، أن ال يبيعوه

  احلصار الدويل على العراق والناتج عن قرار األمم املتحدة بعد غزو الكويت وملدة

تزيد على عشر سنوات منعوا فيها من استرياد الغذاء والدواء، وحَّت من بيع النفط، 

وكانت نتائجه وخيمة جداً على العراق مما اضطر البعض للهجرة هراًب من املوت 

 من كل جانب.احمليط هبم 
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 التواطؤ السياسي:  .4

هو اجتماع عدة دول وحكومات على مصاحل سياسية ضد دول أخرى 

ختتلف معهم يف بعض الرؤى والتوجهات السياسية واتفاقهم على إضعافها، ومن 

 أمثلة ذلك:

 قريش للنيب وحبسهم  حصار  _يف  له ولبين املطلب وبين هاشم _عدا أيب هلب

مساومة املشركني،   نيبلا بعد إسالم محزة، مث عمر، ورفضب أيب طالب عْ شِ 

  تواثق بنو املطلب، وبنو هاشم كلهم مسلمهم وكافرهم، على حياطة حممد

  ومنعه، فحار املشركون، وحقت هلم احلرية، إهنم عرفوا أهنم لو قاموا بقتل حممد

رفوا إىل ظلم فاحن ،يسيل وادي مكة دونه بدمائهم، بل رمبا يفضي إىل استئصاهلم

فاجتمعوا يف خيف بين كنانة  آخر دون القتل، لكن أشد مضاضة عما فعلوا بعد،

من وادي احملصب فتحالفوا، على بين هاشم وبين املطلب أاليناكحوهم، وال 

يبايعوهم، وال جيالسوهم، وال خيالطوهم، وال يدخلوا بيوهتم، وال يكلموهم، حَّت 

وكتبوا بذلك صحيفة فيها عهود ومواثيق للقتل،   يسلموا إليهم رسول هللا

، «أاليقبلوا من بين هاشم صلحاً أبداً، وال أتخذهم هبم رأفة حَّت يسلموه، للقتل»
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، وكان هذا تواطًؤا وقرارًا (1)ُت هذا امليثاق، وعلقت الصحيفة يف جوف الكعبة

 سياسًيا، كما كان تواطًؤا دينًيا واجتماعًيا واقتصادًَّي أيًضا.

  اب ضد النيبحتزب األحز   قال تعاىل: } ِإْذ َجاُءوُكْم ِمْن فَ ْوِقُكْم َوِمْن َأْسَفَل

ِ الظُُّنواَن {  ]األحزاب: ِمْنُكْم َوِإْذ زَاَغِت اأْلَْبَصاُر َوبَ َلَغِت اْلُقُلوُب احْلََناِجَر َوَتظُنُّوَن اِبَّللَّ

اليهود وسادات وورد يف السرية النبوية، حيث خرج عشرون رجاًل من زعماء [ 10

، ويوالوهنم عليه،   بين النضري إىل قريش مبكة، حيرضوهنم على غزو الرسول

هم من املدينة    ووعدوهم من أنفسهم ابلنصر هلم، انتقاًما وأثرًا بعد إجالء النيب

املنورة، فأجابتهم قريش إىل ذلك، ورأت يف ذلك إنقاذ مسعتها بعد ماحدث هلا 

ا الوفد إىل غطفان، فدعاهم إىل ما دعا إليه قريًشا، يف غزوة بدر، مث خرج هذ

فاستجابوا لذلك، مث طاف الوفد يف قبائل العرب يدعوهم إىل ذلك، فاستجاب 

له من استجاب، وهكذا جنح ساسة اليهود وقادهتم يف أتليب أحزاب الكفر على 

 .(2)ودعوته واملسلمني  النيب

                                                
 .97 ص ،الرحيق املختوماملباركفوري،  (1)

  ،املغازي ه (207مد بن عمر بن واقد السهمي األسلمي، )حمأبو عبد هللا ، الواقديينظر، ( 2)

 .275ص  ،الرحيق املختومم( واملباركفوري، 1989ه/1409 ، دار األعلمي :يروت)ت: مارسدن جونس
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 :حصار غزة 

على حصار غزة يعد تواطًؤا سياسًيا بل حيث إن آتمر اليهود ومن واالهم 

كينيث  هيومن رايتس ووتش وكارثةإنسانية، كما وصفها املدير التنفيذي ملنظمة

ميثل انتهاًكا حلقوق  غزة قائاًل: إن احلصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاعروث 

وتعدًَّي  جرمية حرب ستيطانيةسكان القطاع، معتربًا مواصلة إسرائيل أعماهلا اال

يف وقت يتواصل فيه احلصار  إنه :صارًخا على القوانني الدولية، وقال روث

إسرائيل املساعدات اإلنسانية تصل إىل القطاع، فإهنا ال ترتك  اإلسرائيلي وترتك فيه

سكان غزة أو جتارها وبضائعهم خيرجون، وأضاف قائاًل: إن الوقت قد حان إلهناء 

 .(1)ما وصفه ابلعقاب اجلماعي ألهايل غزة

                                                

 

 من مقال على موقع اجلزيرة اإلخبارية (1) 

/zeera.net/news/arabichttp://www.alja2018/1/18D%/9%88%D9%88%D8%AA%D

8%B4D%-8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1D%-8%BA%D8%B2%D8%A9-

D%9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%

D8%A7%D9%86D%-8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-

D%8%AD%D8%B1%D8%A8 .  

http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/fe3431a4-7809-4074-bd68-75f19e83c544
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/fe3431a4-7809-4074-bd68-75f19e83c544
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/7809c83c-78f3-40f3-8674-1ec8c3c48366
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/7809c83c-78f3-40f3-8674-1ec8c3c48366
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/3ad7ac0d-516b-4eda-93d2-d8cf26e3ea3d
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/3ad7ac0d-516b-4eda-93d2-d8cf26e3ea3d
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/1/18/%D9%88%D9%88%D8%AA%D8%B4-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D8%A8
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/1/18/%D9%88%D9%88%D8%AA%D8%B4-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D8%A8
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/1/18/%D9%88%D9%88%D8%AA%D8%B4-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D8%A8
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/1/18/%D9%88%D9%88%D8%AA%D8%B4-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D8%A8
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/1/18/%D9%88%D9%88%D8%AA%D8%B4-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D8%A8
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 أسباب التواطؤ على اخلطأ: املطلب الثالث

ت ثالثة حماور رئيسة وميكن ترى الباحثة أن أسباب التواطؤ على اخلطأ تندرج حت

 تصنيفها كاآليت: 

 أسباب ذاتية

 احلسد .1

من األمراض اخلطرية اليت تفتك ابألمة أفراًدا ومجاعات مرض احلسد الذي 

كان يف سبب كثري من اجلرائم مثل القتل والدمار، قال تعاىل:}أَْم حَيُْسُدوَن النَّاَس 

وقال تعاىل:}َودَّ َكِثرٌي ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب [، 54]النساء: َعَلى َما آاَتُهُم اَّللَُّ ِمْن َفْضِلِه{ 

َ هَلُُم  َلْو يَ ُردُّوَنُكْم ِمْن بَ ْعِد ِإميَاِنُكْم ُكفَّارًا َحَسًدا ِمْن ِعْنِد أَنْ ُفِسِهْم ِمْن بَ ْعِد َما تَ بَ نيَّ

اليت ال حتب فاحلسد صفة ذميمة ال تتخلق هبا إال النفوس املريضة [، 10]البقرة: {احلَْقُّ 

واحلسد بوابة اآلاثم، والبغضاء  ،إال العيش منفردة واالستئثار على غريها مبا هتواه

والتقاتل واألضرار بني والتقاطع، واهلجران وفساد العالقات وتعثر املشروعات، 

  .األصناف السابقة، والتواطؤ على اخلطأ فما ذلك إال نتيجة من نتائج مرض احلسد

 ةالَغْير  .2

 سواء أوساط العمل واألسرة وبني رية يف كل األوساطتنشأ الغ

 األصدقاء مما جيعلهم يتواطؤون وجيتمعون على أحدهم.
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 األاننية .3

ا للحصول على احملبة واالنتباه ا كبريً يعتمد األطفال على والديهم اعتمادً 

وقد تكرب معهم األاننية .وإشباع حاجاهتم، حبيث ال حيبون أن يشاركهم أحد والديهم

الذات إىل أن تصل للطغيان والتجرب، ويصبحون كفرعون الذي قال هللا على وحب 

} قَاَل ََّيقَ ْوِم أَلَْيَس يل ُمْلُك ِمْصَر َوَهِذِه اأْلَنْ َهاُر جَتْرِي ِمْن حَتْيِت أََفاَل تُ ْبِصُروَن  لسانه:

 .[52، 51]الزخرف:   {ِمْن َهَذا الَِّذي ُهَو َمِهنٌي َواَل َيَكاُد يُِبنيُ ( أَْم َأاَن َخي ٌْر 51)

.  تفضيل أحد األبوين طفاًل على غريه يؤدي إىل إيقاد شعلة الغرية لدى األبناء 4

اآلخرين وعندما يكون أحد األخوة متدين اإلمكاانت يف أحد اجملاالت ابلنسبة ألخ 

آخر قريب منه يف العمر، فإن االبن األقل يف إمكاانته مييل إلظهار العدوانية جتاه 

} ذلك إذ قالوا:، وإخوة يوسف مثال على اآلخر األعلى منه يف التحصيل أخيه

]يوسف: لَُيوُسُف َوَأُخوُه َأَحبُّ ِإىَل أَبِيَنا ِمنَّا َوحَنُْن ُعْصَبٌة ِإنَّ َأاَباَن َلِفي َضاَلل  ُمِبني { 

8]. 
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 أسباب تتعلق ابحمليط األسري

 يناإلضرار مبصاحل اآلخر  .1

اخلطأ أضرارًا جسيمة ابلطرف االخر نتيجة قد يسبب التواطؤ على 

إلصرار البعض على احلاق األذى مبن هم فوقه يف الوظيفة أو املكانة االجتماعية 

  لقصد إحلاق الضرر هبم.

 حتقيق منفعة مادية أو معنوية .2

وهذا مما جيعل املتواطؤ يكيد للبعض على أساس الوصول لنيل منفعة  

 مادية كوظيفة  كان يسعى من أجلها وحيل بينه وبينها. 

 أسباب تتعلق ابحمليط اخلارجي

اشرتاك يف إحلاق ضرر معنوي أو حسي، قد يتفق البعض على تشويه صورة  .1

الطرف اآلخر منبوًذا شخص ما لدى اآلخرين والوقوع يف عرضه على حنو جيعل 

 ، كما حدث يف حادثة اإلفك.لدى اجملتمع

إخفاء حقيقة أو كتمها، فإن مما يؤسف له احلكم على البعض بشهادة منهم  .2

عن أهل االختصاص وذلك يؤول به  دونه يف العدالة والضبط، وإخفاء شهاداته

 ،[283َة{ ]البقرة: إىل ما ال حتمد عقباه، قال هللا تعاىل:}َواَل َتْكُتُموا الشََّهادَ 

وعيد كتمان الشهادة فقال عّز من قائل: َوَمْن َيْكُتْمها فَِإنَُّه آمِثٌ سبحانه  ذكرو 
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، ومثال ذلك أحبار اليهود، فقد كانوا يعلمون ببعثة (1)فاجر قلبه ، أيقَ ْلُبهُ 

}َوَلمَّا قال تعاىل:  ،ولكنهم كتموا العلم فاستحقوا بذلك لعنة هللا وغضبه النيب

َجاَءُهْم ِكَتاٌب ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ ُمَصدٌِّق ِلَما َمَعُهْم وََكانُوا ِمْن قَ ْبُل َيْستَ ْفِتُحوَن َعَلى 

ِ َعَلى اْلَكاِفرِيَن{   .[89]البقرة: الَِّذيَن َكَفُروا فَ َلمَّا َجاَءُهْم َما َعَرُفوا َكَفُروا ِبِه فَ َلْعَنةُ اَّللَّ

ذلك ابلوقوف مع الباطل ضد احلق، كخذالن أهل نصرة الباطل ودعمه، و  .3

، وتتجسد نصرة الباطل يف القدس يف فلسطني واختاذ اليهود والنصارى أعواانً 

 العديد من املواقف منها:

} َأْخرُِجوا آَل ُلوط  واملؤمنون معه، بقوهلم :  موقف قوم لوط من سيدان لوط

وكذلك تواطؤ قوم مثود على قتل ، [56]النمل: وَن{ ِمْن قَ ْريَِتُكْم ِإن َُّهْم أاَُنٌس يَ َتَطهَّرُ 

 واألمثلة يف ذلك كثرية.وموقف  الناقة نصرة آلهلتهم وتكذيًبا لنيب هللا صاحل 

اجلهل بعواقب اخلطأ  ومما سبق تستخلص الباحثة أنَّ ِمْن دواعي التواطؤ على اخلطأ

وتعدد أنواع التواطؤ على  ،وكذلك املصلحة املشرتكة بني املتواطئني ،الدنيوية أو األخروية

 يف اجلوانب الدينية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والرتبوية.أ اخلط

                                                
  .299، ص2ج، القرآن الكشف والبيان عن تفسْي ،تفسري الثعليب (1)
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 معامل املنهاج القرآين يف عالج مشكلة التواطؤ على اخلطأ: املطلب الرابع

قال: قال   هريرةلقد جبلت النفس البشرية على اخلطأ، ففي احلديث عن أيب 

والذي نفسي بيده لو مل تذنبوا لذهب هللا بكم وجلاء بقوم يذنبون فيستغفرون :» رسول هللا

} ِإالَّ ، ومن رمحة هللا بعباده أن فتح هلم أبواب التوبة واإلانبة إليه، قال تعاىل:(1)«فيغفر هلم

ولكن [160]البقرة:  َعَلْيِهْم َوَأاَن الت َّوَّاُب الرَِّحيُم{ الَِّذيَن اَتبُوا َوَأْصَلُحوا َوبَ ي َُّنوا َفُأولَِئَك أَُتوبُ 

وعمل دؤوب حَّت تقبل التوبة، ومعامل املنهاج القرآين  ،وتوبة نصوح ،البد من عزمية صادقة

 يف عالج التواطؤ على اخلطأ تتجلى فيما أييت: 

 األول: معلم الوقاية

 ويكون بعدة وسائل منها: 

  ،والرتبية على مراقبته سبحانهبيان فضل تقوى هللا 

َ َوُقوُلوا قَ ْواًل َسِديًدا ) ( ُيْصِلْح 70قال تعاىل: } ََّيأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اَّللَّ

بالتقوى حيصل الفرج ف، [71، 70]األحزاب: {َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكمْ 

املؤمنني ت خياطب هللا سبحانه عباده ففي هذه اآلَّي ،والتيسري من هللا سبحانه

                                                
 (.1922) رقم: ،511، ص2ج ،خمتصر صحيح مسلمأخرجه املنذري، حديث صحيح،  (1)
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ووعدهم   فيه، ا ال احنراف مستقيمً ، وأن يقولوا قواًل عبادته إبحسانبتقواه، و  وأيمرهم

يوفقهم لألعمال الصاحلة، ويغفر هلم أنه سيجزل هلم الثواب و إذا فعلوا ذلك، 

قال تعاىل: ، (1)قد يقع منهم يف املستقبلفيما ويلهمهم التوبة ، الذنوب املاضية

َ جَيَْعْل َلُه خَمَْرًجا{  فكل من اتقى هللا تعاىل، والزم مرضاة [ 2]الطالق: }َوَمْن يَ تَِّق اَّللَّ

 هللا يف مجيع أحواله، فإن هللا يثيبه يف الدنيا واآلخرة.

ومن مجلة ثوابه أن جيعل له فرًجا وخمرًجا من كل شدة ومشقة، وكما أن 

وقال سبحانه:}َوَمْن يَ تَِّق اَّللََّ جَيَْعْل َلُه ِمْن أَْمرِِه رًجا من اتقى هللا جعل له فرًجا وخم

من اتقى هللا تعاىل، يسر له األمور، وسهل عليه كل عسري. [ 4]الطالق: ُيْسرًا { 

يندفع [، 5]الطالق: {وقال أيًضا:}َوَمْن يَ تَِّق اَّللََّ ُيَكفِّْر َعْنُه َسيَِّئاتِِه َويُ ْعِظْم َلُه َأْجرًا

وجزاء التقوى دائماً اخلري والظفر، قال تعاىل:  (2)ه احملذور، وحيصل له املطلوبعن

 .[90]يوسف: }ِإنَُّه َمْن يَ تَِّق َوَيْصربْ فَِإنَّ اَّللََّ اَل ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِننَي{

وتعد تقوى هللا احملرك األساسي اليت تدفع املؤمن لالعرتاف ابلذنب، "

 فعل ما حرم هللا، ويصرب على اآلالم واملصائب، وعلى األوامريتقي  ،والرجوع للحق

                                                
  .487، ص6، جتفسْي القرآن العظيم، ابن كثري (1)

 .870-869 ، صتيسْي الكرمي الرمحن يف تفسْي كالم املنانالسعدي،  (2)
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ابمتثاهلا }فَِإنَّ اَّللََّ ال ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِننَي{ فإن هذا من اإلحسان، وهللا ال 

 .(1)"يضيع أجر من أحسن عمالً 

 التحذير من الشيطان واتباع خطواته 

َا 168اِن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبنٌي )}َواَل تَ تَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَّْيطَ قال تعاىل: ( ِإمنَّ

، [169، 168]البقرة: أَيُْمرُُكْم اِبلسُّوِء َواْلَفْحَشاِء َوَأْن تَ ُقوُلوا َعَلى اَّللَِّ َما اَل تَ ْعَلُموَن { 

هنى هللا عباده املؤمنني عن اتباع  طرق الشيطان اليت أيمر هبا، وهي مجيع املعاصي 

ظلم،وغريه؛ ألنه ظاهر العداوة، فال يريد لبين آدم سوى الغش، من كفر، وفسوق، و 

}ََّيأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَ تَِّبُعوا وقال تعاىل: ،وأن يكونوا  من أصحاب السعري

ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن َوَمْن يَ تَِّبْع ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن فَِإنَُّه أَيُْمُر اِبْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر 

َا يُرِيُد الشَّْيطَاُن وقال موضًحا هدف الشيطان من إغواء البشر:[، 21]النور: { }ِإمنَّ

َنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلبَ ْغَضاَء{ ، وبني هللا سبحانه حقد الشيطان [91]املائدة: َأْن يُوِقَع بَ ي ْ

َرن َُّهْم فَ َليُ بَ تُِّكنَّ آَذاَن على بين آدم فقال على لسانه: }َوأَلُِضلَّن َُّهْم َوأَلَُمنِّيَ ن َُّهْم َوآَلمُ 

ُنَّ َخْلَق اَّللَِّ { ، ومن يطع الشيطان ويستجيب [119]النساء: اأْلَنْ َعاِم َوآَلُمَرن َُّهْم فَ َليُ َغريِّ

لوساوسه فجزاؤه اخلسارة يف الدنيا واآلخرة، قال تعاىل:}َوَمْن يَ تَِّخِذ الشَّْيطَاَن َولِيًّا 

                                                
 .404ص ،تيسْي الكرمي الرمحن يف تفسْي كالم املنانالسعدي،  (1)
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وصف  ، كما أنه سبحانه(1)[119]النساء: ِسَر ُخْسرَااًن ُمِبيًنا{ ِمْن ُدوِن اَّللَِّ فَ َقْد خَ 

} ِإنَّ الَِّذيَن ات ََّقْوا ِإَذا َمسَُّهْم  بقوله: املتقني بقدرهتم على مقاومة وساوس الشيطان

 .[201]األعراف: طَاِئٌف ِمَن الشَّْيطَاِن َتذَكَُّروا فَِإَذا ُهْم ُمْبِصُروَن {

 :هالثاين: معلم التوجي

وهو أسلوب مباشر يقوم على اللني والنصيحة ابحلكمة واملوعظة احلسنة 

اترة، وابلشدة والتخويف اترة أخرى، ومن أهم وسائله اليت تعني على عالج 

 التواطؤ:

  ُتْم َخي َْر األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، واألخذ على يد الظامل، قال تعاىل: }ُكن ْ

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر{أُمَّة  ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس أتَْ   [، 110]آل عمران: ُمُروَن اِبْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ

أظهرت وأبرزت هلداية الناس ، وجدُت أفضل وأبرك أمة وجدت على األرض

وقال تعاىل:}َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بَ ْعُضُهْم َأْولَِياُء بَ ْعض  أَيُْمُروَن ، (2)ونفعهم

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر{اِبْلَمْعُروِف  فاألمر ابملعروف والنهي عن املنكر  ،[71]التوبة: َويَ ن ْ

من اإلميان ومن مسات املؤمنني وواجباهتم، اليت أمرهم هبا خالقهم وأكد عليها 

من رأى »يقول:  مسعت رسول هللا قال:   فعن أيب سعيد اخلدرينبيهم، 

                                                
 .80، ص تيسْي الكرمي الرمحن يف تفسْي كالم املنانالسعدي،  (1)

  .359،ص1ج، أيسر التفاسْي ،جلزائريأبو بكر ا (2)
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لسانه، فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك منكم منكرًا فليغريه بيده، فإن مل يستطع فب

، قال  هذا الواجب من التقاعس عن همر يذوكذلك ُت حت، (1)«أضعف اإلميان

َنًة اَل ُتِصيََبَّ الَِّذيَن ظََلُموا ِمْنُكْم َخاصًَّة{تعاىل:  [.25]األنفال: } َوات َُّقوا ِفت ْ

قال : " والذي نفسي بيده لتأمرن ابملعروف ولتنهون   أن النيب   وعن حذيفة

عن املنكر أو ليوشكن هللا أن يبعث عليكم عذااًب من عنده مث لتدعنه وال يستجاب 

 .(2)لكم "

 :توبيخالثالث: معلم ال

، (3)اوخبه: المه، توبيخً  ،الواو والباء واخلاء كلمة واحدةمن )َو بَّ َخ(، والتوبيخ 

لوم وأتنيب  إًذا فالتوبيخ، (4)والتأنيب واللوم، وخّبت فالاًن بسوء فعله توبيًخاوهو التهديد 

فيه عنف وغلظة،وعرفه بعض الرتبويني املعاصرين ِبنه توجيه عبارات انقدة لشخص معنّي 

 .(5)نتيجة لعدم الرضا عن سلوك معني صدر منه

                                                
ابب بيان كون النهي عن املنكر من اإلميان، وأن اإلميان يزيد وينقص، رواه مسلم يف صحيحه، كتاب اإلميان، ( 1)

  (.49، رقم)69،ص1،جواجبانوأن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر 

 (.5140رقم) يف سننه، أبواب الفنت، ابب يف نزول العذاب إذا مل يغري املنكر، رواه الرتمذي (2)

  .81، ص6ج، مقاييس اللغةابن فارس،  (3)

  .66، ص3، ابب اخلاء معجمة، فصل الواو، جلسان العربابن منظور،  (4) 

 .265، صيف تدريس علوم الشريعةاملرجع عبدهللا، صاحل بن عبدهللا،  (5)



 

 141 

دونه ابلتعنيف له، تعزير من جلَّ قدره ابإلعراض عنه، وتعزير من " قال املاوردي:

وهو  ،(1)"وتعزير من دونه بزواجر الكالم وغاية االستخفاف الذي ال قذف فيه وال سب

أسلوب مباشر أشد من الوعظ وأكثر إيالًما، ووقًعا على النفس، وحيتاجه املريب أحيااًن 

، للتأديب؛ ألن بعض األخطاء ال حتتمل التغافل أو التوجيه غري املباشر) التلميح(

ُ أَْعَلُم ملا اهتمه إخوته ابلسرقة، قائاًل: استخدمه سيدان يوسف  } أَنْ ُتْم َشرٌّ َمَكااًن َواَّللَّ

}قَاَل َهْل َعِلْمُتْم َما  ، وكذلك وخّبهم يف ختام القصة، بقوله:[77]يوسف: مبَا َتِصُفوَن{

ويف السنة املطهرة العديد من ، [89]يوسف: فَ َعْلُتْم بُِيوُسَف َوَأِخيِه ِإْذ أَنْ ُتْم َجاِهُلوَن{

 أصحابه نذكر منها: فيها النيب  املواقف اليت وّبخ

  توبيخه  أليب ذر عن املعرور بن سويد، قال: لقيت ملا عرّي ابن سويد ِبمه، ف

أاب ذر ابلربذة، وعليه حلة، وعلى غالمه حلة، فسألته عن ذلك، فقال: إين ساببت 

َّي أاب ذر أعريته ِبمه؟ إنك امرؤ فيك : » فعريته ِبمه، فقال يل النيب رجاًل 

جاهلية، إخوانكم خولكم، جعلهم هللا حتت أيديكم، فمن كان أخوه حتت يده، 

فليطعمه مما أيكل، وليلبسه مما يلبس، وال تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم 

                                                
 األحكام السلطانية، ه (450أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب البصري البغدادي) ، املاوردي( 1)

 .(344)ص: ،  د.ط، د.ت(، دار احلديث: القاهرة)
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قوله إنك امرؤ "و  ذلك األمر، ، "وكان توبيخه حتذيرًا له عن معاودة(1)«فأعينوهم

فيك جاهلية يريد إنك ىف تعيريه ِبمه على خلق من أخالق اجلاهلية، ألهنم كانوا 

يتفاخرون ابألنساب، فجهلت وعصيت هللا ىف ذلك، ومل تستحق هبذا أن تكون 

.(2)"كأهل اجلاهلية ىف كفرهم ابهلل تعاىل

  نزعه  عن عبد هللا بن عباس،، فأرًضاخلاُت الذهب من يد أحد الصحابة وطرحه

ا من ذهب يف يد رجل، فنزعه فطرحه، وقال: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأى خامتً 

.(3)«يعمد أحدكم إىل مجرة من انر فيجعلها يف يده»

  زجره للحسن ،مسع أاب أنه حممد وهو ابن زَّيد،  فعن ملا أخذ من متر الصدقة

أخذ احلسن بن علي مترة من متر الصدقة، فجعلها يف فيه، فقال  :هريرة، يقول

كخ كخ، ارم هبا، أما علمت أان ال َنكل »رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

                                                
 (.6050، رقم: )16، ص8،ج ابب ما ينهى من السباب واللعنرواه البخاري يف صحيحه، كتاب األدب،   (1)

، ت: أبو متيم َّيسر بن شرح صحيح البخارىه (، 449ابن بطال،  أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك) (2)

  .85، ص1، جم(2003ه  / 1423، 2إبراهيم ) الرَّيض: مكتبة الرشد، ط

 ، رقم:1655، ص3جابب طرح خاُت الذهب حديث صحيح، رواه مسلم يف صحيحه، كتاب اللباس والزينة،  (3)

(2090). 



 

 143 

وتقديره، عجب كيف خفي عليك هذا مع ظهور حترميه، وهذا أبلغ  .(1)«الصدقة؟

 .(2)يف الزجر من قوله ال تفعل

 

 

 

 

 

 

  

                                                
ابب حترمي الزكاة على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حديث صحيح، رواه مسلم يف صحيحه، كتاب الزكاة،  (1)

 .(1069) ، رقم:751، ص2، جوعلى آله وهم بنو هاشم وبنو املطلب دون غريهم

 ،حلنيدليل الفاحلني لطرق رايض الصا ه (،1057ابن عالن الصديقي، حممد بن علي بن حممد البكري الشافعي) (2)

م(، 2004ه  /  1425، 4)بريوت: دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، طاعتىن هبا: خليل مأمون شيحا

 .129، ص3ج
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 ومعامل املنهاج القرآين يف عالجها العنفمشكلة : املبحث اخلامس

 ويشتمل على أربعة مطالب:

 املطلب األول: تعريف العنف.

 املطلب الثاين: أنواع العنف.

 املطلب الثالث: أسباب العنف.

.املطلب الرابع: معامل املنهاج القرآين يف عالج مشكلة العنف  
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 تعريف العنف: املطلب األول 

العني والنون والفاء أصل صحيح يدل على خالف "العنف مأخوذ من )َع نُ َف( 

الرفق، تقول عنف يعنف عنًفا فهو عنيف، إذا مل يرفق يف أمره، والتعنيف، وهو التشديد 

 . (1)"يف اللوم، واعتنف األمر: أخذه بعنف

أو مما سبق نستنتج أن العنف لغة: ضد الرفق وهو الشدة سواًء كانت ابلقول 

إن هللا : » ، قال: قال رسول هللا  ابلفعل، ففي احلديث عن علي بن أيب طالب

، قال ابن حجر:"واملعىن )2(«رفيق حيب الرفق، ويعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف

املراد يثيب عليه ما ال يثيب على  :وقيل ،أنه يتأتى معه من األمور ما ال يتأتى مع ضده

 .(3)غريه"

عنف اصطالحاً: مناف  للرفق، ويقصد به: القيام ِبمر  مدمر ، أو مؤذ  من ومفهوم ال

قبل فرد  أو جمموعة  من األفراد ضّد اآلخرين، وقد يكون إّما لفظياً، أو فعلياً، وله آاثٌر 

سلبيٌة جتاه الفئة الواقع عليها، حيث تتعّدد أساليبه، وقد يؤّدي يف بعض األحيان إىل إهناء 

                                                
  .158ص 4، جمقاييس اللغة، بن فارسا (1)

وله شواهد منها حديث عائشة يف صحيح  ،حديث حسنوقال:، (234 /2)أخرجه أمحد يف مسنده  (2)

 .(8415) (، والبيهقي يف شعب اإلميان1/308 )يف التاريخ الكبري أخرجه البخاري(، و 2593مسلم)

 (.6024) ،رقم:)قوله ابب الرفق يف األمر كله( كتاب األدب،(449 /10) فتح الباري العسقالين، ابن حجر (3)
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اص، ويستخدم ِبنواعه املختلفة يف مجيع أحناء العامل، وضّد مجيع الفئات حياة بعض األشخ

، وكبار السن ، ونساء ، وشباب   .(1)العمرية من أطفال 

وهذا يعين أن العنف سلوك عدائي أيخذ أشكااًل خمتلفة وال بد له من أسباب 

ي يدعوان للنظر ودوافع، ويعد ظاهرة عاملية ومرًضا استشرى يف كيان اجملتمع وهو األمر الذ

والتأمل يف هذه الظاهرة ملعرفة أسباهبا ودوافعها، وجيب التوقف أمامها ودراستها بعناية 

ودراسة املناخ اإلجتماعي الذي أفرزته هذه الظاهرة خاصة أن اآلاثر السلبية للعنف ال 

تقف عند حد القائم ابلعنف وال الشخص الواقع عليه العنف فعلًيا بل يتعدى ذلك إىل 

أو ًَّي تزداد الدائرة اتساًعا ليصبح اجلميع تقريًبا إما معتد لشخص املشاهد للعنف، ومن مثَّ ا

 ، أو متأثرًا به.معتدى عليه أو مشاهًدا للعنف

 

 

 

 

 

                                                
 .153ص4اجمللد13، جملة الطفولة والتنمية العددالعنف واملراهقةينظر، الضوي، هدى أمحد، (1)
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 أنواع العنف: املطلب الثاين

للعنف أشكال و أنواع عدة حتدث عنها الكثري من علماء النفس والرتبويون ، وقد 

 يف حبثها وذلك لشموله ودقته . (1)العامل أريك فروم اختارت الباحثة تصنيف

 لقد قسم أريك فروم السلوك العنيف إىل نوعني:

 .السلوكيات العنيفة املوجهة ضد الذات، كاالنتحار  

 (2)السلوكيات املوجهة ضد اآلخرين، مثل القتل والضرب وإحلاق األذى ابآلخرين . 

وتوجد أنواع أخرى للعنف منها ما هو لفظي ومنها ماهو فعلي، صنفتها الباحثة 

 كاآليت: 

                                                
أريك سليجمان فروم وهو كان أحد أهم احملللني النفسيني يف العامل وكان أيًضا من الفالسفة املاركسيني، كما أنه  (1)

م لوالدين يهوديني من ١٩٠٠مارس سنة  ٢٣كان أخصائي تعديل سلوك، ولد يف فرانكفورت يف أملانيا يف 

الوالَّيت املتحدة نتيجة لالضطهاد الذي  اضطر أن ينتقل إىل ١٩٣٤األرثوذوكس وكان وحيًدا هلما، ويف عام 

واجه اليهود يف أملانيا من حاكمها يف ذلك الوقت هتلر النازي مث التحق جبامعة كلومبيا اليت بدأ يعمل  هبا 

 بسويسرا نتيجة ألزمة قلبية. ١٩٨٠م.  تويف عام ١٩٥٠م و١٩٤١كمحاضر ويف جامعيت يل وبننجتون ما بني 

 http://www.erichfromm.net7/12/2017 .م 

 .153ص، 4اجمللد13، جملة الطفولة والتنمية العددالعنف واملراهقة، الضوي، هدى أمحد، رينظ(2)

http://www.erichfromm.net/
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العنف اجلسدّي: هو أكثر أنواع العنف شيوعاً، حيث يتعّرض الشخص للضرب  .1

مبختلف أنواعه، ويقع العنف على كّل أجزاء اجلسد، أو أجزاء معينة  منه، أو يتّم 

كما فعل فرعون مع السحرة، تعريضه لعوامل معينة تؤثر سلبياً على صحة جسده،  

]األعراف:  َلُكْم ِمْن ِخاَلف  مُثَّ أَلَُصلِّبَ نَُّكْم َأمْجَِعنَي{} أَلَُقطَِّعنَّ أَْيِدَيُكْم َوأَْرجُ قال: 

عندما للعديد من مظاهر العنف اجلسدي،   نبينا الكرميوقد تعرض ، [124

الشريفتني يف رحلته للطائف ورد يف سرية ابن قدميه أدموا و  حلجارةاملشركون اب رماه

قومه من بين هاشم، وبين املطلب حني منعه هللا منها، وقام عمه و هشام: أن قريش 

دونه، وحالوا بينهم وبني ما أرادوا من البطش به، يهمزونه ويستهزءون به 

وخياصمونه، وجعل القرآن ينزل يف قريش ِبحداثهم، وفيمن نصب لعداوته منهم، 

محالة احلطب، وإمنا مساها هللا عمه أبو هلب وامرأته أم مجيل بنت حرب بن أمية، 

حتمل الشوك فتطرحه على طريق  -فيما بلغين -حلطب، ألهنا كانتتعاىل محالة ا

ملا هلك أبو طالب انلت قريش من ، مث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيث مير

من األذى ما مل تكن تنال منه يف حياة عمه أيب طالب، فخرج رسول   رسول هللا

إىل الطائف، يلتمس النصرة من ثقيف، واملنعة هبم من قومه، ورجاء أن  هللا 

فلم يفعلوا، وأغروا ، يقبلوا منه ما جاءهم به من هللا عز وجل، فخرج إليهم وحده

به سفهاءهم وعبيدهم، يسبونه ويصيحون به، حَّت اجتمع عليه الناس، وأجلئوه إىل 
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عنه من سفهاء ثقيف من كان  ربيعة، ومها فيه، ورجع بيناوشيبة  لعتبة حائط

، ويتجلى العنف أيًضا يف (1)يتبعه، فعمد إىل ظل حبلة من عنب، فجلس فيه

 قال: بينما رسول هللا   عن ابن مسعود، فوضعهم السلى عليه وهو يصلي

يصلي عند البيت، وأبو جهل وأصحاب له جلوس، وقد حنرت جزور ابألمس، 

ور بين فالن، فيأخذه فيضعه يف كتفي فقال أبو جهل: أيكم يقوم إىل سال جز 

وضعه بني   حممد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فأخذه، فلما سجد النيب

كتفيه، قال: فاستضحكوا، وجعل بعضهم مييل على بعض وأان قائم أنظر، لو 

ساجد ما يرفع رأسه حَّت    ، والنيبكانت يل منعة طرحته عن ظهر رسول هللا 

انطلق إنسان فأخرب فاطمة، فجاءت وهي جويرية، فطرحته عنه، مث أقبلت عليهم 

صالته، رفع صوته، مث دعا عليهم، وكان إذا دعا دعا  تشتمهم، فلما قضى النيب 

ثالث مرات، فلما « اللهم، عليك بقريش»، مث قال: ، وإذا سأل سأل ثالاثً ثالاثً 

 .(2)م الضحك، وخافوا دعوتهمسعوا صوته ذهب عنه

                                                
  .419-354، ص1ج، السْية النبوية ًلبن هشامابن هشام،   (1)

، أذى املشركني واملنافقني ابب ما لقي النيب  ه، كتاب اجلهاد والسري،صحيح يف مسلمحديث صحيح، رواه  (2)

 .(1794) ، رقم:1418، ص3ج
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العنف اللفظّي: يكون ابستخدام ألفاظ  بذيئة  وقاسية  بشكّل نطقّي، أو كتايّب،  .2

مثال على ذلك عندما ُت قذف أمنا عائشة الطاهرة رضي هللا عنها يف حادثة 

}أَْم ،ِبلسنتهم عند وصفهم له ِبنه ساحر أو جمنون  وإيذاء املشركني للنيب ،اإلفك

}أَْم  ، وقوهلم عنه أنه كاذب:[30]الطور:  َشاِعٌر نَ تَ َربَُّص ِبِه رَْيَب اْلَمُنوِن{يَ ُقوُلونَ 

 .[33]الطور: يَ ُقوُلوَن تَ َقوََّلُه َبْل اَل يُ ْؤِمُنوَن{ 

العنف النفسّي: هو التسبب يف إيذاء الشخص، وجرح شعوره بعّدة طرق  وأساليب  .3

، بطريقة  سيئة ، أو إحراجه أمام اآلخرينمنها: التوبيخ، أو االستهزاء، أو وصفه 

}َجَعُلوا َأَصاِبَعُهْم يف آَذاهِنِْم كما فعل قوم نوح معه ملا كان يدعوهم لعبادة هللا:

 ، وكذلك استهانة قوم لوط [7]نوح: {َواْستَ ْغَشْوا ثَِيابَ ُهْم َوَأَصرُّوا َواْسَتْكبَ ُروا اْسِتْكَبارًا

]النمل: رُِجوا آَل ُلوط  ِمْن قَ ْريَِتُكْم ِإن َُّهْم أاَُنٌس يَ َتَطهَُّروَن{ }َأخْ  به ومبن آمن معه وقوهلم:

56]. 

العنف اجلنسّي: هو إجبار الشخص على القيام بفعل  أو لفظ  معني  ضمن إطار  .4

العالقة اجلنسّية، مثل: ممارسة اجلنس، أو مشاهدة األفالم اإلابحّية، أو منع تلقي 

}َواَل ُتْكرُِهوا فَ تَ َياِتُكْم  :ظ بعبارات جنسية ، ومنه يف القرآنالثقافة اجلنسّية، أو التلف

نْ َيا { ]النور:  تَ ُغوا َعَرَض احْلََياِة الدُّ  .[33َعَلى اْلِبَغاِء ِإْن أََرْدَن حَتَصًُّنا لِتَ ب ْ
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العنف الروحّي: وهو خيتص ِبمور الدين، مثل: حماولة تغيري املعتقدات الدينّية  .5

لبعض األشخاص، أو منعهم من ممارسة عباداهتم، وشعائرهم الدينّية، وإليه اإلشارة 

وكما حدث مع أصحاب ، [256]البقرة: }اَل ِإْكرَاَه يف الدِّيِن{ بقوله تعاىل:

وا اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت مُثَّ ملَْ يَ ُتوبُوا فَ َلُهْم َعَذاُب َجَهنََّم }ِإنَّ الَِّذيَن فَ تَ نُ  األخدود.

 [10]الربوج:  َوهَلُْم َعَذاُب احْلَرِيِق{

يف أكثر من موقف،   وقد جتلت أنواع ومعاين العنف يف قصة سيدان يوسف

 : يف سورة يوسف فمما يدل على العنف 

، [77]يوسف: َيْسرِْق فَ َقْد َسَرَق َأٌخ لَُه ِمْن قَ ْبُل{: }ِإْن إخوة يوسف  قول .1

ظهر صواع امللك يف رحل أخيهم، وكأن هذا احلرج ملا  احنرج إخوة يوسف 

 ا فورًا منه بقوهلم:ءو أيقظ حقدهم الدفني، وذكرهم حبقدهم على أخيه من قبل، فترب 

وهم بذلك ينفون عن ،[77 ]يوسف:}ِإْن َيْسرِْق فَ َقْد َسَرَق َأٌخ َلُه ِمْن قَ ْبُل{

، وقوهلم (1)وأخيه أنفسهم نقيصة السرقة ويتنصلون منها، ويلقوهنا على يوسف 

}َفَأَسرََّها يُوُسُف يف  هذا يعد عنًفا لفظًيا جرحوا به مشاعر أخيهم، قال تعاىل:

                                                
 .2022، ص4،جيف ظالل القرآنسيد قطب،  (1)
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أسرَّ احلزَّة وقوله: َفَأَسرَّها يُوُسُف: يعين: " ،[77]يوسف: نَ ْفِسِه َوملَْ يُ ْبِدَها هَلُْم{

 .(1)"اليت َحَدَثْت يف نفسه من قول اإِلخوة

وتوبيخهم له بعد أن أتكدوا من فشلهم  ألبيهم أبناء سيدان يعقوب  تعنيف .2

يف كسب قلبه، وأهنم مل يستطيعوا أن ينسوه يوسف وحمبته العظيمة له بعد كل 

َتْذُكُر يُوُسَف َحَّتَّ َتُكوَن :}اَتَّللَِّ تَ ْفَتأُ هذا العمر يشتاق إليه ويتأسف عليه، فقالوا 

أي: ال تزال تذكر يوسف وما حدث  ،[85]يوسف: َحَرًضا أَْو َتُكوَن ِمَن اهْلَاِلِكنَي{

 .(2)له، حَّت ُتشرف على اهلالك

إهانة امرأة العزيز ملشاعر وكرامة سيدان يوسف احلر الشريف أمام نسوة املدينة  .3

 ،[32]يوسف: رُُه لَُيْسَجَننَّ َولََيُكواًن ِمَن الصَّاِغرِيَن{}َولَِئْن ملَْ يَ ْفَعْل َما آمُ  بقوهلا:

"تظهر هنا امرأة العزيز سيطرهتا وتفاخرر هبا أمام نسوة املدينة وتتبجح، فهو اإلصرار 

  .(3)واإلغراء يف ظل التهديد"

ألخيهم الصغري  ِببشع صوره يف إلقاء إخوة يوسف  العنف اجلسدييتجلى و  .4

َنا إِلَْيِه وترويعه  يف البئر :}فَ َلمَّا َذَهُبوا ِبِه َوَأمْجَُعوا َأْن جَيَْعُلوُه يف َغَياَبِت اجْلُبِّ َوَأْوَحي ْ

                                                
  .343، ص3، جاجلواهر احلسان يف تفسْي القرآن ،لثعاليبا (1)

  .7050، ص11، جالشعراوي) خواطر( تفسْي، الشعراوي 2

 .1985، ص4، جيف ظالل القرآنسيد قطب،  3
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وكذلك يف  حلاق امرأة العزيز ، [15]يوسف: لَتُ نَ بِّئَ ن َُّهْم ِِبَْمرِِهْم َهَذا َوُهْم اَل َيْشُعُروَن{ 

 ، قال تعاىل:ومتزيقها لقميصه داللة على وجود عنف جسدي بسيدان يوسف 

 .[25]يوسف: }َواْستَ بَ َقا اْلَباَب َوَقدَّْت َقِميَصُه ِمْن ُدبُر  { 

مايصوره قول هللا  النفسي الذي حلق بسيدان يوسف  العنفومن أشد أنواع  .5

، [20]يوسف: }َوَشَرْوُه بَِثَمن  خَبْس  َدرَاِهَم َمْعُدوَدة  وََكانُوا ِفيِه ِمَن الزَّاِهِديَن{تعاىل:

، فيقاسي حمنة الرّق رغم صغر سنه، أن يشرتى ويباع كالعبيد وبثمن زهيدوهو 

وينتقل كالسلعة من يد إىل يد، على غري إرادة منه، وال رعاية  ومحاية من أبويه 

 .(1)أو أهله

  

                                                
 .1950ص ، 4ج يف ظالل القرآن،سيد قطب،  1
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 أسباب العنف: املطلب الثالث

 تندرج أسباب العنف حتت ثالثة حماور رئيسة، وميكن تصنيفها كاآليت: 

 ذاتيةأسباب 

 الغْية .1

الغرية شعور فطري لكنه قد يتحول إىل كراهية ويتفاقم حَّت يصل حلد احلسد 

روي "،مما قد يؤدي يف أغلب احلاالت للعنف كما يف قصة ابين آدم )قابيل وهابيل(

أن قابيل كان صاحب زرع فقرب أرذل زرعه، وكان هابيل صاحب غنم فقرب 

قرب اإلنسان قرابنه إىل هللا ويقوم أحسن كبش عنده، وكانت العادة حينئذ أن ي

يصلي، فإذا نزلت انر من السماء وأكلت القرابن فذلك دليل على القبول وإال فال 

قبول، فنزلت النار فأخذت كبش هابيل ورفعته وتركت زرع قابيل فحسده قابيل 

 .(1)"فقتله

 

 

 

                                                
 .228 ، ص1، جلالتسهيل لعلوم التنزي ،ابن جزي (1)
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 األاننية:  .2

عندما يسيطر حب الذات على املرء فإن ذلك جيعله أاننًيا ومستبًدا 

}َفَكذََّب فبلغ به ذلك حد الكفركما طغى فرعون عندما زاد حبه لنفسه 

، [24]النازعات: } فَ َقاَل َأاَن َربُُّكُم اأْلَْعَلى{ مث استبد [21]النازعات: َوَعَصى{ 

} آَمنَّا ِبَربِّ َهاُروَن :فلما كفر به السحرة وسجدوا هلل مؤمنني قائلني

ُتْم َلهُ قَ ْبَل َأْن آَذَن َلُكْم ِإنَّهُ َلَكِبريُُكُم :قَالَ ، عّنفهم و [ 70]طه: َوُموَسى{ }آَمن ْ

ْحَر َفأَلَُقطَِّعنَّ أَْيِدَيُكْم َوأَْرُجَلُكْم ِمْن ِخاَلف  َوأَلَُصلِّبَ نَُّكْم  الَِّذي َعلََّمُكُم السِّ

 .[71]طه: َولَتَ ْعَلُمنَّ أَي َُّنا َأَشدُّ َعَذااًب َوأَبْ َقى{يف ُجُذوِع النَّْخِل 

 الكرب: .3

يعد الكرب إحدى األسباب املؤدية للعنف، ألن املتكرب ينظر ملن حوله نظرة 

دونية، وال يستطيع االندماج يف جمتمعه، وقد يعطي لنفسه احلق ابلتعدي على 

الغري ظًنا منه ِبنه لن يتعرض للمحاسبة أو العقاب، كما حدث مع منافقي املدينة 

استكربوا ووصفهم هللا سبحانه يف  عندما قيل هلم تعالوا يستغفر لكم رسول هللا 

}َوِإَذا ِقيَل هَلُْم تَ َعاَلْوا َيْستَ ْغِفْر َلُكْم َرُسوُل اَّللَِّ َلوَّْوا ُرُءوَسُهْم َورَأَيْ تَ ُهْم  :كتابه قائاًل 

ومل يكتفوا بذلك بل عزموا على قتال ، [5]املنافقون: َيُصدُّوَن َوُهْم ُمْسَتْكربُوَن{ 
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َها ن املدينة قائلني:وإخراجهم ماملسلمني  }لَِئْن َرَجْعَنا ِإىَل اْلَمِديَنِة لَُيْخرَِجنَّ اأْلََعزُّ ِمن ْ

}  .[8]املنافقون: اأْلََذلَّ

 أسباب تتعلق ابحمليط األسري

 :عدم تلبية اًلحتياجات امللحة لألبناءأسلوب الرتبية القاسي و  .1

على يد أحد  لحق ابالبنت يتالتعرض لإليذاء اجلسدي، وسوء املعاملة الإن 

والديه أو من يقوم على تربيته، وقد ال يكون ابلضرورة عن رغبة متعمدة يف إحلاق األذى 

، ابالبن، بل إنه يف معظم احلاالت انتج عن أساليب تربوية قاسية وعقوابت بدنية صارمة

عدم إخراجهم وحبسهم كوسيلة عقاب و حركة األبناء، جتعل االبن عنيًفا، وكذلك تقييد 

  ، قد جيعل من شخصياهتم شخصيات عنيفة.ه واللعبللرتفي

 :تقليد الكبار يف ممارسة العنف .2

إن االبن مولع منذ نعومة أظفاره بتقليد أبويه يف كل شيء أي يف حركاهتما 

وسكناهتما وكالمهما ومعامالهتما ومعاشراهتما لآلخرين مما يبعث يف نفس االبن ما 

أابه ميارس العنف ضده أو ضد إخوته أو  يسمى ابلتقليد األعمى، فاالبن إذا رأى

  والدته، فإنه ميكن أن يندفع لتقليد والده.
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 أسباب تتعلق ابحمليط اخلارجي

 :سيادة العقلية العشائرية .1

إن مما يعرف ابلقبلية والتعصب الزائد قد يثريان يف نفوس البعض 

  من دعوى اجلاهلية.غريها العنف والنعرات واملطالبة ابلثأر و 

 :العدالة غياب .2

تكافؤ عدم و  بني أفراد اجملتمع الواحد، املساواةإن الظلم وعدم 

، كل واتساع الفجوة بني الفقراء واألغنياء ،الفقر والبطالةانتشار الفرص و 

 ذلك يؤدي إىل زَّيدة العنف بشَّت صوره، كالسرقة واجلرمية وغريها.

 اإلعالم السليب: .3
االستخدام السليب لوسائل اإلعالم وخاصة التلفاز والفضائيات 

كمشاهدة األخبار وماحتويه من مشاهد العنف من ضرب وقتل ودمار، 

نت وما حيويه من مشاهد وألعاب إلكرتونية واليت ال ختلو أيًضا من واإلنرت 

مشاهد العنف، بل جتعل األبناء ميارسون الضرب والقتل يف العامل االفرتاضي، 
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يقومون بتنزيله و اهدونه وميارسونه تقليد وحماكات ما يش يسّهل عليهمقد مما 

 .(1)على الواقع

هذا كله مؤشر النتشار العنف بني أوساط اجملتمع برمته مما حيدث بلبلة تشكل 

 خطرًا على التحام اجملتمع.

قد يكون  مما سبق تستخلص الباحثة أنَّ البيئة احمليطة واجملتمع الذي ينشأ فيه األبناء

االبن املعنَّف  ،وكذلكفراز هذه الظاهرة واليت تعد من معوقات الرتبيةإسبًبا رئيًسا يف 

الفهم اخلاطئ للدين وتعاليمه بسبب أو قصر الفهم  ما قد يكونيْكرُبُ على سلوك العنف، ك

التقليد األعمى و  ،ة أحد أسباب العنفجهل معاين بعض اآلَّيت واألحاديث النبوية الشريف

اء كان تقليد أحد األبوين أو تقليد املريب، أو تقليد أحد مشاهد العنف اليت يراها األبناء سو 

 .اخل...،  واأللعاب االلكرتونيةائل اإلعالم والرسوم املتحركةوسيف 

  

                                                
مشكالت األطفال تشخيص وعالج ألهم عشر مشكالت يعاين منها  ،عبد الكرمي حممد ،بكار ،ينظر (1)

أسباب حكمت،   ،/ وفرحيات 78-76، ص(م2011، 3دار وجوه للنشر والتوزيع ط)الرَّيض:  األطفال

 .(م2011، عام55جملد 5العدد-هدي اإلسالم ن : جملة ردأل)ا العنف اجملتمعي
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 معامل املنهاج القرآين يف عالج مشكلة العنف: املطلب الرابع

البشرية، لذلك حرص  نبئ عن وجود خلل يف النفسالعنف خلق ذميم، وداء يُ 

 القرآن الكرمي على عالج هلذا الداء بعدة معامل تذكر منها الباحثة ماأييت:

 األول: معلم الوقاية

 الرتغيب يف الرفق 

رّغب القرآن الكرمي يف الرفق، وامتدح هللا سبحانه عباده الصاحلون بصفات منها 

الَِّذيَن مَيُْشوَن َعَلى اأْلَْرِض َهْواًن َوِإَذا َخاطَبَ ُهُم الرفق والتلطف، قال تعاىل:}َوِعَباُد الرَّمْحَِن 

[، أي ميشون ابحللم والسكينة والوقار غري مستكربين، 63اجْلَاِهُلوَن قَاُلوا َساَلًما{]الفرقان: 

 أن رسول هللا  ، وعن جابر(1)وال متجربين، والساعني يف األرض ابلفساد ومعاصي هللا

   :وعن (2)«أال أخربكم على من حترم النار غًدا؟ على كل هني لني سهل قريب»قال

إال زانه، وال ينزع  إن الرفق ال يكون يف شيء»، قال:   ، عن النيب عائشة، زوج النيب

                                                
 .293، ص19ج ،جامع البيان يف أتويل القرآن، الطربي (1)

 .837رقم  ،ابب من امسه أمحد، 256، ص1ج ، ،املعجم األوسطالطرباين،  (2)
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ومعىن احلديث أن الرفق واللني يطوع املشكالت وحيل العقد  ،(1)«من شيء إال شانه

 .(2)يلة انجحةويتغلب على العقبات وهو وس

 وقال ابن القيم يف نونيته الشهرية يصف حمبة هللا ألهل الرفق  قائاًل:

 (3)وهو الرفيق حيب أهل الرفق بل ... يعطيهم ابلرفق فوق أمان

 الرتهيب من العنف 

حذر هللا سبحانه من العنف جبميع صوره وأشكاله، بل وأوصى ابجتنابه، وقد ورد 

يف القرآن لفظ القسوة يف سبع مواضع كلها يف سياق الذم، كقوله تعاىل: }مُثَّ َقَسْت 

 لِْلَقاِسَيِة ، وقوله:}فَ َوْيلٌ [74]البقرة: قُ ُلوُبُكْم ِمْن بَ ْعِد َذِلَك َفِهَي َكاحلَِْجاَرِة َأْو َأَشدُّ َقْسَوًة{ 

شدَّة َعَذاب َويُ َقال ويل واد يف َجَهنَّم من قيح َودم لليابسة قُ ُلوهبم [، 22]الزمر: قُ ُلوبُ ُهْم{ 

اليت ال تلني لكتابه، وال تتذكر آَّيته، وال تطمئن بذكره، بل هي معرضة عن رهبا، ملتفتة 

                                                
 .(2594)رقم: ،2004، ص4ج ،ب فضل الرفق، ابكتاب الرب والصلة واآلدابرواه مسلم يف صحيحه،   (1)

،ت: موسى شاهني فتح املنعم شرح صحيح مسلمه (، 676النووي، أبو زكرَّي حميي الدين حيىي بن شرف ) (2)

 .73، ص10، جم( 2002ه /  1423، 1الشني)د.م، دار الشروق، ط

حممد هارون )القاهرة: ، ت. عبد السالم منت القصيدة النونيةابن قيم اجلوزية، مشس الدين حممد بن أيب بكر،  (3)

 .208، صه(1417، 2مكتبة ابن تيمية، ط
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عن اجلهر ابلسوء يف قوله ، وغريها من اآلَّيت كثري، وكما هنى سبحانه وتعاىل (1)إىل غريه

يًعا َعِليًما تعاىل: ]النساء: {}اَل حيُِبُّ اَّللَُّ اجْلَْهَر اِبلسُّوِء ِمَن اْلَقْوِل ِإالَّ َمْن ظُِلَم وََكاَن اَّللَُّ مسَِ

، "خيرب تعاىل أنه ال حيب اجلهر ابلسوء من القول، أي: يبغض ذلك وميقته ويعاقب [148

األقوال السيئة اليت تسوء وحتزن، كالشتم والقذف والسب وحنو عليه، ويشمل ذلك مجيع 

 .(2)ذلك فإن ذلك كله من املنهي عنه الذي يبغضه هللا"

 سن العقوابت وقوانني الردع 

يعترب سن العقوابت والقوانني الرادعة أسلوب وقاية ملن تسول له نفسه 

حياة للنفوس  املساس بكرامة أي شخص، أو االضرار ابملنظومة اجملتمعية، وهو

وطهارة من الذنوب، قال تعاىل:}َوَلُكْم يف اْلِقَصاِص َحَياٌة ََّيأُويل اأْلَْلَباِب َلَعلَُّكْم 

 ، وكما ورد يف األثر املعروف والثابت عن عثمان بن عفان[، 179]البقرة: {تَ ت َُّقونَ 

أيضاً : )إن هللا يزع ابلسلطان ما ال يزع ابلقرآن(، ومعناه أن   ويروى عن عمر

هللا مينع ابلسلطان ماقد يكون من اقرتاف احملارم، أكثر مما مينع ابلقرآن؛ ألن بعض 

الناس ضعيف اإلميان ال تؤثر فيه زواجر القرآن، وهني القرآن، بل يقدم على احملارم 

                                                
تيسْي الكرمي الرمحن يف السعدي،  و /287ص، تنوير املقباس من تفسْي ابن عباسينظر، ابن عباس، (1)

  .722ص، تفسْي كالم املنان

  .212،صتيسْي الكرمي الرمحن يف تفسْي كالم املنانالسعدي،  (2)
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فبعض  ،(1)ن السلطان، خاف وارتدعوال يبايل، لكن مَّت علم أن هناك عقوبة م

النفوس البشرية حتتاج إىل تشريعات وقوانني توقفها عند حدها، وتردعها عن 

اإلفساد يف األرض وترويع اآلمنني، وإرهاب اجملتمع واإلحالة بني الناس وبني حياهتم 

اليت هي وسيلة ُحسن خالفتهم يف األرض وعمارهتا، ومن هذه التشريعات: املطمئنة 

َنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ حد  احلرابة وحد القصاص والسرقة وغريها، قال تعاىل:}وَكتَ ب ْ

نِّ َواجْلُرُ  نَّ اِبلسِّ وَح الن َّْفَس اِبلن َّْفِس َواْلَعنْيَ اِبْلَعنْيِ َواأْلَْنَف اِبأْلَْنِف َواأْلُُذَن اِبأْلُُذِن َوالسِّ

 َوالسَّارَِقُة فَاْقطَُعوا أَْيِديَ ُهَما َجزَاًء مبَا ، وقال تعاىل:}َوالسَّارِقُ [45]املائدة: ِقَصاٌص{

القتل:}َوَما  يف وقال تعاىل [،38]املائدة: َكَسَبا َنَكااًل ِمَن اَّللَِّ َواَّللَُّ َعزِيٌز َحِكيٌم{ 

قَ َبة  ُمْؤِمَنة  َوِديٌَة َكاَن ِلُمْؤِمن  َأْن يَ ْقُتَل ُمْؤِمًنا ِإالَّ َخطَأً َوَمْن قَ َتَل ُمْؤِمًنا َخطَأً فَ َتْحرِيُر رَ 

ُمَسلََّمٌة ِإىَل َأْهِلِه ِإالَّ َأْن َيصَّدَُّقوا فَِإْن َكاَن ِمْن قَ ْوم  َعُدوّ  َلُكْم َوُهَو ُمْؤِمٌن فَ َتْحرِيُر 

نَ ُهْم ِميثَاٌق َفِديٌَة ُمَسلََّمٌة ِإىَل أَهْ  َنُكْم َوبَ ي ْ ِلِه َوحَتْرِيُر َرقَ َبة  ُمْؤِمَنة  َوِإْن َكاَن ِمْن قَ ْوم  بَ ي ْ

ُ َعِليًما حَ  ْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمتَ َتاِبَعنْيِ تَ ْوبًَة ِمَن اَّللَِّ وََكاَن اَّللَّ ِكيًما َرقَ َبة  ُمْؤِمَنة  َفَمْن مَلْ جيَِ

ًدا َفَجزَاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها َوَغِضَب اَّللَُّ َعَلْيهِ 92) َوَلَعَنُه  ( َوَمْن يَ ْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمتَ َعمِّ

ويف شأن الفساد يف األرض سّن ، [94 - 92]النساء: ({93َوأََعدَّ َلُه َعَذااًب َعِظيًما )

                                                
 ابن ابز ، الصوتيات، شرح حديث إن هللا يزع ابلسلطان ماال يزع ابلقرآن.ينظر، موقع اإلمام  (1)

/https://www.binbaz.org.sa/noor10455. 

https://www.binbaz.org.sa/noor/10455
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َا َجزَاُء الَِّذيَن حُيَارِبُوَن اَّللََّ َوَرُسولَُه َوَيْسَعْوَن يف :هللا حد احلرابة يف قوله تعاىل }ِإمنَّ

َفْوا اأْلَْرِض َفَساًدا َأْن يُ َقت َُّلوا َأْو ُيَصلَُّبو  ا َأْو تُ َقطََّع أَْيِديِهْم َوأَْرُجُلُهْم ِمْن ِخاَلف  أَْو يُ ن ْ

نْ َيا َوهَلُْم يف اآْلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم{  .[33]املائدة: ِمَن اأْلَْرِض َذِلَك هَلُْم ِخْزٌي يف الدُّ

 الثاين: معلم القدوة

يكون قدوة يف أقواله هو أسلوب يعتمد على التقليد واحملاكاة، فاملريب جيب عليه أن 

وأفعاله، وخري قدوة ومريب هو رسول هللا، قال هللا تعاىل:}َلَقْد َكاَن َلُكْم يف َرُسوِل اَّللَِّ ُأْسَوٌة 

[، وقد وصفه سبحانه وتعاىل بقوله:}فَِبَما َرمْحَة  ِمَن اَّللَِّ لِْنَت هَلُْم 21َحَسَنٌة{ ]األحزاب: 

[، فحريٌّ بكل مريب 159ْلِب اَلنْ َفضُّوا ِمْن َحْوِلَك{ ]آل عمران: َوَلْو ُكْنَت َفظًّا َغِليَظ اْلقَ 

ذو القلب العطوف، فقد روي عن قتادة يف تفسري قوله:"فبما رمحة   أن يقتدي ابلنيب

من هللا لنت هلم"، يقول: فربمحة من هللا لنت هلم، وأما قوله:"ولو كنت فظًّا غليظ القلب 

ب "الفظ" اجلايف، وب "الغليظ القلب"، القاسي القلب، غري النفضوا من حولك"، فإنه يعين 

( 1)، كما وصفه هللا به: )اِبْلُمْؤِمِننَي َرُءوٌف َرِحيٌم(ذي رمحة وال رأفة، وكذلك كانت صفته

أنه ضرب امرأة أو طفاًل بل ومل يعّنف خادًما قط، فهذا أنس ابن مالك   ، فلم يذكر عنه

 عن أنس قال: قدم النيب فوًما، خيدمه عشر سنني فلم يزجره ي  ،املدينة وليس له خادم

فقال: َّي نيب هللا! إن أنسا  فأخذ أبو طلحة بيدي، فانطلق يب، حَّت أدخلين على النيب 

                                                
 (.8119، رقم :)341، ص7، ج جامع البيان يف أتويل القرآنالطربي،  (1)
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غالم كيس لبيب؛ فليخدمك، قال: "فخدمته يف السفر واحلضر، مقدمه املدينة، حَّت تويف 

 وال قال يل لشيء مل أصنعه: أال ، ما قال يل لشيء صنعته: مل صنعت هذا هكذا؟

              .(1)صنعت هذا هكذا؟"

وصحابته األطهار بقوله تعاىل:}حُمَمٌَّد َرُسوُل اَّللَِّ   وقد امتدح هللا سبحانه النيب

نَ ُهْم{]الفتح:  اُء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرمَحَاُء بَ ي ْ م إىل قوله تعاىل ذاكرًا جزاؤه [29َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ

ُهْم َمْغِفَرًة َوَأْجرًا َعِظيًما {وما أعد هلم:}َوَعَد  ]الفتح: اَّللَُّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت ِمن ْ

 .، فلهم عظيم اجلزاء بسبب توادهم وحمبتهم ورمحتهم فيما بينهم[29

من أصحابه وهنره هلم عندما ابل   ومن أروع املواقف اليت ذكرت يف السرية موقفه

األعرايب يف املسجد  فهرع الناس لضربه وتوبيخه فنهاهم عن ذلك وأمرهم أن يسكبوا عليه 

فعن الزهري، قال: أخربين عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود، أن أاب  ،املاء فقط

دعوه وهريقوا : »النيب  هريرة، قال: قام أعرايب فبال يف املسجد، فتناوله الناس، فقال هلم

.(2)« من ماء، أو ذنواًب من ماء، فإمنا بعثتم ميسرين، ومل تبعثوا معسرينعلى بوله سجاًل 

أسوة حسنة فبالرغم من قسوة إخوته عليه، رمحهم وعفا عنهم    ولنا يف يوسف

، كما [92]يوسف: ْرَحُم الرَّامِحِنَي{ ملا قال: }اَل تَ ْثرِيَب َعَلْيُكُم اْليَ ْوَم يَ ْغِفُر اَّللَُّ َلُكْم َوُهَو أَ 

                                                
 .122/164رقم  ابب العفو عن اخلادم، 83-82 ، صصحيح األدب املفرد رواه البخاري يف  (1)

 (. 220، رقم:)54، ص1كتاب الوضوء، ابب صب املاء على البول يف املسجد، ج  ه،صحيحرواه البخاري يف  (2)
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تعامله مع أبنائه رغم قسوهتم على أخيهم أروع مثال يف الرفق ب  ضرب سيدان يعقوب 

فلم يقاطعهم أو حياسبهم ويوخبهم ويف الوقت ذاته كان حريًصا على عدم أتجيج الفنت بني 

ا َأْشُكو بَ ثِّي َوُحْزين ِإىَل اَّللَِّ اإلخوة وجلأ إىل هللا سبحانه يف بث شكواه وحزنه قائاًل: } ِإمنََّ 

 .[86]يوسف: َوأَْعَلُم ِمَن اَّللَِّ َما اَل تَ ْعَلُموَن { 

 فتح ابب األمل والتوبة 

}ُقْل ََّيِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنْ ُفِسِهْم اَل تَ ْقَنطُوا ِمْن قال هللا تعاىل:

يًعا ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم{  َ يَ ْغِفُر الذُّنُوَب مجَِ وقال ، [53]الزمر: َرمْحَِة اَّللَِّ ِإنَّ اَّللَّ

نَُّه اَل يَ ْيَأُس ِمْن َرْوِح }َواَل تَ ْيَأُسوا ِمْن َرْوِح اَّللَِّ إِ :على لسان سيدان يعقوب 

 ن الرجاء يوجب للعبد السعيأل ، [87]يوسف: اَّللَِّ ِإالَّ اْلَقْوُم اْلَكاِفُروَن{ 

واالجتهاد فيما رجاه، واإلَّيس: يوجب له التثاقل والتباطؤ، وأوىل ما رجا العباد، 

بعيدون عن ، وهناهم عن التشبه ابلكافرين ألهنم فضل هللا وإحسانه ورمحته وروحه

  .(1)رمحة هللا

وقد ودل هذا على أنه حبسب إميان العبد يكون رجاؤه لرمحة هللا وروحه،

ضاراًب بذلك  إلخوته رغم كل مافعلوه به   تبني ذلك يف قول سيدان يوسف

:}اَل تَ ْثرِيَب َعَلْيُكُم اْليَ ْوَم يَ ْغِفُر اَّللَُّ َلُكْم َوُهَو أَْرَحُم أروع مثال يف التسامح والعفو

                                                
  .404، صتيسْي الكرمي الرمحن يف تفسْي كالم املنانالسعدي،  (1)
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قوله: )اَل تَ ْثرِيَب(: أي ال تعيري عليكم بعد هذا اليوم؛ " ،[92الرَّامِحِنَي {]يوسف: 

وقول  ،(1)"مبا صنعتم. وقَاَل بَ ْعُضُهْم " )اَل تَ ْثرِيَب َعَلْيُكُم( أي: ]ال تعنيف عليكم[

يعقوب ألبنائه:}َسْوَف َأْستَ ْغِفُر َلُكْم َريبِّ ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم {]يوسف: سيدان 

قال: " كان فيمن    ، أن نيب هللا [، ويف احلديث عن أيب سعيد اخلدري98

كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعني نفًسا، فسأل عن أعلم أهل األرض فدل على 

سعة وتسعني نفًسا، فهل له من توبة؟ فقال: ال، راهب، فأاته فقال: إنه قتل ت

فقتله، فكمل به مائة، مث سأل عن أعلم أهل األرض فدل على رجل عامل، فقال: 

إنه قتل مائة نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن حيول بينه وبني التوبة؟ 

ترجع  انطلق إىل أرض كذا وكذا، فإن هبا أانسا يعبدون هللا فاعبد هللا معهم، وال

إىل أرضك، فإهنا أرض سوء، فانطلق حَّت إذا نصف الطريق أاته املوت، 

فاختصمت فيه مالئكة الرمحة ومالئكة العذاب، فقالت مالئكة الرمحة: جاء اتئًبا 

مقباًل بقلبه إىل هللا، وقالت مالئكة العذاب: إنه مل يعمل خريًا قط، فأاتهم ملك 

سوا ما بني األرضني، فإىل أيتهما كان يف صورة آدمي، فجعلوه بينهم، فقال: قي

 .(2)"أدىن فهو له، فقاسوه فوجدوه أدىن إىل األرض اليت أراد، فقبضته مالئكة الرمحة

                                                
  .283ص، 6ج، أتويالت أهل السنة ،املاتريدي (1)

 .(2766) ، رقم:ابب قبول توبة القاتل وإن كثر قتلهكتاب التوبة،   ،2118، ص 4ه، جصحيحرواه مسلم يف  (2)
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  نبذ روح اًلنتقام 

عندما عرف إخوته أن ينتقم منهم، لكنه مل يفعل    كان إبمكان سيدان يوسف

}َوَلمَّا َجهََّزُهْم جِبََهازِِهْم قَاَل ائْ ُتوين ِبَِخ  َلُكْم  واحلوار الذي دار بينه وبني إخوته يف أول لقاء

ُر اْلُمْنزِِلنَي{   :مث يف اللقاء الثاين، [59]يوسف: ِمْن أَبِيُكْم َأاَل تَ َرْوَن َأيّنِ أُويف اْلَكْيَل َوَأاَن َخي ْ

]يوسف: َبِصريًا َوْأُتوين ِِبَْهِلُكْم َأمْجَِعنَي{}اْذَهُبوا ِبَقِميِصي َهَذا َفأَْلُقوُه َعَلى َوْجِه َأيب أَيِْت 

يؤكد نبذه لروح االنتقام، وهلذا قالوا له يف ندم، ألنه أحرجهم حبسن خلقه وتعامله، ، [93

َنا َوِإْن ُكنَّا خَلَاِطِئنَي{  ، وكذلك فعل سيدان [91]يوسف: فقالوا له:} اَتَّللَِّ َلَقْد آثَ َرَك اَّللَُّ َعَلي ْ

 مع أبنائه، فلم ميارس ضدهم أي شكل من أشكال العنف بل قال هلم بداية:    يعقوب

َا  وقد جتلى هذا أيًضا يف موقف ابن آدم )هابيل( من أخيه قابيل ملا أراد قتله فقال له:} ِإمنَّ

بَِباِسط  يَِدَي إِلَْيَك ( لَِئْن َبَسْطَت ِإيَلَّ َيَدَك لِتَ ْقتُ َليِن َما َأاَن 27يَ تَ َقبَُّل اَّللَُّ ِمَن اْلُمتَِّقنَي )

تُ َلَك ِإيّنِ َأَخاُف اَّللََّ َربَّ اْلَعاَلِمنَي )  .[28، 27]املائدة: ({ 28أِلَق ْ
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 اخلامتة

والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى  تتم الصاحلات، احلمدهلل الذي بنعمته

 ىل يوم الدين، وبعد:إآله وصحبه ومن سار على هنجه واقتفى أثره 

الباحثة يف هذه الدراسة ابلتحدث عن منهج القرآن يف عالج املشكالت لقد قامت 

 خلصت إىل ما أييت:، و   يوسف ةالرتبوية لألبناء من خالل سور 

 أوًلا :النتائج:

 يرتكز القرآن الكرمي يف كثري من آَّيته اليت تعاجل املشكالت على أساس .1

الوقاية، ويعد االنشغال ابألعمال الصاحلة خري وقاية من الوقوع يف 

 األخطاء؛ فالنفس إن مل تشغلها ابلطاعة شغلتك ابملعصية. 

.  جتمع سورة يوسف   مشكالت تربوية مل جتمعها سورة أخرى من سور

القرآن الكرمي، من أهم تلك املشكالت الغرية، والكذب، والتفكري التربيري، 

على اخلطأ، والعنف، ولكلّ  من هذه املشكالت أسباب عدة والتواطؤ 

ت، ومايتعلق ابحمليط األسري، ومايتعلق ابحمليط ا: مايتعلق ابلذمنها

.اخلارجي
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معامل املنهاج القرآين يف عالج املشكالت الرتبوية معامل دقيقة، وهي عبارة  .3

كتب عن إشارات ميكن البناء عليها من خالل القرآن كله، مث من خالل  

 وكتاابت أهل العلم. التفسري

يكمن عالج املشكالت يف معرفتها واالعرتاف بوجودها، والتغيري يبدأ  .4

 َ ابلنفس فهي املعادلة الصادقة للتغيري واإلصالح، قال هللا تعاىل: } ِإنَّ اَّللَّ

ُوا َما ِِبَنْ ُفِسِهْم{  ُ َما ِبَقْوم  َحَّتَّ يُ َغريِّ  [.11]الرعد: اَل يُ َغريِّ

األساليب الرتبوية لعالج املشكالت يف القرآن الكرمي حسب املوقف  تتنوع .5

واحلاجة، فتارة يستخدم القرآن الكرمي أسلوب الرتغيب واترة الرتهيب 

وهكذا، كما يستخدم أساليب القدوة واملشاركة واحلب واليت يساهم كل 

 منها يف إنتاج جيل  صاحل  ومستقر. 

 اكر، وعدم السكوت على اخلطأ، سببً يعد األمر ابملعروف والنهي عن املن .6

َر أُمَّة  ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس  ُتْم َخي ْ الستمرار خريية هذه األمة، قال تعاىل:}ُكن ْ

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتُ ْؤِمُنوَن اِبَّللَِّ {   [.110]آل عمران: أَتُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ

دها، واحللول اجلذرية ال يعترب عدم أتجيج الفنت ووأد املشكالت يف مه .7

، أو حتجيمها وتقليص املؤقتة، عوامل رئيسة يف تطهري اجملتمع من املشكالت

 آاثرها السلبية.
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جيب على املؤمن التحلي ابلصرب اجلميل الذي الجزع فيه والشكوى ،  .8

وعليه أن يتقن فن اهلجر اجلميل أيًضا اقتداًء ابألنبياء عليهم السالم، وأن 

أمام من يقوم على تربيتهم، ألن الرتبية ابلقدوة من يكون قدوة حسنة  

 أسهل وأنفع األساليب يف عالج املشكالت الرتبوية.

كلة الَغرية هي املشكلة الرتبوية األكثر وضوًحا وتكرارًا يف تبنّي أن مش .9

سورة يوسف، وأن املوقف  الواحد يف السورة قد حيمل أكثر من مشكلة 

 تربوية يف نفس الوقت .

 

 اثنياا: التوصيات

 يف ضوء النتائج اليت توصلت هلا الباحثة يف هذه الدراسة فإهنا توصي ابآليت:

ببعض الدراسات والبحوث القرآنية اليت تقدم تزويد املربني واملعلمني  .1

 منهًجا علمًيا يف عالج املشكالت الرتبوية.

إقامة املؤمترات والدورات التدريبية للمربني لتطبيق الدراسات اليت تقدم  .2

 حلواًل للمشكالت الرتبوية على أرض الواقع.
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طرح  إقامة جسور التواصل بني كلييت الشريعة والرتبية والتعاون بينهما يف .3

بعض الدراسات املشرتكة ليستفيد منها اجلميع يف جماالت الرتبية وعالج 

 املشكالت مبنظور قرآين. 

اإلعالم وشبكات التواصل االجتماعي يف نشر الوعي حول  مهمةتفعيل  .4

 املشكالت الرتبوية وسبل معاجلتها.

ختصيص رسائل علمية مستقلة يف املشكالت الرتبوية اخلمس يف القرآن  .5

 كاماًل  السيما مشكلة التفكري التربيري، ملا هلا من أمهية يف واقعنا الكرمي

 ولقلة املراجع اليت وقفت عليها الباحثة أثناء البحث.
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  قائمة املصادر واملراجع

   

 القرآن الكرمي •

سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من األلباين، حممد انصر الدين،  .1

، 1املعارف للنشر والتوزيع ، ط) الرَّيض: مكتبة فقهها وفوائدها 

 م(.1995

إلكيا اهلراسي، عماد الدين علي بن حممد بن علي، املعروف الشافعي  .2

، ت: موسى حممد علي وعزة عبد عطية أحكام القرآنه ( 504)

 ه  (. 1405، 2)بريوت: دار الكتب العلمية، ط

تبة الرشد )د.م، مك أصول الرتبية الوقائية للطفولةابنبيلة، حسني عبدهللا،   .3

 م(.2009، 1انشرون، ط

ه(، 256البخاري، أبو عبدهللا حممد بن إمساعيل بن بردزبه اجلعفي ) .4

اجلامع الصحيح املسند املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه 

، 3، ت: مصطفى ديب البغا )بريوت: دار ابن كثري، طوسلم وسننه

 م(.1987ه/ 1407
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، ت: حممد انصر األدب املفردإمساعيل،  البخاري، أبو عبد هللا حممد بن   .5

، 4)اململكة العربة السعودية: دار الصديق للنشر والتوزيع، ط الدين األلباين

 م(.1997

ه (، 292البزار، أبو بكر أمحد بن عمرو بن خالد بن عبيد هللا العتكي )

ت: حمفوظ الرمحن زين هللا، وعادل بن  البحر الزخار)مسند البزار(،

عبد اخلالق الشافعي) املدينة املنورة، مكتبة العلوم واحلكم، سعد، وصربي 

 بم(.2009م، وانتهت 1988، بدأت 1ط

البغوي، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء الشافعي  .6

ت: عبد الرزاق املهدي  ،معامل التنزيل يف تفسْي القرآنه (، 510)

 ه (. 1420،1)بريوت:دار إحياء الرتاث العريب ، ط

ه (، 1094أبو البقاء الكفوي، أيوب بن موسى احلسيين احلنفي )  .7

، ت: عدانن درويش الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية

 حممد املصري )بريوت: مؤسسة الرسالة، د.ط، د.ت(. -

ه  (، 885البقاعي، أبو احلسن برهان الدين إبراهيم بن عمر الشافعي ) .8

، ت: د. عبد السميع حممد د السورمصاعد النظر لإلشراف على مقاص

 م(.1987، 1أمحد حسنني ) الرَّيض: مكتبة املعارف ، ط
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مشكالت األطفال تشخيص وعالج ألهم بكار، عبد الكرمي حممد،  .9

) الرَّيض: دار وجوه للنشر والتوزيع،  عشر مشكالت يعاين منها األطفال

 م (.2011، 3ط

موسى اخلراساين أبو بكر البيهقي، أمحد بن احلسني بن علي بن   .10

)بريوت: دار  دًلئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعةه (، 458)

 ه (.1405،  1الكتب العلمية، ط

شعب ه (، 458أبو بكر البيهقي، أمحد بن احلسني بن علي  اخلراساين ) .11

، ت: عبد العلي عبد احلميد حامد )الرَّيض: مكتبة الرشد للنشر اإلميان

 م(. 2003ه  / 1423، 1والتوزيع، ط

أيسر التفاسْي لكالم أبو بكر اجلزائري، جابر بن موسى بن عبد القادر،  .12

، 5)املدينة املنورة: مكتبة العلوم واحلكم، طالعلي الكبْي

 م(.2003ه /1424

شرح ه (، 449ابن بطال،  أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك)  .13

تبة الرشد، ) الرَّيض: مك ، ت: أبو متيم َّيسر بن إبراهيمصحيح البخارى

 م(.2003ه  / 1423، 2ط
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البيضاوي، انصر الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر بن حممد الشريازي )  .14

، ت: حممد عبد الرمحن املرعشلي أنوار التنزيل وأسرار التأويله (، 685

 ه(. 1418، 1)بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، ط

جمموع ه (، 728 )ابن تيمية، أبو العباس أمحد بن عبد احلليم احلراين .15

، ت: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم ) املدينة النبوية: جممع امللك الفتاوى

 م(.1995ه /1416فهد لطباعة املصحف الشريف، د.ط، 

الكشف والبيان ه (، 427الثعليب، أبو إسحاق أمحد بن حممد بن إبراهيم) .16

وتدقيق: ت: اإلمام أيب حممد بن عاشور، مراجعة  ،عن تفسْي القرآن

 1422، 1األستاذ نظري الساعدي )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، ط

 م(. 2002ه/

التسهيل ه (741ابن جزي، أبو القاسم محد بن أمحد الكليب الغرانطي ) .17

)بريوت: شركة دار األرقم بن  ت: الدكتور عبد هللا اخلالدي لعلوم التنزيل

 ه (. 1416،  1أيب األرقم، ط

هللا حممد بن عبد هللا بن حممد بن محدويه النيسابوري  احلاكم، أبو عبد .18

، ت: مصطفى املستدرك على الصحيحنيه (، 405املعروف اببن البيع )
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 –ه 1411، 1عبد القادر عطا)بريوت، دار الكتب العلمية، ط

 م(.1990

 ه(،354ابن حبان، حممد بن حبان بن أمحد  أبو حاُت الدارمي الُبسيت ، ) .19

حممد عبد املعيد خان )حيدر آابد: دائرة املعارف العثمانية، ، ت:د. الثقات

 ه (.139د.ط ،د.ت ،

الدًلئل ه (، 302ابن حزم، أبو حممد قاسم بن اثبت العويف السرقسطي) .20

، ت: د. حممد بن عبد هللا القناص)الرَّيض: مكتبة يف غريب احلديث

 م(. 2001ه  / 1422، 1العبيكان،ط

ه (، 241بن حممد هالل بن أسد الشيباين ) ابن حنبل، أبو عبد هللا أمحد .21

، ت: شعيب األرنؤوط ، عادل مرشد، مسند اإلمام أمحد بن حنبل

وآخرون إشراف د عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي )د.م، مؤسسة الرسالة، 

 م(.2001ه  / 1421، 1ط

اعتالل ه (، 327أبو بكر حممد بن جعفر بن شاكر السامري) اخلرائطي، .22

، 2محدي الدمرداش )الرَّيض: نزار مصطفى الباز، ط، ت: القلوب

 م(.2000ه /1421
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فبهداهم اقتده )قراءة أتصيلية يف سْي اخلميس، عثمان بن حممد،  .23

، 1)الكويت: دار إيالف الدولية للنشر والتوزيع، طوقصص األنبياء( 

 م(.2010ه/1431

ن البياه (، 444الداين، أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر ) .24

)الكويت: مركز املخطوطات  غامن قدوري احلمد ت: ،يف عّد آي القرآن

 م(.1994ه /1414، 1والرتاث، ط

ِجْستاين  .25 أبو داود، سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري السِّ

ت: حممد حميي الدين عبد احلميد)بريوت: سنن أيب داود، ه (، 275)

 املكتبة العصرية، د.ط، د.ت(.

أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي، زين الدين  .26

، ت: يوسف الشيخ حممد )بريوت: املكتبة خمتار الصحاحه (، 666)

 .)م1999ه  /1420، 5العصرية، ط

، ت: د. أبو اليزيد أبو الذريعة إىل مكارم الشريعةالراغب األصفهاىن،  .27

 (.م 2007ه  /  1428زيد العجمي )القاهرة: دار السالم،د.ط، 
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املفردات يف ه (، 502الراغب األصفهاىن، أبو القاسم احلسني بن حممد ) .28

، 1ت: صفوان عدانن الداودي) بريوت: الدار الشامية، ط غريب القرآن

 ه(.1412

ابن رجب احلنبلي، زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن احلسن  .29

، ت: خنبة من فتح الباري شرح صحيح البخاريه ( 795الَسالمي)

 م(.1996ه  / 1417، 1)القاهرة: مكتب حتقيق دار احلرمني، طالعلماء

)  قواعد التعامل مع الكذب عند األطفالالرجيب، حممود أبو فروه،  .30

 م(.2016، 1عّمان: مؤسسة الفرسان للنشر والتوزيع، ط

، اعتىن به وراجعه الدكتور: أمحد عوض حممد رسول هللارضا، حممد رشيد،  .31

 م(.2006ه /1427بريوت:املكتبة العصرية، د.ط، أبو الشباب ) 

، ت: الشيخ حممد عبده)قم: دار هنج البالغةالرضي، السيد الشريف،  .32

 ه(. ١٤١٢، 1الذخائر، ط

الزَّبيدي،  أبو الفيض حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين، امللّقب   .33

، ت: جمموعة اتج العروس من جواهر القاموسه (، 1205مبرتضى، )

 احملققني دار اهلداية(.من 
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 ه (،538الزخمشري، جار هللا أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد ) .34

، 3)بريوت: دار الكتاب العريب، ط الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل

 ه (. 1407

 أصول السرخسيه (، 483السرخسي، حممد بن أمحد بن أيب سهل ) .35

 )بريوت: دار املعرفة،د.ط، د.ت(.

تيسْي الكرمي ه (، 1376محن بن انصر بن عبد هللا )السعدي، عبد الر  .36

، ت:عبد الرمحن بن معال اللوحيق )د.م، الرمحن يف تفسْي كالم املنان

 م. 2000ه  /1420، 1مؤسسة الرسالة، ط

السمعاين، أبو سعد عبد الكرمي بن حممد بن منصور التميمي    .37

ايلر ، ت: ماكس فايسفأدب اًلمالء واًلستمالءه (، 562املروزي،)

 م(.1981ه 1401، 1)بريوت: دار الكتب العلمية، ط

السمعاين أبو املظفر، منصور بن حممد املروزي احلنفي مث الشافعي، مفيت  .38

، ت:َّيسر بن إبراهيم وغنيم غنيم تفسْي السمعاينه (، 489خراسان)

 م(.1997ه ، 1418، 1)الرَّيض: دار الوطن، ط

)مكة املكرمة:  النبوية للطفل منهج الرتبيةسويد، حممد نور عبد احلفيظ،  .39

 ه (.  1410م، 1990، 3دار طيبة، ط
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التوشيح ه ( ،  911السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر) .40

ت:رضوان جامع رضوان )الرَّيض: مكتبة الرشد،  ،شرح اجلامع الصحيح

 م(.1998ه / 1419، 1ط

)اخلرب: دار  املوافقاته(، 790الشاطيب، أيب إسحاق إبراهيم بن موسى) .41

 بن عفان 

 (.189م1997، 1للنشر والتوزيع، ط

)مصر: اخلواطر –تفسْي الشعراوي ه (، 1418الشعراوي، حممد متويل ) .42

 مطابع أخبار اليوم، د.ط، د.ت(.

فتح ه (، 1250الشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا ) .43

 ه (.1414، 1)دار ابن كثري دمشق، طالقدير

صديق خان، أبو الطيب حممد بن حسن بن علي احلسيين  .44

، عين بطبعِه وقّدم له فتح البيان يف مقاصد القرآنه (، 1307البخاري)

كتبة العصريَّة 
َ
وراجعه: خادم العلم َعبد هللا بن إبراهيم األنَصاري )َبريوت:امل

 م(.1992 -ه   1412للطَباعة والّنْشر، 
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مع األطفال تعامل الرسول الصغري، حصة بنت حممد بن فاحل،  .45

، )قطر: مطابع الراية، 128، كتاب األمة، العدد تربوايا 

 م(.2008ه/1429

الطرباين، أبو القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي   .46

، ت: طارق بن عوض هللا بن حممد، عبد املعجم األوسطه (، 360)

 ، د.ط، د.ت(.احملسن بن إبراهيم احلسيين)القاهرة: دار احلرمني

الطربي، أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي،  .47

، ت: أمحد حممد شاكر)بريوت: جامع البيان يف أتويل القرآنه (، 310)

 م(. 2000ه / 1420، 1مؤسسة الرسالة، ط

)القاهرة:  ؟كيف تتغلب على مشاكل الطفل النفسيةعادل، أمين حممد،  .48

 (.م2008، 1دار مشارق، ط

ه (، 1393ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر التونسي ) .49

حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسْي »التحرير والتنوير 

 ه(.1384)تونس: الدار التونسية للنشر، د.ط، « الكتاب اجمليد
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ابن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن النمري القرطيب  .50

)اململكة  ت: أيب األشبال الزهريي ،جامع بيان العلم وفضلهه (، 463)

 م(. 1994 -ه   1414، 1العربية السعودية، دار ابن اجلوزي، ط

 

، مجع: تنوير املقباس من تفسْي ابن عباسه (، 68ابن عباس، عبد هللا ) .51

ه () بريوت: دار الكتب 817الدين أبو طاهر حممد الفريوزآابدى ) جمد 

 العلمية، د.ط، د.ت(.  

)  مهارات يف عالج مشاكل األطفالعبد العظيم، محدي عبد هللا،  .52

 م(.2012، 1القاهرة: املكتبة أوالد الشيخ للرتاث، ط

) عّمان:  املرجع يف تدريس علوم الشريعةعبدهللا، صاحل بن عبدهللا،  .53

 م(.  1997سة الوراق للنشر والتوزيع، د.ط،مؤس

، ت: جماز القرآنه (، 209أبو عبيدة معمر بن املثىن التيمى البصري ) .54

 ه (. 1381حممد فواد سزگني)القاهرة: مكتبة اخلاجنى، 

اًلضطراابت واملشكالت لدى األطفال العجيان، مروى بنت حممد،  .55

 م(.2013، 1، )د.م، دار اقرأ، طأسباهبا وعالجها
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ابن عجيبة، أبو العباس أمحد بن حممد بن املهدي احلسين األجنري الفاسي  .56

، ت: أمحد عبد هللا البحر املديد يف تفسْي القرآن اجمليده ( 1224)

 ه(.1419القرشي رسالن)القاهرة: حسن عباس زكي، د.ط، 

 ه (،543ابن العريب، القاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر املعافري املالكي ) .57

، ت: الدكتور حممد عبد هللا ولد  شرح موطأ مالك بن أنسالقبس يف

 م(.1992، 1كرمي ) د.م ، دار الغرب اإلسالمي، ط

احملرر ه (، 542ابن عطية، أبو حممد عبد احلق بن غالب األندلسي) .58

، ت: عبد السالم عبد الشايف الوجيز يف تفسْي الكتاب العزيز

  (.ه 1422، 1حممد)بريوت: دار الكتب العلمية ، ط

ه (، 1057ابن عالن الصديقي، حممد بن علي بن حممد البكري الشافعي) .59

، اعتىن هبا: خليل مأمون دليل الفاحلني لطرق رايض الصاحلني

ه  /  1425، 4شيحا)بريوت: دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، ط

 م(.2004

 (، ه855العيىن، أبو حممد بدر الدين حممود بن أمحد الغيتاىب احلنفى)   .60

)بريوت: دار إحياء الرتاث العريب،  عمدة القاري شرح صحيح البخاري

 د.ط، د.ت(.
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اتج اللغة ه (، 393الفارايب، أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري ) .61

، ت: أمحد عبد الغفور عطار، )بريوت: دار العلم وصحاح العربية

 م(.1987 - ه  1407، 4للماليني، ط

ه (، 395ن فارس بن زكرَّيء القزويين الرازي)ابن فارس، أبو احلسني أمحد ب .62

، 2، ت: زهري عبد احملسن سلطان )بريوت:مؤسسة الرسالة، طجممل اللغة

 م (.1986

ه (، 395ابن فارس، أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكرَّيء القزويين الرازي) .63

، ت: عبد السالم حممد هارون )د.م، دار الفكر، د.ط، مقاييس اللغة

 م(.1979

دين الرازي، أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن التيمي خطيب فخر ال .64

)بريوت: دار إحياء التفسْي الكبْي =مفاتيح الغيب ه ( 606الري )

 ه(.1420، 3الرتاث العريب، ط

)األردن: املصدر   حبث بعنوان أسباب العنف اجملتمعيفرحيات، حكمت،  .65

 م(.2011، عام55جملد 5هدي اإلسالم ،العدد

ه (، 817الفريوز آابدى، جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب )املتوىف:  .66

، ت: حممد علي النجار بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز
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)القاهرة، اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي، 

 م(. 1992ه  /  1412د.ط، 

القاموس ه ( 817د بن يعقوب ) الفريوزآابدى، جمد الدين أبو طاهر حمم .67

، ت: مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة، إبشراف: حممد نعيم احمليط

، 8العرقُسوسي )بريوت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ط

 م(. 2005ه  /  1426

القرطيب، مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح  .68

اجلامع ألحكام القرآن = تفسْي ه (، 671األنصاري اخلزرجي )

، ت: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش )القاهرة: دار الكتب املصرية القرطيب

 م(.1964ه  /1384، 2، ط

)د.م، دار الشروق،  يف ظالل القرآنقطب، سيد إبراهيم حسني الشاذيل،  .69

 م(.1988، 15ط

حتفة املودود ه (، 751ابن قيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر بن أيوب ) .70

ت.عبد القادر األرانؤوط )دمشق: مكتبة دار البيان،  أبحكام املولود

 م(.1971، 1ط
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روضة احملبني ونزهة ه (، 751ابن قيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر بن أيوب) .71

 م.1983ه /1403)بريوت: دار الكتب العلمية، د.ط،  املشتاقني

، )بريوت: مؤسسة الرسالة، دزاد املعاد يف هدي خْي العباابن قيم اجلوزية،  .72

  م(.1994ه  /1415، 27الكويت: مكتبة املنار اإلسالمية، ط

، منت القصيدة النونيةابن قيم اجلوزية، مشس الدين حممد بن أيب بكر،  .73

 2ت. عبد السالم حممد هارون )القاهرة: مكتبة ابن تيمية، ط

 ه(.1417،

رشي البصري الدمشقي ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري الق .74

، ت: حممد حسني مشس الدين تفسْي القرآن العظيمه (، 774)

، 1)بريوت: دار الكتب العلمية، منشورات حممد علي بيضون ، ط

 ه (.1419

أهداف الرتبية اإلسالمية يف تربية الفرد وإخراج الكيالين، ماجد عرسان،  .75

اإلسالمي،  املعهد العاملي للفكر ،األمة وتنمية األخوة اإلسالمية

 ه(.1401م / 1981، 2الوالَّيت املتحدة األمريكية، ط -فريجينيا
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اآللوسي، أبو املعايل حممود شكري بن عبد هللا بن حممد بن أيب الثناء   .76

،ت: أبو عبد هللا الداين غاية األماين يف الرد على النبهاينه (، 1342)

 م(.2001 -ه 1422، 1بن منري آل زهوي)الرَّيض: مكتبة الرشد، ط

، سنن ابن ماجهه (، 273، أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين )هابن ماج .77

فيصل عيسى  -ت: حممد فؤاد عبد الباقي)د.م، دار إحياء الكتب العربية 

 البايب احلليب،د.ط، د.ت(.

املاوردي، أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب البصري  .78

، ت: السيد ابن تفسْي املاوردي = النكت والعيونه (، 450البغدادي)

 عبد املقصود بن عبد الرحيم)بريوت: دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت(.   

املاوردي، أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب البصري  .79

)القاهرة: دار احلديث،  د.ط، األحكام السلطانية ه (، 450البغدادي)

 د.ت(.

)بريوت: دار  الرحيق املختومه (، 1427املباركفوري، صفي الرمحن) .80

 ، د.ت(.1اهلالل، ط
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، إبراهيم مصطفى ، أمحد ، املعجم الوسيطمع اللغة العربية ابلقاهرةجم .81

الزَّيت ، حامد عبد القادر ، حممد النجار )القاهرة: دار الدعوة، د.ط، 

 .د.ت(

ه ( والسيوطي جالل الدين عبد 864احمللي، جالل الدين حممد بن أمحد ) .82

) القاهرة: دار احلديث،  تفسْي اجلاللني(،  ه 911الرمحن بن أيب بكر )

 ، د.ت(.1ط

، )د.م، دار الفكر مناهج الرتبية أسسها وتطبيقاهتامدكور، على أمحد،  .83

 ه(. 1421م /  2001العريب،

فن تربية األبناء) كيف نريب أبناءان تربية نفسية مدين، صاحل عبد الكرمي،  .84

 .م(2011)القاهرة: الراية للنشر والتوزيع،  سليمة؟(

) مصر: شركة مكتبة تفسْي املراغي،ه (1371املراغي، أمحد بن مصطفى) .85

 م(.1946ه  /  1365، 1ومطبعة مصطفى الباىب احلليب وأوالده، ط

املسند ه(، 261مسلم، أبو احلسني بن احلجاج القشريي النيسابوري ) .86

 الصحيح املختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا

ؤاد عبد الباقي) بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، د.ط، ، ت: حممد ف

 د.ت(.
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ابن منظور، مجال الدين أبو الفضل حممد بن مكرم بن على، األنصاري  .87

، 3، دار صادر، بريوت، طلسان العربه (، 711الرويفعى اإلفريقى )

 ه(. 1414

، ت: حممد معاين القرآنه (، 338النحاس، أبو جعفر أمحد بن حممد ) .88

 .ه(1409، األوىل، 1ط، جامعة أم القرى ،الصابوين)مكة املكرمةعلي 

، التفسْي خنبة من علماء التفسري وعلوم القرآن إبشراف د. مصطفى مسلم .89

، 1)الشارقة، جامعة الشارقة، ط املوضوعي لسور القرآن الكرمي

 م(.2010

 ه (303النسائي، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين، )  .90

، ت: عبد الفتاح أبو غدة)حلب: تىب من السنن = السنن الصغرىاجمل

 م(.1986ه / 1406، 2مكتب املطبوعات اإلسالمية،  ط

، 4)عّمان: دار الفرقان، ط علم النفس الرتبوينشوايت، عبداجمليد،    .91

 م(.2003ه/1423

فتح املنعم شرح ه (، 676النووي، أبو زكرَّي حميي الدين حيىي بن شرف ) .92

، 1،ت: موسى شاهني الشني)د.م، دار الشروق، طصحيح مسلم

 م(. 2002ه /  1423
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املنهاج شرح ه (، 676النووي، أبو زكرَّي حميي الدين حيىي بن شرف )  .93

، 2)بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، ط صحيح مسلم بن احلجاج

 ه (.1392

ه (، 468الواحدي، أبو احلسن علي بن أمحد النيسابوري، الشافعي)  .94

، ت: صفوان عدانن داوودي)دمشق: يف تفسْي الكتاب العزيزالوجيز 

 ه(.1415، 1دار القلم،ط

ابن وارث، أبو الوليد سليمان بن خلف بن أيوب التجييب األندلسي  .95

، 1جبوار حمافظة مصر ط -)مطبعة السعادة أاملنتقى شرح املوطه ( 474)

 ه (. 1332

احلمريي  ابن هشام، مجال الدين أبو حممد عبد امللك بن أيوب  .96

، ت: مصطفى السقا السْية النبوية ًلبن هشامه (، 213املعافري)

وإبراهيم األبياري وعبد احلفيظ الشليب)مصر: شركة مكتبة ومطبعة 

 م(. 1955 -ه  1375، 2مصطفى البايب احلليب وأوالده، ط
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