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بمفيـو التنمر وبياف أسبابو وأنواعو واألثار  تتناوؿ ىذه الدراسة التعريؼ
وبياف المنيج القرآني ، مخاطره عمي الفرد والمجتمعو  ،السيئة المترتبة عميو

سواء كاف تنمرا لفظيا أو بدنيا أو ؛ في معالجة ىذه الظاىرة بأنواعيا المختمفة
، متميز باألصالة والسبؽ والػوص في عمؽ ىذه الظاىرة و منيجوى، غيرىما

والتشخيص الدقيؽ لممشكمة وعبلجيا بؿ قدـ ليا أفضؿ الحموؿ وكاف لو 
وكاف ىذا المنيج شموليا حيث ؛ والتدابير البلزمة، واضح في الوقايةمنيج 

ثـ تناوؿ الباحث وضع (، التطبيؽ)المنيج العممي و  (النظرية)جمع بيف النص 
الحموؿ البلزمة لعبلج ىذه الظاىرة بطرؽ شتي بتكاتؼ األدوار وتعاضدىا 

فيؼ مف وتكافؿ الجيود المتنوعة مف المؤسسات الرسمية والمجتمعية لمتخ
 .حدة ىذه الظاىرة

  .التنمر، ظاىرة، القرآف، معالجة الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 

This study deals with the definition of the concept of 

bullying، its causes، types، and the bad effects it entails، its 

risks to the individual and society and the Qur'anic approach 

in dealing with this phenomenon in its various types 

whether it is verbal، physical or others. It is an approach 

distinguished by originality، precedence and diving deep 

into this phenomenon، the accurate diagnosis of the problem 

and its treatment، but it offers the best solutions for it. It had 

a clear method in prevention and necessary measures. This 

approach is also holistic as it combined the text (theory) and 

the practical approach (application). Then the researcher 

dealt with developing the necessary solutions to treat this 

phenomenon in various ways through the concerted roles 

and synergy of the various efforts of official and community 

institutions to alleviate the severity of this phenomenon. 

Key words: Treatment, The Qur’an, Phenomenon, Bullying. 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 املقذيت 

وىػػدي ، الحمػػد  الكػػريـ المّنػػاف الػػذي أف أنػػزؿ القػػرآف تبيانػػا لكػػؿ شػػيء
كتاب ا اليادي إلػي الصػراط المسػتقيـ قػاؿ تعػال   ، ورحمة وبشري لمعالميف

اْلُمػػػْؤِمِنيَف الَّػػػِذيَف َيْعَممُػػػوَف ِإفَّ َىػػػَذا اْلقُػػػْرآَف َيْيػػػِدي ِلمَِّتػػػي ِىػػػَي َأْقػػػَوـُ َوُيَبشّْػػػُر ﴿ 
ـْ َأْجرًا َكِبيرًا اِلَحاِت َأفَّ َلُي أقواما بعػد أقػواـ  -بو  - [ فييديٜ]اإلسراء   ﴾ الصَّ

، لكػػؿ زمػػاف ومكػػاف؛ واسػػتقامة الطريػػؽ، وأجيػػاال بعػػد أجيػػاؿ بشػػمولية المػػنيج
ورحمة ، فسيد األوليف واألخري، والصبلة والسبلـ عمي خاتـ النبييف والمرسميف

 وعمي آلو وصحبو الطيبيف الطاىريف إلي يـو الديف.، ا لمعالميف
 ،،، وبعد

ودستور ، ومنبع الحكمة، القرآف الكريـ ىو كتاب التربية اإلسبلمية الحقة
وىػػو ربػػاط وثيػػؽ جمػػع بػػيف العقيػػدة والعبػػادة، والمعاممػػة، واألخػػبلؽ ، األخػػبلؽ

بػؿ ىػو مػف صػمب الػديف،  بػالخمؽ الحسػفواآلداب، فبل يكتمؿ إيماف المػرء إال 
وأبرزه في كثير مف ، وحث عميو، واىتـ بو القرآف اىتماما بالػا حيث رغب فيو

 وتػػػػػػػػػػّوج بػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػيد الخمػػػػػػػػػػؽ سػػػػػػػػػػيدنا محمػػػػػػػػػػد، اآليػػػػػػػػػػات القرآنيػػػػػػػػػػة
-  - نَّػػَؾ َلَعَمػػ  ُخمُػػٍؽ َعِظػػيـٍ ﴿   فقػػاؿ جػػؿ شػػأنو لقػػد حػػدد  [ٗ]القمػػـ   ﴾ َواِ 

مػػف بعثتػػو، والمنيػػاج  قػػرآف الػايػػة العظمػػيرسػػوؿ اإلسػػبلـ الػػذي كػػاف خمقػػو ال
  .(ٔ) «إنما ُبِعثُت ألتمـ مكاـر األخبلؽ  »األسم  في دعوتو بقولو  

ومػػف الظػػواىر االجتماعيػػة الخطيػػرة التػػي ظيػػرت وانتشػػرت وطفػػت عمػػي 

                                                           

 .ٖٕٖ/ٓٔ لمبييقي الكبرى السنف ((ٔ
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 وىػػو عبػػارة عػػف شػػكؿ مػػف أشػػكاؿ العنػػؼ والعػػدواف، ظػػاىرة التنمػػر() السػػطح
واإليذاء المفظي أو الجسدي مف خبلؿ فرد أو مجموعة لفرد آخػر أو مجموعػة 
أخري بقصد السخرية واالسػتيزاء مػع اسػتمرار سياسػة التيديػد والتخويػؼ مػف 

أو الُمَتنمػػر عميػػو مػػع  (الضػػحية)إلػػي الطػػرؼ اآلخػػر  (المتنمػػر)الطػػرؼ األوؿ 
انتظػػػاـ مبلحظػػة قػػوة األوؿ وضػػػعؼ األخيػػر والتنمػػػر سػػموؾ متكػػػرر ويحػػدث ب

فالعامؿ الرئيسػي فػي التنمػر ىػو قصػد اإليػذاء سػواء ، ويستمر فترة مف الوقت
 .(الضحية)كاف المتنمر صػيرا أو كبيرا وكذلؾ الطرؼ اآلخر 

إال أنػو حادثػة ، وأشػكاؿ مختمفػة، ويحدث التنمر بصور عديدة فػي حياتنػا
متكررة بشػكؿ خػاص بػيف طػبلب المػدارس، وتحولػت بسػبب تضػخميا اليائػؿ؛ 

  .ل  قضية نفسية يجب حميا ألنيا توِقع ضحيتيا في مشاكؿ نفسية كبيرةإ
وتزيػد معػدالت ، وُيعد التنمر مف المشكبلت واسعة االنتشار فػي المػدارس

فمػػع وجػػود  ،وتتفػػاقـ تبعاتػػو الطويمػػة المػػدي والقصػػيرة، انتشػػاره بمػػرور الوقػػت
تمقػي العمػـ التنمر فػي منظومػات المجتمػع المختمفػة إال أف وجػوده فػي أمػاكف 

مف مدارس ومعاىد أشػد خطػرًا، وأعظػـ ضػررًا؛ لكونػو يتنػاف  مػع َدْور التعمػيـ 
الػػرئيس فػػي تيػػذيب السػػموؾ وسػػمو الوجػػداف، وألف أغمػػب أضػػراره تقػػع عمػػ  

فباتت ظػاىرة التنمػر تتطمػب حػبل ألنيػا تتزايػد حجمػا  أطفاؿ في مقتبؿ أعمارىـ
ف التنمر المدرسػي يػؤثر سػمبا لذا يجب معالجة ىذه الظاىرة أل ؛ ونوعا وأسموبا

 في البناء األمني والنفسي واالجتماعي لممجتمع بوجو عاـ.
لػػذا اتخػػذ القػػرآف الكػػريـ مػػنيج الوقايػػة الػػذي يقػػي الفػػرد والمجتمػػع مػػف 

فحػػػذر اإلسػػػبلـ ، األمػػػراض االجتماعيػػػة الخطيػػػرة قبػػػؿ أف يحتػػػاج إلػػػي العػػػبلج
يذاء األخريف بكممة أو فعؿ أو حت  نظرة، وأف مف يفعػؿ ذلػؾ لػو  التنمر مف وا 

https://www.arageek.com/l/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d8%b1
https://www.arageek.com/l/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d8%b1


 الجزء الثاني - ـٕٕٔٓالتاسع والثبلثوف  بأسيوط / العدد مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة 

  

    

     

 معالجة القرآن الكريم
 لظاهرة التنمر

ٖٔٛٙ 

مصػطمحا  ولمػا كػاف التنمػر، عذاب أليـ، والمتأمؿ في اآليات القرآنية يري ذلؾ
حػػػديثا اسػػػتعممو الػػػػرب تعبيػػػرا عػػػف أشػػػكاؿ السػػػخرية واالسػػػتيزاء واالعتػػػداء 
واإليػػذاء فقػػد سػػبؽ القػػرآف الكػػريـ كػػؿ عممػػاء الػػنفس واالجتمػػاع بػػالنيي عنيػػا 
والتحذير منيا بنصوصو القاطعة ودستوره الخالد الرائد في مجاؿ تيذيب الفػرد 

والقػػرآف الكػػريـ  .المعنويػػةوالمجتمػػع صػػيانة لػػو ووقايػػة مػػف األضػػرار الحسػػية و 
واالعتػػداء بكافػػة ، أولػػ  عنايػػة كبيػػرة فػػي النيػػي عػػف اإليػػذاء بكافػػة صػػنوفو

َيػػا ﴿   قػػاؿ تعػػالي؛ والجريمػػة بكػػؿ أنواعيػػا واالسػػتيزاء بجميػػع صػػوره، أشػػكالو
َواَل ِنَسػاٌء  َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا اَل َيْسَخْر َقْوـٌ ِمػْف َقػْوـٍ َعَسػ  َأْف َيُكوُنػوا َخْيػرًا ِمػْنُيـْ 

ـْ َواَل َتَنػػاَبُزوا ِباأْلَْلَقػػاِب  ِمػػْف ِنَسػػاٍء َعَسػػ  َأْف َيُكػػفَّ َخْيػػرًا ِمػػْنُيفَّ َواَل َتْمِمػػُزوا َأْنُفَسػػُك
ـُ الظَّػػػاِلُموف ـْ َيتُػػػْب َفُأوَلِئػػػَؾ ُىػػػ يَمػػػاِف َوَمػػػْف َلػػػ ـُ اْلُفُسػػػوُؽ َبْعػػػَد اإلِْ  ﴾ ِبػػػْئَس ااِلْسػػػ

وفػػي ، ة النيػػي عػف السػخرية بكػػؿ صػورىا[ تؤكػد اآليػػة الكريمػٔٔ]الحجػرات  
ىذا النيي تيذيب لمفرد والمجتمع رجاال ونساًء بأدب رفيع يؤسس لكرامة الفرد 

فػالقرآف جػاء تعميمػا وتأديبػا وتيػذيبا لممسػمميف فػي ، التي ىي كرامة المجمػوع
  .كؿ وقت ومكاف وتوطيدا لؤلخوة والمودة بينيـ عم  مر الزماف

 مػػا قالػػو المعصػػـو -ىػػو  - أف المسػػمـ الحػػؽويجػػب أف يتػػذكر المسػػمـ 
-  -«    ُىػو مػف سػمـ لسػانو  َوَيػِدهِ  ِلَسػاِنوِ  ِمػفْ  اْلُمْسػِمُموفَ  َسِمـَ  َمفْ  اْلُمْسِمـ

  .(ٔ) « ويده
وىكػذا يبقػ  الػنص القرآنػػي متميػزا باألصػالة والسػػبؽ والػػوص فػي عمػػؽ 

أفضػؿ الحمػوؿ والتشخيص الدقيؽ لممشكمة وعبلجيا بؿ قدـ ليا ، ىذه الظاىرة

                                                           

 .ٛٗ/ٔمسمـ  صحيح ((ٔ
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وكػػاف ىػػذا المػػنيج ؛ والتػػدابير البلزمػػة، وكػػاف لػػو مػػنيج واضػػح فػػي الوقايػػة
  .(التطبيؽ)المنيج العممي و  (النظرية)شموليا حيث جمع بيف النص 

فقد رب  ا ىذه األمة بالتجػارب واالبػتبلءات واالختبػارات فصػيرت مػنيـ 
بنػػػوع مػػػف التربيػػػة وعممػػػا وعمػػػبل ، مجتمعػػػا يشػػػار لػػػو بالبنػػػاف خمقػػػا وسػػػموكا

التجريبية الواقعية التي حفرت في القموب ونقشت في الصدور بقرآف يتم  إل  
جراء مف إجػراءات الوقايػة، جانب مف منيج التربية وذلؾ يـو القيامة يقػـو  .وا 
ـُ َمػْف َخَمػَؽ َوُىػَو المَِّطيػُؼ اْلَخِبيػر﴿ البشرية  خبرة بالنفسو  عم  عمـ  ﴾ َأاَل َيْعَم
 .[ٗٔ]الممؾ  

معالجػة القػرآف )مف ىنا كانت أىمية ىػذا البحػث ودوره التطبيقػي بعنػواف 
أمػا المقدمػة  .وجػاء فػي مقدمػة وثبلثػة مباحػث وخاتمػة (الكريـ لظاىرة التنمر

  .تحدثت فييا عف الموضوع وأىميتو ومحتواه
 مفيـو التنمر وأنواعو وفيو ثبلثة مطالب.  المبحث األوؿ
 .التنمر لػة واصطبلحا  المطمب األوؿ
 .أسباب التنمر  المطمب الثاني
 .أنواع التنمر وآثاره  المطمب الثالث
 المنيج القرآني لمواجية التنمر وفيو ثبلثة مطالب.  المبحث الثاني
 .مواجية القرآف لمتنمر المفظي  المطمب األوؿ
 .مواجية القرآف لمتنمر البدني  المطمب الثاني
 .ؿ األدوار لمواجية ظاىرة التنمرتكام  المطمب الثالث
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، وتمخػػيص ماسػػبؽ، وكانػػت فييػػا خبلصػػة مػػا كتػػب  ثػػـ جػػاءت الخاتمػػة
وأخيػرا ، ثػـ أردفتيػا بالتوصػيات، واشتممت عمي أىـ النتائج التي توصمت إلييا

  .وضعت قائمة بمراجع البحث ومصادره
تػػبلوة و  وفػػي الختػػاـ أسػػأؿ ا العمػػي القػػدير؛ أف يرزقنػػا حػػبلوة اإليمػػاف

إنػػو ولػػي ذلػػؾ والقػػادر ، والعمػػؿ بأحكامػػو، وتػػدبر معانيػػو، وفيػػـ آياتػػو ،القػػرآف
وصػػػؿ الميػػػـ الصػػػبلة الدائمػػػة الكاممػػػة عمػػػي الحبيػػػب المصػػػطفي وآلػػػو ، عميػػػو

 .وصحبو أجمعيف
 أحمد محمد عمي المصري  /د

  



 الجزء الثاني - ـٕٕٔٓالتاسع والثبلثوف  بأسيوط / العدد مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة 

  

    

     

 معالجة القرآن الكريم
 لظاهرة التنمر

ٔٛٙٙ 

 املبحث األًل
 يفيٌو انتنًر ًأنٌاػو

 املطهة األًل
 انتنًر نغت ًاصطالحا

 :اللغة التنمر في

ػَر لػو، أي تنكَّػَر لػو وتػيَّػر وأوعػده، ألفَّ الَنِمػَر ال تمقػاه   قاؿ األصمعي َتَنمَّ
 .(ٕ)وَكَشَر فبلٌف ِلُفبَلٍف ِإَذا َتَنمََّر َلُو وَأْوَعَده كَأنو َسْبعٌ  (ٔ) أبدًا إال متنكّْرًا غضباف

ْوت ِعْنػد الَوعيػد، َوُىػَو مَجػاز  َتَنمَّػر َأْيضػا، ِإذا تَشػبَّو َوَتَنمََّر  َتمدََّد ِفي الصَّ
، َقاَؿ ابُف َبرّّْي  والنَِّمُر مف َأْنَكِر السّْباِع وَأْخَبِثيػا، (ٖ)بالنَِّمر ِفي َشراسِة اأْلَْخبَلؽ

ُيَقاؿ  َلِبَس فبلٌف لفبلٍف ِجمَد النَِّمِر، ِإذا تنكََّر َلػُو، َقػاَؿ  َوَكاَنػت ممػوُؾ اْلَعػَرب ِإذا 
َـّ َأَمػَرْت بقتػِؿ مػف ُتِريػُد َقْتَمػو تنمػػر  َجَمَسػْت لَقْتػؿ ِإْنَسػ اف َلِبَسػت جمػوَد النَِّمػر، ثػػ
 .(ٗ) ولو  تنكر وتػير موعداَ  تشبو بالنمر في شراستو  غضب وساء خمقو

وكؿ ىذه المعاني حوؿ التنمػر تػدور عمػي اإليػذاء واالعتػداء والضػرر أيػا 
 .كاف نوعو وأسموبو

 : التنمر اصطالحا

تعػػػاريؼ كثيػػػرة طبقػػػا الخػػػتبلؼ منػػػاىج عممػػػاء الػػػنفس لمصػػػطمح التنمػػػر 
  واالجتماع منيا

                                                           

 .ٖٛٛ/ٕالصحاح تاج المػة وصحاح العربية  ((ٔ
 .ٖٕ٘/٘، لساف العرب ٕٗٔ/٘لساف العرب  ((ٕ
 .ٜٜٕ/ٗٔتاج العروس  ((ٖ
 .ٜٗ٘/٘معجـ متف المػة  ((ٗ
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سيطرة فرد أو مجموعة عمي فرد آخػر بيػدؼ ممارسػة السػمطة والسػيطرة  -ٔ
وقد يتضمف ذلؾ إيذاَء لفظيا أو جسميا أو جنسػيا أو تمييػزا عرقيػا ، عميو

 .أو دينيا بيدؼ العزؿ عف المجتمع
يقصػد بػو اإليػذاء أو التسػبب  سموؾ التنمر ىػو نشػاط إرادي واِع ومتعمػد -ٕ

والبػػد مػػف تػػوافر أربعػػة ، مػػف خػػبلؿ التيديػػد باالعتػػداء بػػالخوؼ والرعػػب
  عناصر في سموؾ التنمر بػض النظر عف الجنس والعمر وىي كالتالي

  عدـ التوازف في القوة فالمتنمر يكوف أكبر وأقوي وفي وضع صحي
 .وجسدي أفضؿ مف وضع الضحية

 مر يعرؼ أنو يتسبب باأللـ النفسي أو الجسدي النية في اإليذاء فالمتن
 .لمضحية ويجد متعة في ذلؾ

  (لمضحية)التيديد باستمرار العدواف ودواـ الرعب. 
 (لمضحية) سبب التنمر ىو الػطرسة واالزدراء واالحتقار(ٔ). 
عنؼ طويؿ المدي يقـو بو فرد أو مجموعػة مػف األفػراد ضػد فػرد   التنمر -3

 .(ٕ) غير قادر عمي الدفاع عف نفسو وقد يكوف جسديا أو نفسيا
طريقػػة لمسػػيطرة عمػػي الشػػخص اآلخػػر وىػػو مضػػايقة جسػػدية أو لفظيػػة  -4

األقػوى يستخدـ فييػا الشػخص ، مستمرة بيف شخصيف مختمفيف في القوة
(ٖ)طرائؽ جسدية ونفسية ولفظية إلذالؿ شخص ما إلحراجو وقيره 

. 

                                                           

 .ٚسموؾ التنمر وعبلقتو بمفيوـ الذات األكاديمي، طرب عيس  جرايسي صػ  ((ٔ
 .ٚ ػالسابؽ ص ((ٕ
 .ٖٖمسعد أبو الديار صػ ، سيكولوجية التنمر ((ٖ
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أف التنمػػر عبػػارة عػػف شػػكؿ مػػف   مننن لننالت التاريانناب السنناب ة يتبننين لنننا
واإليذاء المفظي أو الجسدي مف خبلؿ فرد أو مجموعػة  أشكاؿ العنؼ والعدواف

لفرد آخر أو مجموعة أخري بقصػد السػخرية واالسػتيزاء مػع اسػتمرار سياسػة 
أو  (الضحية)إلي الطرؼ اآلخر  (المتنمر)التيديد والتخويؼ مف الطرؼ األوؿ 

الُمَتنمػػر عميػػو مػػع مبلحظػػة قػػوة األوؿ وضػػعؼ األخيػػر والتنمػػر سػػموؾ متكػػرر 
فالعامؿ الرئيسي في التنمر ىو قصد ، انتظاـ ويستمر فترة مف الوقتويحدث ب

 .(الضحية)اإليذاء سواء كاف المتنمر صػيرا أو كبيرا وكذلؾ الطرؼ اآلخر 
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 املطهة انثاني
 أسباب انتنًر

إف مشكمة التنمر بوصفيا ظاىرة سمبية ليا أسػباب عػدة ومتنوعػة تػؤدي 
ألف الفػػرد ال يولػػد بظػػاىرة التنمػػر، ولكنػػو يتػػأثر  (عوامػػؿ بيئيػػة) منيػػا؛ إلييػػا

؛ بالظروؼ المحيطة بو والتي تتسبب في تحولو مف فرد سوي إلػ  فػرد متنمػر
نما ينبع مف البيئة الفاسدة والتربية غيػر المتزنػة  فالشر ال يولد مع اإلنساف وا 

كػؿ مولػود    »-  -وقمبػو طػاىر صػافي لقولػو ، فنفس الطفؿ جوىر نفيس
أسػباب )ومػف ، (ٔ)«ي الفطرة فأبواه ييودانػو أو ينصػرانو أو يمجسػانو يولد عم
يكتسػػب الفػػرد منيػػا سػػموؾ التنمػػر مػػف ىػػذه العوامػػؿ وتمػػؾ األسػػباب مػػا  (ذاتيػػة
  يمي
والتػػي تصػػنؼ مػػف أخطػػر األسػػباب التػػي تولّْػػد سػػموؾ   الظػػروؼ األسػػرية .ٔ

التنمػػر وظيػػوره حيػػث تشػػير الدراسػػات إلػػي أف المشػػكبلت السػػموكية التػػي 
يبػػػدييا األفػػػراد فػػػي فتػػػرة المراىقػػػة غالبػػػا مػػػا تعػػػود إلػػػي أسػػػاليب التربيػػػة 
والتنشئة غير الصحيحة التي يتعرض ليا فػي فتػرة الطفولػة المبكػرة التػي 

   ر الشخصية ومنياتثبت فييا معالـ بذو 
 المشكبلت األسرية مثؿ انفصاؿ األب عف األـ أو كثرة الخبلفات بينيما.  
 ىمالو لمطفؿ إىانة مف الخاطئة األسرية التنشئة   .العنؼ عمي والتشجيع وا 
 انعداـ التواصؿ بيف اآلباء واألبناء.  
 الرقابة غير الكافية عمي األطفاؿ والمراقيف.  

                                                           

 .٘ٙٗ/ٔالجامع الصحيح لئلماـ البخاري  ((ٔ
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  السموؾ العدواني داخؿ المنزؿ(ٔ)
. 

المتنمر يري في نفسػو القػوة والقػدرة عمػي الضػحية   الظروؼ االجتماعية .ٕ
فيخػرج مػف نطػاؽ األسػرة إلػي ، دخولػو فػي مرحمػة المراىقػةو  ،عند بموغو

ويحػػاوؿ معيػػـ إشػػباع حاجاتػػو ومجػػاال ، جماعػػات الرفػػاؽ خػػارج المنػػزؿ
(ٕ)لمتعبير عف ذاتو 

. 
حيث أف المتنمريف تكػوف لػدييـ عدوانيػة واندفاعيػة تجػاه   أسباب نفسية .ٖ

ففي كثير مػف ؛ إلي جانب الرغبة في السيطرة واستعراض القوي، اآلخريف
الحػػاالت تكػػوف فمسػػفة المتنمػػر ىػػي اليجػػـو ويعتبرىػػا مػػف أفضػػؿ وسػػيمة 

 .لمدفاع عف النفس
ومػػف األسػػباب الذاتيػػة التػػي تجعػػؿ الفػػرد متنمػػرا الظػػروؼ الماديػػة سػػواء  .ٗ

معيشػػػة الفػػػرد بػػػداخؿ أسػػػرة ثريػػػة ممػػػا ينػػػتج عػػػف ذلػػػؾ إصػػػابتو كانػػػت 
أو أسػػرة فقيػػرة ، بأنػػو ىػػو األفضػػؿ باالسػػتعبلء والكبػػر عمػػ  غيػػره وشػػعوره

 .يشعر فييا بالحرماف فيعتدي عمي ممتمكات الػير
المرضػية أو الذىنيػة التػي تجعمػو ممارًسػا  إصابة الفػرد المتنمػر باإلعاقػة .٘

 .لؤلساليب العدائية
 .نفسًيا أو جسدًيا كانت سواء المختمفة العنؼ ألساليب المتنمر الفرد تعرض .ٙ
 .اضطراب الشخصية ونقص تقدير الذات .ٚ
 .اإلدماف عم  السموكيات العدوانية .ٛ

                                                           

والضػحايا، معاويػة أبػو غزالػة صػػ السموؾ التنمري مػف وجيػة نظػر الطمبػة المتنمػريف  ((ٔ
 بتصرؼ. ٕ٘ٚ

 بتصرؼ. ٖٔسموؾ التنمر وعبلقتو بمفيوـ الذات األكاديمي، طرب محمد عيسي صػ  ((ٕ
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 .االكتئاب واألمراض النفسية .ٜ
فػػاإلعبلـ يػػؤدي فػػي  المرئيػػة منػػوخاصػػة و  التػػأثر بػػاإلعبلـ بكافػػة صػػوره .ٓٔ

فقػد أصػػبح ، عصػرنا الحاضػر دورا ميمػا فػي صػػياغة األفػراد والمجتمعػات
أداة التوجيػو األولػػي التػي تراجػػع أماميػػا دور األسػرة والمدرسػػة فأصػػبحت 

وعمػ  الػرغـ ، األسرة والمدرسػة فػي قبضػة اإلعػبلـ فيػو الموجػو والمرشػد
والثقػافي لمطفػؿ فهنػو قػد يػؤدي مف دور التمفزيوف فػي النمػو االجتمػاعي 

إلػػ  نتيجػػة عكسػػية، ويجعػػؿ الطفػػؿ شخصػػية عدوانيػػة إذا مػػا رّكػػز عمػػ  
عرض مواد إعبلمية تثير العنؼ واستخداـ القوة في غير موضعيا مشػيرا 

كػػأفبلـ الكػػارتوف المدبمجػػة، تػػؤثر عمػػ  ، بػػذلؾ أف ىػػذا نػػوع مػػف البطولػػة
 ذاتية الطفؿ االجتماعية والثقافية.

  الدراسػػػات أف األطفػػػاؿ فػػػي عالمنػػػا اليػػػـو يتمقػػػوف ثقػػػافتيـتشػػػير بعػػػض 
مػػػف التمفػػػاز، بحيػػػث تشػػػكؿ تمػػػؾ الثقافػػػة  -وبخاصػػػة قبػػػؿ المدرسػػػة  -

% مػػف مػػؤثرات الثقافػػة فػػي حيػػاتيـ، فالتصػػؽ بيػػا األطفػػاؿ ٜٙالخارجيػػة 
التصاقًا مخيفًا، أثّػر عمػ  تشػكيؿ عقػوليـ وبنػاء شخصػياتيـ، إلػ  جانػب 

 ـ العضوية والنفسية.التأثير السمبي عم  صحتي
  فػػأفبلـ الكػػارتوف سػػريعة التػػأثير؛ لمػػا ليػػا مػػف متعػػة ولػػذة. والطفػػؿ سػػريع

(ٔ)التأثر؛ ألنو يعيش مرحمة التشكؿ واكتساب المعرفة مما حولو 
. 

 ،قد تكوف فػي النيايػة سػببًا لتحولػو إلػ   أو بعضيا مف ىذه العوامؿ كميا
 .شخص متنمر

  

                                                           

 بتصرؼ. ٕٙأحمد نتوؼ صػ  /د ،الػزو الفكري في أفبلـ الكارتوف ((ٔ
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 املطهة انثانث
 ًآثارهأنٌاع انتنًر 

يحدث التنمر بصور عديدة في حياتنا وليس فقط داخؿ المدارس، إال أنػو 
حادثػػة متكػػررة بشػػكؿ خػػاص بػػيف طػػبلب المػػدارس، وتحولػػت بسػػبب تضػػخميا 
اليائؿ؛ إل  قضية نفسية يجب حميا ألنيػا توِقػع ضػحيتيا فػي مشػاكؿ نفسػية 

 :أبرزىا يحدث التنمر في روتيف حياتنا بصور عديدة وأشكاؿ مختمفةو  ،كبيرة
 وغيػػر ، ويعػػد مػػف أشػػير أنػػواع التنمػػر وقػػد يكػػوف مباشػػر :التنمننر اللظا نني

فالمباشػػػر  يكػػػوف وجيػػػا لوجػػػو إذ يظيػػػر عمػػػي شػػػكؿ السػػػخرية  مباشػػػر
والتقميؿ مف شأنيـ واحتقارىـ والتنابز باأللقاب ، باآلخريف واالستيزاء بيـ

الػػديف أو أو األلقػػاب المبنيػػة عمػػي أسػػاس الجػػنس أو العػػرؽ أو ، البذيئػػة
ويمارس المتنمر ذلؾ بيػدؼ التػأثير عمػي ، الطبقة االجتماعية أو اإلعاقة

 أمػا، تقدير الذات لػدي الضػحية حيػث يمػارس أمػاـ مجموعػة مػف األقػراف
غيػػر المباشػػر  يتضػػمف نشػػر اإلشػػاعات الكاذبػػة واالتيامػػات الباطمػػة فػػي 

شػخص وىػذا النػوع ال تسػيؿ مبلحظػة ىويػة ال، واالغتياب حقيـ والنميمة
  أو الجماعة المسئولة عف التنمر.

 وىػو تنمػر عبػر اإليػذاء الجسػدي لمضػحية بػأنواع مختمفػة  :التنمر البندني
مف الضرب واإلساءة أو دفعو، أو إفساد ممتمكات تخص شخص مػا فقػط 

شارات ميينة ومسيئة  .إلزعاجو والتكبر عميو، أو القياـ بهيماءات وا 
 باسػػػتخداـ مػػػف وراء شاشػػػة، و  التنمػػػر نفسػػػو لكػػػف :التنمنننر اإللكترونننني

الشػػائعة، حيػػث  اإللكترونيػػة أو اليػػاتؼ أو غيػػره مػػف المنتجػػات اإلنترنػػت
يقـو صاحب ىذا الفعؿ بكتابة تعميقات ميينة أو مستفزة أو تطبيػؽ كافػة 

https://www.arageek.com/l/%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://www.arageek.com/l/%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://www.arageek.com/l/%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://www.arageek.com/l/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.arageek.com/l/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
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عػػدا المممػػوس بػػبل شػػؾ( داخػػؿ شػػبكة اإلنترنػػت، أنػػواع التنمػػر السػػابقة )
بالتقميؿ مف شأف شخص ما أو تشويو سػمعتو أو االفتػراء عميػو أو نشػر 
صور حقيقية أو مزيفػو يبػدو فييػا الضػحية بشػكؿ سػيء وغيػر الئػؽ أو 

فشاء الخصوصية وما إل  ذلؾ وىذا النوع مف التنمر مف أكثر  التشيير وا 
وانتشػارىا وعػدـ القػدرة ، ثػارة الشػائعاتأنواع التضرر أثرا بسػبب سػيولة إ

(ٔ)عمي صد الضرر لعدـ وجػود سػمطة مركزيػة عمػي شػبكة االنترنػت
وىػو  

متػػاح مكانػػا وزمانػػا عمػػي مػػدار السػػاعة فهيػػذاء اآلخػػريف بطريقػػة متعمػػدة 
ومتكررة وعدائية مف خبللو مف أسػيؿ الطػرؽ ألنػو غالبػا يكػوف بانتحػاؿ 

يقافو أو و  ،الضحية مبلحقتو شخصية واسـ غير فاعمو مما يصعب عمي ا 
  .السيطرة عميو

  وىنػػػػاؾ أنػػػػواع أخػػػػري مثػػػػؿ التنمػػػػر االجتمػػػػاعي واالنفعػػػػالي أو العػػػػاطفي
والعنصري والسياسي ولكنيا تندرج كميا تحػت األنػواع الثبلثػة ألف ظػاىرة 

 .التنمر ال تخرج عف ىذه الصور الثبلث إما لفظي أو بدني أو إلكتروني
 عمي اآلخر ألجؿ تحقيؽ ىدفيف نمر باستقوائوويقـو المتنمر بعمؿ الت   

فيو يحاوؿ أف يػطي ضعفو وعػدـ قدرتػو عمػي  :بما يلتص بناسه :األوت
بأف يقنع نفسو بأنو قادر عمي إيجاد تػيير ، إيجاد تػيير في شخصيتو وحياتو

فيػو يسػتطيع  ؛ما في حياة اآلخريف والتأثير عمي حاليـ ووضعيـ حيف يشػاء
وىػي مشػاعر قػد ، أو يػضػب أو يتػأثر سػمبا، شخصا مػا يحػزفمثبل أف يجعؿ 

  .يكوف ىو يشعر بيا وال يعرؼ كيؼ يتعامؿ معيا ويريد أف يوصميا لآلخريف

                                                           

 بتصرؼ. ٓٙ -ٜ٘سيكولوجية التنمر صػ  ((ٔ
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فيقـو بعممية التنمر لكػي يشػعر اآلخػريف بػأف  :بما يلتص باآللر :الثاني
أو يخافوا منو ويحسػبوف لػو حسػابا ، فهما أف ينجذبوا إليو، لديو قوة وشجاعة

نو شخص قػادر عمػي اإليػذاء فيحػاولوف الحصػوؿ عمػي رضػاه لكػي ال يقػـو أل 
 .(ٔ)بما يؤذييـ 
  :أماكن التنمر

  لمتنمر أماكف عديدة منيا
  :الدراسة التنمر في أماكن -ٔ

 يتعػػرض الطالػػب لظػػاىرة التنمػػر عمػػ  مسػػتوى مراحػػؿ التعمػػيـ المتعػػددة   
ويعػد التنمػر مػف  "مرحمػة التعمػيـ الجػامعي -الثانوي  -االعدادي  -االبتدائي 

، وتزيد معدالت انتشاره بمرور الوقت، المشكبلت واسعة االنتشار في المدارس
منظومػػات  فمػػع وجػػود التنمػػر فػػي ،وتتفػػاقـ تبعاتػػو الطويمػػة المػػدي والقصػػيرة

المجتمػػع المختمفػػة إال أف وجػػوده فػػي أمػػاكف تمقػػي العمػػـ مػػف مػػدارس ومعاىػػد 
ـ ضػررًا؛ لكونػػو يتنػاف  مػػع َدْور التعمػيـ الػػرئيس فػي تيػػذيب أشػد خطػرًا، وأعظػػ

السػػػموؾ وسػػػمو الوجػػػداف، وألف أغمػػػب أضػػػراره تقػػػع عمػػػ  أطفػػػاؿ فػػػي مقتبػػػؿ 
وتػػؤثر البيئػػة  ،(ٕ)فباتػػت ظػػاىرة التنمػر تتزايػػد حجمػػا ونوعػا وأسػػموبا  أعمػارىـ

وخاصة فػي المػدارس الكبيػرة وتمػؾ التػي يػديرىا ، المدرسية عمي ظيور التنمر
والتػي تفتقػػد إلػي النظػػاـ واالنضػباط إذ تشػػكؿ مثػؿ ىػػذه ، مػدير يفتقػد لمفاعميػػة

وفيما يتعمؽ بالتحصيؿ الدراس فقد أجريت دراسػات ، البيئة تعزيزا ليذا السموؾ

                                                           

 .ٛٔقؿ ال لمتنمر االلكتروني صػ  ((ٔ
 .ٜٙسيكولوجية التنمر صػ  ((ٕ
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وقد أظيرت نتائجيا ضعؼ المستوي التحصػيمي ، متعددة لقياس ىذا التحصيؿ
 .(ٔ)لممتنمريف وضحاياىـ 

مػػف ، -وخاصػػة األمريكيػػة  - سإطننالا النننار فنني المنندار وتعتبػػر ظػػاىرة
الظواىر المتعمقة بالتنمر والتي لفتت كـ ىائػؿ مػف انتبػاه األوسػاط اإلعبلميػة. 
فقد توصمت التحقيقات التػي قػاـ بيػا جيػاز المخػابرات األمريكػي أف أكثػر مػف 
ثمثػػػي حػػػاالت الميػػػاجميف فػػػي حػػػوادث إطػػػبلؽ النػػػار فػػػي المدرسػػػة  شػػػعروا 

والتيديػػػدات واالعتػػػداءات، أو تػػػـ جػػػرحيـ مػػػف قبػػػؿ باالضػػػطياد والمضػػػايقات 
ويػػنص تقريػػر التحقيقػػات عمػػ  أف  تعػػرض عػػدد مػػف ، اآلخػػريف قبػػؿ الحػػادث 

يبػدو أف و  المياجميف لمتنمر والتحرش لفتػرة كبيػرة وبشػدة وفػي ىػذه الحػاالت،
تجربة التنمر تمعب دورا رئيسيا في تحفيػز اليجػـو فػي المدرسػة . كمػا يبلحػظ 

و  في عدد مف الحاالت، يصؼ المياجميف الذيف تعرضوا لمتنمػر في التقرير أن
تجربتيـ عم  أنيا تقتػرب مػف التعػذيب . وخمػص التقريػر إلػ  أف  ىػذا التنمػر 
؛ الذي لعب دورًا رئيسػًا فػي عػدد مػف عمميػات إطػبلؽ النػار فػي المػدارس ىػذه

 "يكيةيجب أف يدعـ بقوة الجيود المستمرة لمكافحة التنمر في المدارس األمر ف
(ٕ).  

لذا يجب معالجة ىذه الظاىرة ألف التنمر المدرسػي يػؤثر سػمبا فػي البنػاء 
 .األمني والنفسي واالجتماعي لممجتمع بوجو عاـ

 : التنمر في االسرة -2

                                                           

 .ٚٙظاىرة التنمر المدرسي، عبد الرحمف الصمييـ صػ  ((ٔ
 ar.wikipedia.org  مقاؿ منشور بعنواف التنمر ((ٕ

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3&action=edit&redlink=1
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يحدث التنمر األسػري بػداخؿ المنػازؿ عػف طريػؽ األـ أو األب أو كبلىمػا 
بػأف يتنمػر الطفػؿ عمػ  مًعا تجاه أبنائيـ، أو يحدث بػيف أطفػاؿ األسػرة الواحػد 

أخوه وىكذا، أو يتنمر الشخص عمػ  أحػد أقاربػو أو ينمػر الػزوج عمػ  زوجتػو 
والعكػػس، وىػػذا النػػوع مػػف التنمػػر لػػو التػػأثير الكبيػػر أثنػػاء تكػػويف الشخصػػية 

 .الخاصة بالفرد أو بيدميا بشكؿ كمي
 :التنمر في الامت -3

، العمػػؿالتنمػػر فػػي مكػػاف العمػػؿ ىػػو سػػموؾ ضػػار ومسػػتيدؼ يحػػدث فػػي 
والنقػػد ، ويشػػكؿ نمًطػػا موجًيػػا إلػػ  شػػخص واحػػد أو عػػدد قميػػؿ مػػف األشػػخاص

الذي ييدؼ إل  تخويؼ أو إذالؿ أو عزؿ أي شخص دوف سبب يعتبر تنمرًا. 
مميػػوف عامػػؿ فػػي  ٓٙفػػهف أكثػػر مػػف ، وفًقػػا لجمعيػػة التنمػػر فػػي مكػػاف العمػػؿ

 الواليات المتحدة األمريكية يتأثروف بالتنمر.
 :ياب التنمروقد تكون سلوك

 :يمكػػف أف يشػػمؿ ذلػػؾ السػػخرية أو اإلذالؿ أو النكػػات أو النميمػػة  شنناةية
 .واالشاعات أو غيرىا مف اإلساءات المنطوقة

 :في بعض الحاالت، قد يػؤدي التبميػع عػف المتنمػر إلػ  اتيامػات  انت امية
الضػػحية بالكػػذب أو مزيػػد مػػف االسػػتبداد عميػػو أو رفػػض الترقيػػات أو أي 

 .أعماؿ انتقامية أخرى
وتشمؿ المـو غيػر المشػروع أو تخريػب  ومن األمور المتال ة بأداء الامت:

 .فييا العمؿ أو التدخؿ أو سرقة األفكار أو الحصوؿ عم  الفضؿ
 :العميا  واإلدارات العمؿ مكاف يقبؿ عندما المؤسسي التنمر يحدث مؤسسية

في العمؿ بالتنمر ويسمح بو بؿ ويشجعو. وال يعاقب المتنمر ألىداؼ 
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شخصية. وقد يتضمف ىذا التنمر أىداًفا إنتاجية غير واقعية، أو إجبار 
التيديد  أيضا العمؿ في التنمر سموؾ ومف .مقابؿ بدوف اإلضافي العمؿ عم 

والتخويؼ لمشخص. ويشمؿ ذلؾ التيديدات أو اإلقصاء االجتماعي في 
 .مكاف العمؿ أو التجسس أو غير ذلؾ مف أشكاؿ انتياؾ الخصوصية

ووجدت الدراسة أف التنمر قد يحدث مف المديريف بسبب إساءة اسػتخداـ 
الصػػراخ أو السػػمطة، بمػػا فػػي ذلػػؾ مراجعػػات األداء السػػمبية غيػػر المبػػررة، أو 

أو رفػػض اإلجػػازة أو النقػػؿ إلػػ  ، التيديػػد بالفصػػؿ مػػف العمػػؿ أو خفػػض الرتبػػة
وينػػتج عػػف ىػػذا  .(ٔ) قسػػـ آخػػر، أو سػػرقة عمػػؿ الضػػحية أو التخريػػب عميػػو

السموؾ العدواني انعزاؿ الفرد في العمػؿ وقػد تصػؿ الحالػة لعػدـ الػذىاب لمعمػؿ 
 .وتدىور حالتو االقتصادية والنفسية

أو  أمػػاكف التنمػػر ولكػػف ال يخمػػو أيضػػا أف يكػػوف فػػي الطريػػؽىػػذه أبػػرز 
المواصبلت أو أماكف الشراء والبيع ألف التنمر سموؾ والسموؾ ال يمكف حصػره 

 .في مكاف بؿ العبرة بمستخدمو أينما ُوجد
 :ملاطر التنمر وآثاره

يتأثر الفرد عندما يتعرض إلحدى أنواع التنمر المختمفة سػواء كػاف تنمػر 
ويتػػػأثر المجتمػػػع أيًضػػػا بسػػػبب اتبػػػاع ىػػػذا ، جسػػػدي أو أليكترونػػػيلفظػػػي أو 

   السموؾ السيء لما لو مف المخاطر واآلثار الضارة منيا
  يؤدي التنمر إلػ  مشػاكؿ نفسػية وعاطفيػة وسػموكية عمػ  المػدى الطويػؿ

 .كاالكتئاب والشعور بالوحدة واالنطوائية والقمؽ والكآبة

                                                           

 www.ammonnews.net  مقاؿ منشور عف التنمر ((ٔ

http://www.ammonnews.net/
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 ومفيػـو ، فػي الصػحة النفسػية يعاني كؿ مػف المتنمػر وضػحيتو مػف تػدف
 الذات ويرافقو فقداف الثقة بالنفس 

  مػػػف االثػػػار المبدئيػػػة لمتنمػػػر العزلػػػة االجتماعيػػػة وميػػػؿ الفػػػرد لمسػػػموؾ
 .االنطوائي بعدـ مشاركتو اجتماعًيا

 ىػو  -الضػحية -يمجأ الفػرد لمسػموؾ العػدواني نتيجػة لمتنمػر، فقػد يتحػوؿ
 .(ٔ)عنيؼ نفسو مع الوقت إل  متنمر أو إل  إنساف 

  يػػزداد انسػػحاب الفػػرد مػػف األنشػػطة االجتماعيػػة الحاصػػمة فػػي العائمػػة أو
 المدرسة، حت  يصبح إنسانًا صامتًا ومنعزاًل.

 تدىور سموؾ الفرد بشكؿ عاـ. 
  قد يوصؿ التنمر الضحية إل  االنتحار، حيث أثبتػت الدراسػات أف ضػحايا

دخػػوؿ التنمػػر االنتحػػار بسػػبب التنمػػر فػػي ازديػػاد مسػػتمر وخاصػػة بعػػد 
  ىنػػػاؾ ىيكػػػؿ نػػػامي مػػػف األبحػػػاث توضػػػح أف  اإللكترونػػػي إلػػػ  الصػػػورة

سواء كانوا أطفػاؿ أو بػالػيف والػذيف يتعرضػوف باسػتمرار لمسػموؾ ، األفراد
يكونػػوف معرضػػيف لخطػػر األمػػراض المتعمقػػة بالضػػػط النفسػػي ، التعسػػفي

أف والتي مف الممكف في بعػض األحيػاف أف تػؤدي إلػي االنتحػار   ويقػدر 
 طفػػػبل ينتحػػػروف سػػػنويا فػػػي بريطانيػػػا وحػػػدىا ألنيػػػـٕ٘-٘ٔمػػػا بػػػيف 

(ٕ)يتعرضوف لممضايقات 
. 

 مع الشكوى مف مشاكؿ صحية؛ نمو مشاعر متزايدة مف الوحدة والحزف. 

                                                           

 kidshealth.org  التعامؿ مع التنمر منشور في (ٔ(
 .ٕٔ( التنمر )االستقواء( بيف التبلميذ صػ (ٕ

https://www.google.ca/search?q=kidshealth.org&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjZ2OfF7cPvAhXIHXcKHeOjCLEQkeECKAB6BAgBEC8
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  االنخفػػاض فػػي األداء المدرسػػي أو الجػػامعي، وانخفػػاض فػػي معػػدؿ أداء
طالػػب المدرسػػة الطالػب فػػي االمتحانػػات، وىنالػؾ احتمػػاؿ كبيػػر أف ُيفِضػؿ 

 .االبتعاد عف الدخوؿ إلييا بالكامؿ أو التػيب عنيا كثيرًا
  ،يوجد حاالت نادرة يشعر فييا مف يتعرض لمتنمر برغبػة االنتقػاـ العنيػؼ

وىو ما حدث فػي بعػض المػدارس خػبلؿ التسػعينات، وقػد انتشػرت وقتيػا 
ـ حوادث إطبلؽ نار في المدارس تبيف أف العديد منيا سببو تعرض المجر 

 .إل  التنمر
 ضعؼ ثقة الفرد بنفسو. 
  مف الممكف أف يتـ خػرؽ قػوانيف وقػيـ المجتمعػات بارتكػاب جػرائـ شػديدة

 .العنؼ
 قد يشعر الفرد باألرؽ مع االنعداـ لمشيية عف تناوؿ االطعمة. 
 التكويف لؤلفكار العدوانية مما يؤدي إل  خمؽ شخصية متنمرة جديدة.  
 في أداء الواجبات المدرسية  تدني القدرة الدراسية مع الفشؿ 
  العجػػز عػػف الفيػػـ والتحصػػيؿ بسػػبب الػيػػاب المتكػػرر خوفػػا مػػف مواجيػػة

(ٔ)التنمر 
 . 

  

                                                           

 .بتصرؼ ٜٚسيكولوجية التنمر صػ ، بتصرؼ ٚٗالطفؿ المتنمر صػ   ينظر ((ٔ
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 نياملبحث انثا
 املنيج انقرآني ملٌاجيت انتنًر

الػػػديف اإلسػػػبلمي ربػػػاط وثيػػػؽ جمػػػع بػػػيف العقيػػػدة والعبػػػادة، والمعاممػػػة، 
ىػػي مػػف صػػمب الػػديف،  بػػؿواألخػػبلؽ واآلداب، فػػبل يكتمػػؿ إيمػػاف المػػرء إال بيػػا 

وأبرزىػا فػي كثيػر مػف اآليػات ، واىتـ بيا القرآف اىتماما بالػا حيث رغػب فييػا
نَّػَؾ ﴿ فقػاؿ جػؿ شػأنو  -  -وتّوج بيا سيد الخمؽ سػيدنا محمػد ، القرآنية َواِ 

لقػػد حػػدد رسػػوؿ اإلسػػبلـ الػػذي كػػاف خمقػػو    [ٗ]القمػػـ   ﴾ َلَعَمػػ  ُخمُػػٍؽ َعِظػػيـٍ 
إنمػا  »مف بعثتو، والمنياج األسػم  فػي دعوتػو بقولػو   القرآف الػاية العظمي

  .(ٔ) «ُبِعثُت ألتمـ مكاـر األخبلؽ 
  والعبادات التي شرعت في اإلسبلـ واعتبرت أركانا في اإليماف بو ليسػت 
طقوسا مبيمة مف النوع الذى يربط اإلنساف بالػيوب المجيولة، ويكمفػو بػأداء 

كبل فالفرائض التي ألـز اإلسػبلـ بيػا كػؿ أعماؿ غامضة وحركات ال معن  ليا، 
منتسب إليو، ىي تماريف متكررة لتعويد المرء أف يحيػا بػأخبلؽ صػحيحة، وأف 

إنيػػا أشػػبو  ..يظػػؿ مستمسػػكا بيػػذه األخػػبلؽ، ميمػػا تػيػػرت أمامػػو الظػػروؼ
 بالتماريف الرياضية الت  ُيقبؿ اإلنساف عمييا بشػؼ، 

وسػبلمة الحيػاة. والقػرآف الكػريـ ممتمسا مف المداومة عمييا عافية البػدف 
والسنة المطيرة، يكشفاف بوضوح عف ىػذه الحقػائؽ. فالصػبلة الواجبػة عنػدما 

ػبَلَة َتْنَيػ  ﴿ أمر ا بيا أباف الحكمة مف إقامتيا، فقاؿ   ػبَلَة ِإفَّ الصَّ َوَأِقػـِ الصَّ
والتطييػر مػف [ فاإلبعاد عػف الرذائػؿ، ٘ٗ]العنكبوت   ﴾ َعِف اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكر

                                                           

 .ٖٕٖ/ٓٔالسنف الكبرى لمبييقي  ((ٔ



 الجزء الثاني - ـٕٕٔٓالتاسع والثبلثوف  بأسيوط / العدد مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة 

  

    

     

 معالجة القرآن الكريم
 لظاهرة التنمر

ٔٛٛٔ 

 .(ٔ)   سوء القوؿ وسوء العمؿ، ىو حقيقة الصبلة
ومػػف المعمػػـو والمقػػرر أف تقػػدـ المجتمعػػات ورقييػػا إنمػػا يكػػوف بػػاألخبلؽ 

أف اإليمػػاف واألخػػبلؽ القويمػػة، عنصػػراف متبلزمػػاف و  ؛الحسػػنة واآلداب العاليػػة
  متماسكاف، ال يستطيع أحدىما أف ينفؾ عف اآلخر.

أتػػدروف مػػف المفمػػس   »   أصػػحابو يومػػا فقػػاؿ -  -لقػػد سػػأؿ النبػػي 
المفمس فينا مف ال درىـ لو وال متاع، فقاؿ  المفمس مف أمت  مف يأتي   قالوا

يـو القيامة بصبلة وزكاة وصياـ، ويأتي وقد شتـ ىذا، وقذؼ ىػذا، وأكػؿ مػاؿ 
ىذا، وسفؾ دـ ىذا، وضرب ىذا، فُيعط  ىذا مف حسناتو، وىذا مف حسػناتو، 

حسناتو قبؿ أف يقض  ما عميػو، أخػذ مػف خطايػاىـ فطرحػت عميػو، فهف فنيت 
  .(ٕ) « ثـ طرح في النار

فالعبػػادة بػػدوف خمػػؽ إفػػبلس وفقػػر حاضػػر والقػػرآف الكػػريـ يقػػرر ذلػػؾ فػػي 
ـْ ﴿ قولو تعالي  ِإالَّ َمْف تَاَب َوآَمَف َوَعِمَؿ َعَمبًل َصاِلًحا َفُأوَلِئَؾ ُيَبدُّْؿ المَُّو َسيَّْئاِتِي

[ والخمػػػؽ الحسػػػف يمحػػػو ٓٚ]الفرقػػػاف   ﴾ َحَسػػػَناٍت َوَكػػػاَف المَّػػػُو َغفُػػػورًا َرِحيًمػػػا
  -  -َقػاَؿ َرُسػوُؿ اِ   َقاؿَ ، - م –الخطايا ويكفر الذنوب فَعِف اْبِف َعبَّاٍس 

ُء ُيْفِسػُد َواْلُخمُػُؽ السُّػو ،   اْلُخُمُؽ اْلَحَسُف ُيػِذيُب اْلَخَطاَيػا َكَمػا ُيػِذيُب اْلَمػاُء اْلَجِميػدَ 
  .(ٖ)اْلَعَمَؿ َكَما ُيْفِسُد اْلَخؿُّ اْلَعَسَؿ   

لػػذا اتخػػذ القػػرآف الكػػريـ مػػنيج الوقايػػة الػػذي يقػػي الفػػرد والمجتمػػع مػػف 
                                                           

 بتصرؼ. ٚخمؽ المسمـ لمشيخ محمد الػزالي صػ  ((ٔ
 .ٛٔ/ٛصحيح مسمـ  ( (ٕ
 .ٖٛٛ/ٓٔالمعجـ الكبير لمطبراني  ((ٖ
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فحػػػذر اإلسػػػبلـ ، األمػػػراض االجتماعيػػػة الخطيػػػرة قبػػػؿ أف يحتػػػاج إلػػػي العػػػبلج
يذاء األخريف بكممة أو فعؿ أو حت  نظرة، وأف مف يفعػؿ ذلػؾ لػو  التنمر مف وا 

مصػطمحا عذاب أليـ، والمتأمؿ في اآليات القرآنيػة يػري ذلػؾ ولمػا كػاف التنمػر 
حػػػديثا اسػػػتعممو الػػػػرب تعبيػػػرا عػػػف أشػػػكاؿ السػػػخرية واالسػػػتيزاء واالعتػػػداء 
واإليػػذاء فقػػد سػػبؽ القػػرآف الكػػريـ كػػؿ عممػػاء الػػنفس واالجتمػػاع بػػالنيي عنيػػا 
والتحذير منيا بنصوصو القاطعة ودستوره الخالد الرائد في مجاؿ تيذيب الفػرد 

لمعنويػػة فاإليمػػاف القػػوى والمجتمػػع صػػيانة لػػو ووقايػػة مػػف األضػػرار الحسػػية وا
ينتج أخبلقا فاضمة حتما، وأف انييار األخبلؽ مرده إل  ضعؼ اإليمػاف ولػذلؾ 

تػذكيرا  (يػا أييػا الػذيف آمنػوا)يصدر القرآف األوامػر والنػواىي بقولػو جػّؿ شػأنو 
المبػـر مػػع خػػالقيـ وىػـ فػػي عػالـ الػػذر قبػػؿ أف  ليػـ بميثػػاقيـ القػديـ وعيػػدىـ

وبيػػذا النػػداء الحػػاني مػػف الػػرب الػػرحيـ الػػذي يثيػػر  يػػأتوا إلػػي عػػالـ الشػػيادة
المشػػاعر ويسػػتجيش القمػػوب تتحػػتـ المسػػئولية وتنطمػػؽ اإلرادة نحػػو فعػػؿ مػػا 
يؤمروف بو لذا يتعيف عم  المؤمنيف قراءة ىذه النػداءات بعنايػة والتػدبر فييػا 

 .وفيـ معانييا، والعمؿ بيا رجاء كماليـ وسعادتيـ في الداريف
  أنواع التنمر وأشكالو يجد أنو عمي ثبلثة أنواعالناظر إلي و 

ونقتصػػر عمػػػي  ،التنمػػر األلكترونػػي -التنمػػر البػػػدني  -التنمػػر المفظػػي 
النوعيف األوليف ألف التنمر األلكتروني ما ىو إال تنمرا لفظيا بيَد أنو مف وراء 

 .شاشة أو عبر جياز
  

https://www.arageek.com/l/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d8%b1
https://www.arageek.com/l/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d8%b1
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 املطهة األًل
 يٌاجيت انقرآٌ نهتنًر انهفظي

  وغيػػر ، ويعػػد مػػف أشػػير أنػػواع التنمػػر وقػػد يكػػوف مباشػػر :الّمفظػػيالتنمػػر
فالمباشػػػر  يكػػػوف وجيػػػا لوجػػػو إذ يظيػػػر عمػػػي شػػػكؿ السػػػخرية  مباشػػػر

والتقميؿ مف شأنيـ واحتقارىـ والتنابز باأللقاب  ،باآلخريف واالستيزاء بيـ
أو األلقػػاب المبنيػػة عمػػي أسػػاس الجػػنس أو العػػرؽ أو الػػديف أو ، البذيئػػة

ويمارس المتنمر ذلؾ بيػدؼ التػأثير عمػي ، جتماعية أو اإلعاقةالطبقة اال
 أمػا، تقدير الذات لػدي الضػحية حيػث يمػارس أمػاـ مجموعػة مػف األقػراف

غيػػر المباشػػر  يتضػػمف نشػػر اإلشػػاعات الكاذبػػة واالتيامػػات الباطمػػة فػػي 
وىػذا النػوع ال تسػيؿ مبلحظػة ىويػة الشػخص ، واالغتياب حقيـ والنميمة

ونبلحػػػظ مػػػف التعريػػػؼ أف التنمػػػر  ئولة عػػػف التنمػػػر.أو الجماعػػػة المسػػػ
 .(غير مباشر -مباشر )المفظي ينقسـ إلي قسميف 

   ويشمؿ ،انتنًر انهفظي املباشر :أًال
  :السلرية واالستةزاء (1)

 فقػػػػد حػػػػذر ا، القػػػػرآف الكػػػػريـ ىػػػػو كتػػػػاب التربيػػػػة اإلسػػػػبلمية الحقػػػػة
-  - لكي يقـو المجتمػع ، المؤمنيف ونياىـ عف خمؽ السخرية واالستيزاء

بعيػػدًا عػػف عيػػوب الجاىميػػة ، المسػػمـ عمػػ  الصػػدؽ والحػػؽ واالحتػػراـ والجديػػة
َيػا َأيَُّيػا الَّػِذيَف آَمُنػوا اَل َيْسػَخْر َقػْوـٌ ِمػْف َقػْوـٍ ﴿   -سبحانو  -يقوؿ ، وأخبلقيا

ـْ َواَل ِنَساٌء ِمْف ِنَسػاٍء َعَسػ  َأْف َيُكػفَّ  َخْيػرًا ِمػْنُيفَّ َواَل  َعَس  َأْف َيُكوُنوا َخْيرًا ِمْنُي
ـْ  يَمػاِف َوَمػْف َلػ ـُ اْلُفُسػوُؽ َبْعػَد اإلِْ ـْ َواَل َتَناَبُزوا ِباأْلَْلَقػاِب ِبػْئَس ااِلْسػ َتْمِمُزوا َأْنُفَسُك

ـُ الظَّاِلُموفَ  إل  النيي  المؤمنيففاآلية ترشد [ ٔٔ]الحجرات   ﴾ َيُتْب َفُأوَلِئَؾ ُى
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تيذيب أخبلقيػـ، وتزكيػة نفوسػيـ، والسػمو بػآدابيـ، وىػـ لػذلؾ عف السخرية ل
، وىديػو -  -أىؿ بهيمانيـ با ولقائو، والقرآف وأحكامػو، والرسػوؿ الكػريـ 

 .وسنتو
)سػخر( السػيف والخػاء والػراء أصػٌؿ مّطػرد مسػتقيـ  مػف الفعػؿ :والسلرية

يػػدؿُّ عمػػ  احتقػػار واسػػتذالؿ َسػػِخرت منػػو، إذا ىزئػػت بػػو. وال يزالػػوف يقولػػوف  
ـْ َكَمػػا َتْسػػَخُروف﴿ وفػػي كتػػاب ا تعػػال    ،(ٔ)سػػِخرت بػػو   ﴾ فِهنَّػػا َنْسػػَخُر ِمػػْنُك

 [.ٖٛ]ىود 
َية    ِقيػػُر َوالتَّْنِبيػػُو َعَمػػ  اْلُعُيػػوِب والنقػػائص ااِلْسػػِتَياَنُة َوالتَّحْ  :َوَمْاَنننا الْسننْلر 

َعَم  َوْجٍو ُيْضَحُؾ ِمْنُو َوَقْد َيُكوُف َذِلػَؾ بالمحاكػاة فػي الفعػؿ والقػوؿ وقػد يكػوف 
ـُ اْسِتْصػَػاٌر َيتَػَأذَّى ِبػِو اْلُمْسػَتْيزَُأ ِبػِو لمػا ِفيػِو ِمػَف  نََّما اْلُمَحرَّ باإلشارة واإليماء َواِ 

ـْ ينػتظـ التَّْحِقيِر وَ  التََّياُوِف َوَذِلَؾ تَاَرًة ِبَأْف َيْضَحَؾ َعَمػ  َكبَلِمػِو ِإَذا َتَخػبََّط ِفيػِو َوَلػ
أو عم  أفعالػو إذا كنػت مشوشػة كالضػحؾ عمػ  خطػو وعمػ  صػنعتو أو عمػ  
ِحُؾ ِمْف َجِميػِع  صورتو وخمقتو إذا كاف قصيرًا أو ناقصًا لعيب مف العيوب َفالضَّ

  .(ٕ)لسُّْخِرَيِة المنيي عنيا َذِلَؾ َداِخٌؿ ِفي ا
َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا اَل َيْسَخْر َقػْوـٌ ِمػْف َقػْوـٍ َعَسػ  َأْف ﴿   وفي قولو تعالي

ـْ َواَل ِنَسػػاٌء ِمػػْف ِنَسػػاٍء َعَسػػ  َأْف َيُكػػفَّ َخْيػػرًا ِمػػْنُيفَّ َواَل َتْمِمػػُزوا  َيُكوُنػػوا َخْيػػرًا ِمػػْنُي
وفػي ىػذا النيػي ، [ نيي عػف السػخرية بكػؿ صػورىأٔ]الحجرات   ﴾ َأْنُفَسُكـْ 

تيذيب لمفرد والمجتمع رجاال ونساًء بأدب رفيع يؤسس لكرامة الفػرد التػي ىػي 
كرامػػة المجمػػوع فػػهّف منػػاط الخيريػػة فػػي الفػػريقيف لػػيس مػػا َيظيػػَر مػػف الصػػور 

                                                           

 .ٗٗٔ/ٖمعجـ مقاييس المػة  ((ٔ
 .ٖٔٔ/ٖإحياء عمـو الديف ألبي حامد الػزالي  ((ٕ
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نمػػا  ىػػي واألشػػكاؿ، واألوضػػاع واألطػػوار، التػػي عمييػػا يػػدور أمػػر السػػخرية، وا 
األمػػػور الكامنػػػة فػػػي القمػػػوب، وطيػػػات النفػػػوس مػػػف تحقيػػػؽ اإليمػػػاف، وكمػػػاؿ 

فينبػػػػي أال يجتػػػرئ أحػػػٌد عمػػػ  ، اليقػػػيف، وىػػػي َخفّيػػػة، ال يعمميػػػا إال خالقيػػػا
دينػو،  يفػ نقػص وأاالستيزاء بأحٍد إذا رآه َرّث الحاؿ، أو ذا عاىػة فػي بدنػو، 

ألخيػؾ  ال ُتْظِيػر الشػماَتة »فمعمو يتوب وُيبتمػ  بمػا اْبُتمػي بػو. وفػي الحػديث  
فالمنييػػات ممػػا يتنػػاف  مػػع آداب السػػموؾ الرفيعػػة.  (ٔ)«  فُيعاِفيػػو ا ويبتميػػؾَ 

ومػػف شػػأنيا إثػػارة العػػداء والبػضػػاء واألحقػػاد بػػيف المسػػمميف بعػػد أف جمعػػت 
  بينيـ أخوة اإلسبلـ العامة.

يمافِ ﴿   -تعال  -وقولو ـُ اْلُفُسوُؽ َبْعَد اإلِْ تعميؿ لمني  عػف  ﴾ ِبْئَس ااِلْس
ىػػػذه الرذائػػػؿ والمػػػراد باالسػػػـ  مػػػا سػػػبؽ ذكػػػره مػػػف السػػػخرية والممػػػز والتنػػػابز 
باأللقػػػاب، والمخصػػػوص بالػػػذـ محػػػذوؼ. أي  بػػػئس الفعػػػؿ فعمكػػػـ أف تػػػذكروا 
إخػػػوانكـ فػػػي العقيػػػدة بمػػػا يكرىونػػػو وبمػػػا يخػػػرجيـ عػػػف صػػػفات المػػػؤمنيف 

وعمػػ  ىػػذا  .(ٕ)اإليمػافوىػداكـ إلػػ   - تعػػال  – الصػادقيف، بعػػد أف ىػداىـ ا
فالمراد مف اآلية ني  المؤمنيف أف ينسبوا إخوانيـ في الديف إل  الفسوؽ بعد 

 اتصافيـ باإليماف. 
 الاراغ وحب الضحك علا اآللرين :ومن بواعث االستةزاء والسلرية: 

، إف اإلنساف حيف يفقد اليدؼ األسم  الػذي مػف أجمػو جػاء ليػذه الحيػاة
بفػراغ  -وال شػؾ  -حػيف يفقػد ذلػؾ يحػس ، ال شريؾ لووىو عبادة ا وحده 

                                                           

حػديث حسػف »وقػاؿ الترمػذي  . -  -أخرجو الترمذي مف حديث واثمة بف األسػقع  ((ٔ
 .ٕٕٙ/ٗ« غريب

 .ٕٖٔ/ٖٔمحمد سيد طنطاوي  /ئلماـ األكبر دلالتفسير الوسيط لمقرآف الكريـ  ((ٕ
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، بالضػػحؾ عمػػ  النػػاس واالسػػتيزاء بيػػـ فػػيمؤل ذلػػؾ الفػػراغ، قاتػػؿ فػػي حياتػػو
ِإفَّ الَّػِذيَف َأْجَرُمػوا ﴿ قػاؿ تعػالي ، واالفتػراء عمػييـ، والسخرية بخمقتيـ وأفعاليـ

وا بِ  *َكاُنوا ِمَف الَِّذيَف آَمُنوا َيْضَحُكوَف  َذا َمرُّ ـْ َيَتَػاَمُزوَف َواِ  َذا اْنَقَمُبػوا ِإَلػ   *ِي َواِ 
ـُ اْنَقَمُبوا َفِكِييَف  ـْ َقاُلوا ِإفَّ َىػُؤاَلِء َلَضػالُّوفَ  *َأْىِمِي َذا رََأْوُى  ٜٕ]المطففػيف   ﴾ َواِ 

- ٖٕ]  
ـْ َكػاُنوا ِفػي الػدَّاِر   قاؿ الحافظ ابف كثير   ُيْخِبُر َتَعػاَل  َعػِف اْلُمْجػِرِميَف َأنَُّيػ

وا  َذا َمػػرُّ ، َواِ  ـْ ـْ َوَيْحَتِقػػُروَنُي الػػدُّْنَيا َيْضػػَحُكوَف ِمػػَف اْلُمػػْؤِمِنيَف، َأْي َيْسػػَتْيِزُئوَف ِبِيػػ
ـُ اْنَقَمُبػوا  َذا اْنَقَمُبػوا ِإلػ  َأْىِمِيػ ـْ َواِ  ، َأْي ُمْحَتِقػِريَف َلُيػ ـْ ِباْلُمْؤِمِنيَف َيَتَػاَمُزوَف َعَمػْيِي

ـُ اْنَقَمُبػػػوا ِإَلْيَيػػػا  َفِكِيػػيَف َأْي ِإَذا اْنَقَمػػػبَ  َأْي َرَجػػػَع َىػػػُؤاَلِء اْلُمْجِرُمػػوَف ِإَلػػػ  َمَنػػػاِزِلِي
ـْ َبػػِؿ  َفػػاِكِييَف َأْي َمْيَمػػا َطَمُبػػوا َوَجػػُدوا، َوَمػػَع َىػػَذا َمػػا َشػػَكُروا ِنْعَمػػَة المَّػػِو َعَمػػْيِي

ـْ  ذا رََأْوُىػػ ـْ َواِ  قػػاُلوا ِإفَّ ىػػُؤالِء اْشػػَتَػُموا بػػالقـو المػػؤمنيف يحقػػرونيـ َوَيْحُسػػُدوَنُي
ـْ َعَم  َغْيِر ِديِنِيـْ   .(ٔ)   َلضالُّوَف َأْي ِلَكْوِنِي

ِإنَُّو َكاَف َفِريٌؽ ِمْف ِعَباِدي َيُقوُلوَف َربََّنا آَمنَّػا َفػاْغِفْر َلَنػا ﴿ َكَما َقاَؿ تعال   
ـْ ِسػْخِريِّا *َواْرَحْمَنا َوَأْنَت َخْيُر الرَّاِحِميَف  ـْ  َفاتََّخػْذُتُموُى ـْ ِذْكػِري َوُكْنػُت َحتَّػ  َأْنَسػْوُك

ـْ َتْضػػػَحُكوَف  ـُ اْلَفػػػاِئُزوفَ  *ِمػػػْنُي ـْ ُىػػػ ـُ اْلَيػػػْوـَ ِبَمػػػا َصػػػَبُروا َأنَُّيػػػ  ﴾ ِإنّْػػػي َجػػػَزْيُتُي
[ َفَوَصػػَؼ َتَعػػاَل  َأَحػػَد َمػػا أِلَْجِمػػِو ُعػػذُّْبوا َوُبِعػػُدوا ِمػػَف ٔٔٔ - ٜٓٔ]المؤمنػػوف  

.. َقاَؿ ُمَقاِتٌؿ  ِإفَّ ُرَؤَساَء ُقَرْيٍش ِمْثػَؿ َأِبػي  وا ِبِو اْلُمْؤِمِنيفَ اْلَخْيِر، َوُىَو َما َعاَممُ 
 -- َجْيػػٍؿ َوُعْتَبػػَة َوُأَبػػيّْ ْبػػِف َخَمػػٍؼ َكػػاُنوا َيْسػػَتْيِزُئوَف ِبَأْصػػَحاِب َرُسػػوِؿ المَّػػو

ػػػاٍر َوُصػػػَيْيٍب، َواْلَمْعَنػػػ   ـْ ِمْثػػػِؿ ِبػػػبَلٍؿ َوَخبَّػػػاٍب َوَعمَّ َوَيْضػػػَحُكوَف ِبػػػاْلُفَقرَاِء ِمػػػْنُي

                                                           

  .ٜٖٗ/ٛتفسير ابف كثير  ((ٔ
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ػَفِة ِذْكػِري َوَأكَّػَد َذِلػَؾ  ـْ َعَم  ِتْمَؾ الصّْ ـْ ِبِي ـْ ِبَتَشاُغِمُك ـْ ُىُزًوا َحتَّ  َأْنَسْوُك اتََّخْذُتُموُى
ـْ َتْضحَ  ـْ ِمْنُي ـُ اأْلََسَؼ َواْلَحْسَرَة ِبَقْوِلِو  َوُكْنُت َـّ َبيََّف ُسْبَحاَنُو َما َيْقَتِضي ِفيِي ُكوَف ُث

ـُ اْلَيػْوـَ ِبمػا َصػَبُروا  ِبَأْف َوَصَؼ َما َجاَزى ِبِو ُأوَلِئَؾ اْلُمػْؤِمِنيَف َفَقػاَؿ  ِإنّْػي َجػَزْيُتُي
ـُ اْلفاِئُزوفَ  ـْ ُى ـُ اْلَجزَاَء اْلَواِفرَ  ... َأنَُّي ـُ الفائزوف  َأْي َجَزْيُتُي ـْ ُى أِلَنَُّي

(ٔ).  
ف كانت نزلت اآلية في كفار قريش مع صييب وبػبلؿ وعمػار ونظػرائيـ  وا 

فيي عامة فيمف جػرى مجػراىـ قػديما وبقيػة الػدىر ألف العبػرة بعمػـو المفػظ ال 
 .بخصوص السبب

ـْ ﴿ وقاؿ تعال  فػي قصػة موسػ  مػع فرعػوف   ـْ ِبآَياِتَنػا ِإَذا ُىػ ػا َجػاَءُى َفَممَّ
[ أي يسخروف وييزءوف مػف المعجػزات التػي ٚٗ]الزخرؼ   ﴾ ِمْنَيا َيْضَحُكوف

 .ويضحكوف عميو وىو قمة السخرية -  -جاء بيا موسي 
أف المسخور منو أفضػؿ مػف السػاخر ألف العبػرة  -  -وبّيف المعصـو 

َيْجَتِني ِسَواًكا َعِف اْبِف َمْسُعوٍد، َأنَُّو َكاَف ؛ باألفضمية عند ا وليس عند الناس
يحُ  َفَجَعَمتِ  السَّاَقْيِف، ِمَف اأْلَرَاِؾ، َوَكاَف َدِقيؽ  َفَقاؿَ  ِمْنُو، اْلَقْوـُ  َفَضِحؾَ  َتْكَفُؤُه، الرّْ

َـّ  »  -  - اِ  َرُسوؿُ   َسػاَقْيِو، ِدقَّػةِ  ِمػفْ  اِ، َنِبػيَّ  َيػا  َقاُلوا «   َتْضَحُكوفَ  ِم
  .(ٕ)« ُأُحدٍ  ِمفْ  اْلِميزَافِ  ِفي َأْثَقؿُ  َلُيَما ِبَيِدِه، يَنْفسِ  َوالَِّذي »  َفَقاؿَ 

  -  - َقػػاَؿ َرُسػػوُؿ اِ ، مػػف ىػػذا الخمػػؽ -  -وقػػد حػػذر المصػػطف  
ـُ ِباْلَكِمَمػػِة ِمػػْف ِرْضػػَواِف اِ  » ، َمػػا َيُظػػفُّ َأْف َتْبمُػػَع َمػػا -  -ِإفَّ الرَُّجػػَؿ َلَيػػَتَكمَّ

ـُ  -  -َبَمَػْت، َيْكُتُب اُ  فَّ الرَُّجػَؿ َلَيػَتَكمَّ َلُو ِبَيا ِرْضَواَنُو ِإَلػ  َيػْوـِ اْلِقَياَمػِة، َواِ 
 ، َمػػػا َيُظػػػفُّ َأْف َتْبمُػػػَع َمػػػا َبَمَػػػػْت، َيْكتُػػػُب اُ -  -ِباْلَكِمَمػػػِة ِمػػػْف َسػػػَخِط اِ 

                                                           

 .ٜٕٛ/ٖٕتفسير الرازي  ((ٔ
 .صحيح لػيره  وقاؿ الشيخ شعيب ،ٜٜ/ٚمسند أحمد  ((ٕ
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-  -  ِوَعْف َأِبي ُىَرْيَرَة، َعػْف َرُسػوِؿ  .(ٔ)« ِبَيا َعَمْيِو َسَخَطُو ِإَل  َيْوـِ اْلِقَياَمة
ـُ ِباْلَكِمَمِة ُيْضِحُؾ ِبَيػا ُجَمَسػاَءُه، َيْيػِوي ِبَيػا  »َقاَؿ   -  -اِ  ِإفَّ الرَُّجَؿ َلَيَتَكمَّ

 .(ٕ) «ِمْف َأْبَعِد ِمَف الثَُّريَّا 
 وللغينر ، الكبنر والن نر للنناس بالاونب واإلكبنار :ومن بواعنث االسنتةزاء

ِإنَّػػُو اَل ﴿ وقػػد ذـ ا تعػػالي المسػػتكبريف حيػػث قػػاؿ  ،واالحت نناربالمةانننة 
 .[ٖٕ]النحؿ   ﴾ ُيِحبُّ اْلُمْسَتْكِبِريفَ 

وضرب ا عم  ذلؾ أمثمػة فػي كتابػو العزيػز منيػا مػا فػي سػورة الكيػؼ 
َفَقػاَؿ ِلَصػاِحِبِو َوُىػَو ُيَحػاِوُرُه َأَنػا ﴿   في قصة الرجميف حيث قاؿ أحدىما لآلخػر

  .[ٖٗ]الكيؼ   ﴾ َأْكَثُر ِمْنَؾ َمااًل َوَأَعزُّ َنَفرًا
واْلُمْسَتْيِزُئ ِبَػْيرِِه َيَرى َفْضَؿ َنْفِسِو ِبَعْيِف الرَّْضػ  َعْنَيػا، َوَيػَرى َنْقػَص َغْيػرِِه 

ـْ َيْحَتِقْر َغْيَرُه َلَما َسِخَر ِمْنُو. َوَعْف َأِبػي ُىَرْيػَرَة   -  -ِبَعْيِف ااِلْحِتَقاِر، إْذ َلْو َل
، اَل َيْظِمُمػُو، َواَل َيْخُذلُػُو، َواَل اْلُمْسمِ  »  َقاؿَ  -  -َأفَّ َرُسوَؿ المَِّو  ـُ َأُخو اْلُمْسِمـِ

 ِبَحْسػبِ  التَّْقػَوى َىُيَنػا، َوُيِشػيُر إَلػ  َصػْدرِِه، َيْحِقُرُه، التَّْقَوى َىُيَنا، التَّْقَوى َىُيَنػا،
. َأَخػػاهُ  َيْحِقػػرَ  َأفْ  الشَّػػرّْ  ِمػػفْ  اْمػػِرئٍ  ـَ ـِ  ُكػػؿُّ  اْلُمْسػػِم ـٌ  َدُمػػُو  َعَمػػ  اْلُمْسػػِم اْلُمْسػػِمـِ َحػػرَا

اْلُمَتَكبّْػُر َيْنُظػُر إَلػ  َنْفِسػِو ِبَعػْيِف     َقػاَؿ اْلَحػاِفُظ اْبػُف َرَجػبٍ  (ٖ) « َوِعْرُضُو َوَماُلوُ 
ـْ َأْىػػبًل أَلَْف َيقُػػوـَ  ـْ َواَل َيػػرَاُى ـْ َوَيػػْزَدِريِي َلػػ  َغْيػػرِِه ِبَعػػْيِف الػػنَّْقِص َفَيْحَتِقػػُرُى اْلَكَمػػاِؿ َواِ 

ـْ اْلَحؽَّ إَذا َأْوَرَدُه َعَمْيِو.بِ  ـْ َواَل َأْف َيْقَبَؿ ِمْف َأَحٍد ِمْنُي  ُحُقوِقِي

                                                           

 صحيح لػيره. وقاؿ الشيخ شعيب  ٓٛٔ/ٕ٘ مسند اإلماـ أحمد ((ٔ
 حسف لػيره.  وقاؿ الشيخ شعيب ٕٔٔ/٘ٔمسند اإلماـ أحمد  ((ٕ
 .ٓٔ/ٛصحيح اإلماـ مسمـ  ((ٖ
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ـَ ػِبَحسْ  »  -  -َوَقاَؿ ِفي َقْوِلِو   ِب اْمِرٍئ ِمْف الشَّرّْ َأْف َيْحِقَر َأَخػاُه اْلُمْسػِم
 » ، ـَ َيْعِني َيْكِفيػِو ِمػْف الشَّػرّْ اْحِتَقػاُر َأِخيػِو اْلُمْسػِمـِ َفِهنَّػُو إنََّمػا َيْحِقػُر َأَخػاُه اْلُمْسػِم

 .(ٔ)   ِلَتَكبُّرِِه َعَمْيِو، َواْلِكْبُر ِمْف َأْعَظـِ ِخَصاِؿ الشَّرّْ 
اَل َيْدُخُؿ اْلَجنََّة َمْف ِفػي  »  َأنَُّو َقاؿَ  -  -َوِفي َصِحيِح ُمْسِمـٍ َعْف النَِّبيّْ 

َفَقاَؿ َرُجٌؿ إفَّ الرَُّجَؿ ُيِحبُّ َأْف َيُكوَف َثْوُبُو َحَسًنا َوَنْعمُػُو َقْمِبِو ِمْثَقاُؿ َذرٍَّة ِمْف ِكْبٍر، 
 -َأْي َدْفُعُو َوَردُُّه  -َحَسًنا، َفَقاَؿ إفَّ المََّو َجِميٌؿ ُيِحبُّ اْلَجَماَؿ، اْلِكْبُر َبَطُر اْلَحؽّْ 

َأْي ِبَفػْتِح اْلَػػْيِف اْلُمْعَجَمػِة َوُسػُكوِف اْلِمػيـِ َوِبالطَّػاِء اْلُمْيَمَمػِة  (ٕ)«  َوَغْمُط النَّاسِ 
 .(ٖ)والَػْمط  ىو االْسِتيانة واالْستْحقار 

العظيمػػة تصػػور واقعػػا لكثيػػر مػػف  فيػػذه اآليػػات الكريمػػة وتمػػؾ األحاديػػث
يختمقػػػوف أسػػػاليب السػػػخرية ، اليػػػازليف المسػػػتيزئيف الضػػػاحكيف المضػػػحكيف

ليضػػحؾ أحػػدىـ  ؤمنيف والمؤمنػػات واالسػتيزاء بيػػـ بسػبب فػػراغيـ وكبػرىـبػالم
 فكـ مف ضاحؾ بمؿء فيو وا ساخط عميو.، ويضحؾ اآلخريف

إف حب الظيور والرياء والسمعة عم  حسػاب اآلخػريف خمػؽ مػف أخػبلؽ 
 .ناجعا عبلجا تحتاج التي المريضة النفوس وأصحاب واالستيزاء السخرية ذوي

 :السلرية واالستةزاءمن مضار 

ـّ ىػي جالبػة لسػخطو  -  -في الّسػخرية مخالفػة صػريحة ألمػر ا  -ٔ ثػ
 والّسػػاخروف مػػف الّنػػاس فػػي الػػّدنيا، يسػػخر مػػنيـ ا، مسػػتوجبة لعذابػػو

-  -.وأنبياؤه الكراـ ، 

                                                           

 .ٕٖٔ/ٔغذاء األلباب في شرح منظومة اآلداب  ((ٔ
 .٘ٙ/ٔصحيح اإلماـ مسمـ  ((ٕ
 .ٖٚٛ/ٖالنياية في غريب الحديث واألثر  ((ٖ
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وتجعؿ المستسخر بػو ناقمػا عمػ  الّسػاخر ، الّسخرية تفّكؾ عرى المجتمع -ٕ
 .االنتقاـ لنفسومترّبصا بو يحاوؿ 

واستصػػار مػف عّظمػو  -  -الّساخر يظمـ نفسو بتحقير مف وّقره ا  -ٖ
ا وىي الّسخرية نذير شـؤ لمّساخريف، فقد كاف الػرؽ عاقبػة قػـو نػوح 

 اّلذيف كفروا با وسخروا مف نوح.
الّسػػخرية انتيػػاؾ صػػػريح لحقػػوؽ اإلنسػػاف عامػػػة، ومخمّػػة بمبػػدأ تكػػػريـ  -ٗ

لذا يجػب عمػي كػؿ مسػمـ تجنػب السػخرية  الخصوص.اإلنساف عم  وجو 
واالستيزاء باآلخريف ألف كؿ مػا يصػدر عػف اإلنسػاف محاسػب عميػو قػاؿ 

 [ٛٔ]ؽ   ﴾ َما َيْمِفُظ ِمْف َقْوٍؿ ِإالَّ َلَدْيِو َرِقيٌب َعِتيد﴿   تعالي
  :باألل اب التنابز (1)

عنػػو،  -  -وىػػذا ممػػا نيانػػا ا ، وىػػو مػػف التنمػػر المفظػػي المباشػػر
ـْ َواَل َتَنػاَبُزوا ِباأْلَْلَقػاِب ﴿ وأدبنػا بتركػو، كمػا فػي قولػو تعػال    َواَل َتْمِمػُزوا َأنُفَسػُك
يَمػػافِ  ـُ اْلُفُسػػوُؽ َبْعػػَد اإلِْ واأَللقػػاب ثبلثػػة  لقػػب  .[ٔٔ]الحجػػرات  ﴾ ِبػػْئَس ااِلْسػػ

يَّاه قصد بقولو تعال    َبُزوْا َواَل َتَنػا﴿ تشريؼ، ولقب تعريؼ، ولقب تسخيؼ، واِ 
 ولقَّبتو بكذا فتَمقَّب .﴾ باأللقاب

نابز: ال تػداَعوا.  ي أَ  ﴾ َواَل َتَنػاَبُزوْا باأللقػاب﴿ التعػاير وقولػو تعػال    والتَّ
ال يقوؿ المسمـ لمف كاف نصرانيًا َأو ييودّيًا فَأسمـ َلَقبا ُيَعّيره  يوقاؿ الزّجاج  أَ 

فيو َأنو كاف نصرانّيا َأو ييودّيًا. قاؿ  وقد يحتمؿ َأف يكوف في كّؿ لقػب يكرىػو 
  .(ٔ)اإِلنساف 

قاؿ البيضاوي  وفي اآلية داللة عم  أف التنابز فسٌؽ، والجمع بينو وبيف 
                                                           

 .ٔٔ/٘، وٖٛٗ/ٗبصائر ذوي التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز  ((ٔ
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ـُ الظػػالموفَوَمػػف لَّػػ﴿  اإِليمػػاف مسػػتقبح ومػػف لػػـ يتػػْب   أي ﴾ ـْ َيتُػػْب فأولئػػؾ ُىػػ
ْفػػرَاِد و ، عػػف المَّمػػز والتنػػابز فأولئػػؾ ىػػـ الظػػالموف بتعػػريض أنفسػػيـ لمعػػذاب ا 

ْف َكػػاَف ِمػػْف َأْفػػرَاِد اْلِػيَبػػِة اْلَمػػْذُكوَرِة َأْيًضػػا َفِهنَّػػُو ِمػػْف َأْفَحػػِش  التََّنػػاُبِز ِبالػػذّْْكِر، َواِ 
ِبِهْفرَاِدِه َتْقِبيَح َشْأِنِو ُمَباَلَػًة ِفي الزَّْجِر َعْنُو. َوِفي َأْذَكػاِر النَّػَوِويّْ َأْنَواِعَيا، َفَقَصَد 

ْنَسػاِف ِبَمػا َيْكَرُىػػُو َسػَواٌء َكػػاَف ِصػَفًة َلػػُو َأْو  اتََّفػَؽ اْلُعَمَمػاُء َعَمػػ  َتْحػِريـِ َتْمِقيػػِب اإلِْ
ِو َأْو َغْيرِِىَما ِممَّػا يَ  ﴿ . وقولػو تعػال  فػي نيايػة ىػذا النػداء  (ٔ)ْكػَرهُ أِلَِبيِو َأْو أِلُمّْ

ـُ الظَّػػاِلُموفَ  ـْ َيتُػػْب َفُأوَلِئػػَؾ ُىػػ أي ومػػف لػػـ يتػػب مػػف جريمػػة احتقػػار  ﴾ َوَمػػْف َلػػ
 المػػػػػػػػػؤمنيف وازدرائيػػػػػػػػػـ وتمقيػػػػػػػػػبيـ بألقػػػػػػػػػاب السػػػػػػػػػوء التػػػػػػػػػي يكرىونيػػػػػػػػػا

ـُ الظَّػاِلُموفَ ﴿  بػا  ذو عػنالمتعرضػوف لػضػب ا تعػال  وعقابػو و  ﴾ َفُأوَلِئَؾ ُى
 مف غضب ا وعقابو.

الّتنػابز باأللقػاب ىػو دعػاء المػرء صػاحبو بمػا يكرىػػو  - / - قػاؿ الّطبػريّ 
مف اسـ أو صفة، وعـّ ا بنييو ذلػؾ، ولػـ يخّصػص بػو بعػض األلقػاب دوف 
بعػػض، وغيػػر جػػائز ألحػػد مػػف المسػػمميف أف ينبػػز أخػػاه باسػػـ يكرىػػو أو صػػفة 

 .(ٕ)يكرىيا 
عكرمة بف أبػي جيػؿ حػيف قػدـ المدينػة مسػمما، نزلت في   وقاؿ القرطبي

 -ابف فرعوف ىذه األّمة. فشكا ذلؾ إل  الّنبػّي  وكاف المسمموف إذا رأوه قالوا 
 -  فنزلت(ٖ).  

 السبب. بخصوص ال المفظ، بعمـو العبرة أف  العمماء بيف المعروؼ ومف
                                                           

 .ٖٖ/ٕالزواجر عف اقتراؼ الكبائر  ((ٔ
 .ٕٖٓ/ٕٕتفسير الطبري  ((ٕ
 .ٕٖٙ/ٙٔتفسير القرطبي  ((ٖ
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عف التنابز باأللقاب عف صفّية بنت حيّي بف أخطػب،  -- وني  النبي
ـّ المػػؤمنيف فقالػػت  يػػا رسػػوؿ ا، إّف الّنسػػاء  -  -أتػػت الّنبػػّي  - ك - أ

  -  -فقػػاؿ رسػػوؿ ا ؛ يعّيرننػػي، ويقمػػف لػػي  يػػا ييودّيػػة بنػػت ييػػودّييف
ّف زوجي محّمد » ّف عّمي موس ، وا    .(ٔ)«  ىبّل قمت إّف أبي ىاروف، وا 

قػػد لقػػب أصػػحابو بأفضػػؿ األلقػػاب وأحسػػنيا فمقػػب  -  -والنبػي الكػػريـ 
أبػػو بكػػر بالصػػّديؽ وعمػػر بالفػػاروؽ وعمػػو حمػػزة بأسػػد ا وخالػػد بػػف الوليػػد 

وليذا كاف النيػي عػف التنػابز باأللقػاب ألنػو يثيػر العػداوة  -  -بسيؼ ا 
ينػادييـ  مػف يحبػوف النػاس ألف الػالب؛ في والشحناء التوتر ويسبب ،والبػضاء

  .الطيبة، وينفروف مف ينادييـ بألقابيـ السيئة أو بألقابيـ، بأسمائيـ الحميدة
الّمّعػاف  وال بالّطّعػاف المػؤمف لػيس »  -  - قػاؿف المساف بعفة النبي أمرو 

ولنػػذكر دائمػػا أف المػػؤمف لممػػؤمف كالبنيػػاف يشػػد  (ٕ)« وال الفػػاحش وال البػػذيء
يممػز أخػاه ويتنػابز معػو أو يمقبػو بمقػب سػوء بعضو بعضا فكيؼ يصح إذا أف 

ثارة الشحناء بيف الناس إل  العدواف والبػضاء التنابز يؤدي اوىذ  .وا 
ـْ فجعػػؿ البّلمػػز أخػػاه المػػزا نفسػػو، ألّف المػػؤمنيف  وقػػاؿ  َوال َتْمِمػػُزوا َأْنُفَسػػُك
كرجؿ واحد فيما يمـز بعضيـ لبعض مف تحسيف أمػره وطمػب صػبلحو ومحّبتػو 

، ِفػػػػي اْلُمػػػػْؤِمِنيفَ  َمثَػػػػؿُ  »  -  - اِ  َرُسػػػػوؿُ  َقػػػػاؿَ ولػػػػذلؾ ، الخيػػػػر ـْ  تَػػػػَوادِّْى
، ـْ  َسػػاِئرُ  َلػػوُ  تَػػَداَع  ُعْضػػوٌ  ِمْنػػوُ  اْشػػَتَك  ِإَذا اْلَجَسػػدِ  َمثَػػؿُ  َوَتَعػػاُطِفِيـْ  َوتَػػرَاُحِمِي

 .(ٖ) «َواْلُحمَّ   ِبالسََّيرِ  اْلَجَسدِ 
                                                           

 .ٛٓٚ/٘سنف الترمذي  ((ٔ
 .إسناده صحيح، وقاؿ الشيخ شعيب  ٓٙ/ٚمسند أحمد  ((ٕ
 .ٜٜٜٔ/ٗصحيح مسمـ  ((ٖ
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 :ثانيا: انتنًر انهفظي غري املباشر
القػػرآف الكػػريـ دواعػػي وأسػػباب التنمػػر المفظػػي غيػػر المباشػػر الػػذي عػػالج 

يشتمؿ عمي الػيبة والنميمة ونشر الشائعات الكاذبة والػتيـ الباطمػة وذلػؾ فػي 
  .مواضع عده مف كتابو الحكيـ

 :الغيبة (1)

الػيبة مف األمراض االجتماعية الخطيرة ومف أسوأ العادات المنتشػرة بػيف 
وقػػد حػػذر ، صػػاحبيا وسػػوء طبعػػو وخسػػة نفسػػوالّنػػاس فيػػي تػػدؿ عمػػي جػػبف 

القػػرآف الكػػريـ منيػػا وصػػور صػػاحبيا بأبشػػع الصػػور التػػي تنفػػر منيػػا الػػنفس 
َأفَّ ، َعْف َأِبػي ُىَرْيػَرةَ فالطبع المستقيـ وقد بينيا الرسوؿ الكريـ  ويأباىا السميمة

  َقػاؿَ ، المَّػُو َوَرُسػوُلُو َأْعَمػـُ   َأَتْدُروَف َما اْلِػيَبُة   َقاُلوا  َقاؿَ ، -  -َرُسوَؿ اِ 
ِإْف َكػاَف ِفيػِو   ِذْكُرَؾ َأَخاَؾ ِبَما َيْكَرُه ِقيَؿ َأَفرََأْيَت ِإْف َكاَف ِفي َأِخي َما َأُقوُؿ   َقػاؿَ 

ـْ َيُكْف ِفيِو َفَقْد َبَيتَُّو ، َفَقِد اْغَتْبَتوُ ، َما َتُقوؿُ  ْف َل َواِ 
(ٔ).  

دَّ اْلِػيَبػِة َأْف تَػْذُكَر َأَخػاَؾ ِبَمػا َيْكَرُىػُو َلػْو بمػػو َحػ  قاؿ حجة اإلسبلـ الػزالي
سواه َذَكْرَتُو ِبَنْقٍص ِفي َبَدِنِو َأْو َنَسِبِو َأْو ِفي ُخُمِقِو َأْو ِفي ِفْعِمِو َأْو ِفي َقْوِلػِو َأْو 

بالمسػاف إنمػا حػـر  والػذكر، ِفي ِديِنِو َأْو ِفي ُدْنَيػاُه َحتَّػ  ِفػي َثْوِبػِو َوَدارِِه َوَدابَِّتػوِ 
ألف فيو تفييـ الػير نقصاف أخيؾ وتعريفو بما يكرىو فالتعريض ِبِو َكالتَّْصِريِح 
يَمػاِء َواْلَػْمػِز َواْلَيْمػِز َواْلِكتَاَبػِة َواْلَحَرَكػِة َوُكػؿُّ َمػا  َشاَرِة َواإلِْ َواْلِفْعُؿ ِفيِو َكاْلَقْوِؿ َواإلِْ

ـُ اْلَمْقُصوَد َفُيَو َداِخؿٌ  ـٌ  ُيْفِي ِفي اْلِػيَبِة َوُىَو َحرَا
(ٕ). 

ـْ َبْعًضػا ﴿ والػيبة حراـ بالكتاب والسُّػنَّة. قػاؿ ا تعػال    َواَل َيْػتَػْب َبْعُضػُك
                                                           

 .ٕٔ/ٛصحيح مسمـ  ((ٔ
 .ٗٗٔ/ٖإحياء عمـو الديف  ((ٕ
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ـَ َأِخيِو َمْيتًا َفَكرِْىُتُموُه َواتَّقُػوا المَّػَو ِإفَّ المَّػَو تَػوَّابٌ  ـْ َأْف َيْأُكَؿ َلْح  َرِحػيـٌ  َأُيِحبُّ َأَحُدُك
وآثارىػا  [. ولعّؿ المتدّبر في ىذه اآلية يشعر بخطػورة الػيبػةٕٔ]الحجرات   ﴾

أكػػؿ الميتػػة  مثػػؿالوخيمػػة؛ فقػػد بػػالع سػػبحانو فػػي الّنيػػي عػػف الػيبػػة، وجعميػػا 
 المحّرمة مف لحـ اآلدمييف.

ْنَسػػاِف َكَمْحِمػػِو، َوَأنَّػػُو َكَمػػا َيْحػػُرـُ َأْكػػ ُؿ َلْحِمػػِو َوِفيػػِو ِإَشػػاَرٌة ِإَلػػ  َأفَّ ِعػػْرَض اإلِْ
َوِفػػي َىػػَذا ِمػػَف التَّْنِفيػػِر َعػػِف اْلِػيَبػػِة َوالتَّػػْوِبيِخ ليػػا  ،َيْحػػُرـُ ااِلْسػػِتَطاَلُة ِفػػي ِعْرِضػػوِ 

ػا َتْنِفػُر َعػْف  ْنَساِف ِممَّ ـَ اإلِْ َوالتَّْوِبيِخ ِلَفاِعِمَيا َوالتَّْشِنيِع َعَمْيِو َما اَل َيْخَف ، َفِهفَّ َلْح
ْنَسػػاِنيَُّة، َوَتْسػػَتْكرُِىُو اْلِجِبمَّػػُة اْلَبَشػػِريَُّة، َفْضػػبًل َعػػْف َكْوِنػػِو ُمَحرًَّمػػا َأْكِمػػِو الطَّْبػػاُع اإْلِ 

َشػػْرًعا َفَكرِْىُتُمػػوُه َقػػاَؿ اْلَفػػرَّاُء  َتْقػػِديُرُه َفَقػػْد َكرِْىُتُمػػوُه َفػػبَل َتْفَعمُػػوا، َواْلَمْعَنػػ   َفَكَمػػا 
ـْ َىَذا َفاْجَتِنُبوا ِذْكَرُه ِبال ـْ َذِلَؾ َفَكرِْىُتُموُه َواتَّقُػوا المَّػَو َكرِْىُت سُّوِء َغاِئًبا. ُعِرَض َعَمْيُك

ـْ ِباْجِتَناِبِو ِإفَّ المََّو َتوَّاٌب َرِحيـٌ لمف اتقاه وتاب َعمَّا َفػَرَط ِمْنػُو ِمػَف  ِبَتْرِؾ َما َأَمَرُك
 .(ٔ)الذَّْنِب َوُمَخاَلَفِة اأْلَْمِر 

ىو أخوه في اإلسبلـ وىػو غائػب بحالػة فشبيت حالة اغتياب المسمـ َمف 
المسػمميف  تنبيػو اآلية استيدفت ولقد ،نفسو عف يدافع ال ميت وىو أخيو لحـ أكؿ

وكبػت ، إل  وجوب رعايػة حقػوؽ بعضػيـ والحفػاظ عمػ  أعراضػيـ فػي الػيػاب
دـ ومػػاؿ وعػػرض  -  -قػػد سػػاوى النبػػي و  غريػػزة شػػيوة الكػػبلـ عمػػ  الػيػػر

  .(ٕ) «َوِعْرُضُو ، َوَماُلوُ ، َدُموُ ، ُكؿُّ اْلُمْسِمـِ َعَم  اْلُمْسِمـِ َحرَاـٌ  »  المسمـ فقاؿ
ـَ َأِخيػِو َمْيتػًا  أي ال يحسػف بػو، وىػو تمثيػؿ لمػا  ـْ َأْف َيْأُكَؿ َلْحػ َأُيِحبُّ َأَحُدُك
ينالػػو المػتػػاب مػػف عػػرض غيػػره عمػػ  أفحػػش وجػػو، مػػع مبالػػػات االسػػتفياـ 

                                                           

 .ٚٚ/٘القدير لمشوكاني فتح  ((ٔ
 .ٓٔ/ٛصحيح مسمـ  ((ٕ
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سػػناد الفعػػؿ إلػػ  أحػػد لمتعمػػيـ، وتعميػػؽ المحبػػة بمػػا ىػػو فػػي غايػػة  المقػػّرر، وا 
الكراىػػة، وتمثيػػؿ االغتيػػاب بأكػػؿ لحػػـ اإلنسػػاف، وجعػػؿ المػػأكوؿ أخػػا وميتػػا، 
وتعقيب ذلؾ بقولو  َفَكرِْىُتُموُه أي تقريرا وتحقيقا لذلؾ، أي فاغتيابو فػي حياتػو 

ـ البشػر فكرىتمػوه، فػاكرىوا كأكؿ لحمو بعد مماتو، وقد عرض عميكـ أكػؿ لحػو 
عقاب المَّو في االغتياب،  ﴾ َواتَُّقوا المَّوَ ﴿ الػيبة التي ىي مثؿ األكؿ المذكور. 

قابؿ توبة التائبيف بكثرة، رحيـ بيػـ،  ﴾ ِإفَّ المََّو َتوَّاٌب َرِحيـٌ ﴿ بأف تتوبوا منو. 
 .(ٔ) فيجعؿ صاحب التوبة كمف لـ يذنب

وفي موضػع آخػر مػف آيػات الػذكر الحكػيـ نبػو عمػي عػدـ طاعػة صػاحب 
ٍؼ ﴿   - جػؿ شػأنو -الػيبة ووصفو بالحقارة والدناءة فقػاؿ  َواَل ُتِطػْع ُكػؿَّ َحػبلَّ

  [ٔٔ، ٓٔ]القمـ   ﴾ َىمَّاٍز َمشَّاٍء ِبَنِميـ *َمِييٍف 
اْلَيْمِز  الطَّْعُف ِبُعػوٍد اليّماز كثير اْليمَزة. َوَأْصُؿ ، المػتاب لمناس والةماز:

َأْو َيٍد، َوُأْطِمَؽ َعَمػ  اأْلََذى ِبػاْلَقْوِؿ ِفػي اْلَػْيَبػِة َعَمػ  َوْجػِو ااْلْسػِتَعاَرِة َوَشػاَع َذِلػَؾ 
ػَفِة، َفػِهَذا َكػاَف َأًذى ، َحتَّ  َصاَر َكاْلَحِقيَقػةِ  َوِصػيَػُة اْلُمَباَلَػػِة رَاِجَعػٌة ِإَلػ  قُػوَِّة الصّْ

َر اأْلََذى َفَصاَحُبُو َىمَّاٍز َشِديًدا  َذا َتَكرَّ  .(ٕ)َفَصاِحُبُو َىمَّاٍز َواِ 
 ﴿  --وقد توعد ا صاحب الػيبة بسوء الحاؿ واليبلؾ والعذاب فقاؿ

ُىَمَزٍة يعني  ِلُكؿّْ  َوْيؿٌ  سميماف  بف مقاتؿ قاؿ [ٔ ]اليمزة  ﴾ ُلَمَزة ُىَمَزةٍ  ِلُكؿّْ  َوْيؿٌ 
َوَقاَؿ َقتَاَدُة  ، إذا غاب عنو الرجؿ اغتابو مف خمفوالطعاف المػتاب الذي 

 .(ٖ) َيْيِمُزُه َوَيْمِمُزُه ِبِمَساِنِو َوَعْيِنِو، َوَيْأُكُؿ ُلُحوـَ النَّاِس، ويطعُف َعَمْيِيـْ 
                                                           

 .ٕٚٗ/ٕٙالتفسير المنير لمزحيمي  ((ٔ
 .ٕٚ/ٜٕالتحرير والتنوير  ((ٕ
 .ٔٛٗ/ٛوتفسير ابف كثير  ،ٖٚٛ/ٗ تفسير مقاتؿ بف سميمافينظر  ((ٖ
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َوُىَمػػَزٌة َوُلَمػػَزٌة  ِبػػَوْزِف ُفَعَمػػٍة ، َوالػػدَُّعاُء ُىَنػػا ُمْسػػَتْعَمٌؿ ِفػػي اْلَوِعيػػِد ِباْلِعَقػػابِ 
، يَػٌة َتُدؿُّ َعَم  َكثْػَرِة ُصػُدوِر اْلِفْعػِؿ اْلُمَصػاِغ ِمْنػُو. َوَأنَّػُو َصػاَر َعػاَدًة ِلَصػاِحِبوِ صِ 

َوِصػيَػُتُو َدالَّػٌة َعَمػ  َأفَّ  َوِصيَػُة ُفَعَمٍة َيػُدؿُّ َعَمػ  َتَمكُّػِف اْلَوْصػِؼ ِمػَف اْلَمْوُصػوؼِ 
 .(ٔ) ُىَمَزةٍ َذِلَؾ اْلَوْصَؼ َمَمَكٌة ِلَصاِحِبِو َكَما ِفي 

  :أسباب ودواعي الغيبة

  كثيرة مف أىميا الػيبة عم  البواعث
 إذا فهنػػو َعَمْيػػوِ  ِبػػوِ  َغِضػػبَ  َسػػَببٌ  َجػػَرى ِإَذا َوَذِلػػؾَ  الػػػيظ يشػػف  أف :األوت

َـّ  َيُكػفْ  َلػـْ  ِإفْ  ِبػالطَّْبعِ  ِإَلْيػوِ  المَّْسػافُ  فيسػبؽ مسػاوية بذكر يشتف  غضبو ىاج  ثَػ
  .اْلِػيَبةِ  َعَم  اْلَعِظيَمةِ  اْلَبَواِعثِ  ِمفَ  َواْلَػَضبُ  واْلِحْقدُ  َواِزعٌ  ِديفٌ 

 ذلؾ ويرى اْلَكبَلـِ  َعَم  َوُمَساَعَدُتُيـْ  الرَُّفَقاءِ  ومجاممة األقراف موافقة :الثاني
 ِذْكػرِ  ِفػي َمَعُيػـْ  َفَيُخػوُض  الصػحبة فػي مجاممػة أنػو ويظػف المعاشػرة حسف مف

  .والمساوي اْلُعُيوبِ 
 وكػاف فعمػو الػذي فيػذكر منػو يتبػرأ أف فيريػد شػيء إل  ينسب أف :الثالث

 غيػره يػذكر أو إليو غيره ينسب فبل فعؿ الذي يذكر وال، يبرأ نفسو أف حقو مف
  .فعمو في نفسو عذر بذلؾ ليميد الفعؿ في لو مشاركاً  كاف بأنو

 ُيْثِنػػي َمػػفْ  َيْحُسػػدُ  ربمػػا أنػػو وىػػو والحسػػد َواْلُمَباَىػػاةِ  التََّصػػنُّعِ  ِإرَاَدةُ  :الرابنن 
 سػػبيبلً  َيِجػػدُ  َفػػبَل  َعْنػػوُ  النّْْعَمػػةِ  ِتْمػػؾَ  َزَواؿَ  َفُيِريػػدُ  َوُيْكِرُموَنػػوُ  َوُيِحبُّوَنػػوُ  َعَمْيػػوِ  النَّػاُس 
  .عميو عف الثناء يكفوا حت  فيو بالقدح إال إليو

ػِحؾِ  اْلَوْقػتِ  َوَتْزِجَيػةُ  والمطايبػة واليزؿ المعب اللامس:  ُعُيػوبَ  َفَيػْذُكرُ  ِبالضَّ
  .والعجب التكبر المحاكاة ومنشؤه سبيؿ عم  الناس يضحؾ ِبَما َغْيرِهِ 

                                                           

 بتصرؼ. ٖٚ٘/ٖٓالتحرير والتنوير  ((ٔ
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 فػػػي يجػػػري قػػػد ذلػػػؾ فػػػهف لػػػو اسػػػتحقاراً  واالسػػػتيزاء السػػػخرية :السنننادس
  .(ٔ)بو المستيزأ واستصػار التكبر ومنشؤه الػيبة في أيضاً  ويجري الحضور
الػير ما يكرىػو المػتػاب ولػو الػيبة ال تختص بالمساف فحيث ما أفيمت و 

وقػػد  بػػالتعريؼ أو الفعػػؿ أو اإلشػػارة أو الػمػػز أو الممػػز أو الكتابػػة فيػػو غيبػػة
  َقاَلػتْ  َعاِئَشػةَ  فَعفْ  اإلنساف لكرامة صيانة أشكاليا بجميع الػيبة عف النبي نيي
 َكػَذا ِلػي َوَأفَّ  َرُجبًل، َحَكْيتُ  َأنّْي َيُسرُِّني َما »  َفَقاؿَ  َرُجبًل  -  - ِلمنَِّبيّْ  َحَكْيتُ   

 َيْعِنػػي َكَأنَّػػوُ  ِبَيػػِدهِ   َوَقػػاؿَ  - اْمػػرََأةٌ  َصػػِفيَّةَ  ِإفَّ  اِ  َرُسػػوؿَ  َيػػا َفُقْمػػتُ   َقاَلػػتْ  َوَكػػَذا،
فػهذا  (ٕ)« َمَزَجػتْ  اْلَبْحػرِ  َمػاءُ  ِبَيػا ُمػِزجَ  َلػوْ  ِبَكِمَمٍة، َمَزْجتِ  َلَقدْ     َفَقاؿَ  - َقِصيَرةً 

بيػػػذه المثابػػػة، فػػػي مػػػزج البحػػػر، الػػػذي ىػػػو مػػػف أعظػػػـ  كانػػػت ىػػػذه الكممػػػة
فكذلؾ الػيبة تعكػر صػفو الحيػاة وتفسػد ؛ حجما فتػير طعمو ولونو المخموقات

 .صفاء الصدر
ىذا الحديث مف أعظػـ الزواجػر عػف الػيبػة أو     حتي قاؿ اإلماـ النووي

 .(ٖ)   أعظميا وما أعمـ شيئا مف األحاديث بمع في ذميا ىذا المبمع
ومف األدب النبوي الرفيع أنو لـ يذكر قوما وال أفرادا بأسمائيـ صيانة 

  إذا كره مف إنساف شيئًا قاؿ -  -َرُسوُؿ المَِّو لكرامة الفرد والمجموع فكاف 
 َأفَّ  ،َأَنسٍ  فَعفْ  -  -حياًء منو  فعيّ ما باؿ أقواـ يفعموف كذا وكذا فكاف ال يُ 

 ِفي َعَمِموِ  َعفْ  -  - النَِّبيّْ  َأْزَواجَ  َسأَُلوا -  - النَِّبيّْ  َأْصَحابِ  ِمفْ  َنَفرًا
 َوَقاؿَ ، المَّْحـَ  آُكؿُ  الَ   َبْعُضُيـْ  َوَقاؿَ ، النَّْساءَ  َأَتَزوَّجُ  الَ   َبْعُضُيـْ  َفَقاؿَ    السّْرّْ 

                                                           

 وما بعدىا بتصرؼ. ٙٗٔ/ٖإحياء عمـو الديف  ((ٔ
 .إسناده صحيح عم  شرط مسمـ  وقاؿ الشيخ شعيب ٖٔٙ/ٕٗأحمد مسند  ((ٕ
 .ٕ٘٘/٘فيض القدير لممناوي  ((ٖ
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 َأْقَواـٍ  َباؿُ  َما »  َفَقاؿَ  .َعَمْيوِ  َوَأْثَن  المَّوَ  َفَحِمدَ ، ِفَراشٍ  َعَم  َأَناـُ  الَ   َبْعُضُيـْ 
 َرِغبَ  َفَمفْ ، النَّْساءَ  َوَأَتَزوَّجُ ، َوُأْفِطرُ  َوَأُصوـُ ، َوَأَناـُ  ُأَصمّْي َلِكنّْي   َوَكَذا َكَذا َقاُلوا
 .(ٔ) « ِمنّْي َفَمْيَس  ُسنَِّتي َعفْ 

وصؼ المػتاب بأف إيمانو ناقص لـ يتعد اإليماف لسانو  -  -النبي و 
 َأوَ  ُبُيوِتَيا ِفي اْلَعَواِتؽَ  َأْسَمعَ  َحتَّ  -  - اِ  َرُسوؿُ  َخَطَبَنا  َقاؿَ  فعف البراء

َـّ  ُخُدورَِىا ِفي  َقاؿَ   الَ  ِبَقْمِبوِ  ُيْؤِمفْ  َوَلـْ  ِبِمَساِنوِ  آَمفَ  َمفْ  َمْعَشرَ  َيا »  َقاؿَ  ُث
 َتَتبَّعَ  اْلُمْسِمـِ  َأِخيوِ  َعْوَرةَ  َتَتبَّعَ  َمفْ  َفِهنَّوُ  َعْورَاِتِيـْ  َتتَِّبُعوا َواَل  اْلُمْسِمِميفَ  َتْػتَاُبوا

  (ٕ) « َبْيِتوِ  َجْوؼِ  ِفي َوَلوْ  َيْفَضُحوُ  َعْوَرَتوُ  اُ  َتَتبَّعَ  َوَمفْ  َعْوَرَتُو، اُ 
يستقذره الطبع و  المػتاب بتشبيو منفر تكرىو النفس -  -وشبو النبي 

 مف رُجميف -  - النبيُّ  سمع -  -لما رجـ الصحابة ماعزًا حيث ورد 
 َتَدْعو فمـ عميو اُ  ستر الذي ىذا إل  انُظر  لصاحبو أحُدىما يقوؿ أصحابو
 بجيفةِ  مرَّ  حت  ساعةً  سارَ  ثـ عنيما، فسكتَ  الكمِب، َرجـَ  ُرِجـَ  حت  نفُسو
 ا رسوؿ يا ذافِ  نحفُ   فقاال « وفبلٌف  فبلفٌ  أيفَ »   فقاؿ برجمو، شاِئؿٍ  ِحَمارٍ 

-  -، مف ا، نبي يا  فقاال « الحمارِ  ىذا ِجيفةِ  مف فُكبل انزال»   قاؿ 
 منو، أكؿٍ  مف أشدُّ  آنفاً  أخيكما ِعرض ِمف نمتما فما»   قاؿ ىذا  مف يأُكؿُ 
 «فييا  - أي ينػمس -َينقِمُس  الجنة، أنيارِ  لفي اآلف إنو بيِده نفسي والذي

(ٖ). 
وقد فطف الصالحوف والزىاد العارفيف إلي ىذا المعني وطبقوه تطبيقا 

                                                           

 .ٜٕٔ/ٗصحيح مسمـ  ((ٔ
 .ٖٓ٘/ٖٔشعب اإليماف لمبييقي  ((ٕ
 .ٛٚٗ/ٙسنف أبي داود  ((ٖ
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 أىديت  وقاؿ رطب فيو بطبؽ إليو فبعث فبلف اغتابؾ  لمحسف عمميا فقد قيؿ
 الغتبت مػتابا كنت لو  المبارؾ ابف وقاؿ مكافأتؾ فأحببت حسناتؾ بعض إلي
 .(ٔ)بحسناتي  أحؽ فهنيا أمي

لسكت  رده لو ألنو سواء اإلثـ في وسامعيا الػيبة قائؿ أف المعمـو ومف
و النار يـو القيامة عنالذي يرد غيبة أخيو كاف لو جزاًء أف ُيبعد ا و  المػتاب

 اْلُمْسِمـِ  َأِخيوِ  ِعْرضِ  َعفْ  َردَّ  َمفْ  »  َقاؿَ  -  - النَِّبيّْ  َعفِ  الدَّْرَداِء، َأِبي َعفْ 
 .(ٕ) « اْلِقَياَمةِ  َيْوـَ  َجَينَّـَ  َنارَ  َعْنوُ  َيُردَّ  َأفْ  -  - اِ  َعَم  َحقِّا َكافَ 

 : أضرار الغيبة علا الارد والموتم 

إف لمػيبػػػة أضػػػرار كثيػػػرة فػػػي الػػػدنيا واآلخػػػرة، وىػػػذه األضػػػرار ليػػػا آثارىػػػا 
 ارتكابيا. مف ريحذالتتجنبيا و يمكف ي حتالسمبية عم  الفرد والمجتمع، 

وصاحبيا مف  مف رصيد الحسنات الػيبة تزيد في رصيد السيئات وتنقص -ٔ
ال يػفر لصاحب الػيبة حت  يعفو عنو الذي وقعت عميو أىؿ النار و 

 ُعِرجَ  َلمَّا »  -  - المَّوِ  َرُسوؿُ  َقاؿَ   َقاؿَ  َماِلٍؾ، ْبفِ  َأَنسِ  َعفْ  ؛الػيبة
، ُوُجوَىُيـْ  َيْخُمُشوفَ  ُنَحاسٍ  ِمفْ  َأْظَفارٌ  َلُيـْ  ِبَقْوـٍ  َمَرْرتُ  ِبي ـْ  َوُصُدوَرُى

 النَّاِس، ُلُحوـَ  َيْأُكُموفَ  الَِّذيفَ  َىُؤاَلءِ   َقاؿَ  ِجْبِريُؿ، َيا َىُؤاَلءِ  َمفْ   َفُقْمتُ 
ىذه العقوبة لمذي يػتاب عمـو الناس فما . (3) « َأْعرَاِضِيـْ  ِفي َوَيَقُعوفَ 

بالؾ فيمف يطعف العمماء ويػتابيـ حتي ولو في قبورىـ فهف لحـو 
  .مسمومة فحرمة الػيبة لمحي والميت سواء بسواءالعمماء 

                                                           

 .ٙٙٔ/ٖفيض القدير  ((ٔ
 .ٕٗ٘/٘ٗمسند أحمد  ((ٕ
 .ٜٕٙ/ٗسنف أبي داود  ((ٖ
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بانتقاص أجر صاحبو وكأنو لـ يصـ فميس لو مف  الصـو فسدالػيبة ت -ٕ
 َأفَّ   -  - اِ  َرُسوؿِ  َمْوَل  ُعَبْيدٍ  َعفْ  صيامو إال الجوع والعطش

 َصاَمتَا، َقدْ  اْمرََأَتْيفِ  َىاُىَنا ِإفَّ  اِ  َرُسوؿَ  َيا  َرُجبًل َقاؿَ  َوَأفَّ  َصاَمتَا اْمرََأَتْيفِ 
نَُّيَما َـّ  َسَكَت، َأوْ  َعْنوُ  َفَأْعَرَض  اْلَعَطِش، ِمفَ  َتُموتَا َأفْ  َكاَدتَا َقدْ  َواِ   َعاَد، ُث
 َأفْ  َكاَدتَا َأوْ  َماَتتَا َقدْ  َواِ  ِإنَُّيَما اِ، َنِبيَّ  َيا  َقاؿَ  ِباْلَياِجَرِة،  َقاؿَ  َوُأرَاهُ 
 -ُعسٍّ  َأوْ  ِبَقَدحٍ  َفِجيءَ   َقاؿَ  َفَجاَءتَا،  َقاؿَ  « اْدُعُيَما »  َقاؿَ  َتُموتَا
ْحَداُىَما َفَقاؿَ  - الكبير القدح  َوَصِديًدا َدًما َأوْ  َقْيًحا َفَقاَءتْ  « ِقيِئي »  إلِ
َـّ  اْلَقَدِح، ِنْصؼَ  َقاَءتْ  َحتَّ  َوَلْحًما  ِمفْ  َفَقاَءتْ  « ِقيِئي »  ِلؤْلُْخَرى َقاؿَ  ُث
 َحتَّ  َوَغْيرِهِ  -النضيج  غير الطري ىو -َعِبيٍط  َوَلْحـٍ  َوَصِديدٍ  َوَدـٍ  َقْيحٍ 

َـّ  اْلَقَدَح، َمؤَلَتِ   َوَأْفَطَرتَا َلُيَما، اُ  َأَحؿَّ  َعمَّا َصاَمتَا َىاَتْيفِ  ِإفَّ  »  َقاؿَ  ُث
ـَ  َما َعَم   َيْأُكبَلفِ  َفَجَعَمتَا اأْلُْخَرى، ِإَل  ِإْحَداُىَما َجَمَستْ  َعَمْيِيَما، اُ  َحرَّ
 .(ٔ) «-باالغتياب  - النَّاسِ  ُلُحوـَ 

الػيبة تترؾ في نفس الفرد جوانػب عدائيػة بسػبب مػا تتركػو عمػ  سػمعتو  -ٖ
تظيػر عيػوب الفػرد المسػتورة فػي الوقػت الػذي ال يممػؾ فيػو  كمػا ومكانتو

 الدفاع عف نفسو.
فساد المودو  أفراد المجتمعنشر الحقد والحسد والكراىية والبػضاء بيف  -ٗ ، ةا 

 .(ٕ) وقطع أواصر األخوة اإليمانية
فعم  اإلنساف أف يعالج نفسو بػالعمـ والعمػؿ بمزيػد الخػوؼ والخشػية مػف 

، اشتػؿ ِبَعْيػِب نفسػو -وكمنا عيوب  -في َنْفسو َفِهْف َوَجَد َعْيًبا  رَأْف َيَتَدبَّ ا و 
                                                           

 .ٓٙ/ٜٖمسند أحمد  ((ٔ
 بتصرؼ. ٖٙصػ  الػيبة وأثرىا السيء في المجتمع اإلسبلمي لمشيخ حسيف العوايشة ((ٕ
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ميس ألحد أف يدعي الكماؿ، فالكماؿ  وحده، وليس ألحد أف يزعـ أنو خػاؿ ف
مف النقص والعيب، وما داـ النقص مػف سػمات اإلنسػاف، فػبل يصػح أف يػفػؿ 

ُطػوب  لمػف َشػَػَمُو عيبػو فعف نقائصو، ويوجو انتقاداتو وطعونو إلػ  اآلخػريف 
لممسمميف في كػؿ وقػت  وتيذيباتعميما وتأديبا فالقرآف جاء ، عف ُعيوب النَّاس

 .عم  مر الزماف ؤلخوة والمودة بينيـل اتوطيدو  ومكاف
 :النميمة (2)

مف الظواىر االجتماعية السيئة واألمراض المنتشرة الخطيرة النميمة وىي 
مف أىػـ مظػاىر التنمػر المفظػي غيػر المباشػر فيػي تػأجج نػار العػداوة وتػوغر 

 .الصدر وتفسد المودة وتباعد بيف األحبة
َـّ )مف الفعؿ  :والنميمة  َأَحُدُىَما  َمْعَنَيافِ  َلوُ  َصِحيحٌ  َأْصؿٌ  َواْلِميـُ  النُّوفُ ( َن

ْبرَاُزه  َشْيءٍ  ِإْظَيارُ  واالسـ   والّنّماـ منو، ألّنو ال يبقي الكبلـ في جوفوَواِ 
 وقاؿ ،(ٔ)ويقاؿ لمّنّماـ  القتّات، يقاؿ  قّت إذا مش  بالّنميمة الّنميمة

وعرفيا  (ٕ)والشَّرّْ  اإلْفسادِ  جية عم  قـو إل  قوـٍ  مف الحديث َنْقؿُ  ابف منظور 
 َأوِ  َعْنوُ  اْلَمْنُقوؿُ  َكرَِىوُ  َسَواءٌ  َكْشُفوُ  ُيْكَرهُ  َما َكْشؼُ  حدىا  الػزالي بقولو 

 ِبالرَّْمزِ  َأوْ  ِباْلِكتَاَبةِ  أبو بالقوؿ الكشؼ كاف وسواء ثَاِلثٌ  َكرَِىوُ  َأوْ  ِإَلْيوِ  اْلَمْنُقوؿُ 
يَماءِ  َأوْ   َذِلؾَ  َكافَ  َوَسَواءٌ  اأْلَْقَواؿِ  ِمفَ  َأوْ  اأْلَْعَماؿِ  ِمفَ  اْلَمْنُقوؿُ  َكافَ  َوَسَواءٌ  ِباإلِْ

 َوَىْتؾُ  السّْرّْ  ِإْفَشاءُ  النَِّميَمةِ  َحِقيَقةُ  َبؿْ  َيُكفْ  َلـْ  َأوْ  َعْنوُ  اْلَمْنُقوؿِ  ِفي َوَنْقًصا َعْيًبا
 يكره مما الناس أحواؿ مف اإلنساف رآه ما كاف َبؿْ  َكْشُفوُ  ُيْكَرهُ  َعمَّا السّْْترِ 

                                                           

 .ٖٛ٘/٘مقاييس المػة  ((ٔ
 .ٔ٘٘ٗ/ٙلساف العرب  ((ٕ
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 .(ٔ)َعْنُو  َيْسُكتَ  َأفْ  َفَيْنَبِػي
ـّ عمييـ فيكشؼ ما   قاؿ الجرجانيّ و  الّنّماـ ىو اّلذي يتحّدث مع القـو فين
، كشفو، سواء كرىو المنقوؿ عنو أو المنقوؿ إليو أو الثّالث )أي الّنّماـ( يكره

وقد حذر القرآف  .(ٕ)وسواء أكاف الكشؼ بالعبارة أو باإلشارة أو بػيرىما 
الكريـ مف ىذه الصفة ألنيا تفسد المجتمع وتزرع العداوة والبػضاء بيف 

  ِبالنَِّميـِ  واْلَمشَّاءُ [ ٔٔ  القمـ] ﴾ ِبَنِميـ َمشَّاءٍ  َىمَّازٍ ﴿  َتَعاَل  المَّوُ  َقاؿَ  الناس
ُـّ  الَِّذي  ِلَتْشِويوِ  اْسِتَعاَرةٌ   َواْلَمْشيُ ، ِلْمُمَباَلَػةِ  ِباْلَمشَّاءِ  َوَوْصُفوُ  النَّاِس، َبْيفَ  َيِن
ـُ  ِبَأنَّوُ  َحاِلوِ  ﴿   َتَعاَل  َقْوِلوِ  ِفي السَّْعيِ  ِذْكرِ  ِمْثؿُ  النَِّميَمةِ  أِلَْجؿِ  اْلَمَشقَّةَ  َيَتَجشَّ

 اأْلَْشَياءِ  َأْسَماءَ  َأفَّ  َذِلؾَ ، [ٗٙ  اْلَماِئَدة] ﴾ َفساداً  اأْلَْرضِ  ِفي َوَيْسَعْوفَ 
رِ  ِفي َوْقًعا َأَشدُّ  اْلَمْحُسوَسةِ   اْلَمْشيِ  َفِذْكرُ  اْلَمْعُقواَلِت، َأْسَماءِ  ِمفْ  السَّاِمعِ  َتَصوُّ
 .(ٖ)النَّمَّاـِ  ِلَحاؿِ  َتْصِويرٌ  ِفيوِ  ِبالنَِّميَمةِ 

 بيا يرد لـ أجناس ىي األوصاؼ ىذه أف إل  المفسريف مف كثير وذىب
ىو   بعضيا فقاؿ فيو، واختمؼ معيف، في نزلت بؿ  طائفة وقالت بعينو، رجؿ

 بفا عتبة جيؿ، أبو شريؽ، بف األخنس المػيرة، بف الوليد  واحد مف ىؤالء
 والمخاطبة صفتو، ىذه مف عمـو المفظ وظاىر يػوث، عبد بف األسود ،ربيعة
  .(ٗ)الزمف  باقي مستمرة المعن  بيذا

عمػػ  تمجيػػد العنصػػر  كريمػػة فػػي الداللػة اآليػػة القرآنيػػة تعطػي لفتػػةوىػذه 
                                                           

 .ٙ٘ٔ/ٖإحياء عمـو الديف  ((ٔ
 .ٕٚٙالتعريفات لمجرجاني  ((ٕ
 .ٕٚ/ٜٕالتحرير والتنوير  ((ٖ
 .ٖٚٗ/٘تفسير ابف عطية  ((ٗ
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األخبلقي ويبرز ذلؾ مف خػبلؿ النيػي لمنبػي الكػريـ الػذي ىػو نيػي ألمتػو فػي 
مضمونو عف إطاعػة أحػد ىػؤالء المكػذبيف ومػف صػفات الكػاذبيف كثػرة الحمػؼ 

نػو ليداري كذبو ويستجمب ثقة الناس والكاذب حقير مييف ومف جممة اإلىانة أ
وخموىػا مػف ، وفسػاد نفسػو، ىّماز مشاء بنميـ وىػذا شػاىد عمػ  سػوء طويتػو

حت  ىؤالء الذيف يفتحوف آذانيـ لو ال يحترمونو في قرارة نفوسػيـ وال ، الخير
ينظروف إليو إال عم  أنو مفسد لمقموب وحامؿ لموقود الذي يشعؿ نػار العػداوة 

  .والبػضاء
ة بيف المجتمع بتشبيو بميع وقد صّور القرآف العظيـ خطورة النميم

 َحمَّاَلةَ  َواْمرََأُتوُ ﴿   يصور حاؿ النماـ فقاؿ سبحانو عف زوجة أبي ليب
َـّ  َأْعَقبَ  [ٗ  المسد] ﴾ اْلَحَطبِ   أِلَنََّيا اِلْمرََأِتوِ  َذِلؾَ  ِبِمْثؿِ  َوَوِعيَدهُ  َلَيبٍ  َأِبي َذ
 ِىيَ  َلَيبٍ  َأِبي َعَمْيِو َواْمرََأةُ  َوُتِعيُنوُ  -  - النَِّبيءِ  َأَذى ِفي ُتَشاِرُكوُ  َكاَنتْ 

ُـّ   َحْرب ْبفِ  ُسْفَيافَ  َأِبي ُأْختُ  َوِىيَ  ُأَميَّةَ  ْبفِ  َحْربِ  ِبْنتُ  َأْرَوى َواْسُمَيا َجِميٍؿ، ُأ
في طريؽ وتمقي القاذورات وقد روي أف أـ جميؿ كانت تحمؿ الشوؾ فتضعو 

سعييا باألذى والفتنة والوقيعة عم  كناية عف  الحطب إف حمؿ النبي؛ وقيؿ 
إف كاف حمؿ  المجازي المعن  الحقيقي إف كاف المراد ىو الشوؾ. أو المعن 

 َحمَّاَلة َنمَّاَمة فييالحطب كناية عف حمؿ الشر والسعي باألذى والوقيعة 
  .(ٕ) مجاىد  يعني حمالة النميمة، تمشي بالنميمة وقالوىذا ما  (ٔ)ِلْمَحِديِث 

وسػّميت الّنميمػػة حطًبػػا؛ ألّنيػػا تنشػػر العػداوة بػػيف الّنػػاس كمػػا أّف الحطػػب 
 ينشر الّنار.

                                                           

 .٘ٓٙ/ٖٓالتحرير والتنوير ((ٔ
 . ٜ٘ٚتفسير مجاىد بف جبر  صػ  ((ٕ
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 َكاَنتَا ُلوطٍ  َواْمرََأتَ  ُنوحٍ  اْمرََأتَ  َكَفُروا ِلمَِّذيفَ  َمَثبًل  المَّوُ  َضَربَ ﴿  تعال  َوَقاؿَ 
 [ ٓٔ  التحريـ] ﴾ َفَخاَنتَاُىَما َصاِلَحْيفِ  ِعَباِدَنا ِمفْ  َعْبَدْيفِ  َتْحتَ 

خيانػػة  ليسػػت أنيػػا، فػػي تفسػػير خيانػػة امػػرأة نػػوح وامػػرأة لػػوط والمػػأثور
 كانػت نػوح امػرأة أف وفػي الكفػر، فػي خانتػا  وغيػره عبػاس ابػف قػاؿ ؛الفاحشة

 ضيؼ ورده مت  قومو إل  تنـ كانت لوط امرأة وأف مجنوف، إنو  لمناس تقوؿ
ذا النػار، أوقػدت بالميػؿ ضػيؼٌ  بمػوط نػزؿ بو فهذا فتخبر  دخنػت بالنيػار نػزؿ وا 
 قػط، نبػي زوجػة بػت وما  عباس ابف وقاؿ ضيؼ، بو نزؿ قد أنو قومو لتعمـ
 .(ٔ)أي الزنا  - بيذا نسائيـ في األنبياء ابتمي وال

 َأفَّ  َبَمَػوُ  َأنَّوُ ، ُحذْيَفةَ  عف ىذا الخمؽ الذميـ َعفْ  -  -وقد نيي النبي
ُـّ  َرُجبلً   َيْدُخؿُ  الَ »   َيُقوؿُ  -  - اِ  َرُسوؿَ  َسِمْعتُ   ُحَذْيَفةُ  َفَقاؿَ  اْلَحِديثَ  َيِن
 .النماـ ىو والقتات   قتات   وفي رواية (ٕ) « َنمَّاـٌ  اْلَجنَّةَ 

 النماـ بأنو مف شرار الناس َعفْ  -  -آخر يصؼ النبي  حديث وفي
 ُأْخِبُرُكـْ  َأاَل  »  -  - اِ  َرُسوؿُ  َقاؿَ   َقاَلتْ  اأْلَْنَصاِريَِّة، َيِزيدَ  ِبْنتِ  َأْسَماءَ 

ـْ   َأاَل  َتَعاَل ، اُ  ُذِكرَ  ُرُؤوا، ِإَذا الَِّذيفَ  َفِخَياُرُكـُ  »  َقاؿَ  ،َبَم   َقاُلوا « ِبِخَياِرُك
ـْ  ُأْخِبُرُكـْ   اأْلَِحبَِّة، َبْيفَ  اْلُمْفِسُدوفَ  َفِشرَاُرُكـُ  »  َقاؿَ  َبَم   َقاُلوا « ِبِشرَاِرُك

 .(ٖ) « اْلَعَنتَ  اْلُبَرآءَ  اْلَباُغوفَ  ِبالنَِّميَمِة، اْلَمشَّاُءوفَ 
 -  -النَِّبيُّ  َمرَّ   َقاؿَ  َعبَّاٍس، اْبفِ  والنميمة مف أسباب عذاب القبر فَعفِ 

 اَل  َفَكافَ   َأَحُدُىَما َأمَّا َكِبيٍر، ِفي ُيَعذََّبافِ  َوَما َلُيَعذََّباِف، ِإنَُّيَما »  َفَقاؿَ  ِبَقْبَرْيِف،
                                                           

 .ٖٔٔ/ٗ زاد المسير في عمـ التفسير، ٖٖ٘/٘تفسير ابف عطية  ((ٔ
 .ٓٚ/ٔصحيح مسمـ  ((ٕ
 حسف بشواىده.  وقاؿ الشيخ شعيب ٙٚ٘/٘ٗمسند أحمد  ((ٖ
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 ِبالنَِّميَمةِ  َيْمِشي َفَكافَ   اآْلَخرُ  َوَأمَّا - َبْوِلوِ  ِمفْ   َوِكيعٌ  َقاؿَ  - الَبْوؿِ  ِمفَ  َيْسَتْنزِهُ 
َـّ . «  َرُسوؿَ  َيا  َفَقاُلوا. َواِحَدةً  َقْبرٍ  ُكؿّْ  ِفي َفَػَرزَ  ِبِنْصَفْيِف، َفَشقََّيا َجِريَدًة، َأَخذَ  ُث
   َىَذا َصَنْعتَ  ِلـَ  اِ 

 .(ٔ) « َتْيَبَسا  َوِكيعٌ  َقاؿَ  - َيْيَبَسا َلـْ  َما َعْنُيَما ُيَخفَّؼَ  َأفْ  َلَعمَُّيَما »  َقاؿَ 
قػػد ذكػػر بعضػػيـ السػػر فػػي تخصػػيص البػػوؿ، والنميمػػة،  وقػػاؿ السػػيوطي 
وىو أف القبػر أوؿ منػازؿ اآلخػرة، وفيػو أنمػوذج مػا يقػع ؛ والػيبة بعذاب القبر
العقاب والثواب والمعاصي التي يعاقػب عمييػا يػـو القيامػة في يـو القيامة مف 

نوعاف  حؽ  وحؽ لعباده، وأوؿ ما يقض  فيػو يػـو القيامػة مػف حقػوؽ ا 
الصبلة ومف حقوؽ العباد الدماء، وأما البرزخ فيقض  فيو في مقػدمات ىػذيف 
الحقػػيف ووسػػائميما، فمقدمػػة الصػػبلة الطيػػارة مػػف الحػػدث والخبػػث، ومقدمػػة 

ماء النميمة والوقيعة في األعراض وىما أيسر أنواع األذى فيبدأ في البرزخ الد
 .(ٕ) بالمحاسبة والعقاب عمييما

قػػاؿ الػػّذىبّي  الّنميمػػة مػػف الكبػػائر، وىػػي حػػراـ بهجمػػاع المسػػمميف، وقػػد 
تظاىرت عم  تحريميا الّدالئؿ الّشرعّية مػف الكتػاب والّسػّنة، وقػاؿ ابػف حجػر  

ـّ( أي كونو وجو  .(ٖ)المضارّ  مف عميو يترّتب وما اإلفساد مف فيو ما كبيرة )الّن
يػػا أميػػر المػػؤمنيف، احػػذر قاتػػؿ   »-  - قػػاؿ رجػػؿ لعمػػر بػػف الخّطػػاب

  قػاؿ  الّرجػؿ يػأتي اإلمػاـ بالحػديث « ويمػؾ، مػف قاتػؿ الّثبلثػة»قاؿ   «الّثبلثة

                                                           

 .إسناده صحيح عم  شرط الشيخيف  ، وقاؿ الشيخ شعيبٔٗٗ/ٖمسند أحمد  ((ٔ
 .ٔٛٔ/ٕلمسيوطي الحاوي لمفتاوى  ((ٕ
 .ٜٖٙالزواجر البف حجر   ، وانظرٔٙٔالكبائر لمذىبي  ((ٖ
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الكػػذب، فيقتػػؿ اإلمػػاـ ذلػػؾ الّرجػػؿ بحػػديث ىػػذا الكػػّذاب، ليكػػوف قػػد قتػػؿ نفسػػو، 
مامو  .(ٔ)« وصاحبو، وا 

 اْلُحبّْ  ِإْظَيارُ  َأوْ  َعْنوُ  ِلْمَمْحِكيّْ  السُّوءِ  ِإرَاَدةُ  ِإمَّا النَِّميَمةِ  َعَم  فالباعث
 حممت َمفْ  َواْلَباِطِؿ َوُكؿُّ  اْلُفُضوؿِ  ِفي َواْلَخْوُض  ِباْلَحِديثِ  التََّفرُّجُ  َأوِ  َلوُ  ِلْمَمْحِكيّْ 

 ىو أو كذا حقؾ في فعؿ أو وكذا كذا فيؾ قاؿ فبلناً  إف لو وقيؿ النميمة إليو
  أمور  فعميو مجراه يجري ما أو حالؾ تقبيح أو أمرؾ إفساد في يدبر

 المَّوُ  َقاؿَ  الشيادة مردود وىو فاسؽ النماـ ألف يصدقو ال أف :األوت
 َقْوًما ُتِصيُبوا َأفْ  َفَتَبيَُّنوا ِبَنَبهٍ  َفاِسؽٌ  َجاَءُكـْ  ِإفْ  آَمُنوا الَِّذيفَ  َأيَُّيا َيا﴿   َتَعاَل 

 .[ٙ  الحجرات] ﴾ َناِدِميفَ  َفَعْمُتـْ  َما َعَم  َفُتْصِبُحوا ِبَجَياَلةٍ 
﴿   تعػال  ا قاؿ فعمو عميو ويقبح لو وينصح ذلؾ عف ينياه أف الثاني:

 َعػػْزـِ  ِمػػفْ  َذِلػػؾَ  ِإفَّ  َأَصػػاَبؾَ  َمػػا َعَمػػ  َواْصػػِبرْ  اْلُمْنَكػػرِ  َعػػفِ  َواْنػػوَ  ِبػػاْلَمْعُروؼِ  َوْأُمػػرْ 
 .[ٚٔ  لقماف] ﴾ اأْلُُمور

 الَّػِذيفَ  َأيَُّيػا َيػا﴿  تعػال  ا لقوؿ السوء الػائب بأخيؾ تظف ال أف :الثالث
 .[ٕٔ  الحجرات] ﴾ ِإْثـٌ  الظَّفّْ  َبْعَض  ِإفَّ  الظَّفّْ  ِمفَ  َكِثيرًا اْجَتِنُبوا آَمُنوا

 اتباعػاً  لتحقػؽ والبحػث التجسػس عمػ  لػؾ حكػ  مػا يحممػؾ ال أف :الراب 
 .[ٕٔ  الحجرات] ﴾ َتَجسَُّسوا َواَل ﴿ تعال   ا لقوؿ

 .نميمتو تحكي وال عنو النماـ نييت ما لنفسؾ ترض  ال أف :اللامس
َـّ  َمفْ   الحسف َوَقاؿَ  َـّ  ِإَلْيؾَ  َن  َأفْ  َيْنَبِػي النَّمَّاـَ  َأفَّ  ِإَل  ِإَشاَرةٌ  َوَىَذا َعَمْيؾَ  َن

 الكذب عف ينفؾ ال وىو يبػض ال َوَكْيؼَ  ِبَصَداَقِتوِ  َواَل  ِبَقْوِلوِ  ُيوَثؽَ  َواَل  ُيْبَػَض 
 والخديعة الناس بيف واإلفساد والنفاؽ والحسد والػؿ والخيانة والػدر والػيبة

                                                           

 .ٙٙٔ/ٖإحياء عمـو الديف لمػزالي  ((ٔ
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 اأْلَْرضِ  ِفي َوُيْفِسُدوفَ  ُيوَصؿَ  َأفْ  ِبوِ  المَّوُ  َأَمرَ  َما َقْطعِ  ِفي يسعوف ممف وىو
 اأْلَْرضِ  ِفي َوَيْبُػوفَ  النَّاَس  َيْظِمُموفَ  الَِّذيفَ  َعَم  السَِّبيؿُ  ِإنََّما﴿  َتَعاَل  َوَقاؿَ 
ـْ  َوالنَّمَّاـُ [ ٕٗ  الشورى] ﴾ أَِليـٌ  َعَذابٌ  َلُيـْ  ُأوَلِئؾَ  اْلَحؽّْ  ِبَػْيرِ  ِمْنُي

(ٔ). 
 : علا الارد والموتم  نميمةأضرار ال

أضػػرار كثيػػرة فػػي الػػدنيا واآلخػػرة، وىػػذه األضػػرار ليػػا آثارىػػا  نميمػػةإف لم
 ارتكابيا. مف ريحذالتتجنبيا و يمكف ي حتالسمبية عم  الفرد والمجتمع، 

 طريؽ موّصؿ إل  الّنار.مف أسباب عذاب القبر كما أنيا  .ٔ
 الخصاـ والّنفور. العداوة بيف المتآلفيف وتجمب تزرع .ٕ
كػّؿ محّبػة ومبعػدة سبب فػي فسػاد العبلقػة بػيف األفػراد والمجتمػع وتػذىب  .ٖ

 .كّؿ موّدةل
عمػػؿ النمػػاـ أضػػر مػػف عمػػؿ الشػػيطاف، فػػهف عمػػؿ الشػػيطاف بالوسوسػػة،  .ٗ

 .وعمؿ النماـ بالمواجية
الّنميمػػة مػػف الخصػػاؿ الّذميمػػة تػػدّؿ عمػػ  نفػػٍس سػػقيمٍة وطبيعػػٍة لئيمػػٍة  .5

 .(ٕ) األستار وكشؼ األسرارمشػوفٍة بيتؾ 
عػورات النػاس وحػب كشػؼ و  تحمؿ عم  التجسس وتتبػع أخبػار اآلخػريف .ٙ

 تؤدي إل  قطع أرزاؽ اآلخريف.و  سمعة اآلخريفتشويو و  االطبلع عمييا
النميمػػة تػػأتي بػػثبلث جنايػػات  ذكػػر أف حكيمػػًا مػػف الحكمػػاء زاره بعػػض  .7

إخوانو، فأخبره بخبر عف بعض أصدقائو؛ فقاؿ لو الحكيـ  قد أبطػأت فػي 

                                                           

 ٚ٘ٔ/ٖإحياء عمـو الديف  ((ٔ
 .ٔٚ٘/ٕالزواجر عف اقتراؼ الكبائر  ((ٕ
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الزيػػارة، وأتيػػت بػػثبلث جنايػػات  بػضػػت أخػػي إلػػّي، وشػػػمت قمبػػي الفػػارغ، 
 .(ٔ) واتيمت نفسؾ األمينة

ف قاؿ ابف حـز  )وما في جميع الناس شر مف  .8 الوشاة، وىـ النماموف، وا 
النميمة لطبع يدؿ عم  نتف األصؿ، ورداءة الفرع، وفسػاد الطبػع، وخبػث 
النشأة، والبػد لصػاحبو مػف الكػذب؛ والنميمػة فػرع مػف فػروع الكػذب ونػوع 

 .(ٕ) مف أنواعو، وكؿ نماـ كذاب(
قاؿ بعض العمماء  ُيفسُد النماـ في ساعة ما ال يفسد الساحر في شػير،  .9

الشارع في اإلصبلح بػيف النػاس أبػاح الكػذب فيػو، ولزجػره عمػ   ولترغيب
 .(ٖ) اإلفساد حـر الصدؽ فيو

قػػاؿ حمػػاد بػػف سػػممة  بػػاع رجػػؿ  والنميمػػة ربمػػا تكػػوف مػػف نتائجيػػا القتػػؿ .01
رضػػيت فاشػػتراه،   قػػاؿ ،عبػػدًا، وقػػاؿ لممشػػتري  مػػا فيػػو عيػػب إال النميمػػة

إف سػيدي ال يحبػؾ، وىػو يريػد   فمكث الػبلـ أيامًا، ثػـ قػاؿ لزوجػة مػواله
أف يتسػػػرى عميػػػؾ، فخػػػذي المػػػوس واحمقػػػي مػػػف شػػػعر قفػػػاه عنػػػد نومػػػو 
شػػعرات، حتػػ  أسػػحره عمييػػا فيحبػػؾ، ثػػـ قػػاؿ لمػػزوج  إف امرأتػػؾ اتخػػذت 
خميبًل، وتريد أف تقتمؾ فتناـو ليػا حتػ  تعػرؼ ذلػؾ، فتنػاـو ليػا، فجػاءت 

المػرأة  ميا، فجػاء أىػؿالمرأة بالموس، فظف أنيا تريد قتمو، فقاـ إلييا فقت
 .(ٗ) فقتموا الزوج، ووقع القتاؿ بيف القبيمتيف

                                                           

 .ٙ٘ٔ/ٖ إحياء عمـو الديف ((ٔ
 .ٖٚٔ طوؽ الحمامة البف حـز صػ ((ٕ
 .٘ٗ٘/ٔاألحكاـ البف الممقف اإلعبلـ بفوائد عمدة  ((ٖ
 .ٛ٘ٔ/ٖ إحياء عمـو الديف ((ٗ
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فيػي ال تتػرؾ وحػدة إال  يتػوق  أف ينبػػي عظػيـ النماـ فشر الجممة وعم 
 فرقتيػػا، وال مػػودة إال أفسػػدتيا، وال ضػػػينة إال أشػػعمتيا، وال عػػداوة إال جػػددتيا

الحكػيـ فػػي النيػػي  ولػػذا شػدد القػػرآف؛ بريػػد الشػيطاففعمػ  العاقػػؿ أف ال يكػوف 
وييػدد ، كما يفسػد الصػحب، الذي يفسد القمب، عف ىذا الخمؽ الذميـ الوضيع

ويجنػي ، ويفقد النػاس الثقػة بعضػيـ بػبعض، المجتمع واستقراره أمفو  ،سبلمة
 .عم  األبرياء في معظـ األحاييف

  :نشر اإلشاعاب الكاذبة واالتةاماب الباطلة (3)
لمباشػػػر نشػػػر اإلشػػػاعات الكاذبػػػة مػػػف أىػػػـ أنػػػواع التنمػػػر المفظػػػي غيػػػر ا

واإلشاعات جزء ميـ مف الحرب النفسية فيي سبلح فّعاؿ ، واالتيامات الباطمة
لمسيطرة عمي عقػوؿ واتجاىػات األفػراد والجماعػات فاإلشػاعة مػرض اجتمػاعي 
قديـ قػدـ اإلنسػانية ألف الػنفس بفطرتيػا لػدييا القابميػة لػذلؾ واالسػتعداد التػاـ 

واتخػػاذ ؛ ذا جػػاء القػػرآف الكػػريـ بنبػػذ ىػػذه العػػادة السػػيئةلػػ؛ لتمقييػػا وتػػداوليا
 .الوسائؿ الوقائية منيا بالنظرية والتطبيؽ

 َعَمػ  َيػُدؿُّ  َواِحػدٌ  َأْصػؿٌ  اْلُمَضػاَعؼِ  ِفػي َواْلَعػْيفُ  الشّْػيفُ ( َشػعَّ ) :اإلشاعة لغنة
ؽِ  ْنِتَشػػارِ  التََّفػػرُّ ْنِبثَاِثػػوِ  ِبػػَذِلؾَ  ُسػػمّْيَ  الشَّػػْمِس، ُشػػَعاعُ  الشُّػػَعاعُ  َذِلػػؾَ  ِمػػفْ . َوااِل  اِل

شػاع الخبػر   يقػاؿ .االنتشػار والتقويػة  الشػياع  وقاؿ الراغب  شػيع َواْنِتَشارِِه،
وشػػاع  .انتشػر  وشػاع الشػيب، انتشػروا وكثػروا  وشػاع القػـو .أي كثػر وقػوي

ورجػػؿ  .األخبػػار المنتشػػرة  والشػػاعة أطػػاره  وأشػػاع ذكػػر الشػػيء .ذاع  الخبػػر
بػيف ىػذه المعػاني المػويػة ، والمعنػ  المشػترؾ .أي مذياع ال يكتـ سرّاً   مشياع

 .(ٔ) لمادة شيع ىو االنتشار والتكاثر
                                                           

 .ٖٕٛٚ/ٗ، لساف العرب ٓٚٗ، المفردات صػ ٚٙٔ/ٖمقاييس المػة  ((ٔ
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  مف أىميا ليا عدة تعريفات :اإلشاعة في االصطالح
األحاديث واألقواؿ واألخبار التي يتناقميػا النػاس والقصػص التػي يروونيػا  -ٔ

 .دوف التثبت مف صحتيا أو التحقؽ مف صدقيا
استفزازي أو  طابع ذات االنتشار سريعة وىي مجيوالً  مصدره يكوف الذي النبأ -ٕ

ف ىناؾ رابطًا بيف المعن  المػػوي أيبلحظ و  ،ىادئ حسب طبيعة ذلؾ النبأ
 .(ٔ) وعامبًل مشتركًا ىو االنتشار والتزايد، والمعن  االصطبلحي

، فرد عف مصطنعة رواية    بأنيا اإلشاعة المتخصصيف مف كثير يعّرؼ -ٖ
دوف  ،عمييا متعارؼ وسيمة بأية شفيياً  تداوليا يتـ مسؤوليف أو ،أفراد أو

ومعظـ الشائعات مختمفة ذات ، أو ما يدؿ عم  صحتيا، الرمز لمصدرىا
وتتعرض أثناء ، أو اقتصادية، أو اجتماعية، أو سياسية، دوافع نفسية

(ٕ)وتميؿ غالبًا لمزيادة   ، والنقص، والزيادة، التداوؿ لمتحريؼ
. 

الشائعات ومنع خطرىػا  القواعد واألسس لمواجية الكريـ القرآفلقد وضع 
عف األفراد والمجتمعات عم  النحو الذي تعجز أمامػو كػؿ األطروحػات الفكريػة 

بػػػؿ والقػػػوانيف الوضػػػعية والمواثيػػػؽ األخبلقيػػػة ، واالجتيػػػادات العقميػػػة النظريػػػة
وذلؾ ، والحقوقية لمحاولة حصار الشائعة أو وأدىا قبؿ أف تشيع بيف المجتمع

 (التبيف أو التثبػت، الحذر، اليقظة)  عبر منظومة ثبلثية المنيج واألبعاد وىي
  وتنقسـ ىذه القواعد إل  قسميف

تعمؿ عمػ  عػدـ خمػؽ بيئػة يتمثؿ في التشريعات واإلجراءات التي  :األوت
ـْ َأْمػػٌر ِمػػَف اأْلَْمػػِف َأِو ﴿   كمػػا قػػاؿ تعػػال  مواتيػػة لظيػػور الشػػائعات َذا َجػػاَءُى َواِ 

                                                           

 ٚٔاإلشاعة ألحمد نوفؿ صػ  ((ٔ
 .ٕٖٔٔ ػمحمد عثماف الخشت ص /الشائعات وكبلـ الناس، د ((ٕ

https://islamonline.net/sahem/10806
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ـْ َلَعِمَمػُو الَّػِذيَف  َلػ  ُأوِلػي اأْلَْمػِر ِمػْنُي اْلَخْوِؼ َأَذاُعوا ِبػِو َوَلػْو َردُّوُه ِإَلػ  الرَُّسػوِؿ َواِ 
ـْ َوَلْواَل  ـُ الشَّػْيَطاَف ِإالَّ َقِميػؿً َيْسَتْنِبُطوَنُو ِمْنُي ـْ َوَرْحَمتُػُو اَلتََّبْعػُت  ﴾ َفْضُؿ المَِّو َعَمػْيُك

 -  -إف اآليػػة فػػي المنػػافقيف، ونازلػػة فػػي سػػرايا رسػػوؿ ا  [ٖٛ]النسػػاء  
وبعوثػػو إلػػ  األعػػداء، فقػػد كػػاف جماعػػة مػػف المنػػافقيف أو ضػػعفاء المػػؤمنيف 

فهذا بمػيػـ خبػر عػف سػرايا رسػوؿ يشيعوف األخبار الكاذبة حوؿ بعوث النبي، 
مػػف أمػػف وسػػبلمة، أو خػػوؼ وخمػػؿ، أذاعػػوا بػػو، وكانػػت إذاعػػتيـ  -  -ا 

مفسػػدة لمػػرأي العػػاـ. وىػػذا النػػوع مػػف النشػػاط فيمػػا يتعمػػؽ بػػالحروب تخريػػب 
وتيديـ داخمي، سواء بقصد سيء كمػا يفعػؿ المنػافقوف، أو بقصػد حسػف كمػا 

الكريـ إل  أف األمور التي تتعمؽ بػاألمف  يفعؿ عامة الناس، لذا أرشدنا القرآف
أو الخػػوؼ يجػػب أف يتػػرؾ الحػػديث فييػػا إلػػ  قائػػد األمػػة أو رئػػيس الدولػػة، أو 
ألىػػؿ الحػػؿ والعقػػد والخبػػرة والػػرأي فػػي األمػػة، فيػػـ أدرى النػػاس بيػػا وبػػالكبلـ 

 فييا.
ذلؾ أف األخبار الشائعة إما أف تكوف صػحيحة أو كاذبػة، وتػرويج الكػذب 

اخػػتبلؽ الكػػذب تمامػػا، إف التحػػدث بكػػؿ مػػا يسػػمع اإلنسػػاف، ونقػػؿ حػػراـ مثػػؿ 
األخبار مف غير تثبت أمر ضار بالدولة واألمة، لذا أوجب القرآف ترؾ التحػدث 
عف أحواؿ السمـ والحرب إل  المسؤوليف والمستشاريف والخبراء، وعقبت اآلية 

ذ ىػػداكـ عمػػ  ذلػػؾ بأنػػو لػػوال فضػػؿ ا عمػػيكـ ورحمتػػو بكػػـ أييػػا المؤمنػػوف إ
لطاعة ا والرسوؿ، ووفقكـ لمرجوع إلػ  المصػدر العممػي الصػحيح، لػوال ذلػؾ 
 التبعتـ ووساوس الشيطاف، وتػورطتـ فػي إشػاعة مػا يضػر بالمصػمحة العامػة

(ٔ). 
                                                           

 .ٖٔ٘/ٔالتفسير الوسيط لمزحيمي ( (ٔ
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يـ إذا يمعوأنو ينبػي ، مف ا لعباده عف فعميـ ىذاوتيذيب  يذا تأديبف
أو ، ما يتعمؽ باألمف، جاءىـ أمر مف األمور الميمة والمصالح العامة

 الخوؼ الذي فيو مصيبة عمييـ أف يتثبتوا وال يستعجموا بهشاعة ذلؾ الخبر
ل  الرسوؿ إل  يردونو بؿ المبني  والعمـ الرشيد الرأي أىؿ منيـ األمر أولي وا 

أميف وىو ما يعبر عنو باألمف  صحانالحجة وىو في ذاتو و  ،عمي االستنباط
 .أقرب لمصواب وأحرى لمسبلمة مف الخطأالقومي لمببلد وبذلؾ يكوف 

يتمثػػؿ فػػي اتخػػاذ مجموعػػة مػػف اإلجػػراءات التػػي يمكنيػػا خنػػؽ  :والثنناني
وأدىػػا إذا خرجػػت إلػػي الشػػائعات فػػي بدايػػة ظيورىػػا إذا اسػػتطاعت الظيػػور و 

 وفػػي النيايػػة فػػهف كػػؿ ىػػذه التشػػريعات مكممػػة لبعضػػيا ومدعمػػة ليػػا ،النػػور
، ألف قػواـ الشػائعة الظػف والتخمػيف؛ اقمػوويتمثؿ ذلؾ في التثبت مػف الخبػر ون

كمػا قػاؿ  بلبد لممسمـ مف التثبت والتأكد مف المعمومات واألخبار التي يتناقمياف
 َقْوًمػا ُتِصػيُبوا َأفْ  َفَتَبيَُّنػوا ِبَنَبػهٍ  َفاِسػؽٌ  َجػاَءُكـْ  ِإفْ  آَمُنػوا الَّػِذيفَ  َأيَُّيػا َيػا﴿   تعال 

﴿  الجميػػور َفَقػػرَأَ  [ٙ  الحجػػرات] ﴾ َنػػاِدِميفَ  َفَعْمػػُتـْ  َمػػا َعَمػػ  َفُتْصػػِبُحوا ِبَجَياَلػػةٍ 
مػػف ، َوالتَّػػاء بالثػػاء (فتثبتػػوا) والكسػػائي َحْمػػَزة َوَقػػرَأَ ، َوالنُّػػوف ِباْلَيػػاءِ  ﴾ َفَتَبيَُّنػػوا
والتبيػػيف  تطمّػػب البيػػاف وىػػو ظيػػور األمػػر. والتثّبػػت التحػػري وتطمّػػب ، التثّبػػت

ف اختمؼ معناىما ومآؿ القراءتيف، الثبات، وىو الصدؽ   .(ٔ)واحد وا 
فػأوؿ خطػوة ، فاآلية تؤكػد ضػرورة التثبػت أو التبػيف مػف مصػدر اإلشػاعة

حت  يمكف ، وأىـ نقطة ىي معرفة مصدر اإلشاعة بدقة، في مقاومة اإلشاعة
وعمّػة التثّبػت ىػي  )َأف ُتِصػيُبوا َقْوًمػا ِبَجَياَلػٍة( فربمػا ، تفنيدىا عف عمـ ويقػيف

سػػمع السػػامع كممػػػة ونشػػرىا فػػي المجػػػالس والمحافػػؿ والمنتػػديات وصػػػفحات 
                                                           

 .ٖٕٙ ػصالسبعة في القراءات  ((ٔ
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اإلنترنت، ثـ تبّيف لػو بعػُد أف صػاحبيا بػريء؛ فينػدـ عمػ  وقوعػو فػي عرضػو 
يمكػػػف  ومػػػا ال يمكػػػف تداركػػػو ولػػػذلؾ كانػػػت الكممػػػة كالرصاصػػػة إذا انطمقػػػت ال

 .اعياإرج
 ُمَعْيطٍ  َأِبي ْبفِ  ُعْقَبةَ  ْبفِ  اْلَوِليدِ  ِفي َنَزَلتْ  اآْلَيةَ  َىِذهِ  ِإفَّ   القرطبي قاؿ
 ُعْقَبةَ  ْبفَ  اْلَوِليدَ  َبَعثَ  -  - النَِّبيَّ  َأفَّ  َقتَاَدةَ  َعفْ  َسِعيدٌ  َرَواهُ  َما َذِلؾَ  َوَسَببُ 

 َنْحَوهُ  َأْقَبُموا َأْبَصُروهُ  َفَممَّا اْلُمْصَطِمِؽ، َبِني ِإَل  -يأخذ الصدقة  -ُمَصدًّْقا 
ْحَنةٍ   ِرَواَيةٍ  ِفي - َفَياَبُيـْ   -  - النَِّبيّْ  ِإَل  َفَرَجعَ  ،- َوَبْيَنُيـْ  َبْيَنوُ  َكاَنتْ  إلِ
ْسبَلـِ  َعفِ  اْرَتدُّوا َقدِ  َأنَُّيـْ  َفَأْخَبَرهُ   اْلَوِليدِ  ْبفِ  َخاِلدَ  -  - المَّوِ  َنِبيُّ  َفَبَعثَ  .اإلِْ
 َفَممَّا ُعُيوَنوُ  َفَبَعثَ  َلْيبًل، َأتَاُىـْ  َحتَّ  َخاِلدٌ  َفاْنَطَمؽَ  َيْعَجَؿ، َواَل  َيَتَثبَّتَ  َأفْ  َوَأَمَرهُ 
، ُمَتَمسُّْكوفَ  َأنَُّيـْ  َخاِلًدا َأْخَبُروا َجاُءوا ْسبَلـِ ، َأَذاَنُيـْ  َوَسِمُعوا ِباإلِْ ـْ  َفَممَّا َوَصبَلَتُي

ةَ  َورََأى َخاِلدٌ  َأتَاُىـْ  َأْصَبُحوا  َفَأْخَبَرُه، -  - المَّوِ  َنِبيّْ  ِإَل  َفَعادَ  َذَكُروُه، َما ِصحَّ
  .(ٔ)اآْلَية  َىِذهِ  َفَنَزَلتْ 

وىػو التثّبػت مػف األخبػار  ففي ىػذا األدب القرآنػي تربيػة لممجتمػع المسػمـ
فتناقػػؿ األخبػػار  لؤلفػػراد والجماعػػات،عظيمػػة الفائػػدة ال وال تخفػػ  تمػػؾالمنقولػػة، 

آفػػة المجتمعػػات، فقػػد يكػػوف بعضػػيا إشػػاعة، أو كػػذبا، وغالبػػا مػػا يكػػوف نقػػؿ 
الخبر بحاجة ماسة إل  الدقة في النقؿ، وضبط المفظ، وفيـ المراد مف الناقؿ، 
فربما يكوف الخبػر كمػو ممفقػا أو موضػوعا لػدوافع نفسػية لػدى القائػؿ أو لبػذر 

وتأجيج نار الخبلؼ بيف الناس، لذا أوجػب القػرآف التثبػت مػف  ،الفرقة والتنافر
فكػـ مػف خبػر مفتػرى ولّػد أحقػادا  األخبار، تحقيقا لممصمحة العامة أو الخاصة

ف  ومنازعات، واتيامات باطمة، فيندـ ناقؿ الخبر لتركو التأمؿ والتػأني، وىػي وا 
                                                           

 .ٖٔٔ/ٙٔتفسير القرطبي  ((ٔ
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، فيي عامة إل  يـو القيامة رة بعمـو المفظ فالعب، نزلت خاصة في ىؤالء القـو
 .ال بخصوص السبب كما ىو مقرر ومعمـو

 وفػػػي سػػػنف أبػػػي داود فيمػػػا رواه أبػػػو داود  -  -وصػػػدؽ رسػػػوؿ ا 
 .(ٔ) « بئس مطية الرجؿ  زعموا »

المسمـ  المجتمع زلزلت التي العظيمة واالفتراءات الباطمة االتيامات ومف
ىو  ذلؾوكـ الشائعات التي الكتيا األلسنة وتناولتيا األفواه ، وىزت كيانو

 -وعرض رسوؿ ا ، تناوؿ بيت النبوة الطاىر الكريـ الذي حديث اإلفؾ وىو
 - الصديؽ  ة بنتصديقزوجتو الطاىرة ال وعرض، ا عم  أكـر إنساف

بف المعطؿ اصفواف  شيد بدرا ىو وعرض رجؿ مف الصحابة - م -أبي بكر 
-- أف تموج المدينة بالفرية التي ال  خبثيا بمع مف قولة خبيثة وىي

ألسنة المسمميف غير  تموكيا وأف .والتي تكذبيا القرائف كميا، تصدؽ
، وتستبعد لموىمة األول وال ُتصدؽ نف  الجديرة بأف تُ  الفرية متحرجيف وىي

  .المسمميف في المدينة شيرا مف الزمافىذا الحدث الجمؿ  شػؿ قدو 
 ِإفَّ ﴿   ثـ تظير الحقيقة واضحة جمّية ممف يعمـ السر وأخف  قاؿ تعال 

ْفؾِ  َجاُءوا الَِّذيفَ   اْمِرئٍ  ِلُكؿّْ  َلُكـْ  َخْيرٌ  ُىوَ  َبؿْ  َلُكـْ  َشرِّا َتْحَسُبوهُ  اَل  ِمْنُكـْ  ُعْصَبةٌ  ِباإلِْ
ْثـِ  ِمفَ  اْكَتَسبَ  َما ِمْنُيـْ   ِإذْ  َلْواَل  * َعِظيـٌ  َعَذابٌ  َلوُ  ِمْنُيـْ  ِكْبَرهُ  َتَولَّ  َوالَِّذي اإلِْ

 َلْوالَ  * ُمِبيفٌ  ِإْفؾٌ  َىَذا َوَقاُلوا َخْيرًا ِبَأْنُفِسِيـْ  َواْلُمْؤِمَناتُ  اْلُمْؤِمُنوفَ  َظفَّ  َسِمْعُتُموهُ 
 اْلَكاِذُبوفَ  ُىـُ  المَّوِ  ِعْندَ  َفُأوَلِئؾَ  ِبالشَُّيَداءِ  َيْأُتوا َلـْ  َفِهذْ  ُشَيَداءَ  ِبَأْرَبَعةِ  َعَمْيوِ  َجاُءوا

 ِفيوِ  َأَفْضُتـْ  َما ِفي َلَمسَُّكـْ  َواآْلِخَرةِ  الدُّْنَيا ِفي َوَرْحَمُتوُ  َعَمْيُكـْ  المَّوِ  َفْضؿُ  َوَلْواَل  *
 ِعْمـٌ  ِبوِ  َلُكـْ  َلْيَس  َما ِبَأْفَواِىُكـْ  َوَتُقوُلوفَ  ِبأَْلِسَنِتُكـْ  َتَمقَّْوَنوُ  ِإذْ  * َعِظيـٌ  َعَذابٌ 

                                                           

 .ٜٗٗ/ٗسنف أبي داود  ((ٔ
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 َأفْ  َلَنا َيُكوفُ  َما ُقْمُتـْ  َسِمْعُتُموهُ  ِإذْ  َوَلْواَل  * َعِظيـٌ  المَّوِ  ِعْندَ  َوُىوَ  َىيًّْنا َوَتْحَسُبوَنوُ 
 ِإفْ  َأَبًدا ِلِمْثِموِ  َتُعوُدوا َأفْ  المَّوُ  َيِعُظُكـُ  * َعِظيـٌ  ُبْيتَافٌ  َىَذا ُسْبَحاَنؾَ  ِبَيَذا َنَتَكمَّـَ 
 َأفْ  ُيِحبُّوفَ  الَِّذيفَ  ِإفَّ  * َحِكيـٌ  َعِميـٌ  َوالمَّوُ  اآْلَياتِ  َلُكـُ  المَّوُ  َوُيَبيّْفُ  * ُمْؤِمِنيفَ  ُكْنُتـْ 
 َيْعَمـُ  َوالمَّوُ  َواآْلِخَرةِ  الدُّْنَيا ِفي أَِليـٌ  َعَذابٌ  َلُيـْ  آَمُنوا الَِّذيفَ  ِفي اْلَفاِحَشةُ  َتِشيعَ 
 ﴾ َرِحيـٌ  َرُءوؼٌ  المَّوَ  َوَأفَّ  َوَرْحَمُتوُ  َعَمْيُكـْ  المَّوِ  َفْضؿُ  َوَلْواَل  * َتْعَمُموفَ  اَل  َوَأْنُتـْ 

 [ ٕٓ - ٔٔ  النور]
 َوُىوَ . النَّاَس  َيْفَجأُ  ُبْيتَافٌ  َفُيوَ  ِفيوِ  ُشْبَيةَ  اَل  َكِذبٍ  َعَم  َيُدؿُّ  اْسـٌ  :َواإْل ْفك  

ْفؾُ  الشَّْيءِ  َقْمبُ  َوُىوَ  اْلَيْمَزةِ  ِبَفْتحِ  اأْلَْفؾِ  ِمفَ  ُمْشَتؽّّ   اْخَتَمَقوُ  َحِديثٌ   َواإلِْ
 اتَّْباعِ  ِلُمَجرَّدِ  ِإمَّا اْلُمْسِمِميفَ  ُسذَّجِ  ِمفْ  َوَنَفرٍ  اْلُمَناِفِقيفَ  ِعْندَ  َورَاجَ  اْلُمَناِفُقوفَ 

مَّا النَِّعيؽِ  ْحَداثِ  َواِ   النبي َأف  اْلَخَبرِ  َىَذا َوَحاِصؿُ . اْلُمْسِمِميفَ  َبْيفَ  اْلِفْتَنةِ  إلِ
-  - َغْزَوةَ  َوُتَسمَّ  ُخزَاَعَة، ِمفْ  اْلُمْصَطِمؽِ  َبِني َغْزَوةِ  ِمفْ  َقَفؿَ  َلمَّا 

 َفَممَّا. المَّْيؿِ  آِخرَ  ِبالرَِّحيؿِ  آَذفَ . َمْرَحَمةٌ  ِإالَّ  اْلَمِديَنةِ  َوَبْيفَ  َبْيَنوُ  َتْبؽَ  َوَلـْ  اْلُمَرْيِسيعِ 
 َشْأِنَيا ِلَقَضاءِ  اْلَجْيشِ  َعفِ  َواْبَتَعَدتْ  ِجَياَىْودَ  ِمفْ  َخَرَجتْ  ِبَذِلؾَ  َعاِئَشةُ  َعِمَمتْ 
ؿِ  َقْبؿَ  النَّْساءِ  َشْأفُ  ُىوَ  َكَما  ِعْقًدا َفاْفَتَقَدتْ  َرْحِمَيا ِإَل  َأْقَبَمتْ  َفَرَغتْ  َفَممَّا التََّرحُّ
 َطَمُبوُ  َفَحَبَسَيا َتْمَتِمُسوُ  َطِريِقَيا َعَم  َفَرَجَعتْ  َصْدرَِىا ِفي َكافَ  َظَفارٍ  َجْزعِ  ِمفْ 

 َواَل  اْلَجْيَش  َتِجدِ  َفَمـْ  َرْحُمَيا ُوِضعَ  َحْيثُ  ِإَل  َرَجَعتْ  َوَجَدْتوُ  َفَممَّا. َلْيؿٌ  َوَكافَ 
ؿِ  اْلُمَوكَِّميفَ  الرَّْجاؿَ  َأفَّ  َوَذِلؾَ  َرْحَمَيا،  َوُىـْ  َفاْحَتَمُموهُ  اْلَيْوَدجَ  َقَصُدوا ِبالتََّرحُّ

 َفَممَّا َوَساُروا اْلَيْوَدجَ  َفَرَفُعوا المَّْحـِ  َقِميَمةَ  َخِفيَفةً  َوَكاَنتْ  ِفيوِ  َعاِئَشةَ  َأفَّ  َيْحَسُبوفَ 
 َفَناَمتْ  ِإَلْيَيا َفَيْرِجُعوا َيْفَتِقُدوَىا َأفْ  َرَجاءَ  َمَكاِنَيا ِفي اْضَطَجَعتْ  َأَحًدا َتِجدْ  َلـْ 

 ِحرَاَسةَ  -  - النبي ِإَلْيوِ  َأْوَكؿَ  َقدْ ( اءِ الطَّ  ِبَكْسرِ ) اْلُمَعطّْؿِ  ْبفُ  َصْفَوافُ  َوَكافَ 
 رَاِحَمَتوُ  َرِكبَ  اْلَعُدوّْ  َغْدرِ  ِمفْ  َعَمْيوِ  َوَأِمفَ  اْلَجْيشِ  ِباْبِتَعادِ  َعِمـَ  َفَممَّا اْلَجْيِش، َساَقةِ 
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 ِإْنَسافٍ  ِبَسَوادِ  َبُصرَ  اْلَجْيُش  ِبوِ  َكافَ  الَِّذي اْلَمْوِضعَ  َبَمعَ  َفَممَّا ِباْلَجْيشِ  ِلَيْمَتِحؽَ 
 َعاِئَشةُ  َواْسَتْيَقَظتْ  َفاْسَتْرَجَع، اْلِحَجابِ  َقْبؿَ  َرآَىا َقدْ  َوَكافَ  َعاِئَشةُ  ِىيَ  َفِهَذا

 َوَأَخذَ  َعاِئَشةُ  َفَرِكَبْتَيا َوَأَناَخَيا ِمْنَيا َوَأْدَناَىا َناَقِتوِ  َعفْ  َوَنَزؿَ  اْسِتْرَجاِعوِ  ِبَصْوتِ 
 َسُموؿٍ  بف ُأَبيٍّ  ْبفُ  المَّوِ  َعْبدُ  َوَكافَ  الظَِّييَرةِ  َنْحرِ  ِفي ِباْلَجْيشِ  َلِحؽَ  َحتَّ  َيُقوُدَىا
 َقْوُلوُ  َفرَاجَ  ِمْنَيا، َنَجا َواَل  ِمْنوُ  َنَجتْ  َما َوالمَّوِ   َفَقاؿَ  اْلَجْيشِ  ِفي اْلُمَناِفِقيفَ  رَْأَس 
ْـّ  َزْيَنبَ  ُأْختِ  َجْحشٍ  ِبْنتِ  َوِحْمَنةَ  ُأثَاَثةَ  ْبفِ  َوِمْسَطحِ  ثَاِبتٍ  ْبفِ  َحسَّافِ  َعَم   ُأ

 ِمفَ  َطاِئَفةٌ  َحِديِثِيـْ  ِفي َوَساَعَدُىـْ  َعاِئَشة ضرَّة ألختيا اْلَػْيَرةُ  اْلُمْؤِمِنيَف َحَمَمْتَيا
َؾ َعْبُد المَِّو ْبُف َوَكاَف الَِّذي َتَولَّ  ِكْبَر اإِلفْ ، ُأَبيٍّ  ْبفِ  المَّوِ  َعْبدِ  َأْصَحابُ  اْلُمَناِفِقيفَ 

َقاَؿ ُعْرَوُة  ُأْخِبْرُت َأنَُّو َكاَف ُيشاُع َوَيَتَحدَُّث ِبِو ِعْنَدُه، َوُيِقرُُّه، ، ُأبّْي ْبِف َسُموؿٍ 
وىناؾ روايات أخري كميا تدور حوؿ ىذا المعني  .(ٔ) َوَيْسَتِمُعُو، َوَيْسَتْوِشَيوُ 

 .(ٕ)ليذه القصة 
  قسميف إل  اإلفؾ ىذا في تحدثوا الذيف تعال  ا وفي ىذه اآليات قّسـ

  .أشاعو بؿ القوؿ مخترع ىو يكف ولـ ترديدا، القوؿ ردد مف :أولةما
 -- عبر وليذا ونشره؛ القوؿ اخترع الذي منيـ وىو :الثاني وال سم

 وال بو، واقتدى وأشاعو أنشأه الذي الكبير اإلثـ الكبر( ِكْبَرهُ  َتَولَّ ) بأنو عنو
 ووزر وزره، عميو فهف عظيما، عذابا لو أف ذكر ولذلؾ أكبر، إثمو ذلؾ أف شؾ
 ألسنتيـ والكتو بترداده، ألسنتيـ نجسوا أنيـ إثـ عمييـ واآلخروف تبعو، مف

 - زوجيا ومقاـ -ك- فييا القوؿ مقاـ مقدريف غير مجالسيـ في واستمرأوه
 -، الباطؿ إل  الحؽ مف أنفسيـ صرفوا بؿ مصدره، متعرفيف وال. 

                                                           

 (ٓٚٔ/ٛٔالتحرير والتنوير ) ((ٔ
  ٜٔ/ٙ، تفسير ابف كثير ٖٗ٘/ٔٔتفسير الطبري   ينظر ((ٕ
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 مف فرأت مرضت وقد بشر، ألنو -  - ا رسوؿ نفس في القوؿ وأثر
 شاع ما وعرفت أميا، لتمرضيا أبييا بيت إل  وانتقمت تعيده، لـ ما الرسوؿ

 .نفسيا وجع جسميا وجع إل  وانضاؼ فبكت، السوء، قالة مف
 بيتو إل  يعيدىا بأف وىـ ُمفتراة، فرية أنيا إل  -  - النبي واطمأف

 ينزؿ أف في تطمع كانت وما ا، برأىا إذا إال تعود أف أبت ولكنيا الكريـ،
 والقرآف ببراءتيا، يتم  بقرآف نبيو أكـر تعال  ا ولكف ببراءتيا، يتم  قرآف
 ِلمطَّيَّْباتِ  َوالطَّيُّْبوفَ  ِلمطَّيِّْبيفَ  َوالطَّيَّْباتُ ﴿   تعال  في قولو ببراءتيا نزؿ الذي
 .[ٕٙ  النور]﴾ َكِريـ َوِرْزؽٌ  َمْػِفَرةٌ  َلُيـْ  َيُقوُلوفَ  ِممَّا ُمَبرَُّءوفَ  ُأوَلِئؾَ 

 السوء، قالة شيوع عند اإليماف أىؿ عم  يجب ما تعال  ا بيف ولقد
 ِبَأْنُفِسِيـْ  َواْلُمْؤِمَناتُ  اْلُمْؤِمُنوفَ  َظفَّ  َسِمْعُتُموهُ  ِإذْ  َلْوالَ ﴿   قائؿ مف عز فقاؿ
 ﴾ ُمِبيفٌ  ِإْفؾٌ  َىَذا َوَقاُلوا َخْيرًا

   قسماف السوء أخبار تمقي في الناس أف وذلؾ
 فبل الصبلح، عم  أحوالو كؿ ويحمؿ الخير، المؤمف في يظف :أحدهما

 مف ويرى واضح، بيف مبيف إفؾ ىذا  ويقوؿ ويكذبو، عميو، اإلفؾ يقبؿ
 .التكذيب إل  ودافعا الكذب، عم  دليبل المؤمنيف حاؿ في الصبلح

 إلشاعة فينتيزىا نيزة يحسبو لمشيطاف الخاضع وىو :الثاني وال سم
بما  مستيينا بكرامتو ويعبث، ممياتو ويجعمو في المجالس، بو والسمر السوء،
 والعبث الفاسد، الخياؿ نماىا وقد فيشيعيا السوء أخبار ُيَكبّْر وىذا، يقوؿ

 ِبوِ  َلُكـْ  َلْيَس  َما ِبَأْفَواِىُكـْ  َوَتُقوُلوفَ  ِبأَْلِسَنِتُكـْ  َتَمقَّْوَنوُ  ِإذْ ﴿   العابث فقاؿ تعال 
 ما فميس ليـ، شديد توبيخ فيو ﴾ َعِظيـٌ  المَّوِ  ِعْندَ  َوُىوَ  َىيًّْنا َوَتْحَسُبوَنوُ  ِعْمـٌ 

 لممؤمف ينبػي ما -  - بيف وقد، كبيرة جريمة ىو بؿ صػيرة ىنة ارتكبوه
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 َنَتَكمَّـَ  َأفْ  َلَنا َيُكوفُ  َما ُقْمُتـْ  َسِمْعُتُموهُ  ِإذْ  َوَلْواَل ﴿   فقاؿ السوء، خبر تمقيو عند
 الَ  الكامؿ، المؤمف اإلنساف شأف وىذا ﴾ َعِظيـٌ  ُبْيتَافٌ  َىَذا ُسْبَحاَنؾَ  ِبَيَذا

 في يتكمـ كاف إذا وخصوصا يعممو، ال حديث في يخوض أف لنفسو يسمح
 بنت الصديقة عرض في ذلؾ كاف إذا فكيؼ كاف، امرئٍ  أي عرض األعراض،
  أجمعيف لذا قاؿ تعال  الخمؽ خير وزوج الصديؽ،

 لو تدىش الذي الكذب  والبيتاف اإلفؾ، إل  اإلشارة ﴾ َعِظيـٌ  ُبْيتَافٌ  َىَذا﴿ 
 عم  الكذب ىو وىذا معقوؿ، كؿ عف وبعده وغرابتو، لفظاعتو وتتحير العقوؿ
 .-  - ا رسوؿ زوج

 يقبؿ، وال يعقؿ اَل  الذي السوء خبر إليو نقؿ إذا لممؤمف ينبػي ما ىذا
 موضع يجعمو أف بالكامؿ يميؽ اَل  ألنو يردده أال  أوليما. أمراف عميو فيجب

 التكذيب إل  يسارع أف  الثاني. ينطؽ الَ  وفحش يردد، الَ  منكر ألنو أحاديثو،
 مف ومقاـ قومو، بيف الُمفترى عميو مقاـ مف التكذيب أدلة عنده كانت إذا

 وتوأد اإلشاعة في ميدىا األوؿ. ،(ٔ)الكذب  يقؼ وبذلؾ إليو، ينتسب
لمػػا قػػد  ضػػرورة أف يتحمػػ  المسػػمـ بػػالحس النقػػديوالقػػرآف الكػػريـ يعممنػػا 

يسمعو، فميس كؿ ما يسػمع يصػدؽ، وا تعػال  أمرنػا أف نتبػيف ونتثبػت عنػد 
تبػػارؾ حيػػث يقػػوؿ الحػػؽ   تػميػػب حسػػف الظػػفب سػػماعنا لؤلخبػػار والمعمومػػات

ـٌ َواَل ﴿  وتعال   ػَف الظَّػفّْ ِإفَّ َبْعػَض الظَّػفّْ ِإثْػ َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثيػرًا مّْ
ـَ َأِخيػػػِو َمْيتػػػًا  ـْ َأف َيْأُكػػػَؿ َلْحػػػ َتَجسَُّسػػػوا َواَل َيْػتَػػػب بَّْعُضػػػُكـ َبْعضػػػًا َأُيِحػػػبُّ َأَحػػػُدُك

  .[ٕٔ الحجرات ] ﴾ فَّ المََّو َتوَّاٌب رَِّحيـٌ َفَكرِْىُتُموُه َواتَُّقوا المََّو إِ 
وكػػاف ألبػػي أيػػوب األنصػػاري وزوجتػػو موقًفػػا نبػػيبًل تبػػيف فيػػو حسػػف الظػػف 

                                                           

 .وما بعدىا بتصرؼ ٘٘ٔ٘/ٓٔزىرة التفاسير  ((ٔ
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ما وقعػت حادثػة عنػدوذلؾ  التي ما عمـ منيا إال خيرًا، - ك –بالسيدة عائشة 
اإلفؾ واتياـ السيدة عائشة رضي ا عنيا بالفاحشة قاؿ أبو أيوب األنصاري 

-  - ال   يا أـ أيوب لػو أنػؾ مكػاف عائشػة أكنػت فاعمػة   قالػت    المرأتو
فقػد وضػع أبػو أيػوب  (ٔ)   فػوا عائشػة خيػر منػؾ  قػاؿ، وا ما كنت فاعمػة

وزوجتػػػو مػػػا سػػػمعوه مػػػف شػػػائعات فػػػي السػػػياؽ الصػػػحيح السػػػتنتاج األمػػػور 
فػػػبل سػػػيرة وأخػػػبلؽ عائشػػػة تسػػػوغ ليػػػذه ، السػػػميـ ووضػػػعيا فػػػي ميػػػزاف النقػػػد

وخمؽ صفواف بف المعطؿ تسمح لو بػالتجرؤ عمػ  عػرض  صفاتوال ، الشائعة
وسبحاف المدبر لما يكوف فقد جعؿ ا مف األدلػة الماديػة  -  -رسوؿ ا 

 .عمي البراءة المطمقة أنو كاف حصورا
وأكػػد ا عمػػ  المػػؤمنيف عػػدـ تتبػػع المسػػتور وكشػػؼ المخبػػوء فقػػاؿ جػػّؿ 

ـٌ ِإفَّ السَّػْمَع َواْلَبَصػَر َواْلفُػَؤاَد ُكػؿُّ ُأوَلِئػَؾ َواَل َتْقػُؼ َمػا ﴿   شأنو َلػْيَس َلػَؾ ِبػِو ِعْمػ
 .[ٖٙ]اإلسراء   ﴾ َكاَف َعْنُو َمْسُئوؿً 

:  - مػف قػوؿ أو فعػؿ - ااِلتَّْباُع، أى  وال تتبع مػا ال تعمػـ وال يعنيػؾ اْلَ ْاو 
ـْ َتْسػػَمْع،  َقػػاَؿ َقتَػػاَدُة  اَل َتْقػػُؼ  اَل َتُقػػْؿ  رََأْيػػُت َوَأْنػػتَ  ـْ تَػػَر، َواَل َسػػِمْعُت َوَأْنػػَت َلػػ َلػػ

ـْ  ـْ َتْعَم اْلَخػاِطُر النَّْفَسػاِنيُّ  (َواْلُمرَاُد ِبقولػو )َمػا َلػْيَس َلػَؾ ِبػِو ِعْمػـٌ ، َوَعِمْمُت َوَأْنَت َل
َو َأْيًضػػا َوَىػػَذا َأَدٌب ُخُمِقػػيّّ َعِظػػيـٌ، َوُىػػ الَّػػِذي اَل َدِليػػَؿ َعَمْيػػِو َواَل َغَمَبػػَة َظػػفٍّ ِبػػِو.

ػَة التَّْفِرَقػَة َبػْيَف َمرَاِتػِب اْلَخػَواِطِر اْلَعْقِميَّػِة ِبَحْيػُث اَل  ـُ اأْلُمَّ ِإْصبَلٌح َعْقِمػيّّ َجِميػٌؿ ُيَعمّْػ
َـّ ُىػػَو َأْيًضػػا ِإْصػػبَلٌح اْجِتَمػػاِعيّّ  َيْخػػَتِمُط ِعْنػػَدَىا اْلَمْعمُػػوـُ َواْلَمْظُنػػوُف َواْلَمْوُىػػوـُ. ثُػػ

يَقاِع ِفي اأْلَْضرَاِر َواْلَمَياِلِؾ ِمْف َجرَّاِء ااِلْسػِتَناِد َجِميٌؿ ُيَجنّْ  ُب اأْلُمََّة ِمَف اْلُوُقوِع َواإلِْ

                                                           

 .ٜٛٚ/ٖ مسند إسحاؽ بف رىوايو ((ٔ
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  قاؿ اإلماـ مسمـ في مقدمة صحيحو (ٔ) ِإَل  َأِدلٍَّة َمْوُىوَمةٍ 
ْخَماؿِ  ،إِلَماَتِتوِ  َأْحَرى اْلُمطََّرحِ  اْلَقْوؿِ  َعفِ  اإِلْعرَاُض  ِإذِ    ، َقاِئِموِ  ِذْكرِ  َواِ 
  .(ٕ)   َعَمْيو ِلْمُجيَّاؿِ  َتْنِبيًيا َذِلؾَ  َيُكوفَ  الَ  َأفْ  َوَأْجَدرُ 

 يقػػوؿ رسػػوؿ ا، وعنوانػػا لنبيػػو الكػػريـ بػػؿ إف السػػتر مػػف شػػيـ اإلسػػبلـ
-  -  «  َوَمْف َسَتَر ُمْسِمًما َسَتَرُه المَُّو ِفي الدُّْنَيا َواآْلِخَرِة» (ٖ).  

أف يتقػػػي ا تعػػػال  فػػػي نفسػػػو   مػػػف يخترعيػػػا أوناقػػػؿ اإلشػػػاعة فعمػػػ  
أف يتػذكر أنػو محاسػب عمػ  كػؿ كممػة يقوليػا و ويراقبو في كؿ ما يقوؿ ويفعؿ 

أف يتػروى و  ،[ٛٔ  ؽ] ﴾ َعِتيػدٌ  َرِقيػبٌ  َلَدْيوِ  ِإالَّ  َقْوؿٍ  ِمفْ  َيْمِفظُ  َما﴿   تعال قاؿ 
عو أو رؤيتػو ويتثبت في كؿ ما يقوؿ وأف ال ينقؿ إال مػا كػاف متأكػدًا مػف سػما

  .أماـ مف يعمـ السر وأخف  حت  تبرأ ذمتو
وسمعيا وصدقيا متعجؿ أدت إل  ، كـ مف إشاعة أطمقيا مػرضف

ساءة سُ ، والعداوة بيف األصحاب والزمبلء، واألصدقاء حبابتباغض األ ، عمَ وا 
ذلؾ بترؾ يف، مجتمعات متبلحمةو ، متوائمة وتفريؽ جماعات، رسَ وتشتيت أُ 

فيجب عمي  وفرقة دائمة ال تجتمع، ودموعًا ال ترقأ، ال تندمؿجراحًا عميقة 
لتبق  ؛ محاربة ىذه اآلفة الفتاكة واستئصاليا وانتزاعيا مف جذورىا الجميع

األمة متماسكة مترابطة ذات ىدؼ واحد تبني مستقبميا وتقؼ ضد أي أخطار 
اإلشاعة وباء خطير إذا دب في مجتمع مف  ألف، تعترض مسيرتيا

وانييار الروح ، وعدـ االستقرار ،والتوتر ات أشاع فيو جوًا مف القمؽالمجتمع
                                                           

 ٓٓٔ/٘ٔالتحرير والتنوير  ((ٔ
 ٕٕ/ٔ صحيح مسمـ ((ٕ
 .إسناده صحيح عم  شرط الشيخيف، وقاؿ الشيخ شعيب  ٖٜٖ/ٕٔمسند أحمد  ((ٖ
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الوقوع في أعراضيـ مما يكوف لو األثر السيئ عم  األمف ال سيما ، المعنوية
 .المعنويو  الماديواالستقرار 

وىكػذا يبقػ  الػنص القرآنػػي متميػزا باألصػالة والسػػبؽ والػػوص فػي عمػػؽ 
لممشػػكمة وعبلجيػػا بػػؿ قػػدـ ليػػا أفضػػؿ الحمػػوؿ  ىػػذه الظػػاىرة وتشػػخيص دقيػػؽ

وكاف لو منيج واضح في الوقاية والتدابير البلزمة وكػاف ىػذا المػنيج شػموليا 
فقػد ربػ  ا ىػذه ( التطبيؽ)المنيج العممي و  (النظرية)حيث جمع بيف النص 

األمػػػة بالتجػػػارب واالبػػػتبلءات واالختبػػػارات فصػػػيرت مػػػنيـ مجتمعػػػا يشػػػار لػػػو 
وسػػموكا عممػػا وعمػػبل بنػػوع مػػف التربيػػة التجريبيػػة الواقعيػػة التػػي بالبنػػاف خمقػػا 

 وذلػػؾ حفػػرت فػػي القمػػوب ونقشػػت فػػي الصػػدور بقػػرآف يتمػػ  إلػػ  يػػـو القيامػػة
جراء مػف إجػراءات الوقايػة، جانب مف منيج التربية خبػرة و  عمػـ يقػـو عمػ  .وا 

 .[ٗٔ  الممؾ] ﴾ اْلَخِبير المَِّطيؼُ  َوُىوَ  َخَمؽَ  َمفْ  َيْعَمـُ  َأاَل ﴿  البشرية بالنفس
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 املطهة انثاني
 يٌاجيت انقرآٌ نهتنًر انبذني 

وىػػذا النػػوع مػػف التنمػػر يحػػدث بواسػػطة اإليػػذاء الجسػػدي  التنمػػر البػػدني
أو إفسػاد ممتمكػات تخػص شػخص مػا، أو ، بالتعدي والضرب واستخداـ العنؼ

شارات ميينة ومسيئة  .القياـ بهيماءات وا 
وىذا االختبلط يؤدي ، وتبلقييـ ضرورة تفرضيا الحياةإف اختبلط الناس 

؛ ال محالة إلي ِحدة التنافس بيف الناس مف أجؿ تحقيؽ غاياتيـ وأغراضيـ
وسيطرة ، مما يتسبب عف نشوء ظاىرة النزاع الناجمة عف تعارض الرغبات

حب الذات والنزعة الفردية التي ترغب في الظيور واالستعبلء والتي تؤدي 
وال شؾ أف االعتداء ، ي بروز ظاىرة العدواف واإلجراـ في المجتمعبدورىا إل

عمي األنفس واألمواؿ واألعراض مف المفاسد الفردية واالجتماعية لذا جاء 
التشريع اإلليي ليكفؿ سبلمة اإلنساف وتوّعد المعتديف بعقوبات دنيوية 

  .وُأخروية جزاَء ما كانوا يعمموف
، كبيرة في النيي عف اإليذاء بكافة صنوفووالقرآف الكريـ أول  عناية 

والجريمة بكؿ أنواعيا بألفاظ مختمفة كالسيئة واإلثـ ، واالعتداء بكافة أشكالو
َـّ  َنْفَسوُ  َيْظِمـْ  َأوْ  ُسوًءا َيْعَمؿْ  َوَمفْ ﴿   والخطيئة في قولو تعال   المَّوَ  َيْسَتْػِفرِ  ُث

 المَّوُ  َوَكافَ  َنْفِسوِ  َعَم  َيْكِسُبوُ  َفِهنََّما ِإْثًما َيْكِسبْ  َوَمفْ  * َرِحيًما َغُفورًا المَّوَ  َيِجدِ 
َـّ  ِإْثًما َأوْ  َخِطيَئةً  َيْكِسبْ  َوَمفْ  * َحِكيًما َعِميًما  ُبْيتَاًنا اْحَتَمؿَ  َفَقدِ  َبِريًئا ِبوِ  َيْرـِ  ُث
ْثًما   [ٕٔٔ - ٓٔٔ  النساء] ﴾ ُمِبيًنا َواِ 

 َتْعتَػُدوا َواَل ﴿  االعتػداء قػاؿ تعػالي  وجاء النيي صريحا وعامػا فػي حرمػة
فيػذه اآليػػة تحػذير مػف االعتػػداء  [ٜٓٔ  البقػرة] ﴾ اْلُمْعتَػػِديفَ  ُيِحػبُّ  اَل  المَّػوَ  ِإفَّ 
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 .واالعتداء ابتداء بالظمـ
يذاء اآلخريف أصبح المجتمع مثاليا وىػو  ذا خبل المجتمع مف العدواف وا  وا 

فاألمف حاجة إنسانية ممحػة، ومطمػب فطػري ال ؛ المعبر عنو باألمف المجتمعي
مف أىـ مقومات السعادة واالسػتقرار، وأىػـ أسػباب  ألنوتستقيـ الحياة بدونو، 

التقدـ والتحضر والرقي، وىو مطمب تتفؽ عم  أىميتو جميع األمـ والشػعوب، 
وجػب مواجيػة مػا يخػؿ بػو مػف لػذا ؛ واألفراد والمجتمعات، في كؿ زماف ومكاف

 الجة آثاره، وقطع األسباب الداعية إليو.العنؼ، ومع
ولئلسبلـ منيجػو المتفػرد فػي تحقيػؽ األمػف ومكافحػة العنػؼ، فيػو ييػتـ 
 بالجوانب التربوية والوقائية التي تمنع وقوع العنؼ أصبًل، كمػا ييػتـ بالجوانػب

 .(ٔ)وتكراره معاودتو مف وتمنع آثاره، تمحو التي والعقابية، الزجرية
 ألنيػػا اعتػػداء اإلنسػػاف عمػػ  نفسػػو بدايػػة مػػف عتػػداءالقػػرآف اال ـحػػرّ وقػػد 

نمػػا ىػػي ممػػؾ لخالقيػػا وموجػػدىا   قػػاؿ ا تعػػال   ،-  -ليسػػت ممًكػػا لػػو، وا 
ـْ َرِحيًمػا﴿  ـْ ِإفَّ المََّو َكػاَف ِبُكػ َوَمػْف َيْفَعػْؿ َذِلػَؾ ُعػْدَواًنا َوُظْمًمػا  * َواَل َتْقُتُموا َأْنُفَسُك

 .[ٖٓ - ٜٕ]النساء   ﴾ َنارًا َوَكاَف َذِلَؾ َعَم  المَِّو َيِسيرًاَفَسْوَؼ ُنْصِميِو 
ف اعتػػػداءه عمػػػ  غيػػػره أشػػػد أل  ـ اعتػػػداء اإلنسػػػاف عمػػػ  غيػػػرهحػػػرّ كػػػذلؾ 

َواَل َتْقُتُموا ﴿ قاؿ ا تعال    تحريًما، وأعظـ إثًما، وأغمظ عقوبة، وأسوأ عاقبة.
ـَ المَُّو ِإالَّ   [ ٖٖ]اإلسراء   ﴾ ِباْلَحؽّْ النَّْفَس الَِّتي َحرَّ

 َكاْلَجَسدِ  َوَتَواُصِمِيـْ  َوَترَاُحِمِيـْ  َتَوادِّْىـْ  ِفي اْلُمْؤِمِنيفَ  َجَعؿَ  ُسْبَحاَنوُ  المَّوَ  إفَّ 
 َفِهَذا َوالسََّيِر، ِباْلُحمَّ  اْلَجَسدِ  َساِئرُ  َلوُ  َتَداَع  ُعْضوٌ  ِمْنوُ  اْشَتَك  ِإَذا اْلَواِحِد،
 َجِميعَ  َوآَلـَ  اْلَجَسِد، َساِئرَ  َأْتَمؼَ  َفَكَأنََّما ُعْضًوا، اْلَجَسدِ  َىَذا ِمفْ  اِتؿُ اْلقَ  َأْتَمؼَ 

                                                           

 .ٖأثر العمـ الشرعي في مواجية العنؼ والعدواف صػ  ((ٔ
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 َجِميعِ  َأَذى َوِفي اْلُمْؤِمِنيَف، َجِميعَ  آَذى َفَكَأنََّما َواِحًدا ُمْؤِمًنا آَذى َفَمفْ  َأْعَضاِئِو،
 الَِّذيفَ  ِباْلُمْؤِمِنيفَ  النَّاسِ  َعفِ  ُيَداِفعُ  ِإنََّما المَّوَ  َفِهفَّ  النَّاِس، َجِميعِ  َأَذى اْلُمْؤِمِنيفَ 
، ـْ  النَِّبيُّ  َقاؿَ  َوَقدْ  ،(ٔ)اْلَمْخُفوِر  ِإيَذاءُ  اْلَخِفيرِ  َفِهيَذاءُ  َبْيَنُي

-  -«    ؿِ  آَدـَ  اْبفِ  َعَم  َكافَ  ِإالَّ  َحؽٍّ، ِبَػْيرِ  ُظْمًما َنْفٌس  ُتْقَتؿُ  اَل  ِكْفؿٌ  اأْلَوَّ
ؿُ  أِلَنَّوُ  ِمْنَيا؛  .(ٕ) « اْلَقْتؿَ  َسفَّ  َمفْ  َأوَّ

، وال شؾ أف العنؼ والعدواف سموؾ يظير في سموكيات كثير مف البشر
 وكانت أوؿ صور العنؼ بيف ابني آدـ، ويرجع إل  عوامؿ ودوافع تحركو

-  - عندما تقبؿ ا مف أحدىما ولـ يتقبؿ مف اآلخر فقتؿ الخاسر 
 َنَبأَ  َعَمْيِيـْ  َواْتؿُ ﴿   قاؿ تعال  حسدا وظمما -ىابيؿ  -أخاه الرابح  -قابيؿ  -

َبا ِإذْ  ِباْلَحؽّْ  آَدـَ  اْبَنيْ   َقاؿَ  اآْلَخرِ  ِمفَ  ُيَتَقبَّؿْ  َوَلـْ  َأَحِدِىَما ِمفْ  َفُتُقبّْؿَ  ُقْرَباًنا َقرَّ
 َأَنا َما ِلَتْقُتَمِني َيَدؾَ  ِإَليَّ  َبَسْطتَ  َلِئفْ  * اْلُمتَِّقيفَ  ِمفَ  المَّوُ  َيَتَقبَّؿُ  ِإنََّما َقاؿَ  أَلَْقُتَمنَّؾَ 
 َتُبوءَ  َأفْ  ُأِريدُ  ِإنّْي * اْلَعاَلِميفَ  َربَّ  المَّوَ  َأَخاؼُ  ِإنّْي أِلَْقُتَمؾَ  ِإَلْيؾَ  َيِديَ  ِبَباِسطٍ 
ْثِمؾَ  ِبِهْثِمي  َلوُ  َفَطوََّعتْ  * الظَّاِلِميفَ  َجزَاءُ  َوَذِلؾَ  النَّارِ  َأْصَحابِ  ِمفْ  َفَتُكوفَ  َواِ 
  .[ٖٓ - ٕٚ  المائدة] ﴾ اْلَخاِسِريفَ  ِمفَ  َفَأْصَبحَ  َفَقَتَموُ  َأِخيوِ  َقْتؿَ  َنْفُسوُ 

  كما أمر سبحانو بالتعاوف المثمر البناء ال عم  غيره قاؿ تعال 
ْثـِ  َعَم  َتَعاَوُنوا َواَل  َوالتَّْقَوى اْلِبرّْ  َعَم  َوَتَعاَوُنوا ﴿  ِإفَّ  المَّوَ  َواتَُّقوا َواْلُعْدَوافِ  اإلِْ

 .[ٕ  المائدة] ﴾ اْلِعَقابِ  َشِديدُ  المَّوَ 
 ااِلْجِتَماِعيَّةِ  اْلِيَداَيةِ  َأْرَكافِ  ِمفْ  َفُيوَ  َوالتَّْقَوى اْلِبرّْ  َعَم  ِبالتََّعاُوفِ  اأْلَْمرُ  َأمَّا

 َعَم  َبْعًضا َبْعُضُيـْ  ُيِعيفَ  َأفْ  ِديِنيِّا ِإيَجاًبا النَّاسِ  َعَم  ُيوِجبُ  أِلَنَّوُ ؛ اْلُقْرآفِ  ِفي
                                                           

 .ٜٗٔ ػالجواب الكافي لمف سأؿ عف الدواء الشافي ص ((ٔ
 .ٖٖٔ/ٗصحيح البخاري  ((ٕ



 الجزء الثاني - ـٕٕٔٓالتاسع والثبلثوف  بأسيوط / العدد مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة 

  

    

     

 معالجة القرآن الكريم
 لظاهرة التنمر

ٜٕٔ٘ 

، ِديِنِيـْ  ِفي َوَأْقَواًما َأْفرَاًدا النَّاَس  َتْنَفعُ  الَِّتي اْلِبرّْ  َأْعَماؿِ  ِمفْ  َعَمؿٍ  ُكؿّْ  ـْ  َوُدْنَياُى
، َعفْ  َواْلَمَضارَّ  اْلَمَفاِسدَ  ِبَيا َيْدَفُعوفَ  الَِّتي التَّْقَوى َأْعَماؿِ  ِمفْ  َعَمؿٍ  َوُكؿُّ  ـْ  َأْنُفِسِي

ـَ  َوَلِكنَّوُ  َوالتَّْخِمَيِة، التَّْحِمَيةِ  َبْيفَ  ِبَذِلؾَ  َفَجَمعَ  ، التَّْحِمَيةَ  َقدَّ  اأْلَْمرَ  َىَذا َوَأكَّدَ  ِباْلِبرّْ
ْثـِ  َعَم  التََّعاُوفُ  َوُىوَ ؛ ِضدّْهِ  َعفْ  ِبالنَّْييِ   اْلِبرّْ  َعفِ  َيُعوؽُ  َما َوُكؿّْ  ِباْلَمَعاِصي اإلِْ
 َأْعَداءً  َوَيْجَعُمُيـْ  ِبَبْعٍض، َبْعَضُيـْ  النَّاَس  ُيْػِري الَِّذي اْلُعْدَوافِ  َوَعَم  َواْلَخْيِر،

 الدُّْنَيا ِعَقابَ  َيْشَمؿُ  ُىَنا َواْلِعَقابُ  ِبَبْعضٍ  الدََّواِئرَ  َبْعُضُيـُ  َيَتَربَُّص  ُمَتَباِغِضيفَ 
 .(ٔ)َواآْلِخَرِة 

الكػػريـ فػػي ىػػذا السػػياؽ يػػتكمـ عػػف العنػػؼ ويدينػػو إدانػػة شػػديدة والقػػرآف 
وعواقبػو الوخيمػة مثػؿ إزىػاؽ األرواح والنفػوس أو إلحػاؽ ، ويتكمـ عف مآالتػو

ألف الفطرة السميمة تػأب  ذلػؾ ؛ العنؼ وأاألذى بالناس أو اإلفساد في األرض 
العامػػػة أو أو بأحػػػد المرافػػػؽ واألمػػػبلؾ ، هلحػػػاؽ الضػػػرر بالبيئػػػةف، وتنفػػػر منػػػو
  كمػػػػا قػػػػاؿ تعػػػػال ، فكػػػػؿ ىػػػػذا مػػػػف صػػػػور الفسػػػػاد فػػػػي األرض، الخاصػػػػة

 [ٚٚ  القصػػص] ﴾ اْلُمْفِسػػِديفَ  ُيِحػػبُّ  اَل  المَّػػوَ  ِإفَّ  اأْلَْرضِ  ِفػػي اْلَفَسػػادَ  َتْبػػعِ  َواَل ﴿ 
 ا فػهف النػاس، إل  واإلساءة والبػي بالظمـ األرض في اإلفساد تقصد وال أي

  .(ٕ)ووّده  وعونو رحمتو ويمنعيـ المفسديف، يعاقب
الحؽ  المسمـ فعم  بالمساف، أو باليد سواء اإليذاء عف الكريـ القرآف وني 

والبطش، والضرب في غير حؽ، ويصوف نفسو  أف يصوف يده عف السرقة،
َوالَِّذيَف ُيْؤُذوَف اْلُمْؤِمِنيَف َواْلُمْؤِمَناِت ﴿   و قاؿ تعال عف الظمـ، واإلعانة عمي

ْثًما ُمِبيًناِبَػْيِر    [ٛ٘]األحزاب   ﴾ َما اْكَتَسُبوا َفَقِد اْحَتَمُموا ُبْيتَاًنا َواِ 
                                                           

 .ٛٓٔ/ٙتفسير المنار  ((ٔ
 .ٔٙٔ/ٕٓالتفسير المنير لمزحيمي  ((ٕ



 الجزء الثاني - ـٕٕٔٓالتاسع والثبلثوف  بأسيوط / العدد مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة 

  

    

     

 معالجة القرآن الكريم
 لظاهرة التنمر

ٜٕٔٙ 

عػػف اإليػػذاء لجميػػع النػػاس وخػػص مػػنيـ الجػػار  -  -وقػػد نيػػ  النبػػي 
 اِ  َرُسوؿُ  َقاؿَ  ،-  -عف أبي ىريرة وجعؿ عدـ إيذاءه مف شروط اإليماف ف

-  -  «  َْجاَرهُ  ُيْؤذِ  َفبَل  اآْلِخِر، َواْلَيْوـِ  ِباِ  ُيْؤِمفُ  َكافَ  َمف » (ٔ).  
ال عم  العنؼ والشدة والػمظة ، ومنيج اإلسبلـ يقـو عم  الرفؽ والميف

اآلخر  تجاه العنؼ استعماؿ نبذ عم  القائمة والنبوية القرآنية التشريعات مفف
بينيـ والتعايش ، بؿ واإلنسانية جمعاء وتعزيز ميزاف األخوة بيف المسمميف

وسفؾ  بالقتؿ أو بالترويع سواء األرواح عم  االعتداء عف النييب غيرىـ وبيف
عرقيا  أو جنسيتيا أو عقيدتيا كانت أيا اإلنسانية النفس يحمي فاإلسبلـ ،الدماء

ويعد قتؿ الفرد جريمة تعادؿ في بشاعتيا قتؿ أبناء ، إال في حالة العدواف
 َفَكَأنََّما اأْلَْرضِ  ِفي َفَسادٍ  َأوْ  َنْفسٍ  ِبَػْيرِ  َنْفًسا َقَتؿَ  َمفْ  ﴿  تعال  قاؿ ،كميا اإلنسانية

 .[ٕٖ  المائدة] ﴾ َجِميًعا النَّاَس  َأْحَيا َفَكَأنََّما َأْحَياَىا َوَمفْ  َجِميًعا النَّاَس  َقَتؿَ 
 َفَمفِ  ُجْمَمِتِو، ِفي النَّْوعَ  ُيَمثّْؿُ  اْلَواِحدَ  أِلَفَّ ( َجِميًعا النَّاَس  َقَتؿَ  َفَكَأنََّما)
 َنْفُسوُ  َفَتُكوفُ  ِمْثُمُو، أِلَنَّوُ ؛  َكَذِلؾَ  َواِحدٍ  ُكؿّْ  َدـَ  َيْسَتِحؿُّ  َحؽٍّ  ِبَػْيرِ  َدَموُ  اْسَتَحؿَّ 
 َأْحَيا َفَكَأنََّما َأْحَياَىا َوَمفْ ) الدّْيفِ  ِمفَ  َواَل  َذاِتَيا ِمفْ  َلَيا َواِزعَ  اَل  ِباْلَبْػيِ  َضاِرَبةً 
 َكاَنتْ  َمْوتٍ  ِمفْ  ِبِهْنَقاِذَىا َواِحَدةٍ  َنْفسٍ  ِلَحَياةِ  َسَبًبا َكافَ  َوَمفْ  َأْي ( َجِميًعا النَّاَس 
 - اْلَواِحَدةِ  ِإْنَقاذِ  َعَم  َلوُ  اْلَباِعثَ  أِلَفَّ ؛ َجِميًعا النَّاَس  َأْحَيا َفَكَأنََّما َعَمْيوِ  ُمْشِرَفةً 
ْنَساِنيَّةِ  اْلَحَياةِ  ِقيَمةِ  ةُ َوَمْعِرفَ  َوالشََّفَقةُ  الرَّْحَمةُ  َوُىوَ   ِعْندَ  َواْلُوُقوؼُ  َواْحِترَاُمَيا، اإلِْ
رُ  اَل  َكَذِلؾَ  َكافَ  َوَمفْ ، ُحُقوِقَيا ِفي الشَِّريَعةِ  ُحُدودِ   ُحُقوؽِ  ِمفْ  َحؽٍّ  ِفي ُيَقصّْ
 َفاآْلَيةُ  ُمَتَوادّْيَف، ُمَتَحابّْيفَ  ِإْخَواًنا َبؿْ  ُمَتَعاِوِنيَف، النَّاُس  َوَعاَش ، َعَمْيوِ  اْلَبَشرِ 
 َواتَّْقاِئوِ  َحَياِة اْلَجِميِع، َعَم  ِمْنُيـْ  ُكؿٍّ  َوِحْرصِ  اْلَبَشرِ  َوْحَدةِ  ِمفْ  َيِجبُ  َما ُتَعمُّْمَنا

                                                           

 إسناده صحيح عم  شرط الشيخيف.وقاؿ الشيخ شعيب   ،ٗٙ/ٖٔمسند أحمد  ((ٔ
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 .(ٔ)اْلَجِميِع  ِلُحْرَمةِ  اْنِتَياؾٌ  اْلَفْردِ  ُحْرَمةِ  اْنِتَياؾَ  أِلَفَّ ؛ َفْردٍ  ُكؿّْ  َضَررَ 
وقد بمع اإلسبلـ في نييو عف االعتداء عم  النفوس إل  حػد النيػي عػف 

غير مطمئف  مقامومجرد ترويع وتخويؼ المسمـ المؤمف وجعمو غير آمف في 
 (ٕ) «ُمْسػِمًما  ُيػَروّْعَ  َأفْ  ِلُمْسػِمـٍ  َيِحػؿُّ  اَل  »  -  - اِ  َرُسػوؿُ  َقاؿَ ، عم  روحو
 َأَشػارَ  َمػفْ »  وفي حديث آخر  ،(ٖ)ولو ىازال لما فيو مف اإليذاء   قاؿ المناوي

فْ ، َيَدَعػوُ  َحتَّ ، َتْمَعُنوُ  اْلَمبَلِئَكةَ  َفِهفَّ ، ِبَحِديَدةٍ  َأِخيوِ  ِإَل  ػِو  َأَخػاهُ  َكػافَ  َواِ  أَلِبيػِو َوُأمّْ
» (ٗ).  

  فػي خطبػة الػوداع -  -قػوؿ وىذا نبي الرحمة وعنواف الرفؽ والميف ي
 َشػْيِرُكـْ  ِفػي، َىػَذا َيػْوِمُكـْ  َكُحْرَمةِ ، َحرَاـٌ  َعَمْيُكـْ  َوَأْعرَاَضُكـْ  َوَأْمَواَلُكـْ  ِدَماَءُكـْ  ِإفَّ » 
  .(٘) «اْلَػاِئَب  الشَّاِىدُ  َفْمُيَبمّْعِ ، َىَذا َبَمِدُكـْ  ِفي، َىَذا

ديف السبلـ والرحمػة والمحبػة واألمػف واألمػاف والتعػاوف بػيف  واإلسبلـ ىو
والقػرآف ، بني البشر، وعدـ البػػي والظمػـ، وعػدـ اإلكػراه، حتػ  فػي أمػر الػديف
أوفػػ  ىػػذا الكػػريـ سػػبؽ كػػؿ األنظمػػة والقػػوانيف طريقػػة وأسػػموبا ونوعػػا وىػػدفا و 

المسػمـ أف ويجػب أف يتػذكر  الموضوع حقػو فػي المعالجػة الوقائيػة والعبلجيػة.
 اْلُمْسػِمُموفَ  َسػِمـَ  َمػفْ  اْلُمْسػِمـُ  -  -ما قالو المعصػـو -ىو  - المسمـ الحؽ

  .(ٙ)ىو مف سمـ لسانو ويده َوَيِدهِ  ِلَساِنوِ  ِمفْ 
  

                                                           

 .ٕٛٛ/ٙتفسير المنار  ((ٔ
 ، وقاؿ الشيخ شعيب  إسناده صحيح.ٖٙٔ/ٖٛمسند أحمد  ((ٕ
 .ٖٕٕٛ/ٜ عوف المعبود ((ٖ
 .ٖٖ/ٛصحيح مسمـ  ((ٗ
 .ٛٓٔ/٘صحيح مسمـ  ((٘
 .ٛٗ/ٔصحيح مسمـ  ((ٙ
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 املطهة انثانث
 يم األدًار ملٌاجيت ظاىرة انتنًرتكا

 نظرا النطاؽ واسع عالمي باىتماـ حظيت التي المشكبلت مف التنمر يعد
 العالـ، بأنحاء المدارس جميع في وتزايدا انتشارا العنؼ أنواع أكثر لكونو

فبلبد مف وضع الحموؿ البلزمة ، التعمـ عممية عم  السمبية آثاره وانعكاس
لعبلج ىذه الظاىرة بطرؽ شتي فتكاتؼ األدوار وتعاضدىا وتكافؿ الجيود 

بأسره فالكؿ  ألف التنمر قضية المجتمع؛ كفيمة بتخفيؼ حدة ىذه الظاىرة
 المدرسي المجتمع وبخاصة ،المجتمع عند شروره لدفع المسؤولية في شركاء

 ىذا أف النفس عمماء ويرى الذي تكثر فيو سموكيات وأعراض التنمر
 عمـ) يف عميو يطمؽ الذي وىو ،االنحراؼ مف نوع إل  يتحوؿ قد السموؾ
 يفنبالقوا االصطداـ يعني والذي لممجتمع، المضاد السموؾ (الشخصية نفس

 .ىذه األدوار مف اآلخريف مع التوافؽ وعدـ العامة واألعراؼ االجتماعية
  :األسرةدور  :أوال

  بما أف األسرة ىي المبنة األول  لممجتمع يتعيف عمييا اآلتي
 وزرع الصػر، منذ لدييـ العقيدة وتقوية بناءلؤل الديني الوازع تقوية -ٔ

 والمحبة واالحتراـ والمساواة كالتسامح األطفاؿ قمب في اإلنسانية خبلؽألا
 َأيَُّيا َيا ﴿  تعال  قاؿ وغيرىا الضعيؼ ومساعدة والتعاوف والتواضع

 َمبَلِئَكةٌ  َعَمْيَيا َواْلِحَجاَرةُ  النَّاُس  َوُقوُدَىا َنارًا َوَأْىِميُكـْ  َأْنُفَسُكـْ  ُقوا آَمُنوا الَِّذيفَ 
  التحريـ] ﴾ ُيْؤَمُروفَ  َما َوَيْفَعُموفَ  َأَمَرُىـْ  َما المَّوَ  َيْعُصوفَ  اَل  ِشَدادٌ  ِغبَلظٌ 

ٙ]. 
 الجزاء فهف وبػييـ؛ أوالدىـ عدواف كؼ لعدـ السيئة العاقبة مف لتحذيرا -ٕ

 .الخمؽ وتجارب الشرعية النصوص ذلؾ عم  تدؿ كما العمؿ جنس مف
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 مع ،األطفاؿ لدى الشخصية وقوة والكبرياء بالنفس الثقة عوامؿ تعزيز -ٖ
 العنؼ عف بعيداً  صحية ظروؼ في األبناء تربية عم  الحرص

ػر منذ وسموكّياتيـ األبناء، ُمراقبة مع ،واالستبداد  .(ٔ) الصّْ
 وترؾ معيـ الدائـ والتواصؿ الصػر منذ األبناء مع صداقة عبلقة بناء -ٗ

 .األىؿ إل  لمجوء بالراحة يشعروا لكي دائمًا، مفتوحاً  الحوار باب
 عم  معو والوقوؼ بيدوء المتنمر الطفؿ مناقشة األىؿ عم  يتوجب -٘

 وعمييـ صحيح غير سموؾ أنو وتوضيح ىكذا، يتصرؼ جعمتو التي األسباب
  .لو الُمعرض الطفؿ عم  وانعكاسو السموؾ ىذا نتائج شرح أيضاً 

 األبناء مراقبة مع ،العنيفة التمفزيونية لمبرامج الطفؿ مشاىدة في التحكـ -ٙ
 عبلمات ألي واالنتباه االجتماعي التواصؿ ووسائؿ اإلنترنت عم 
 .عادية غير

إيجاد بيئة اجتماعية جيدة لمطفؿ مف خبلؿ انتقاء صحبة صالحة تعينو  -ٚ
توجيو  يف عميؽ أثر الخاصة ممصداقاتف الخمؽ، وحسف الخير، فعؿ عم 

 قرآفال ُعن  وقد بالمجتمع الفرد عبلقة في ميمة نتائج وليا ،والعقؿ النفس
  أو ضررىا عمي الشخص قاؿ تعال ، وبياف مردود نفعيا الصبلت بيذه
ءُ  ﴿  قاؿو  [ٚٙ  الزخرؼ] ﴾ اْلُمتَِّقيفَ  ِإالَّ  َعُدوّّ  ِلَبْعضٍ  َبْعُضُيـْ  َيْوَمِئذٍ  اأْلَِخبلَّ

اِلحِ  الَجِميسِ  َمَثؿُ »  -- ا رسوؿ السَّْوِء، َكَمَثِؿ َصاِحِب  َوالَجِميسِ  الصَّ
الَحدَّاِد، اَل َيْعَدُمَؾ ِمْف َصاِحِب الِمْسِؾ ِإمَّا َتْشَتِريِو، َأْو َتِجُد الِمْسِؾ َوِكيِر 

 .(ٕ)«ِريَحُو، َوِكيُر الَحدَّاِد ُيْحِرُؽ َبَدَنَؾ، َأْو َثْوَبَؾ، َأْو َتِجُد ِمْنُو ِريًحا َخِبيَثةً 
                                                           

 .ٙٗٔ ػص سيكولوجية التنمر ((ٔ
 .ٔٗٚ/ٕصحيح البخاري   ((ٕ
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 بالبرامج لؤلفراد الخاصة والقدرات الطاقات واستثمار الفراغ تجنب -ٛ
 .بالنفع عمييـ تعود التي واألنشطة

  التنمر: مواوةة في المدرسة دور :ثانيا

إف المجتمعػػػات الحديثػػػة اتجيػػػت بوظيفػػػة المدرسػػػة مػػػف مجػػػرد مؤسسػػػة 
إلػػ  مؤسسػػة تعميميػػة ذات وظيفػػة اجتماعيػػة مسػػايرة لتطػػورات الحيػػاة  لمتعمػػيـ

االجتماعيػػة كمػػا أصػػبحت المدرسػػة توصػػؼ بأنيػػا مجتمػػع صػػػير وبأنيػػا أحػػد 
االجتماعية يدرب طبلبو عمػ  العمػؿ المحمػي وعمػ  تحمػؿ المسػؤولية األجيزة 

صػبح بعضػيـ أوفكػرة الحػؽ والواجػب بػؿ ، حيث يتمثؿ التبلميػذ معنػ  القػانوف
البيئػة  ودراسػة المجتمػع خدمػة عم  تقـو تنظيمية مؤسسة بأنيا المدرسة يصؼ

ىػػي  والتعػػرؼ عمييػػا ألف المؤسسػػة الوحيػػدة التػػي تػػرتبط بجميػػع أفػػراد البيئػػة
المدرسة وىكذا تطورت وظيفة المدرسة كمؤسسة اجتماعية إل  المساىمة في 

وأتاحت لآلبػاء واألميػات أف ، أعماؿ المجتمع الكبير بعد أف كانت منعزلة عنو
 .(ٔ)يدخموىا ليتشاوروا في مصالح أبنائيـ ومصالح المدرسة

وىي ؛ ومف أبرز مقومات عمؿ المدرسة وظيفة الضبط االجتماعي -ٔ
تسع  المدرسة لضبط عبلقة الطالب  تجمع بيف المنزؿ والمدرسةخاصية 

مع تطبيؽ العقوبات ؛ وفؽ أنظمة ولوائح تضمف الحقوؽ والواجبات
  .الجزائية لمطبلب لخرؽ القواعد أو السموؾ غير المنضبط

 أمنة بيئة فيي المدرسة داخؿ لئليذاء التعرض مف طفؿ كؿ حماية يجب -ٕ
 وىادئة.

 عدـ يضمف مما الطبلب عم  واإلشراؼ الرقابة تكثيؼ المدرسة عم  -ٖ
                                                           

 .ٙٔعبد التواب يوسؼ صػ  ،تنمية ثقافة الطفؿ ((ٔ
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 والتواصؿ الدائـ بيف إدارة المدرسة والذعر والخوؼ لمتنمر تعرضيـ
 .واألسرة

 ممماً  يكوف أفو  لمطبلب، الفعمية القدوة ىو أنو يدرؾ أف المعمـ عم  -ٗ
 الطبلب. بيف النزاعات وحؿ التواصؿ بميارات

 وذلؾ مف خبلؿ قضايا التنمر، مفيـو التنمر في المناىج الدراسية إدراؾ -٘
ومناقشتيا في منيج دراسي وذلؾ بيدؼ زيادة الوعي لدي الطبلب عف 

، وكيفية إدراؾ الطالب عبلقتو باآلخريف، التنمر وأساليب مكافحتو
  .وتوضيح أسباب التنمر واآلثار الضارة المترتبة عميو

 المدارس في والنفسييف االجتماعييف والمرشديف المعمميف إل  االستماع -ٙ
 .بآرائيـ واألخذ معيـ الدورية المقاءات عم  والحرص

(ٔ)إعداد البرامج السموكية لتعديؿ السموؾ المعوج لدي الطالب وتقويمو -ٚ
. 

 :المؤسساب اإلعالمية الرسمية :ثالثا

 والدينية التعميمية البرامج بث عم  العمؿ التمفزيونية المحطات عم  -ٔ
 .العنيفة البرامج وتجنب اليادفة والوثائقية

 فييا ينخرط التي اإللكترونية واأللعاب العنيفة الكرتوف أفبلـ إبداؿ -ٕ
توفير األلعاب التي مف ىدفيا تحسيف القدرات مع  الصػير المراىؽ
 لدى األفراد والبعد عف األلعاب العنيفة. العقمية

  :المؤسساب الدينية :راباا

لعممػػاء الػػديف دور فػػي غايػػة األىميػػة فػػي توعيػػة المجتمػػع بكػػؿ أصػػنافو 
وجميع أعماره في توعية المجتمع بالعواقب الوخيمة ليذا السموؾ الذي يجافي 

وحػػب اآلخػػريف ، والتسػػامح، يػػدعو إلػػي الرفػػؽحقيقػػة اإلسػػبلـ وجػػوىره الػػذي 
                                                           

 بتصرؼ. ٚٗٔسيكولوجية التنمر صػ  ((ٔ
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، والرحمة، والتعاوف، والسبلـ، ومراعاة حقوؽ المسمميف منيـ وغير المسمميف
وغيػر ذلػؾ ، والبعد عف الظمـ واالعتػداء والبعػد عػف الحكػـ بػاألىواء الشخصػية

مما يدعـ األمف والحب والعدالة بالمجتمعػات والسػيما اإلسػبلمية فاإلسػبلـ ىػو 
، وبيػاف أف األخػبلؽ ىػي عنػواف الرسػالة الخاتمػة، ديف السبلـ والعدؿ والحرية

تعزيػػز الثقافػػة الدينيػػة فػػػي ؽ مػػع والنبػػي ىػػو المثػػاؿ التطبيقػػي ليػػذه األخػػبل 
وممػػا يؤكػػد  المنػاىج التعميميػػة مػػف االبتػػدائي وحتػػ  الجامعػػة فػػي معظػػـ الػػببلد

ذلؾ قيػاـ األزىػر الشػريؼ بػدوره الرائػد ليػذه األمػة بتػدريس عمػـ األخػبلؽ فػي 
قامة المؤتمرات والندوات والعديػد مػف المقػاءات اإلعبلميػة لمتوعيػة ، المدارس وا 

 .شامؿ ىرة مف منظور إسبلميبمخاطر ىذه الظا
  :المؤسساب الرياضية :لامسا

إف لمرياضة دور ميـ في تفريع الطاقػة لػدي األطفػاؿ والشػباب وتحويميػا 
  إلي طاقة إيجابية فيتعيف عم  ىذه المؤسسات اآلتي

والصحية  العقمية القدرات تحسيف ىدفيا مف التي مبلعب واألنديةال توفير -ٔ
 .العنيفة األلعاب عف والبعد األفراد لدى والبدنية

 البدنية قوتيـ لتعزيز النفس عف الدفاع رياضات عم  األطفاؿ تدريب -ٕ
 عف الدفاع ىو منيا اليدؼ بأف التأكيد مع بأنفسيـ، وثقتيـ والنفسية
(ٔ)اآلخريف عم  والعنؼ القوة ممارسة وليس فقط النفس

. 
 المؤسساب التشرياية والتنايذية  :سادسا

 التنمر ممارسي لمعاقبة صارمة قوانيف وضع الحكومات عم  يتوجب -ٔ
 .أشكالو بكافة

                                                           

 بتصرؼ. ٖٛ ػأسباب اإلرىاب والعنؼ والتطرؼ ص ((ٔ
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 األضرار عف وتعويضيـ التنمر عمييـ الممارس األفراد حقوؽ حماية -ٕ
 .ليا تعرضوا التي الجسدية أو النفسية

 األسرة حماية ومؤسسات اإلنساف حقوؽ ومنظمات الحكومات عم  -ٖ
 وأشكالو التنمر سموؾ حوؿ األعمار لكافة توعية حمبلت إطبلؽ واألطفاؿ
 وعبلجو. منو والوقاية معو التعامؿ وطرؽ

 األمومةو  لمطفولة القومي المجمس في متمثمة المصرية الدولة قامت -ٗ
 بتدشيف المدني المجتمع ومنظمات اليونيسيؼ منظمة مع بالتعاوفو 

 القضاء الحممة ىذه مف الػرض ()#أنا_ضد_التنمر عنواف تحت حممة
  .خاص بوجو المدرسي التنمرو  عاـ بوجو التنمر ظاىرة مف
 مختصر ىاتؼ رقـ األمومةو  لمطفولة القومي المجمس خصص وقد
 مف األسبوع أياـ طواؿو  اليـو مدار عم  التنمر شكاوى لتمق  ٓٓٓٙٔ
 األخصائييف مف متخصصيف طريؽ عف ليـ اإلرشادو  النصح توجيوو  المواطنيف
 .المشكبلت مف النوع ىذا مع التعامؿ كيفية حوؿ واالجتماعييف النفسييف
 أفو  البد ليا عبلج أي أفو  التنمر ظاىرة بخطورة التذكير ينبػي ختاًماو 
 استراتيجية وفؽ التدخؿ قبؿ ،المعنية الحاالت أو لمحالة دقيؽ تشخيص يسبقو

 تربوي حبذا لو كانت ىذه االستراتيجية تحمؿ سمات مشروعو  ،واضحة المعالـ
 .(ٔ) وفؽ مقاربة شمولية لمعالجة الظاىرة مف جميع الزوايا ،متكامؿ

وىذا البحث الموجز عممنا أف القرآف  السريعة مع القرآف،نظرة بعد ىذه ال
 الكريـ لـ يترؾ جانًبا مف جوانب الحياة إال ىدى فييا إل  الصراط المستقيـ

 .عميو فسبحاف مف أنزلو وصم  ا عم  مف أنزؿ
  

                                                           

(1) www.new-educ.com 
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 اخلامتت
 اهلل حسنيانسأل 

لػو الحمػد ، وبفضػمو تنػاؿ الػدرجات، الحمد  الذي بنعمتو تتـ الصالحات
 .إنو الكريـ الجواد، َيُمف بالتوفيؽ ثـ يثيب عميو، الكثير والشكر الكبير

البحػػث المتواضػػع والػػذي جػػاء بهنجػػاز ىػػذا ؛ فقػػد تػػـ فضػػمو وعظمػػت منتػػو
 .(ماالوة ال رآن الكريم ل اهرة التنمر) بعنواف 

 :وكان من أهم النتائج التي توصت إليةا الباحث ما يلي

، القػػػػرآف الكػػػػريـ لممشػػػػكبلت المعاصػػػػرة تسػػػػميط الضػػػػوء عمػػػػ  معالجػػػػة (ٔ)
 ألنػػػو يفسػػػر القػػػرآف؛ تجديػػػدياً  مممحػػػايعتبػػػر  وبخاصػػػة ظػػػاىرة التنمػػػر

 بمنطوقو ومفيومو مراعيا اإلدراؾ والشموؿ لكؿ آياتو. 
 ،التنمػر( ظػاىرة) وانتشرت ظيرت التي الخطيرة االجتماعية الظواىر مف (ٕ)

واإليػػذاء المفظػػي أو ، وىػو عبػػارة عػػف شػكؿ مػػف أشػػكاؿ العنػؼ والعػػدواف
أو مجموعة لفرد آخر أو مجموعة أخري بقصد ، الجسدي مف خبلؿ فرد

السخرية واالستيزاء مع استمرار سياسة التيديد والتخويػؼ مػف الطػرؼ 
  .نمر عميوأو الُمتَ  (الضحية)إلي الطرؼ اآلخر  (المتنمر)األوؿ 

إال أنػو حادثػة ، وأشػكاؿ مختمفػة، يحدث التنمر بصور عديدة في حياتنػا (ٖ)
متكػػررة بشػػكؿ خػػاص بػػيف طػػبلب المػػدارس، وتحولػػت بسػػبب تضػػخميا 
اليائؿ؛ إل  قضية نفسػية يجػب حميػا ألنيػا توِقػع ضػحيتيا فػي مشػاكؿ 

  .نفسية كبيرة
الظػػػروؼ ، الظػػػروؼ األسػػػرية؛ منيػػػا ة ومتنوعػػػةيػػػدالتنمػػػر عد أسػػػباب (ٗ)

 التػػأثر بػػػاإلعبلـ بكافػػة صػػػورهو  ،ومرضػػػية أسػػػباب نفسػػية، االجتماعيػػة
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  .خاصة المرئية منوو 
، وغيػر مباشػر، الّمفظي وقد يكوف مباشر التنمر  التنمرمف أشير أنوع  (٘)

 .التنمر اإللكترونيو ، نيالتنمر البدو 
، العمػؿ، سػرةاألو ، الدراسػة التنمػر فػي أمػاكف؛ كثيػرة منيػا أماكف التنمػر (ٙ)

أو  أبػػرز أمػػاكف التنمػػر ولكػػف ال يخمػػو أيضػػا أف يكػػوف فػػي الطريػػؽ ىػػذه
المواصبلت أو أماكف الشراء والبيع ألف التنمر سموؾ والسػموؾ ال يمكػف 

  .حصره في مكاف بؿ العبرة بمستخدمو أينما ُوجد
إلػػػ  مشػػػاكؿ  يػػػؤديلمتنمػػػر أنػػػو المخػػػاطر الضػػػارة السػػػيئة و  اآلثػػػارمػػػف  (ٚ)

 المػػدى الطويػػؿ كاالكتئػػاب والشػػعوروسػػموكية عمػػ  ، وعاطفيػػة، نفسػػية
الفشػػؿ و تػدني القػػدرة الدراسػية  مػػع واالنطوائيػة والقمػػؽ والكآبػة، بالوحػدة

  .في أداء الواجبات
اتخػػػذ القػػػرآف الكػػػريـ مػػػنيج الوقايػػػة الػػػذي يقػػػي الفػػػرد والمجتمػػػع مػػػف  (ٛ)

  .األمراض االجتماعية الخطيرة قبؿ أف يحتاج إلي العبلج
ألصػػالة والسػػبؽ والػػوص فػػي عمػػؽ ىػػذه يبقػ  الػػنص القرآنػػي متميػزا با (ٜ)

والتشػػخيص الػػدقيؽ لممشػػكمة وعبلجيػػا بػػؿ قػػدـ ليػػا ، (التنمػػر) الظػػاىرة
؛ والتػػدابير البلزمػػة، أفضػػؿ الحمػػوؿ وكػػاف لػػو مػػنيج واضػػح فػػي الوقايػػة
والمػػنيج (، النظريػة)وكػاف ىػذا المػنيج شػموليا حيػػث جمػع بػيف الػنص 

  .(التطبيؽ) العممي
وأسػػباب التنمػػر المفظػػي المباشػػر ويشػػمؿ  عػػالج القػػرآف الكػػريـ دواعػػي (ٓٔ)

  .الحكيـ الذكر مف مواضع عدة في باأللقاب التنابزو  ،واالستيزاء السخرية
عالج القرآف الكػريـ دواعػي وأسػباب التنمػر المفظػي غيػر المباشػر الػذي  (ٔٔ)
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والنميمػػة ونشػػر الشػػائعات الكاذبػػة والػػتيـ الباطمػػة  يشػػتمؿ عمػػي الػيبػػة
 .كتابو الحكيـوذلؾ في مواضع عده مف 

الشػائعات ومنػع خطرىػا  القواعػد واألسػس لمواجيػة الكػريـ القػرآفوضع  (ٕٔ)
عف األفراد والمجتمعػات عمػ  النحػو الػذي تعجػز أمامػو كػؿ األطروحػات 

الوضػعية والمواثيػؽ بػؿ والقػوانيف ، الفكرية واالجتيادات العقمية النظرية
أو وأدىػػا قبػػؿ أف تشػػيع ، األخبلقيػة والحقوقيػػة لمحاولػػة حصػػار الشػائعة

وذلػػػؾ عبػػػر منظومػػػة ثبلثيػػػة المػػػنيج واألبعػػػاد وىػػػي  ، بػػػيف المجتمػػػع
 .(التبيف أو التثبت، الحذر، اليقظة)

ويتمثػؿ فػي ، القرآف الكريـ أول  عناية كبيػرة لموقايػة مػف التنمػر البػدني (ٖٔ)
والجريمػػة ، واالعتػػداء بكافػػة أشػػكالو، بكافػػة صػػنوفو النيػػي عػػف اإليػػذاء

 .واإلثـ والخطيئة، بكؿ أنواعيا بألفاظ مختمفة كالسيئة
منيجػػو المتفػػرد فػػي تحقيػػؽ األمػػف ومكافحػػة العنػػؼ، فيػػو ييػػتـ  لمقػػرآف (ٗٔ)

بالجوانػػب التربويػػة والوقائيػػة التػػي تمنػػع وقػػوع العنػػؼ أصػػبًل، كمػػا ييػػتـ 
تمحػػو آثػػاره، وتمنػػع مػػف معاودتػػو  بالجوانػػب الزجريػػة والعقابيػػة، التػػي

 .وتكراره
  :التوصياب :ثانيا

البد مف وضع الحموؿ البلزمة لعبلج ىذه الظػاىرة بطػرؽ شػتي فتكػاتؼ  (ٔ)
ألف ؛ األدوار وتعاضدىا وتكافؿ الجيود كفيمة بتخفيؼ حدة ىذه الظػاىرة

التنمر قضية المجتمع بأسره فالكؿ شركاء فػي المسػؤولية لػدفع شػروره 
فكؿ يقػـو بػدوره المنػوط بػو ، وبخاصة المجتمع المدرسي، عف المجتمع
المؤسسػػات وكػػذلؾ ، التنمػػر مواجيػػة فػػي المدرسػػةو  األسػػرة بدايػػة مػػف

https://islamonline.net/sahem/10806
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المؤسسػػػػػات و ، الرياضػػػػػيةو  الدينيػػػػػة سػػػػػةالمؤسو  اإلعبلميػػػػػة الرسػػػػػمية
  .لمتصدي وعبلج ىذه الظاىرة التشريعية والتنفيذية

يػة فػي إظيػار معالجػة أف ييتـ الدارسػوف والمختصػوف بالدراسػات القرآن (ٕ)
القػرآف الكػػريـ لمظػواىر االجتماعيػػة والقضػايا المعاصػػرة لمتأكيػد عمػػ  أف 
القػػػرآف لػػػػو أفضػػػػمية السػػػػبؽ فػػػػي الوقايػػػػة مػػػػف ىػػػػذه اآلفػػػػات النفسػػػػية 

لػـ يتػرؾ جانًبػا مػف جوانػب الحيػاة  -جّؿ مف أنزلػو  -و أنواالجتماعية و 
  .إال ىدى فييا إل  الصراط المستقيـ

وقػػد بػػذلت جيػػدي قػػدر ، عمػػي التمػػاـ بعػػد نعمػػة اإلسػػبلـىػػذا والحمػػد  
فمػا كػاف فيػو مػف صػواب فمػف ا ومػا ، وحاولػت بمقػدور طػاقتي، استطاعتي

والصػػبلة ، الػفػػور الػػرحيـ -سػػبحانو -كػػاف فيػػو مػػف زلػػؿ فميػفػػر ا لػػي إنػػو 
  .وعمي آلو وصحبو أجمعيف، والسبلـ عمي المبعوث رحمة لمعالميف

 «أحمد المصري  » لادم ال رآن الكريم
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 املصادر ًاملراجغ
  (.جؿ مف أنزلو)القرآف الكريـ  
دار ، وىبػة الزحيمػي /د، التفسير المنيػر فػي العقيػدة والشػريعة والمػنيج -ٔ

 .ىٛٔٗٔ الثانيةط   ،دمشؽ، الفكر المعاصر
لعبػد العزيػز بػف صػالح  أثر العمـ الشػرعي فػي مواجيػة العنػؼ والعػدواف -ٕ

 .عم  موقع وزارة األوقاؼ السعوديةالكتاب منشور ، الفوزاف
 .بيروت ،المعرفة دار ،الػزالي حامد أبي اإلسبلـ لحجة الديف عمـو إحياء -ٖ
العزيػػز  عبػػد بنػػت ألسػػماء تحميميػػة دراسػػة والتطػػرؼ والعنػػؼ اإلرىػػاب أسػػباب -ٗ

 .ـٕٛٔٓ موقع اإلسبلـ، الحسيف
 ،األردف، عمػاف، دار الفرقػاف لمنشػر والتوزيػع، أحمد نوفػؿد/  ،اإلشاعة -٘

 .ـٜٚٛٔ ىٚٓٗٔ الثالثةط  
تحقيػػػؽ  ، البػػػف الممقػػػف سػػػراج الػػػديف اإلعػػػبلـ بفوائػػػد عمػػػدة األحكػػػاـ -ٙ

دار العاصػمة لمنشػر والتوزيػع، المممكػة ، عبدالعزيز بف أحمد بف محمػد
 .ـٜٜٚٔ ىٚٔٗٔط  األول   ،العربية السعودية

لمجػػد الػػديف أبػػو طػػاىر  بصػػائر ذوي التمييػػز فػػي لطػػائؼ الكتػػاب العزيػػز -ٚ
المجمػس ، تحقيػؽ  محمػد عمػي النجػار، محمد بف يعقػوب الفيروزآبػادى

، لجنػػػة إحيػػػاء التػػػراث اإلسػػػبلمي، القػػػاىرة، األعمػػػ  لمشػػػئوف اإلسػػػبلمية
 ـ.ٜٜٙٔى ٙٔٗٔ

تحقػؽ  مجموعػة ، تاج العروس مف جػواىر القػاموس لمرتضػ  الزَّبيػدي -ٛ
  .دار اليداية، مف المحققيف

تحرير المعن  السديد وتنوير العقؿ الجديد مف تفسير ) التحرير والتنوير -ٜ
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 -الدار التونسػية لمنشػر ، لمطاىر بف عاشور التونسي(، الكتاب المجيد
 .ىٜٗٛٔ، تونس

 (المحػػػػرر الػػػػوجيز فػػػػي تفسػػػػير الكتػػػػاب العزيػػػػز) تفسػػػػير ابػػػػف عطيػػػػة -ٓٔ
السبلـ تحقيؽ  عبد، ألبي محمد عبدالحؽ بف غالب بف عطية األندلسي

 .ىٕٕٗٔ األول ط   ،بيروت ،دار الكتب العممية، عبد الشافي محمد
بػف كثيػر  ألبي الفداء إسػماعيؿ (تفسير القرآف العظيـ)تفسير ابف كثير  -ٔٔ

 ،دار طيبة لمنشر والتوزيػع، تحقيؽ  سامي بف محمد سبلمة، الدمشقي
 ـ.ٜٜٜٔى ٕٓٗٔ الثانيةط  

الػػرازي ألبػي عبػػد ا ( مفػاتيح الػيػػب أو التفسػير الكبيػػر) تفسػير الػػرازي -ٕٔ
 ،دار إحيػػػاء التػػػراث العربػػػي، الممقػػب بفخػػػر الػػػديف الػػػرازي خطيػػػب الػػػري

 .ىٕٓٗٔ الثالثةط   ،بيروت
 ،لمحمػػػد بػػػف جريػػػر( جػػػامع البيػػػاف فػػػي تأويػػػؿ القػػػرآف) تفسػػػير الطبػػػري -ٖٔ

ط   ،مؤسسػة الرسػالة، تحقيػؽ  أحمػد محمػد شػاكر، أبي جعفػر الطبػري
 ـ.ٕٓٓٓى ٕٓٗٔاألول  

، لمحمػػد رشػػيد بػػف عمػػي رضػػا( الحكػػيـتفسػػير القػػرآف ) تفسػػير المنػػار -ٗٔ
 ـ.ٜٜٓٔسنة النشر  ، الييئة المصرية العامة لمكتاب

األولػػػ  ط   ،دمشػػػؽ ،دار الفكػػػر، الزحيمػػػي وىبػػػةد/  ،التفسػػػير الوسػػػيط -٘ٔ
 .ىٕٕٗٔ

 ،محمػد سػيد طنطػاويد/  اإلمػاـ األكبػر، التفسير الوسػيط لمقػرآف الكػريـ -ٙٔ
 .ـٜٜٚٔط  األول   ،دار نيضة مصر لمطباعة والنشر

  تحقيػؽ ،القرشػي المكي التابعي جبر بف لمجاىد جبر بف مجاىد تفسير -ٚٔ
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الناشػر  دار الفكػر اإلسػبلمي الحديثػة، ، محمد عبد السبلـ أبو النيػؿد/ 
 ـ.ٜٜٛٔى ٓٔٗٔط  األول   ،مصر

ألبػػي الحسػػف مقاتػػؿ بػػف سػػميماف بػػف بشػػير ، تفسػػير مقاتػػؿ بػػف سػػميماف -ٛٔ
، دار إحيػاء التػراث، شحاتوعبد ا محمود د/  تحقيؽ ، األزدي البمخي

 .ىٖٕٗٔ األول ط   ،لبناف، بيروت
قػراءة ، الوجػو الخفػي لمعنػؼ المدرسػي، بيف التبلميذ (االستقواء)التنمر  -ٜٔ

مركػز الدراسػات اإلنسػانية ، يوسؼ حدةد/  ،في المفيـو واألبعاد والمآؿ
 ـ.ٕٛٔٓ الجزائر، واألدبية

، دمشػؽ، الفكػر المعاصػردار ، لعبػد التػواب يوسػؼ، تنمية ثقافة الطفػؿ -ٕٓ
 .ـٕٕٓٓ

لشػمس  الجػواب الكػافي لمػف سػأؿ عػف الػدواء الشػافي أو الػداء والػدواء -ٕٔ
ى ٛٔٗٔط  األولػػ   ،المػػػرب، دار المعرفػػة، الػػديف ابػػف قػػيـ الجوزيػػة

 .ـٜٜٚٔ
دار الفكػػر لمطباعػػة والنشػػر، ، لجػػبلؿ الػػديف السػػيوطي، الحػػاوي لمفتػػاوي -ٕٕ

 ـ.ٕٗٓٓى ٕٗٗٔ لبناف، بيروت
 .األوليط   ،دار نيضة مصر، لمشيخ محمد الػزالي، خمؽ المسمـ -ٖٕ
 لجمػػػاؿ الػػػديف أبػػػو الفػػػرج عبػػػد الػػػرحمف زاد المسػػػير فػػػي عمػػػـ التفسػػػير -ٕٗ

 ،بيػروت، دار الكتػاب العربػي، تحقيؽ  عبػدالرزاؽ الميػدي، بف الجوزيا
 .ىٕٕٗٔ األول ط  

 لمحمػػػد بػػػف أحمػػػد بػػػف مصػػػطف  بػػػف أحمػػػد المعػػػروؼ زىػػػرة التفاسػػػير -ٕ٘
 .الفكر العربيدار ، بأبي زىرة
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ٜٔٗٔ 

ألحمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف عمػػػي بػػػف حجػػػر  الزواجػػػر عػػػف اقتػػػراؼ الكبػػػائر -ٕٙ
 .ـٜٚٛٔى ٚٓٗٔط  األول   ،دار الفكر ،الييتمي

ط   ،دار الفكػػر ،الزواجػػر عػػف اقتػػراؼ الكبػػائر ألحمػػد بػػف حجػػر الييتمػػي -ٕٚ
 .ـٜٚٛٔى ٚٓٗٔاألول  

والتحصيؿ الدراسي لػدي  سموؾ التنمر وعبلقتو بمفيـو الذات األكاديمي -ٕٛ
كميػة العمػـو التربويػػة ، رسػالة ماجسػتير ،طػرب عيسػ  جرايسػي، الطمبػة

 ـ.ٕٕٔٓ األردف، جامعة عماف العربية، والنفسية
معاوية أبو ، السموؾ التنمري مف وجية نظر الطمبة المتنمريف والضحايا -ٜٕ

 الثانيالعدد ، مجمة جامعة الشارقة لمعمـو اإلنسانية واالجتماعية، غزالة
 .ـٕٓٔٓ

، لسػػػميماف بػػػف األشػػػعث أبػػػو داود السجسػػػتاني األزدي سػػػنف أبػػػي داود -ٖٓ
دار الرسػالة  ،مَحمَّػد كاِمػؿ قػره بممػي -شػَعيب األرنػؤوط  الشيخ  تحقيؽ
 ـ.ٜٕٓٓى ٖٓٗٔط  األول   ،العالمية

دار ، تحقيػؽ  محمػد عبػد القػادر عطػا، السنف الكبرى ألبي بكر البييقي -ٖٔ
 ـ.ٖٕٓٓى ٕٗٗٔالثالثة ط   ،فلبنا، الكتب العممية، بيروت

ط   ،مسػػػعد أبػػػو الػػػديارد/  ،سػػػيكولوجية التنمػػػر بػػػيف النظريػػػة والعػػػبلج -ٕٖ
 ـ.ٕٕٔٓ دولة الكويت، مكتبة الكويت الوطنية، الثانية

، مكتبػػة ابػػف سػػينا، محمػػد عثمػػاف الخشػػتد/  ،الشػػائعات وكػػبلـ النػػاس -ٖٖ
 ـ.ٜٜٙٔ

محمػػد   تحقيػػؽ، ألبػػي بكػػر أحمػػد بػػف الحسػػيف البييقػػي شػػعب اإليمػػاف -ٖٗ
 .ىٓٔٗٔ األول ط   ،بيروت، دار الكتب العممية، السعيد زغموؿ
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ألبػػي نصػػر إسػػماعيؿ بػػف حمػػاد  الصػػحاح تػػاج المػػػة وصػػحاح العربيػػة -ٖ٘
، دار العمػػػـ لممبليػػػيف، تحقيػػػؽ  أحمػػػد عبػػػد الػفػػػور عطػػػار، الجػػػوىري

 ـ.ٜٚٛٔى ٚٓٗٔ الرابعةط   ،بيروت
المسند الصحيح المختصر بنقػؿ العػدؿ عػف العػدؿ ) صحيح اإلماـ مسمـ -ٖٙ

لمسػػػمـ بػػػف الحجػػػاج أبػػػو الحسػػػف القشػػػيري  (-  -إلػػػ  رسػػػوؿ ا 
 ،دار إحيػاء التػراث العربػي، تحقيؽ  محمد فؤاد عبد الباقي، النيسابوري

 .بيروت
الجػامع المسػػند الصػحيح المختصػػر مػف أمػػور رسػػوؿ ) صػحيح البخػػاري -ٖٚ

، بػف إسػماعيؿ أبػو عبػدا البخػاري لمحمػد( وسننو وأيامو -  -ا 
 .ـٜٚٛٔ ىٚٓٗٔالثالثة ط   ،بيروت ،دار ابف كثير، اليمامة

دار المسػػيرة ط  األولػػ   ،لنايفػػة قطػػامي ومنػػ  الصػػرايرة الطفػػؿ المتنمػػر -ٖٛ
 ـ.ٜٕٓٓ عماف، لمنشر

ألبػػػي محمػػػد بػػػف حػػػـز األندلسػػػي  ؼالَّ لفػػػة واألُ طػػػوؽ الحمامػػػة فػػػي األُ  -ٜٖ
المؤسسػػػة العربيػػػة لمدراسػػػات ، إحسػػػاف عبػػػاس /تحقيػػػؽ  د، القرطبػػػي
 ـ.ٜٚٛٔ الثانيةط   ،لبناف ،بيروت ،والنشر

دار المفػػردات لمنشػػر ، عبػػد الػػرحمف الصػػمييـ، ظػػاىرة التنمػػر المدرسػػي -ٓٗ
 ـ.ٕٚٔٓ والتوزيع والدراسات

ألبػػي الطيػػب محمػػد شػػمس الحػػؽ  عػػوف المعبػػود شػػرح سػػنف أبػػي داود -ٔٗ
المكتبػػة السػػمفية ، عبػػد الػػرحمف محمػػد عثمػػاف  تحقيػػؽ، العظػػيـ آبػػادي
 .ـٜٛٙٔ ىٖٛٛٔالثانية ط   ،المدينة المنورة

لشمس الديف، أبو العوف محمػد  غذاء األلباب في شرح منظومة اآلداب -ٕٗ
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 الثانيػػػةط   ،مصػػػر، مؤسسػػػة قرطبػػػة، بػػػف أحمػػػد بػػػف سػػػالـ السػػػفاريني
 .ـٖٜٜٔ ىٗٔٗٔ

، دار نحػػو القمػػة، أحمػػد نتػػوؼد/  ،الػػػزو الفكػػري فػػي أفػػبلـ الكػػارتوف -ٖٗ
  .ـٕٚٓٓ ىٕٛٗٔ

، لمشػيخ حسػػيف العوايشػػة الػيبػة وأثرىػػا السػػيء فػي المجتمػػع اإلسػػبلمي -ٗٗ
  .ىٖٕٗٔ لبناف، بيروت، دار ابف حـز لمطباعة والنشر والتوزيع

لمحمػد  فتح القػدير الجػامع بػيف فنػي الروايػة والدرايػة مػف عمػـ التفسػير -٘ٗ
دمشؽ،  ،دار الكمـ الطيبدار ابف كثير، ، بف عمي بف محمد الشوكانيا

 .ىٗٔٗٔط  األول   ،بيروت
، لػزيف الػديف عبػد الػرؤوؼ المنػاوي فيض القدير شػرح الجػامع الصػػير -ٙٗ

 .ىٖٙ٘ٔط  األول   ،مصر -المكتبة التجارية الكبرى 
مشػيور بػف حسػف  تحقيػؽ ، الذىبي لشمس الديف أبي عبد ا الكبائر -ٚٗ

 ـ.ٖٕٓٓى ٕٗٗٔالثانية ط   ،مكتبة الفرقاف، آؿ سمماف
 ،لبنػاف، دار الكتػب العمميػة بيػروت، لمشريؼ الجرجػاني كتاب التعريفات -ٛٗ

 .ـٖٜٛٔ ىٖٓٗٔاألول  ط  
شوقي  تحقيؽ، ألبي بكر بف مجاىد البػدادي كتاب السبعة في القراءات -ٜٗ

 .ىٓٓٗٔالثانية ط   ،مصر، دار المعارؼ، ضيؼ
 لمحمػػػد بػػػف مكػػػـر بػػػف عمػػػ ، أبػػػو الفضػػػؿ، جمػػػاؿ الػػػديف لسػػػاف العػػػرب -ٓ٘

 .ىٗٔٗٔ الثالثةط   ،بيروت، دار صادر، رابف منظو 
ألبػػي يعقػػوب إسػػحاؽ بػػف إبػػراىيـ المػػروزي ، مسػػند إسػػحاؽ بػػف راىويػػو -ٔ٘

، عبػدالػفور بػف عبػدالحؽ البموشػي /تحقيػؽ  د، المعروؼ بػابف راىويػو
 .ـٜٜٔٔ ىٕٔٗٔط  األول   ،المدينة المنورة ،مكتبة اإليماف
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شػػعيب الشػػيخ   تحقيػػؽ، حنبػػؿألحمػػد بػػف  مسػػند اإلمػػاـ أحمػػد بػػف حنبػػؿ -ٕ٘
 .ـٜٜٜٔ ىٕٓٗٔالثانية ط   ،مؤسسة الرسالة، األرنؤوط وآخروف

، حمػػدي بػػف عبدالمجيػػد  تحقيػػؽ، ألبػػي القاسػػـ الطبرانػػي المعجػػـ الكبيػػر -ٖ٘
 .ـٖٜٛٔ ىٗٓٗٔ الثانيةط   ،الموصؿ، مكتبة العمـو والحكـ

دار مكتبػػػة ، ألحمػػػد رضػػػا معجػػػـ مػػػتف المػػػػة )موسػػػوعة لػويػػػة حديثػػػة( -ٗ٘
  .ىٖٓٛٔ ىٖٚٚٔط  األول   ،بيروت ،الحياة

أبػػو ، أحمػػد بػػف فػػارس بػػف زكريػػاألبػػي الحسػػيف  معجػػـ مقػػاييس المػػػة -٘٘
ى ٜٜٖٔ دار الفكػػػػر، تحقيػػػػؽ  عبدالسػػػػبلـ محمػػػػد ىػػػػاروف، الحسػػػػيف
 ـ.ٜٜٚٔ

، صفواف عدناف الداودي، لمراغب األصفياني المفردات في غريب القرآف -ٙ٘
 .ىٕٔٗٔاألول  ط   ،بيروت ،دمشؽ، دار القمـ، الدار الشامية

المكتبػػة ، لمجػػد الػػديف ابػػف األثيػػر النيايػػة فػػي غريػػب الحػػديث واألثػػر -ٚ٘
بيػروت ، يمحمػود محمػد الطنػاحو ، يتحقيؽ  طاىر أحمد الػزاو ، العممية
 .ـٜٜٚٔى ٜٜٖٔ
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