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  داءـــاإله

  

  .وإخوانه األنبياء عليهم السالم �إلى خير البشرية النبي العظيم سيدنا محمد 

الذي كان له الفضل في  اهللا تعالى بإذنسمه بكل فخر واعتزاز والدي المرحوم اإلى من أحمل 

  .مواصلتي للعلم وتخطي صعابه

  .في عمرها وعافيتها وأحسن عاقبتهاتعالى ونة أمد اهللا إلى والدتي الغالية الحن

الذي وقف بجانبي وشجعني على الدراسة ) أبو عطا اهللا(إلى الخال العزيز المربي الفاضل األستاذ 

  .أمد اهللا في عمره وعافيته وحفظه من كل سوء

  .وحفظهم تعالى  إلى إخواني األعزاء وفقهم اهللا

لما قدمته لي من عون ومساعدة ووفرت لي سبل  كل الخيرتعالى جزاها اهللا إلى أختي الغالية 

  .الراحة

  .ووطنهم  لعقيدتهمإلى رواد العلم الشرفاء المخلصين 

  .ودعا لي حفظه اهللا تعالى ووفقه لكل خيرإلى من أحبني 

  .أهدي هذه الثمرة المتواضعة

  الباحثة

  جميلة بدر
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  الشكر والعرفان

  

ثم الشكر للنبي هللا تعالى أن أتم علي النعم ووفقني للدراسة،  كروالش ، الحمد هللا رب العالمين

  .�محمد  العظيم عليه أفضل الصالة والتسليم سيدنا

بعد أن اكتملت هذه الدراسة وخرجت إلى حيز الوجود أتقدم بكل الشكر وعظيم العرفان بالجميل 

ل باإلشراف على هذه الذي تفض، -عميد كلية العلوم التربوية –للدكتور الطيب محمد عمران 

الرسالة ولما بذله من جهد وتوجيهات ونصح وإرشاد في جميع مراحل هذه الدراسة، سائالً العلي 

  .العظيم أن يطيل في عمره ويبارك في علمه

عميد كلية  –سعيد القيق . د: ثم الشكر والعرفان للجنة المناقشة الممثلة باألستاذين الفاضلين 

والشكر لجامعة  - أستاذ في جامعة النجاح الوطنية –جمال حشاش .ـ دالو - الدعوة وأصول الدين

  .القدس وأخص بالذكر كلية الدراسات العليا وكلية اآلداب ممثلة بالمسئولين والهيئة التدريسية

والشكر لكل من قدم لي مساعدة أو قدم فكرة إلنجاح هذه الدراسة من محكمين وباحثين وحفظة 

  .القرآن الكريم

الكلمة الطيبة المشجعة أو مد لي يد العون من أساتذة بكر والتقدير لكل من دعمني شبال كما أتوجه

 تعالى وجزا اهللاتعالى وزميالت في قسم الدراسات اإلسالمية وزميالت العمل وأخواتي في اهللا 

  .كل الخيرالجميع 

  الباحثة

  جميلة بدر
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  صــخـلـالم

  

واستنباطها من آيات السورة ، اعية في سورة النوراآلداب االجتمللتعرف على  جاءت هذه الدراسة

نبويـة  المباركة، ثم وضحت الدراسة أن هذه اآلداب االجتماعية مصدرها القرآن الكريم والسنة ال

بينت هذه اآلداب االجتماعية آثارها على الفرد والمجتمع، والدروس والعبر المسـتفادة  الشريفة، و

  .من التمسك بهذه اآلداب

 

 .، وهو أحد أشكال المنهج الوصـفي "تحليل المحتوى"ف الدراسة تم استخدام أسلوب ولتحقيق هد

وبعد إصـدار   .حيث تم العمل على تحليل أولي لمجموعة اآلداب االجتماعية الواردة في السورة

عرضت على محكمين وباحثين في الدراسات اإلسالمية من هذه اآلداب االجتماعية القائمة األولية 

ن ثم كان التحليل بمساعدة مجموعة بؤرية من حفظة القرآن الكريم والمختصـين  وم .والشرعية

وبعد ذلك تم اختيـار   ."معامل كابا"بالدراسات القرآنية لقياس نسبة التوافق بين المحللين باستخدام 

ثم التمثيل على هـذه  ومن وبيان واقع تكرارها في آيات السورة الكريمة،  ،المبادئ األكثر تكراراً

  :  أحدهاوتوصلت الدراسة إلى نتائج عدة . من السورةداب االجتماعية اآل

ورود عشرة آداب اجتماعية هامة في سورة النور يجب التمسك وااللتزام بها من أجل إيجاد فرد 

  .عن االنحراف والرذيلة بعيد نقيٍ نظيف ومجتمعٍ مصلحٍ صالحٍ

  :  اآلتينحو مرتبة على ال ،مرة) 43(وقد بلغ عدد تكرار هذه اآلداب االجتماعية 

  



 و 
 

 

العفاف والنهي عن إشاعة فيها والظن الحسن بالمؤمنين، وعدم الخوض وحفظ أعراض الناس 

فضل الزواج والترغيب فيه والحث ، واالستئذان والتسليم وتقدير خصوصيات البيوت، والفاحشة

التأدب مع و، تر العورةغض البصر وحفظ الفرج وس، والتثبت من األخبار، ومنع االختالط,، عليه

  .عدم التبرج ، وآداب الطعام والضيافة، و�اهللا سبحانه ورسوله 

 

وفي ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة بضرورة االلتزام والتمسك بهذه اآلداب االجتماعية التي 

 نزلةاعتبار هذه اآلداب بم .تعمل على تهذيب نفوس األفراد ووقايتهم من الوقوع في الرذائل

اآلباء والمربيين إلى  ودعوة .باعتبارها أمراً شرعياً وقيمة تربوية ،ط للفرد من االنحرافالضاب

، وأوصت اآلباء والمربين قدوة لألبناء ألن ،وتربيتهم واالهتمام باألبناء ،االلتزام بهذه اآلداب

عية من من أجل استنباط اآلداب االجتما ،بمزيد من األبحاث والدراسات القرآنية أخيراالدراسة 

 وتلفت الدراسةمن اآلداب االجتماعية، ثم  بالكثيرتزخر  ةفسور جميعها، سور القرآن الكريم

اهتموا باآلداب االجتماعية في حياتهم العامة ووضعوا لها  الذيناإلسالم السابقين  إلى علماء االنتباه

  .كثيرة اًوأبواباً كتب
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Abstract 
 

This study aims at identifying the social ethics in Surat Al-Noor and deduce 

them  from verses of blessed Sura .Then, the study has shown how these 

social ethics deduced from the Holy Quran and holy prophet Suna, through 

answering the following questions: 

What are the morals mentioned in Al-Noor Sura? 

What are the implications of these social ethics on individual and society? 

What are the learned lessons from adhering to these social ethics? 

To achieve the objectives of this study , the method of content analyzing has 

been applied which is one of descriptive methodology forms .Initial analysis 

for the group of social ethics mentioned in the Sura .After issuing the initial 

list which as presented on arbitrators and researchers in Islamic and Shari 

studies ,then analysis as conducted through a focus group from memorizers 

of holy Quran and specialists in Quranic studies to assess the percentage of 

compliance between analysts who used Kappa coefficient .After that, 

analyzing the principles which are the most repetitive and display the reality 

of its frequency in verses of holy Sura , then acting on applying these social 

ethics .The study has concluded several conclusions such as : 

Mentioning ten important social ethics in Al-Noor Sura which should be 

adhered and committed by to create a good individual with pure clean 

society far from deviation and vices. 

The number of repetition to these social ethics is (43) times arranged as 

follow: 

Keeping the honors of people and not to involve in their honors upon 

thinking about Muslims ,getting permission, saying hello upon entering a 

place ,appreciating privacy of houses ,purity and denying upon spreading 



  م 

vices and denying illegal sexual relationships ,making sure of crating good 

individual  ,preventing mixing between males and females, importance of 

marriage and urging on it, not ornamenting ,modesty, not looking at honors 

of others, politeness with God , ethics of food and hospitability. 

In the light of these findings ,the study recommended to commit and adhere 

to social ethics that are necessary to discipline people and protect them from 

falling in vices, consider this literature as a discipline for an individual to be 

away from deviation as it is a legal order and an educational value .The 

study has also recommended to call parents and educators to commit by 

these ethics and to care about children as they are examples for them .The 

study has also recommended in conducting further researches and Quranic 

studies to deduce social ethics from all Suras of holy Quran as its Suras are 

filled with social ethics and to remind them in previous Islamic scientists 

and how they are care about social ethics in their public life and have 

authorized books and many sections. 
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 لغةً واصطالحاًوتفسيرها لواردة في رسالتها طلحات والمفردات القد قامت الباحثة بشرح المص

  :وهي على النحو التالي

� �

����	ومنه األدب بمعنى الظرف  ،)الجمع(: مفرد أدب واألدب في اللغة اآلداب  :א�دא��א���

في اللغة  أن كلمة أدبكما  .1أي يجمع الناس إلى المحامد ،سمي أدباً ألنه يؤدب ،وحسن التناول

   .اآلداب الخلق أو السلوك المقبولتعني تعلم والب وتهذّالتعني 

  

وعليه فاآلداب  2. "الخصال الحميدة": فهو  ،االصطالحي" اآلداب االجتماعية"معنى  أما

ومن  .مجموعة العادات ونماذج السلوك التي تطابق المعايير السائدة في المجتمع: هي ،االجتماعية

  .إلخ. . . اب الزيارة، والطعام، واالستئذان، والحديث، والمجلس، آد: األمثلة على هذه اآلداب

  

أو  والسعادة ،مثل النجاح اً،أهدافالتي تعتبر كما أن اآلداب االجتماعية تمثل القيم والقيم االجتماعية 

وهي  .األخالق التي تحدد المرغوب فيه وغير المرغوب فيه :مثل، معايير توجه السلوك اإلنساني

إنسانية عامة أو خاصة بجماعة  .إيجابية أو سلبية .أو نسبية متغيرة حسب الثقافة والزمان إما ثابتة

                                                 
  206، دار ا��� �,�وت، ص13، ط1هـ، �'�ن ا�%�ب، ج 711ا�� �! �ر أ�� ا���� ���ل ا���� �� ��م، ت  1

� ���A� ،�C< دار ا��C�ة �AB@�>0 وا�!5� وا�?�ز�< =4ط 2ا���2�>0 ا��;:,0، وزارة ا8و�7ف وا�45ون ا0,�123، ج - ،E��هـ 1414 ا�
  .345، صم1993 - 
2.I'�J >��ا�� 
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أو استنتاجها من السلوك اللفظي وغير اللفظي لألفراد  ،أو ضمنية يمكن مالحظتها .معينة صريحة

تنشئة منذ الطفولة من خالل عمليات الالقيم االجتماعية تكتسب و .في المواقف االجتماعية المتنوعة

  3.االجتماعية، وأي تغير يطرأ عليها يحدث بسبب التفاعل بين الفرد ومحيطه االجتماعي

  

الجهد الذي يقوم به أباء شعب ومربوه إلنشاء األجيال القادمة على أساس تعرف اآلداب بأنها و

  .5الجهود التي بواسطتها تغرس أغراض الجماعةإذن فهي  ،4نظرية الحياة التي يؤمنون بها

  

عملية تكوين ذات الفرد خبراته بضبط "فقد عرفها بأنها  ، عالم تربية أمريكي – ا جون ديويأم

  .6، وقد وصفها بأنها عميلة تجرد ونمو وإعداد وتوجيه مستمرة"نفسه والسيطرة عليها

� �

  : א����ذאن

   7هو طلب اإلذن، واإلذن في الشيء اإلعالم بإجازته والرخصة فيه:  لغةً

من واالستئناس شعار أهل البيت وإعالمهم بالحضور وحصول اإلذن بالدخول، هو إ :اصطالحاً 

واالستئذان أمر وجداني  ،8نس بالضم وهو ضد الوحشة ويعني المالطفة وإزالة الوحشةاُأل

  .لي يحس به المرء الزائر في نفسهوإحساس داخ

                                                 
3   �J�!%ا�–  M,0 ا����ه,�!N ،�,�Oن >@� ا��!P0,<��?�Qة، ط ا�� ا��A��0 ا��@= 0,71R8م2005 1ا���!,0 وا � 25- 13، ص>��ن –، دار ا��
  75ص م،�1977,�وت �24'0 ا��0��2  2أ�� ا�OJ ،�'O� ا�?��,0 ا�O�ة ط –وي �ا�!  4
5   0,%��Tر�0، دار ا��%�=0 ا��!�، ا����B� �Rرا�2ت وآB,�ت ا�?��,0 ا23J�,'� 4اد= �  135ص،  م�1991?��
6   V,�W?B� 0��Cا�?��,0، ا��ار ا�� �= 0,71R8ن ا��@�دئ ا�ي ��4- 3م ، ص1966د�  
�م، �'�ن ا�%�ب، ط 7� �� ��O� ا���� ���ل ا���� �   298 ص م1993�وت دار ا��� �, 1، ج13ا�� �! �ر، أ�
  11، ص�AC�1\، إ��اه,M، أ��P و���P >@� ا�;�در و���O ا�!�Tر، ا��%MT ا��Z,2، ج  8
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   �ض�א����

وغض البصر كفه وخفضه  ،9يعني كفه أي منعه من االسترسال في التأمل والنظر:  لغة

 .يقال غض وأغضو ،ا في اإلناءمالنقصان من الطرف والصوت ومهو  :الغضو .10وكسره

يقال فالن غض من قدر هو االنتقاص، النقصان و .ويعني كفه من االسترسال في التأمل والنظر

   .فالن أي انتقص من قدره

≅≅≅≅ {{{{تعالى سبحانه ويقول كف البصر عن المحارم هو  :اصطالحا  èè èè%%%% šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 (( ((####θθθθ ‘‘ ‘‘ÒÒÒÒ ää ääóóóó tt ttƒƒƒƒ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

ôô ôôΜΜΜΜ ÏÏ ÏÏδδδδ ÌÌ ÌÌ����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ öö öö//// rr rr&&&& {{{{11. فليس لإلنسان الحرية  .مأمور بغض بصرهاإلنسان و .فاإلسالم أمر بكف البصر

  : يقول الشاعر احمد شوقي  ،والبصر بريد إلى ما وراءه دائماً ،في النظر إلى كل شيء

  12فكالم فموعد فلقاء       نظرة فابتسامة فسالم 

وغض  ،منها غض البصر عن عورات الناس ،أمور كثيرةب أن يكون عن غض البصر يجو

  . 13البصر عما في أيدي الناس من األموال واألشياء واألوالد والمتاع ونحوها

                                                 
 307م،ص1979دار ا��� �,�وت، 4ج ، ON;,` >@� ا�'1م ه�رون،�%MT �;��,_ ا�B^0هـ، 395ا�� ا�O',� ا��P ا�� زآ���،تا�� =�رس، 9

 196، ص7جا�� �! �ر �'�ن ا�%�ب  (10) 
 0�a30 ا�!�ر  11
12  ،��Pم أ�P�ا�� �%b ،7,�ت�ا�5 ،��Pأ ، �7�b0، �,�وت،2، ط2ج,�B%ا� c?  111م، ص2006 - هـ 1427، دار ا�
13 cdا��ا ،�J�:�e8ا����� ا �� ��O� �,'Oهـ، 503ت،ا��M��، IA@g وIOOe إ��اه,�b M_ ا����، دار %MT ���دات أ���ظ  ا�;�aن ا�

 404، صم1997، 1ا�?c ا�%�B,0، �,�وت، ط
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خالط الشيء مزجه وخالط القوم داخلهم، وخليط القوم مخالطهم كالنديم والخلط والمزج، هو  :لغة 

، وهو الجمع بين أجزاء الشيئين، 14تعني العشرة : )والخلطة بالكسر(المنادم والجليس المجالس، 

  .15واآلخر جامدمائع سواء أكان مائعين أو جامدين، أو أحدهما 

اجتماع الرجال بالنساء غير المحارم في : ، منهامعان كثيرةلالختالط عند العلماء : صطالحاً ا

و الكالم أو البدن من غير حائل، أو مانع مكان واحد يمكنهم فيه االتصال  بالنظر أو اإلشارة أ

يرفع التكلفة ويزيد  اًهو اجتماع الرجال بالنساء غير المحارم اجتماعو، 16يدفع الريبة والفساد

  .وهو كذلك تزاحم باألبدان وتماسها .األلفة

  

�:�א����ج� �

�.17هو إظهار المرأة لزينتها ومحاسنها: لغةً  �

مما تستدعي به شهوة  ،وما يجب عليها ستره ،ومحاسنها ،هو أن تبدي المرأة زينتها: اصطالحاً 

  .18الرجل

  

حتى لو اختلفت األلفاظ الباحثة ال تخرج عن هذا المعنى الذي ذكرته أخرى كثيرة  معانٍللتبرج و

ويجب أن تعاقب على  ،وهو حرام ،فقيام المرأة بإظهار زينتها أمام األجانب هو تبرج ،والتعابير

                                                 
 291ص 7ا�� �! �ر �'�ن ا�%�ب ج 14
15  ،cdا��ا ،�J�:�e8اM��، 1997دار ا�?c ا�%�B,0، �,�وت، ،1ط، IA@g وIOOe إ��اه,�b M_ ا����،�%MT ���دات أ���ظ ا�;�aن ا�
 .158ص
 62ص�24'0 ا��0��2، �,�وت،  م،1974هـ، 1394،،ر���ن، >@� ا�@�7�، AR� ا�?@�ج واRQ?1ط 16
 51ص �2'�ن ا�%�ب، �h ،ا�� �! �ر 17
18 0J��<، 0 ص�B'ب ا���أة ا���@B� �C?i� ،م ا�����'P59. 
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ومن مسؤولية  ،وتفكك األسر ،وضياع األخالق ،يؤدي إلى فساد المجتمع ألن هذا الفعل ،فعلها

  .19الحاكم معاقبتها

� �

  :א�"وא
ش

الفحش، والفحشاء، والفاحشة ما عظم قبحه من األفعال واألقوال، وفحش فالن أي هي من : لغةً 

  . 20صار فاحشاً

فهي فاحشة، والفحش كل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي، وكل خصلة قبيحة هي :  اصطالحاً

  21القبيح من القول والفعل، وجمعها الفواحش: والفحشاء والفاحشة

  

  :السورة 

 وألنها توضع آية بعد آية ،لتركيب بعضها فوق بعض ،من التسور والتصاعد والتركب هي :لغةً 

  .22يتم لبنة بجانب لبنة  ،سورالحتى تتم ك

  .23وختام ها بدءل ،آيات من القرآن مسرودةهي  :اصطالحاً 

  

                                                 
� ا�',�02 ا�5�>,0، ص 19= 0,�Oق ا��Aا����، ا� _�b �%2 �� ب�أ� �� �� �  258ا�� M,7 ا�T�ز���O� ،0 �� ا�
20  ،cdا��ا ،�J�:�e8ا)M��، �1، دار ا�?c ا�%�B,0، �,�وت، ط، IA@g وIOOe إ��اه,�b M_ ا���)�%MT ���دات أ���ظ ا�;�aن ا�

 .418، ص1997
 282، ص2ا��,�وز أ��دي، >n ا����، ا�;���س ا��Z,O، ج  21
22  �o�,'ت،ا� ،�� ��24'0  1ج،7�N ،1,` 2%,� ا��!�و�،طاN3;�ن =� >B�م ا�;�aنهـ، 1�911ل ا���� ا�� ا���� >@� ا����P �� أ�

  147ا�?c ا�p;�=,0، ص
23   ��O� ،�J�7رnا�h� نa�;م ا��B< �  م�1996,�وت دار ا���  242ص   1ط 1>@� ا�% ,M، �!�ه� ا�%�=�ن =
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اسم خاص هو و ،طائفة من القرآن الكريم، لها بداية ولها نهاية ووه  ،للسورة وهناك تعريف آخر

 ،سور القرآن بالسور الرتفاع قدرهاقد سميت و .24 �بها، يميزها عن غيرها بتوقيف من النبي 

  :شاعر قال الحيث ،  ، والقارئ ينال بها منزلة رفيعة25وتعالى  وألنها كالم اهللا سبحانه

  26ترى كل ملك دونها يتذبذب    ألم تر أن اهللا أعطاك سورة 

  

                                                 
24 ،�o�,'تا� ،�� �   ���< ��2` 148ص،  4،جON1;,` 2%,� ا��!�و�،طاNQ;�ن =� >B�م ا�;�aن، ، 911أ�� ا���� >@� ا����P �� أ�
25   ،�J�:�e8اT%� cdن صا��اa�;دات ا���� M278 )ر�دة 2��( 
�، ز��د �� �%�و�0، ا����ان، ��O� `,;ON أ�� ا���� إ��اه,M، دار ا��%�رف، �C� صا�!�� 26J�,�q73^0 ا�  
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  الفصل األول 

_______________________________________________________________________________________________________  

  مشكلة الدراسة وأهميتها 

  

   المقدمة 1.1

  

الحمد هللا الذي جعل  .عد حينومذل الكافرين، ولو ب ،الحمد هللا رب العالمين، معز المؤمنين

 .في كل العصور واألزمان ،� ،ق رسولهدودليالً على ص ،كتابه هداية للبشرية جمعاء

وعلى آله وصحبه  �سيدنا محمد وقدوة العالمين  ،الصالة والسالم على أشرف المرسلينو

  :وبعد .أجمعين

الدراسات اإلسالمية على الباحثة أن يسر لها االلتحاق ببرنامج سبحانه وتعالى من نعم اهللا ف

أن من الواجب عليها خدمة هذا الدين والقرآن  الباحثة وقد رأت .المعاصرة في جامعة القدس

اآلداب  يال وهأ ،وذلك من خالل البحث والدراسة في قضية تهم األفراد والجماعات ،الكريم

ية الشريفة، والتي م وفصلتها السنة النبواالجتماعية، تلك اآلداب التي أشار إليها القرآن الكري

تضمن لألفراد والمجتمع الطهارة، والعفة، وتبعده عن بها، إذ دعا القرآن الكريم إلى التمسك 

  .الرذيلة والفاحشة

  

هو المصدر األساسي لهذه المفاهيم، والقيم، واآلداب االجتماعية، ألنه اهتم الكريم إن القرآن 

، فالقرآن هو الذي يهدي للتي هي أقوم، ويدعو األفراد إلى اجتماعياًتربوياً وبتنشئة الفرد 
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في كتابه  تعالىأنه يدعو إلى اللطف في المعاملة عندما يقول اهللا أرى ف ،ةسليمالتمسك بالقيم ال

öö {{{{: العظيم  ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ || ||MMMMΨΨΨΨ ää ää.... $$$$ ˆˆ ˆˆàààà ss ssùùùù xx xxáááá‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== xx xxîîîî ÉÉ ÉÉ==== ùù ùù==== ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ ‘‘ ‘‘ÒÒÒÒ xx xx



ΡΡΡΡ ]] ]]ωωωω ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999 öö ööθθθθ yy yymmmm (( (( ßß ßß#### ôô ôôãããã $$ $$$$$$ ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏ



 øø øøóóóó tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ 

öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ öö öö‘‘‘‘ ÍÍ ÍÍρρρρ$$$$ xx xx©©©© uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍ÷÷÷÷ öö öö∆∆∆∆ FF FF{{{{ $$ ää {{{{ :، وقوله تعالى27}}}}  ####$$ ääíííí ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ õõ õõ3333 ÏÏ ÏÏtttt øø øø:::: $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 

ÏÏ ÏÏππππ ss ssàààà ÏÏ ÏÏãããã öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏππππ uu uuΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ pp pptttt øø øø:::: $$ $$####         {{{{(( ((28    

  

فقد فصلت تلك المفاهيم، والقيم، واآلداب االجتماعية في كثير من  .أما السنة النبوية الشريفة

يا غالم إذا دخلت (: يخاطب أنس بن مالك قائالً   �الرسول هذا األحاديث النبوية الشريفة ف

ر بالصبيان أنه إذا م � وكان من عادته .29)على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك

 أدب حسن المعاملة،فيهم  ويغرس ،التصرف يشعرهم بقيمتهم ���ا � هوو ،يسلم عليهم

قدمها ووجودها بفضل إعداد تألن األمم تحافظ على استمرار  ،اإلحسان واالحترامويعلمهم قيم 

   .30اًسليم اًأجيالها إعداد

  

األفراد والمجتمعات االهتمام البالغ بأمن السابقة  من خالل هذه النصوصتجد الباحثة 

 .بهذه اآلداب والقيم لن اإلخالعوالتمسك باآلداب االجتماعية الصحيحة والنهي تها، وسالم

ومن  ،ونقله من الجاهلية العمياء ،نى المجتمع على أساس التقوى والصالحفاإلسالم قد ب

                                                
27  �	
  ��159رة 
ل ��ان 
  ��125رة ا����   28
� ا���	�   29�  .، *�)��ً# و�#ل �4	� 4&% 269812�3أ-�,+ ا� �*�ي )' ا�&�%، آ #ب ا!� ��ان، ر
30 89�  م1994، 2536-2484، دار ا�D�وق، �2�وت، ص4،ج�2�18، )' <=ل ا�>�
ن، ط: 
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المجتمع ينظر إلى األخالق ف .إلى االستقامة واألمن واالرتقاء ،االنحراف والضالل واالنحطاط

فالح األمة وفوزها وانتصارها منوط بالتمسك بعقيدتها ف ،والقيم واآلداب نظرته إلى العقيدة

  .وقيمها

  

هات والتشريعات التي تستوعب الحياة اإلنسانية يهذه القيم والتوجالكريم القرآن ضع قد وو

المنهاج الوحيد الذي اهتم بتطوير فهو  .ضعها في المسار الصحيح من أجل تحقيق السعادةتو

حرم الدماء أن ف ،يرتقي اإلنسان بسلوكهلكي ترغيب حيث التحفيز وال ،الفرد واألسرة والمجتمع

وضع عقوبات عادلة ونتهب والحقوق أن تضيع، أن تنتهك واألموال أن تُ تراق واألعراض

  .31ورادعة لمن ينتهك أو يخل بهذه المفاهيم والقيم واآلداب االجتماعية

  

بهذه اآلداب  زاخرة ،وهي من السور المدنية في القرآن الكريم ،قد جاءت سورة النورو

وألهمية هذه  ،"اآلداب االجتماعية"سورة المفسرين أطلق عليها ن بعض إحتى  ،االجتماعية

علموا نساءكم (: إلى أهل الكوفة يقول  رضي اهللا عنه السورة فقد بعث عمر بن الخطاب

#  .آية وهي نور على نور أربع وستون اعدد آياتهسورة جليلة  وهي 32) سورة النور*

  .أه� ه�I ا�&�رة ��LM 'Lن *��رًا �>K#	# ه�I ا��را��

  

                                                
2�، )�� ا�O=م )' M���2 �>�2ة ا��ND، ط 31- ��* ،�P#(12�، �2�وت، صQم1998، 20- 15، دار ا�  
32 )T�Uا��زاق، ت ا� �W� ،'X#211ط، 'Y�Z2] ا<�M ،\�U� ا���	� 295،ص1، ج11*^ 2هـ ،ا��،  �1133#ب ا��#م �`�&#ء، ر

  ، ا��#دI 4&%هـ 1403ا�L 8 ا!�=*'،
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ودراستها دراسة  ،ة للبحث في اآلداب االجتماعية قي سورة النورـهذه الدراسجاءت وهكذا 

من أجل بناء أسرة متحابة متماسكة وصيانة للمجتمع من االنحراف والرذيلة حتى  ،تحليلية

، �وسنة رسوله سبحانه وتعالى  السابق متمسكاً بكتاب اهللافي كما كان  .يبقى مجتمعاً قوياً

�#ل  #تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب اهللا وسنتي عضوا ( : �آ

   .33)عليها بالنواجذ

  

ووضعت  ،ضمانات قوية لعدم الوقوع في األخطاءوضعت رة النور إضافة إلى أن سو

السياج  نزلةإلخالل بهذه القيم والضوابط التي هي بماه نفسه لول سإجراءات وقائية أيضاً لمن تُ

الباحثة  فإنلذلك  ،34يحفظ المجتمع المسلم وأهله، وتحافظ على طهارته، ونقائه وعفَّتَهالذي 

أدب االستئذان، : مثل  ،آيات السورة تتعرض آلداب اجتماعية وقيم خلقية كثيرةأن  جدت

وغض البصر، والحجاب، وتزويج الشباب، ومنع االختالط، والبعد عن الفاحشة، وعدم 

ثم تطبيق الحد المناسب والرادع في وقته المناسب، فلو . ظلماًالخوض في أعراض الناس 

التكاتف والتراحم ، وساد األمن والسالم والمحبة، وانتشرالسعادة لعمت تحققت هذه المبادئ 

öö {{{{ : تعالىسبحانه  وعندها يتحقق قوله ،بين المسلمين ööΝΝΝΝ çç ççGGGGΖΖΖΖ ää ää.... uu uu���� öö öö���� yy yyzzzz >> >>ππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& ôô ôôMMMM yy yy____ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷zzzz éé éé&&&& ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ==== ÏÏ ÏÏ9999 

tt ttββββρρρρ ââ ââ÷÷÷÷ ßß ßß∆∆∆∆ ùù ùù'''' ss ss???? ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ρρρρ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// šš ššχχχχ öö ööθθθθ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ss ss???? uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÌÌ ÌÌ���� xx xx6666ΖΖΖΖ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ èè èè???? uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 33 33 öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ šš šš∅∅∅∅ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ãã ãã≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& 

ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ6666 øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββ%%%% ss ss3333 ss ss9999 #### ZZ ZZ���� öö öö���� yy yyzzzz ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ©© ©©9999 44 44 ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ šš ššχχχχθθθθ ãã ããΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ çç çç���� ss ssYYYY òò òò2222 rr rr&&&& uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ àà àà)))) ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ xx xx



 øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ {{{{35.   

                                                
� ا���	�  أ-�,+  33�  372ص 5ج 4525*&`�، ا�b*#c ا��a#K( ،12�U ا��a#K( ، ��#�U �`' �% أ�' P#�8 ر
  م، *�,b �#�]1994، 2536-2484، ص4، ج�89، ��2، )' <=ل ا�>�
ن 34
35  �	
  ��110رة 
ل ��ان 
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هي لجميع نواحي  ،النبوية الشريفةوالسنة  الكريم تعاليم اإلسالم التي جاءت في القرآن ولعل

كانت سياسية، أم اقتصادية، أم  ، سواءفتشريعاته دقيقة وشاملة .الحياة الفاضلة الكريمة

  .توجه اإلنسان إلى ما فيه خيره في الدنيا واآلخرة ،سلوكية منفسية، أ ماجتماعية، أ

  

 تحليلية متكاملةاستنباط اآلداب والقيم في سورة النور ودراستها دراسة إلى قد سعت الباحثة و

نهج م، وبذلك يكون بعد التعرف على سورة النور ودالالتها، "تحليل المحتوى"وفق منهجية 

  "المنهج الوصفي"، إضافة إلى "استقرائياً تحليالً"الدراسة 
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 د ــتمهي  1.1.1

  

  )بين يدي السورة( – دالالت سورة النور

  سورة النوريتها بسمت

وقد وجهت  .وآداب البيوت خاصة ،تهتم باآلداب االجتماعية عامة .سورة النور مدنية

بما اشتملت عليه من توجيهات وتشريعات وآداب  ،المسلمين إلى أسس الحياة الفاضلة الكريمة

وتحافظ عليه من عوامل  ،وتصون حرماته ،تحفظ الفرد ومجتمعه ،وقيم ومفاهيم رشيدة سامية

زلت سورة النور قد نو .واالنهيار الذي يدمر األمم والشعوب والمجتمعات ،التفكك الداخلي

من االسم لما فيها بهذا  ،سورةاللذلك سميت  ،الطريق أمامهمإنارة و ،لحماية أعراض الناس

إشعاعات نورانية بتشريع اآلداب واألحكام والفضائل اإلنسانية التي هي قبس من نور اهللا 

النور بمشكاة فيها اهللا سبحانه وتعالى وقد شبه  .رحمته وضفي على عباده وفيض منسبحانه 

ي يوقد من شجرة مباركة، هذا رِالزجاجة كأنها كوكب دو ،المصباح في زجاجةو ،مصباح

  .36ب أن نحيطه بما يحفظهويجنحافظ عليه مضيئاً يجب أن دل على أن النور يالتشبيه 

  

ªª{{{{ :قال تعالى ،وهي أحد أسمائه الحسنى .صفة من صفاتهالنور يذكر اهللا تعالى فيها و ªª!!!! $$ $$#### 

ââ ââ‘‘‘‘θθθθ çç ççΡΡΡΡ ÅÅ ÅÅVVVV≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44 ãã ãã≅≅≅≅ ss ssWWWW tt ttΒΒΒΒ  ÍÍ ÍÍνννν ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘θθθθ çç ççΡΡΡΡ ;; ;;οοοο 44 44θθθθ ss ss3333 ôô ôô±±±± ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ xx xx.... $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù îî îîyyyy$$$$ tt tt6666 óó óóÁÁÁÁ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ (( (( ßß ßßyyyy$$$$ tt tt6666 óó óóÁÁÁÁ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû >> >>ππππ yy yy____%%%% yy yy`̀̀̀ãã ãã———— (( (( 

èè èèππππ yy yy____%%%% yy yy`̀̀̀–– ––““““9999 $$ $$#### $$$$ pp ppκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ rr rr(((( xx xx.... ÒÒ ÒÒ==== xx xx.... öö ööθθθθ xx xx.... AA AA““““ ÍÍ ÍÍ hh hh‘‘‘‘ ßß ßßŠŠŠŠ ßß ßß‰‰‰‰ ss ss%%%%θθθθ ãã ããƒƒƒƒ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ;; ;;οοοο tt tt���� yy yyffff xx xx©©©© 77 77ππππ ŸŸ ŸŸ2222 tt tt����≈≈≈≈ tt tt6666 •• ••ΒΒΒΒ 77 77ππππ tt ttΡΡΡΡθθθθ çç ççGGGG ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ yy yy———— āā āāωωωω 77 77ππππ §§ §§‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ%%%% ÷÷ ÷÷���� ŸŸ ŸŸ°°°° ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 77 77ππππ ¨¨ ¨¨ŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ//// óó óó���� xx xxîîîî 

                                                
�و ، -�اP� *% ��رة ا���ر  36� ،��#-– http://www.altawhed.com/Detail.asp?InNewsItemID=147551  
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ßß ßßŠŠŠŠ%%%% ss ss3333 tt ttƒƒƒƒ $$$$ pp ppκκκκ çç ççJJJJ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ yy yy———— ââ ââ ûû ûû ÅÅ ÅÅÓÓÓÓ ãã ããƒƒƒƒ öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 çç ççµµµµ óó óó¡¡¡¡ || ||¡¡¡¡ ôô ôôϑϑϑϑ ss ss???? ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘$$$$ tt ttΡΡΡΡ 44 44 îî îî‘‘‘‘θθθθ œœ œœΡΡΡΡ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 99 99‘‘‘‘θθθθ çç ççΡΡΡΡ 33 33 ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ uu uu‰‰‰‰ ªª ªª!!!! $$ $$####  ÍÍ ÍÍνννν ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘θθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ9999  tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ 44 44 

ÛÛ ÛÛUUUU ÎÎ ÎÎ���� ôô ôôØØØØ oo oo„„„„ uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅≈≈≈≈ ss ssWWWW øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$#### ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ==== ÏÏ ÏÏ9999 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ//// >> >> óó óó xx xx«««« ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∈∈∈∈∪∪∪∪{{{{37373737.... ��	 فيها اهللا تعالى  يذكر

ممثلة في اآلداب والقيم واألخالق والمبادئ التي  ،ومظاهره في القلوب واألرواح ،هثارآبالنور 

 حركوهي آداب وقيم نفسية وعائلية وجماعية تنير القلب وت ،يقوم عليها بناء هذه السورة

  .38الحياة

  

أن  - أعلمسبحانه وتعالى  واهللا- الكريمة وبناء على ذلك يمكن أن يكون القصد من اآلية

والفتيل هو تطبيق  ،والمشكاة هي األمة ،هي المجتمعفالزجاجة ، أما اإلنسان هو المصباح

فتكون  ،ثم على أمته ،ثم يعكس نوره على مجتمعه أوالً، الذي ينير اإلنسانعز وجل شرع اهللا 

 سبحانه وتعالى، ملتزمة شرع اهللا ،مضيئة ومنيرة لغيرها من األمم في أخالقها وقيمها وآدابها

 اعلى بعضهم بعض اًانعكاس هموأخالقالناس في آداب فلو صلح الفرد صلح المجتمع، ألن 

  .وعلى مجتمعاتهم

  

وفيها من اآلداب ما  ،تعاليم إلهية تهدف إلى بناء المجتمع اإلنسانيالنور في سورة ورد كما 

سعادة األفراد  :وهي ،بها لتحقيق الهدف والغاية التي جاءت الشريعة من أجلهايجب التحلي 

                                                
37  �	
   ��35رة ا���ر 

  م1994 – 2484ص 4دار ا�D�وق  �2�وت ج 18�89، ��2،)' <=ل ا�>�
ن  ط 38
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ÆÆ{{{{ : والمجتمعات في الدنيا واآلخرة، قال تعالى ÆÆ9999 tt ttGGGG öö öö//// $$ $$#### uu uuρρρρ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù šš šš����9999 tt tt????#### uu uu ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uu‘‘‘‘#### ¤¤ ¤¤$$$$!!!! $$ $$#### nn nnοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### (( (( 

ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ šš šš[[[[ΨΨΨΨ ss ss???? yy yy7777 tt tt7777ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttΡΡΡΡ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$####{{{{....39393939  

  

وتطبيقها  إن اآلداب التي اشتملت عليها سورة النور والتي يجب على المسلم التحلي بهاوهكذا ف

الوقاية خير " : عاصي، ألنه كما يقالمتغرس في نفسه الفضيلة وتحول بينه وبين الوقوع في ال

دون الوقوع في الفاحشة تحول كما وأن سورة النور تشتمل على حدود وموانع  ."من العالج

  .40وانتشارها بين الناس

  

ما دلت عليه وهو توقيفي،  أمروهذا  .وليس لها اسم آخر ،سورة  باسم النورولهذا عرفت ال

قد كان لتسمية سورة النور بهذا االسم بعض و .41كتب التفسير وكتب الحديث النبوي الشريف

نه يجب النظر في وجه اختصاص كل سورة بما إ: "الحكم التي أشار إليها الزركشي بقوله

أو  ،نادرتراعي في الكثير من المسميات أخذ أسمائها من أن العرب في وال شك  .سميت به

 ،أو تكون معه أحكم أو أكثر أو أسبق ،أو صفة تخصه ،من خلق ،شيءاليكون في مستغرب 

مثل تسمية سورة البقرة  ،وعلى هذا جرت أسماء سور القرآن الكريم .رأي للمسمىإلدراك ال

  .42"من أحكام النساءفيها وتسمية سورة النساء لكثرة ما ورد  ،بسبب قصة البقرة فيها

                                                
39  �	
 fU<��77رة ا�  
  20-15ا�% ��، ��2ض إ��اه2�، )' ر4#ب ا�>�
ن gM&2� ��رة ا���ر، ص 40
  139ص/ 18م، ج1997دار ا���gس kX�M  30ا�% �#�jر *�� ا�9#ه� gM&2� ا� ��	� وا� ��	� *^ 41
  �>#ه�ة، ، *�W L دار ا� �اث ، ا1هـ ، ا�W�ه#ن )' �`�م ا�>�
ن، *^794ت ا�oرآD' ، أ�� ��W اn ��ر ا��	% �% ��#در، 42

   271-270ص 
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  تسمية سورة النور بهذا االسم الحكمة من

  

  - : ذكر النور في أكثر من موضع،  قال تعالى :أوال

}}}}ªª ªª!!!! $$ $$#### ââ ââ‘‘‘‘θθθθ çç ççΡΡΡΡ ÅÅ ÅÅVVVV≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44 ãã ãã≅≅≅≅ ss ssWWWW tt ttΒΒΒΒ  ÍÍ ÍÍνννν ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘θθθθ çç ççΡΡΡΡ ;; ;;οοοο 44 44θθθθ ss ss3333 ôô ôô±±±± ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ xx xx.... $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù îî îîyyyy$$$$ tt tt6666 óó óóÁÁÁÁ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ (( (( ßß ßßyyyy$$$$ tt tt6666 óó óóÁÁÁÁ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

>> >>ππππ yy yy____%%%% yy yy`̀̀̀ãã ãã———— (( (( èè èèππππ yy yy____%%%% yy yy`̀̀̀ –– ––““““9999 $$ $$#### $$$$ pp ppκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ rr rr(((( xx xx.... ÒÒ ÒÒ==== xx xx.... öö ööθθθθ xx xx.... AA AA““““ ÍÍ ÍÍ hh hh‘‘‘‘ ßß ßßŠŠŠŠ ßß ßß‰‰‰‰ ss ss%%%%θθθθ ãã ããƒƒƒƒ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ;; ;;οοοο tt tt���� yy yyffff xx xx©©©© 77 77ππππ ŸŸ ŸŸ2222 tt tt����≈≈≈≈ tt tt6666 •• ••ΒΒΒΒ 77 77ππππ tt ttΡΡΡΡθθθθ çç ççGGGG ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ yy yy———— āā āāωωωω 77 77ππππ §§ §§‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ%%%% ÷÷ ÷÷���� ŸŸ ŸŸ°°°° ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 

77 77ππππ ¨¨ ¨¨ŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ//// óó óó���� xx xxîîîî ßß ßßŠŠŠŠ%%%% ss ss3333 tt ttƒƒƒƒ $$$$ pp ppκκκκ çç ççJJJJ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ yy yy———— ââ ââ ûû ûû ÅÅ ÅÅÓÓÓÓ ãã ããƒƒƒƒ öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 çç ççµµµµ óó óó¡¡¡¡ || ||¡¡¡¡ ôô ôôϑϑϑϑ ss ss???? ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘$$$$ tt ttΡΡΡΡ 44 44 îî îî‘‘‘‘θθθθ œœ œœΡΡΡΡ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 99 99‘‘‘‘θθθθ çç ççΡΡΡΡ 33 33 ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ uu uu‰‰‰‰ ªª ªª!!!! $$ $$####  ÍÍ ÍÍνννν ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘θθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ9999  tt ttΒΒΒΒ 

ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ 44 44 ÛÛ ÛÛUUUU ÎÎ ÎÎ���� ôô ôôØØØØ oo oo„„„„ uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅≈≈≈≈ ss ssWWWW øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$#### ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ==== ÏÏ ÏÏ9999 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ//// >> >> óó óó xx xx«««« ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∈∈∈∈∪∪∪∪ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû BB BBNNNNθθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç//// tt ttββββ ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### ββββ rr rr&&&& 

yy yyìììì ss ssùùùù öö öö���� èè èè???? tt tt���� ŸŸ ŸŸ2222 õõ õõ‹‹‹‹ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù ………… çç ççµµµµ ßß ßßϑϑϑϑ óó óó™™™™ $$ $$#### ßß ßßxxxx ÎÎ ÎÎ mm mm7777 || ||¡¡¡¡ çç çç„„„„ ………… çç ççµµµµ ss ss9999 $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù ÍÍ ÍÍ ii iiρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ää ääóóóó øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ$$$$ || ||¹¹¹¹ FF FFψψψψ $$ $$#### uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∉∉∉∉∪∪∪∪ ×× ××ΑΑΑΑ%%%% yy yy`̀̀̀ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ āā āāωωωω öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ���� ÎÎ ÎÎγγγγ ùù ùù==== èè èè???? 

×× ××οοοο tt tt����≈≈≈≈ pp ppgggg ÏÏ ÏÏBBBB ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ìì ìììììì øø øø‹‹‹‹ tt tt////  tt ttãããã ÌÌ ÌÌ���� øø øø.... ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ «« ««!!!! $$ $$#### ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ$$$$ ss ss%%%% ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ tt ttGGGGƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ xx xx.... ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### �� �� tt ttββββθθθθ èè èèùùùù$$$$ ss ssƒƒƒƒ ss ss†††† $$$$ YY YYΒΒΒΒ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÜÜ ÜÜ==== ‾‾ ‾‾==== ss ss)))) tt ttGGGG ss ss???? ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù 

ÛÛ ÛÛUUUUθθθθ èè èè==== àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### ãã ãã����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ öö öö//// FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∠∠∠∠∪∪∪∪ ãã ããΝΝΝΝ åå ååκκκκ uu uu‰‰‰‰ ÌÌ ÌÌ““““ ôô ôôffff uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ªª ªª!!!! $$ $$#### zz zz || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ (( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ xx xxåååå ΝΝΝΝ èè èèδδδδ yy yy‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ““““ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ 

ää ää−−−− ãã ãã———— öö öö���� tt ttƒƒƒƒ  tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ//// 55 55>>>>$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏmmmm ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∇∇∇∇∪∪∪∪ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ãã ãã���� xx xx



 ŸŸ ŸŸ2222 öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ èè èè====≈≈≈≈ uu uuΗΗΗΗ ùù ùùåååå rr rr&&&& ¥¥ ¥¥>>>>#### uu uu���� yy yy££££ xx xx.... 77 77ππππ yy yyèèèè‹‹‹‹ ÉÉ ÉÉ)))) ÎÎ ÎÎ//// çç ççµµµµ çç çç7777 || ||¡¡¡¡ øø øøtttt ss ss†††† 

ãã ããββββ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ôô ôôϑϑϑϑ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### ¹¹ ¹¹ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ ## ## ¨¨ ¨¨LLLL yy yymmmm #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ………… çç ççνννν uu uu !! !!$$$$ yy yy____ óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 çç ççνννν ôô ôô‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅgggg ss ss†††† $$$$ \\ \\↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© yy yy‰‰‰‰ yy yy`̀̀̀ uu uuρρρρ uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### ………… çç ççνννν yy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã çç ççµµµµ9999 ©© ©©ùùùù uu uuθθθθ ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ tt tt////$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏmmmm 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ 

ßß ßßììììƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ���� || ||���� ÉÉ ÉÉ>>>>$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏtttt øø øø:::: $$ $$#### ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ;; ;;MMMM≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ èè èè==== ÝÝ ÝÝàààà xx xx.... ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 99 99���� øø øøtttt rr rr2222 %% %% cc cc ÅÅ ÅÅ dd dd√√√√ —— ——9999 çç ççµµµµ9999 tt tt±±±± øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ ÓÓ ÓÓllll öö ööθθθθ tt ttΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏ%%%% öö ööθθθθ ss ssùùùù ÓÓ ÓÓllll öö ööθθθθ tt ttΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏ%%%% öö ööθθθθ ss ssùùùù 
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ÒÒ ÒÒ>>>>$$$$ pp pptttt xx xxāāāā 44 44 77 77MMMM≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ èè èè==== àà ààßßßß $$$$ pp ppκκκκ ÝÝ ÝÝÕÕÕÕ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ss ss−−−− öö ööθθθθ ss ssùùùù CC CCÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// !! !!#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) yy yyllll tt tt���� ÷÷ ÷÷zzzz rr rr&&&& ………… çç ççνννν yy yy‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 ôô ôô‰‰‰‰ ss ss3333 tt ttƒƒƒƒ $$$$ yy yyγγγγ1111 tt tt���� tt ttƒƒƒƒ 33 33  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ©© ©©9999 ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øøgggg ss ss†††† ªª ªª!!!! $$ $$#### 

………… çç ççµµµµ ss ss9999 #### YY YY‘‘‘‘θθθθ çç ççΡΡΡΡ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ ss ss9999  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ AA AA‘‘‘‘θθθθ œœ œœΡΡΡΡ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪{{{{43  

  

جاءت بصور مختلفة، التي كلمة النور وبسبب ، هذه األنوار واإلشعاعات اإللهيةوجود سبب بو

تدل على معنى وكلها نوراً كذلك لنوره، و ثالثةنوره وفي أخرى  ومرةً اًنور مرةًكرت حيث ذُ

  .44مما جعل السورة تسمى بهذا االسم ،النور

  

ويدل على  ،واسم من أسماء القرآن الكريم ،الحسنىتعالى كما أن النور هو اسم من أسماء اهللا 

!!{{{{ :ذلك قوله تعالى !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 öö öö‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) #### YY YY‘‘‘‘θθθθ çç ççΡΡΡΡ $$$$ YY YYΨΨΨΨ���� ÎÎ ÎÎ6666 •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∠∠∠∠⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪{{{{45....  

السورة تنور الحياة االجتماعية لما إن وجود اإلشعاعات النورانية الربانية جعل من هنا ف

نفسية  اًوأخالق اًقيموآداب إسالمية واجتماعية، تعد  احتوت عليه من تشريفات وقيم وأحكام

  .46وتنور حياة األفراد في المجتمع ،تنير األرواح والقلوب والضمائر ،وعائلية وجماعية

                                                
43   �	
  40-��35رة ا���ر 
، ا��W L 5ا�2g�وز أ�#دي، *�c ا��	% *�� �% 	T>�ب، �a#U� ذوي ا� a#9� '( o22\ ا�L #ب ا�oT	�M ،o>2] ا��c#ر وا��9#وي، *^ 44

�2، �2�وت، ص`T136-133ا�  
45  �	
  ��174رة ا��&#ء 
  2586-2484م ، ص1994وق، �2�وت، ، دار ا�D�4، ج18�89، ��2، )' <=ل ا�>�
ن، ط 46
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  - :ثانيا

تهدف إلى بناء المجتمع  ،اجتماعيةوآداب وي أيضاً على تعاليم إلهية تإن سورة النور تح

 47سميت بهذا االسم النورلذلك  .وتصون اإلنسان من الفساد والضالل واالنحراف ،بكامله

yy{{{{ :فقال تعالىيه روحاً جعل الروح نوراً حاهللا تعالى لما سمى و ولعل yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... uu uuρρρρ !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø‹‹‹‹ yy yymmmm ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 

yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) %%%% [[ [[nnnnρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ $$$$ tt ttΡΡΡΡ ÌÌ ÌÌ���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ || ||MMMMΖΖΖΖ ää ää.... ““““ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss???? $$$$ tt ttΒΒΒΒ ÜÜ ÜÜ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ßß ßß≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑƒƒƒƒ MM MM}}}} $$ $$####  ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ #### YY YY‘‘‘‘θθθθ çç ççΡΡΡΡ 

““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////  tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± ®® ®®ΣΣΣΣ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ tt ttΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏãããã 44 44 yy yy7777 ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ üü üü““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ tt ttJJJJ ss ss9999 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) :: ::ÞÞÞÞ≡≡≡≡ uu uu���� ÅÅ ÅÅÀÀÀÀ 55 55ΟΟΟΟŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ •• ••ΒΒΒΒ ∩∈⊄∪{{{{48..  

  

  - :ثالثا

نوراً في صاحبه  بآيات السورة وأحكامها وأخالقها يورثأن العمل  إلى 49ابن تيمية ويذهب

ألنه مادة  ،سورة النور بهذا الوصف أي النور ن اهللا سبحانه وتعالى وصفأواآلخرة والدنيا 

فيكون العمل  ،يهتناب نواهواج ،وينشأ عنه امتثال أمر اهللا تعالى ،كل خير وصالح كل شيء

يورث صاحبه النور في الدنيا  ،بأحكام وآيات السورة وما فيها من قيم وأخالق وحدود

)){{{{    : عالىتاهللا  يقول ،واآلخرة ((####θθθθ àà àà)))) ®® ®®???? $$ $$#### ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ#### uu uu uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ tt tt���� ÎÎ ÎÎ//// öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ???? ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷,,,, ss ss#### øø øø



 ÏÏ ÏÏ....  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏGGGG yy yyϑϑϑϑ ôô ôômmmm §§ §§‘‘‘‘ 

≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øøgggg ss ss†††† uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ©© ©©9999 #### YY YY‘‘‘‘θθθθ çç ççΡΡΡΡ tt ttββββθθθθ àà àà±±±± ôô ôôϑϑϑϑ ss ss????  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// öö öö���� ÏÏ ÏÏ



 øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 44 44 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ àà àà



 xx xxîîîî ×× ××ΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§‘‘‘‘ ∩⊄∇∪ {{{{50....   

                                                
�2، *�� ,�اد، ا� g&2� ا�j#L\، ط 47�r*3^*،72% ، �2�وت،  5، ج	=`� �  .394م ، ص1981، دار ا�>`
48  �	
  ��52رة ا��Dرى 
2�2، أ�� ا�WT#س M>' ا��	% �% ��W ا��`2� ا���اX'،ت 49M %4#*�، ط728ا� '`Tا� �W� [2<�M ،2� ��رة ا���ر&gM ، 8 ، دار ا1هـ L�

�2، �2�وت، `T50-46م، ص1983ا�  
50  �	
   ��28رة ا���	� 
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  -:رابعا

كان قد انعقد في سماء  حالكاًألنها كشفت ظالماً  ،أيضاً بهذا االسم "النور"سميت سورة وقد 

اإلفك الذي كانت أم  ةثادوتنزل معها آيات الرد على ح ،المسلمين قبل أن تنزل هذه السورة

وأوذيت  �موضع اتهام من قبل المنافقين، وقد أوذي الرسول رضي اهللا عنها  المؤمنين عائشة

وكشف  ،الظالم نكشفارضي اهللا عنها زوجته، وحينما نزلت اآليات التي تبرئ السيدة عائشة 

وبها ظهر  "النور"النور السماوي عن وجه المنافقين ولوال هذه اآليات التي نزلت من سورة 

فكانت سورة النور وما اشتملت عليه  .لدارت حرب عنيفة بين المؤمنين ،النور وانقشع الظالم

م وترفع من أحكام وآداب وقيم أخالقية واجه المؤمنون بها تلك التهمة والفتنة بأسلوب حاز

  .51عظيم وحكمة بالغة في أقسى الظروف المثيرة للعواطف في ذلك الوقت

  

                                                

ن، *^  51�<`� 'X
� ، ا� g&2� ا�>�	�Lا� �W� ،829Qص18، ج 30ا� ،'��Tا� �Lg1199، دار ا�.  
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  آيات سورة النور وعددها

  

عدد آياتها  :فقال أهل مكة والمدينة ،أما  بالنسبة لعدد آيات سورة النور فقد اختلف العلماء

  .52أهل الشام والكوفة والبصرة وهم ،أربع وستون هي: أما البقية فقالوا .اثنتان وستون آية

 

أن إلى  ،سبب هذا االختالف في عدد آيات سورة النور كغيرها من سور القرآن الكريميرجع و

أي حتى إذا علموا ذلك  ،نها رؤوسأكان يقف على رؤوس اآلي تعليماً ألصحابه  �الرسول 

 �ف عليه الرسول فيظن بعض الناس أن ما وق ،وصل اآلية بما بعدها من أجل اكتمال المعنى

فال  ،وبعضهم يعتبرها آية مستقلة ،فيصلها بما بعدها معتبراً أن الجميع آية واحدة ،ليس فاصلة

  .53وهذا ال يترتب عليه في القرآن الكريم زيادة وال نقص .يصلها بما بعدها

  

  :نزول سورة النور 

 

وهي  .دون اختالف ، من54هي سورة مدنية بإجماع العلماء، ترى الباحثةكما  ،سورة النور

نزلت حيث  ،)مفرقة أي(نزلت منجمة  بلكباقي سور القرآن الكريم لم تنزل في وقت واحد 

’’’’{{{{:  تعالىسبحانه وفمثالً قوله ، في أوقات وحوادث ومناسبات مختلفة ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ#### ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$####  ŸŸ ŸŸωωωω  ßß ßßxxxx ÅÅ ÅÅ3333ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) 

ºº ººππππ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ#### yy yy———— ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ZZ ZZππππ xx xx.... ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ ãã ããΒΒΒΒ èè èèππππ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ#### ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω !! !!$$$$ yy yyγγγγ ßß ßßssss ÅÅ ÅÅ3333ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) AA AAββββ#### yy yy———— ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÔÔ ÔÔ8888 ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ ãã ããΒΒΒΒ 44 44 tt ttΠΠΠΠ ÌÌ ÌÌ hh hh���� ãã ããmmmm uu uuρρρρ yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 
                                                

� ا� �o	��M ،>2] -#�� ا�tT و*�وان ��ار، *^  52�#T* ،اء�gد ا��T&* %� %2&ا�� �، دار ا�T�)�، 3،ج1، ط4ا��rWي، أ�� *�
  .320م، ص21986�وت، �

2�،ت 53YT� �W� ��*،'X#�  م1996، دار ا�Lg�، �2�وت، 238ص/1،  ج1، *�#ه� ا�T�)#ن )' �`�م ا�>�
ن،ط367ا�oر
54 )^*،�2WL2� ا�&g ا��&%،ا� %� �� %� ��* �Qgان، ت 23،ج2، ط30ا��ازي، ا���P ،�2`T8 ا� L129هـ،ص606، دار ا�  
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أسمه مرثد بن أبي  نزلت في أواخر السنة األولى للهجرة، حيث روي أن رجالً .55}}}}∪⊃∩

كان يحمل األسرى من مكة إلى المدينة، وكانت هناك امرأة بغي في مكة أسمها  56مرثد

ت يفجئت حتى انته"- :قال مرثد ،سيحملهأنه ب وهي صديقة له، وأنه كان قد وعد رجالً) عناق(

فجاءت عناق وأبصرت سواد ظلي، : " ، قال "إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة

مرحباً وأهالً، هلم فبيت عندنا : فقالت ،مرثد: فقلت ؟مرثد : فقالت ،عرفته يفلما انتهت إل

 :هذا الرجل يحمل أسراكم، قال ،اميا أهل الخي: قلت يا عناق حرم اهللا الزنا قالت : الليلة، قال 

نْفتبعني ثمانية وسلكت الحدغار فدخلت حتى قاموا على رأسي فبالوا، فظل  إلى كهف أو 57ةم

ثم رجعوا ورجعت إلى صاحبي ،فحملته وكان رجالً  :بولهم على رأسي وأعماهم اهللا عني قال

حتى قدمت المدينة  ويعيننيفجعلت أحمله  59هلَبففككت عنه كَ 58ثقيالً حتى انتهيت إلى األذخر

 فقلت يا رسول اهللا انكح عناقا؟ فلم يرد علي شيئاً حتى نزلت اآلية �فأتيت رسول اهللا 

’’’’{{{{    :الكريمة  ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ#### ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω ßß ßßxxxx ÅÅ ÅÅ3333ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ºº ººππππ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ#### yy yy———— ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ZZ ZZππππ xx xx.... ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ ãã ããΒΒΒΒ èè èèππππ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ#### ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω !! !!$$$$ yy yyγγγγ ßß ßßssss ÅÅ ÅÅ3333ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) AA AAββββ#### yy yy———— ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÔÔ ÔÔ8888 ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ ãã ããΒΒΒΒ 44 44 

tt ttΠΠΠΠ ÌÌ ÌÌ hh hh���� ãã ããmmmm uu uuρρρρ yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ ’’’’{{{{يا مرثد  : �فقال رسول اهللا  ،}}}}∪∪∪∪⊃⊃⊃⊃∩∩∩∩ ####$$ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ#### ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω ßß ßßxxxx ÅÅ ÅÅ3333ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) 

                                                
55  �	
 ��3رة ا���ر 
56 �u�* �3#�' �% �3#�'، ت ه� ،�u�* '�3% أ� o22M '( ��#3Oا ،'X=<&Tا� '`� %� �هـ ، اYX� ا�% c4� أ�� ا��Kg أ4

  70ص م،1992، دار ا��2c، �2�وت، 1،ط6هـ،،  �M>2] �`' ا�cW#وي، ج852ا��U#��، ت
� )' w�	8 ا���	� واuZ�، ا��W L هـ،  ا���#	606وه� ,�L* '( �W، أYX� ا�% ا2uZ�، أ�� ا�&�Tات ا�W#رك *�� ا�ocري،ت 57

�2، �2�وت،`T82، ص2م، ج،1979ا�  
  ، *�,b �#�]33ص/1ه� 82P y2D4 ا��ا ��a	�bx )�ق ا�8DQ ��� �>\ ا��2Wت، ج 58
  .*�,b �#�]" آ�W"*#دة 580ص/11وه� ا�>�2 ا� 2%، أYX� ا�% *��Yر �&#ن ا�T�ب ج 59
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ºº ººππππ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ#### yy yy———— ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ZZ ZZππππ xx xx.... ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ ãã ããΒΒΒΒ èè èèππππ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ#### ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω !! !!$$$$ yy yyγγγγ ßß ßßssss ÅÅ ÅÅ3333ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) AA AAββββ#### yy yy———— ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÔÔ ÔÔ8888 ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ ãã ããΒΒΒΒ 44 44 tt ttΠΠΠΠ ÌÌ ÌÌ hh hh���� ãã ããmmmm uu uuρρρρ yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 

  .60فال تنكحها    }}}}∪∪∪∪⊃⊃⊃⊃∩∩∩∩

¨¨{{{{ :قوله تعالى هو النور مفرقةآخر على نزول سورة وهناك دليل  ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ ãã ããΒΒΒΒ öö öö���� tt ttƒƒƒƒ 

ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ || ||ÁÁÁÁ óó óóssss ãã ããΚΚΚΚ øø øø9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ nn nn==== ÏÏ ÏÏ



≈≈≈≈ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏèèèè ää ää9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; uu uuρρρρ ëë ëë>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ×× ××ΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã 

∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪61 ،āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ çç çç////$$$$ ss ss???? .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ (( ((####θθθθ ßß ßßssss nn nn==== ôô ôô¹¹¹¹ rr rr&&&& uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$#### ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ àà àà



 xx xxîîîî ÒÒ ÒÒΟΟΟΟ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏmmmm §§ فقد   62}}}}∪∋∩ ‘‘‘‘§§

اإلفك في الذين رموا السيدة عائشة رضي اهللا عنها في  ةثادآيات حهاتان اآليتان مع  نزلت

نها قالت لما أروي عن عائشة رضي اهللا عنها  إذالسنة السادسة بعد غزوة بني المصطلق، 

ن المنبر ع، فلما نزل -تعني القرآن-وتال  ،على المنبر فذكر ذلك �نزل عذري قام النبي 

63همءوفي رواية فأمر برجلين وامرأة وذكرت أسما ،دهمأمر بالرجلين والمرأة فضربوا ح. 

وفق كر يدل على أن سورة النور كغيرها من سور القرآن الكريم نزلت آياتها مفرقة ما ذُو

  .يؤكد نزولها مفرقة ما بين السنة الثانية والتاسعة من الهجرةما مو، الحوادث

  

                                                
60 %* %	�{L�و �% ا�T#ص، ج أ-�,+ أ4� )' ا�&��، آ #ب *&�� ا�� nا �W� ��&* ب#� ،��#�U225،ص2ا� �	ا��� ��  7099، ر

� ا���	�  2010ص/2أ-�,+ أ�� داوود )' ا�&�%، آ #ب ا��L#ح، �#ب )' ���+ ا�oا ! 'X	�1L إ! زا�2X، ج�  ، 12�3 ا!��#د2051ر
61  �	
  ��23رة ا���ر 
62  �	
  ��5رة ا���ر 
� ا���	� )�4	� ��Da#(#ب �#�' ��� اUXZ#ر �#ب آ   35ص/5أ-�,+ أ4� )' ا�&�� ج 63�  ، و�#ل ا� �*�ي �4	� 4&%24112،ر
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عائشة  وناالفك، وذلك حينما رمى المنافق ةهو حادثفأما السبب الرئيس في نزول سورة النور 

وكان ذلك " ،64)سيعيالمر(المصطلق  بعد الرجوع من غزوة بني اوكذب ارضي اهللا عنها بهتان

حسب  والصحيح أنها حدثت في شعبان من السنة الخامسة للهجرة،65السنة السادسة للهجرةفي 

، في مكان يسمى بالمريسيع، وهو ماء لبني خزاعة يقع في وطي في فقه السيرةما قاله الب

وكان  .كم300كم، وعن المدينة المنورة ما يقارب 120وادي قُديد، ويبعد عن مكة المكرمة 

وكان الهدف من الغزوة القضاء على بني  .فرساً 30ومعهم  جٍلعدد المسلمين فيها ألف ر

وعندما . أبي ضرار، حيث تجمعوا لمهاجمة المدينة المنورة المصطلق، بقيادة الحارث بن

فهرب أكثرهم وتهيأ  ،� علم بنو المصطلق بخروج الرسول ،ن إلى المريسيعوصل المسلمو

ثم هجم المسلمون على العدد فقتلوا عشرة  ،ساعة الحارث للحرب، وترامى الطرفان بالنبل

 د، وعنةبعير وخمسة آالف شا يوأسروا الباقيين، واستشهد مسلم واحد، وغنم المسلمون ألف

¨¨{{{{:  قال تعالى "ة المسلمين إلى المدينة حدثت حادثة اإلفكدعو ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ρρρρ ââ ââ !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ÅÅ ÅÅ7777 øø øøùùùù MM MM}}}} $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 

×× ××ππππ tt tt6666 óó óóÁÁÁÁ ãã ãããããã öö öö//// ää ää3333ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 44 44 ŸŸ ŸŸωωωω çç ççννννθθθθ çç çç7777 || ||¡¡¡¡ øø øøtttt rr rrBBBB #### uu uu���� ŸŸ ŸŸ°°°° ΝΝΝΝ ää ää3333 ©© ©©9999 (( (( öö öö≅≅≅≅ tt tt//// uu uuθθθθ èè èèδδδδ ×× ××���� öö öö���� yy yyzzzz öö öö//// ää ää3333 ©© ©©9999 44 44 ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999 << <<›››› ÍÍ ÍÍ÷÷÷÷ öö öö∆∆∆∆ $$ $$#### ΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ || ||==== || ||¡¡¡¡ tt ttFFFF øø øø.... $$ $$#### zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ øø øøOOOO MM MM}}}} $$ $$#### 44 44 ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44†††† ‾‾ ‾‾<<<< uu uuθθθθ ss ss???? ………… çç ççνννν uu uu���� öö öö9999 ÏÏ ÏÏ.... öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ………… çç ççµµµµ ss ss9999 ëë ëë>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ×× ××ΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ II IIωωωω öö ööθθθθ ©© ©©9999 øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) çç ççννννθθθθ ãã ããΚΚΚΚ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏÿÿÿÿ xx xxœœœœ ££ ££ ss ssßßßß 

tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### àà ààMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÅÅ ÅÅ¦¦¦¦ àà àà



ΡΡΡΡ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// #### ZZ ZZ���� öö öö���� yy yyzzzz (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ !! !!#### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ÔÔ ÔÔ7777 øø øøùùùù ÎÎ ÎÎ)))) ×× ×× ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ŸŸ ŸŸωωωω öö ööθθθθ ©© ©©9999 ρρρρ ââ ââ !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã 

                                                
� ��2T ر*K#ن، )>+ ا�&2�ة، دار ا�Lg�، ط 64�* ،'P�Wص1980هـ 1400، 8ا� ،�	�Wم، ا�&2�ة ا��#D390م، وا�% ه ،[�#� b,�* ،

� �% �b2�* %� �T ا�oه�ي، ا�W9>#ت ا�WL�ى، �* nا �W� أ�� ،�T� %8، ص1هـ، دار 3#در، �2�وت، ج230توا�.  
 b2&	���ت �% ��W اn، ت: ا�#	 nا �W� ي أ���� ا�W`�ان، 626ه� ا�� ��� *#ء ��W' ا��L* %2� [`9U وا��	��، أYX� ا��cT* هـ

  .118ص/5، دار ا�Lg�، ج5*^
  .252ص/4، دار ا��2c، �2�وت ج1هـ ، ا�&2�ة ا���W	��W� +P [2<�M ، ا��ؤف،ط�213% هD#م، أ�� *�� ��W ا�`t، ت 65
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ÏÏ ÏÏππππ yy yyèèèè tt tt//// öö öö‘‘‘‘ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// uu uu !! !!#### yy yy‰‰‰‰ pp ppκκκκ àà àà−−−− 44 44 øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 (( ((####θθθθ èè èè???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ !! !!#### yy yy‰‰‰‰ pp ppκκκκ ’’ ’’¶¶¶¶9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// šš šš���� ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé'''' ss ssùùùù yy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt ttββββθθθθ çç çç//// ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ŸŸ ŸŸωωωω öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ 

ãã ãã≅≅≅≅ ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù «« ««!!!! $$ $$#### öö öö//// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ………… çç ççµµµµ çç ççGGGG uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### uu uuρρρρ öö öö//// ää ää3333 ¡¡ ¡¡¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ ss ss9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù rr rr&&&& ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù ëë ëë>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã îî îîΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã 

∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡ öö ööθθθθ ¤¤ ¤¤)))) nn nn==== ss ss???? öö öö//// ää ää3333 ÏÏ ÏÏGGGG oo ooΨΨΨΨ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø9999 rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) ss ss???? uu uuρρρρ //// ää ää3333 ÏÏ ÏÏδδδδ#### uu uuθθθθ øø øøùùùù rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ÒÒ ÒÒΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææ ………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡθθθθ çç çç7777 || ||¡¡¡¡ øø øøtttt rr rrBBBB uu uuρρρρ $$$$ YY YYΨΨΨΨ ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ yy yyδδδδ 

uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### ×× ××ΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∈∈∈∈∪∪∪∪ II IIωωωω öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) çç ççννννθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççGGGG ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy™™™™ ΟΟΟΟ çç ççFFFF ùù ùù==== èè èè%%%% $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ãã ããββββθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 ββββ rr rr&&&& zz zzΝΝΝΝ ‾‾ ‾‾==== xx xx6666 tt ttGGGG ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 

yy yy7777 oo ooΨΨΨΨ≈≈≈≈ yy yyssss öö öö6666 ßß ßß™™™™ #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ íí íí≈≈≈≈ tt ttGGGG öö ööκκκκ ææ ææ5555 ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã ∩⊇∉∪{{{{66،        موضع غيرالحادثة في تلك أئمة الحديث     ىوقد رو، 

فأنزل اهللا عز  :قالت عائشة رضي اهللا عنهاأن جاء فيه ، والذي االفك الطويل ادثةوذلك في ح

¨¨{{{{:  تعالى وجل قوله ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ρρρρ ââ ââ !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ÅÅ ÅÅ7777 øø øøùùùù MM MM}}}} $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ×× ××ππππ tt tt6666 óó óóÁÁÁÁ ãã ãããããã öö öö//// ää ää3333ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ {{{{  يات فأنزل اهللا عز اآلعشر

 هاأنرضي اهللا عنها  عن عائشةمسلم والبخاري ، جاء في الصحيحين كما ، 67وجل براءتي

¨¨{{{{الكريمة فأنزل اهللا عز وجل هذه اآليات  : قالت ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ρρρρ ââ ââ !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ÅÅ ÅÅ7777 øø øøùùùù MM MM}}}} $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ×× ××ππππ tt tt6666 óó óóÁÁÁÁ ãã ãããããã öö öö//// ää ää3333ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ {{{{ 

ابن وكان ينفق على  رضي اهللا عنه الصديقهذا في براءتي قال أبو بكر تعالى فلما أنزل اهللا 

واهللا ال أنفق على مسطح شيئاً أبداً بعد الذي قال منه وفقره،  لقرابته" مسطح بن أثاثه"خالته 

ŸŸ{{{{: تعالى ، فأنزل اهللا68لعائشة ما قال ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ss ss???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ (( ((####θθθθ ää ää9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ôô ôôÒÒÒÒ xx xx



 øø øø9999 $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏππππ yy yyèèèè ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ββββ rr rr&&&& (( ((#### þþ þþθθθθ èè èè???? ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ 

                                                
66  �	
  16- ��11رة ا���ر 
� ا���	�  1774ص 4أا�QW#ري، *�� �% إ�#��2، ا�12�U ج 67�  .4473،آ #ب ا� g&2�، �#ب ���+ ��! إذ ���T و<% ا��*�2%، ر
� ا���	�  ، آ #ب ا�T>���، �#ب )' �4	� ا!)2129tأ-�,+ *&`�، )' ا�b*#c ا�12�U، *^   ص  68�  2770و��Wل ���M ا�>#ذف، ر

^* ،12�Uا� b*#cري، )' ا�#QW1774، ص4أ-�,+ ا� ���I، �4	� ر T  4473، آ #ب ا� g&2�، �#ب ��! إذ �
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’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< '' ''ρρρρ éé éé&&&& 44 44’’’’ nn nn1111 öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ šš šš ÌÌ ÌÌ���� ÉÉ ÉÉffff≈≈≈≈ yy yyγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### (( (( (( ((####θθθθ àà àà



 ÷÷ ÷÷èèèè uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 uu uuρρρρ (( ((#### þþ þþθθθθ ßß ßßssss xx xx



 óó óóÁÁÁÁ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 uu uuρρρρ 33 33 ŸŸ ŸŸωωωω rr rr&&&& 

tt ttββββθθθθ ™™ ™™7777 ÏÏ ÏÏtttt éé ééBBBB ββββ rr rr&&&& tt tt���� ÏÏ ÏÏ



 øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ää ää3333 ss ss9999 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ àà àà



 xx xxîîîî îî îîΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§‘‘‘‘ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪.{{{{69  

  

  ومنزلتها  ي القرآن الكريمفترتيب السورة 

  

النور نزلت بعد سورة النصر بأن سورة : هم قالبعضف ،اختلف العلماء في ترتيب سورة النور

سور وبهذا تعد سورة النور السورة الرابعة بعد المائة في ترتيب نزول  ،وقبل سورة الحج

  .70القرآن الكريم وهو قول أكثر علماء التفسير

  

وتفهم األحكام والقيم التي احتوتها وهذا  هاالعلماء إلى تعلمفي دعوة تتجلى منزلة سورة النور و

عمر بن الخطاب  خليفةذلك قول الإضافة إلى  ها،وفضلتها منزلو هذه السورة دليل على أهمية

  تدخلن أن ال(): المصنف(في  صنعانيرضي اهللا عنه في حديث أخرجه عبد الرازق ال

  .71)موا نسائكم سورة النوروعلّ ،امرأة مسلمة الحمام إال من سقم 

  

أنها انفردت بمطلع فريد لم ب، لنور عن غيرها من سور القرآن الكريمرة اوسوقد تميزت 

îî{{{{: تعالىففي قوله  ،الكريمتشاركها فيه غيرها من سور القرآن  îîοοοο uu uu‘‘‘‘θθθθ ßß ßß™™™™ $$$$ yy yyγγγγ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& $$$$ yy yyγγγγ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ôô ôôÊÊÊÊ tt tt���� ss ssùùùù uu uuρρρρ 

                                                
69  �	
  ��22رة ا���ر 
  ،*�,b �#�] 99- 97، ص1،وا�2g�وز أ�#دي ،�a#U� ذوي ا� o22،ج 194ص/1ا�oرآD' ، ا�W�ه#ن ج  70
71 'X#T�Uا��زاق، ت ا� �W� ،211^*، 'Y�Z2] ا<�M ،\�U� ا���	�  1ج 2،ط11هـ ،ا��، ا�L 8 �1133#ب ا��#م �`�&#ء ر

  .هـ، ا��#دI 4&%1403ا!�=*'، �2�وت، 
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$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ !! !!$$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù ¤¤ ¤¤MMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu ;; ;;MMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÉÉ ÉÉ ii ii���� tt tt//// öö öö//// ää ää3333 ‾‾ ‾‾==== yy yyèèèè ©© ©©9999 tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ©© ©©.... xx xx‹‹‹‹ ss ss???? ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪72{{{{. إلى أهمية ما بها من لفت النظر ما ي

إلى إشارة  ، وهذا73في اللغة هي المنزلة العالية الشريفةكلمة سورة أن وآداب وأحكام، حيث 

في  -قطبسيد وفي ذلك يقول  74 .جب االعتناء بهاووعظيم قدرها وشأنها، مما يمنزلتها 

كله الجديد فيه كلمة الكريم  مطلع سورة النور هو مطلع فريد في القرآن: " - ظالل القرآن

ذ بكل ما في السورة على درجة سواء ففرضية األخ توكيدوالمقصود بها فيما نعلم ) فرضناها(

  .75"اآلداب واألخالق فيها كفرضية الحدود والعقوبات

  

وأن  ،ذات أحكام شرعيةوهي سورة  .أن جميع آيات السورة لها أهميةتستنتج الباحثة من ذلك 

تطبيق ما على وعلى المسلمين تنفيذها والعمل  كل في موضعه،جميع أحكامها واجبة العمل 

ألنها توجيهات وتشريعات فيها أمن وسالمة الفرد  ،بها من آداب وأحكام وأخالقجاء 

والوقوع في حبال  ، كما فيها تذكير للمسلم بتجنب الفواحش،واجبة العمل بها، وهي والمجتمع

انفردت بذكر  إذ ،الشيطان وهوى النفس وشهواتها، هذا وأن سورة النور لها منزلة خاصة

من أسماء اهللا الحسنى وهو أسم الحق، حيث ورد سبع مرات في سور  وذكر اسم ،اإلفك حادثة

  .76ولقمان ،والنور ،والمؤمنون ،والحج ،وطه ،الكهف :وهي ،متتالية

  

                                                
72   �	
  ��1رة ا���ر 
  ، *#دة ��ر، *�,b �#�] 386ص/4ا�% *��Yر، �&#ن ا�T�ب، ج 73
  م1985، �3685&=م، ا�>#ه�ة، ص، دار ا7، ج�41ى،��2T ، ا�Z#س )' ا� g&2�، ط 74
  2536-2484م دار ا�D�وق، �2�وت، ص1994، 4�89، ��2، <=ل ا�>�
ن، ج 75
�' وا�829Q، *^852ا�% c4�، ا�� ا��Kg أ4� �% �`' ا�X=<&T'، ت 76#Wا� �W� [2<�M،ري#QWح ا��D� ري#W11ج 13هـ، ) 1 ا� ،

  218م، *��&� ا���#��، ص1993
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لما تتضمنه  ،وصحابته والسلف الصالح بسورة النور �الرسول يتجلى هذا االهتمام باهتمام و

 .اس في بناء الفرد واألسرة والمجتمعوالتي هي األس ،من أحكام وآداب وقيم ومفاهيم اجتماعية

بتالوة وتفسير آيات  رضي اهللا عنهما عبد اهللا بن عباسأضف إلى ذلك االهتمام قيام الصحابي 

  .77هذه السورة أمام جموع الحجيج

                                                
� ا���	� 618، ص3ك، جأ-�,+ ا��#آ�، ا�& �ر 77�  6290، آ #ب *T�)� ا��U#��، �#ب ذآ� ��W اW� %� n#س، ر

�#ل [2gj %� �	ا��� : �T� )#)  1 ��رة ا���ر، )�Tc 	>�أ و	Tc( ،�&g`� أ��ل، *# رأ	� و! ���P`8 ا�% �W#س وه� �`� ا�
'Wا��ه I���، ��3+ ا��#آ� وأ`�Z رس وا��وم#( + T  آ=م ر,� *}`+ �� �
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  التي تتضمنها سورة النور المسائل واآلداب 

  

ن اهللا سبحانه وتعالى إ: تقولالباحثة أن ستطيع تبعد اإلطالع على كتب التفسير وأقوال العلماء 

  : ، ومنها 78وتشريعات يجب العمل بها اًن سورة النور آداباً وأحكامضم قد

  

والتنفير الشديد من  ،انياتثم النهي عن الزواج بالز ،بيان عقوبة الزنا في إقامة الحد .1

 .الزنا وأهله

ووصفها بالطيبة  ،المنافقون أشاعهمما  - رضي اهللا عنها- تبرئة أم المؤمنين عائشة  .2

والزجر عن إشاعة  ،والتثبيت وحسن الظن بالمؤمنين ،وتربية المؤمنين باألمر

 .الفاحشة

وبيان  ،وبيان عظيم عقابهم يوم القيامة ،بيان عقوبة القذف ورمي المحصنات المؤمنات .3

ورميهم بالفسق وتوضيح  ،وعدم قبول شهادتهم ،ن جلدةووهي ثمان ،عقوبة القذف

 .وأحكامهكيفية اللعان 

والحث على غض  ،ندون استئذامن وعدم دخول البيوت  ،توضيح أحكام االستئذان .4

  .البصر وحفظ الفرج

فليستعفف  ،ومن لم يستطع الزواج ،على تزويج األيامى من الرجال والنساء الحث .5

 .وتحريم البغاء الذي كان موجوداً في الجاهلية

                                                
  ، *�,b �#�]335-334، ص1ا�2g�وز أ�#دي �a#U� ذوي ا� o22 ج 78

 ،'wا�  144-143، ص18هـ، gM&2� ا��ا�TW9* ،'w ا�W#ب ا��`W'، د*D] ، ج1371*�� *�g9U،ت ا�
  ، *�,b �#�]141- 140، ص9ا�% �#�jر، ا� ��	� وا� ��	�، ج

�2�  121- 115، ص18دار ا�Lg� �2�وت، ج)' ا�T>�2ة وا��D	�T وا���^ ،  ا�24o`'، وهW+،ا� g&2� ا�
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 ،عن مجلسه إال بإذنه فوعدم االنصرا ،وتعظيم مجلسه ،�األمر باحترام الرسول  .6

 .بعضمع وليس كمجلس المؤمنين بعضهم  ،وتوضيح أن مجلسه موقر

 .السماح لألقارب واألصدقاء األكل من بيوت أقاربهم بال إذن .7

واإلنفاق على المحتاجين، خاصة األقارب منهم،  ،العفو والصفح عن أخطاء اآلخرين .8

 .وابن خالته مسطح بن أثاثه -عنه رضي اهللا- بكر الصديق  يكما حدث مع أب

واالرتقاء بأخالقهم وسلوكياتهم  ،سورة النور على تربية نفوس المؤمنينتركيز  .9

ومعالجة حوادث الزلل التي تقع في المجتمع من خالل  ،وإصالح الجانب االجتماعي

وبيان صفاتهم وسوء  ،ينقومحاربة اإلشاعات وفضح المناف ،حسن الظن بالمسلم

 .وتطمين المؤمنين بأن النصر لهم ،ساليبهمنواياهم وأ

  

أحكامها وترتيبها ومناسبة نزولها ها و، والنظر في منزلتالنظر في التعريف بسورة النورب

تربية المجتمع على هو أن المحور الذي تدور عليه سورة النور الباحثة جد ت، وتسميتها

ظالل تفسيره يقول سيد قطب في  ،هالمجتمع بأفراده وأسروالتي تحمي  ،األخالق الحميدة

ي تدور حوله سورة النور هو محور التربية التي تستند في وسائلها ذن المحور الإ: (القرآن

 إلى درجة اللمسات الوجدانية الرقيقة التي تصل القلوب بنور اهللا ىإلى درجة الحدود وترق

احد في الشدة واللين هو والهدف و .في تضاعيف الكون وثنايا الحياة المبثوثةوآياته  تعالى

تعالى تربية الضمائر وإستجاشة المشاعر ورفع المقاييس الخلقية للحياة حتى تتصل بنور اهللا 
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وتداخل اآلداب النفسية الفردية وآداب البيت واألسرة وآداب الجماعة والقيادة بوصفها نابعة 

  .)79عز وجل ور اهللاكلها من معين واحد هو العقيدة من اهللا متصلة كلها بنور واحد هو ن

أن محور سورة النور يدور حول ما يدخل اإلنسان في دائرة إلى "أما سعيد حوى فقد ذهب 

ثم بيان  ،فهي تبين ما ينبغي فعله في حالة حدوث الزلل .اإلسالم ويبعده عن خطوات الشيطان

على المجتمعات  والسلوكية والخلقية واإليمانية ذات التأثير الكبير االجتماعيةاآلداب والقضايا 

يظهر و" 80مما يتعين على الجميع دراسة هذه السورة وتعلمها اًكبير اًثم أن للمرأة حظ ،البشرية

والخلقية الفردية والجماعية واألسرية، مثل  النفسيةوالقيم  واألحكام اآلدابذلك كله في بيان 

آداب االستئذان، والزيارة، وغض البصر، وحفظ الفرج، والبعد عن الزنا ودواعيه وأهله، 

ومعاقبة الزاني والمستهترين بحرمات المجتمع، واألمر بالعفة وصون األعراض والحرمات، 

تعالى  تعالى واستشعار رحمتهومراعاة اآلداب داخل األسرة، والمحافظة على الصلة باهللا 

  .�والخوف منه، وتوقير الرسول 

نه بإيشعر الفرد  ،التشريع في أساليب التربية المختلفة التوجيهية والوقائية والعالجيةفإن ذا كهو

وسادت  ،فإذا فهم الفرد ذلك صلح وصلح المجتمع ،محاسب على كل عمل يعمله قل أو كثر

  .81الطمأنينة والسكينة بين الناس

ألن  ،لذلك جاءت التشريعات والتوجيهات اإللهية في سورة النور تحث األفراد على العمل بها

وقد خصت سورة النور  .الحيوان مرتبةفيها قوام وصالح المجتمع وبدونها ينحط اإلنسان إلى 

  .82النساء بتعلمها من بين سائر سور القرآن الكريم من أجل العفة والتزام الحياء

                                                
  *�,b �#�] 2486ص/4�89، ��2، )' <=ل ا�>�
ن، ج 79
  *�,b �#�] 3682ص/�47ى،  ��2T، ا�Z#س )' ا� g&2�، ج 80
� *�g9U ،ت 81�*،'wا�  �TW9*76 ا�W#ب ا��`W'، د*D] ، ص/ 5، ط18، ج10هـ ، gM&2� ا��اw' ،*^1371ا�
82 #2Wة ا��g3 ، �  74،دار ا�Lg�، �2�وت ص 2، ج2ن �X#T' ا�>�
ن، *^*Q`�ف ، %2�&4 *�
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א	��������א�د�1.2:� �

 �في زمن الرسول ى األمة اً سيئاً لم يمر علاقعإن الناظر اليوم لواقع األمة اإلسالمية يجد و

 ،واألفكار الغربية المضادة لإلسالم قد انتشرت ،فالعلمانية تسيطر على النفوس ،والصحابة

والسفور والتبرج واالختالط والمخدرات والمعاكسات قد عمت المجتمع، فالفرد اليوم ال 

كل هذا سببه الجهل باآلداب والقيم . وال يقدر أن ينفع نفسه ومجتمعه ،يستطيع أن يقوم بدوره

اإلسالمية واالجتماعية واألحكام الشرعية، لذلك فإن الباحثة تهدف في دراستها إلى تحليل 

وأهمية فهم المجتمع وبيان أهميتها  ،ط اآلداب االجتماعية الموجودة في سورة النورواستنبا

واالبتعاد به عن الفساد  ،لما لها من دور كبير في تطوير وحفظ الفرد والمجتمع ،لهذه اآلداب

  .واالنحطاط 

  

آلداب لذلك فإن مشكلة الدراسة تتجسد في استنباط شبكة المفاهيم والنظم والقيم األخالقية وا

 ،وتوضيحها لعامة المسلمين وخاصتهم على حد سواء. االجتماعية الموجودة في سورة النور

  : اآلتيةوقد تجسدت مشكلة الدراسة في األسئلة 

 في سورة النور ؟ متجسدة ما هي اآلداب االجتماعية ال .1

 الفرد والمجتمع ؟ الموجودة في سورة النور في حياة  االجتماعيةدور اآلداب ما  .2

 ا هي الدروس والعبر المستفادة من التمسك بهذه اآلداب؟م .3
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1.3���
����א�د
א	��و�	����א������:� �

أنها ستسهم في توجيه األنظار للدراسات الشرعية، وضرورة تتمثل أهمية الدراسة في  .1

الرجوع لكتاب اهللا تعالى، لالستفادة من مبادئه، وأحكامه، وتوجيهاته العظيمة، 

  .والمفيدة

ته، وستؤثر في تعزيز وسالم هوأمنالفرد، في تعزيز سعادة قد تسهم إن هذه الدراسة  .2

الجتماعية الواردة في سورة النور من خالل تطبيقها بعد تذوق اآلداب األسرة سعادة ا

 .ن في تعليم أبنائهمووالتحلي بها، فتكون مرجعية يرجع إليها عند الحاجة ليتبعها المرب

فسورة النور هي سورة اآلداب  .ي أهمية الموضوع نفسهتكمن أهمية الدراسة ف .3

لما تتضمنه آياتها من آداب وأحكام مهمة جعلت الباحثة تقوم بالدراسة  ،االجتماعية

 .والبحث فيها

فهي  .في بيان أهمية اآلداب واألخالق في القرآن الكريم كما تكمن أهمية الدراسة .4

الحث على  في سورة النور ترى الباحثةف .نالتطبيق العملي لما يعتقده ويتعبد به اإلنسا

 .اآلداب االجتماعية الصحيحة

جتماعية النظم االشبكة القيم وبناء تتمثل أهمية الدراسة أيضاً في المساهمة في و .5

إضافة إلى أهميتها في تطبيق اآلداب االجتماعية الموجودة  الموجودة في سورة النور

 .في المجتمع اإلسالمي

من أهم . في أن األمة اإلسالمية اليوم تواجه أزمة تربويةأيضاً تتمثل أهمية الدراسة و .6

تأثر أبنائها باآلداب والقيم الغربية التي أبعدته عن قيمه ومبادئه : مظاهرها هي
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فجاءت هذه الدراسة للتذكير باآلداب اإلسالمية، ووجوب التمسك بها، من . السليمة

 .هتمين بالتربيةأجل تقديم تغذية راجعة للم

 

دא��א�د
א	���1.4��:� �

 : وتهدف هذه الدراسة إلى 

 .المتجسدة في سورة النوراآلداب االجتماعية  علىالتعرف  .1

 .أهمية اآلداب االجتماعية التعرف على  .2

 .الدروس والعبر المستفادة من هذه اآلدابعلى التعرف   .3

  

�:���د�دא��א�د
א	���1.5 �

 :محددات الدراسة على  قتصروت

إجراء عملية تحليلية لآلداب االجتماعية في سورة النور واستنباطها ببيان أهميتها  .1

 .وأهدافها وأثارها

 .اآلداب االجتماعية في سورة النور وأثرها على الفرد والمجتمع .2

دون دراسة االتجاهات المختلفة المتضمنة لآليات من التحليل واالستنباط والتقويم  .3

 .القرآنية الكريمة

 .عاني المفاهيم والمفردات والمصطلحات لغةً وشرعاًمعرفة م .4

بغيرها من  هتماآلداب االجتماعية في سورة النور ولم تالدراسة أيضاً على اقتصرت  .5

 .الموضوعات التي عالجتها السورة الكريمة
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�:א��
א����א�د
א	���1.6 �

استنباطها ن اآلداب االجتماعية في سورة النور قد تم أافترضت الدراسة البحثية  •

  ).منهجية تحليل المحتوى(جية بطريقة علمية منه

افترضت الدراسة البحثية أن التمسك باآلداب االجتماعية في سورة النور هو دليل  •

أحد المجتمع وعلى رقي وسعادة األفراد، كون القرآن الكريم على تماسك وتكاتف 

 .واآلداب االجتماعيةلقيم ا درامص

  

1.7�����א�د
א	���א�	�� �

  :قامت الباحثة باستقصاء الدراسات السابقة فوجدت أن أهم ما كتب في هذا الموضوع هو

  

  م1985دراسة النجار  1.7.1

التربية الخلقية المتضمنة سورة (وهي رسالة ماجستير لِـ سلمى حسنين النجار بعنوان 

اإلسالمية  كلية التربية، تحدثت هذه الرسالة عن طبيعة األخالق - من جامعة القرى  ،) النور

وأوضحت بأن هناك ترابطاً بين عقيدة المسلم . وأهميتها ومنزلة األخالق في الدين اإلسالمي

وكمال اإليمان مشروط . وخلقه، وأن سالمة العقيدة ومكانتها ال تكون إال بسالمة األخالق

 باألخالق والتعامل مع الناس، كما أشارت إلى أن منبع هذه األخالق هما الكتاب العظيم

وهي . والسنة النبوية الشريفة، ثم تعرضت إلى تربية النفس وشمولية األخالق في اإلسالم

دراسة ميدانية هدفت فيها الباحثة إلى إبراز دور المدرسة الثانوية وأهميتها، فقد كانت مدخالً 

  .للبحث الميداني
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  م1991 دراسة الزميلي 1.7.2

طبيعة المجتمع اإلسالمي كما تصورها "عنوان إبراهيم الزميلي ب. وهي رسالة ماجستير لِـ د

كلية الشريعة، تحدث فيها الباحث عن خصائص المجتمع  - من الجامعة األردنية" سورة النور

اإلسالمي من حيث أنه مجتمع طاهر عفيف، وتوصل إلى أن األسرة المسلمة تقوم على الثقة 

ة لألخالق التي تخل بالمجتمع واالستقرار، وان القرآن الكريم حرم كل الممارسات المنافي

  .اإلسالمي

  

   المعلومات االلكترونيةمقاالت على شبكات  1.7.3

" سورة النور خواطر قرآنية"وتشير هذه المقاالت إلى فضائل سورة النور بشكل عام مثل 

لألستاذ عمرو خالد، بين فيها مكانة سورة النور، وأنها سورة تعنى بشؤون الناس، وتطالب 

على األدب وعالقات الناس بعضهم مع بعض ألن مجتمع اإلسالمي مجتمع يقوم على بالحفاظ 

  .الفضيلة وبعيد عن الفساد والرذيلة

 

  م1988 دراسة النابلسي 1.7.4

محمد راتب النابلسي، وقد ذكر .لِـ د" دروس في تفسير سورة النور: "وعنوان الدراسة هو

فيها فضائل سورة النور، ومكانتها الكبيرة في القرآن الكريم، وحث على تعلم سورة النور 

وتعليمها، وأكد أن محور سورة النور العفاف والستر، وشرح اآليات شرحاً تفصيلياً مع ذكر 

دات، وبين أن التوبة تَجبُ ما قبلها، وأن الضبط والعدالة من صفات المسلم، ثم معاني المفر



29 
 

فرق بين الزنا والزواج، وبين اإلفك والغيبة والنميمة، وربط ذلك بالواقع اليومي في وقتنا 

الحاضر، ثم استنتج أنه يجب االستسالم لقضاء اهللا وقدره، وبين أساليب المنافقين وحذر من 

إن كنت ناقالً فالصحة وإن : " عاصي في معصيته، وتوصل إلى القاعدة التي تقول مشاركة ال

  ".كنت مدعياً فالدليل

 

  القرآن الكريمكتب تفسير  1.7.5

تناولت كتب التفسير سورة النور كغيرها من سور القرآن الكريم سواء أكانت تفسيراً إجمالياً 

السورة من دون التركيز على اآلداب  أو تحليلياً، وبيان المعاني والمفردات في آيات

كتفسير ابن تيمية، وتفسير سورة النور : وهناك تفاسير أخرى لسورة النور مثل . االجتماعية

ألبي األعلى المودودي، وقبسات من سورة النور لمحمود كامل أحمد، وتفسير سورة النور 

 .لعبد الحليم محمود طهماز لمحمد الحسن أحمد أبو علبة، والتربية اإلسالمية في سورة النور

 

  م 1988دراسة الفتياني  1.7.6

، من جامعة "التفسير اإلعالمي لسورة النور"وهي رسالة ماجستير لِـ خالد الفتياني، بعنوان 

السودان، وقد هدفت هذه الدراسة إلى بيان أن سورة النور تحتوي على -ام درمان اإلسالمية

األخالقية، وتجنب جريمتي الزنا والقذف، وقد اعتمد إعالم يحث على العادات االجتماعية و

الباحث في دراسته على المنهج التفسيري الموضوعي وخصص فصالً كامالً بين فيه اآلداب 

  .اإلسالمية مثل أدب االستئذان وعالقات الناس االجتماعية وسلوك األفراد
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  دراسة المشتولي  1.7.7

ركز ) حكام واآلداب اإلسالمية في سورة النوراأل(وهو كتاب لِـ أحمد فؤاد علي، بعنوان 

فيها على الظروف التي نزلت فيها سورة النور، وبين أنها نزلت في أزمنة متقاربة وأن 

بعضها نزل في المنافقين الذين دبروا المؤامرات ضد اإلسالم والمسلمين، وأن اهللا أخزاهم 

عبث العابثين، كل هذا في قصة على رؤوس األشهاد، وصان بيت النبوة الطاهر وحفظه من 

  .اإلفك الذي أفرد له في دراسته باباً كامالً

  

  م 1986حجازي دراسة  1.7.8

، من جامعة أم "تنظيم العالقات االجتماعية في األسرة" وهي رسالة لِـ سمية محمد، بعنوان 

تماعية القرى، وضحت فيها التعرف على األسلوب الذي اتبعه اإلسالم لتنظيم العالقات االج

وقد استخدمت الباحثة فيها المنهج التحليلي، وتوصلت إلى أن العالقات . بين أفراد اٍألسرة

االجتماعية في نظر اإلسالم تقوم على المنهج اإلسالمي ، والذي مصدره القرآن الكريم والسنة 

عية من النبوية الشريفة، وهي مرتبطة بالعقيدة وبالتقوى، وأن التمسك بهذه العالقات االجتما

  .قبل األفراد له أكبر األثر في أمن واستقرار المجتمع

  

  م2000أنور اعميرة راسة د 1.7.9

لـ محمد أنور اعميرة، قدمت  بعنوان التربية القرآنية في سورة النور روهي رسالة ماجستي

 بين فيها المبادئ والقواعد القرآنية السائدة في عصرنا، ودعىو، هذه الرسالة لجامعة النجاح

فيها إلى رفض كل القواعد البعيدة عن العقيدة والتي تتنافى مع القيم و المبادئ القرآنية 
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واإلسالمية، ووضح الطرق واألساليب التي يمكن استخالصها من سورة النور، وقد استخدم 

 الباحث منهج الدراسة الموضوعية في علم التفسير 

  

  ريالتعقيب على الدراسات السابقة واإلطار النظ 1.8

من خالل ما سبق من عرض لإلطار النظـري والدراسـات السـابقة واسـتعراض اآلداب     

 االجتماعية في سورة النور ومكانتها وأهميتها في الحياة االجتماعية، والمجاالت التي قام بهـا 

الباحثون من أجل ترسيخ أحكام اإلسالم في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ومع وجود 

الكتابات المتعددة في توضيح اآلداب واألحكام اإلسالمية في سورة النور، والتي تعـد سـورة   

األحكام واآلداب االجتماعية، فإن هذه اآلداب االجتماعية بحاجة إلـى المزيـد مـن البحـث     

وتعد الباحثة هـذه  . نباط من القرآن الكريم، من أجل العمل بها وتطبقها على خير وجهواالست

الدراسة مساهمة متواضعة في هذا المجال، وهي تختلف عن بعض الدراسات السـابقة فـي   

أحد مجاالت المنهج الوصـفي وهـذه الدراسـة    " تحليل المحتوى"منهجية البحث، حيث كان 

  .ة في سورة النور دون غيرها من سور القرآن الكريماقتصرت على اآلداب االجتماعي
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  الفصل الثاني 

_______________________________________________________________________________________________________  

  اإلطار النظري 

� �

  اآلداب االجتماعية في سورة النور  1.1.2

إعداد الفرد حتى على تساعد أنها الباحثة جد تماعية االجتآلداب امن خالل تعريف العلماء 

والمجتمع على تساعد هذه اآلداب الفرد و 83فعاالًإسهاماً في نشاط المجتمع اإلسهام يتمكن من 

وتكون لدى الفرد مسؤولية دينية خلقية  ،اكتساب القيم والمفاهيم واآلداب الحسنة والمحمودة

مع و توأهله وجيرانه وأقاربه وأصدقائه وجميع أفراد المجوتجاه نفسه سبحانه وتعالى تجاه اهللا 

  84.تجاه البشر أجمعين

  

مسؤولية الفرد المسلم  الن ،شتمل على كثير من اآلداب االجتماعيةاآلداب اإلسالمية تكما أن 

بل تتعداه إلى اإلحساس بالمسؤولية تجاه  ،وأخالقه ال تقتصر على تصرفاته وسلوكه  فقط

ومن واجبه أن يعمل على ما يحقق السعادة  ،ألنه عضو مؤثر فيه ويتأثر به ،أفراد مجتمعه

  85.والمصلحة صيانة للمجتمع وتماسكه وحمايته من التفكك األخالقي والتفكك االجتماعي

  

اآلداب االجتماعية هي التي تساعد المسلم على أن يسلك في حياته مسلكاً يتفق مع  ولعل

  .أو نهى عنها هاب المبادئ التي أمر اهللا تعالى

                                                
� *9U`�#ت ا�T`�م ا!, #��2، ط 83cT*،'زآ �  386م، ص�W� �W L* ،1978#ن، �2�وت،��1وي، أ4
  417م، دار ا�L`� �2��T #ب، ص1993، 1ا��W� ،'X# Xo ا���2 ا��g&`( ،�2U ا� ���2 ا�O=*�2 )' ا�>�
ن وا�&��، ط 84
  431اا��,gX b&+ ص 85
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$$$$ {{{{: : : : القيم اإلنسانية وجدت منذ أن وجد اإلنسـان، قـال تعـالى     في ان وليس من شك pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ 
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yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää33339999 ss ss)))) øø øø???? rr rr&&&& 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### îî îîΛΛΛΛ ÎÎ ÎÎ==== tt ttãããã ×× ××�������� ÎÎ ÎÎ7777 yy yyzzzz ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪{{{{86 . فاإلنسان وجد على هذه الدنيا ليتفاعل مع

هذا النظام هو القيم و وإلى نظام ينظمه ويوجهه، يحتاج وهذا ، ويعلمهم هذا التفاعل ،بني قومه

  .اآلداب وبه يميز اإلنسان الخير من الشر و الحق من  الباطل

  

بدأت دراسة هذه القيم واآلداب والمفاهيم منذ العصور القديمة وتحت مسميات كثيرة مثل  وقد

  .87الخير الكمال والخير األسمى والمثل األعلى

  

فعندما  :والدالئل على ذلك كثيرة ،كبيرة في الدين اإلسالميمكانة  واآلدابهذه القيم  وتحتل

yy{{{{ : خلق فقال تعالىمدحه بحسن ال، �أراد اهللا عز وجل أن يمدح نبيه  yy7777 ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? yy yyèèèè ss ss9999 @@ @@,,,, èè èè==== ää ääzzzz 

55 55ΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪{{{{88 . عن القيم واألخالق واآلداب والمفاهيم أيضاً كما أن السلف الصالح تحدثوا

، )ذىحسن الخلق بسط الوجه وبذل النفس وكف األ(: يقول البصري  فهذا الحسن ،وأهميتها

  : وقال عبد اهللا المبارك 

                                                
86   �	
  ��13رة ا��c�ات 
8  2*��'، *�� *��g&`( ،�2 ا� ���2 ا�O=*�2 إ�M#�cM# و*�ار��# ط  87 Lا� �  م1982 –ا�>#ه�ة  –�#�
88  �	
 �  ��4رة ا�>`
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  .89)اجتناب المحارم وطلب الحالل والتوسعة على العيالحسن الخلق ثالث خصال (

  

حياء إ(في كتابه  - رحمه اهللا-  هالتربوي بكل وضوح تركيز 90اإلمام الغزاليويالحظ في فكر 

  :وهذا واضح من خالل أفكاره التربوية مثل  ،على قضية القيم واألخالق )علوم الدين

لدى الطفل وعلى قدر نوعية الخبرات ن لألسرة أهمية كبيرة في نمو القيم األخالقية أ .1

  .اهر العقلطمن والديه ينشأ سليم النفس كتسبها والمثيرات التي ي

 .األم وأخالقها عامل مهم في تربية الطفل .2

وأن يتطابق فكره مع سلوكه  ،يجب تعويد الطفل على أن يكون سلوكه علنياً واضحاً .3

 .وأن يمارس دائماً العمل النافع للجماعة

 أمام الطفل دائماً وتشجيعه على الصدق واإلخالص إرضاء هللاتعالى  يجب ذكر اهللا .4

 .تعالى

 .وأن يتعود على العطاء ال األخذ ،يجب غرس الكرم والغيرة في نفس الطفل .5

النظافة  :مثل تدريب الطفل باكراً جداً على االتجاهات المتعلقة باألدب االجتماعي .6

 .وآداب الطعام ،وقلة الكالم نا،وعدم التثاؤب بحضور غير ،عدم البصقوالترتيب، و

 .ل لإلسالم، عقيدة وعبادة ومعاملةاآلداب االجتماعية الربع المكمتعد و

  

ويرى الغزالي أيضاً بأن األخالق الفاضلة ال تولد مع اإلنسان وإنما يكتسبها عن طريق التربية 

خالقية السليمة في نظر الغزالي تبدأ بتعويد والتربية األ ،والتعليم من البيئة التي يعيش فيها

                                                
89 ^* ،�2`Tا� '`Tم ا�=L� �2�#g &� ا�	أ ،�L� ي، أ���aاoc128-127م، ص 1992، دار ا�&=م، ا�>#ه�ة، 4، ط5ا�  
�، تا�orا�'، أ��  90�* %� �  72،ص3هــ، إ24#ء �`�م ا��	%، دار ا�T�)�، �2�وت، *^#4505*� *�
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الطفل على فضائل األخالق وممارستها مع الحرص على تجنيبه مخالطة قرناء السوء حتى ال 

سبب عدها  رح له الفضائل شرحاً عملياً يبينوفي سن النضج العقلي تش .ائليكتسب فهم الرذ

وبسبب عدها رذائل حتى يصبح سلوكه مبيناً على علم ومعرفة  ،وكذلك الرذائل ،فضائل

  .91واعية

  

نبه العلماء إلى أهمية التربية اإلسالمية في تكوين اإلنسان الصالح في المجتمع فقد من هنا 

من مهده إلى لحده، بتوازن بين قواه ونزعاته، وبين دنياه  ،العناية بالفردإلى و ،الصالح

وفق المعتقدات  ،حياته الخلقية والنفسية والعقلية، واالجتماعية وآخرته، وبين جميع جوانب

   : يقول الدكتور محمد راتب النابلسيوفي ذلك  .92والقيم التي تتوافق مع روح الدين اإلسالمي

ن إاء، وكالمصباح الوض ،ن تعطرت به سطعاو - كلهأي أتى ُآ-  ،ب إن رغبت به نجعداأل"

يقول  "كتسب نسباًاكتسب أدباً امن  نإو ،إن كان لباسك لباس أدب نفع حسن ،تربيت به نفع

  :علي بن أبي طالب رضي عنه  اإلمام

كن ابن من ئتَش واكتسأدباً  ب      ينمحموده ع غنيك 93بالنس  

  

 .فاإلنسان يصل باآلداب إلى أقصى غاياتـه  .نسب واآلداب  سبب لملك االرب .ًاإذ ،فاآلداب

$$$${{{{ :تعـالى سـبحانه و واآلداب أقرب الطرق إلـى اهللا، يقـول اهللا    pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((#### þþ þþθθθθ èè èè%%%% 

                                                
91  [�#� b,�* ،'ا�orق ��� ا�=-Zا ،��* %� �  ا�orا�' أ�� #4*� *�
�، ص  92�  9إ��اه2� �W3' ر�2j، ا� ���2 ا�O=*�2 وأ��M 82�#ر	&�# �#ن دار اZر
  55دار ا��2c، �2�وت، ص م،1995 -هـ 1416، �1`' *��ي ز	 �ن،ط�`' �% أ�' P#�8، د	�ان اO*#م �`'، j�ح  93
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ΡΡΡΡ rr rr&&&& öö öö//// ää ää3333‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& uu uuρρρρ #### YY YY‘‘‘‘$$$$ tt ttΡΡΡΡ94{{{{. أدبـوهم وعلمـوهم  ( -رضي اهللا عنهما- وقال ابن عباس( ،

ومنه المأدبة أي الطعـام   ،في المسلم وهو اجتماع خصال الخير ،سلوك اجتماعي .فاألدب، إذاً

 ،حياة كلهـا أدب فال .تكامل مكارم األخالقبالذي يجتمع عليه الناس وال يتكامل أدب العبد إال 

وأن  ،يستعير عقول الرجال كلهم وبسؤال لطيف نأ دباألبويمكن للرجل  ،فباألدب يفهم العلم

 .95من استشار الرجال استعار عقولهم

  

وعندها يكون حامالً إعداداً شامالً متكامالً، إعداد اإلنسان  :هي اآلداب االجتماعيةمن هنا فإن 

 إتقانويحرص كل الحرص على  ،للرسالة من طفولته وحتى كهولته، ضمن مكانه وموقعه

امتثاالً ألمر اهللا سبحانه في وجوب اإلعداد الكامل  ،حتى يستطيع أن يمد أمته بكل جديد ،عمله

)){{{{: ، قال تعالى96الدائم بما أوتى من قوة وجهاد على مختلف نواحي الحياة ((####ρρρρ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏãããã rr rr&&&& uu uuρρρρ ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ 

ΟΟΟΟ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷èèèè ss ssÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$####  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ;; ;;οοοο §§ §§θθθθ èè èè%%%% ∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÅÅ ÅÅÞÞÞÞ$$$$ tt tt//// ÍÍ ÍÍ hh hh‘‘‘‘ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ yy yy⇐⇐⇐⇐ øø øø9999 $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ çç çç7777 ÏÏ ÏÏδδδδ öö öö���� èè èè????  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ¨¨ ¨¨ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttãããã «« ««!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ àà àà2222 ¨¨ ¨¨ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttãããã uu uuρρρρ 

tt tt ÌÌ ÌÌ���� yy yyzzzz#### uu uu uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ ŸŸ ŸŸωωωω ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ tt ttΡΡΡΡθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ªª ªª!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ



ΖΖΖΖ èè èè????  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ && && óó óó xx xx«««« †††† ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### 

¤¤ ¤¤∃∃∃∃ uu uuθθθθ ãã ããƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 öö öö‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôàààà èè èè???? ∩∩∩∩∉∉∉∉⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪{{{{97979797 وذلك من أجل بناء الفرد بناء مسلماً صحيحا ،

  .بصفته جزءاً من هذا المجتمع اإلسالمي

                                                
94  �	
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النظام جزء أساسي من هي  االجتماعيةبأن اآلداب أن تقول تستطيع الباحثة  ذلكضوء وفي 

الذي يعمل على تنمية النشء من النواحي الجسمية والعقلية واألخالقية حتى يمكن  االجتماعي

  ..حياة سعيدة في البيئة التي يعيش فيها يحياأن 
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  .مكانة اآلداب االجتماعية في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة 2.1.2

  

ول النفس البشرية كلها بكل اتن لمتكامفريد  منهج الشريفةإن القرآن الكريم والسنة النبوية 

ا دستوراً معالوة على كونه ،اعتبارهما منهج تربيةبالشريفة فالقرآن الكريم والسنة ، جوانبها

 حياتهم لم يتركا صغيرة وال كبيرة إال اعتنيا بها، مما جعلهما فوق كلل اًللمسلمين ومنهج

ÉÉ{{{{    ::::المناهج األرضية، قال تعالى ÉÉΑΑΑΑ$$$$ tt ttΒΒΒΒ #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ6666 øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω ââ ââ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt ttóóóó ãã ããƒƒƒƒ ZZ ZZοοοο uu uu�������� ÉÉ ÉÉóóóó || ||¹¹¹¹ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ¸¸ ¸¸οοοο uu uu�������� ÎÎ ÎÎ7777 xx xx.... HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) 

$$$$ yy yyγγγγ8888 || ||ÁÁÁÁ ôô ôômmmm rr rr&&&& 44 44 (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ yy yy`̀̀̀uu uuρρρρ uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ (( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttãããã #### ZZ ZZ���� ÅÅ ÅÅÑÑÑÑ%%%% tt ttnnnn 33 33 ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎ==== ôô ôôàààà tt ttƒƒƒƒ yy yy7777 •• ••//// uu uu‘‘‘‘ #### YY YY‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪98 {{{{.  

  

والمتمثلة بغرس فهما األساس في دعم اآلداب والقيم والفضائل وغرس المبادئ والمثل العليا 

فإذا ضعفت عقيدة أمة فقد أصبحت كالشجرة المنبتة في  .معاني اإليمان باهللا واليوم اآلخر

ومثل هؤالء األفراد والمجتمعات ال بد أن  ،المجتثة من فوق األرض ما لها من قرار ،أصولها

  .99والدمار بالتفكك واالنحالل الموصل حتماً إلى االنهيار يصابوا

  

تقرب بها الفرد يمن السلوك االجتماعي عبادة  الشريفة آن الكريم والسنة النبويةوقد جعل القر

، فيكون السلوك مستظالً بظل أوامر اهللا سبحانه وتعالى ووفق اآلداب اإلسالمية تعالى إلى اهللا

أسس ه يقوم على وذلك ألن، وضمن منظومة القيم التي جاء بها المنهج التربوي في اإلسالم

الباطن بالعقيدة وآدابها إلى حركة سلوكية تم تحويلها إلى عادة سلوكية ثابتة  تحويل الشعور
                                                

98   �	
 \�L��49رة ا�  
  م1983 - 320- 316*��&� ا���#�� �2�وت ص 9ا�>�x#وي 	��\، ا��`�ل ا�& �ردة وآ2\ ,�� �`� أ* �# ط 99



39 
 

$$$$    {{{{        :تعالىسبحانه و ، قال100وأدب تربوي اجتماعي ملزم للفرد yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββ%%%% xx xx....  tt ttΑΑΑΑ öö ööθθθθ ss ss%%%% tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####  

#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ãããããã ßß ßßŠŠŠŠ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« «« !!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ uu uu//// ää ää3333 óó óóssss uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999  öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ  $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy™™™™  $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷èèèè ss ssÛÛÛÛ rr rr&&&& uu uuρρρρ 44 44 yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ 

tt ttββββθθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== øø øø



 ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∈∈∈∈⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ 101 {{{{.  

  

 الشريفة أبرز الجوانب التي اعتنى بها القرآن الكريم والسنة النبويةومن ناحية أخرى فإن 

البشرية، وذلك به ، ألنهما مصدران أساسيان جاءا ليكونا منهاج حياة تسعد تربية النفوس

وتشريعاتهما وبما حويا من مفاهيم وآداب ومبادئ تربوية صالحة لتربية باألخذ بتوجيهاتهما 

البشر مهما تنوعت احتياجاتهم فهما ليسا نظريات فكرية تحفظ في األذهان بل كالم رب 

āā{{{{ :، قال تعالىالعاملين āāωωωω ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ãã ãã≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈ tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ tt tt//// ÏÏ ÏÏµµµµ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ yy yy‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏ



 ùù ùù==== yy yyzzzz (( (( ×× ××≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ””””∴∴∴∴ ss ss???? ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

AA AAΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 yy yymmmm 77 77‰‰‰‰ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ xx xxqqqq ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪{{{{102102102102.  

  

مستوياتها وحاالت قوتها بكل  لألمة وقد وضعهما اهللا سبحانه وتعالى ليكونا دستور حياة

 ابتطبيقهقد أمر اهللا سبحانه وتعالى و .وضعفها منذ نشأتها إلى أن يرث اهللا األرض ومن عليها

ونتائج حسنة تعود  اًوالعمل بما جاء فيهما من توجيهات وتشريعات حتى تؤتى ثمار اوتنفيذه

  .على الفرد والمجتمع بالخير واألمن والسالم والحياة المستقرة

                                                
  *�,b �#�]  2536-2484م دار ا�D�وق، �2�وت، ص1994، 4�89، ��2، )' <=ل ا�>�
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 � وسنة نبيهتعالى والقيم والنظم األخالقية مستخلصة من كتاب اهللا إذاً،  ،فاآلداب االجتماعية

وهو أعلم بما  ،وهي من تعاليم وتوجيهات وتشريعات الرحمن الرحيم، وهو الذي خلق اإلنسان

أن يجتهد ويعمل في إبداع الوسائل واآلليات  ى اإلنسان إالوما عل .اللطيف الخبير خلق وهو

  .من التقدم والرقي التي بها ومن خاللها يستطيع الوصول إلى درجة عالية

  

وقد أوضح القرآن الكريم دور الدين اإلسالمي في قيادة األمة، كما يبدو في هذه اآلية الكريمة 

ëë{{{{:قوله تعالى  ëë====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ2222 çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) yy yyllll ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ çç ççGGGG ÏÏ ÏÏ9999 }} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ èè èè==== —— ——àààà9999 $$ $$#### ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘θθθθ –– ––ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### ÈÈ ÈÈββββ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ//// 

óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÅÅ ÅÅÞÞÞÞ≡≡≡≡ uu uu���� ÅÅ ÅÅÀÀÀÀ ÍÍ ÍÍ““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ““““ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ pp pptttt øø øø:::: $$  النبوية الشريفة والسنة فكان القرآن الكريم    ....}}}}103∪∪∪∪⊆⊆⊆⊆∩∩∩∩ ####$$

 األفرادو � رسوله تعالىوقد أمر اهللا  .لعزهم وكرامتهم اًمنارة يهتدي بها الناس وتكون شرف

وبين لهم أن  ،بمكارم األخالق ونهاهم عن الفحشاء واآلثام والمحارم وضرب لهم فيه األمثال

ôô{{{{:تعالى سبحانه وتباع ما فيهما من سلوك للصراط المستقيم والنور المبين، قال ا ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% 

ΝΝΝΝ àà àà2222 uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ çç ççΡΡΡΡ ÒÒ ÒÒ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ2222 uu uuρρρρ ÑÑ ÑÑ ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∈∈∈∈∪∪∪∪ ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ªª ªª!!!! $$ $$#### ÇÇ ÇÇ∅∅∅∅ tt ttΒΒΒΒ yy yyìììì tt tt7777 ©© ©©???? $$ $$#### ………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡ≡≡≡≡ uu uuθθθθ ôô ôôÊÊÊÊ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ 

ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ çç çç7777 ßß ßß™™™™ ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ≈≈≈≈ nn nn==== ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ãã ãã____ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ èè èè==== —— ——àààà9999 $$ $$#### †††† nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘θθθθ –– ––ΨΨΨΨ9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ//// óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) :: ::ÞÞÞÞ≡≡≡≡ uu uu���� ÅÅ ÅÅÀÀÀÀ 
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55 55ΟΟΟΟŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∉∉∉∉∪∪∪∪104{{{{.  من أجل بناء أمة إسالمية متميزة اقتدت بالرسل الذين بعثهم اهللا سبحانه

القرآن  أشاركما  .مهمة اإلرشاد والتوجيه متهيولتإلرشاد الناس وتربيتهم وتأديبهم وتعليمهم و

األنبياء وإرسالهم من أجل التهذيب  إلى الحديث عن قصصوالسنة النبوية الشريفة الكريم 

 الحميدةوالتربية والتقويم، حيث كانت هذه القصص مشتملة على العديد من اآلداب واألخالق 

القرآن الكريم والسنة و س وإصالحهاجل بناء وتهذيب النفووالقيم االجتماعية والتربوية من أ

وهما دستور للحياة  ،دستور ونظام لألدب والخلق هماولكنالنبوية الشريفة ليسا مجرد كالم، 

يغير بها باطالً لتأخذ األجيال هذه الحقيقة في ل االلقرآن الكريم ال يقرر حقيقة العملية، لذلك فا

  .105ير صور الباطل وظواهرهيتغ

  

لهداية الناس وتطبيق أحكامه  �نزل على سيدنا محمد لقرآن الكريم أن ا ترى الباحثةمن هنا 

يصلح اً صالح اًحتى يكون فردله  إلنسان وتهذيبلتطور  هألن العمل ب: أوامرهوالتزام 

النبوية هنا تظهر مكانة اآلداب االجتماعية في القرآن الكريم والسنة ولمجتمع، بصالحه ا

  .التي وردت فيهماتشريعات التوجيهات والتتحقق إال بتطبيق  الشريفة، وال

  

اآليات واألحاديث التي تحث على األمر ة الشريفة يالنبووالسنة  الكريم كثرت في القرآن وقد

تنظيم المجتمع يتوقف ف .الحميدةاب واألخالق تمسك باآلدوال ،بالمعروف والنهي عن المنكر

حرص اإلسالم أشد الحرص على تطبيق هذه ف .صحيحةالاألخالق اآلداب وهذه على تطبيق 
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ألنه يتوقف عليها تنظيم المجتمع اإلنساني واستقراره وانتظام أحواله فالنظام  ،األحكام

ألن اإلسالم بطبيعته دين اجتماعي اهتم اهتماماً بالغاً  ،االجتماعي في اإلسالم جزء من الدين

وشدد في العقوبة على كل من يتجاوز هذه اآلداب  ،االجتماعية تبتنظيم اآلداب والعالقا

كان جتمع والمحافظة على تماسك األسرة، فكل هذا من أجل تقوية الم .والعالقات االجتماعية

حتى يبقى  ،من الواجب غرس هذه اآلداب والقيم االجتماعية في نفوس األفراد منذ الصغر

 �قال  ،حية أو المجوسيةيعتنق المسيسبحانه وتعالى عليها، أو اهللا على فطرته التي فطره 

  .106)كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه(

  

اب أولى اآلد فقد .اإلسالم هو دين الفطرة ومنهج الحياة إلى يوم الدينن فإوكما هو معروف 

 ،مثل الرحمة ،حيث غرس في نفوس األفراد الفضائل الدينيةوالقيم االجتماعية عناية خاصة، 

الكريم على الفرد أن يتخذ من القرآن  مما يوجب ،المودة، ووالتعاون ،واإليثار ،والتضحية

وقد رأت الباحثة أنه  دستوره في الحياة، ألن فيهما خير الدنيا واآلخرة، النبوية الشريفة والسنة

دفع أجل  ثارها منآيجب االهتمام باآلداب االجتماعية الواردة في سورة النور وبيان 

  .ذن اهللا تعالىإب اًآمن انمجتمعأن يبقى بها وتطبيقها من أجل للعناية المسؤولين والتربويين 

                                                
�  أ-�,+ 106�#ت ه� 	U`' �`2+ وه� 	T�ض �`� ا�WU' ا�O=م �4	� ر( 'WUا� �- 1359ا�QW#ري )' آ #ب ا�oa#�c �#ب إذا أ�`

� ا���	�و)' �#ب *# ��2 )' أو! 1358�  .د ا�D�آ2% ر
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  اآلداب االجتماعية على الفرد والمجتمع أثار  3.1.2

  

والمجتمع، والسبب في ذلك يعود إلى في تنشئة األفراد ثاراً هامة آإن لآلداب االجتماعية والقيم 

فمجرد  هم،وس األفراد وسلوكاإلسالمية، والتي لها أثر كبير في نفأن مصدرها العقيدة 

فتجعل اإلنسان  ،وحينها تطمئن بها النفوس ،ثارهاآاستقرارها في قلب المؤمن ووجدانه تظهر 

فهي تربي في نفسه الوعي واليقظة الدائمة والبعد عن  في حركة دائمة إلى الخير والصالح،

  .107المزالق واالستقامة في السلوك

  

باآلداب والقيم الفاضلة المستخلصة من  المسؤول والمعلم والمربي أن يتحلوايجب على  ولهذا 

ومن الصعوبة بمكان تربية األفراد على اآلداب والقيم المثلى،  .� وسنة نبيه سبحانه كتاب اهللا

     :إذا كان المربي أو المعلم أو المسؤول غير مطبق ألوامر اهللا ويخالف فعله كقوله تعالى

}}}}$$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu zz zzΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏ9999 šš ššχχχχθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) ss ss???? $$$$ tt ttΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyèèèè øø øø



 ss ss???? ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪108{{{{.... اآلداب االجتماعية ه هذألن

 اآلدابوتحقق له هذه ،وإنما يثاب المتحلي بها يوم القيامة ،ال تنفع اإلنسان في الحياة الدنيا فقط

  : ا هعدة أمور من أهم

  

                                                
107  ،[D*د �TW9* ،�2ةT� �2X#&Xإ ��X ،�  22م، ص1964ا�W#رك، *�
108  �	
 \U��2رة ا�  
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ôô{{{{: ، قال تعالى�بالرسول العظيم  يدتأن من يتحلى بها فإنه يق .1 ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ©© ©©9999 tt ttββββ%%%% xx xx.... öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### îî îîοοοο uu uuθθθθ óó óó™™™™ éé éé&&&& ×× ××ππππ uu uuΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ yy yymmmm109{{{{.  

أكمل المؤمنين (: يصف المؤمنين �فقد قال  ،من يتحلى بها يتصف بكمال األخالق .2

 .111)الدين حسن الخلق( � ، وقال أيضا110110110110ً)إيماناً أحسنهم أخالقاً

يستشعر مراقبة اهللا تعالى له في كل خطوة من خطواته، فنراه يراقب  من يتحلى بها .3

وعدم الخوض في  ،عن اللغو فيبتعدنفسه بنفسه، وذلك بالتزامه اآلداب الصحيحة، 

{{{{الكالم الذي ال فائدة فيه، قال تعالى ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####ρρρρ    öΝΝΝΝ èè èèδδδδ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÈÈ ÈÈθθθθ øø øøóóóó ‾‾ ‾‾====9999 $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ àà ààÊÊÊÊ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷èèèè ãã ããΒΒΒΒ112{{{{. 

أن المسلم إذا التزم وطبق اآلداب االجتماعية الصحيحة والقيم اإلسالمية التي وردت  .4

نفسه من الوقوع فيهما،  ومنعفي سورة النور، ابتعد عن المنكر وابتعد عن المعصية 

ãã{{{{ : قال تعالى ããΝΝΝΝ ää ää3333 ÝÝ ÝÝàààà ÏÏ ÏÏèèèè tt ttƒƒƒƒ    ªª ªª!!!! $$ $$####    ββββ rr rr&&&&    (( ((####ρρρρ ßß ßßŠŠŠŠθθθθ ãã ããèèèè ss ss????    ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999    #### ´´ ´´‰‰‰‰ tt tt//// rr rr&&&&    ββββ ÎÎ ÎÎ))))    ΛΛΛΛ ää ääΖΖΖΖ ää ää....    šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ •• ••ΒΒΒΒ    ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∠∠∠∠∪∪∪∪113113113113{{{{....  

  

التأكيد عليها ودراستها  بالفرد والمجتمع ووجوثار األخالق على آتبين مور وغيرها األفهذه 

بأنها خير أمة،  سبحانه وتعالىوصفها اهللا أمة أخرجت هذه اآلداب ألن والعمل بها وتطبيقها،

öö{{{{: حيث قال تعالى ööΝΝΝΝ çç ççGGGGΖΖΖΖ ää ää.... uu uu���� öö öö���� yy yyzzzz >> >>ππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& ôô ôôMMMM yy yy____ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷zzzz éé éé&&&& ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ==== ÏÏ ÏÏ9999 tt ttββββρρρρ ââ ââ÷÷÷÷ ßß ßß∆∆∆∆ ùù ùù'''' ss ss???? ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ρρρρ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// šš ššχχχχ öö ööθθθθ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ss ss???? uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã 

                                                
109   �	
  21اo4Zاب 

#ن وX#U<M+،  ،آ #ب ا�&��أ-�,+ أ�� داوود )' ا�&�%،  110	O#دة ا	#ب ا����2 �`� ز��	ا��� ��  ا��#دI 4&% ، 846ص.4682ر
� �% ��W اn ا���W&2ري، ت 111�* nا �W� ا�� ،�، دار ا�L 8 1، ط4-1هـ، ا�& �رك �`� ا��g9U* [2<�M ،%2�2�U، *^405ا��#آ

�2، �2�وت، `T429ص. م1990ا�  
112  �	
  ��3رة ا��*��ن 
113  �	
  ��17رة ا���ر 
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ÌÌ ÌÌ���� xx xx6666ΖΖΖΖ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ èè èè???? uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 33 33 öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ šš šš∅∅∅∅ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ãã ãã≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ6666 øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββ%%%% ss ss3333 ss ss9999 #### ZZ ZZ���� öö öö���� yy yyzzzz ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ©© ©©9999 44 44 ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

šš ššχχχχθθθθ ãã ããΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ çç çç���� ss ssYYYY òò òò2222 rr rr&&&& uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ àà àà)))) ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ xx xx



 øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ 114{{{{.  

  

قد و .لتي تعنى بها األمم بصورة عامةانها من أهم الموضوعات أإن أهمية اآلداب تكمن في 

تقدم  مل لكلألنها محط األ ،اعتنى بها الدين اإلسالمي واألمة اإلسالمية بصورة خاصة

yy{{{{ :بقوله �رسولنا محمد وتطور، وقد مدح اهللا تعالى  yy7777 ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? yy yyèèèè ss ss9999 @@ @@,,,, èè èè==== ää ääzzzz 55 55ΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã ∩⊆∪{{{{115. 

يصنع الرجال، قال احد  وبها ،وتطورها المجتمعاتتقدم اإلسالمية طريق إلى اآلداب التحلي بف

احد  ، أما"لقد انتصر معلم المدرسة" األولىانتصرت ألمانيا في الحرب العالمية حينما القادة 

، أما "ن التربية الفرنسية متخلفةا: "قال  ا انهزمت في الحرب العالمية الثانيةحينمفرنسا  قادة

: قال ) كتنسبو(ناعي األول القمر الص حينما غزا الروس الفضاء بإطالقهمفقائد األمريكان 

يتفحصونه ى نظامهم التربوي والتعليمي ورجعوا إل "ماذا دهى نظامنا التربوي والتعليمي؟"

م قال 1967وفي حرب النكسة ، العلماء الذين يصنعون المستقبل وايعد، حتى ويطورونه

األمريكية  )تايمال( وقلمه يقطر حقداً وعداوة على حضارتنا العربية اإلسالمية في مجلة أحدهم

، "لقد سقطت الحضارة اإلسالمية بانتصارنا على العرب: "قال في شهر تموز من نفس العام 

  .116)سقوط ثقافة وحضارة(وكان عنوان المقالة 

  

                                                
114  �	
  ��110ة 
ل ��ان 
115  �	
 �  ��4رة ا�>`
�#ن ط )�4#ن، ا 116�g3�ة، دار ا�#T  م1991هـ 1411،  ��3] *��،ا� ���2 �2% ا3Z#�� وا�
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بل هي وعاء وأساليب  ،اآلداب االجتماعية والقيم والمفاهيم الصحيحة ال توجد من فراغوهذه 

وبواسطتها  ،وإجراءات يثقل بها تراث األمة من األجداد إلى األحفاد ومن اآلباء إلى األبناء

كان يكثر من حيث  ،�فقد أوصى بها النبي دة واألمن واالستقرار في المجتمع، تتحقق السعا

خاصة،  در خطبة الجمعة بصورةوفي ص ،توصية المؤمنين بها في صدر خطبه بصورة عامة

ذلك من شرائط خطبة الجمعة التي هي اعتبروا به واقتدوا ن كثيراً من األئمة والفقهاء حتى ا

درس تربوي أسبوعي للمسلمين والتي تلقى على منبر المدرسة األولى للمجتمع أال نزلة بم

ùù{{{{ :وهي المسجد، قال تعالى ùù&&&& tt tt���� øø øø%%%% $$ $$#### yy yy7777 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ãã ããΠΠΠΠ tt tt���� øø øø.... FF FF{{{{ $$ $$#### ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### zz zzΟΟΟΟ ‾‾ ‾‾==== tt ttææææ ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ nn nn==== ss ss)))) øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ zz zzΟΟΟΟ ‾‾ ‾‾==== tt ttææææ zz zz≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ MM MM}}}} $$ $$#### 

$$$$ tt ttΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ss ss>>>> ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪{{{{117.  

  

حسنة حتى يؤدي تعليم هذه اآلداب  ،وألهمية اآلداب االجتماعية البد من وجود نماذج بشرية

يعمل على ( الغزالي إلى وجود شيخ مرشد مربٍ ادعف، منهالفائدة والهدف والغاية المرجوة 

للسالك شيخ مرشد مرب ليخرج األخالق السيئة منه اعلم أنه ينبغي ف: "قال ف) تعليم المتعلم

  .118"بتربيته ويجعل مكانها خلقاً حسناً

  

على مصاحبة األخيار واالبتعاد عن قرناء  �وألهمية القدوة وتأثيرها في األفراد حث النبي 

إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، (:  �السوء قال 

                                                
117  �	
 [`T5-��3رة ا�  
  م *�,b �#�]1993 –دار ا�2Q� �2�وت  2ا�orا�' ، إ24#ء �`�م ا��	% ط 118
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د منه ريحاً طيبة ونافخ الكير أما ه وأما أن تجوإما أن تبتاع من كسما أن يمإفحامل المسك 

  .119)هتنأن يحرق ثيابك وأما أن تجد منه ريحاً ن

  

 ةمامب من شخص في موضع اإلدوأثر هذه القدوة يظهر واضحاً في المجتمع إذا كان األ

ل من فعأن المؤثر أكثر من القول المحكي خاصة ألن الفعل ال ،والرياسة كاآلباء والمعلمين

  .120المؤدب يمثل مكانة وأهمية بالغة في نفوس األفراد

  

 قرارها في قلوبمجرد استف ،للعقيدة اإلسالمية أثر في نفوس األفراد وسلوكهم وحياتهمو

ي وحينما تستقر في نفس الفرد تجعله ف ،موسلوكه مثارها في حياتهآتظهر  م،المؤمنين ووجدانه

والبعد  ،فهي تربي في نفسه الوعي واليقظة الدائمة ،معركة دائمة إلى الخير والصالح والفالح

  .121ألهواء واالستقامة في السلوكلعن المعاصي وعدم االستسالم 

                                                
� أ-�,+ ا�QW#ري )' آ #ب ا��2Wع �#ب ا�9T#رة  119�أ-�,+ *&`� )' آ #ب ا�W� وا�U`� ا� �W#ب *c#�&�  2101و�b2 ا�&t �4	� ر

 �	�4 %2��#U6635ا�  
  .م1983  - 320-316*��&� ا���#�� �2�وت ص 9ا�>�x#وي 	��\ ا��`�ل ا�& �ردة وآ2\ ,�� �`� أ* �# ط 120
  م1964 – 22ا�W#رك *�� ��X إ�2T� �2X#&Xة *�TW9 د*D] ص 121
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  الفصل الثالث 

_______________________________________________________________________________________________________  

  منهج الدراسة وإجراءاتها 

  

هذا الفصل عرضاً لمنهجية الدراسة ومحددات التحليل والمحددات المفاهيمية لـآلداب  يتضمن 

  .اتبعها  البحث في هذه الدراسة االجتماعية التي تم استنباطها واإلجراءات التي

  

  :منهج الدراسة 3.1

الستنباط القيم ) تحليل المحتوى(التحليلي والوصفي  يناعتمدت الباحثة في دراستها على المنهج

من خالل تحليل اآلداب االجتماعية وعرضـها   الخلقية واالجتماعية الموجودة في سورة النور

  .بها لبقاء المجتمع نظيفاً وآمناًوبيان أهميتها وآثارها على الفرد والمجتمع ووجوب التمسك 

  

  :محددات التحليل  3.2

 .اعتماد اآلية الكريمة وحدة قياس تكراري  •

 .الكريمسور اآلداب االجتماعية في القرآن من  اعتماد سورة النور باعتبارها  •

 .االقتصار على رصد مجموعة من اآلداب االجتماعية  •

 .اعتماد التحليل المفاهيمي المباشر •

ن كثيراً إوذلك لصعوبة حصره في آيات سورة النور، حيث  ،استثناء التحليل العالئقي •

 .بشكل غير مباشر اًوأحكام اًمن اآليات الكريمة في سورة النور تحتمل آداب.
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حفظة القرآن (كنسبة شيوع األدب بين المجموعة البؤرية % 90اعتماد نسبة اتفاق  •

 .إضافة إلى اعتماد نفس التفسير المفاهيمي لآلداب االجتماعية ،)الكريم

  

  : إجراءات تطبيق الدراسة 3.3

درست الباحثة األدب االجتماعي الخاص بمنهجية تحليل المحتوى المفاهيمي للتعرف  •

  .لهذا النوع من التحليلعلى المفاهيم األساسية والفرعية 

 .قامت الباحثة بتحليل أولي لآلداب االجتماعية في سورة النور •

من قبل المجموعة البؤرية، كما تـم   العشرةتم إعادة التحليل لهذه اآلداب االجتماعية  •

 .لقياس مدى التجانس والتوافق ما بين المحللين) كابا(رصد معامل 

داب االجتماعيـة علـى عشـرة مـن     ألغراض البحث العلمي تم عرض هـذه اآل و •

المتخصصين في علوم الشريعة اإلسالمية بشكل عام وحفظة القرآن الكـريم بشـكل   

خاص من الجامعات والكليات الفلسطينية، لمعرفة ورصد اآلداب االجتماعية في سورة 

وقد استجاب لطلب الباحثة سبعة منهم مشكورين، وقد تبـين أن جميـع هـذه     .النور

 )1مجموعة بؤرية رقم(، % 97ت سورة النور وبنسبة موافقة في آيا اآلداب موجودة

تم عرض اآلداب االجتماعية على أربعة من المتخصصين في الدراسات القرآنية وقد  •

، %93نسبة بماعية في آيات السورة كانت نسبة التوافق على ورود هذه اآلداب االجت

 ).2مجموعة بؤرية رقم (
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تم رصد واقع التجانس والتوافق ما بين نسبة شيوع هذه اآلداب التي قامت بها الباحثة  •

بعد االتفاق  أربعةمن وجهة نظر مجموعة بؤرية من حفظة القرآن الكريم وعددهم 

 .على المؤشرات المفاهيمية لآلداب االجتماعية في سورة النور

ت الكريمة في سورة النور وعددها تم رصد اآلداب االجتماعية األكثر تكراراً في اآليا •

 .بادآعشرة 

اعتمدت الباحثة على مؤشرات مفاهيمية لآلداب االجتماعية الواردة في التحليل آخذة  •

 .بعين االعتبار أن اآليات الكريمة لها دالالت واسعة وهادفة
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  إجراءات التحليل  4.3

  

  اآلداب االجتماعية في سورة النور 4.3.1

  

المتجسدة في سورة النور تبين أن هناك  االجتماعيةبعد رصد المجموعات البؤرية لآلداب 

  :على النحو التالي  بادآعشرة 

 

  حفظ أعراض الناس وعدم الخوض فيها والظن الحسن بالمؤمنين )1

لقد حدد القرآن الكريم المنهج الذي يجب أن يسير عليه الفرد وبين القاعدة التي يجب السير 

صالحاً مصلحاً، فحدد اآلداب والقيم التي يجب التمسك بها والقيام بها  اًحتى يكون فرد ،عليها

عند سماعه ألي إشاعة من قول أو حديث من شأنه أن يحط من قدر أخيه المسلم، وقد أوجب 

وال بد من تمحيص  ،تأكد من صحة ما سمعهالاإلسالم على الفرد التثبت والتعمق فيما يسمع و

  122.أي كالم يمس أخاه المسلم في عرضه أو ماله أو دينه

  

إن المنهج اإلسالمي يقوي الرقابة الداخلية التي تجعل الفرد يراقب أعماله ونفسه بنفسه كمـا  

يجعل الفرد يحرص على عدم اإلكثار من الحديث في كل ما يسمع ألنـه بعيـد عـن اللغـو     

                                                
   2536-2484م، دار ا�D�وق �2�وت ، ص1994،  4ج 8�89 ��2  )' <=ل ا�>�
ن  ط 122
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t{{{{:  تعـالى سـبحانه و  كمـا قـال  والخوض فيما ال فائـدة فيـه    ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ öΝΝΝΝ èè èèδδδδ   ãããã ÈÈ ÈÈθθθθ øø øøóóóó ‾‾ ‾‾====9999 $$ $$####  

šš ššχχχχθθθθ àà ààÊÊÊÊ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷èèèè ãã ããΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪{{{{123....        

 

: ض في أعراض الناس وهتكها قال تعالى وسورة النور من الوقوع في الخحذرت قد و

}}}}āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ ™™ ™™7777 ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† ββββ rr rr&&&& yy yyìììì‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ±±±± nn nn@@@@ èè èèππππ tt tt±±±± ÅÅ ÅÅssss≈≈≈≈ xx xx



 øø øø9999 $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; ëë ëë>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ×× ××ΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪{{{{124 ،تبين هذه اآلية مصير من و

في الذين آمنوا، صفتهم بأنهم يحبون أن تشيع الفاحشة ، كما تبين في أعراض الناس نيخوضو

إشاعة من حذر اهللا تعالى و، 125بالعذاب األليم في الدنيا واآلخرةاهللا سبحانه وتعالى وتوعدهم 

كافة  تنعفموفعالً، فجعل سالمة القلب للمؤمنين واجبة،  الفاحشة في الذين آمنوا قوالً

ي أمر يم والمبادئ التربوية الصحيحة التالنشاطات والممارسات المنافية للدين واألدب والق

: قال تعالى عظيماًبهتاناً واعتبر الخوض في األعراض وهتكها  ،اإلسالم بالسير على طريقها

}}}}II IIωωωω öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) çç ççννννθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççGGGG ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy™™™™ ΟΟΟΟ çç ççFFFF ùù ùù==== èè èè%%%% $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ãã ããββββθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 ββββ rr rr&&&& zz zzΝΝΝΝ ‾‾ ‾‾==== xx xx6666 tt ttGGGG ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 yy yy7777 oo ooΨΨΨΨ≈≈≈≈ yy yyssss öö öö6666 ßß ßß™™™™ #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ íí íí≈≈≈≈ tt ttGGGG öö ööκκκκ ææ ææ5555 

ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∉∉∉∉∪∪∪∪{{{{126.  

  

                                                
123  �	
  ��3رة ا��*��ن 
124  �	
  ��19رة ا���ر 
89 *�� *��^ ا� ���2 ا�O=*�2 ط 125�   246- 148م، دار ا�D�وق �2�وت ص6 ،1997
126  �	
  ��16رة ا���ر 
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على أن يتلفظ  ينحث المؤمنيوحيث يبصر المؤمنين بحقيقة المنكر،  أدب اجتماعي وهو

$$$${{{{ : ، وذلك في قوله تعالى127بالناس ئويتذكر كل ما يوجب االبتعاد عن الظن السي pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ 

tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ŸŸ ŸŸωωωω (( ((####θθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ6666 −− −−GGGG ss ss???? ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ ää ääÜÜÜÜ ää ääzzzz ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### 44 44  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ôô ôôìììì ÎÎ ÎÎ7777 ®® ®®KKKK tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ ää ääÜÜÜÜ ää ääzzzz ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ââ ââ÷÷÷÷ ßß ßß∆∆∆∆ ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ 

ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ tt tt±±±± óó óóssss xx xx



 øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÌÌ ÌÌ���� ss ss3333ΖΖΖΖ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ{{{{128.  

  

وهو سوء الظن بالناس وإشاعة الفاحشة وهتك  ،األدب يجعل الفرد ينفر من المنكرهذا و

مما يؤدي إلى إثارة اليقظة في النفس والحذر من سماع الكالم الشنيع وهذا األدب  ،أعراضهم

طاهراً تقياً تجاه  مما يجعل قلب المؤمن نظيفاً ،يجعل الفرد يندم ويتوب ويثبت على إيمانه

  .أخوانه وأبناءه

  

ن اإلنسان الذي يسمع الكالم ويشيعه بين أقد وضحت سورة النور للفرد بأسلوب مهذب و

 : كما قال اهللا تعالى ،عظيمسبحانه و تعالى  المؤمنين وهو يعلم أنه أمر بسيط ولكنه عند اهللا

}}}}øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡ öö ööθθθθ ¤¤ ¤¤)))) nn nn==== ss ss???? öö öö//// ää ää3333 ÏÏ ÏÏGGGG oo ooΨΨΨΨ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø9999 rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) ss ss???? uu uuρρρρ //// ää ää3333 ÏÏ ÏÏδδδδ#### uu uuθθθθ øø øøùùùù rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ÒÒ ÒÒΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææ ………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡθθθθ çç çç7777 || ||¡¡¡¡ øø øøtttt rr rrBBBB uu uuρρρρ $$$$ YY YYΨΨΨΨ ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ yy yyδδδδ 

uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### ×× ××ΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∈∈∈∈∪∪∪∪{{{{129.  

  

                                                
   312- 14م، ص1997، دار ا���gس، kX�M ،18،ط3ا�% �#�jر، *�� ا�9#ه�، gM&2� ا� ��	� وا� ��	�، ج 127
128  �	
  ��19رة ا���ر 
129  �	
  ��15رة ا���ر 
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هل هذا : وأن ال يقول الكالم دون أن يفكر به ،ن ال يتكلم بغير علمألهذا يجب على الفرد 

وأن  عظيمسبحانه وتعالى وأن ال يستصغر األمر مع أنه عند اهللا  اآلخرين أو ال؟بالكالم يضر 

  .130وقعه على الغير عظيم

من اآلداب الصحيحة والسليمة ومن القيم الجميلة التي رسمتها لنا سورة النور أن ال يقول و

من أفراد المجتمع  اًوالكالم الذي ال يضر أحد ،ويتحقق ويتيقن منه ،الفرد إال القول الذي يعلمه

  .131)كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع( :قولهبعن ذلك  �الكريم وقد نهى الرسول 

  

ألن من آداب  ،فإذا تكلم الفرد بالكالم الذي يؤدي الى سوء الظن بالناس فقد وقع في اإلثم

وأن ال يظن بالناس إال  ،ألخيه ما يحب لنفسهالمرء  اإليمان التي حث عليها اإلسالم أن يحب

$$$$ {{{{ : يقول اهللا تعالى، اًخير pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ââ ââ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) //// ää ää3333≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø)))) nn nn==== yy yyzzzz  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 99 99���� xx xx.... ss ssŒŒŒŒ 44 44 ss ss\\\\ΡΡΡΡ éé éé&&&& uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ $$$$ \\ \\////θθθθ ãã ããèèèè ää ää©©©© 

ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ tt tt7777 ss ss%%%% uu uuρρρρ (( ((#### þþ þþθθθθ èè èèùùùù uu uu‘‘‘‘$$$$ yy yyèèèè tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ9999 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) öö öö//// ää ää3333 tt ttΒΒΒΒ tt tt���� òò òò2222 rr rr&&&& yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää33339999 ss ss)))) øø øø???? rr rr&&&& 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### îî îîΛΛΛΛ ÎÎ ÎÎ==== tt ttãããã ×× ××�������� ÎÎ ÎÎ7777 yy yyzzzz ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪{{{{132 ، ، ، ، ألن

  .سوء الظن بالمسلم يؤدي إلى إشاعة الفوضى والتنازع وعدم األمن واالستقرار

  

بها غيرته على عرض وحرمات أفراد ومن اآلداب والقيم التي يجب على الفرد التمسك  

كانت حرمات خاصة أم حرمات أوخاصة عندما تنتهك حرمات المسلمين سواء  ،مجتمعه

الكثير من أفراد المجتمع ال يغارون  سببه أنوكل ما نراه اليوم من االنحالل والفساد  .عامة

                                                
130 '��T،  دار ا24#ء ا� �اث ا��	و��#و	� )' و,�د ا� Zو��2ن ا �	o� ا� [a#<4 %� ف#DLا�،� 2�4�وت ج -ا�DQ*o�ي، *��د �% �
  م 1997  - 329- 256ص

131  '( ،12�Uا� b*#cا� '( ،�� أ-�,+ *&`�b �4	�، ر� #* �L� �	، ا����	ب ا���' �% ا���#� ،�*�<  7ا�
132  �	
  ��13رة ا��c�ات 
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عرض والشرف على حرمات أخوانهم من أفراد المجتمع وال تحثهم الشهامة والحمية على ال

رى أنها تعالج الحياة تلسورة النور وتحليل آياتها ة الباحثة ومن خالل دراسلنخوة خاصة، وا

 حضتباع اآلداب االجتماعية التي تاأمرت برى أيضاً أنها تو ،النفسية والخلقية واالجتماعية

شة بين أنها حددت بشاعة إشاعة الفاحو ،وتحث على تطبيق الحدود وعدم التساهل في تنفيذها

خاصة الكالم الذي ليس  ،الناس وسوء الظن باألفراد والطعن في حرمات وأعراض المسلمين

  .133له دليل من الصحة

  

تباع اآلداب االجتماعية التي من شأنها تعزيز النخوة القد وجهت سورة النور األفراد إلى 

األفراد  تكما أمر ،ومعاقبة كل من تسول له نفسه بإشاعة الفاحشة وهتك أعراض المسلمين

برفض كل شائعة تمس أعراض المسلمين وحسن الظن بهم، كما طلبت اآليات في سورة النور 

)){{{{ : من الفرد أن يعفو ويصفح عمن يسيء إليه بالقول أو الفعل لقوله تعالى ((#### þþ þþθθθθ ßß ßßssss xx xx



 óó óóÁÁÁÁ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 uu uuρρρρ 33 33 ŸŸ ŸŸωωωω rr rr&&&& 

tt ttββββθθθθ ™™ ™™7777 ÏÏ ÏÏtttt éé ééBBBB ββββ rr rr&&&& tt tt���� ÏÏ ÏÏ



 øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ää ää3333 ss ss9999 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ àà àà



 xx xxîîîî îî îîΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏmmmm §§ وأن الصفح والعفو هو من اآلداب ، 134}}}}∪∪∪∪⊅⊅⊅⊅⊅⊅⊅⊅∩∩∩∩ ‘‘‘‘§§

، ومن األمثلة على ذلك في 135التي توجب غفران الذنوب ألن الجزاء يكون من جنس العمل

رضي -شه ئعفا وصفح عمن أساءوا الظن بزوجته أم المؤمنين عا �ن الرسول أاإلسالم هو 

رغم ما قال  ،عن ابن خالته الفقيررضي اهللا عنه ومن ثم عفا وصفح أبو بكر  ،-اهللا عنها

ŸŸ{{{{: عالىسبحانه وتحيث ظهر ذلك جلياً في قوله  ،رضي اهللا عنها وشنع على أم المؤمنين ŸŸωωωω uu uuρρρρ 

                                                
www.Islamonline.net133  %	! إ�=م أون  

  ��22رة ا���ر  134
92'،*�� ا!*%2 �%  *�� ا�Q #را�L�c' ،ت  135<�D2#ن، ج 1393ا�Wاء ا��x8 ،�2�وت6هـ ،أ Lا� �`�،  
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ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ss ss???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ (( ((####θθθθ ää ää9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ôô ôôÒÒÒÒ xx xx



 øø øø9999 $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏππππ yy yyèèèè ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ββββ rr rr&&&& (( ((#### þþ þþθθθθ èè èè???? ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< '' ''ρρρρ éé éé&&&& 44 44’’’’ nn nn1111 öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ šš šš ÌÌ ÌÌ���� ÉÉ ÉÉffff≈≈≈≈ yy yyγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 

’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### (( (({{{{136.  

  

ألنها  حتاجين،ماالجتماعية أيضاً في اإلسالم صلة األرحام وإعانة الفقراء والومن اآلداب 

  .وال يجوز ترك ما وجب من اإلحسان للفرد بمجرد ظلمه أو إساءته في عرضه ،واجبة

  

وقد شددت اآليات القرآنية الكريمة على عقوبة من يشيع الفاحشة ويهتك أعراض المسلمين 

ويجب اإلتيان بأربعة شهداء لقوله تعالى  ،الظن بهم أن يتأكدوا ويتثبتوا من الكالم يءويس

}}}}tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ãã ããΒΒΒΒ öö öö���� tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ || ||ÁÁÁÁ óó óóssss ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 (( ((####θθθθ èè èè???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏππππ yy yyèèèè tt tt//// öö öö‘‘‘‘ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// uu uu !! !!#### yy yy‰‰‰‰ pp ppκκκκ àà àà−−−− óó óóΟΟΟΟ èè èèδδδδρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎ==== ôô ôô____ $$ $$$$$$ ss ssùùùù tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ≈≈≈≈ uu uuΚΚΚΚ rr rrOOOO ZZ ZZοοοο tt tt$$$$ ùù ùù#### yy yy____ 

ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èè==== tt tt7777 øø øø)))) ss ss???? öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; ¸¸ ¸¸οοοο yy yy‰‰‰‰≈≈≈≈ pp ppκκκκ yy yy−−−− #### YY YY‰‰‰‰ tt tt//// rr rr&&&& 44 44 yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt ttββββθθθθ àà àà)))) ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ xx xx



 øø øø9999 $$ تأكيد على التثبيت و هذا  }}}}137.∪∪∪∪⊇⊇⊇⊇∩∩∩∩ ####$$

أمر قد و ،يدل على حرص اإلسالم الشديد على عدم إشاعة الفاحشةو ،التحقق من الكالم

رأى  إذانه أن من واجب المسلم أ ومن اآلداب والقيم أيضاً .بالحذر والحيطة في نقل الكالم

من أخيه أن ال يفضحه بل يستر عليه وال يشهر به حرصاً منه على حماية أسر وأفراد  اًوءس

  .138المجتمع من الضياع
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وأنه يجب عليه ستر الخبر إذا كان به  ،عدم إشاعة المنكر أنه يجب على المسلمالباحثة  رىوت

ن هدفه ما أن يقوله في حذر وأن يكو اًوإذا أراد أن يوضح كالم ،تعد على حقوق اآلخرين

 .139)من ستر مسلماً ستره اهللا في الدنيا واآلخرة( :قال �ه المسلم، ألن الرسول يستر آخ

وهو يدعو الفرد إلى حسن  .اإلسالم ينطلق من قاعدة أخالقية في غاية الجمال والروعةألن 

وهذا التعامل له أكبر تأثير في العالقات  .الظن بالناس وعدم هتك أعراضهم وكشف عوراتهم

فسخ فيه العالقات نبت إال مجتمعاً ممزقاً مفككاً تتاالجتماعية ألن سوء الظن بالناس ال ي

الظن هو نوع من اإلدراك النفسي الذي يفاجئ اإلنسان من و .االجتماعية وال تقوم فيه العدالة

  : وينقسم إلى قسمين  اختيارغير 

األمور على أخذ و ،وهو أن تظن بأخيك المؤمن ظناً خيراً ،تحبظن الخير وهو مس .1

II{{{{ : مأخذ الحسن، ويدل على ذلك قوله تعالىال IIωωωω öö ööθθθθ ©© ©©9999 øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) çç ççννννθθθθ ãã ããΚΚΚΚ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏÿÿÿÿ xx xxœœœœ ££ ££ ss ssßßßß tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 

àà ààMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÅÅ ÅÅ¦¦¦¦ àà àà



ΡΡΡΡ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// #### ZZ ZZ���� öö öö���� yy yyzzzz (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ !! !!#### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ÔÔ ÔÔ7777 øø øøùùùù ÎÎ ÎÎ)))) ×× ×× ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ŸŸ ŸŸ140{{{{  

  

المجتمع وفساد العالقات االجتماعية وقد نهى اإلسالم عن عليه فساد ظن السوء يترتب  .2

إلى تجنب  إثماً ودعا المؤمنين برهه من المحرم شرعاً واعتهذا النوع من الظن وعد

                                                
  �42699	�  2074ص/4أ-�,+ *&`�، ا�b*#c ا�12�U، آ #ب ا��آ� وا���#ء *^ 139
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$$$$ {{{{:قال تعالى اً،واجبتجنبه  هذا الظن واعتبر pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ çç çç7777 ÏÏ ÏÏ⊥⊥⊥⊥ tt ttGGGG ôô ôô____ $$ $$#### #### ZZ ZZ�������� ÏÏ ÏÏWWWW xx xx.... 

zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÇÇ ÇÇ dd dd ©© ©©àààà9999 $$ $$#### āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ÇÇ ÇÇ dd dd ©© ©©àààà9999 $$ $$#### ÒÒ ÒÒΟΟΟΟ øø øøOOOO ÎÎ ÎÎ)))){{{{141  

  

ألن إتباع الظن هو ، األهواءهم ويتبعون عن طاعة الذين تسيرهم أهواؤكذلك سالم ونهى اإل

ولم تكن دعوة اإلسالم إلى حسن الظن بالناس إال من أجل تطبيق أدب  ،طريق إلى الضالل

وقيمة خلقية من شأنها تنظيم حياة المجتمع البشري على أساس العبودية هللا سبحانه، ألن الذي 

يحسن الظن باهللا سبحانه وهو مؤمن يحسن الظن بالناس خاصة أن المنهج اإلسالمي التربوي 

استقرار عالقة أفراد المجتمع ويؤدي إلى الطمأنينة والتكافل  مما يترتب عليه ،يأمره بذلك

تماسك المجتمع وتماسك أفراده وتكاتف األفراد من أجل خدمة الدين  إلىويؤدي  ،والعدالة

  .142وبالتالي ينال رضا اهللا سبحانه والسعادة في الدنيا واآلخرة ،والوطن والمصلحة العامة

                                                
141  �	
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 لتنفير من الزناالعفاف والنهي عن إشاعة الفاحشة وا )2

èè{{{{: قال تعالى  èèππππ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ#### ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ#### ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ àà àà$$$$ ÎÎ ÎÎ#### ôô ôô____ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ää ää.... 77 77‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏnnnn≡≡≡≡ uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ss ssππππ ss ssffff (( (($$$$ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ;; ;;οοοο tt tt$$$$ ùù ùù#### yy yy____ (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ //// ää ää.... õõ õõ‹‹‹‹ èè èè{{{{ ùù ùù'''' ss ss???? $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 

×× ××ππππ ss ssùùùù ùù ùù&&&& uu uu‘‘‘‘ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ääΖΖΖΖ ää ää.... tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ èè èè???? «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÌÌ ÌÌ���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### (( (( ôô ôô‰‰‰‰ pp ppκκκκ ôô ôô¶¶¶¶ uu uuŠŠŠŠ øø øø9999 uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ uu uu5555#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ×× ××ππππ xx xx



 ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ssÛÛÛÛ zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ#### ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω ßß ßßxxxx ÅÅ ÅÅ3333ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ºº ººππππ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ#### yy yy———— ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ZZ ZZππππ xx xx.... ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ ãã ããΒΒΒΒ èè èèππππ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ#### ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω !! !!$$$$ yy yyγγγγ ßß ßßssss ÅÅ ÅÅ3333ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) AA AAββββ#### yy yy———— ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 

ÔÔ ÔÔ8888 ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ ãã ããΒΒΒΒ 44 44 tt ttΠΠΠΠ ÌÌ ÌÌ hh hh���� ãã ããmmmm uu uuρρρρ yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ãã ããΒΒΒΒ öö öö���� tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ || ||ÁÁÁÁ óó óóssss ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 (( ((####θθθθ èè èè???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ 

ÏÏ ÏÏππππ yy yyèèèè tt tt//// öö öö‘‘‘‘ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// uu uu !! !!#### yy yy‰‰‰‰ pp ppκκκκ àà àà−−−− óó óóΟΟΟΟ èè èèδδδδρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎ==== ôô ôô____ $$ $$$$$$ ss ssùùùù tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ≈≈≈≈ uu uuΚΚΚΚ rr rrOOOO ZZ ZZοοοο tt tt$$$$ ùù ùù#### yy yy____ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èè==== tt tt7777 øø øø)))) ss ss???? öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; ¸¸ ¸¸οοοο yy yy‰‰‰‰≈≈≈≈ pp ppκκκκ yy yy−−−− #### YY YY‰‰‰‰ tt tt//// rr rr&&&& 44 44 yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ 

tt ttββββθθθθ àà àà)))) ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ xx xx



 øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪(143{{{{  

  

خلقية واجتماعية تجعله ال يتأثر بالمغريات والتيارات التي تحط  لقد أحاط اإلسالم الفرد بموانع

وزوده بمضادات ذات قيم وتشريعات وتوجيهات عظيمة تمنعه من  ،من مكانته ومن إنسانيته

خاصة أن اإلنسان يتصف بأنه قابل للتأثير وقادر على  ،سلوكيات تؤدي به إلى الهالك والدمار

للمؤثرات الخارجية التي تتنافى مع فطرته السليمة وذوقه الرفيع  ةالتأثر حتى ال يكون عرض

وبما أنه قابل للتأثير فال بد أن يكون الفرد  ،ب االجتماعيةزيادة على معارضتها للقيم واآلدا

   .عن الوقوع في الفاحشة عفيفاً حتى يؤثر فيمن حوله من اآلخرين اًبعيد اًسليم
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يجب ف ،اإلسالم في تشريعاته وآدابه وقيمه على صيانة الفرد واألسرة والمجتمع حرص ولهذا

وال بد من آداب اجتماعية تحمي الفرد  ،الصحيحة سك باآلداب والقيم االجتماعيةعلى الفرد التم

قد وضع اهللا سبحانه وتعالى تشريعاته من أجل الحماية والمحافظة على و ،من الضياع والدمار

وتطهيره من دواعي الفاحشة وتنفير الفرد من  ،اإلسالميةالمتوافقة مع العقيدة  تقاليد المجتمع

  .الفساد والضياع ومن العوامل المؤدية إلى ،مثيرات الغرائز

  

وكل مجاهر بالمعصية  ، سبحانه وتعالىالعقاب لكل منحرف عن منهج اهللاإلسالم كما أوجب 

فكان من الضروري تطبيق حكم اهللا والقانون اإللهي إلى جانب التوجيه  ،وحرض عليها

ة اآلداب االجتماعيفوجدت ، واإلرشاد فحرم الجريمة وحرم معها األسباب والدواعي والوسائل

الناصحة والمصلحة لنفوسهم  وقوعها في الجريمة وتكون لهم بمنزلة لكي تهذب النفوس قبل

  144.ومساعدة لهم في حل مشكالتهم

  

لسلوك لما لها من أهمية كبيرة لتنشئة األفراد على الصراط القوي، وقد لضبط واآلداب بمنزلة 

المبادئ يالئم تجعل سلوك الفرد  اًوقيم اًووضع آداب ،اهتم اإلسالم باألفراد وسلوكياتهم

  .واألخالق التي جاء بها اإلسالم ألن السلوك هو مرآة لآلداب والقيم التي يتحلى بها الفرد 
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عدم الزواج من  مثلوقد وضحت سورة النور بعضاً من اآلداب التي تضبط سلوك الفرد، 

 اًنظيف اًقى المجتمع طاهروالتنفير من هذا الفعل والبعد عنه حتى يبوتزويج الزناة الزانيات 

  .عما يعكر صفوه اًبعيد

  

بل إن هذه اآلداب تنطلق  ،ليقال هذا إنسان فاضل اًاجتماعيهذه اآلداب االجتماعية ليست نفاقاً و

ويأخذها وهو  ويجب على الفرد أن يتخلق بها .من قاعدة إيمانية منبعها اإليمان باهللا سبحانه

ويجب أن تظهر  ،عليه بالخير والسعادة في الدارينمقتنع ومؤمن بأن آثارها سوف تعود 

 وأن اهللا عز وجل معه اًرباني اًإيماني اًألنه يطبق منهج ،وشعوره ،وفكره ،واضحة في سلوكه

عندما سئل عن  �يراقبه على عمله ألن الرسول في كل خطواته وفي كل أعماله وأنه 

  .145)لم تكن تراه فإنه يراكاإلحسان أن تعبد اهللا كأنك تراه فإن ( :اإلحسان قال 

  

هذه اآلداب االجتماعية و السلوكيات والقيم ال تحقق الهدف والغاية إال إذا قامت على تقوى ف

والتوكل  ،اإلخالص والثقة وغرس اإلحساس بمراقبة اهللا عز وجلسبحانه وتعالى وعلى اهللا 

ه ه والتطلع إلى رضاالصلة بين الفرد والخالق والخوف منه واستشعار قوته وقدرتان  146عليه

هو األدب السلوكي الذي يهذب النفوس ويبعدها عن كل فاحشة وينفر النفس من تلك  ،سبحانه

ي تعلقت به ذحتى وإن كان ال يستطيع كبتها، فاهللا سبحانه وتعالى ال ،الفواحش والشهوات

öö {{{{ :بقوله تعالى 147نفوس البشر أباح لها التمتع وحث الفرد على ذلك öö≅≅≅≅ èè èè%%%% ôô ôô tt ttΒΒΒΒ tt ttΠΠΠΠ §§ §§���� yy yymmmm ss ssππππ oo ooΨΨΨΨƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ———— 
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«« ««!!!! $$ $$#### ûû ûû ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### yy yyllll tt tt���� ÷÷ ÷÷zzzz rr rr&&&&  ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏèèèè ÏÏ ÏÏ9999 ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt tt6666 ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉ−−−− øø øø———— ÌÌ ÌÌ hh hh����9999 $$ $$#### 44 44 öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% }} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ9999 (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ uu uuŠŠŠŠ yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### 

$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### ZZ ZZππππ || ||ÁÁÁÁ ÏÏ ÏÏ9999%%%% ss ss{{{{ tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$#### 33 33 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... ãã ãã≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅ __ __ÁÁÁÁ xx xx



 çç ççΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ FF FFψψψψ $$ $$#### 55 55ΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ9999 tt ttββββθθθθ çç ççΗΗΗΗ ss ss>>>> ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪{{{{148  

  

وهذا هو نوع من األدب ألن الفضائل  .الفاحشة تجعله ينفر ويبتعد عنهان معرفة الفرد لحقيقة إ

والفرد إذا علم أن هذه األشياء  ،بعد أن نطهر أنفسنا من الفواحش والرذائل ال تحصل لنا إال

صف بها، أما إذا علم بأنها فضائل فإنه يلزمها تي عنها وكرهها وال وابتعدليست فضائل تجنبها 

  149.وتصبح عادةً له

  

àà{{{{ن أصحاب الصفات المتشابه فيقول اهللا سبحانه يهناك ترابط بيصبح  ذاوبه ààMMMM≈≈≈≈ ss ssWWWW���� ÎÎ ÎÎ7777 ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$#### 

tt tt ÏÏ ÏÏWWWW���� ÎÎ ÎÎ7777 yy yy‚‚‚‚ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 šš ššχχχχθθθθ èè èèWWWW���� ÎÎ ÎÎ7777 yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ ss ssWWWW���� ÎÎ ÎÎ7777 yy yy‚‚‚‚ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 (( (( àà ààMMMM≈≈≈≈ tt tt6666 ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ tt tt ÎÎ ÎÎ6666 ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ©© ©©ÜÜÜÜ==== ÏÏ ÏÏ9999 tt ttββββθθθθ çç çç7777 ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt tt6666 ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ©© ©©ÜÜÜÜ==== ÏÏ ÏÏ9999{{{{150.  

  

ألنه ال أحد يحب أن يكون من أصحاب  ،يكون هناك تحفيز لاللتزام باآلدابكذلك وبهذا 

  :  طرفة بن العبدوخاصة إذا عرف حقيقة الفاحشة يقول الشاعر  ،الفواحش أو مصاحباً لهم

  151فكل قرين بالمقارن يقتدي    عن المرء ال تسل واسل عن قرينه 

  
                                                

148  �	
  ��32رة ا�Z�اف 
149 +	�L&* %ب، أا��<T	 %� ��* %� �*��Dرات وزارة ا�}>#)�   هـ ، �M>2] ا�% ا���M ،421،829Q	8 اZ-=ق،ت�� �`' أ4

[D*د ا�>�*'، د#jرO84- 33ص وا   
150  �	
  ��26رة ا���ر 
151 �(�P، 2� ان، دار 3#در ودار�	ا�� ،�WT44ص ،م1961- هـ 1380�وت، �% ا�  
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  .152)ال تصاحب إال مؤمناً وال يأكل طعامكم إال تقي( : �ويقول الرسول 

  

سبحانه الفواحش واعتبرها جرائم دينية وخلقية واجتماعية وقد بين اإلسالم ذلك لقد حرم اهللا 

èè {{{{ : قال تعالى .153ه وحذر منه وأوجب عليه العقوبةنونهى ع èèππππ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ#### ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ#### ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ àà àà$$$$ ÎÎ ÎÎ#### ôô ôô____ $$ $$$$$$ ss ssùùùù 

¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ää ää.... 77 77‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏnnnn≡≡≡≡ uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ss ssππππ ss ssffff (( (($$$$ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ;; ;;οοοο tt tt$$$$ ùù ùù#### yy yy____ (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ //// ää ää.... õõ õõ‹‹‹‹ èè èè{{{{ ùù ùù'''' ss ss???? $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 ×× ××ππππ ss ssùùùù ùù ùù&&&& uu uu‘‘‘‘ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ääΖΖΖΖ ää ää.... tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ èè èè???? «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 

ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÌÌ ÌÌ���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### (( (( ôô ôô‰‰‰‰ pp ppκκκκ ôô ôô¶¶¶¶ uu uuŠŠŠŠ øø øø9999 uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ uu uu5555#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ×× ××ππππ xx xx



 ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ssÛÛÛÛ zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪.{{{{154.  

  

’’’’{{{{ : تعالىاهللا سبحانه ووفي نفس الوقت نهى أيضاً عن الزواج من الزناة فقال  ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ#### ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω 

ßß ßßxxxx ÅÅ ÅÅ3333ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ºº ººππππ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ#### yy yy———— ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ZZ ZZππππ xx xx.... ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ ãã ããΒΒΒΒ èè èèππππ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ#### ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω !! !!$$$$ yy yyγγγγ ßß ßßssss ÅÅ ÅÅ3333ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) AA AAββββ#### yy yy———— ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÔÔ ÔÔ8888 ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ ãã ããΒΒΒΒ 44 44 tt ttΠΠΠΠ ÌÌ ÌÌ hh hh���� ãã ããmmmm uu uuρρρρ yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã 

tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪{{{{155.  

  

                                                
  )4832(�#ب 	�*� أن 	k�#c ، �4	�  –آ #ب اZدب : ��% أ�' داود  152

 ��  ، و�#ل ا� �*�ي إ��#دI 239512�3وأ-�,+ ا� �*�ي، )' آ #ب ا�oه� ، �#ب *# ,#ء )' �W�3 ا��*%، �4	� ر
153 'X��#Uا� ،'`� �
	#ت اL4Z#م، *� �2&gM�2 �2�وت، 2، ج`T8 ا� L38ص، دار ا�  
154 �	
  ��2رة ا���ر 
155 �	
  ��3رة ا���ر 
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وذلك  156وقد نهى اهللا أيضاً عن البغاء وهو إكراه المرأة على الزنا أو إعطاء المرأة أجراً عليه

ŸŸ{{{{ : في قول اهللا تعالى ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èèδδδδ ÌÌ ÌÌ���� õõ õõ3333 èè èè???? öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ tt ttGGGG ss ssùùùù ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ7777 øø øø9999 $$ $$#### ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& $$$$ YY YYΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷ÁÁÁÁ pp pptttt rr rrBBBB (( ((####θθθθ ää ääóóóó tt ttGGGG öö öö;;;; tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ jj jj9999 uu uuÚÚÚÚ tt tt���� tt ttãããã 

ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ uu uuŠŠŠŠ pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### 44 44  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ££ ££ ‘‘ ‘‘γγγγδδδδ ÌÌ ÌÌ���� õõ õõ3333 ãã ããƒƒƒƒ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$#### .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ££ ££ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� øø øø.... ÎÎ ÎÎ)))) ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ àà àà



 xx xxîîîî ÒÒ ÒÒΟΟΟΟ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§‘‘‘‘ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪{{{{157....  

  

 لذلك أمر اهللا به ،الستر والعفاف حماية وصيانة للعوراتقول بأن الباحثة أن تستطيع تمن ذلك 

  .الفاحشة في المجتمع اإلسالمي، الفريد والمتميز بقيمه وأخالقه وحث عليه وحتى ال تشيع

 

                                                
156 ^* ��2<gظ ا�#g�Z9`�#ت واU� ا�cT* ،%�د ��W ا��4�* ،�T�  39، دار ا��a#Kg ا�>#ه�ة،ص1، ج�W�3 ا�
157  �	
  ��33رة ا���ر 
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   :والتسليم وتقدير خصوصيات البيوت  االستئذان )3

$$$${{{{ :يقول اهللا تعالى pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ŸŸ ŸŸωωωω (( ((####θθθθ èè èè==== ää ääzzzz ôô ôô‰‰‰‰ ss ss???? $$$$ �� ��????θθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç//// uu uu���� öö öö���� xx xxîîîî öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏ????θθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç//// 44 44____ ®® ®®LLLL yy yymmmm 

(( ((####θθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎΣΣΣΣ ùù ùù'''' tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ kk kk==== || ||¡¡¡¡ èè èè@@@@ uu uuρρρρ ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã $$$$ yy yyγγγγ ÎÎ ÎÎ==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& 44 44 öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ×× ××���� öö öö���� yy yyzzzz öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ©© ©©9999 öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ªª ªª==== yy yyèèèè ss ss9999 šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ©© ©©.... xx xx‹‹‹‹ ss ss???? ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∠∠∠∠∪∪∪∪ ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù óó óóΟΟΟΟ ©© ©©9999 (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅgggg rr rrBBBB 

!! !!$$$$ yy yyγγγγŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù #### YY YY‰‰‰‰ yy yymmmm rr rr&&&& ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù $$$$ yy yyδδδδθθθθ èè èè==== ää ääzzzz ôô ôô‰‰‰‰ ss ss???? 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm šš ššχχχχ ss ssŒŒŒŒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ öö öö//// ää ää3333 ss ss9999 (( (( ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 (( ((####θθθθ ãã ããèèèè ÅÅ ÅÅ____ öö öö‘‘‘‘ $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããèèèè ÅÅ ÅÅ____ öö öö‘‘‘‘ $$ $$$$$$ ss ssùùùù (( (( uu uuθθθθ èè èèδδδδ 

44 44’’’’ ss ss1111 øø øø———— rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 44 44 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// šš ššχχχχθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∇∇∇∇∪∪∪∪ }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ©© ©©9999 öö öö//// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ îî îîyyyy$$$$ oo ooΨΨΨΨ ãã ãã____ ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ èè èè==== ää ääzzzz ôô ôô‰‰‰‰ ss ss???? $$$$ �� ��????θθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç//// uu uu���� öö öö���� xx xxîîîî 

77 77ππππ tt ttΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 óó óó¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù ÓÓ ÓÓìììì≈≈≈≈ tt ttFFFF tt ttΒΒΒΒ öö öö//// ää ää3333 ©© ©©9999 44 44 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ $$$$ tt ttΒΒΒΒ šš ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ öö öö6666 èè èè???? $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççGGGG õõ õõ3333 ss ss???? ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪{{{{158  

  

فقوله  ،هذه اآليات تظهر قيمة وأدب االستئذان فقد بدأت بأسلوب خطابي له أثر وأهمية أدبية

الخضوع والتزام أوامر اهللا  تتطلبفيه تحريك للمشاعر التي  )أيها الذين أمنوايا (تعالى 

 ،البشرية وهي صفة محببة للنفس ،لنفس بعد هذا النداء بهذه الصفةا حيث بدأ بتوطين ،سبحانه

الداخلية في المخاطب، وفيها إيجاد الشعور لدى  والعواطف الوجدانيةلدوافع لألن بها إثارة 

إنما هي لكل  ،بعينه اًألن التشريعات والتوجهات واألوامر ليس المقصود بها فرد ،المخاطب

، وإن إعالم المخاطب بالقيام بهذه اآلداب واألوامر � ورسولهسبحانه وتعالى من يؤمن باهللا 

سبحانه الدنيا واآلخرة ألن اإليمان باهللا في وااللتزام بها إنما هو خلق يعود على الفرد بالخير 

  .159بالعمل وينشط النفس لاللتزام به هو محرك نفسي ووجداني للقيامى وتعال

                                                
  29-��27رة ا���ر ا��#ت *%  158
159  �LW�ّ4 %  م1979، دار ا�>`�، �2�وت، 1، اZ-=ق ا�O=*�2 وأ�#��#، ط ا��2ا�W� ،'X ا��4
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االستئذان في وجوب العمل بها ومما  أهميةة قد وضحت وبينت فكما ان السنة النبوية الشري

   :يدل على ذلك ما يلي

  الشريفة  األدلة على وجوب االستئذان في السنة النبوية  

من بني عامر استأذن على النبي عليه  أن رجالً": داود  يأبعن روى ما  .1

أخرج إلى هذا :  ����السالم وهو في بيته فقال أألج ؟؟ فقال رسول اهللا 

فعلمه االستئذان فقل له السالم عليكم أأدخل ؟؟ فسمعه الرجل فقال 

  �160"    السالم عليكم أأدخل؟؟ فأذن له الرسول

ل اهللا قال رسو: (عن أبي موسى األشعري رضي اهللا عنه قال ما روي  .2

 161)وإال فارجع كاالستئذان ثالث، فإن أذن ل(:  �

 162)إنما جعل االستئذان من أجل البصر(:  �رسول اهللا ما روي عن  .3

  

االستئذان يعني تحريم ف ،ىوهي أدب اجتماعي يجب أن يراع ،وعلى هذا يكون للبيوت حرمة

ـ تستأ(ولقد قال العلماء في معنى حتى  إذن،دخول بيوت اآلخرين من غير   هـو مـن   )وانس

ألن الذي يطرق باب غيره ال يعرف هل يـؤذن لـه أم ال؟    ،االستئذان وهو ضد االستيحاش

  163.توحش حتى يؤذن له فيستأنس أي أن المقصود هو الحصول على اإلذنسفيكون كالم

  

                                                
� ا���	�  160�  .، ���I 517612�3أ-�,+ أ�� داود ، آ #ب اZدب  �#ب ا!� ��ان ر
� ا���	�  نأ-�,+ ا�QW#ري ، آ #ب ا!� ��ان ، �#ب ا� &`2� وا!� ��ا 161�   u6245=ث، ر
� ا���	� أ-�,+ ا�QW#ري، آ #ب ا!� ��ان، �#ب ا!� �� 162�  6241ان *% أ,� ا�UW�، ر
  220، ص3ا�DQ*o�ي، ا�DL#ف ج 163
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أي حتى تستعلموا وتستكشفوا الحال، هل يؤذن لكم أوال؟  ،وقيل هو في االستعالم واالستكشاف

وهو طلب لألنس بأن يستأذن أهل البيت في الدخول عليهم ويؤذنهم أنه داخل عليهم فيأنس إلى 

أم ال؟  راضون بدخولكم علـيهم  أهل البيت نأبحتى تعرفوا و 164.إذنهم ويأنسوا إلى استئذانه

  165.ن ، واالستئناس أعم وأشملبين االستئناس واالستئذاوهناك فرق لطيف 

  

هو تعبير يوحي بلطف االستئذان وحسن الطريقة التي ": شرح ذلك بقوله أما سيد قطب فقد

نظرة دقيقة وهذه  .فيستعدون الستقباله ،يقوم بها الطارق مما يحدث في نفوس أهل البيت أنساً

  166."النفس وظروف الناس في بيوتهم ولطيفة من أجل رعاية

  

سه حتى يتحقق ، وعليه أيضاً التعريف بنفاًى المستأذن أن يطرق الباب ثالثيجب عللهذا 

رم النظر داخل البيوت قبل اإلذن بالدخول، هذا وأن االستئذان واجب حياالستئناس به، كما 

بين إذن الرجال وإذن النساء أو  اًعلى الفرد المسلم مهما كانت حالة المستأذن وليس هناك فرق

أن  أبي موسى األشعريروي عن  167.محارم والحكم عام مهما كان الزائرالمحارم وغير ال

ثالثاً فلم يأذن له فرجع ، فقال النبي  - رضي اهللا عنه-استأذن على عمر بن الخطاب  رجالً

اإلسالم الدخول على بيوت  نهىقد و 168.)إذا استأذن أحدكم ثالثاً ولم يؤذن له فليرجع( : �

  : اآلخرين في حالتين

                                                
�و	� 
ي ا�>�
ن، ج 164M %� ،2#نWا� b*#, ،�	ز %� �	�, %� ��* �gT, ي، أ���W92�وت، ص30-1ا�� �Lg112، دار ا�  
165 2� ،�Lgا���اد،*��&� ا���#��، دار ا� �3#� ��* 8	�TM ،2� ��رة ا���ر&gM ،�`�Zدودي، أ�� ا�  142�وت،  صا�
  2536- 2484، ص4�89، ��2، )' <=ل ا�>�
ن ج 166
  203، دار ا�Lg� �2�وت، ص1، ط18ا�24o`'، وهW+، ا� g&2� ا��2� )' ا�T>�2ة وا��D	�T وا���^، ج 167
168   ��  6245أ-�,� ا�QW#ري )' آ #ب ا�O ��ان u=uً# �4	� ر
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ββββ{{{{ :عدم وجود أحد فيها، قال تعالى :األولى الحالة  ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù óó óóΟΟΟΟ ©© ©©9999 (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅgggg rr rrBBBB !! !!$$$$ yy yyγγγγŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù #### YY YY‰‰‰‰ yy yymmmm rr rr&&&& ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù 

$$$$ yy yyδδδδθθθθ èè èè==== ää ääzzzz ôô ôô‰‰‰‰ ss ss????({{{{....169        

ββββ{{{{ :عدم إعطاء اإلذن للزائر، قال تعالى :الحالة الثانية  ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 (( ((####θθθθ ãã ããèèèè ÅÅ ÅÅ____ öö öö‘‘‘‘ $$ $$#### 

(( ((####θθθθ ãã ããèèèè ÅÅ ÅÅ____ öö öö‘‘‘‘ $$ $$$$$$ ss ssùùùù({{{{170.   

  

 نوالمستشفيات والدكاكين، إذا كا أما البيوت التي لم تعد للسكن فيجوز دخولها مثل الفنادق

  171.للمسلم فيها منفعة أو مصلحة

 ،أوقات ةلقد وجهت سورة النور المؤمنين وأطفالهم ذكوراً وإناثاً إلى وجوب االستئذان في ثالث

خوفاً من انكشاف العورات أثناء النوم والراحة وفي ساعات الخلوة ووضع المالبس قبل صالة 

ن في هذا الوقت إلى تغيير ثيابهم، ألن الناس يحتاجو ،الفجر وهو وقت االستيقاظ من النوم

  .فكانت قيمة وأدب االستئذان خوفاً من انكشاف عورات الناس

  

ثيابهم بعد  الناس القيلولة ففي هذا الوقت أيضاً يضعوهناك وقت آخر وهو وقت الظهيرة أو 

خر وهو بعد صالة العشاء آقسط من الراحة، وهناك وقت إلى الرجوع من أعمالهم ويحتاجون 

والخلود إلى الراحة بعد تعب اليوم  172وهو أيضاً موعد وضع ثياب النهار ولبس ثياب الليل

                                                
169  �	
  ��28رة ا���ر 
170  �	
  ��28رة ا���ر 
171 '`24o2� صا��  *�,b �#�]   205، وهW+، ا� g&2� ا�
  *�,b �#�] 293- 292ا�24o`'، وهW+، ا� g&2� ا��2� ص 172
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$$$${{{{: قال تعالى .الشاق yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333ΡΡΡΡ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ øø øø↔↔↔↔ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ôô ôôMMMM ss ss3333 nn nn==== tt ttΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ ää ää3333 ãã ããΖΖΖΖ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ 

óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 (( ((####θθθθ ää ääóóóó èè èè==== öö öö7777 tt ttƒƒƒƒ zz zzΝΝΝΝ èè èè==== çç ççtttt øø øø:::: $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ yy yy]]]]≈≈≈≈ nn nn==== rr rrOOOO ;; ;;NNNN≡≡≡≡ §§ §§���� tt ttΒΒΒΒ 44 44  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ öö öö7777 ss ss%%%% ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ nn nn==== || ||¹¹¹¹ ÌÌ ÌÌ���� ôô ôôffff xx xx



 øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏnnnn uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ss ss???? ΝΝΝΝ ää ää3333 tt tt////$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏOOOO zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

ÍÍ ÍÍοοοο uu uu�������� ÎÎ ÎÎγγγγ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ nn nn==== || ||¹¹¹¹ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ tt tt±±±± ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$#### 44 44 ßß ßß]]]]≈≈≈≈ nn nn==== rr rrOOOO ;; ;;NNNN≡≡≡≡ uu uu‘‘‘‘ öö ööθθθθ tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ©© ©©9999 44 44 šš šš[[[[ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 öö öö//// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ 

77 77yyyy$$$$ uu uuΖΖΖΖ ãã ãã____ ££ ££ èè èèδδδδ yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 44 44 šš ššχχχχθθθθ èè èèùùùù≡≡≡≡ §§ §§θθθθ ss ssÛÛÛÛ //// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 àà ààÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã << <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... ßß ßß ÎÎ ÎÎ ii ii tt tt7777 ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 

ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ FF FFψψψψ $$ $$#### 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ íí ííΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 yy yymmmm ∩∩∩∩∈∈∈∈∇∇∇∇∪∪∪∪{{{{173.  

  

لألطفال الذين يظهرون  بالنسبة لألطفال فليس كل طفل يطلب منه اإلذن، إنما االستئذان يكونو

ÍÍ{{{{ : على عورات النساء كما في اآلية الكريمة من السورة  قال تعالى ÍÍρρρρ rr rr&&&& ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ øø øø



 ÏÏ ÏÏ ee eeÜÜÜÜ9999 $$ $$#### šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 

óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 (( ((####ρρρρ ãã ãã���� yy yyγγγγ ôô ôôàààà tt ttƒƒƒƒ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uu‘‘‘‘ öö ööθθθθ tt ttãããã ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ ii iiΨΨΨΨ9999 $$ $$#### (( والطفل الذي يدرك ويميز العورات سواء عورات  174174174174}}}} ))

الحاضر يكون لكل غرفة باب ن يستأذن وفي وقتنا أالرجال أو عورات النساء يجب عليه 

  175.ويكون إغالق الباب مانعاً من دخول البيوت إال بإذن

  

حتى يتعود الفرد على األخالق واآلداب  ،إن هذا األدب االجتماعي وهذه القيمة توجيه وإرشاد

االجتماعية الصحيحة، ألنه يجب غرس هذه األخالق في نفوس األفراد منذ الصغر حتى يسهل 
                                                

173  �	
  ��58رة ا���ر 
174  �	
  ��31رة ا���ر 
175  �2*=�Oا b	م، ا�>#ه�ة، دار ا� �ز=�Oا '( '�#  325م، ص1926أ	�ب، 4&% ا�&`�ك ا!, 
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ل في يأدب كريم تأص وأيرية تطبيق األدب الصحيح وعدم مخالفة أي خلق على النفس البش

وبه يستطيع في المستقبل تحمل المسؤولية  ،وحتى يتعود على االنضباط والنظام ،النفس

 فليس عليهمواألفراد الذين لم يبلغوا الحلم أما األطفال  .وتطبيق األحكام واآلداب الشرعية

هذه آداب اجتماعية حسنة وقيم ومفاهيم تربوية تحقق  .أم أقاربكانوا أجانب أاالستئذان سواء 

ورضا الناس وتتحقق األلفة  سبحانه وتعالى االستقرار واالطمئنان وينال الفرد بها رضا اهللا

وهو  ،ألنه سبحانه وتعالى عليم بأحوال عباده ،بينهم ويكون بها سعادتهم في الدنيا واآلخرة

   176.اتهمأيضاً حكيم في معالجة أمور حي

  

$$$${{{{ :يجب عدم دخول البيوت إال بعد رد التحية والسالم لقوله تعالىو pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ŸŸ ŸŸωωωω 

(( ((####θθθθ èè èè==== ää ääzzzz ôô ôô‰‰‰‰ ss ss???? $$$$ �� ��????θθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç//// uu uu���� öö öö���� xx xxîîîî öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏ????θθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç//// 44 44____ ®® ®®LLLL yy yymmmm (( ((####θθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎΣΣΣΣ ùù ùù'''' tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ kk kk==== || ||¡¡¡¡ èè èè@@@@ uu uuρρρρ ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã $$$$ yy yyγγγγ ÎÎ ÎÎ==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& 44 44 öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ×× ××���� öö öö���� yy yyzzzz öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ©© ©©9999 

öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ªª ªª==== yy yyèèèè ss ss9999 šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ©© ©©.... xx xx‹‹‹‹ ss ss???? ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∠∠∠∠∪∪∪∪.{{{{177.  

  

####{{{{: : : : السالم بين األصدقاء واألقارب والمحارم قال تعالىالمرء  يب أن يفشدمن األو ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù 

ΟΟΟΟ çç ççFFFF ùù ùù==== yy yyzzzz yy yyŠŠŠŠ $$$$ YY YY????θθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç//// (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ kk kk==== || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà



ΡΡΡΡ rr rr&&&& ZZ ZZππππ ¨¨ ¨¨ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏtttt rr rrBBBB ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### ZZ ZZππππ ŸŸ ŸŸ2222 tt tt����≈≈≈≈ tt tt7777 ãã ããΒΒΒΒ ZZ ZZππππ tt tt6666 ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ss ssÛÛÛÛ{{{{178  فقد

طلب السالمة والحياة للمسلم ووصفها  نزلةرد التحية والتسليم بم اهللا سبحانه وتعالى وصف

                                                
  217م، ص1998، �2�وت دار ا��x1 ،�(�Tء ا�>�
ن وا�&��، ط ا��W� ��#- ،tT ا��4%، M���2 اZو!د )' 176
177  �	
  ��27رة ا���ر 
178  �	
  ��16رة ا���ر  
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مؤمن ألخيه المؤمن يرجو بها الخير وطيب الرزق وجلب الفهي دعوة من  ،بالبركة والطيب

إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى (يقول  �والرسول  179المودة والرحمة،

  180).أهل بيتك

وهكذا يكون التشريع والتوجيه من رب العالمين ليفوز المؤمن برضا اهللا  ،هكذا هو األدب

الزيارة لقوله  انتهاءويسعد في دنياه وآخرته كما يجب على المؤمن أن يستأذن ويسلم بعد 

$$$${{{{: تعالى yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) šš ššχχχχθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 ………… çç ççµµµµ yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã 

99 99÷÷÷÷ öö öö∆∆∆∆ rr rr&&&& 88 88ìììì ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ%%%% yy yy`̀̀̀ óó óóΟΟΟΟ ©© ©©9999 (( ((####θθθθ çç çç7777 yy yyδδδδ õõ õõ‹‹‹‹ tt ttƒƒƒƒ 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm çç ççννννθθθθ çç ççΡΡΡΡ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ øø øø↔↔↔↔ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### yy yy7777 tt ttΡΡΡΡθθθθ çç ççΡΡΡΡ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ øø øø↔↔↔↔ tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ šš šš���� ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 

šš ššχχχχθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ 44 44 #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù xx xx8888θθθθ çç ççΡΡΡΡ xx xx‹‹‹‹ øø øø↔↔↔↔ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÇÇ ÇÇÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt7777 ÏÏ ÏÏ9999 öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ ùù ùù'''' xx xx©©©© ββββ ss ssŒŒŒŒ ùù ùù'''' ss ssùùùù  yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 || ||MMMM øø øø⁄⁄⁄⁄ ÏÏ ÏÏ©©©© öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

öö öö���� ÏÏ ÏÏ



 øø øøóóóó tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; ©© ©©!!!! $$ $$#### 44 44 āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ àà àà



 xx xxîîîî ÒÒ ÒÒΟΟΟΟ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏmmmm §§ ، فهنا يوجه اهللا سبحانه وتعالى 181}}}}∪∪∪∪⊅⊅⊅⊅∌∌∌∌∩∩∩∩ ‘‘‘‘§§

 ،الفرد إلى قيمة وأدب االستئذان عند الخروج وبعد انتهاء الزيارة حتى ال يصبح األمر فوضى

أحدكم إلى  إذا إنتهى( :الفرد إلى أدب االستئذان بقوله ألصحابه � حيث وجه رسولنا الكريم

  .182  )المجلس فليسلم فإذا أراد أن يقوم فليسلم فليس األولى أحق من اآلخرة

  

                                                
  251، ص3ا�DQ*o�ي، ا�DL#ف ج 179
  إ��#دI 12�3 2698، آ #ب ا!� ��ان وا�داب، �#ب *# ,#ء )' ا� &`2�، �4	� 59، ص5أ-�,+ ا� �*�ي، )' ا�&�%، ج 180
181  �	
  ��62رة ا���ر 
  ، إ��#دI �783912�3#ب *&�� أ�' ه�	�ة �4	�  287ص/ج2أ4� )' ا�&��  أ-�,+ 182
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وقيمة تربوية جميلة نافعة تبقي الود والمحبة بين  اًأدبسبحانه وتعالى  وبهذا يعلمنا اهللا

حتى ال  ،وبعد السالم ذن لناؤبيوت غيرنا إال بعد أن يالمسلمين، وأمرنا سبحانه بعدم دخول 

  183.نطلع على عورات وأسرار بيوت الناس، وننظر إلى ما ال يحل النظر إليهم

  

ر حتى ال يشعر اإلنسان بثقله وكراهية ومن أن يكون هناك انسجام بين الزائر والمز فال بد

  .في تعريف االستئذان ما يحقق األنس ويزيل الوحشة كما ذُكرالناس له م

  

كبيرة سواء داخل اٍألسرة أو خارجها،  اهتماماًألهمية هذا األدب اهتم اإلسالم به وأعطاه و

فالدين اإلسالمي اهتم بحرمة  .سواء مع األجانب أو مع األقارب، وهذا يؤكد أهمية هذا األدبو

أعراض المسلمين وصونها وحفظ كرامتهم، واهتم أيضاً بحرمة بيوتهم المسكونة، ألن لها 

 يجوز المساس بها، فالبيوت هي سكن ألهلها تطمئن نفوسهم بها ويؤمنون على حرمةً ال

عوراتهم وال تكون البيوت آمنة ومصانة إال حينما تكون حرماً آمناً ال يستبيحه أحداً إال بعلم 

  184.أهلها وإذنهم

  

 ألن ضرورياً وبناء عليه يكون االستئذان على غرف الموظفين والشركات والعيادات الخاصة

مشغولين، فاالستئذان عليهم بالدخول يكون أفضل مراعاة للعمل  نيكونوقد أصحابها 

  185.والوقت

                                                
�2، �2�وت ج 183`T8 ا� Lدار ا� ،'wا�  205ص 6أ4� *gM ،�g9U&2� ا�
  2536- 2484ص 4دار ا�D�وق �2�وت ج 18�89 ��2 )' <=ل ا�>�
ن ط 184
�د، ا� g&2� ا��ا1x ط 185�* �  686- 679ص �3>#ه�ة *U� جدار ا� W9`� �2&g#�� وا��D�، ا c410#زي *�



73 
 

  

ويؤدي إلى تربيته وتنشئته على  ،لالستئذان آثار كثيرة تعود على الفرد بالخير والمصلحةو

لألدب الكريم والقيم  اًومن ثم يصبح الفرد نموذج ،القيم والفضائل واآلداب السلوكية النافعة

  .واألفعال الحميدة

  

أن المشاهد التي تقع  نالتربويوالنفس  ءقد أقر علمافوبما أن لالستئذان أهمية داخل البيوت 

فقد يدخل الطفل على أبويه 186.عليها أنظار األطفال في الصغر تؤثر على حياتهم المستقبلية

كلما عادت  وكم يكون الطفل منذهالً ،ه بما رأىءوهم في وضع ما ويخرج ويحدث زمال

وقد ينحرف إذا تحسس الميل إلى هذا الوضع وسبق أن  ،الصورة إلى ذهنه وتخيل المشهد

  187.رأى كيف يكون

  

المنهج اإلسالمي يراعي الجوانب االجتماعية والنفسية للفرد المسلم، كما أن هناك فان وبهذا 

المشاعر عورات أخرى غير عورات البدن ال يجوز االطالع عليها مثل عورة الطعام و

والحاالت النفسية، فكثير من الناس ال يحب أن يراه أحد وهو باك أو يكشف سره لغيره وهذا 

فإنه  ،ورآه أحد في حالة ضيق نفسي أو حرج انكشفيؤثر على نفسيته عندما يشعر أن سره 

ال يشعر باأللفة والمحبة والرضا تجاه من دخل عليه بدون إذنه وكشف عورته، كل هذه 

  188.الكريم لجها المنهج القرآني اإلسالمياألمور عا

                                                
89، *��، *��^ ا� ���2 )' ا�O=م، ط 186�  255دار ا�D�وق �2�وت ص 6
  500- 498ص 1دار ا�&=م �`W9#�� وا��U* �D� ج �30`�ان، ��W اM ،13#X n���2 اZو!د )' ا�O=م ط 187
  2536-2484دار ا�D�وق �2�وت ص 18�89، ��2، )' <=ل ا�>�
ن، ط 188
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القرآن الكريم األطفال الذين لم يبلغوا الحلم أن يستأذنوا على أهلهم وخاصة في  لقد أمر

األوقات الثالث التي ذكرت، وهي قبل صالة الفجر وحين الظهيرة وبعد صالة العشاء، ألنها 

ليس ألحد الحق في قطع هذه أوقات راحة وترك النفس على راحتها من استرخاء وتمتع، ف

، أما في غير هذه األوقات فيجوز لمن )ثالث عورات(بقوله الكريم  الخلوة، وقد أكد ذلك القرآن

وعند بلوغه الحلم يجب ) طوافون عليكم(الكريم  لم يبلغ الحلم أن يدخل بدون إذن لقول القرآن

  .االستئذان في جميع األوقات

  

 اأدب االستئذان حتى يتحلو بناءالمربين والمعلمين تعليم األعلى أن رى الباحثة تومن هنا 

وبناء  .لفائدةباألدب والقيم االجتماعية المثلى ويسلكوا السلوك الحسن الذي يؤدي إلى المنفعة وا

  : ذان فوائد كثيرة منها على ما ذكر يكون لالستئ

 .يحقق الطمأنينة والسكينة لألفراد واألسر والمجتمع .1

 .بيوت وصونها حماية حرمة ال .2

 .عدم انكشاف عورات الناس والمحافظة عليها .3

منع االضطرابات النفسية ألن رؤية المناظر غير الالئقة تؤثر نفسياً على الفرد فتسبب  .4

تؤدي إلى هالك وانحراف األفراد ويصبح المجتمع ثم  منو ،له االضطرابات الحادة

الشريفة أنه إن النبوية والسنة الكريم القرآن  أمرغير مستقر وغير آمن، وبهذا يكون 

وأطهر للنفس وبدون ضيق أو  ىلم يؤذن للزائر الدخول إلى البيوت فالرجوع أزك
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ββββ{{{{    :حرج قال تعالى  ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 (( ((####θθθθ ãã ããèèèè ÅÅ ÅÅ____ öö öö‘‘‘‘ $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããèèèè ÅÅ ÅÅ____ öö öö‘‘‘‘ $$ $$$$$$ ss ssùùùù (( (( uu uuθθθθ èè èèδδδδ 44 44’’’’ ss ss1111 øø øø———— rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 44 44 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// 

šš ššχχχχθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∇∇∇∇∪∪∪∪189{{{{ 

  

يجب أن نبدأ بتعليم األطفال منذ الصغر وقبل أن يبلغوا الحلم أدب االستئذان وذلك من وعليه، 

مروا أوالدكم بالصالة ( : �أجل تعويدهم على هذا األدب االجتماعي الحسن وهذا يشبه قوله 

  190)وهم أبناء سبع واضربوهم وهم أبناء عشر

  

لقيم اإلسالمية الفاضلة والسلوك إن تعليم األطفال وتعويدهم اآلداب االجتماعية الحسنة وا

السوي يجعله ينشأ ويكبر على ذلك، وهذا ما قال به علماء النفس، ألن سن السادسة أفضل 

على استقبال المعلومات ويمكنه معالجتها وأن  اًعمر للتعلم، ألن في هذا السن يكون الطفل قادر

عليه يكون أسهل عليه عمله بعد مر بفعل الشيء على وجه التعليم والقيادة وتمرنه ؤالطفل ي

 انع عنهتالبلوغ وأسهل عليه تطبيقه، لذلك يجب أن ننهاه عن سائر المحظورات، ألنه إن لم يم

  191.في الصغر يصعب امتناعه عنها في الكبر

  

، فقد وجه األطفال وعلمهم آداب الطعام �هذا هو المنهج اإلسالمي الذي اتبعه سيدنا محمد 

من اآلداب االجتماعية العملية في حينها وفي وقتها، حتى يتمكنوا  اًوكثير .والتيامن واالستئذان

                                                
28
	� ��رة ا���ر،  189  
190  ��  495أ-�,+ أ�� داود، آ #ب ا�U=ة، �#ب * � 	�*� ا�U�#� 'WU=ة، �4	� ر
� �% ا��&2%، ت  191� %� �دار ا�Lg�  427ص_301،ض23،ج8*^2، ا� g&2� ا�2WL�،ط ،606اا��ازي، ا!*#م )Q�  ا��	% *�

  �2�وت 
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من تطبيق ذلك عملياً وحتى تصبح فيما بعد سهلة عليهم، وتصبح سلوكيات اجتماعية في 

النهاية، ألن اآلداب والقيم الخلقية تكتسب بالتعليم والتهذيب المستمر، حتى تصبح ملكه 

يم بالتأدب والنصيحة والموعظة، فال يجوز ترك األطفال بدون واإلنسان مجبول على قبول الق

   192.خرابلدمار والفي اتعليم أو تهذيب وإال فيكون ذلك سبباً 

  

 :األخبار  منالتثبت  )4

للمسلم أنه قبل أن يتكلم أو يخوض في أي حديث أن يتثبت من صحة من الضروري 

فك المؤمنين بعد حادثة اإل سبحانه وتعالى ، ألنه ال بد للحكم من دليل، فقد علم اهللاقوله

$$$$ {{{{:كيفية التثبت من األخبار قبل الخوض بها، قال تعالى pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu 

(( ((####θθθθ çç çç7777 ÏÏ ÏÏ⊥⊥⊥⊥ tt ttGGGG ôô ôô____ $$ $$#### #### ZZ ZZ�������� ÏÏ ÏÏWWWW xx xx.... zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÇÇ ÇÇ dd dd ©© ©©àààà9999 $$ $$#### āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ÇÇ ÇÇ dd dd ©© ©©àààà9999 $$ $$#### ÒÒ ÒÒΟΟΟΟ øø øøOOOO ÎÎ ÎÎ)))){{{{193193193193  وكذلك في قوله تعالى:    

}}}}tt ttββββθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) ss ss???? uu uuρρρρ //// ää ää3333 ÏÏ ÏÏδδδδ#### uu uuθθθθ øø øøùùùù rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ÒÒ ÒÒΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææ{{{{194194194194،  فاهللا سبحانه وتعالى في كتابه

لعظيم يوجه المؤمنين إلى الطريقة الصحيحة في نقل األخبار، ثم يوضح لهم المنهج ا

  : السليم في مواجهة الشائعات ويطلب منهم أن يتثبتوا منها وذلك عن طريق

  

                                                
� �% 	T>�با�% *&�L	+، أ 192�* %� �*��Dرات وزارة ا�}>#)�   ـ ، �M>2] ا�% ا�829Q،ه��M ،421	8 اZ-=ق،ت�� �`' أ4

  37- 34واOرj#د ا�>�*'، د*D] ص
193  �	
  ��10رة ا��c�ات 
194  �	
  ��15رة ا���ر 
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وهذا ما يسمى الدليل الوجداني، ويدل عليه  ،عرض هذه األقوال على القلب .1

II{{{{: قوله تعالى  IIωωωω öö ööθθθθ ©© ©©9999 øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) çç ççννννθθθθ ãã ããΚΚΚΚ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏÿÿÿÿ xx xxœœœœ ££ ££ ss ssßßßß tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### àà ààMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÅÅ ÅÅ¦¦¦¦ àà àà



ΡΡΡΡ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// 

#### ZZ ZZ���� öö öö���� yy yyzzzz{{{{195. 

وهو طلب الدليل الخارجي والبرهان  ،والدليل والبحث عنها تالتثبت بالبيانا .2

ŸŸ{{{{: ، ويدل عليه قوله تعالى196الواقعي ŸŸωωωω öö ööθθθθ ©© ©©9999 ρρρρ ââ ââ !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ÏÏ ÏÏππππ yy yyèèèè tt tt//// öö öö‘‘‘‘ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// 

uu uu !! !!#### yy yy‰‰‰‰ pp ppκκκκ àà àà−−−−{{{{197197197197 كل هذا من أجل التثبت من صحة هذه الشائعات واألقوال، ألن ،

عدم التثبت قد يؤدي إلى اتهام الناس بالجرائم وارتكابهم المنكر وإدانتهم 

، ويدل عليه 198خشية الوقوع في اإلثم والذنب ، فكان التثبتباألوهام والشكوك

$$$${{{{    :قوله تعالى  pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ çç çç7777 ÏÏ ÏÏ⊥⊥⊥⊥ tt ttGGGG ôô ôô____ $$ $$#### #### ZZ ZZ�������� ÏÏ ÏÏWWWW xx xx.... zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÇÇ ÇÇ dd dd ©© ©©àààà9999 $$ $$#### āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 

ÇÇ ÇÇ dd dd ©© ©©àààà9999 $$ $$#### ÒÒ ÒÒΟΟΟΟ øø øøOOOO ÎÎ ÎÎ)))){{{{199االفك أعظم درس تعلم منه المؤمنون  حادثة ت، لقد كان

 �وهذا ما علمه الرسول  ،أصول التثبت من األخبار قبل الخوض بها

أو يتهم،  ئدون أن يبر االفك ادثةللمؤمنين وذلك من خالل معالجته لفتنة ح

ي اهللا عنه وزوجته أم رومان بكر الصديق رض يوهذا يتجلى في موقف أب

واهللا ما (: رضي اهللا عنها نهما لم يزيدا عن قولهم ألبنتهم عائشة حيث إ
                                                

195  �	
  ��12رة ا���ر 
  2502ص 4�89 ��2 ، )' <=ل ا�>�
ن، ج 196
197  �	
  ��13رة ا���ر 
198  �LW�4 %&4 %   838م، دار ا�>`� د*D]، ص1997 2، ج،4، اZ-=ق ا�O=*�2 وأ�&�#، طا��Wا�W�،'X ا��4
199  �	
  ��10رة ا��c�ات 
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لرسول اهللا أو قولهم فانتظرت أبواي أن يجيبا عني رسول أدري ما أقول 

حيث كان الجميع بانتظار  ،لتقوى، وهذا قمة العدل وا200)يتكلما فلم ����اهللا 

 الدليل والتثبت من الخبر، وذلك عن طريق الشهود أو التبرئة من اهللا

 .201تعالى

  

ن، حيث استطاع الرسول ووالمؤمن �معركة خاضها الرسول لقد كانت حادثة االفك بمنزلة 

ؤثر عليهم أي تن أن ينتصروا فيها، وذلك عن طريق الصبر وكظم الغيظ، ولم والمؤمنو �

  .202كلمة رغم أنها تعد أعظم اآلالم التي مرت بهم في حياتهم وهي اتهام أم المؤمنين باالفك

  

يجب على المؤمنين التأكد من صحة األخبار قبل نقلها، كما يجب أنه ترى الباحثة من هنا 

 ويجب ،عليهم الوقوف في وجه الشائعات واستنكارها وعدم الخوض فيها واالستماع إليها

كما وضح  ،ةعليهم ستر عيوب أفراد المجتمع واعتبار كل فرد في المجتمع كنفس واحد

Iωωωω{{{{: سبحانه في آيات سورة النور في قوله  öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) çç ççννννθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççGGGG ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy™™™™ ΟΟΟΟ çç ççFFFF ùù ùù==== èè èè%%%% $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ãã ããββββθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 ββββ rr rr&&&& 

zz zzΝΝΝΝ ‾‾ ‾‾==== xx xx6666 tt ttGGGG ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 yy yy7777 oo ooΨΨΨΨ≈≈≈≈ yy yyssss öö öö6666 ßß ßß™™™™ #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ íí íí≈≈≈≈ tt ttGGGG öö ööκκκκ ææ ææ5555 ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∉∉∉∉∪∪∪∪{{{{203203203203.  

  

                                                
هـ،  دار ا��2c 1411، 4ج1هـ، ا�&2�ة ا���W	��W� +P [2<�M ، ا��ؤوف، ط213ا�% هD#م، أ�� *�� ��W ا�`t �% هD#م،ت  200

  2�266�وت، ص
201  M ،�W`� رس أ��#( �#ن صg1،1983&2� ��رة ا���ر،طا��&%، *�� �`' و��W ا��24� ��   69م،  دار اZر
  م 1994، 2536- 2484ص 4�89، ��2، )' <=ل ا�>�
ن  دار ا�D�وق �2�وت ج 202
203  �	
  ��16رة ا���ر 
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حتى يكون مؤمناً حقيقاً أن ال يصدق أي كالم يسيء إلى أخيه أو أخته إن من صفات المؤمن 

المؤمنة، وأن عليه أن يظن بأخيه كما يظن بنفسه ألن من الصعب أن يرمي اإلنسان نفسه 

  . 204بالفاحشة أو السوء

  

أال ترين ما (: ما يدل على ذلك حديث أبي أيوب األنصاري وزوجته، حيث قال لزوجته مو

: لو كنت بدل صفوان أكنت تظن بحرمة رسول اهللا عليه وسلم سوءاً ؟ قال : يقال ؟ فقالت 

فعائشة خير مني  ����ال، قالت لو كنت أنا بدل عائشة رضي اهللا عنها ما خنت رسول اهللا 

أيوب واستخدمته في نفي التهمة  أموهذا أعظم دليل وجداني قامت به . 205)وصفوان خير منك

، وهذه خطوة أساسية بالغة األهمية في مواجهة الشائعات والتهم �سرة رسول اهللا عن أ

  .ونفيها عن المؤمنين

  

ألنه ال بد من الدليل والبرهان الواقعي على  ،التثبت من األخبار بإحضار أربعة شهودويكون 

فأولئك هم ل وإال والبينة التي تصدق ما يقبأن يأتي وعليه  ،بكلمة تؤذي المؤمنين ممن تكل

  .206الكاذبون

  

إبداء الرأي بدون دليل أو تثبت من صحة ال يجوز أن ، بين اهللا سبحانه لنا في سورة النورو

Ÿωωωω {{{{    :وذلك في قوله، القول öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ ãã ãã≅≅≅≅ ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù «« ««!!!! $$ $$#### öö öö//// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ………… çç ççµµµµ çç ççGGGG uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### uu uuρρρρ öö öö//// ää ää3333 ¡¡ ¡¡¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ ss ss9999 

                                                
�#و	� )' و,�I ا� �و	�، دار إ24#ء ا� �اث ا�T��' ، �2�وت  204Zو��2ن ا �	o� ا� [a#<4 %� ف#DLا� ،�ا�DQ*o�ي، *��د �% �

  329-256ص 4ج
205 t(Oا �uت 4#د#	
 �2&gM ،ي�W99`]، وا�U  .ا�% هD#م، ا�&2�ة ا���W	� ��M ، ���ان 4#د�u اow '( t(Oوة ��' ا�

 ��  6635و*&`�، ا�b*#c ا�12�K، آ #ب ا�W� وا�U`+، �#ب ا� �W#ب *c#�&� ا�U#��2%، �4	� ر
� �% أ4� �% أ�' �L�، ا�L4Z b*#c#م  206�* nا �W� أ�� ،'WP�<ن، ا�
  م1967ا�>�
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’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù rr rr&&&& ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù ëë ëë>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã îî îîΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪{{{{207207207207 وفضله تحمي الفرد سبحانه وتعالى ، فرحمة اهللا

وهذا دليل على شدة األذى الذي يلحق بالفرد والمجتمع عند توجيه التهم،  ،في الدنيا واآلخرة

ر صحيحاً قبل تحريك األلسنة وإشاعة الكالم بوهنا ال بد من التثبت والتفكر حتى يكون الخ

الذي يتناول األمور بدون مباالة وال اهتمام ودون  فقد وبخ اهللا سبحانه المؤمن. بدون رقيب

تثبت وتمحص، بل لسان يلقى عن لسان، وهنا ال بد من المعالجة العقالنية للكالم قبل النطق، 

حيث يجب عدم التكلم بغير علم وعدم القول دون روية، وعدم استصغار األمور، فقد تكون 

  .208عند اهللا عظيمة ويكون وقعها على الغير عظيم

  

ويتحقق يعلمه ما أن من اآلداب االجتماعية أن ال يقول المرء بلسانه إال الباحثة جد تمن هنا 

كون كاذباً ويعد عند يقال ما ال يعلم ولم يتحقق من القول  إذاومنه وال يضر به اآلخرين، 

����u {{{{    :تعالىسبحانه ويدل عليه قوله و ،عندها يصبح إنساناً آثماًو ،الناس كاذباً ãã ãã9999 ŸŸ ŸŸ2222 $$$$ ºº ººFFFF øø øø)))) tt ttΒΒΒΒ 

yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) ss ss???? $$$$ tt ttΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ èè èè==== yy yyèèèè øø øø



 ss ss???? ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ {{{{209.  

  

وهذا قمـة األدب والخلـق    ،يجب على الفرد أن يلتزم باآلداب ويجب عليه ضبط لسانهلهذا 

وزجـر نفسـه    ،وذلك بمراقبة نفسه بنفسـه  ،السليم، وعلى الفرد أن يكون لديه رقابة داخلية

ولسانه عن سماع أو قول أي كالم يمس عرض ومال ودين أخيه أو أخته، والمؤمن دائماً بعيد 

                                                
14
	� ��رة ا���ر  207  
  م1988، 23ا��#�`&'، *�� را8M، دروس )' gM&2� ��رة ا���ر، ا��رس  208
209  �	
 \U��3رة ا�  
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t {{{{    :الكـريم  عن اللغو كما وصفه اهللا سبحانه وتعـالى فـي قولـه     ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÈÈ ÈÈθθθθ øø øøóóóó ‾‾ ‾‾====9999 $$ $$#### 

šš ššχχχχθθθθ àà ààÊÊÊÊ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷èèèè ãã ããΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪{{{{210....  

  

  :غض البصر وحفظ الفرج والعفاف وستر العورة  )5

مما يؤدي  ،سبحانه وتعالى بغض البصر لسد منافذ الشيطان الذي يوسوس لإلنسانلقد أمر اهللا 

 ،ويعد غض البصر من اآلداب االجتماعية والقيم الخلقية ،إلى سد منافذ الفساد في المجتمع

في المحارم هو وسيلة رئيسية لمنع وقوع الفتنة وانتهاك  عالوقو عما يؤدي إلىوإبعاد النظر 

على  ومن ثم يعمل ،الوقوع في المعاصي واآلثام منر صون النفس البص حرمات، فغضال

، 211، خاصة إذا رافق النظر كشف العورات وإظهار المفاتنأمن واستقرار األفراد واألسر

  :يقول الشاعر 

  

  212ومعظم النار من مستصغر الشرر      كل الحوادث مبداها من النظـر 

  قوس وال وترفعل السهام بال       كم نظرة فعلت في قلب صاحبها

  ال مرحبا بسرور عاد بالضرر      يسـر مقلـته ما ضـر مهجته 

  

                                                
210 �	
  ��3رة ا��*��ن 
�2، �2�وت، *^ 211`T8 ا� Lدار ا� ،'wا�  م1998، 383- 320، ص6ا��اw'، أ4� *gM ،�g9U&2� ا�
212  +M�,و #Xوإ �a#<أ�}� �`� ا� �� را8M ا��#�`&' )' درس �w ا�UW� )' دروس )'  gM&2� ��رة ا���ر. )' �2#ق آ=م د��*.  
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ولهذا أمر اإلسالم بغض النظر والبعد عن تتبع العورات من أجل وقاية اإلنسان من الوقـوع  

  : منها وفوائد غض البصر إلى  213ابن القيمأشار في المعاصي واآلثام والمفاسد، ولقد 

  

 .غاية السعادة في معاشه ومعادهفي  عبدسبحانه وتعالى فيصبح ال نها امتثال ألمر اهللاأ .1

  .يه ذلكالعلم وأبوابه ويسهل علأنه يفتح له طرق  .2

فإن إطالق البصر يفرق القلب ويشتته ويبعده  ،سبحانه وتعالى يورث القلب أنساً باهللا .3

 .يوقع الوحشة بين العبد وبين ربه و ،سبحانه وتعالى عن اهللا

 .يقوي القلب ويفرحه، كما أن إطالق البصر يضعضعه ويحزنه .4

أنه يكسب القلب نوراً، كما أن إطالقه يكسبه ظلماً، ولهذا ذكر سبحانه آية النور بعد  .5

≅≅≅≅ {{{{    :األمر بغض النظر فقال  èè èè%%%% šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 (( ((####θθθθ ‘‘ ‘‘ÒÒÒÒ ää ääóóóó tt ttƒƒƒƒ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ôô ôôΜΜΜΜ ÏÏ ÏÏδδδδ ÌÌ ÌÌ����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ öö öö//// rr rr&&&& (( ((####θθθθ ÝÝ ÝÝàààà xx xx



 øø øøtttt ss ss†††† uu uuρρρρ 

óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ yy yy____ρρρρ ãã ãã���� èè èèùùùù 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ 44 44’’’’ ss ss1111 øø øø———— rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; 33 33 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### 77 77�������� ÎÎ ÎÎ7777 yy yyzzzz $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè oo ooΨΨΨΨ óó óóÁÁÁÁ tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪{{{{214 سبحانهقال ، ثم    

}}}}ª!!!! $$ $$#### ââ ââ‘‘‘‘θθθθ çç ççΡΡΡΡ ÅÅ ÅÅVVVV≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44 ãã ãã≅≅≅≅ ss ssWWWW tt ttΒΒΒΒ  ÍÍ ÍÍνννν ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘θθθθ çç ççΡΡΡΡ ;; ;;οοοο 44 44θθθθ ss ss3333 ôô ôô±±±± ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ xx xx.... $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù îî îîyyyy$$$$ tt tt6666 óó óóÁÁÁÁ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ (( (({{{{215. 

أنه يورث الفراسة الصادقة التي يميز بها بين الحق والباطل وبين الصدق والكذب،  .6

 .يجزي العبد على عمله بما هو من جنس عمله سبحانه واهللا

يورث القلب ثباتاً وشجاعة وقوة ويجمع اهللا له بين سلطان البصر والحجة وسلطان  .7

 .القدرة والقوة
                                                

� �% أ�' �L� أ�� ا�oر�'، ت 213�* nا �W� ا�� ،���M ،%2>2] *�' ا��	% د	8، 759ا�% ا�>2# Dهـ، رو�x ا��2W% وoXه� ا�
   94- 88م، دار ا�L=م ا�829 د*D] ص1997

214  �	
  ��30رة ا���ر 
  35ة ا���ر 
	� ��ر 215
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أنه يسد على الشيطان مدخله من القلب، فإنه يدخل مع النظرة ويدخل معها أسرع من  .8

 .دخول الهواء إلى المكان الخالي

وإطالق البصر يشتت عليه ذلك  ،واالشتغال بها ،ة في مصالحهأنه يفرغ القلب للفكر .9

ويحول بينه وبينها فتختلط عليه أموره ويقع في إتباع هواه وفي الغفلة عن ذكر ربه، 

ŸŸ{{{{ : قال تعالى ŸŸωωωω uu uuρρρρ ôô ôôìììì ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ èè èè???? ôô ôô tt ttΒΒΒΒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== xx xx



 øø øøîîîî rr rr&&&& ………… çç ççµµµµ tt tt7777 ùù ùù==== ss ss%%%%  tt ttãããã $$$$ tt ttΡΡΡΡ ÌÌ ÌÌ���� øø øø.... ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ yy yyìììì tt tt7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ çç ççµµµµ1111 uu uuθθθθ yy yyδδδδ šš ššχχχχ%%%% xx xx.... uu uuρρρρ 

………… çç ççνννν ãã ãã���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& $$$$ WW WWÛÛÛÛ ãã ãã���� èè èèùùùù ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∇∇∇∇∪∪∪∪{{{{216. 

يوجب اشتغال أحدهما عن اآلخر وإن يصلح بصالحه  اًبين العين والقلب طريقإن  .10

 .ويفسد بفساده، فإذا فسد القلب فسد النظر وإذا فسد النظر فسد القلب

  

  :وغض البصر نوعان 

  .غض البصر عن العورة كغض الرجل بصره عن عورة غيره .1

  .من المرأة األجنبية هو النظر إلى الزينة الباطنةو ،غض البصر عن محل الشهوة .2

  

الخمر أشد من أكل الميتة والدم ولحم الخنزير، حيث  كما أنمن األول،  أشدوالنوع الثاني 

  217.توجب على صاحبها الحد، ألنها ال تشتهيها النفوس كما تشتهي االخمر

  

                                                
216  �	
 \�L��28رة ا�  
�ع ا�g #وي ج 217c* ،�22M %414ص/15ا�[�#� b,�* ،  
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 األن للبيوت ستره ،غض البصر وحفظ الفرج بعد آية االستئذانوقد ذكر اهللا سبحانه وتعالى 

  218.كالثياب التي على البدن

  

  : ناومن النظر الحرام النظر إلى العورات وهي قسم

  219.وعورة ما وراء األبواب. 2    عورة ما وراء الثياب . 1

يقلل من الفتنة والفساد والغواية، فهو أدب نفسي قبل كل شيء وبه يعلو ، إذاً، فغض البصر

ألهم باب من أبواب الفتنة وهو  الفرد على المحاسن والعورات في األجسام، وهو خالف

  .220إلى الوقوع في المعصيةالشيطان الذي يحاول توصيل الفرد 

  

ـ   إنوبما  د النظـر ومنـع   إطالق البصر تثار فيه الشهوات وتنتهك فيه األعراض، لـذلك قي

، فإن النظرات المثيرة كلها تثير الشهوة، وتؤدي بالتالي إلى عدم ضـبط اإلرادة  االسترسال به

حيث ال يكون هناك قيد أو  ،النظر أن تعم الفوضى لتيجة استرسانوالنفس واألعصاب، فيكون 

شرط، وانتشار األمراض واالضطرابات العصبية والنفسية الناتجة عن كبح الشهوة بعد اإلثارة 

  221.لية تعذيبوتصبح العملية عم

  

بعض األسئلة استرسال النظر إلى عورات اآلخرين ؟ هل يؤدي إلى : يقول سيد قطب

لو نظرنا إلى المجتمعات الغربية، ماذا نجد نتيجة فاالستقرار والسكينة والطمأنينة بين األفراد، 

                                                
�ع ا�g #وي ج 218c* ،�22M %379، 15ا�[�#� b,�* ،ص  
  117، ص1ا�% ا�>2�، *�ارج ا�&#�2L% ج 219
  ، *��&� ا���#��، �2�وتoa#(7، أ4�، د� �ر ا�Z�ة )' ا�>�
ن ط 220
   2536-2484م  دار ا�D�وق �2�وت ص1994، 4، ج18�89، ��2،)' <=ل ا�>�
ن ،ط 221
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لم تنشأ إال من الحرمان والشذوذ الجنسي بكل جد األمراض النفسية والعقد التي ذلك ؟ ن

قات بين الجنسين والتي يباح معها كل شي، كل هذا عمليه تعذيب اأنواعه، ثم نجد الصد

مستمر، والطريق الصحيح إلى تقليل هذه األمور أن يبقى هذا الميل بحدوده الطبيعية ويلبى 

  222.تلبية حقيقية

  

ذا فغض البصر هو إغالق للفتنة ومحاولة للحيلولة دون الوقوع بالمحظور وحفظاً للفروج وه

  .وأطهر للقلوب وحفظ للحرمات واألعراض ،للمشاعر وأطهر ،األطهر للفرد

اإلثارة، فقد جاء المنهج اإلسالمي من أجل خوفاً من من هنا نهى اإلسالم عن إرسال النظر 

ألن ضبط وتنظيم الفرد والمجتمع، فشرع القيم واآلداب واألخالق الحسنة، وأمر الفرد بتطبيقها 

الحسن، وبالتالي يستطيع اإلنسان العيش براحة وطمأنينة، حتى ثر الطيب ذلك يعود عليه باأل

وضع اإلسالم الطرق السليمة التي تكفل قطع دابر و ،الفرد واألسرة والمجتمع متميزينيكون 

  223.الفتنة

  

مع بالخطاب اإلناث  سبحانه وتعالى خص اهللاقد و ،إن األمر في غض البصر للرجال والنساء

  .224العام ليؤكد شمول الحكم لهن وحتى ال يظن أحد أن األمر خاص بالرجالدخولهن باألمر 

  

                                                
  *�,b �#�]  2536-2484م  دار ا�D�وق �2�وت ص1994، 4، ج18�89، ��2،)' <=ل ا�>�
ن ،ط 222
  56-73-74	L%، ) �' ، ا�O=م وا�k�c، *��&� ا���#�� �2�وت ص 223
224 cا� ،�L� 'أ� %� �، 12، دار ا�8TD ا�>#ه�ة، *^1هـ، �M>2] أ4� ا�W�دود، طL4Z b*#671#م ا�>�
ن، تا�>�WP'، أ�� ��W اn أ4
  ، *�,b �#�] 229ص
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إن تحريم النظر لألجنبيات بالنسبة للرجال ولألجانب بالنسبة للنساء هو غض البصر، كما أن 

أشارت وشددت على غض البصر عن األجانب واعتبرته زنا للعين، الشريفة السنة النبوية 

حتى ولو نظر بال  ،فاألولى به أن يترك النظر إلى األجانبوإن من يغض بصره عن المحارم 

تتحرك الشهوة عنده، وهو أمر مستحب شرعاً خوفاً من الوقوع في زنا ال شهوة حتى 

والذي يحصل بتكرار النظر أنه ال يجوز تحديق النظر في األجانب من كال  .225العينين

دون ذلك، فيحرم النظر إلى  هو ولغض البصر مراتب، منه ما هو واجب ومنه ما .الجنسين

  .226خبايا البيوت والنظر إلى ما يوقع بالحرام

  

  .عدم التبرج )6

لعورة وحث المرأة على عدم لقد أباح اإلسالم الزينة للمرأة وشرع لها اللباس من أجل ستر ا

واشترط عليها أن ال تتبرج وال تظهر زينتها  ،أو خلع مالبسها إال أمام المحارمالزينة  إبداء

 ةن الفضيلة والرذيلوتؤكد أ ،من أجل إبعاد الفرد عن مثيرات الغريزة التي تبعده عن الفاحشة

أبواب مفتوحة يدخل بيده، فإذا سترت العورات وحفظت األعراض ومنع التبرج ولم يعد هناك 

≅≅≅≅ {{{{    :تعالى قال  227.صلحت األسرة والمجتمع هالنفسمنها الشيطان  èè èè%%%% uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 

zz zz ôô ôôÒÒÒÒ àà ààÒÒÒÒ øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ££ ££ ÏÏ ÏÏδδδδ ÌÌ ÌÌ����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ öö öö//// rr rr&&&& zz zz ôô ôôàààà xx xx



 øø øøtttt ss ss†††† uu uuρρρρ ££ ££ ßß ßßγγγγ yy yy____ρρρρ ãã ãã���� èè èèùùùù ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ šš šš ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö öö7777 ãã ããƒƒƒƒ ££ ££ ßß ßßγγγγ tt ttFFFF tt tt⊥⊥⊥⊥ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ———— āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt tt���� yy yyγγγγ ss ssßßßß $$$$ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ (( (( 

tt tt øø øø⌠⌠⌠⌠ ÎÎ ÎÎ���� ôô ôôØØØØ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 uu uuρρρρ ££ ££ ÏÏ ÏÏδδδδ ÌÌ ÌÌ���� ßß ßßϑϑϑϑ èè èèƒƒƒƒ ¿¿ ¿¿2222 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ££ ££ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ5555θθθθ ãã ããŠŠŠŠ ãã ãã____ (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ šš šš ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö öö7777 ãã ããƒƒƒƒ ££ ££ ßß ßßγγγγ tt ttFFFF tt tt⊥⊥⊥⊥ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ———— āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) �� ��∅∅∅∅ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏFFFF ss ss9999θθθθ ãã ããèèèè çç çç7777 ÏÏ ÏÏ9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 

                                                
� ص 225`&�، ا��Ug )' أL4#م ا��أة وا��2W ا�	�Lا� �W�،ان�	209، ص3ز.  
  ، *�,b �#�]2004-18/2003ا�% �#�jر، ا� ��	� وا� ��	�،  226
227  ��	oس وا�#W`ا� ، o	oTا� �W� ��2  ��و، *�*=�Oا �T	�Dن ص1983)' ا�#�#ن ��g118-117م دار ا�  
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�� ��∅∅∅∅ ÎÎ ÎÎγγγγ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu �� ��∅∅∅∅ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏGGGG ss ss9999θθθθ ãã ããèèèè çç çç//// ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& �� ��∅∅∅∅ ÎÎ ÎÎγγγγ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ öö öö//// rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ öö öö//// rr rr&&&& �� ��∅∅∅∅ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏGGGG ss ss9999θθθθ ãã ããèèèè çç çç//// ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ££ ££ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ≡≡≡≡ uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷zzzz ÎÎ ÎÎ)))) ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 

ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ tt tt//// �� ��∅∅∅∅ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ≡≡≡≡ uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷zzzz ÎÎ ÎÎ)))) ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ tt tt//// ££ ££ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏ????≡≡≡≡ uu uuθθθθ yy yyzzzz rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ££ ££ ÎÎ ÎÎγγγγ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎΣΣΣΣ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ ôô ôôMMMM ss ss3333 nn nn==== tt ttΒΒΒΒ ££ ££ ßß ßßγγγγ ãã ããΖΖΖΖ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& ÍÍ ÍÍρρρρ rr rr&&&& šš šš ÏÏ ÏÏèèèè ÎÎ ÎÎ7777≈≈≈≈ −− −−FFFF9999 $$ $$#### ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� xx xxîîîî 

’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< '' ''ρρρρ éé éé&&&& ÏÏ ÏÏππππ tt tt//// öö öö‘‘‘‘ MM MM}}}} $$ $$#### zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ%%%% yy yy`̀̀̀ÌÌ ÌÌ hh hh����9999 $$ $$#### ÍÍ ÍÍρρρρ rr rr&&&& ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ øø øø



 ÏÏ ÏÏ ee eeÜÜÜÜ9999 $$ $$#### šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 (( ((####ρρρρ ãã ãã���� yy yyγγγγ ôô ôôàààà tt ttƒƒƒƒ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uu‘‘‘‘ öö ööθθθθ tt ttãããã ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ ii iiΨΨΨΨ9999 $$ $$#### (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 

tt tt øø øø⌠⌠⌠⌠ ÎÎ ÎÎ���� ôô ôôØØØØ oo oo„„„„ ££ ££ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ==== ãã ãã____ öö öö‘‘‘‘ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// zz zzΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ãã ãã‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ



 øø øøƒƒƒƒ ää ää††††  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ££ ££ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏFFFF tt tt⊥⊥⊥⊥ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ———— 44 44 (( ((#### þþ þþθθθθ çç çç////θθθθ èè èè???? uu uuρρρρ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ �� ��èèèèŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd tt ttµµµµ •• ••ƒƒƒƒ rr rr&&&& šš ššχχχχθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 

÷÷ ÷÷//// ää ää3333 ªª ªª==== yy yyèèèè ss ss9999 šš ššχχχχθθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== øø øø



 èè èè???? ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪228{{{{   

اإلسالم الخلخال وهو نوع من الحلي تضعه المرأة في رجلها حتى إذا مشت ليعلم وقد حرم 

ومعنى ، 229 للشهوة من إبدائها اًأنها ذات خلخال نتيجة سماع الصوت، وهذا يكون أشد تحريك

أو يحرك شهوة الرجال إليها وعليه  ،كل ما يلفت النظر إليهاهذا أن المرأة قد نهيت عن 

بمالبس ضيقة ورفع الصوت  افالمرأة تمنع من كل ما يؤدي إلى الفتنة واإلغراء كخروجه

  230.والتعطر في حالة الخروج والتبختر في المشية والتنعم في الكالم

  

 السابقة وضحت بأنه ال يجوز للمرأة أن تبدي زينتها إال لزوجها أوالكريمة اآلية  أنكما 

  .الكريمة محارمها المذكورين في اآلية

  

                                                
228  �	
  ��31رة ا���ر 
  596، ص6م، دار ا�% آ}2� �2�وت، ج1994، 4ا��رو	y، *�' ا��	%، إ��اب �`�م ا�>�
ن و�X#2+، ط 229

	#ت اL4Z#م ج 230 �2&gM ،'X��#U121، ص2ا�  
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وذلك من اجل عدم  ،اإلسالم حث على التأدب باآلداب االجتماعية واألخالقية الحسنةلذلك ف

فأمر بغض البصر  ،يج الغرائز التي تؤدي بالفرد والمجتمع إلى الوقوع في الفاحشةيإثارة وته

ن يعيش أ سبحانه كل ذلك من اجل واالحتشام والستر وحرم الزينة إال في حدود ما شرع اهللا

  231.األفراد في أمان واستقرار

  

  :فضل الزواج والترغيب فيه والحث عليه  )7

هو الهدف الذي يسعى إليه المنهج إن بناء المجتمع باألخالق واآلداب االجتماعية الصحيحة 

ألنه يقوم على  ،اإلسالمي والمحافظة على الحياة المثلى التي تتمثل في الحث على الزواج

وهي النقاء بين إنسانين  ،أساس دائم وإقامة العالقة الجنسية على أساس من المشاعر الراقية

  232.يشتركان باآلمال واآلالم والمستقبل

  

ابتعاد الفرد عن اآلداب والقيم المنبثقة عن منهج اإلسالم يؤدي به إلى االنحالل وضياع  إن

دي إلى اضطراب المجتمع وانحالل أخالقه وانعدام العفاف والحياء بين الجنسين، مما يؤ

  .الفضيلة وانهيار األفراد

  

حتى يكون المجتمع سليماً من ، ب فيهلهذا منع اإلسالم االختالط وحث على الزواج ورغّ

فيحفظ النسل ويحمي الشرف  ،مجتمعاً مستقراً آمناً يؤدي الثمار المرجوةويكون  ،العيوب

                                                
  م�W L*1991 ا���#�� ا���	}�، ،  �WX1#ن، *��، ا��ا�b ا�g#�� وx�ورة ا� 22r�، ط 231
  2536-2484ص 4م، دار ا�D�وق �2�وت ج1994،   18�89، ��2، )' <=ل ا�>�
ن ط 232
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د العالقة بين األقارب يويؤدي إلى العالقات الحسنة وتوط 233،والعرض ويصون األنساب

   234.وتشيع المودة والمحبة والرحمة

  

وقد وضحت سورة النور واعتنت بهذا األدب الذي هو عالج ووقاية وطريق للعفة والبعد عن 

، وهو عامل من العوامل الهامة إلشباع غريزة الجنس ووضعها في الوضع الطبيعي ،الفاحشة

تمكن المربون واآلباء من إزالة العقبات التي تعترض الطريق للوصول إلى الزواج خاصة إذا 

)){{{{    :: المشروع كما ورد في قوله تعالى ((####θθθθ ßß ßßssss ÅÅ ÅÅ3333ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ 44 44‘‘‘‘ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ FF FF{{{{ $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÅÅ ÅÅssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö öö//// ää ää.... ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏãããã 

öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 44 44 ββββ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ uu uu !! !!#### tt tt���� ss ss)))) èè èèùùùù ãã ããΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ øø øøóóóó ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ìì ìììììì ÅÅ ÅÅ™™™™≡≡≡≡ uu uuρρρρ ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪{{{{235    .  

  

لذلك أحاط اإلسالم العالقة الزوجية بين الذكر واألنثى بتطبيق اآلداب التي يحميها من اآلثام 

للذرائع التي تؤدي إلى الفساد والفتنة والفاحشة، واألسرة هي  كل ذلك سد. وتبعده عن الدنس

وتنظيم  ه،ولها الدور الكبير في بنائ ،ألنها الركيزة األساسية للمجتمع ،في األفراد أثيراًكثر تاأل

الهامة تربية األفراد على هذه اآلداب والقيم  هافراده وفقاً للنمط الحضاري، فمن وظائفأسلوك 

وهي وحدها القادرة على غرس هذه القيم واالتجاهات اإليجابية التي  ،والمفاهيم الصحيحة

هي التي تقوم بتنشئة األفراد التنشئة و ،تتناسب مع متطلبات الحياة التي بها يتقدم المجتمع

والتي بها يستطيع الفرد تمييز الخير من الشر والحق من الباطل، لهذا رغب اإلسالم  ،السليمة

                                                
� ر�#�� دآ �راة �#ن اZردن   233	�cا� ��(#L* '( م=�Oا ^��* �  م1997ا�o*2`'، إ��اه2
  kX�M �D�`�14-312 ص م،  ا��ار ا�&����2 1984،  1ا� ��	� وا� ��	�، ج - ا�% �#�jر، *�� ا�9#ه� 234
235  �	
  ��32رة ا���ر 
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بالزواج وحث عليه، فهو الطريق إلى المودة والمحبة واأللفة واالستقرار، ويحمي الفرد من 

حدود الفطرة، فإشباع الغرائز في االنحراف ويجعله يمشي في الطريق الصحيح وال يتجاوز 

ن يالطريق المشروع واالتصال الحالل يولد األخالق الطيبة لدى األفراد الذين يصبحون قادر

  .على حمل المسؤولية التي أمرهم بها اهللا سبحانه

  

أن الزواج يحمي من اإلصابة من األمراض المدمرة والتي تنتشر في المجتمعات التي كما 

  236.ط بسبب ممارستهم للفواحش والمعاصي وبعدهم عن اآلداب والقيم السليمةيكثر بها االختال

��#TM ل#� : }}}}èππππ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ#### ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ#### ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ àà àà$$$$ ÎÎ ÎÎ#### ôô ôô____ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ää ää.... 77 77‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏnnnn≡≡≡≡ uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ss ssππππ ss ssffff (( (($$$$ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ;; ;;οοοο tt tt$$$$ ùù ùù#### yy yy____ (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ //// ää ää.... õõ õõ‹‹‹‹ èè èè{{{{ ùù ùù'''' ss ss???? $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 

×× ××ππππ ss ssùùùù ùù ùù&&&& uu uu‘‘‘‘ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ääΖΖΖΖ ää ää.... tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ èè èè???? «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÌÌ ÌÌ���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### (( (( ôô ôô‰‰‰‰ pp ppκκκκ ôô ôô¶¶¶¶ uu uuŠŠŠŠ øø øø9999 uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ uu uu5555#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ×× ××ππππ xx xx



 ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ssÛÛÛÛ zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ#### ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω ßß ßßxxxx ÅÅ ÅÅ3333ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ºº ººππππ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ#### yy yy———— ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ZZ ZZππππ xx xx.... ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ ãã ããΒΒΒΒ èè èèππππ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ#### ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω !! !!$$$$ yy yyγγγγ ßß ßßssss ÅÅ ÅÅ3333ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) AA AAββββ#### yy yy———— ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 

ÔÔ ÔÔ8888 ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ ãã ããΒΒΒΒ 44 44 tt ttΠΠΠΠ ÌÌ ÌÌ hh hh���� ãã ããmmmm uu uuρρρρ yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪{{{{237.  

  

$$$${{{{ : حيث قال تعالىشبهه اهللا سبحانه وتعالى بالنفس الواحدة، الزواج شيء مقدس و pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ 

ââ ââ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ àà àà)))) ®® ®®???? $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### //// ää ää3333 ss ss)))) nn nn==== ss ss{{{{  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ << <<§§§§ øø øø



 ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ;; ;;οοοο yy yy‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏnnnn≡≡≡≡ uu uuρρρρ tt tt,,,, nn nn==== yy yyzzzz uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ yy yyγγγγ yy yy____ ÷÷ ÷÷ρρρρ yy yy———— ££ ££]]]] tt tt//// uu uuρρρρ $$$$ uu uuΚΚΚΚ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

                                                
236 nا �W� ،13  �`�ان#Xط ،#� c�#T* ق�Pواج وoت ا�#W<�،4 ،199347-40م دار ا�&=م �2�وت ، ص  
237  �	
  3-��2رة ا���ر 
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ZZ ZZωωωω%%%% yy yy`̀̀̀ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ #### ZZ ZZ�������� ÏÏ ÏÏWWWW xx xx.... [[ [[ !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎΣΣΣΣ uu uuρρρρ 44 44 (( ((####θθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ ää ää9999 uu uu !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ss ss????  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// tt ttΠΠΠΠ%%%% tt ttnnnn öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββ%%%% xx xx.... öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ 

$$$$ YY YY6666ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% uu uu‘‘‘‘ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪{{{{.238  

  

وخير طريقة لترابط األسر  ،وأحسن وسيلة إلشباع الغريزة ،الزواج طريق الصالح والخيرو

ôô {{{{ : تعالى والجماعات، قال ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& tt tt,,,, nn nn==== yy yy{{{{ //// ää ää3333 ss ss9999 ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà



ΡΡΡΡ rr rr&&&& %%%% [[ [[`̀̀̀≡≡≡≡ uu uuρρρρ øø øø———— rr rr&&&& (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ää ää3333 óó óó¡¡¡¡ tt ttFFFF ÏÏ ÏÏ jj jj9999 

$$$$ yy yyγγγγ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ ΝΝΝΝ àà àà6666 uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// ZZ ZZοοοο ¨¨ ¨¨ŠŠŠŠ uu uuθθθθ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ºº ººππππ yy yyϑϑϑϑ ôô ôômmmm uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ;; ;;MMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ UU UUψψψψ 55 55ΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ jj jj9999 tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ©© ©©3333 xx xx



 tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪{{{{239....  

  

أو عقبة في طريقه فاهللا  اًورغب فيه وحذر من أن يكون الفقر عائقيه لقد حث اإلسالم عل

)){{{{ : سبحانه يقول ((####θθθθ ßß ßßssss ÅÅ ÅÅ3333ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ 44 44‘‘‘‘ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ FF FF{{{{ $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÅÅ ÅÅssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö öö//// ää ää.... ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏãããã öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 44 44 ββββ ÎÎ ÎÎ)))) 

(( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ uu uu !! !!#### tt tt���� ss ss)))) èè èèùùùù ãã ããΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ øø øøóóóó ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ìì ìììììì ÅÅ ÅÅ™™™™≡≡≡≡ uu uuρρρρ ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪{{{{....240  

  

بل  ،وهذا ترغيب بالزواج وخطاب لألولياء أن ال يجعلوا الفقر عقبة تقف في طريق تحقيقه

وال  ،على المسلمين العمل على التغلب على العادات االجتماعية السيئة التي منها غالء المهور

  241.يتحقق ذلك اال بالتأدب بالمنهاج اإلسالمي المتمثل بتطبيق اآلداب والقيم السليمة

                                                
238  �	
  ��1رة ا��&#ء 
239 �	
   ��21رة ا��وم 
240  �	
  ��32رة ا���ر 
   59-54م،  *�W L وه�W ا�>#ه�ة ص1993، 5ا��� ا�( '*=�O	�K وx�ورة، ط –ا�>�x#وي، 	��\  241
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تلبية للحاجات النفسية  ، ألن بهالزواج أمور ريسيفراد تجب على والة األمور من األيو

يجب عليه أن يعف ف ،لم يستطع الزواجأما من  ،خيرالوالجسمية وهو الطريق المؤدي إلى 

ÉÉ{{{{: نفسه عن الفاحشة، قال تعالى  ÉÉ#### ÏÏ ÏÏ



 ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ uu uuŠŠŠŠ øø øø9999 uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅgggg ss ss†††† %%%% �� ��nnnn%%%% ss ss3333 ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm ãã ããΝΝΝΝ åå ååκκκκ uu uu���� ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ øø øøóóóó ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### 

 ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù 33 33.{{{{242  

  

النبوية والسنة الكريم فالفرد الذي يسترشد باآلداب االجتماعية الصحيحة ومبادئ القرآن 

ولم يستطع الزواج فعليه أن يعف نفسه باالبتعاد عن االختالط والشهوات وأن يغض  ،الشريفة

قتداء بالتوجهات نفسه على الخير ويظهر هذا في اال بصره ويحفظ فرجه، وعليه أن يجاهد

  243.اإللهية واآلداب والقيم المثلىوالتشريعات 

  

إن عفة النفس وغض البصر والبعد عن الفواحش والمعاصي هو أدب وفضيلة من الفضائل 

النفس  نحوهي تربية نفسية وتم ،واآلداب الصحية التي تحقق للفرد والمجتمع الحماية والصالح

  244.دون قيد أو ضبطمن للنفس وعدم تركها  ضابطاًالطمأنينة ألن بها 

  

                                                
242  �	
  ��33رة ا���ر 
   2536-2484م ، دار ا�D�وق �2�وت ص1994،  4ج 18�89، ��2،)' <=ل ا�>�
ن ط 243
  �1992`�ان،  244
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ببعض  وموا، أن يقلذلك أمر اهللا سبحانه الذين ال يستطيعون وال يقدرون على مؤنة الزواج

 ،أن يحمي نفسه ومجتمعه من الدماربها يستطيع الفرد مور التي هي بمثابة عالج للنفس األ

يا معشر (:  �ومن هذه األمور أن يكثر الفرد من الصوم والدليل على ذلك قول الرسول 

  245.)اع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاءالشباب من استط

  

فإنه يبتعد عن األعمال القبيحة ويكف عن  ،يراقبهسبحانه وتعالى الفرد أن اهللا فإذا شعر 

يجب عليه أيضاً أن يصاحب الصالحين، ألن الصاحب الصالح ينصح صاحبه و ،246المنكرات

واالبتعاد عن سبحانه وتعالى  وامر اهللاألومن األمور أيضاً االمتثال  ،بالخير ويعينه عليه

وعليه أن يكثر من قراءة  ،وذلك باالقتداء باآلداب والقيم والسلوك اإلسالمي السليم ،نواهيه

التي تعود عليه وعلى أن يقوم باألعمال وعليه أيضاً  ،القرآن وأداء العبادات ويشغل وقته

  .ةمجتمعه بالخير والسعاد

  

والكفاءة تعني التقوى والعفة  .في الزواج ءكفالوقد طلب اإلسالم من الفرد أن يختار 

àà{{{{: تعالى سبحانه  والطهارة قال ààMMMM≈≈≈≈ ss ssWWWW���� ÎÎ ÎÎ7777 ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏWWWW���� ÎÎ ÎÎ7777 yy yy‚‚‚‚ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 šš ššχχχχθθθθ èè èèWWWW���� ÎÎ ÎÎ7777 yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ ss ssWWWW���� ÎÎ ÎÎ7777 yy yy‚‚‚‚ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 (( (( 

àà ààMMMM≈≈≈≈ tt tt6666 ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ tt tt ÎÎ ÎÎ6666 ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ©© ©©ÜÜÜÜ==== ÏÏ ÏÏ9999 tt ttββββθθθθ çç çç7777 ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt tt6666 ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ©© ©©ÜÜÜÜ==== ÏÏ ÏÏ9999 44 44 yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& šš ššχχχχρρρρ ââ ââ §§ §§���� yy yy9999 ãã ããΒΒΒΒ $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ (( (( ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 ×× ××οοοο tt tt���� ÏÏ ÏÏ



 øø øøóóóó ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ 

×× ××−−−− øø øø———— ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ uu uuρρρρ ÒÒ ÒÒΟΟΟΟƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ŸŸ ŸŸ2222 ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∉∉∉∉∪∪∪∪.247{{{{  

                                                
� ا���	�  245�  1905أ-�,+ ا�QW#ري )' آ #ب ا��Uم، �#ب ا��Uم، �% -#ف �`� gX&+ ا�g�	� ر
  389-387م،  دار ا�&=م �`W9#�� وا��U* �D�، ص 1996، 1ج ،�30`�ان، ��W اM 13#X n���2 اZو!د )' ا�O=م ط، 246
247  �	
   ��26رة ا���ر 
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، ومن أ جل ذلك رغب 248من هو أطيب منها هاؤكفمن هو أخبث منها والطيبة  هاؤكففالخبيثة 

اإلسالم في الزواج ألنه وسيلة إلنجاب األطفال وفيه تحقق المحبة والمودة واأللفة واألمن 

طريق الصحيح الفي  ونيسير ممن االنحالل ويجعله هميحصناألفراد ووهدوء البال واستقرار 

وبها يكون  اإلنسان، عليهاسبحانه وتعالى التي فطر اهللا  ةفطرالوالسوي وبدون تجاوز لحدود 

  249.أي شائبة هالمجتمع سليماً نظيفاً ال تعكر صفو

  

ويجعل األمة  ،الراقيةإشباع الغرائز بالزواج الحالل يورث اآلداب األخالقية االجتماعية ف

قادرة على تحمل المسؤولية على الوجه األكمل وضمن ضوابط وقيود المنهج اإلسالمي 

  .الصحيح

                                                
�، ا� g&2� ا�>�
X' ج 248	�Lا� �W� ،829Qت- د( ،)ط-د(، 258، ص18ا�(  
   �W� ،��133 -137#ن صم دار ا���cب �`W9#1997أ�� �2`�، )�ج *��د، ا�oواج و��#ء ا�Z�ة،  249



95 
 

  بالنساء األجنبيات  االختالط عدم )8

مثل االختالط  عدم احتشام المرأة وتمايعهاو ،إن االختالط بالمرأة األجنبية والنظر إليها بشهوة

وألن به بعداً عن  250فة قواعد الشريعةلوذلك لمخا ،في األفراح والحفالت واألعياد هو حرام

هو من أكثر األمور التي تؤدي إلى الوقوع في و ،الكريم القرآنإليها اآلداب والقيم التي دعا 

  .الفاحشة

  

إياكم والدخول على النساء ( : �منها قول الرسول  ،كثيرة على منع االختالطأدلة وهناك 

  .251)فقال رجل من األنصار يا رسول اهللا أرأيت الحمو قال الحمو الموت

  

وة بهم تؤدي إلى الفتنة والهالك، ألن الخل ،أقارب الزوج غير اآلباء واألبناءبذلك والمقصود 

والسبب ألنهم يستطيعون الخلوة والدخول على  ،والخوف منهم أكثر من الخوف من غيرهم

  252.لنساء من دون أن يحاسبهم أحد بعكس الناس األجانبا

  

ولقد ذكروا رجال ما علمت (:  عن صفوان بن أمية �وفي قصة اإلفك عندما قال الرسول 

ن لم ابأن صفويعلم  �الرسول ، وكان 253)عليه إال خيراً وما كان يدخل على أهلي إال معي

الوقوع في الفاحشة والطعن في عرض أم  مكنفال ي - رضي اهللا عنها-  يوماً بعائشة يخل

  .المؤمنين رضي اهللا عنها

                                                
  290م، دار ا��gUة وا��D� وا� �ز	U* ،b�، ص1993هـ 1414، 4ط 2ا������ ا�g>��2، ج 250
� ا���	�  2005ص/5ا�b*#c ا�12�U ج –ا�QW#ري  251�  4934آ #ب ا��L#ح �#ب ! 	Q`�ن ر,� �#*�أة و! ذو *��م، ر
  1554، ص14ا���وي، j�ح ا���وي �`� 12�3 *&`�، ج 252
� ا���	�  2129، ص4ا�QW#ري، ا�b*#c ا�12�U آ #ب ا� ��� �#ب �4	� اt(O،  ج 253�  2770ر
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وغيرها من األدلة ألكبر دليل على تأديب المسلمين على اآلداب النبيلة وتربيتهم  األدلةوهذه 

من أجل تجنب االختالط أو  ،وحثهم على االمتثال بالقيم والمفاهيم الصحيحة ،بالتربية األخالقية

والتأكيد على أن الخلوة  ،من غير حاجة إلى ذلكووة غير الشرعية الخلوة بالنساء الخل

ج الغرائز والعواطف والتي تدفع الفرد إلى الوقوع يواالختالط غير المشروع يكون دافعاً لتهي

وأحياناً أخرى تؤدي إلى كبتها مما تجعل اإلنسان يعيش في اضطراب وقلق نفسي  ،في الخطأ

يجب التحلي باآلداب وتطبيقها ومن هنا  .كل هذه األموروالمنهج اإلسالمي التربوي قدر 

ذلك بعد فعل وخاصةً القيم التي تدعو إلى الحشمة ومنع الخلوة واالختالط وأمر المسلمين بعدم 

ال يخلون رجل بامرأة إال كان الشيطان (:   �اهللا  رسولقال  254،رأن أمرهم بغض البص

ولكن هناك  256ثالث معهما هو حرام باتفاق العلماءخلوة الرجل بالمرأة من غير ف، 255)ثالثهما

 ،على أن يكون ذلك في حدود المشروع ،بعض األمور التي تستوجب اجتماع الرجال بالنساء

وهي حدود العمل الذي أقره الشرع الحنيف وضمن القيم والمفاهيم واآلداب االجتماعية 

التمريض والزراعة والصناعة وما البيع والشراء واإلجارة والعلم و :مثل ،التربوية السليمة

   257.شابه ذلك

  

وهذا يدل على أن اإلسالم ربى األفراد  ،لقد حرص اإلسالم على عدم اختالط النساء بالرجال

فالمجتمع اإلسالمي ال يكون  .تجعل المجتمع نقياً عفيفاً شريفاً طاهراً سليمةعلى قيم ومفاهيم 

                                                
254  ،�2r ورة ا��xو ��#gا� b�  1-4م  *�W L ا���#�� ا���	}�  ص �WX1991#ن، *��، ا��ا
� ا���	� 255�  2354ا�% *#,�، آ #ب اL4Z#م، �#ب ا�Q`�ة، ر
  78ص 12�314 *&`� �D�ح ا���وي،ج 256
257 M ،'X#�Wصا�� '�#  )ت-د(،)ط- د( 38>' ا��	%، ا��Y#م ا!, 
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والضرب بيد من حديد على من تسول له  ،بهاعمل و هاالفرد وطبقبها  دىكذلك إال إذا اقت

في عهد النبوة وأو امرأة  سواء كان رجالً ،نفسه بأن يشيع الفتنة والفساد في المجتمع اإلسالمي

لحاجة يقرها الشرع وعند  وكانوا ال يجتمعون إال ،كان يفصل بين الرجال والنساء

  . 258الضرورة

  

ولكن  ،أن تشتري وأ ،أن تبيع وأ ،لمرأة أن تتعلمال يمنع االت الباحثة كما قاذاً،  ،فاإلسالم

كما أباح اإلسالم للمرأة أن تناقش في أمور الشرع وقد  ،ضمن األدب والقيم التربوية الصحيحة

ôô {{{{ : جرى ذلك في األسواق والمساجد، قال تعالى ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% yy yyìììì ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy™™™™ ªª ªª!!!! $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ öö ööθθθθ ss ss%%%%  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### yy yy7777 ää ää9999 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ pp ppgggg éé ééBBBB ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

$$$$ yy yyγγγγ ÅÅ ÅÅ____ ÷÷ ÷÷ρρρρ yy yy———— þþ þþ’’’’ ÅÅ ÅÅ5555 tt ttGGGG ôô ôô±±±± nn nn@@@@ uu uuρρρρ †††† nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$#### ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ßß ßßìììì yy yyϑϑϑϑ óó óó¡¡¡¡ tt ttƒƒƒƒ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ää ää.... uu uu‘‘‘‘ ãã ããρρρρ$$$$ pp pptttt rr rrBBBB 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### 77 77ìììì‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÿÿÿÿ xx xxœœœœ îî îî�������� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt tt//// ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪.{{{{259.  

  

يا أيها الناس ال تغالوا في ( : عندما قالرضي اهللا عنه وقد ناقشت امرأة عمر بن الخطاب 

لكان أوالكم بها رسول اهللا  تعالى صداق النساء فلو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند اهللا

  .)فما أصدق امرأة من نسائه أكثر من اثني عشر أوقية ����

  

                                                
�، ج 258`&�، ا��Ug )' أL4#م ا��أة وا��2W ا�	�Lا� �W� ،ان�	426-422، ص3ز  
259  �	
  ��1رة ا�c#د�� 
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يقول في تعالى لنا واهللا تعالى  تمنعنا حقاً أعطاه اهللا فقامت إليه امرأة فقالت يا أمير المؤمنين لم

óó{{{{كتابه العزيز  óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷���� ss ss????#### uu uu uu uuρρρρ ££ ££ ßß ßßγγγγ1111 yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷nnnn ÎÎ ÎÎ)))) #### YY YY‘‘‘‘$$$$ ss ssÜÜÜÜΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ%%%% ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù (( ((####ρρρρ ää ää‹‹‹‹ èè èè{{{{ ùù ùù'''' ss ss???? çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ ºº ºº↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© 44 44 ………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡρρρρ ää ää‹‹‹‹ ää ääzzzz ùù ùù'''' ss ss???? rr rr&&&& $$$$ YY YYΨΨΨΨ≈≈≈≈ tt ttGGGG ôô ôôγγγγ çç çç//// 

$$$$ VV VVϑϑϑϑ øø øøOOOO ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ $$$$ YY YYΨΨΨΨ���� ÎÎ ÎÎ6666 •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ yy yy.{{{{260  

: ثم قال ألصحابه  )!!كل أحد أعلم من عمر(: رضي اهللا عنه قال عمر بن الخطاب ف

امرأة ليست من أعلم ل فال تنكرونه علي حتى ترد علي تسمعونني أقول كالم مثل هذا القو(

 بينوغيرها ت، هذه الحادثة )أصابت امرأة وأخطأ عمر(، وفي رواية أخرى 261)ساءالن

مشاركة المرأة وممارستها للقرار واألعمال في حدود األدب وإباحة الشرع وحدود ما أمر اهللا 

  .من الضوابط والقيود الشرعيةتعالى 

  

إن اختالط المرأة بالرجل بدون ضوابط وقيم شرعية يؤدي إلى إثارة الشهوة وزيادة حدتها بين 

وعند  ،ذا يؤدي إلى الفوضى التي ال ضابط لهاوه إلى إضعافهاومن ثم  ،كبتها الطرفين أو

المجتمع وتتقطع  من ثمويفسد  ،األخالقذلك يشيع األذى بين الناس وتنتشر األمراض وتفسد 

وخاصة بين الذين يؤذون في أعراضهم باإلضافة إلى المنازعات  ،أوصاله وتتكاثر البغضاء

  262.األمن في المجتمعوبالتالي يؤدي إلى عدم االستقرار و ،وهذا كله ال خير فيه

  

                                                
260  �	
  ��20رة ا��&#ء 
%2 �� �% ا�9Q#ب، ص 261�*��8 أ*2� ا�#�* ،#xر �  68ا�g#روق ، *�
  70ص4&%2، *��، �X�U4# *��دة *% دا-`�#  262



99 
 

لو رأيت رجالً (: وهو مع جماعة من الصحابة يتحدثون في االختالط فقال  عبادةسعد بن  فهذا

  263).مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح

  

وحمايتها من صيانة للمرأة منه الحكمة منه، ألن االختالط وحذر سبحانه وتعالى حرم اهللا قد ل

 وفيه أيضاً عزتها وكرامتها والترفع بها عن كل نقص ،وسائل األضرار واالستغالل واالنتهاك

بل اإلسالم  هها منععلى ضوئو ،لالختالط ةكثير اًطريق إلى العفة والخير، وهناك أضرارو

 ،يةواألمراض الجنس ،وغلبة الفاحشة ،وزوال العفة ،الحياء دقْفَهذه األضرار ومن  ،حرمه

ويخرج عن األدب الشرعي واالجتماعي  ،الفرد عن اهللا عز وجليبتعد  بهو ،وكثرة الطالق

≅≅≅≅{{{{ :وعدم غض البصر الذي أمر به اهللا تعالى في قوله èè èè%%%% šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 (( ((####θθθθ ‘‘ ‘‘ÒÒÒÒ ää ääóóóó tt ttƒƒƒƒ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

ôô ôôΜΜΜΜ ÏÏ ÏÏδδδδ ÌÌ ÌÌ����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ öö öö//// rr rr&&&& (( ((####θθθθ ÝÝ ÝÝàààà xx xx



 øø øøtttt ss ss†††† uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ yy yy____ρρρρ ãã ãã���� èè èèùùùù 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ 44 44’’’’ ss ss1111 øø øø———— rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; 33 33 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### 77 77�������� ÎÎ ÎÎ7777 yy yyzzzz $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè oo ooΨΨΨΨ óó óóÁÁÁÁ tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ ≅≅≅≅ èè èè%%%% uu uuρρρρ 

ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 zz zz ôô ôôÒÒÒÒ àà ààÒÒÒÒ øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ££ ££ ÏÏ ÏÏδδδδ ÌÌ ÌÌ����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ öö öö//// rr rr&&&& zz zz ôô ôôàààà xx xx



 øø øøtttt ss ss†††† uu uuρρρρ ££ ££ ßß ßßγγγγ yy yy____ρρρρ ãã ãã���� èè èèùùùù ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ šš šš ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö öö7777 ãã ããƒƒƒƒ ££ ££ ßß ßßγγγγ tt ttFFFF tt tt⊥⊥⊥⊥ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ———— āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΒΒΒΒ 

tt tt���� yy yyγγγγ ss ssßßßß $$$$ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ (( (({{{{ 264  

  

الناظر في سورة النور يجد فيها الحرص على تنشئة األفراد تنشئة ترى الباحثة أن ومن هنا 

هم التوجيه ءويوجهون أبنا مالمربين والمرشدين أن يقوموا بواجبه يجب علىلذلك صحيحة، 

السليم، مما يؤدي إلى سالمة السلوك وضمان األمن والطمأنينة والراحة للوالدين واألبناء 
                                                

� ا���	� 1136ص 2*&`�، ا�b*#c ا�12�U، ج  263�  1499، ر
264  �	
  31 - ��30رة ا���ر 
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وبالتالي للمجتمع، وإذا قصر المربون في التنشئة والتربية فإن ذلك يؤدي إلى الرذيلة 

ن والمرشدين جميعاً وباستقامتهم يستقيم لى كاهل المربيتقع عواالنحالل والفساد ألن المسؤولية 

األبناء ألن البذرة إذا كانت صالحة طيبة في أصلها فال شك أن ثمارها ستكون خضراء يانعة 

  .ينعم بها األفراد واألسر والمجتمعات

  

وخفض  �والتواضع والصدق عند رسول اهللا  �التأدب مع اهللا عز وجل ورسوله  )9

  :الصوت 

  

، وهذا أدب هام �د وضحت سورة النور كيفية التأدب مع اهللا سبحانه وتعالى ورسوله لق

ويفوز  �ومحبة رسوله تعالى وعظيم يجب على الفرد أن يلتزم به حتى ينال رضا اهللا 

šš {{{{    :بالجنة، قال تعالى  ššχχχχθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷èèèè ss ssÛÛÛÛ rr rr&&&& uu uuρρρρ ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO 44 44’’’’ ‾‾ ‾‾<<<< uu uuθθθθ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ ×× ××,,,,ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù ΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

.. .. ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ 44 44 !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∠∠∠∠∪∪∪∪ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ãããããã ßß ßßŠŠŠŠ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ zz zzΝΝΝΝ ää ää3333 óó óóssss uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 öö ööΝΝΝΝ ææ ææηηηη uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// 

#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ×× ××,,,,ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù ΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ àà ààÊÊÊÊ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷èèèè •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∇∇∇∇∪∪∪∪ ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ  ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ ãã ããΝΝΝΝ çç ççλλλλ °° °°;;;; ‘‘ ‘‘,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ èè èè???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã õõ õõ‹‹‹‹ ãã ããΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû rr rr&&&& ΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ5555θθθθ èè èè==== èè èè%%%% 

íí ííÚÚÚÚ tt tt���� ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÇÇ ÇÇΠΠΠΠ rr rr&&&& (( ((#### þþ þþθθθθ çç çç////$$$$ ss ss???? öö öö‘‘‘‘ $$ $$#### ÷÷ ÷÷ΠΠΠΠ rr rr&&&& šš ššχχχχθθθθ èè èèùùùù$$$$ ss ssƒƒƒƒ ss ss†††† ββββ rr rr&&&& yy yy####‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏtttt ss ss†††† ªª ªª!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttãããã ………… ãã ãã&&&& èè èè!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ 44 44 öö öö≅≅≅≅ tt tt//// yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ 

šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∈∈∈∈⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββ%%%% xx xx.... tt ttΑΑΑΑ öö ööθθθθ ss ss%%%% tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ãããããã ßß ßßŠŠŠŠ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ uu uu//// ää ää3333 óó óóssss uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// 

ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy™™™™ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷èèèè ss ssÛÛÛÛ rr rr&&&& uu uuρρρρ 44 44 yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt ttββββθθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== øø øø



 ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∈∈∈∈⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÆÆ ÆÆìììì ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ ãã ããƒƒƒƒ ©© ©©!!!! $$ $$#### ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ 
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|| ||···· øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø)))) −− −−GGGG tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé'''' ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt ttββββρρρρ ââ ââ““““ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ xx xx



 øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∈∈∈∈⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ **** (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ || ||¡¡¡¡ øø øø%%%% rr rr&&&& uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// yy yy‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ yy yy____ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÈÈ ÈÈ]]]]≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ ss ss9999 

öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ss ssEEEE öö öö���� tt ttΒΒΒΒ rr rr&&&& ££ ££ ãã ãã____ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ uu uu‹‹‹‹ ss ss9999 (( (( ≅≅≅≅ èè èè%%%% āā āāωωωω (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø)))) èè èè???? (( (( ×× ××ππππ tt ttãããã$$$$ ss ssÛÛÛÛ îî îîππππ ss ssùùùùρρρρ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### 77 77�������� ÎÎ ÎÎ7777 yy yyzzzz $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ∩∩∩∩∈∈∈∈⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% 

(( ((####θθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ rr rr&&&& ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ rr rr&&&& uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### (( (( χχχχ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù (( ((#### öö ööθθθθ ©© ©©9999 uu uuθθθθ ss ss???? $$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã $$$$ tt ttΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏ ii iiΗΗΗΗ ää ääqqqq ΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ uu uuρρρρ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ ii iiΗΗΗΗ ää ääqqqq (( (( 

ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ çç ççννννθθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ èè èè???? (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttGGGG ôô ôôγγγγ ss ss???? 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) àà àà9999≈≈≈≈ nn nn==== tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### ÚÚ ÚÚ ÎÎ ÎÎ7777 ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∈∈∈∈⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ yy yy‰‰‰‰ tt ttãããã uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 

(( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu óó óóΟΟΟΟ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ (( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttãããã uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ yy yyssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ xx xx



 ÎÎ ÎÎ==== øø øø⇐⇐⇐⇐ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ uu uuŠŠŠŠ ss ss9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ ŸŸ ŸŸ2222 yy yy#### nn nn==== ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### 

šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ==== öö öö6666 ss ss%%%% ££ ££ uu uuΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ jj jj3333 uu uuΚΚΚΚ ãã ãã‹‹‹‹ ss ss9999 uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; ãã ããΝΝΝΝ åå ååκκκκ ss ss]]]]ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ ”””” ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 44 44 || ||ÓÓÓÓ ss ss???? öö öö‘‘‘‘ $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; ΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨]]]] ss ss9999 ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ tt tt7777 ãã ããŠŠŠŠ ss ss9999 uu uuρρρρ .. .. ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 

öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏùùùù öö ööθθθθ yy yyzzzz $$$$ YY YYΖΖΖΖ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& 44 44  ÍÍ ÍÍ____ tt ttΡΡΡΡρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ää ää.... ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ çç çç„„„„ ’’’’ ÎÎ ÎÎ1111 $$$$ \\ \\↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© 44 44  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt tt���� xx xx



 ŸŸ ŸŸ2222 yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé'''' ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ 

tt ttββββθθθθ àà àà)))) ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ xx xx



 øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∈∈∈∈∈∈∈∈∪∪∪∪  {{{{(265.  

إن هذه اآليات الكريمة توضح األدب الذي يجب على الفرد أن يتأدب به مع خالقه عز وجل 

ويجب عليه السمع والطاعة وبدون نقاش وجدل أو تردد، هذا هو حال  � اهللارسول ومع 

 سبحانه وتعالى ، فالفرد يتصف بالفالح إذا أطاع اهللاهالفرد المسلم الذي به صالح وأمن مجتمع

وهو  ،قدر أمور األفراد ونظم عالقاتهمالذي ألن اهللا سبحانه وتعالى هو  ،�وأطاع الرسول 

لهذا وجب عليهم السير ضمن اآلداب والقيم والضوابط التي بينها  ،الحاكم يحكم بالعدل

ووضحها لهم في كتابه العظيم بشكل عام، وفي اآليات الكريمة من سورة النور بشكل خاص 
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ألنه يتمسك بآداب سليمة صحيحة  ،والفرد الذي يطبق ويلتزم بهذه اآلداب يصبح في نور

يكون خاسراً في الدنيا فيتمسك بها  لمة، أما من في اآلخروتسعده في دنياه ويفوز في الجنة 

  266.وخاسراً في اآلخرة

  

وخاصة إذا كان في مجلس  � ورسولهتعالى  الفرد بالتأدب مع اهللاسبحانه وتعالى  لقد أمر اهللا

$$$${{{{ : تعالىهر واضحا في قوله ظوهذا ي، �الرسول  yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) šš ššχχχχθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu 

«« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 ………… çç ççµµµµ yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã 99 99÷÷÷÷ öö öö∆∆∆∆ rr rr&&&& 88 88ìììì ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ%%%% yy yy`̀̀̀ óó óóΟΟΟΟ ©© ©©9999 (( ((####θθθθ çç çç7777 yy yyδδδδ õõ õõ‹‹‹‹ tt ttƒƒƒƒ 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm çç ççννννθθθθ çç ççΡΡΡΡ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ øø øø↔↔↔↔ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) 

tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### yy yy7777 tt ttΡΡΡΡθθθθ çç ççΡΡΡΡ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ øø øø↔↔↔↔ tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ šš šš���� ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ 44 44 #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù xx xx8888θθθθ çç ççΡΡΡΡ xx xx‹‹‹‹ øø øø↔↔↔↔ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÇÇ ÇÇÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt7777 ÏÏ ÏÏ9999 

öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ ùù ùù'''' xx xx©©©© ββββ ss ssŒŒŒŒ ùù ùù'''' ss ssùùùù  yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 || ||MMMM øø øø⁄⁄⁄⁄ ÏÏ ÏÏ©©©© öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö öö���� ÏÏ ÏÏ



 øø øøóóóó tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; ©© ©©!!!! $$ $$#### 44 44 āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ àà àà



 xx xxîîîî ÒÒ ÒÒΟΟΟΟ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§‘‘‘‘ ∩∩∩∩∉∉∉∉⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ āā āāωωωω 

(( ((####θθθθ èè èè==== yy yyèèèè øø øøgggg rr rrBBBB uu uu !! !!$$$$ tt ttãããã ßß ßßŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// ÏÏ ÏÏ !! !!%%%% tt ttææææ ßß ßß‰‰‰‰ xx xx.... ΝΝΝΝ ää ää3333 ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ VV VVÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 44 44 ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 

šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ‾‾ ‾‾==== || ||¡¡¡¡ tt ttFFFF tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ #### ]] ]]ŒŒŒŒ#### uu uuθθθθ ÏÏ ÏÏ9999 44 44 ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ xx xx‹‹‹‹ óó óóssss uu uuŠŠŠŠ ùù ùù==== ss ssùùùù tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ àà àà



 ÏÏ ÏÏ9999$$$$ ss ssƒƒƒƒ ää ää†††† ôô ôô tt ttãããã ÿÿ ÿÿ ÍÍ ÍÍνννν ÍÍ ÍÍ÷÷÷÷ öö öö∆∆∆∆ rr rr&&&& ββββ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ zz zz::::ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ èè èè???? îî îîππππ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷FFFF ÏÏ ÏÏùùùù ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 

öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ zz zz::::���� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ãã ããƒƒƒƒ ëë ëë>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã íí ííΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&& ∩∩∩∩∉∉∉∉⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ II IIωωωω rr rr&&&& āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ¬¬ ¬¬!!!! $$$$ tt ttΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ (( (( ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& 

ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã uu uuΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ šš ššχχχχθθθθ ãã ããèèèè yy yy____ öö öö���� ãã ããƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ãã ãã∞∞∞∞ ÎÎ ÎÎ mm mm7777 tt tt⊥⊥⊥⊥ ãã ãã‹‹‹‹ ss ssùùùù $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// (( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ xx xxåååå 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ//// >> >> óó óó xx xx«««« 77 77ΛΛΛΛ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ ∩∩∩∩∉∉∉∉⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪{{{{267  

  
                                                

   24+23ص 8ج 2ا��ازي، ا�gM ،�Qg&2� ا��ازي، ط 266
267 �	
  64-��62رة ا���ر 



103 
 

فإن هذه اآليات توضح كيف أن االستئذان أدب، هذا الفصل  في بدايةالباحثة وكما ذكرت 

والخروج منه، وخاصة مجالس العلم،  �عند دخول مجلس الرسول االستئذان أيضاً أدب 

وهي عبارة عن آداب اجتماعية ونفسية تنظم العالقة بين أفراد المجتمع وقائدهم، وكذلك بين 

كانوا أباء أالراعي سواء تأدب مع القائد ومع المربي ومع من الاألسرة والمسؤول عنها فال بد 

مراء أو معلمين، حتى تبقى منزلة هؤالء عالية في نفوس من يعلموهم، وبالتأدب باآلداب أو ُأ

أن هناك مكانة رفيعة من الباحثة رى توالقيم األخالقية التي أمر اهللا سبحانه في اآليات 

  .المربي والمعلماالحترام والتقدير لهذا األب و

  

ومن واجب اآلباء والمعلمين أن يوجهوا األفراد الوجهة السليمة وفق منهج اإلسالم الذي يقوم 

ح نفوسهم انحرافهم وصال معالجةبها تقيم سلوك األفراد و ،على آداب وتوجيهات وتشريعات

واالستقرار وبهم يتحقق الصالح  ،قدوة لغيرهم نويصبحمن ثم وتعلمهم قيم ومفاهيم الفضيلة و

  .268واألمن

  

وهذه الطمأنينة ال تتحقق إال إذا تمسكوا ويجب أن يكون هناك طمأنينة بين القائد وجماعته، 

باآلداب المثلى والقيم اإلسالمية السليمة، المنبعثة من المشاعر والعواطف والضمائر الحية، 

  .269ه األمةوبالتالي تستقر في الحياة، فتصبح تقليداً وقانوناً نافذاً تستقيم ب

  

                                                
�د،  روح ا�X#T' ، ج 268�* ،'���Z�2 �2�وت،  ص  م، 1994، 9ا`T8 ا� L419-373دار ا�   
269  89�  ،  *�,b �#�]2536-2484م،  ص4،1995)' <=ل ا�>�
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في غاية الضرورة واألهمية، خاصة إذا كانت في مجالس  �إن االستئذان من الرسول 

وقد وضحت اآليات الكريمة أيضاً  .واجتماعات يتعلم ويكسب الفرد فيها العلم والمعلومات

 :، إذ ال بد من احترامه وتوقيره، وهذه لفتة ضرورية في قوله تعالى �كيفية توقير الرسول 

}}}}āā āāωωωω (( ((####θθθθ èè èè==== yy yyèèèè øø øøgggg rr rrBBBB uu uu !! !!$$$$ tt ttãããã ßß ßßŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// ÏÏ ÏÏ !! !!%%%% tt ttææææ ßß ßß‰‰‰‰ xx xx.... ΝΝΝΝ ää ää3333 ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ VV VVÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 44 ، أي ال تنادونه 270}}}}    44

قولكم يا رسول اهللا، ويا خاتم : بل يجب عليكم أن تنادوه بالتعظيم والتوقير، مثل ،باسمه

وال ترفعوا  ،من وراء الحجرات نادوهوال ت271.� النبيين، سواء في حياته أو بعد مماته

يظهر هذا في سورة الحجرات وكل ذلك من باب التعظيم واالحترام،  .أصواتكم في حضرته

$$$$ {{{{    :في قوله تعالى  pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ŸŸ ŸŸωωωω (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããèèèè ss ssùùùù öö öö���� ss ss???? öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss????≡≡≡≡ uu uuθθθθ ôô ôô¹¹¹¹ rr rr&&&& ss ss−−−− öö ööθθθθ ss ssùùùù ÏÏ ÏÏNNNN öö ööθθθθ || ||¹¹¹¹ ÄÄ ÄÄ cc cc ÉÉ ÉÉ<<<< ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 

(( ((####ρρρρ ãã ãã���� yy yyγγγγ øø øøgggg rr rrBBBB ………… çç ççµµµµ ss ss9999 ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÌÌ ÌÌ���� ôô ôôγγγγ yy yyffff xx xx.... öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// CC CCÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt7777 ÏÏ ÏÏ9999 ββββ rr rr&&&& xx xxÝÝÝÝ tt tt7777 øø øøtttt rr rrBBBB öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 èè èè====≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ôô ôôãããã rr rr&&&& óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββρρρρ ââ ââ÷÷÷÷ ßß ßßêêêê ôô ôô±±±± ss ss???? 

∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) zz zzƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ ‘‘ ‘‘ÒÒÒÒ ää ääóóóó tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss????≡≡≡≡ uu uuθθθθ ôô ôô¹¹¹¹ rr rr&&&& yy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### zz zz yy yyssss tt ttGGGG øø øøΒΒΒΒ $$ $$#### ªª ªª!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ uu uu5555θθθθ èè èè==== èè èè%%%% 

33 33““““ uu uuθθθθ øø øø)))) −− −−GGGG==== ÏÏ ÏÏ9999 44 44 ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ss9999 ×× ××οοοο tt tt���� ÏÏ ÏÏ



 øø øøóóóó ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ íí íí���� ôô ôô____ rr rr&&&& uu uuρρρρ íí ííΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### yy yy7777 tt ttΡΡΡΡρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ$$$$ uu uuΖΖΖΖ ãã ããƒƒƒƒ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!#### uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ tt tt���� àà ààffff çç ççtttt øø øø:::: $$ $$#### 

öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ çç çç���� ss ssYYYY òò òò2222 rr rr&&&& ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ÉÉ ÉÉ)))) ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ rr rr&&&& (( ((####ρρρρ çç çç���� yy yy9999 || ||¹¹¹¹ 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm yy yyllll ãã ãã���� øø øøƒƒƒƒ rr rrBBBB öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββ%%%% ss ss3333 ss ss9999 #### ZZ ZZ���� öö öö���� yy yyzzzz öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ °° °°;;;; 44 44 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ 

ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ àà àà



 xx xxîîîî ÒÒ ÒÒΟΟΟΟ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§‘‘‘‘ ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪{{{{272.  

                                                
270  �	
  ��63رة ا���ر 
دار ا�L 8  ،6هـ، ا���L وا��2Tن، �W� [2`TM ا�>�Uد ��W ا��24�،*^450ا�#وردي، أ�� ا��&% �% *�� �% 82W4 ا�UW�ي، ت 271

�2، �2�وت  ج`T128، ص4ا�  
272  �	
  5- ��2رة ا��c�ات 



105 
 

والصالح  يجب على األفراد طاعة أوامر الرسول وعدم مخالفته، فطاعته طريق للهدايةو

وهذا يدل على  ،والتوفيق وسعادة الدارين وسبب موجب للرحمة ألن الطاعة تتكرر في اآليات

مثلما للفوز والصالح،  اًطريق �، كما تعتبر طاعة الرسول  273التأكيد ووجوب العمل بها

ÍÍ {{{{    :قوله تعالى اً للفتنة والعذاب، كما في المعصية طريق تكون ÍÍ‘‘‘‘ xx xx‹‹‹‹ óó óóssss uu uuŠŠŠŠ ùù ùù==== ss ssùùùù tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ àà àà



 ÏÏ ÏÏ9999$$$$ ss ssƒƒƒƒ ää ää†††† ôô ôô tt ttãããã 

ÿÿ ÿÿ ÍÍ ÍÍνννν ÍÍ ÍÍ÷÷÷÷ öö öö∆∆∆∆ rr rr&&&& ββββ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ zz zz::::ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ èè èè???? îî îîππππ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷FFFF ÏÏ ÏÏùùùù ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ zz zz::::���� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ãã ããƒƒƒƒ ëë ëë>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã íí ííΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&& ∩∩∩∩∉∉∉∉⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪{{{{274.  

المسلم أن يلتزم بالتأدب مع اهللا سبحانه  أنه يجب على الفردالباحثة رى توبناء على ما ذكر 

  .�ومع رسوله 

  

ألنها جب أن تكون في كل لحظة من اللحظات، ين الصلة الدائمة بين الفرد وبين اهللا تعالى إ

التمسك وإيمانية منبعها اإليمان باهللا سبحانه وتعالى، وهي قيمة وقاعدة  ،تحقق االستقامة

ثارها واضحة في سلوك الفرد وفكره وشعوره ألنه يشعر بأنه آباآلداب والقيم بقناعة تظهر 

ل لحظة من لحظات حياته، يراقبه فيجازيه معه في كسبحانه وتعالى وأن اهللا  اًإلهي اًيطبق منهج

عندما توجد في القلب هذه القيمة اإللهية واآلداب السلوكية تجاه اهللا فعلى عمله الصالح، 

  .275سبحانه تستقيم النفس ومن ثم يستقيم المجتمع
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هو تربية للنفس وخضوع هللا سبحانه  �لتأدب مع اهللا سبحانه وتعالى ومع رسوله الكريم وا

في العبادة والشعور الدائم برقابته جل  وإخالص �والعمل بأوامره وطاعة للرسول وتعالى 

الضابط بين اهللا سبحانه ووعال، والتوكل عليه يجعل الفرد يلتزم باألدب والخلق الصحيح، 

حيث يريدها اهللا سبحانه نظيفة طاهرة،  ،وبين النفس هو ضابط سلوكي يهذب شهوات النفس

تباع أوامرهما واجتناب نواهيهما هو توجيه او �عة الرسول فطاعة اهللا سبحانه وطا

 {{{{    :لتصرفات األفراد قال تعالى  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÆÆ ÆÆìììì ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ ãã ããƒƒƒƒ ©© ©©!!!! $$ $$#### ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ || ||···· øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø)))) −− −−GGGG tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé'''' ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ 

tt ttββββρρρρ ââ ââ““““ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ xx xx



 øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∈∈∈∈⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪{{{{276.  

  

والتي تخافه وتخشاه ضمان وحارس لتلك  ويبين اهللا سبحانه وتعالى بأن القلوب المتصلة به

    :المبادئ واآلداب والقيم، ووضحت سورة النور ذلك في أخر آياتها وذلك في قوله تعالى 

}}}}II IIωωωω rr rr&&&& āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ¬¬ ¬¬!!!! $$$$ tt ttΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ (( (( ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã uu uuΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ šš ššχχχχθθθθ ãã ããèèèè yy yy____ öö öö���� ãã ããƒƒƒƒ 

ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ãã ãã∞∞∞∞ ÎÎ ÎÎ mm mm7777 tt tt⊥⊥⊥⊥ ãã ãã‹‹‹‹ ss ssùùùù $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// (( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ xx xxåååå 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ//// >> >> óó óó xx xx«««« 77 77ΛΛΛΛ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ ∩∩∩∩∉∉∉∉⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪{{{{277.  
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  آداب الطعام والضيافة )10

، أدب اجتماعي ضروري في الحياة اليومية آخر هامأدب  لىورة النور عسواشتملت 

{{ {{{{    :تعالىاهللا سبحانه و ، قالالطعام والضيافة والعالقات بين األفراد، إنه أدب }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ©© ©©9999 ’’’’ nn nn???? tt ttãããã 

44 44‘‘‘‘ yy yyϑϑϑϑ ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ $$#### ÓÓ ÓÓllll tt tt���� yy yymmmm ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÆÆ ÆÆllll tt tt���� ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ $$#### ÓÓ ÓÓllll tt tt���� yy yymmmm ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÇÇ ÇÇÙÙÙÙƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ÓÓ ÓÓllll tt tt���� yy yymmmm ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà



ΡΡΡΡ rr rr&&&& 

ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ èè èè==== ää ää.... ùù ùù'''' ss ss???? .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏ????θθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç//// ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏNNNNθθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç//// öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏNNNNθθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç//// öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ yy yyγγγγ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏNNNNθθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç//// öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ≡≡≡≡ uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷zzzz ÎÎ ÎÎ)))) 

÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏNNNNθθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç//// öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏ????≡≡≡≡ uu uuθθθθ yy yyzzzz rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏNNNNθθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç//// öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ≈≈≈≈ uu uuΗΗΗΗ ùù ùùåååå rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏNNNNθθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç//// öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ¬¬ ¬¬ΗΗΗΗ xx xxåååå ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏNNNNθθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç//// öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷zzzz rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 

ÏÏ ÏÏNNNNθθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç//// öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ nn nn====≈≈≈≈ yy yyzzzz ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ ΟΟΟΟ çç ççFFFF òò òò6666 nn nn==== tt ttΒΒΒΒ ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ pp pptttt ÏÏ ÏÏBBBB$$$$ xx xx



 ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÉÉ ÉÉ))))ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ 44 44 šš šš[[[[ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ îî îîyyyy$$$$ oo ooΨΨΨΨ ãã ãã____ 

ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ èè èè==== àà àà2222 ùù ùù'''' ss ss???? $$$$ �� ��èèèèŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy____ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& $$$$ YY YY????$$$$ tt ttGGGG ôô ôô©©©© rr rr&&&& 44 44 #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ΟΟΟΟ çç ççFFFF ùù ùù==== yy yyzzzz yy yyŠŠŠŠ $$$$ YY YY????θθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç//// (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ kk kk==== || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà



ΡΡΡΡ rr rr&&&& ZZ ZZππππ ¨¨ ¨¨ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏtttt rr rrBBBB ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### ZZ ZZππππ ŸŸ ŸŸ2222 tt tt����≈≈≈≈ tt tt7777 ãã ããΒΒΒΒ ZZ ZZππππ tt tt6666 ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ss ssÛÛÛÛ 44 44 šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 ÚÚ ÚÚ ÎÎ ÎÎ ii ii tt tt7777 ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ àà àà6666 ss ss9999 ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ FF FFψψψψ $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ‾‾ ‾‾==== yy yyèèèè ss ss9999 

šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ÉÉ ÉÉ)))) ÷÷ ÷÷èèèè ss ss????{{{{278.  

  

إلى البحث عن هذا  فيها دعوةو ،إلنسان للطعام والشرابعلى حاجة االكريمة  اآليةهذه  وتدل

طلبت منه أن يأكل من بيوت قد و .غريزة مهمة وضرورية لإلنسانالطعام والشراب باعتباره 
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أقاربه األقرب فاألقرب، حسب ترتيب اآلية، ألن صلة األقارب تقوي الروابط وتؤدي إلى 

  .279االنبساط في الحياة، وخاصة إذا رأى منهم القبول والرضا

وذلك في قوله تعالى  ،كما أن سورة النور قد لفتت النظر إلى شجرة الزيتون وإلى الزيت أيضاً

:    }}}}  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ;; ;;οοοο tt tt���� yy yyffff xx xx©©©© 77 77ππππ ŸŸ ŸŸ2222 tt tt����≈≈≈≈ tt tt6666 •• ••ΒΒΒΒ 77 77ππππ tt ttΡΡΡΡθθθθ çç ççGGGG ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ yy yy———— āā āāωωωω 77 77ππππ §§ §§‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ%%%% ÷÷ ÷÷���� ŸŸ ŸŸ°°°° ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 77 77ππππ ¨¨ ¨¨ŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ//// óó óó���� xx xxîîîî ßß ßßŠŠŠŠ%%%% ss ss3333 tt ttƒƒƒƒ $$$$ pp ppκκκκ çç ççJJJJ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ yy yy———— ââ ââ ûû ûû ÅÅ ÅÅÓÓÓÓ ãã ããƒƒƒƒ öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 

çç ççµµµµ óó óó¡¡¡¡ || ||¡¡¡¡ ôô ôôϑϑϑϑ ss ss???? ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘$$$$ tt ttΡΡΡΡ 44 44 îî îî‘‘‘‘θθθθ œœ œœΡΡΡΡ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 99 99‘‘‘‘θθθθ çç ççΡΡΡΡ 33 33{{{{ 280.  

  

الطعام الذي يحتوي فهو  بالذكر، شجرة الزيتون والزيتخص سبحانه وتعالى  هللاويتضح أن ا

 ،لكثير من األضرارل هوتطهير ،لما له من فوائد على الجسم ،على الكثير من المواد الغذائية

وخاصة لمن كان  ،الطب بتناوله، وينصح وأنه ال يستطيع أحد االستغناء عنه لما له من فوائد

في السنة النبوية الشريفة فوائد الزيت  �، وقد ذكر الرسول 281معهم مرض تصلب الشرايين

كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة ( �: ن منه حيث قال ادهوالحث على أكله واال

  282.)مباركة

  

ولقد أشارت السورة أيضاً إلى أدب اجتماعي وقيمة أخرى خلقية وهي االجتماع على الطعام، 

šš{{{{حيث قال اهللا تعالى  šš[[[[ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ îî îîyyyy$$$$ oo ooΨΨΨΨ ãã ãã____ ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ èè èè==== àà àà2222 ùù ùù'''' ss ss???? $$$$ �� ��èèèèŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy____ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& $$$$ YY YY????$$$$ tt ttGGGG ôô ôô©©©© rr rr&&&&{{{{283   

                                                

	#ت اL4Z#م، ج 279 �2&gM ،'X��#U162، ص2ا�  
280  �	
  ��35رة ا���ر  
  217ا��D	X�� ،\#ن، �`� ا�89 ا�>�
X'، ص 281
  16098 -  �416067	� ا�' أ�� ا�&#��ي ح 467ص/3أ-�,+ أ4�، )' ا�&��ج 282
283  �	
  ��61رة ا���ر 
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طعامكم واذكروا اسم اهللا على اجتمعوا ( �ويؤيد ذلك السنة النبوية الشريفة فقول الرسول 

 .284)عليه يبارك لكم فيه

 ،وهي الواردة في اآلية ،األكل من بيوت وأماكن معينة نع اهللا سبحانه وتعالى الحرجكما رفع 

وتوطيد  ،اءوفي ذلك أدب اجتماعي وهو الحرص على صلة األرحام وذوي القربى واألصدق

 تدوم ومن ثم ،وذلك بتطبيق آداب الطعام والضيافة ،العالقة االجتماعية مع أفراد المجتمع

وهذا أدب وتوجيه وتشريع سامي يحقق  .العالقات بينه وبين أقاربه ىوتقو ،285المحبة والمودة

سبحانه وأضاف اهللا  ،حيث شمل التوجيه على القرابة في النسب والرضاع ،الترابط األسري

من نؤمنهم على البيوت ونحن  احسن العشرة والمخالطة وهم اصنفين آخرين تشملهموتعالى 

كما أن في االجتماع على الطعام توجيه يجعل المسلم يتكافأ مع . ، وكذلك األصدقاءونبغائ

لما في ذلك من ضوابط وآداب أكبر وأهم من العادات ها، ل ءاالنتماشعر بالجماعة وي

  .286والتقاليد

  

ولكنه ال ينظر إلى الطعام والشراب  ،إن اإلنسان ال يستغني في حياته عن الطعام والشراب

على أنهما غاية ينبغي أن يسعى إليها، وإنما يجعل طعامه وشرابه وسيلة يتوصل بها إلى 

الحفاظ على حياته ومرضاة ربه وفق الضوابط واآلداب والقيم واألحكام التي وصفها المنهج 

 :قال تعالى  ،لى أن يكون طعامه من الحالل واجتناب الحرامعالمسلم يحرص و .اإلسالمي

                                                
� ا���	�  501، ص3أ-�,+ أ4�، )' ا�&�� ج 284�  3764، �4	� 346، ص3، وأ�� داود ، *^�416122	� وD4' �% 4�ب ر

	#ت اL4Z#م ج 285 �2&gM ،'X��#U160، ص2ا�  
#��2، ط 286cوا� �	د�g2% ا�� �`&  71م، دار ا��)#ء ا���Uرة،  ص�X1 ،1987ح، ا�&�2 *��، �2UQj ا�
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}}}}$$$$ yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ èè èè==== àà àà2222  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt tt6666 ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ss ssÛÛÛÛ $$$$ tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø%%%% yy yy———— uu uu‘‘‘‘ (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ää ää3333 ôô ôô©©©© $$ $$#### uu uuρρρρ ¬¬ ¬¬!!!! ββββ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΖΖΖΖ àà àà2222 

çç ççνννν$$$$ −− −−ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) šš ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∠∠∠∠⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪{{{{287.  

ومن اآلداب  288)على كل مسلمطلب الحالل واجب (  �:لقد وضحت السنة النبوية ذلك بقوله 

 ،واألخذ بأسباب الدنيا وملذاتها ،األخرى أن يحرص المسلم على االعتدال في الطعام والشراب

)){{{{ : ألن اإلسالم يأمر بالتوسط بالطعام، قال تعالى ((####θθθθ èè èè==== àà àà2222 uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç çç//// uu uu���� õõ õõ°°°° $$ $$#### uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((#### þþ þþθθθθ èè èèùùùù ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô££££ èè èè@@@@ 44 44 ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸωωωω 

�� ��==== ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† tt tt ÏÏ ÏÏùùùù ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô££££ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ مأل آدمي وعاء شر من بطنه يحسب ابن آدم  ما(:  �وقال  .289}}}} ∪∪∪∪⊆⊆⊆⊆⊃⊃⊃⊃∩∩∩∩ ####$$

  290.)أكالت يقمن صلبه فإن كان ال محال فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه

  

ومن اآلداب والقيم التربوية واالجتماعية النظافة عند تناول الطعام والشراب وعند االنتهاء 

أجل تقوية جسمه وحتى  الفرد يأكل منوألن دين اإلسالم هو دين الطهارة والنظافة،  ،منه

على القيام بدوره، قال  اًيستطيع أن يقوم بدوره ويطيع ربه، والنظافة تقوي الجسم وتجعله قادر

أن اهللا ليرضى عن العبد أن يأكل األكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة (:  �رسول اهللا 

  .291)فيحمده عليها

  

                                                
287  �	
  ��172رة ا�W>�ة 
� اZو�� ، �M>2] ��ض اn و��W ا��&% ، ج 288cT2#ن �% أ4�، ا�`� �  .�ةدار ا���*2% ا�>#ه 10ا�W9�اX' أ�� ا�>#�
289  �	
  ��31رة ا�Z�اف 
� ا���	�  290��T، أ��اب ا�&g�، رcا� �*�ي، آ #ب ا� b*#, ،4&% 238012�3ا� �*�ي Iذي ا��#د��#ل ا�  ،  
291 ،+�2�3 '( �� ، )' ا��آ�، �#ب ا� �W#ب 4� ا�T� ��#TM n اZآ� وا�D�بأ-�,+ *&`�  2734ر
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كان إذا قدم له الذي  �اء بالرسول إقتد ،كما يجب على المسلم أن ال يعيب الطعام مهما كان

طعاماً قط،  ����ما عاب رسول اهللا ( طعام فإذا أحبه أكل منه، وإذا كرهه تركه وفي الحديث 

  .292)إن أحبه أكله وإن كرهه تركه

  

وذلك  ،وسبحانه وتعالىوطاعة هللا  ةاألخرى أن يحول الفرد الطعام إلى عبادالقيم ومن 

، ومن أجل عز وجل كما ذكرت الباحثة ألنه يأكل امتثاالً ألمر اهللا ،باستحضار النية الصالحة

  .تقوية جسمه كما جاء بالحديث السابق

  

سبحانه وتعالى لطعام التي أمر بها اهللا ان الفرد إذا اقتدى والتزم بآداب أترى الباحثة وبهذا 

مع منهج اإلسالم ألنه يتنافى  ،وهو يمشي ،فمثالً ال يأكل في الشوارع ،يصبح فرداً صالحاً

ومع القيم واآلداب اإلسالمية، كما أن تطبيق اآلداب االجتماعية الخاصة بالطعام توطد 

ينال من ثم فتحصل المحبة والتعاون والتضامن، و ،العالقات بين الناس واألفراد بالمجتمع

 ،إلى ذلك في الحديث � أرشدناحيث ، �ومحبة الرسول سبحانه وتعالى المسلم رضا اهللا 

أيها الناس افشوا السالم واطعموا الطعام وصلوا األرحام وصلوا بالليل والناس نيام ( � قال

  .293،)تدخلوا الجنة بسالم

  

                                                
292 �U�� ا���	�  أ-�,+ ا�QW#ري، ا�b*#c ا�12�U، آ #ب أ��ب ا��  .3322و,oاء ا��2U، ر
� ا���	�  293�  2782ا�QW#ري *�� �% ا�#��2، ا�12�U، 3`� اZر4#م ر
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وهذا قمة في  ،كلوا مع األغنياءأبالنسبة إلطعام الطعام وهو دعوة الفقراء لي أخرىقيمة وهناك 

كل أيلم األدب واإلرشاد والتوجيه والحث على التواضع وعدم الكبر، ألن من دعي إلى وليمة و

شر الطعام ( �، وهذا يظهر في قوله �ورسولهسبحانه وتعالى  مع الفقراء فقد عصا اهللا

  .294)طعام الوليمة يدعا لها األغنياء ويترك الفقراء ومن لم يجب فقد عصا اهللا ورسوله

  

                                                
� X#3� ا��	% ارواء ا�r`�2 ط 294�* 'X#W�Z2�وت ج 2ا� '*=�O8 ا L  م1985 266ص  1ا�
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yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& šš ššχχχχρρρρ ââ ââ §§ §§���� yy yy9999 ãã ããΒΒΒΒ $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ (( (( ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 ×× ××οοοο tt tt���� ÏÏ ÏÏ



 øø øøóóóó ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ 

×× ××−−−− øø øø———— ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ uu uuρρρρ ÒÒ ÒÒΟΟΟΟƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ŸŸ ŸŸ2222 ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∉∉∉∉∪∪∪∪  

II IIωωωω öö ööθθθθ ©© ©©9999 øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) çç ççννννθθθθ ãã ããΚΚΚΚ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏÿÿÿÿ xx xxœœœœ ££ ££ ss ssßßßß tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### àà ààMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 

öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÅÅ ÅÅ¦¦¦¦ àà àà



ΡΡΡΡ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// #### ZZ ZZ���� öö öö���� yy yyzzzz (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ !! !!#### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ÔÔ ÔÔ7777 øø øøùùùù ÎÎ ÎÎ)))) ×× ×× ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪  

ŸŸ ŸŸωωωω öö ööθθθθ ©© ©©9999 ρρρρ ââ ââ !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ÏÏ ÏÏππππ yy yyèèèè tt tt//// öö öö‘‘‘‘ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// uu uu !! !!#### yy yy‰‰‰‰ pp ppκκκκ àà àà−−−− 44 44 øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 (( ((####θθθθ èè èè???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ 
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ÏÏ ÏÏ !! !!#### yy yy‰‰‰‰ pp ppκκκκ ’’ ’’¶¶¶¶9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// šš šš���� ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé'''' ss ssùùùù yy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt ttββββθθθθ çç çç//// ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### 

∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪  

øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡ öö ööθθθθ ¤¤ ¤¤)))) nn nn==== ss ss???? öö öö//// ää ää3333 ÏÏ ÏÏGGGG oo ooΨΨΨΨ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø9999 rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) ss ss???? uu uuρρρρ //// ää ää3333 ÏÏ ÏÏδδδδ#### uu uuθθθθ øø øøùùùù rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ 

}} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ÒÒ ÒÒΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææ ………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡθθθθ çç çç7777 || ||¡¡¡¡ øø øøtttt rr rrBBBB uu uuρρρρ $$$$ YY YYΨΨΨΨ ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ yy yyδδδδ uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ 

yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### ×× ××ΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∈∈∈∈∪∪∪∪  

II IIωωωω öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) çç ççννννθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççGGGG ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy™™™™ ΟΟΟΟ çç ççFFFF ùù ùù==== èè èè%%%% $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ãã ããββββθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 ββββ rr rr&&&& 

zz zzΝΝΝΝ ‾‾ ‾‾==== xx xx6666 tt ttGGGG ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 yy yy7777 oo ooΨΨΨΨ≈≈≈≈ yy yyssss öö öö6666 ßß ßß™™™™ #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ íí íí≈≈≈≈ tt ttGGGG öö ööκκκκ ææ ææ5555 ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã 

∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∉∉∉∉∪∪∪∪ 

ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ÝÝ ÝÝàààà ÏÏ ÏÏèèèè tt ttƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### ββββ rr rr&&&& (( ((####ρρρρ ßß ßßŠŠŠŠθθθθ ãã ããèèèè ss ss???? ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 #### ´´ ´´‰‰‰‰ tt tt//// rr rr&&&& ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ΛΛΛΛ ää ääΖΖΖΖ ää ää.... 

šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∠∠∠∠∪∪∪∪ ßß ßß ÎÎ ÎÎ ii ii tt tt7777 ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ FF FFψψψψ $$ $$#### 44 44 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ 

íí ííΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ íí ííΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 yy yymmmm ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∇∇∇∇∪∪∪∪  

ŸŸ ŸŸωωωω öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ ãã ãã≅≅≅≅ ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù «« ««!!!! $$ $$#### öö öö//// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ………… çç ççµµµµ çç ççGGGG uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### 

ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### uu uuρρρρ öö öö//// ää ää3333 ¡¡ ¡¡¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ ss ss9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù rr rr&&&& ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù ëë ëë>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã 

îî îîΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪  
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  ا,دب ا�+ *� 

  ا&/� ا��ا�� �.- ا&داب  اآلداب   الرقم 
  
  

  :1 ل (0 �- 

عدد   رقمها

  التكرار 

النسبة 

المئوية 

  للتكرار 

نسبة 

  التوافق 

معامل 

  كابا

2  
  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

العفاف 
والنهي عن 

إشاعة 

الفاحشة 
والتنفير من 

  الزنا

èè èèππππ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ#### ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ#### ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ àà àà$$$$ ÎÎ ÎÎ#### ôô ôô____ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ää ää.... 77 77‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏnnnn≡≡≡≡ uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ss ssππππ ss ssffff (( (($$$$ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

;; ;;οοοο tt tt$$$$ ùù ùù#### yy yy____ (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ //// ää ää.... õõ õõ‹‹‹‹ èè èè{{{{ ùù ùù'''' ss ss???? $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 ×× ××ππππ ss ssùùùù ùù ùù&&&& uu uu‘‘‘‘ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### ββββ ÎÎ ÎÎ)))) 

÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ääΖΖΖΖ ää ää.... tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ èè èè???? «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÌÌ ÌÌ���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### (( (( ôô ôô‰‰‰‰ pp ppκκκκ ôô ôô¶¶¶¶ uu uuŠŠŠŠ øø øø9999 uu uuρρρρ 

$$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ uu uu5555#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ×× ××ππππ xx xx



 ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ssÛÛÛÛ zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪  

’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ#### ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω ßß ßßxxxx ÅÅ ÅÅ3333ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ºº ººππππ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ#### yy yy———— ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ZZ ZZππππ xx xx.... ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ ãã ããΒΒΒΒ èè èèππππ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ#### ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 

ŸŸ ŸŸωωωω !! !!$$$$ yy yyγγγγ ßß ßßssss ÅÅ ÅÅ3333ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) AA AAββββ#### yy yy———— ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÔÔ ÔÔ8888 ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ ãã ããΒΒΒΒ 44 44 tt ttΠΠΠΠ ÌÌ ÌÌ hh hh���� ãã ããmmmm uu uuρρρρ yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ 

’’’’ nn nn???? tt ttãããã tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪  

≅≅≅≅ èè èè%%%% šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 (( ((####θθθθ ‘‘ ‘‘ÒÒÒÒ ää ääóóóó tt ttƒƒƒƒ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ôô ôôΜΜΜΜ ÏÏ ÏÏδδδδ ÌÌ ÌÌ����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ öö öö//// rr rr&&&& 

(( ((####θθθθ ÝÝ ÝÝàààà xx xx



 øø øøtttt ss ss†††† uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ yy yy____ρρρρ ãã ãã���� èè èèùùùù 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ 44 44’’’’ ss ss1111 øø øø———— rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; 33 33 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### 

77 77�������� ÎÎ ÎÎ7777 yy yyzzzz $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè oo ooΨΨΨΨ óó óóÁÁÁÁ tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪  

≅≅≅≅ èè èè%%%% uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 zz zz ôô ôôÒÒÒÒ àà ààÒÒÒÒ øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ££ ££ ÏÏ ÏÏδδδδ ÌÌ ÌÌ����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ öö öö//// rr rr&&&& 

zz zz ôô ôôàààà xx xx



 øø øøtttt ss ss†††† uu uuρρρρ ££ ££ ßß ßßγγγγ yy yy____ρρρρ ãã ãã���� èè èèùùùù ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ šš šš ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö öö7777 ãã ããƒƒƒƒ ££ ££ ßß ßßγγγγ tt ttFFFF tt tt⊥⊥⊥⊥ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ———— āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) 

$$$$ tt ttΒΒΒΒ tt tt���� yy yyγγγγ ss ssßßßß $$$$ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ (( (( tt tt øø øø⌠⌠⌠⌠ ÎÎ ÎÎ���� ôô ôôØØØØ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 uu uuρρρρ ££ ££ ÏÏ ÏÏδδδδ ÌÌ ÌÌ���� ßß ßßϑϑϑϑ èè èèƒƒƒƒ ¿¿ ¿¿2222 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ££ ££ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ5555θθθθ ãã ããŠŠŠŠ ãã ãã____ 

(( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ šš šš ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö öö7777 ãã ããƒƒƒƒ ££ ££ ßß ßßγγγγ tt ttFFFF tt tt⊥⊥⊥⊥ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ———— āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ))))     ∅∅∅∅ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏFFFF ss ss9999θθθθ ãã ããèèèè çç çç7777 ÏÏ ÏÏ9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 

    ∅∅∅∅ ÎÎ ÎÎγγγγ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu     ∅∅∅∅ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏGGGG ss ss9999θθθθ ãã ããèèèè çç çç//// ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 

    ∅∅∅∅ ÎÎ ÎÎγγγγ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ öö öö//// rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ öö öö//// rr rr&&&&     ∅∅∅∅ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏGGGG ss ss9999θθθθ ãã ããèèèè çç çç//// ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ££ ££ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ≡≡≡≡ uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷zzzz ÎÎ ÎÎ)))) 
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÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ tt tt////     ∅∅∅∅ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ≡≡≡≡ uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷zzzz ÎÎ ÎÎ)))) ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ tt tt//// ££ ££ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏ????≡≡≡≡ uu uuθθθθ yy yyzzzz rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 

££ ££ ÎÎ ÎÎγγγγ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎΣΣΣΣ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ ôô ôôMMMM ss ss3333 nn nn==== tt ttΒΒΒΒ ££ ££ ßß ßßγγγγ ãã ããΖΖΖΖ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& ÍÍ ÍÍρρρρ rr rr&&&& šš šš ÏÏ ÏÏèèèè ÎÎ ÎÎ7777≈≈≈≈ −− −−FFFF9999 $$ $$#### 

ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� xx xxîîîî ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< '' ''ρρρρ éé éé&&&& ÏÏ ÏÏππππ tt tt//// öö öö‘‘‘‘ MM MM}}}} $$ $$#### zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ%%%% yy yy`̀̀̀ÌÌ ÌÌ hh hh����9999 $$ $$#### ÍÍ ÍÍρρρρ rr rr&&&& ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ øø øø



 ÏÏ ÏÏ ee eeÜÜÜÜ9999 $$ $$#### 

šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 (( ((####ρρρρ ãã ãã���� yy yyγγγγ ôô ôôàààà tt ttƒƒƒƒ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uu‘‘‘‘ öö ööθθθθ tt ttãããã ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ ii iiΨΨΨΨ9999 $$ $$#### (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 

tt tt øø øø⌠⌠⌠⌠ ÎÎ ÎÎ���� ôô ôôØØØØ oo oo„„„„ ££ ££ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ==== ãã ãã____ öö öö‘‘‘‘ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// zz zzΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ãã ãã‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ



 øø øøƒƒƒƒ ää ää††††  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ££ ££ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏFFFF tt tt⊥⊥⊥⊥ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ———— 44 44 
(( ((#### þþ þþθθθθ çç çç////θθθθ èè èè???? uu uuρρρρ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ �� ��èèèèŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd tt ttµµµµ •• ••ƒƒƒƒ rr rr&&&& šš ššχχχχθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ÷÷ ÷÷//// ää ää3333 ªª ªª==== yy yyèèèè ss ss9999 

šš ššχχχχθθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== øø øø



 èè èè???? ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪  

(( ((####θθθθ ßß ßßssss ÅÅ ÅÅ3333ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ 44 44‘‘‘‘ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ FF FF{{{{ $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÅÅ ÅÅssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

öö öö//// ää ää.... ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏãããã öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 44 44 ββββ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ uu uu !! !!#### tt tt���� ss ss)))) èè èèùùùù ãã ããΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ øø øøóóóó ãã ããƒƒƒƒ 

ªª ªª!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ìì ìììììì ÅÅ ÅÅ™™™™≡≡≡≡ uu uuρρρρ ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪  

ÉÉ ÉÉ#### ÏÏ ÏÏ



 ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ uu uuŠŠŠŠ øø øø9999 uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅgggg ss ss†††† %%%% �� ��nnnn%%%% ss ss3333 ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm 

ãã ããΝΝΝΝ åå ååκκκκ uu uu���� ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ øø øøóóóó ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù 33 33 tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ää ääóóóó tt ttGGGG öö öö6666 tt ttƒƒƒƒ 

|| ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ôô ôôMMMM ss ss3333 nn nn==== tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ãã ããΖΖΖΖ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ çç çç7777 ÏÏ ÏÏ????%%%% ss ss3333 ss ssùùùù ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) 

öö ööΝΝΝΝ çç ççGGGG ôô ôôϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù #### ZZ ZZ���� öö öö���� yy yyzzzz (( (( ΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ èè èè????#### uu uu uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### 

üü üü““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää33338888 ss ss????#### uu uu 44 44 ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èèδδδδ ÌÌ ÌÌ���� õõ õõ3333 èè èè???? öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ tt ttGGGG ss ssùùùù ’’’’ nn nn???? tt ttãããã 

ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ7777 øø øø9999 $$ $$#### ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& $$$$ YY YYΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷ÁÁÁÁ pp pptttt rr rrBBBB (( ((####θθθθ ää ääóóóó tt ttGGGG öö öö;;;; tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ jj jj9999 uu uuÚÚÚÚ tt tt���� tt ttãããã ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ uu uuŠŠŠŠ pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### 

$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### 44 44  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ££ ££ ‘‘ ‘‘γγγγδδδδ ÌÌ ÌÌ���� õõ õõ3333 ãã ããƒƒƒƒ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$#### .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 

££ ££ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� øø øø.... ÎÎ ÎÎ)))) ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ àà àà



 xx xxîîîî ÒÒ ÒÒΟΟΟΟ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§‘‘‘‘ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪  
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ßß ßß‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏãããã≡≡≡≡ uu uuθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ ii iiΨΨΨΨ9999 $$ $$####  ÉÉ ÉÉLLLL≈≈≈≈ ©© ©©9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ãã ãã____ öö öö���� tt ttƒƒƒƒ %%%% [[ [[nnnn%%%% ss ss3333 ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ 

}} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== ss ssùùùù     ∅∅∅∅ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ îî îîyyyy$$$$ oo ooΨΨΨΨ ãã ãã____ ββββ rr rr&&&& šš šš∅∅∅∅ ÷÷ ÷÷èèèè ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ tt ttƒƒƒƒ 

    ∅∅∅∅ ßß ßßγγγγ tt tt////$$$$ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏOOOO uu uu���� öö öö���� xx xxîîîî ¤¤ ¤¤MMMM≈≈≈≈ yy yy____ ÎÎ ÎÎ hh hh���� yy yy9999 tt ttFFFF ãã ããΒΒΒΒ 77 77ππππ uu uuΖΖΖΖƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ““““ ÎÎ ÎÎ//// (( (( ββββ rr rr&&&& uu uuρρρρ 

šš šš∅∅∅∅ øø øø



 ÏÏ ÏÏ



 ÷÷ ÷÷èèèè tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ×× ××���� öö öö���� yy yyzzzz     ∅∅∅∅ ßß ßßγγγγ ©© ©©9999 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ìì ìììììì‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy™™™™ ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ 

∩∩∩∩∉∉∉∉⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪  

āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ ™™ ™™7777 ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† ββββ rr rr&&&& yy yyìììì‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ±±±± nn nn@@@@ èè èèππππ tt tt±±±± ÅÅ ÅÅssss≈≈≈≈ xx xx



 øø øø9999 $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; ëë ëë>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ×× ××ΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### 

ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪  

¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ ãã ããΒΒΒΒ öö öö���� tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ || ||ÁÁÁÁ óó óóssss ãã ããΚΚΚΚ øø øø9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ nn nn==== ÏÏ ÏÏ



≈≈≈≈ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### 

ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏèèèè ää ää9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; uu uuρρρρ 

ëë ëë>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ×× ××ΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪   

tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ßß ßß‰‰‰‰ pp ppκκκκ ôô ôô¶¶¶¶ ss ss???? öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ çç ççFFFF tt tt⊥⊥⊥⊥ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø9999 rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& uu uuρρρρ ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ èè èè==== ãã ãã____ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& uu uuρρρρ 

$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ 
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  ا&/� ا��ا�� �.- ا&داب  اآلداب   الرقم 
  
  

  :1 ل (0 �- 

عدد   رقمها

  التكرار 

النسبة 

المئوية 

  للتكرار 

نسبة 

  التوافق 

معامل 

  كابا

$$$$  االستئذان  3 pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ŸŸ ŸŸωωωω (( ((####θθθθ èè èè==== ää ääzzzz ôô ôô‰‰‰‰ ss ss???? $$$$ �� ��????θθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç//// uu uu���� öö öö���� xx xxîîîî 

öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏ????θθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç//// 44 44____ ®® ®®LLLL yy yymmmm (( ((####θθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎΣΣΣΣ ùù ùù'''' tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ kk kk==== || ||¡¡¡¡ èè èè@@@@ uu uuρρρρ ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã 

$$$$ yy yyγγγγ ÎÎ ÎÎ==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& 44 44 öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ×× ××���� öö öö���� yy yyzzzz öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ©© ©©9999 öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ªª ªª==== yy yyèèèè ss ss9999 šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ©© ©©.... xx xx‹‹‹‹ ss ss???? 

∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∠∠∠∠∪∪∪∪  

ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù óó óóΟΟΟΟ ©© ©©9999 (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅgggg rr rrBBBB !! !!$$$$ yy yyγγγγŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù #### YY YY‰‰‰‰ yy yymmmm rr rr&&&& ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù $$$$ yy yyδδδδθθθθ èè èè==== ää ääzzzz ôô ôô‰‰‰‰ ss ss???? 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm 

šš ššχχχχ ss ssŒŒŒŒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ öö öö//// ää ää3333 ss ss9999 (( (( ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 (( ((####θθθθ ãã ããèèèè ÅÅ ÅÅ____ öö öö‘‘‘‘ $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããèèèè ÅÅ ÅÅ____ öö öö‘‘‘‘ $$ $$$$$$ ss ssùùùù 

(( (( uu uuθθθθ èè èèδδδδ 44 44’’’’ ss ss1111 øø øø———— rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 44 44 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// šš ššχχχχθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ 

∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∇∇∇∇∪∪∪∪  

}} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ©© ©©9999 öö öö//// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ îî îîyyyy$$$$ oo ooΨΨΨΨ ãã ãã____ ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ èè èè==== ää ääzzzz ôô ôô‰‰‰‰ ss ss???? $$$$ �� ��????θθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç//// uu uu���� öö öö���� xx xxîîîî 

77 77ππππ tt ttΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 óó óó¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù ÓÓ ÓÓìììì≈≈≈≈ tt ttFFFF tt ttΒΒΒΒ öö öö//// ää ää3333 ©© ©©9999 44 44 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ $$$$ tt ttΒΒΒΒ 

šš ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ öö öö6666 èè èè???? $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççGGGG õõ õõ3333 ss ss???? ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪  

$$$$ yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333ΡΡΡΡ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ øø øø↔↔↔↔ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 

ôô ôôMMMM ss ss3333 nn nn==== tt ttΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ ää ää3333 ãã ããΖΖΖΖ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 (( ((####θθθθ ää ääóóóó èè èè==== öö öö7777 tt ttƒƒƒƒ zz zzΝΝΝΝ èè èè==== çç ççtttt øø øø:::: $$ $$#### 

óó óóΟΟΟΟ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ yy yy]]]]≈≈≈≈ nn nn==== rr rrOOOO ;; ;;NNNN≡≡≡≡ §§ §§���� tt ttΒΒΒΒ 44 44  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ öö öö7777 ss ss%%%% ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ nn nn==== || ||¹¹¹¹ ÌÌ ÌÌ���� ôô ôôffff xx xx



 øø øø9999 $$ $$#### 

tt tt ÏÏ ÏÏnnnn uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ss ss???? ΝΝΝΝ ää ää3333 tt tt////$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏOOOO zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÍÍ ÍÍοοοο uu uu�������� ÎÎ ÎÎγγγγ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 

ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ nn nn==== || ||¹¹¹¹ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ tt tt±±±± ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$#### 44 44 ßß ßß]]]]≈≈≈≈ nn nn==== rr rrOOOO ;; ;;NNNN≡≡≡≡ uu uu‘‘‘‘ öö ööθθθθ tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ©© ©©9999 44 44 šš šš[[[[ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 
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öö öö//// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ 77 77yyyy$$$$ uu uuΖΖΖΖ ãã ãã____ ££ ££ èè èèδδδδ yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 44 44 šš ššχχχχθθθθ èè èèùùùù≡≡≡≡ §§ §§θθθθ ss ssÛÛÛÛ 

//// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 àà ààÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã << <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... ßß ßß ÎÎ ÎÎ ii ii tt tt7777 ãã ããƒƒƒƒ 

ªª ªª!!!! $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ FF FFψψψψ $$ $$#### 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ íí ííΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 yy yymmmm ∩∩∩∩∈∈∈∈∇∇∇∇∪∪∪∪  

#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ xx xx9999 nn nn==== tt tt//// ãã ãã≅≅≅≅≈≈≈≈ xx xx



 ôô ôôÛÛÛÛ FF FF{{{{ $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ zz zzΟΟΟΟ èè èè==== ßß ßßssss øø øø9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ øø øø↔↔↔↔ tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ uu uu‹‹‹‹ ùù ùù==== ss ssùùùù 

$$$$ yy yyϑϑϑϑ ŸŸ ŸŸ2222 tt ttββββ xx xx‹‹‹‹ øø øø↔↔↔↔ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ==== öö öö6666 ss ss%%%% 44 44 
šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... ßß ßß ÎÎ ÎÎ ii ii tt tt7777 ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ss ss9999  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ íí ííΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ 

ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ6666 yy yymmmm ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪  

}} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ©© ©©9999 ’’’’ nn nn???? tt ttãããã 44 44‘‘‘‘ yy yyϑϑϑϑ ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ $$#### ÓÓ ÓÓllll tt tt���� yy yymmmm ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÆÆ ÆÆllll tt tt���� ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ $$#### 

ÓÓ ÓÓllll tt tt���� yy yymmmm ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÇÇ ÇÇÙÙÙÙƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ÓÓ ÓÓllll tt tt���� yy yymmmm ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã 

öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà



ΡΡΡΡ rr rr&&&& ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ èè èè==== ää ää.... ùù ùù'''' ss ss???? .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏ????θθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç//// ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏNNNNθθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç//// 

öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏNNNNθθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç//// öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ yy yyγγγγ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏNNNNθθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç//// 

öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ≡≡≡≡ uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷zzzz ÎÎ ÎÎ)))) ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏNNNNθθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç//// öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏ????≡≡≡≡ uu uuθθθθ yy yyzzzz rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏNNNNθθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç//// 

öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ≈≈≈≈ uu uuΗΗΗΗ ùù ùùåååå rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏNNNNθθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç//// öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ¬¬ ¬¬ΗΗΗΗ xx xxåååå ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏNNNNθθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç//// 

öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷zzzz rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏNNNNθθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç//// öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ nn nn====≈≈≈≈ yy yyzzzz ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ ΟΟΟΟ çç ççFFFF òò òò6666 nn nn==== tt ttΒΒΒΒ 

ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ pp pptttt ÏÏ ÏÏBBBB$$$$ xx xx



 ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÉÉ ÉÉ))))ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ 44 44 šš šš[[[[ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ 

îî îîyyyy$$$$ oo ooΨΨΨΨ ãã ãã____ ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ èè èè==== àà àà2222 ùù ùù'''' ss ss???? $$$$ �� ��èèèèŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy____ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& $$$$ YY YY????$$$$ tt ttGGGG ôô ôô©©©© rr rr&&&& 44 44 #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù 

ΟΟΟΟ çç ççFFFF ùù ùù==== yy yyzzzz yy yyŠŠŠŠ $$$$ YY YY????θθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç//// (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ kk kk==== || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà



ΡΡΡΡ rr rr&&&& ZZ ZZππππ ¨¨ ¨¨ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏtttt rr rrBBBB ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### ZZ ZZππππ ŸŸ ŸŸ2222 tt tt����≈≈≈≈ tt tt7777 ãã ããΒΒΒΒ  . . .   
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  ا&/� ا��ا�� �.- ا&داب  اآلداب   الرقم 
  
  

  :1 ل (0 �- 

عدد   رقمها

  التكرار 

النسبة 

المئوية 

  للتكرار 

نسبة 

  التوافق 

معامل 

  كابا

التثبت من   4

  األخبار 
ŸŸ ŸŸωωωω öö ööθθθθ ©© ©©9999 ρρρρ ââ ââ !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ÏÏ ÏÏππππ yy yyèèèè tt tt//// öö öö‘‘‘‘ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// uu uu !! !!#### yy yy‰‰‰‰ pp ppκκκκ àà àà−−−− 44 44 øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 (( ((####θθθθ èè èè???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ 

ÏÏ ÏÏ !! !!#### yy yy‰‰‰‰ pp ppκκκκ ’’ ’’¶¶¶¶9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// šš šš���� ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé'''' ss ssùùùù yy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt ttββββθθθθ çç çç//// ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### 

∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪  

øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡ öö ööθθθθ ¤¤ ¤¤)))) nn nn==== ss ss???? öö öö//// ää ää3333 ÏÏ ÏÏGGGG oo ooΨΨΨΨ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø9999 rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) ss ss???? uu uuρρρρ //// ää ää3333 ÏÏ ÏÏδδδδ#### uu uuθθθθ øø øøùùùù rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ 

}} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ÒÒ ÒÒΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææ ………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡθθθθ çç çç7777 || ||¡¡¡¡ øø øøtttt rr rrBBBB uu uuρρρρ $$$$ YY YYΨΨΨΨ ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ yy yyδδδδ uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ 

yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### ×× ××ΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∈∈∈∈∪∪∪∪  

II IIωωωω öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) çç ççννννθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççGGGG ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy™™™™ ΟΟΟΟ çç ççFFFF ùù ùù==== èè èè%%%% $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ãã ããββββθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 ββββ rr rr&&&& 

zz zzΝΝΝΝ ‾‾ ‾‾==== xx xx6666 tt ttGGGG ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 yy yy7777 oo ooΨΨΨΨ≈≈≈≈ yy yyssss öö öö6666 ßß ßß™™™™ #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ íí íí≈≈≈≈ tt ttGGGG öö ööκκκκ ææ ææ5555 ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã 

∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∉∉∉∉∪∪∪∪  

ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ÝÝ ÝÝàààà ÏÏ ÏÏèèèè tt ttƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### ββββ rr rr&&&& (( ((####ρρρρ ßß ßßŠŠŠŠθθθθ ãã ããèèèè ss ss???? ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 #### ´´ ´´‰‰‰‰ tt tt//// rr rr&&&& ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ΛΛΛΛ ää ääΖΖΖΖ ää ää.... 

šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∠∠∠∠∪∪∪∪  
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  ا&/� ا��ا�� �.- ا&داب  اآلداب   الرقم 
  
  

  :1 ل (0 �- 

عدد   رقمها

  التكرار 

النسبة 

المئوية 

  للتكرار 

نسبة 

  التوافق 

معامل 

  كابا

غض البصر   5

الفرج وحفظ 
وستر 

  العورة

≅≅≅≅ èè èè%%%% šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 (( ((####θθθθ ‘‘ ‘‘ÒÒÒÒ ää ääóóóó tt ttƒƒƒƒ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ôô ôôΜΜΜΜ ÏÏ ÏÏδδδδ ÌÌ ÌÌ����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ öö öö//// rr rr&&&& 

(( ((####θθθθ ÝÝ ÝÝàààà xx xx



 øø øøtttt ss ss†††† uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ yy yy____ρρρρ ãã ãã���� èè èèùùùù 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ 44 44’’’’ ss ss1111 øø øø———— rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; 33 33 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### 

77 77�������� ÎÎ ÎÎ7777 yy yyzzzz $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè oo ooΨΨΨΨ óó óóÁÁÁÁ tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪  

≅≅≅≅ èè èè%%%% uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 zz zz ôô ôôÒÒÒÒ àà ààÒÒÒÒ øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ££ ££ ÏÏ ÏÏδδδδ ÌÌ ÌÌ����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ öö öö//// rr rr&&&& 

zz zz ôô ôôàààà xx xx



 øø øøtttt ss ss†††† uu uuρρρρ ££ ££ ßß ßßγγγγ yy yy____ρρρρ ãã ãã���� èè èèùùùù ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ šš šš ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö öö7777 ãã ããƒƒƒƒ ££ ££ ßß ßßγγγγ tt ttFFFF tt tt⊥⊥⊥⊥ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ———— āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) 

$$$$ tt ttΒΒΒΒ tt tt���� yy yyγγγγ ss ssßßßß $$$$ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ (( (( tt tt øø øø⌠⌠⌠⌠ ÎÎ ÎÎ���� ôô ôôØØØØ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 uu uuρρρρ ££ ££ ÏÏ ÏÏδδδδ ÌÌ ÌÌ���� ßß ßßϑϑϑϑ èè èèƒƒƒƒ ¿¿ ¿¿2222 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ££ ££ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ5555θθθθ ãã ããŠŠŠŠ ãã ãã____ 

(( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ šš šš ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö öö7777 ãã ããƒƒƒƒ ££ ££ ßß ßßγγγγ tt ttFFFF tt tt⊥⊥⊥⊥ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ———— āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ))))     ∅∅∅∅ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏFFFF ss ss9999θθθθ ãã ããèèèè çç çç7777 ÏÏ ÏÏ9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 

    ∅∅∅∅ ÎÎ ÎÎγγγγ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu     ∅∅∅∅ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏGGGG ss ss9999θθθθ ãã ããèèèè çç çç//// ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 

    ∅∅∅∅ ÎÎ ÎÎγγγγ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ öö öö//// rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ öö öö//// rr rr&&&&     ∅∅∅∅ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏGGGG ss ss9999θθθθ ãã ããèèèè çç çç//// ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ££ ££ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ≡≡≡≡ uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷zzzz ÎÎ ÎÎ)))) 

÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ tt tt////     ∅∅∅∅ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ≡≡≡≡ uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷zzzz ÎÎ ÎÎ)))) ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ tt tt//// ££ ££ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏ????≡≡≡≡ uu uuθθθθ yy yyzzzz rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 

££ ££ ÎÎ ÎÎγγγγ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎΣΣΣΣ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ ôô ôôMMMM ss ss3333 nn nn==== tt ttΒΒΒΒ ££ ££ ßß ßßγγγγ ãã ããΖΖΖΖ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& ÍÍ ÍÍρρρρ rr rr&&&& šš šš ÏÏ ÏÏèèèè ÎÎ ÎÎ7777≈≈≈≈ −− −−FFFF9999 $$ $$#### 

ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� xx xxîîîî ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< '' ''ρρρρ éé éé&&&& ÏÏ ÏÏππππ tt tt//// öö öö‘‘‘‘ MM MM}}}} $$ $$#### zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ%%%% yy yy`̀̀̀ÌÌ ÌÌ hh hh����9999 $$ $$#### ÍÍ ÍÍρρρρ rr rr&&&& ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ øø øø



 ÏÏ ÏÏ ee eeÜÜÜÜ9999 $$ $$#### 

šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 (( ((####ρρρρ ãã ãã���� yy yyγγγγ ôô ôôàààà tt ttƒƒƒƒ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uu‘‘‘‘ öö ööθθθθ tt ttãããã ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ ii iiΨΨΨΨ9999 $$ $$#### (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 

tt tt øø øø⌠⌠⌠⌠ ÎÎ ÎÎ���� ôô ôôØØØØ oo oo„„„„ ££ ££ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ==== ãã ãã____ öö öö‘‘‘‘ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// zz zzΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ãã ãã‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ



 øø øøƒƒƒƒ ää ää††††  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ££ ££ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏFFFF tt tt⊥⊥⊥⊥ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ———— 44 44 
(( ((#### þþ þþθθθθ çç çç////θθθθ èè èè???? uu uuρρρρ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ �� ��èèèèŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd tt ttµµµµ •• ••ƒƒƒƒ rr rr&&&& šš ššχχχχθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ÷÷ ÷÷//// ää ää3333 ªª ªª==== yy yyèèèè ss ss9999 

šš ššχχχχθθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== øø øø



 èè èè???? ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪  
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≅≅≅≅  عدم التبرج  6 èè èè%%%% uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 zz zz ôô ôôÒÒÒÒ àà ààÒÒÒÒ øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ££ ££ ÏÏ ÏÏδδδδ ÌÌ ÌÌ����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ öö öö//// rr rr&&&& 

zz zz ôô ôôàààà xx xx



 øø øøtttt ss ss†††† uu uuρρρρ ££ ££ ßß ßßγγγγ yy yy____ρρρρ ãã ãã���� èè èèùùùù ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ šš šš ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö öö7777 ãã ããƒƒƒƒ ££ ££ ßß ßßγγγγ tt ttFFFF tt tt⊥⊥⊥⊥ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ———— āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) 

$$$$ tt ttΒΒΒΒ tt tt���� yy yyγγγγ ss ssßßßß $$$$ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ (( (( tt tt øø øø⌠⌠⌠⌠ ÎÎ ÎÎ���� ôô ôôØØØØ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 uu uuρρρρ ££ ££ ÏÏ ÏÏδδδδ ÌÌ ÌÌ���� ßß ßßϑϑϑϑ èè èèƒƒƒƒ ¿¿ ¿¿2222 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ££ ££ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ5555θθθθ ãã ããŠŠŠŠ ãã ãã____ 

(( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ šš šš ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö öö7777 ãã ããƒƒƒƒ ££ ££ ßß ßßγγγγ tt ttFFFF tt tt⊥⊥⊥⊥ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ———— āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ))))     ∅∅∅∅ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏFFFF ss ss9999θθθθ ãã ããèèèè çç çç7777 ÏÏ ÏÏ9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 

    ∅∅∅∅ ÎÎ ÎÎγγγγ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu     ∅∅∅∅ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏGGGG ss ss9999θθθθ ãã ããèèèè çç çç//// ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 

    ∅∅∅∅ ÎÎ ÎÎγγγγ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ öö öö//// rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ öö öö//// rr rr&&&&     ∅∅∅∅ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏGGGG ss ss9999θθθθ ãã ããèèèè çç çç//// ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ££ ££ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ≡≡≡≡ uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷zzzz ÎÎ ÎÎ)))) 

÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ tt tt////     ∅∅∅∅ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ≡≡≡≡ uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷zzzz ÎÎ ÎÎ)))) ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ tt tt//// ££ ££ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏ????≡≡≡≡ uu uuθθθθ yy yyzzzz rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 

££ ££ ÎÎ ÎÎγγγγ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎΣΣΣΣ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ ôô ôôMMMM ss ss3333 nn nn==== tt ttΒΒΒΒ ££ ££ ßß ßßγγγγ ãã ããΖΖΖΖ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& ÍÍ ÍÍρρρρ rr rr&&&& šš šš ÏÏ ÏÏèèèè ÎÎ ÎÎ7777≈≈≈≈ −− −−FFFF9999 $$ $$#### 

ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� xx xxîîîî ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< '' ''ρρρρ éé éé&&&& ÏÏ ÏÏππππ tt tt//// öö öö‘‘‘‘ MM MM}}}} $$ $$#### zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ%%%% yy yy`̀̀̀ÌÌ ÌÌ hh hh����9999 $$ $$#### ÍÍ ÍÍρρρρ rr rr&&&& ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ øø øø



 ÏÏ ÏÏ ee eeÜÜÜÜ9999 $$ $$#### 

šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 (( ((####ρρρρ ãã ãã���� yy yyγγγγ ôô ôôàààà tt ttƒƒƒƒ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uu‘‘‘‘ öö ööθθθθ tt ttãããã ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ ii iiΨΨΨΨ9999 $$ $$#### (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 

tt tt øø øø⌠⌠⌠⌠ ÎÎ ÎÎ���� ôô ôôØØØØ oo oo„„„„ ££ ££ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ==== ãã ãã____ öö öö‘‘‘‘ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// zz zzΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ãã ãã‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ



 øø øøƒƒƒƒ ää ää††††  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ££ ££ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏFFFF tt tt⊥⊥⊥⊥ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ———— 44 44 
(( ((#### þþ þþθθθθ çç çç////θθθθ èè èè???? uu uuρρρρ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ �� ��èèèèŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd tt ttµµµµ •• ••ƒƒƒƒ rr rr&&&& šš ššχχχχθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ÷÷ ÷÷//// ää ää3333 ªª ªª==== yy yyèèèè ss ss9999 

šš ššχχχχθθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== øø øø



 èè èè???? ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪  

ßß ßß‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏãããã≡≡≡≡ uu uuθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ ii iiΨΨΨΨ9999 $$ $$####  ÉÉ ÉÉLLLL≈≈≈≈ ©© ©©9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ãã ãã____ öö öö���� tt ttƒƒƒƒ %%%% [[ [[nnnn%%%% ss ss3333 ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ 

}} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== ss ssùùùù     ∅∅∅∅ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ îî îîyyyy$$$$ oo ooΨΨΨΨ ãã ãã____ ββββ rr rr&&&& šš šš∅∅∅∅ ÷÷ ÷÷èèèè ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ tt ttƒƒƒƒ 

    ∅∅∅∅ ßß ßßγγγγ tt tt////$$$$ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏOOOO uu uu���� öö öö���� xx xxîîîî ¤¤ ¤¤MMMM≈≈≈≈ yy yy____ ÎÎ ÎÎ hh hh���� yy yy9999 tt ttFFFF ãã ããΒΒΒΒ 77 77ππππ uu uuΖΖΖΖƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ““““ ÎÎ ÎÎ//// (( ((. . . .  
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فضل الزواج   7

والترغيب 
  فيه

(( ((####θθθθ ßß ßßssss ÅÅ ÅÅ3333ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ 44 44‘‘‘‘ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ FF FF{{{{ $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÅÅ ÅÅssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

öö öö//// ää ää.... ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏãããã öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 44 44 ββββ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ uu uu !! !!#### tt tt���� ss ss)))) èè èèùùùù ãã ããΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ øø øøóóóó ãã ããƒƒƒƒ 

ªª ªª!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ìì ìììììì ÅÅ ÅÅ™™™™≡≡≡≡ uu uuρρρρ ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ 

ßß ßß‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏãããã≡≡≡≡ uu uuθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ ii iiΨΨΨΨ9999 $$ $$####  ÉÉ ÉÉLLLL≈≈≈≈ ©© ©©9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ãã ãã____ öö öö���� tt ttƒƒƒƒ %%%% [[ [[nnnn%%%% ss ss3333 ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ 

}} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== ss ssùùùù     ∅∅∅∅ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ îî îîyyyy$$$$ oo ooΨΨΨΨ ãã ãã____ ββββ rr rr&&&& šš šš∅∅∅∅ ÷÷ ÷÷èèèè ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ tt ttƒƒƒƒ 

    ∅∅∅∅ ßß ßßγγγγ tt tt////$$$$ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏOOOO uu uu���� öö öö���� xx xxîîîî ¤¤ ¤¤MMMM≈≈≈≈ yy yy____ ÎÎ ÎÎ hh hh���� yy yy9999 tt ttFFFF ãã ããΒΒΒΒ 77 77ππππ uu uuΖΖΖΖƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ““““ ÎÎ ÎÎ//// (( (( ββββ rr rr&&&& uu uuρρρρ 

šš šš∅∅∅∅ øø øø



 ÏÏ ÏÏ



 ÷÷ ÷÷èèèè tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ×× ××���� öö öö���� yy yyzzzz     ∅∅∅∅ ßß ßßγγγγ ©© ©©9999 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ìì ìììììì‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy™™™™ ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ 

∩∩∩∩∉∉∉∉⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪  
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التأدب مع   8

اهللا عز وجل 
  ����ورسوله 

$$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) šš ššχχχχθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 

 ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 ………… çç ççµµµµ yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã 99 99÷÷÷÷ öö öö∆∆∆∆ rr rr&&&& 88 88ìììì ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ%%%% yy yy`̀̀̀ 

óó óóΟΟΟΟ ©© ©©9999 (( ((####θθθθ çç çç7777 yy yyδδδδ õõ õõ‹‹‹‹ tt ttƒƒƒƒ 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm çç ççννννθθθθ çç ççΡΡΡΡ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ øø øø↔↔↔↔ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 

yy yy7777 tt ttΡΡΡΡθθθθ çç ççΡΡΡΡ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ øø øø↔↔↔↔ tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ šš šš���� ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 

 ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ 44 44 #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù xx xx8888θθθθ çç ççΡΡΡΡ xx xx‹‹‹‹ øø øø↔↔↔↔ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÇÇ ÇÇÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt7777 ÏÏ ÏÏ9999 öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ ùù ùù'''' xx xx©©©© 

ββββ ss ssŒŒŒŒ ùù ùù'''' ss ssùùùù  yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 || ||MMMM øø øø⁄⁄⁄⁄ ÏÏ ÏÏ©©©© öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö öö���� ÏÏ ÏÏ



 øø øøóóóó tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; ©© ©©!!!! $$ $$#### 44 44 
āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ àà àà



 xx xxîîîî ÒÒ ÒÒΟΟΟΟ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§‘‘‘‘ ∩∩∩∩∉∉∉∉⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪  

āā āāωωωω (( ((####θθθθ èè èè==== yy yyèèèè øø øøgggg rr rrBBBB uu uu !! !!$$$$ tt ttãããã ßß ßßŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// ÏÏ ÏÏ !! !!%%%% tt ttææææ ßß ßß‰‰‰‰ xx xx.... 

ΝΝΝΝ ää ää3333 ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ VV VVÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 44 44 ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 

šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ‾‾ ‾‾==== || ||¡¡¡¡ tt ttFFFF tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ #### ]] ]]ŒŒŒŒ#### uu uuθθθθ ÏÏ ÏÏ9999 44 44 ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ xx xx‹‹‹‹ óó óóssss uu uuŠŠŠŠ ùù ùù==== ss ssùùùù tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 

tt ttββββθθθθ àà àà



 ÏÏ ÏÏ9999$$$$ ss ssƒƒƒƒ ää ää†††† ôô ôô tt ttãããã ÿÿ ÿÿ ÍÍ ÍÍνννν ÍÍ ÍÍ÷÷÷÷ öö öö∆∆∆∆ rr rr&&&& ββββ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ zz zz::::ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ èè èè???? îî îîππππ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷FFFF ÏÏ ÏÏùùùù ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 

öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ zz zz::::���� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ãã ããƒƒƒƒ ëë ëë>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã íí ííΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&& ∩∩∩∩∉∉∉∉⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ II IIωωωω rr rr&&&& āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ¬¬ ¬¬!!!! $$$$ tt ttΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ (( (( ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã 

uu uuΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ šš ššχχχχθθθθ ãã ããèèèè yy yy____ öö öö���� ãã ããƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ãã ãã∞∞∞∞ ÎÎ ÎÎ mm mm7777 tt tt⊥⊥⊥⊥ ãã ãã‹‹‹‹ ss ssùùùù $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// (( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ xx xxåååå 33 33 
ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ//// >> >> óó óó xx xx«««« 77 77ΛΛΛΛ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ ∩∩∩∩∉∉∉∉⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪   
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منع   9

  االختالط
≅≅≅≅ èè èè%%%% uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 zz zz ôô ôôÒÒÒÒ àà ààÒÒÒÒ øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ££ ££ ÏÏ ÏÏδδδδ ÌÌ ÌÌ����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ öö öö//// rr rr&&&& 

zz zz ôô ôôàààà xx xx



 øø øøtttt ss ss†††† uu uuρρρρ ££ ££ ßß ßßγγγγ yy yy____ρρρρ ãã ãã���� èè èèùùùù ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ šš šš ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö öö7777 ãã ããƒƒƒƒ ££ ££ ßß ßßγγγγ tt ttFFFF tt tt⊥⊥⊥⊥ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ———— āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) 

$$$$ tt ttΒΒΒΒ tt tt���� yy yyγγγγ ss ssßßßß $$$$ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ (( (( tt tt øø øø⌠⌠⌠⌠ ÎÎ ÎÎ���� ôô ôôØØØØ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 uu uuρρρρ ££ ££ ÏÏ ÏÏδδδδ ÌÌ ÌÌ���� ßß ßßϑϑϑϑ èè èèƒƒƒƒ ¿¿ ¿¿2222 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ££ ££ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ5555θθθθ ãã ããŠŠŠŠ ãã ãã____ 

(( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ šš šš ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö öö7777 ãã ããƒƒƒƒ ££ ££ ßß ßßγγγγ tt ttFFFF tt tt⊥⊥⊥⊥ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ———— āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ))))     ∅∅∅∅ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏFFFF ss ss9999θθθθ ãã ããèèèè çç çç7777 ÏÏ ÏÏ9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 

    ∅∅∅∅ ÎÎ ÎÎγγγγ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu     ∅∅∅∅ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏGGGG ss ss9999θθθθ ãã ããèèèè çç çç//// ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 

    ∅∅∅∅ ÎÎ ÎÎγγγγ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ öö öö//// rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ öö öö//// rr rr&&&&     ∅∅∅∅ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏGGGG ss ss9999θθθθ ãã ããèèèè çç çç//// ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ££ ££ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ≡≡≡≡ uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷zzzz ÎÎ ÎÎ)))) 

÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ tt tt////     ∅∅∅∅ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ≡≡≡≡ uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷zzzz ÎÎ ÎÎ)))) ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ tt tt//// ££ ££ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏ????≡≡≡≡ uu uuθθθθ yy yyzzzz rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 

££ ££ ÎÎ ÎÎγγγγ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎΣΣΣΣ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ ôô ôôMMMM ss ss3333 nn nn==== tt ttΒΒΒΒ ££ ££ ßß ßßγγγγ ãã ããΖΖΖΖ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& ÍÍ ÍÍρρρρ rr rr&&&& šš šš ÏÏ ÏÏèèèè ÎÎ ÎÎ7777≈≈≈≈ −− −−FFFF9999 $$ $$#### 

ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� xx xxîîîî ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< '' ''ρρρρ éé éé&&&& ÏÏ ÏÏππππ tt tt//// öö öö‘‘‘‘ MM MM}}}} $$ $$#### zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ%%%% yy yy`̀̀̀ÌÌ ÌÌ hh hh����9999 $$ $$#### ÍÍ ÍÍρρρρ rr rr&&&& ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ øø øø



 ÏÏ ÏÏ ee eeÜÜÜÜ9999 $$ $$#### 

šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 (( ((####ρρρρ ãã ãã���� yy yyγγγγ ôô ôôàààà tt ttƒƒƒƒ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uu‘‘‘‘ öö ööθθθθ tt ttãããã ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ ii iiΨΨΨΨ9999 $$ $$#### (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 

tt tt øø øø⌠⌠⌠⌠ ÎÎ ÎÎ���� ôô ôôØØØØ oo oo„„„„ ££ ££ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ==== ãã ãã____ öö öö‘‘‘‘ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// zz zzΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ãã ãã‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ



 øø øøƒƒƒƒ ää ää††††  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ££ ££ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏFFFF tt tt⊥⊥⊥⊥ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ———— 44 44 
(( ((#### þþ þþθθθθ çç çç////θθθθ èè èè???? uu uuρρρρ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ �� ��èèèèŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd tt ttµµµµ •• ••ƒƒƒƒ rr rr&&&& šš ššχχχχθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ÷÷ ÷÷//// ää ää3333 ªª ªª==== yy yyèèèè ss ss9999 

šš ššχχχχθθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== øø øø



 èè èè???? ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪  

#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ xx xx9999 nn nn==== tt tt//// ãã ãã≅≅≅≅≈≈≈≈ xx xx



 ôô ôôÛÛÛÛ FF FF{{{{ $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ zz zzΟΟΟΟ èè èè==== ßß ßßssss øø øø9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ øø øø↔↔↔↔ tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ uu uu‹‹‹‹ ùù ùù==== ss ssùùùù 

$$$$ yy yyϑϑϑϑ ŸŸ ŸŸ2222 tt ttββββ xx xx‹‹‹‹ øø øø↔↔↔↔ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ==== öö öö6666 ss ss%%%% 44 44 
šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... ßß ßß ÎÎ ÎÎ ii ii tt tt7777 ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ss ss9999  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu. . . .  
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الطعام آداب   10

  والضيافة
}} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ©© ©©9999 ’’’’ nn nn???? tt ttãããã 44 44‘‘‘‘ yy yyϑϑϑϑ ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ $$#### ÓÓ ÓÓllll tt tt���� yy yymmmm ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÆÆ ÆÆllll tt tt���� ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ $$#### 

ÓÓ ÓÓllll tt tt���� yy yymmmm ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÇÇ ÇÇÙÙÙÙƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ÓÓ ÓÓllll tt tt���� yy yymmmm ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã 

öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà



ΡΡΡΡ rr rr&&&& ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ èè èè==== ää ää.... ùù ùù'''' ss ss???? .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏ????θθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç//// ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏNNNNθθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç//// 

öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏNNNNθθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç//// öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ yy yyγγγγ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏNNNNθθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç//// 

öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ≡≡≡≡ uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷zzzz ÎÎ ÎÎ)))) ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏNNNNθθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç//// öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏ????≡≡≡≡ uu uuθθθθ yy yyzzzz rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏNNNNθθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç//// 

öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ≈≈≈≈ uu uuΗΗΗΗ ùù ùùåååå rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏNNNNθθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç//// öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ¬¬ ¬¬ΗΗΗΗ xx xxåååå ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏNNNNθθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç//// 

öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷zzzz rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏNNNNθθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç//// öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ nn nn====≈≈≈≈ yy yyzzzz ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ ΟΟΟΟ çç ççFFFF òò òò6666 nn nn==== tt ttΒΒΒΒ 

ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ pp pptttt ÏÏ ÏÏBBBB$$$$ xx xx



 ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÉÉ ÉÉ))))ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ 44 44 šš šš[[[[ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ 

îî îîyyyy$$$$ oo ooΨΨΨΨ ãã ãã____ ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ èè èè==== àà àà2222 ùù ùù'''' ss ss???? $$$$ �� ��èèèèŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy____ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& $$$$ YY YY????$$$$ tt ttGGGG ôô ôô©©©© rr rr&&&& 44 44 #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù 

ΟΟΟΟ çç ççFFFF ùù ùù==== yy yyzzzz yy yyŠŠŠŠ $$$$ YY YY????θθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç//// (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ kk kk==== || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà



ΡΡΡΡ rr rr&&&& ZZ ZZππππ ¨¨ ¨¨ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏtttt rr rrBBBB ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### ZZ ZZππππ ŸŸ ŸŸ2222 tt tt����≈≈≈≈ tt tt7777 ãã ããΒΒΒΒ ZZ ZZππππ tt tt6666 ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ss ssÛÛÛÛ 44 44 šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 ÚÚ ÚÚ ÎÎ ÎÎ ii ii tt tt7777 ãã ããƒƒƒƒ 

ªª ªª!!!! $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ àà àà6666 ss ss9999 ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ FF FFψψψψ $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ‾‾ ‾‾==== yy yyèèèè ss ss9999 šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ÉÉ ÉÉ)))) ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ∩∩∩∩∉∉∉∉⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪  
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، ا��gT#ف وا����' ��% ا���D4#g و��� �LM�ر       �g4)13 (  �W�&��27.91% أ���اض ا���#س ، و�LM�ر    

)10 ( �W��&��  ر %18.6*���ات���LMان و��ا!���  ،)6 (Mا���Lرا �W��&�� و، %13.95ت %��* ���W{ ا�

  %.4.65*�ات ��&�W )3(، وا� �دب *b اLM n�ر %9.3*�ات ��&W-Z)4 ( �W#ر LM�ر ا

 �X#آ #��2 * &#و	� )' ا� L�ار و��&�W ا� -&�آ#Wم،% 4.65داب ا�#T9�24  ،�#� }�#ء أدب ا�

W&�� ر *�ة وا�4ة�LM �2.32.%  

 �r`� %2``��`�� 4&�#ب   ) 85(��# 	�T#دل   % 100و�� �2% ا��cول أ	Kَ# أن �W&X ا� �ا)] �2% ا�

   ��TgM���Wأ ��g4 أ���اض ا���#س          ،*T#*� آ#�#، وه�ا *�% ا�&� �	#ت ا�� �W�&X ��`أ� ��X#��24 آ

%2�*��#� %Yض )�2# و4&% ا��Qو��م ا�،  �r`� �2427.91 %  م#�T9أ أدب ا��W� �W&X �Xوأد

4 �r`� �22.32.%  

  

�� 4/ ت ��رة ا���ر( 1.3ا��2ول  ��  ) وا51 ورود ا&داب ا#�"! �
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  عرض نتيجة السؤال الثاني ونصه  2.4

  ؟ الفرد والمجتمع فيالتمسك باآلداب االجتماعية وأثار دور ما 

  

وأعطاه عناية كبيرة سواء داخل اٍألسرة أو خارجها، سواء  ألهمية هذا األدب اهتم اإلسالم به

مع األجانب أو مع األقارب، وهذا ما يؤكد أهمية هذا األدب، فالدين اإلسالمي اهتم بحرمة 

أعراض المسلمين وصونها وحفظ كرامتهم، واهتم أيضاً بحرمة بيوتهم المسكونة، ألن لها 

ألهلها تطمئن نفوسهم بها ويؤمنون على  حرمةً ال يجوز المساس بها، فالبيوت هي سكن

إال بعلم  كون حرماً آمناً ال يستبيحه أحدعوراتهم وال تكون البيوت آمنة ومصانة إال حينما ت

  295.أهلها وإذنهم

  

والمجتمع  دور وأثار اآلداب االجتماعية في حياة األفراد الباحثةاستنتجت ، وبناء على ذلك

  :على النحو التالي

  

  .تهوسالمالمجتمع المحافظة على أمن  1.2.4

قد ظهر ن لآلداب االجتماعية دوراً بارزاً في المحافظة على أمن األفراد وسالمة المجتمع، وإ

ها انيذلك واضحاً في آيات سورة النور خاصة إذا تمسك بها الفرد وعمل بها بعد أن فهم مع

خالقية أكبر األثر في المحافظة على وأهدافها وآثارها، وبما أن لآلداب االجتماعية والقيم األ

عمل على تقوية المجتمع وجعله ي ولها دور بارزوخارجها  األمن واالستقرار داخل األسر
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يواكب الحضارة، لذلك نجد المجتمع الذي بتعاون أفراده على البر والتقوى وينهون عن المنكر 

ألجيال الناشئة الجو التربوي يهيئون لبالقيم والمبادئ الصحيحة ويتمسكون تعالى ويؤمنون باهللا 

  296.السليم الذي يجب أن تتربى في ظل هذه المبادئ والقيم التي أمرت بها الشريعة اإلسالمية

  

  .حماية األفراد من الوقوع في المعاصي واآلثام 2.2.4

بارز في تنقية  نما شرعت لتحقيق السعادة واألمن ولها دوراآلداب والقيم األخالقية إإن 

راف والدمار، فاآلداب االجتماعية والقيم األخالقية التي ذكرت في الفصل حجتمع من االنالم

الثالث من هذه الدراسة، ومنها االستئذان وغض البصر وحسن الظن بالناس وغيرها، كلها 

آداب تؤدي إلى مجتمع آمن خال من المشاكل والتنازع والخالف، وحينما أمرنا اهللا سبحانه 

ββββ{{{{ :بقوله  ة الكريمةوتعالى في اآلي ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 (( ((####θθθθ ãã ããèèèè ÅÅ ÅÅ____ öö öö‘‘‘‘ $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããèèèè ÅÅ ÅÅ____ öö öö‘‘‘‘ $$ $$$$$$ ss ssùùùù (( (( uu uuθθθθ èè èèδδδδ 44 44’’’’ ss ss1111 øø øø———— rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 44 44 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ 

$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// šš ššχχχχθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∇∇∇∇∪∪∪∪{{{{297297297297 �24 ، التطبيق الصريح الواضح يجعل أن سبحانه ظهر أ

كل مطمئناً وبعيداً عن  الكريمة الفرد الذي يتمسك أو يطبق هذا األدب الذي ورد في هذه اآلية

ما يؤدي إلى الكذب والتهرب من الحقيقة، وهذا له دور في صفاء المجتمع وسالمته، ألن 

ؤدي إلى يسالمته واستقراره هو من أهداف المنهج اإلسالمي، واالبتعاد عن هذه اآلداب والقيم 

  .298االنحالل واالضطراب
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  .تميز المجتمع اإلسالمي عن غيره 3.2.4

ألن اإلسالم أولى هذه  ،باآلداب والقيم الصحيحة يؤثر بصورة حسنة على المجتمعإن التمسك 

قادراً على مواكبة التقدم  متميزاًًالقيم والمبادئ أهمية خاصة من أجل أن يجعل المتجمع 

ألن المجتمع اإلسالمي يجب أن يكون ، عن غيره اًفريد اًمتميز اًخلق مجتمعووالحضارة، 

إلى تطبيق اآلداب والقيم الصحيحة ويتصدى إلى كل التهم التي تجعل من فريداً متميزاً يدعو 

  .المتجمع بيئة خالية من المعاصي والمنكرات

  

  .آمن مطمئن مجتمع اإلسالميالمجتمع  4.2.4

بها الشريعة  صتالفرد يبقى بعيد عن المعاصي طالما تمسك بقواعد وقيم وآداب أوف

ويشجع األفراد على العمل واإلنتاج اً، مطمئناً متجمع آمنألن هذا يؤدي إلى بقاء ال ،اإلسالمية

بروح معنوية عالية وراحة نفسية تدفع اإلنسان إلى أن يبتكر أشياء مفيدة تنهض بمجتمعه ومن 

ثم تؤدي إلى اآلمان واالستقرار، فاإلسالم في منهجه قاوم وسائل اإلغراء التي من شأنها إثارة 

āχχχχ{{{{    :يظهر واضحاً في قوله سبحانه وتعالى الغرائز وإشاعة الفاحشة، وهذا  ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 

tt ttββββθθθθ ™™ ™™7777 ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† ββββ rr rr&&&& yy yyìììì‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ±±±± nn nn@@@@ èè èèππππ tt tt±±±± ÅÅ ÅÅssss≈≈≈≈ xx xx



 øø øø9999 $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; ëë ëë>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ×× ××ΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44 

ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪{{{{299.  
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  .تطهير المجتمع من الجرائم والفواحش 5.2.4

من و والجرائم، في صالح المجتمع وتطهيره من الفواحش اًبارزاً آلداب االجتماعية دورتلعب ا

من تسول له نفسه باإلخالل أو عدم تطبيق هذه لأجل هذا شرع اهللا سبحانه وتعالى العقوبة 

فال  ،ألن كل ما شرع اهللا عز وجل فيه الحياة الهانئة لألفراد والمجتمع ،اآلداب والقيم الشرعية

يتمكن الفرد من االعتداء على اآلخر وال يظلم غيره وال يتعدى القوي على الضعيف وال الغني 

  .300على الفقير، فهم سواء أمام الحق

  

في المجتمع الذي أرداه اإلسالم والذي يجب  هاوإذا لم تطبق هذه القيم واآلداب ولم تأخذ دور

فساد والظلم والخراب والهدم عنوان وأفراده صالحين ألصبح ال اًصالح اًأن يكون مجتمع

  .المجتمع ، وهذا ما حذر منه اإلسالم

  

  .وقاية المجتمع من االنحالل والفساد 6.2.4

يتعود الفرد البعد قدر النفوس، بحيث تصلح ولتحقق هذا يجب أن تتهذب عقول األفراد و

ويجب أن  ،اإليمانية الداخليةثماً، وذلك بسبب الرقابة الذاتية إل الذي يسبب ماستطاعته عن الع

البعد عنها وعدم وبالتالي  ،تتضافر جهود األفراد لمنع جميع األسباب المؤدية إلى االنحراف

  301.هاابارتك
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  .المجتمع اإلسالمي قدوة 7.2.4

، حيث في تأديب النفوس وتربيتها على الفضائل واألخالق الحسنةدوراً  �لقد كان للرسول 

ستقر في نفوسهم في تعليم األفراد، فبعد أن ت أساليب تربوية متنوعةستخدم ي �كان الرسول 

عن كل البعد  رها مجتمع فاضل بعيدان من ثموكيف ،طبقوهايعليها في حياتهم ويسيروا 

حافظ يالمحور االجتماعي الذي يقوم عليه المجتمع و، فتصبح تلك القيم واآلداب هي الرذيلة

  302.لى أساس الدوام واالستمرارعلى أهداف الحياة العليا القائمة ع

  

  .المجتمع اإلسالمي مجتمع مهذب نظيف متماسك 8.2.4

أفراده متحابون متآلفون كل منهم اً، ومتماسك اًنظيف اًبيبقى مجتمعاً مهذ اإلسالميإن المجتمع 

آمن على نفسه وعرضه وماله، وبهذا يسمو الفرد والمجتمع إلى الغاية الكبرى، وهي رضا اهللا 

لتكامل افي الدنيا واآلخرة، ومجتمع يأمر باإلصالح والعدل مبني على الحب وسبحانه وتعالى 

عن الشهوات والرذائل، مجتمع عامل بجد ونشاط من أجل الفوز بالجنة التي وعد بها،  اًوبعيد

ÆÆ{{{{ :قال تعالى  ÆÆ9999 tt ttGGGG öö öö//// $$ $$#### uu uuρρρρ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù šš šš����9999 tt tt????#### uu uu ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uu‘‘‘‘#### ¤¤ ¤¤$$$$!!!!$$ $$#### nn nnοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ šš šš[[[[ΨΨΨΨ ss ss???? yy yy7777 tt tt7777ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttΡΡΡΡ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$####{{{{303.  
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  .المحافظة على الحرمات 9.2.4

في أمن  ذكرت الباحثةلقد أقر اإلسالم اآلداب االجتماعية والخلقية لما لها من دور بارز كما 

الحفاظ على الحرمات وااللتزام بها يؤدي إلى وهتك األعراض، منع االختالط ، فالمجتمع

والمرأة ال تبدي زينتها إال لزوجها أو ذي  ،فال تقع العيون على المفاتنصون األعراض، يو

  .304وعرضه وتسكن نفسه فيأمن على بيتهلمرء محرم، وهذا يطمئن قلب ا

  

  .مجتمع إسالمي مسؤول 10.2.4

وذلك من خالل تكرار الخطاب واعتبار أن  ،يجب أن يكون جسماً واحداًالمجتمع اإلسالمي 

مسؤولية التطبيق وااللتزام لهذه القيم والمفاهيم والمبادئ الشرعية واآلداب االجتماعية هو 

ويكون ، وكل األفراد سواء في المسؤولية، ألن كل فرد ملزم بحسب موقعه ،مسؤولية جماعية

ويجب عليهم أن  ،حتى تؤدي هدفها ،لزاماً عليهم االلتزام بهذه اآلداب والقيم وتطبيقها

من األدب وقيمة خلقية عالية، طبقها  اًيتشاوروا في أي أمر يقع ألن الشورى تعتبر أيضاً نوع

ية والقاعدة الواجبة والمدرسة الترب ، بمنزلة�أكثر من مرة، فكانت في عصره  �الرسول 

  .305على كل قائد أو حاكم
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رأيه الشخصي عندما يرى في أرائهم صالح  يأخذ برأي الصحابة ويترك �كان الرسول ف

ة بدر، وفي قصة وكما حصل في غز ،أمنه، وهذا يظهر واضحاً في مواقف كثيرةوالمجتمع 

  .306اإلفك، حيث طلب المشاورة رغم أنهم خاضوا في عرض أهل بيته

  

  .البيت والمدرسة والمعلم في تطبيق اآلداب االجتماعية أهمية 11.2.4

على الوالدين فقط، فهناك البيت، والمدرسة، والمعلم،  اًواآلداب ليس قاصرإن تعلم السلوك 

والتجمعات الشبابية، ووسائل اإلعالم، كل هذا يشارك في عملية تعلم اآلداب االجتماعية إال أن 

في تنشئة األفراد، لهذا حرص ديننا اإلسالمي على  اًوبارز اًكبير اًللبيت والمدرسة والمعلم دور

لبيت على أسس صحيحة، فحث على الزواج وطلب اختيار الزوجة على التقوى أن يبنى ا

)){{{{    :ل تعالى يقووهذا يظهر أيضاً في سورة النور،  ،والصالح واآلداب ((####θθθθ ßß ßßssss ÅÅ ÅÅ3333ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ 44 44‘‘‘‘ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ FF FF{{{{ $$ $$#### 

óó óóΟΟΟΟ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÅÅ ÅÅssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö öö//// ää ää.... ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏãããã öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 44 44{{{{307.  

  

ألنه األساس في التنشئة، وقد أحاطه اإلسالم بضوابط قوية منذ تأسيسه  اًعميق اًإن للبيت أثر

حتى يستطيع القيام بالدور المنوط به، وتأدية رسالته على األسس التي شرعها الدين، قال 

’’’’{{{{    :تعالى ÎÎ ÎÎûûûû BB BBNNNNθθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç//// tt ttββββ ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### ββββ rr rr&&&& yy yyìììì ss ssùùùù öö öö���� èè èè???? tt tt���� ŸŸ ŸŸ2222 õõ õõ‹‹‹‹ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù ………… çç ççµµµµ ßß ßßϑϑϑϑ óó óó™™™™ $$ $$#### ßß ßßxxxx ÎÎ ÎÎ mm mm7777 || ||¡¡¡¡ çç çç„„„„ ………… çç ççµµµµ ss ss9999 $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù ÍÍ ÍÍ ii iiρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ää ääóóóó øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 

ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ$$$$ || ||¹¹¹¹ FF FFψψψψ $$ $$#### uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∉∉∉∉∪∪∪∪ ×× ××ΑΑΑΑ%%%% yy yy`̀̀̀ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ āā āāωωωω öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ���� ÎÎ ÎÎγγγγ ùù ùù==== èè èè???? ×× ××οοοο tt tt����≈≈≈≈ pp ppgggg ÏÏ ÏÏBBBB ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ìì ìììììì øø øø‹‹‹‹ tt tt////  tt ttãããã ÌÌ ÌÌ���� øø øø.... ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ «« ««!!!! $$ $$#### ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ$$$$ ss ss%%%% ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ tt ttGGGGƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 
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ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ xx xx.... ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### �� �� tt ttββββθθθθ èè èèùùùù$$$$ ss ssƒƒƒƒ ss ss†††† $$$$ YY YYΒΒΒΒ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÜÜ ÜÜ==== ‾‾ ‾‾==== ss ss)))) tt ttGGGG ss ss???? ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù ÛÛ ÛÛUUUUθθθθ èè èè==== àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### ãã ãã����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ öö öö//// FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∠∠∠∠∪∪∪∪{{{{308لمعنى البيوت  ، وقد ذكر

أولهما أنها مساجد واآلخر أنها بيوت ومساكن، وإذا تأملنا آيات السورة  في هذه اآليات معنيان

  .309وجدنا معظمها يتعلق بتعليم المؤمنين وهدايتهم إلى السلوك الصحيح

  

سليم نظيف فشرع الكثير من  من أجل إنتاج مجتمع اًخاص اًاإلسالم بالبيت اهتماموهكذا اهتم 

هذا البيت واستمراره، فحث على  تماسكأن تؤدي إلى اآلداب والقيم األخالقية التي من شأنها 

القيم والتشريعات بالمحافظة على النسل وحماية الشرف والنفس خاصة إذا التزم أهل البيت 

  .السامية التي شرعها اهللا عز وجل واآلداب

                                                
308  �	
  37- ��36رة ا���ر 
   203-  202ا��دودي، gM&2� ��رة ا���ر، ص 309



137 
 

   .عرض نتيجة السؤال الثالث 3.4

  

  ؟سورة النوراآلداب االجتماعية الواردة في والعبر المستفادة من ما هي الدروس 

  

عدداً من الدروس والعبر التي تجعل اآلداب بعد دراسة آيات سورة النور استنتجت الباحثة 

راً، ألن اآلداب في نفوس األفراد، وأكثر استمرا اًأكثر قابلية للعمل والتطبيق، وأكثر تأثير

تربية سلوكية كونها و ،جيل دون آخروليست خاصة ب ،قواعد وقيم تربوية هامةوالتي هي 

  310.م خلقه وتهذب سلوكه على مدار الحياةووتقَ ،حياة الفرد والمستمرة ط

فجميع اآلداب االجتماعية التي ذكرت في الفصل الثالث في هذه الدراسة ترافق حياة الفرد 

  :اآلتية  بناء على ذلك استخلصت الباحثة بعض الدروسو ،311وتعتني به طفالً وشاباً وكهالً

  

  .إثارة انتباه المخاطبين وإثارة اهتمامهم 1.3.4

مطلع سورة النور، حيث ابتدأت بمطلع في ويظهر ذلك  ،وهذا شيء هام يثير الدافعية في الفرد

نها شوقت القارئ إلى ما سيأتي بعدها من عن باقي سور القرآن الكريم، حيث إمتميز وفريد 

’’’’{{{{ :، يقول اهللا تعالى312حكام وآداب وقيمأجل لفت أنظاره إلى ما تضمنته من أ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ#### ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω 

                                                
  �302 ا�O=*�2 )' ا�>�
ن وا�&��، صا�o	��g&`( ،'M# ا� ��2 310
  142، ص18ا�% �#�jر، ا� ��	� وا� ��	� ج 311
  40، صc418#زي، ا� g&2� ا��ا1x، ج 312
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ßß ßßxxxx ÅÅ ÅÅ3333ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ºº ººππππ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ#### yy yy———— ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ZZ ZZππππ xx xx.... ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ ãã ããΒΒΒΒ èè èèππππ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ#### ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω !! !!$$$$ yy yyγγγγ ßß ßßssss ÅÅ ÅÅ3333ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) AA AAββββ#### yy yy———— ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÔÔ ÔÔ8888 ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ ãã ããΒΒΒΒ 4 {{{{313  وهذا لفت نظر

tt{{{{:  إلى تحريم الزنا حيث قال تعال ttΠΠΠΠ ÌÌ ÌÌ hh hh���� ãã ããmmmm uu uuρρρρ yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪{{{{314  

  

  .الفروق الفرديةمراعاة  2.3.4

وقد راعت أيضاً  .وهذه من أهم اآلداب والقيم التربوية .راعت سورة النور الفروق الفرديةو

، وظهر ذلك 315وهذه األمور كلها قد اهتم بها علماء التربية الحديثة .المستويات العقلية لألفراد

ء الذين لم يبلغوا الحلم في آداب االستئذان وذلك بتوجيه وإرشاد أولياء األمور إلى تهذيب األبنا

باالستئذان قبل دخول البيوت في األوقات الثالثة التي ذكرت في الفصل الثالث من هذه 

الكريمة قوله  الدراسة، وكذلك البالغين يجب عليهم االستئذان في كل وقت، كما جاء في اآلية

$$$$ {{{{: تعالى  pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ŸŸ ŸŸωωωω (( ((####θθθθ èè èè==== ää ääzzzz ôô ôô‰‰‰‰ ss ss???? $$$$ �� ��????θθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç//// uu uu���� öö öö���� xx xxîîîî öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏ????θθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç//// 44 44____ ®® ®®LLLL yy yymmmm (( ((####θθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎΣΣΣΣ ùù ùù'''' tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ 

(( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ kk kk==== || ||¡¡¡¡ èè èè@@@@ uu uuρρρρ ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã $$$$ yy yyγγγγ ÎÎ ÎÎ==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& 44 44 öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ×× ××���� öö öö���� yy yyzzzz öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ©© ©©9999 öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ªª ªª==== yy yyèèèè ss ss9999 šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ©© ©©.... xx xx‹‹‹‹ ss ss???? ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∠∠∠∠∪∪∪∪ ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù óó óóΟΟΟΟ ©© ©©9999 (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅgggg rr rrBBBB !! !!$$$$ yy yyγγγγŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù 

#### YY YY‰‰‰‰ yy yymmmm rr rr&&&& ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù $$$$ yy yyδδδδθθθθ èè èè==== ää ääzzzz ôô ôô‰‰‰‰ ss ss???? 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm šš ššχχχχ ss ssŒŒŒŒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ öö öö//// ää ää3333 ss ss9999 (( (( ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 (( ((####θθθθ ãã ããèèèè ÅÅ ÅÅ____ öö öö‘‘‘‘ $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããèèèè ÅÅ ÅÅ____ öö öö‘‘‘‘ $$ $$$$$$ ss ssùùùù (( (( uu uuθθθθ èè èèδδδδ 44 44’’’’ ss ss1111 øø øø———— rr rr&&&& 

öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 44 44 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// šš ššχχχχθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∇∇∇∇∪∪∪∪  {{{{316.  

  

                                                
313  �	
  ��3رة ا���ر 
314  �	
  ��3رة ا���ر 
2�، ط،  315`T إ�=*' )' ا� ���2 وا� ^��* ��X ،س#W� ،ب�c�*198796،دار ا�% آ}2�، �2�وت، ص1م  
  28-��27رة ا���ر ا�	�  316
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، فجعلت عقوبة المحصن أشد من غير المحصن، عقوبة الزانيآليات الكريمة ذكرت كما 

وكذلك فرقت بين عقوبة اللعان، فجعلت عقوبة اللعنة للرجل والغضب للمرأة بسبب مراعاة 

tt {{{{    :تعالىاهللا ، يقول 317اختالف النفسية tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ãã ããΒΒΒΒ öö öö���� tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ yy yy____≡≡≡≡ uu uuρρρρ øø øø———— rr rr&&&& óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 uu uuρρρρ  ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ °° °°;;;; ââ ââ !! !!#### yy yy‰‰‰‰ pp ppκκκκ àà àà−−−− HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) 

öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ àà àà



ΡΡΡΡ rr rr&&&& ää ääοοοο yy yy‰‰‰‰≈≈≈≈ yy yyγγγγ tt tt±±±± ss ssùùùù óó óóΟΟΟΟ ÏÏ ÏÏδδδδ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& ßß ßßìììì tt tt//// öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& ¤¤ ¤¤NNNN≡≡≡≡ yy yy‰‰‰‰≈≈≈≈ uu uuηηηη xx xx©©©© «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// �� �� ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) zz zz ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ss9999 šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∉∉∉∉∪∪∪∪ èè èèππππ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ≈≈≈≈ ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$#### uu uuρρρρ 

¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&& || ||MMMM uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss9999 «« ««!!!! $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββ%%%% xx xx.... zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÎÎ ÎÎ//// ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∠∠∠∠∪∪∪∪ (( ((#### ää ääττττ uu uu‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã zz zz>>>>#### xx xx‹‹‹‹ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ββββ rr rr&&&& yy yy‰‰‰‰ pp ppκκκκ ôô ôô¶¶¶¶ ss ss???? yy yyìììì tt tt//// öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& 

¤¤ ¤¤NNNN≡≡≡≡ yy yy‰‰‰‰≈≈≈≈ pp ppκκκκ yy yy−−−− «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// �� �� ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) zz zz ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ss9999 šš šš ÎÎ ÎÎ//// ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∇∇∇∇∪∪∪∪ ss ssππππ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ≈≈≈≈ ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$#### uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&& || ||==== ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ xx xxîîîî «« ««!!!! $$ $$#### !! !!$$$$ pp ppκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttææææ ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββ%%%% xx xx.... zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∪∪∪∪ ŸŸ ŸŸωωωω öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ ãã ãã≅≅≅≅ ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù «« ««!!!! $$ $$#### öö öö//// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ………… çç ççµµµµ çç ççFFFF uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&& uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### ëë ëë>>>>#### §§ §§θθθθ ss ss???? îî îîΛΛΛΛ ÅÅ ÅÅ6666 yy yymmmm ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ {{{{ 318  

  

   .من أجل التأكيد على االلتزام باآلداب اإلكثار من التكرار 3.3.4

، كتكرار برز التكرار في سورة النور ة والتوجيه واإلرشاديمن أجل التعلم والتهذيب والتربو

كل  .ث على االلتزام باآلداب وتطبيقهااألمر بالعبادات من خالل تكرار اآليات الكريمة التي تح

ذلك من أجل تثبيت األحكام واآلداب في نفوس بعض الناس التي ال تتأثر باألدب والحكم من 

أول مرة، وذلك لتفاوت أذهان البشر وأمزجتهم، وهذا يدل على االعتناء واالهتمام والتأكيد 

  319اويجعل لألدب مكانة وقيمة يجب العمل به

  

                                                

	#ت اL4Z#م،ج 317 �2&gM ،'X��#U96،ص2ا�  
318 �	
  10- ��6رة ا���ر *% 
  م2000، دار �#ر، �#ن،1،ط302ا�X#T'، ز	#د، أ�#�82 ا����ة وا� ���2 )' ا�&�� ا���W	�، ص 319
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  .مواكبة الحوادث والمناسبات 4.3.4

في جميع آيات القرآن الكريم، وتظهر واضحة بصفة خاصة في سورة  هذه صفة عامةو

مرثد بن أبي "قصة  دبعو ،النور، وذلك حينما نهى سبحانه وتعالى عن الزواج من الزانيات

، والتي بينت أخطاء المؤمنين وما يجب عليهم ، وأيضاً حادثة االفك"عناق"مع صاحبته  "مرثد

التي  بيوت والزيارةالأن يفعلوا وكذلك اآليات التي تحدثت عن أدب االستئذان ودخول 

كل هذا يجعل الوقائع والمناسبات هي طرق لتحقيق  .اآليات في السورة الكريمةوضحتها 

   .األهداف المنشودة

  

   .لقي األوامرالتدرج في ت 5.3.4

في قوله  ،أيضاً يظهر واضحاً في آيات كثيرة من سورة النور خاصة في أدب الطعاموهذا 

{{ {{{{    :تعالى  }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ©© ©©9999 ’’’’ nn nn???? tt ttãããã 44 44‘‘‘‘ yy yyϑϑϑϑ ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ $$#### ÓÓ ÓÓllll tt tt���� yy yymmmm ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÆÆ ÆÆllll tt tt���� ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ $$#### ÓÓ ÓÓllll tt tt���� yy yymmmm ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÇÇ ÇÇÙÙÙÙƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ÓÓ ÓÓllll tt tt���� yy yymmmm 

ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà



ΡΡΡΡ rr rr&&&& ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ èè èè==== ää ää.... ùù ùù'''' ss ss???? .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏ????θθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç//// ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏNNNNθθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç//// öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏNNNNθθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç//// öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ yy yyγγγγ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& 

÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏNNNNθθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç//// öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ≡≡≡≡ uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷zzzz ÎÎ ÎÎ)))) ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏNNNNθθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç//// öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏ????≡≡≡≡ uu uuθθθθ yy yyzzzz rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏNNNNθθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç//// öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ≈≈≈≈ uu uuΗΗΗΗ ùù ùùåååå rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏNNNNθθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç//// öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ¬¬ ¬¬ΗΗΗΗ xx xxåååå ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 

ÏÏ ÏÏNNNNθθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç//// öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷zzzz rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏNNNNθθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç//// öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ nn nn====≈≈≈≈ yy yyzzzz ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ ΟΟΟΟ çç ççFFFF òò òò6666 nn nn==== tt ttΒΒΒΒ ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ pp pptttt ÏÏ ÏÏBBBB$$$$ xx xx



 ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÉÉ ÉÉ))))ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ 44 44 

šš šš[[[[ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ îî îîyyyy$$$$ oo ooΨΨΨΨ ãã ãã____ ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ èè èè==== àà àà2222 ùù ùù'''' ss ss???? $$$$ �� ��èèèèŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy____ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& $$$$ YY YY????$$$$ tt ttGGGG ôô ôô©©©© rr rr&&&& 44 44 #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ΟΟΟΟ çç ççFFFF ùù ùù==== yy yyzzzz yy yyŠŠŠŠ $$$$ YY YY????θθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç//// (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ kk kk==== || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù 

## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà



ΡΡΡΡ rr rr&&&& ZZ ZZππππ ¨¨ ¨¨ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏtttt rr rrBBBB ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### ZZ ZZππππ ŸŸ ŸŸ2222 tt tt����≈≈≈≈ tt tt7777 ãã ããΒΒΒΒ ZZ ZZππππ tt tt6666 ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ss ssÛÛÛÛ 44 44 šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 ÚÚ ÚÚ ÎÎ ÎÎ ii ii tt tt7777 ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ àà àà6666 ss ss9999 
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ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ FF FFψψψψ $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ‾‾ ‾‾==== yy yyèèèè ss ss9999 šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ÉÉ ÉÉ)))) ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ∩∩∩∩∉∉∉∉⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ {{{{ 320 الكريمة أيضاً تدرج في درجات ، ففي هذه اآلية

  .321ويةالقرابة حسب األول

ŸŸ{{{{ :وهناك أيضاً التدرج في إبداء الزينة للمرأة في قوله تعالى  ŸŸωωωω uu uuρρρρ šš šš ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö öö7777 ãã ããƒƒƒƒ ££ ££ ßß ßßγγγγ tt ttFFFF tt tt⊥⊥⊥⊥ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ———— āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) 

�� ��∅∅∅∅ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏFFFF ss ss9999θθθθ ãã ããèèèè çç çç7777 ÏÏ ÏÏ9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& �� ��∅∅∅∅ ÎÎ ÎÎγγγγ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu �� ��∅∅∅∅ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏGGGG ss ss9999θθθθ ãã ããèèèè çç çç//// ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& �� ��∅∅∅∅ ÎÎ ÎÎγγγγ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ öö öö//// rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ öö öö//// rr rr&&&& �� ��∅∅∅∅ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏGGGG ss ss9999θθθθ ãã ããèèèè çç çç//// ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 

££ ££ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ≡≡≡≡ uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷zzzz ÎÎ ÎÎ)))) ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ tt tt//// �� ��∅∅∅∅ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ≡≡≡≡ uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷zzzz ÎÎ ÎÎ)))) ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ tt tt//// ££ ££ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏ????≡≡≡≡ uu uuθθθθ yy yyzzzz rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ££ ££ ÎÎ ÎÎγγγγ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎΣΣΣΣ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ ôô ôôMMMM ss ss3333 nn nn==== tt ttΒΒΒΒ ££ ££ ßß ßßγγγγ ãã ããΖΖΖΖ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& ÍÍ ÍÍρρρρ rr rr&&&& 

šš šš ÏÏ ÏÏèèèè ÎÎ ÎÎ7777≈≈≈≈ −− −−FFFF9999 $$ $$#### ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� xx xxîîîî ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< '' ''ρρρρ éé éé&&&& ÏÏ ÏÏππππ tt tt//// öö öö‘‘‘‘ MM MM}}}} $$ $$#### zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ%%%% yy yy`̀̀̀ÌÌ ÌÌ hh hh����9999 $$ $$#### ÍÍ ÍÍρρρρ rr rr&&&& ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ øø øø



 ÏÏ ÏÏ ee eeÜÜÜÜ9999 $$ $$#### šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 (( ((####ρρρρ ãã ãã���� yy yyγγγγ ôô ôôàààà tt ttƒƒƒƒ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uu‘‘‘‘ öö ööθθθθ tt ttãããã 

ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ ii iiΨΨΨΨ9999 $$ $$#### (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ tt tt øø øø⌠⌠⌠⌠ ÎÎ ÎÎ���� ôô ôôØØØØ oo oo„„„„ ££ ££ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ==== ãã ãã____ öö öö‘‘‘‘ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// zz zzΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ãã ãã‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ



 øø øøƒƒƒƒ ää ää††††  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ££ ££ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏFFFF tt tt⊥⊥⊥⊥ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ———— 44 44 (( ((#### þþ þþθθθθ çç çç////θθθθ èè èè???? uu uuρρρρ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ �� ��èèèèŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd tt ttµµµµ •• ••ƒƒƒƒ rr rr&&&& 

šš ššχχχχθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ÷÷ ÷÷//// ää ää3333 ªª ªª==== yy yyèèèè ss ss9999 šš ššχχχχθθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== øø øø



 èè èè???? ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪{{{{322وهنا تدرج أيضاً حسب األولى في الحرمات ،.  

                                                
320  �	
  ��61رة ا���ر 

ن، ج 321�<`� 'X
  1268، ص18ا�829Q، ا� g&2� ا�>�
322  �	
  ��31رة ا���ر 
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   .شمولية اآلداب األخالقية  6.3.4

على الجوانب األخالقية والروحية، فعملت على تقوية الصلة بين  ركزت آيات سورة النورو

ب مكانتها وعنايتها بأحكام وآداب بالفرد وربه وعالقة اإلنسان مع غيره وبمن حوله، وذلك بس

والجماعية  ،ألنها تشمل جميع نواحي الحياة الفردية ،الشريعة التي يجب االلتزام بها

  .والتعبدية ،والسلوكية ،واالجتماعية

  

  .االهتمام بكيان المجتمع اإلسالمي وتضافره 7.3.4

إن الدارس لسورة النور يرى أنها سورة اهتمت كثيراً بالفرد والمجتمع وأمنه واستقراره 

إلى االلتزام باآلداب والقيم التي تحقق لألفراد والمجتمع السعادة واألمن والنظام، وهذا  تفدع

  .واضح في معظم آيات السورة الكريمة

  

  .الدعوة العامة إلى توثيق األحداث  3.48.

وألهمية التوثيق فقد ركزت سورة النور على توثيق األحداث بأسلوب رائع من أجل التنبيه 

وهذا يظهر في . والتركيز وعدم مخالفة التشريعات والقيم التي دعا إليها اهللا سبحانه وتعالى

ôô{{{{ :قوله تعالى  ôô‰‰‰‰ pp ppκκκκ ôô ôô¶¶¶¶ uu uuŠŠŠŠ øø øø9999 uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ uu uu5555#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ×× ××ππππ xx xx



 ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ssÛÛÛÛ zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ ، فإن وقوع العقوبة 323 }}}} ∪∪∪∪⊅⊅⊅⊅∩∩∩∩ ####$$

أمام أنظار عامة الناس ووجود أربعة شهداء يشهدون على وقوع هذه الجريمة وقاية من 

الوقوع في الخطأ مرة ثانية، وهناك أمثلة أخرى كثيرة تدل على التوثيق من أجل الوقاية 

                                                
323 �	
  ��2رة ا���ر 
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≅≅≅≅{{{{    :والتنبيه لعدم الوقوع في المعصية يقول تعالى  èè èè%%%% šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 (( ((####θθθθ ‘‘ ‘‘ÒÒÒÒ ää ääóóóó tt ttƒƒƒƒ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ôô ôôΜΜΜΜ ÏÏ ÏÏδδδδ ÌÌ ÌÌ����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ öö öö//// rr rr&&&& 

(( ((####θθθθ ÝÝ ÝÝàààà xx xx



 øø øøtttt ss ss†††† uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ yy yy____ρρρρ ãã ãã���� èè èèùùùù 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ 44 44’’’’ ss ss1111 øø øø———— rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; 33 33 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### 77 77�������� ÎÎ ÎÎ7777 yy yyzzzz $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè oo ooΨΨΨΨ óó óóÁÁÁÁ tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ {{{{ 324 وهذا ،

  325.توثيق وتنبيه لعدم الوسوسة للوقوع في حبائل الشيطان

  

   .القدوة الصالحة  9.3.4

على اآلباء والمربين يقع لذلك  ،إن القدوة الصالحة هي من أكثر األمور التي يتأثر بها المتعلم

والمعلمين الدور الهام في تربية األبناء وإلزامهم بالقيم األخالقية فإذا كان األب أو المربي أو 

{{{{ :المعلم ملتزماً كان سهال على المتعلم االقتداء به، قال تعالى tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÆÆ ÆÆìììì ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ ãã ããƒƒƒƒ ©© ©©!!!! $$ $$#### ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ 

|| ||···· øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø)))) −− −−GGGG tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé'''' ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt ttββββρρρρ ââ ââ““““ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ xx xx



 øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∈∈∈∈⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ **** (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ || ||¡¡¡¡ øø øø%%%% rr rr&&&& uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// yy yy‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ yy yy____ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÈÈ ÈÈ]]]]≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ ss ss9999 

öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ss ssEEEE öö öö���� tt ttΒΒΒΒ rr rr&&&& ££ ££ ãã ãã____ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ uu uu‹‹‹‹ ss ss9999 (( (( ≅≅≅≅ èè èè%%%% āā āāωωωω (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø)))) èè èè???? (( (( ×× ××ππππ tt ttãããã$$$$ ss ssÛÛÛÛ îî îîππππ ss ssùùùùρρρρ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### 77 77�������� ÎÎ ÎÎ7777 yy yyzzzz $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ∩∩∩∩∈∈∈∈⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% 

(( ((####θθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ rr rr&&&& ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ rr rr&&&& uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### (( (( χχχχ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù (( ((#### öö ööθθθθ ©© ©©9999 uu uuθθθθ ss ss???? $$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã $$$$ tt ttΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏ ii iiΗΗΗΗ ää ääqqqq ΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ uu uuρρρρ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ ii iiΗΗΗΗ ää ääqqqq (( (( 

ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ çç ççννννθθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ èè èè???? (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttGGGG ôô ôôγγγγ ss ss???? 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) àà àà9999≈≈≈≈ nn nn==== tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### ÚÚ ÚÚ ÎÎ ÎÎ7777 ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∈∈∈∈⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ {{{{ 326.  

                                                
324  �	
  ��30رة ا���ر 

�*=ت M���	� *% ا�O=م 325 M ،�X� X!ا WWW.7awaroro44.com 
326  �	
  54- ��52رة ا���ر 
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  .تنظيم العالقات االجتماعية  10.3.4

تعالى لقد نظمت سورة النور العالقات االجتماعية ضمن إطار التشريعات التي فرضها اهللا 

التي من شأنها صيانة الحرمات واآلداب وتنظيم العالقات اإلنسانية في المجتمع، كما ظهر في 

  أدب االستئذان وأدب الضيافة والطعام وأدب غض البصر وغيرها 

  

   .ضبط السلوك وربطه بالعمل 11.3.4

تعالى لقد وضحت سورة النور مسؤولية األفراد عن سلوكهم وشعورهم بالمسؤولية أمام اهللا 

يزن أعماله وسلوكه وتصرفاته في ميزان أعماله قبل أن يقع قادراً على أن مما يجعل الفرد 

 عز وجل فيثاب على السلوك الحسن ويعاقب على بها، ألنه يشعر دائماً بأنه مراقب من اهللا

تعالى سيئ، ألن العقيدة اإلسالمية تجعل سلوك الفرد عبادة يتقرب بها إلى اهللا السلوك ال

، فيتصرف وفق اآلداب والقيم التي أمره بها تعالى فسلوكه يكون مستظال بظل أوامر اهللا

  .سبحانه وتعالى



  
_______________________________________________________________________________________________________  

  الخاتمة والنتائج والتوصيات

  

  الخاتمة 1.5

  النتائج 2.5

  التوصيات  3.5
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  الخـاتمـة 1.5

جاءت هذه الدراسة للتعرف على اآلداب والقيم والنظم االجتماعية الموجودة في سورة النور، 

ولقد  .هو تربية النفوس وتهذيبهاالهدف منها أن و ،نابعة من العقيدة اإلسالميةبينت أن السورة 

 اعتمدت الباحثة في دراستها على المنهج التحليلي في استنباط اآلداب االجتماعية المتعلقة

دور هذه اآلداب في وبينت . والتي وضحتها اآليات الكريمة في سورة النور ،بسلوك األفراد

أمن واستقرار المجتمع، وذلك عن طريق تحليل هذه اآليات الكريمة الواردة في السورة، 

تبين و .الدروس المستفادة من هذه اآليات الكريمة في السورة نتوبي .والمتعلقة بهذه اآلداب

الجتماعية، لما تحتوي عليه من قيم ونظم اأن سورة النور هي سورة اآلداب للباحثة ب

فجميع  ،أصبحت قواعد سلوكية اجتماعية هامةوأن هذه اآلداب  ،وتشريعات إلهية تربوية

اآلداب التي ذكرت في فصول هذه الدراسة كلها آداب وقيم أخالقية صحيحة، تجلب المصلحة 

زام بها وتطبيقها وتعويد األفراد على سلوكها، ألن اإلسالم للفرد والمجتمع، لذلك يجب االلت

  .إذا هو التزم بهذه اآلداب العليا ،دعا إليها، فهي تمنع الفرد من الوقوع في الممنوعات

  

ن موذلك  ،سورة النور تمنع كافة األعمال التي تخالف اآلداب والقيمأن أيضاً ترى الباحثة و

ا صالح مفيهما هذه اآليات الكريمة، والذين نزلت من أجلهذين والهدف ال ،أجل تحقيق الغاية

يعيش اإلنسان في سكينة وطمأنينة وسعادة ويكون أمناً لكي و ،ه نظيفاً متميزاًؤالمجتمع وبقا

على نفسه وعرضه وبعيداً عن المشكالت واالنحراف، وذلك بتمسكه بالمنهج اإلسالمي 

  .الصحيح
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  ج ـائــالنت 2.5

  : قد توصلت الباحثة إلى مجموعة من النتائج منها ل

أن سورة النور هي السورة الوحيدة في القرآن الكريم التي تميزت بافتتاحية خاصة، لم  �

 .تشاركها غيرها من سور القرآن الكريم

إلى تعليمها والعمل بها والتزام اآلداب  �ألهمية سورة النور فقد دعا الرسول و �

 .هافيواألحكام الموجودة 

احتوت آيات سورة النور على نظم وقيم وآداب هامة مثل االستئذان، والحث على  �

محاربة والزواج، وحسن الظن بالمسلمين، وعدم هتك األعراض، وغض البصر، 

 .�الشائعات، وحسن التأدب مع اهللا عز وجل ومع رسوله 

وجل والسنة ة مكانة خاصة في كتاب اهللا عز يخلقالإن لآلداب االجتماعية والقيم  �

بها  تمسكودعت إلى ال .وقد اختصت سورة النور بهذه اآلداب والقيم .الشريفة النبوية

 .ألهميتها ولشمولها لجميع جوانب الحياة ،وسلوكها

وذلك عن طريق  ،إلى الطعام والشرابة اإلنسان أشارت سورة النور إلى حاج �

 .توضيح أدب اجتماعي هو أدب الضيافة والطعام

النور أسلوب التدرج ومواكبة األحداث والتكرار والتوثيق والتهيئة اتبعت سورة  �

 .ومراعاة الفروق الفردية لاللتزام بهذه اآلداب واألحكام اإلسالمية الصحيحة

وضحت سورة النور أن هذه اآلداب والقيم هي عملية متواصلة تشمل جميع مراحل  �

آلداب ويطلب منه االلتزام بها وهو يتعلم هذه ا .حياة اإلنسان، منذ والدته حتى كهولته

 .وسلوكها حتى ينال رضا اهللا سبحانه وتعالى
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تعليم أبنائهم اآلداب االجتماعية إلى دعت سورة النور اآلباء والمربين والمعلمين  �

من الفواحش  الصحيحة والسلوكيات ومراقبتهم وتعويدهم عليها لبناء مجتمع سليم خاٍل

 .والرذائل

  

  التوصيات  3.5

  : وبناء على هذه النتائج توصي الباحثة بما يلي 

لتي جاءت بها سورة النور حتى تعليم األبناء وتربيتهم على القيم واآلداب اضرورة  :أوالً 

هم إلى نهم ويرشدونفيوجهو ،وا نشأة صالحة تقوم على قواعد وضوابط شرعيةينشأ

  .كيات وتصحيحهاعن طريق مراقبة هذه السلو ،السلوكيات الصحيحة أوالً بأول

يجب تعليم األبناء في سن مبكرة عن طريق معلمين صالحين متمسكين بالقيم واآلداب  :ثانياً 

  .ألن المعلمين هم قدوة لألبناء

الحرص على توفير السكينة والمودة واألمن واالستقرار في داخل اٍألسرة ألن صالح  :ثالثاً 

  .ح المجتمعاألسرة صال

اهج وأساليب تربوية صحيحة لتهذيب وتعليم األبناء القيم واألخالق تباع مناوجوب  :رابعاً 

  .والتي بها يكون المجتمع نموذجاً للمجتمعات المستقرة اآلمنة ،التي دعا إليها اإلسالم

وجوب تعاون اآلباء والمعلمين في المدرسة والتنسيق فيما بينهم من أجل توعية  :خامساً 

  . األبناء وتوجيههم الوجهة الصحيحة

تعاون جهات المجتمع المسؤولة والتنسيق بينها واالهتمام بالقيم واألخالق واآلداب ،  :سادساً 

  .ألنها وسيلة لنقاء المجتمع وأمنه
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وتعويد األبناء  ،ين والمربيين لسلوكياتهم وأعمالهم كونهم قدوة لألبناءممراقبة المعل :سابعاً 

  .أيضاً على مراقبة أنفسهم وسلوكياتهم وأفعالهم

وجوب عمل دراسات لجميع سور القرآن الكريم الستنباط ما بها من آداب وقيم  :ثامناً 

  .وتوضيحها ألن سور القرآن الكريم غنية بالقيم التعليمية

ها يتعلم األبناء السلوكيات والتي من خالل ،انتقاء الوسائل التعليمية والكتب المفيدة :تاسعاً 

  .م المجتمعئالصحيحة التي تال

تشجيع الباحثين على دراسة القرآن الكريم لتوجيه األنظار إلى االهتمام بالمنهج  :عاشراً 

  .القرآني، ألن به صالح اإلنسان والمجتمع

  

يغفر لي ما ن وأن ه المسلموخالصاً لوجهه وينفع بهذا أسأل اهللا تعالى أن يكون عملي : وأخيراً

  .أخطأت

  

  .ينملالحمد هللا رب العاوآخر دعوانا أن 
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  ع ـراجـرس المـفه 

 القرآن الكريم �

 إبراهيم صبحي رشيد، التربية اإلسالمية وأساليب تدريسها عمان دار األرقم �

 قرطبة، مصرمؤسسة اني، المسند، يبأحمد بن حنبل،أبو عبد اهللا الش �

هـ، النهاية في غريب 606ابن األثير، أبو السعدات المبارك محمد الجزري،ت �

 .م1979الحديث واألثر، المكتبة العلمية، بيروت،

هـ، معجم 503األصفهاني، الراغب أبو القاسم الحسن بن محمد المفضل، ت �

 .م1997دار الكتب العلمية، بيروت لبنان،  ،1ط،مفردات ألفاظ القرآن

المكتب  ،3طن، صحيح الجامع الصغير وزياداته،األلباني، محمد ناصر الدي �

 .م1988اإلسالمي، بيروت، 

هـ، روح المعاني في 1270األلوسي، أبو الفضل شهاب محمود البغدادي، ت �

 .م1985دار إحياء التراث بيروت،  ،4طتفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،

دار التوزيع اإلسالمية  ،5طإلسالمي،، السلوك االجتماعي في اأيوب، حسن �

 .م1996القاهرة، 

هللا في صفاته وأسمائه الحسنى، دار األنصار القاهرة، أيوب، حسن، مع ا �

 .م1982
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هـ ، الجامع الصحيح، دار 256اعيل، تالبخاري، أبو عبد اهللا محمد بن اسم �

 .م1987ابن كثير ييروت، 

 ة، مكتبة لبنان، بيروتبدوي، أحمد زكي،معجم مصطلحات العلوم االجتماعي �

البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء، معالم التنزيل، تحقيق خالد العك  �

 .م1986ومروان سوار، دار المعرفة، بيروت، 

م، 1980هـ 1400البوطي، محمد سعيد رمضان، فقه السيرة، دار الفكر،  �

 وابن هشام، السيرة النبوية 

هـ، كتاب األسماء 458بن علي، تالبيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين  �

 .العربي بيروت ،والصفات، دار إحياء التراث

الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي، دار إحياء التراث للطباعة والنشر  �

 .والتوزيع

هـ، تفسير سورة 728يم، تابن تيمية، أبو العباس تقي الدين أحمد عبد الحل �

 .م1987دار الريان القاهرة،  ،1طالنور،

هـ مجموع 728ابن تيمية، أبو العباس، تقي الدين بن عبد الحليم، ت �

 .دار الترجمة ،1،جالفتاوي
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 ،دار السالم ،4طالتفاسير لكالم العلي الكبير،الجزائري، أبو بكر، أيسر  �

 .م1992القاهرة، 

، زاد المسير في علم هـ597ابن الجوزي، ابو الفرج عبد الرحمن بن علي،ت �

 .م1987ر، بيروت، دار الفك ،1طالتفسير،

و عبد اهللا، المستدرك على بالحاكم، النايسابوري، محمد بن عبد اهللا أ �

الصحيحين، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، 

 .م1990 -هـ 1411بيروت،

مطبعة االستقالل  ،3،مج30،ج1ط، محمد محمود، التفسير الواضح،حجازي �

 .م1968الكبرى، القاهرة، 

هـ، تهذيب التهذيب، دار 852سقالني، تـأبو الفضل بن علي العابن حجر،  �

 .م1984الفكر بيروت، 

ـ، فتح الباري شرح ه852ابن حجر، أبو الفضل بن علي العسقالني، تـ �

 .م1979صحيح البخاري، دار المعرفة بيروت، 

ابن حجر أبو الفضل أحمد بن علي العسقالني، اإلصابة في تمييز الصحابة،  �

 م1992قيق علي البجاوي، دار الجيل، بيروت، هـ،،  تح852ت

 .م1983دار األرقم، عمان،  ،1ط،الحسن، محمد علي، تفسير سورة النور �
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 .م1979دار الكتب العربية بيروت،  ،1طحوى، سعيد، تربيتنا الروحية، �

 خالد،عمرو،خواطر من سورة النور، شبكة المعلومات االلكترونية، الموقع �

http://www.altawhed.com/Detail.asp?InNewsItemID=14755

1 

 .م1986الخالدي،صالح،  في ظالل القرآن دراسة وتقويم، دار المنارة،  �

 .دار الفكر العربي مصر 16الخطيب عبد الكريم، التفسير القرآني للقرآن، مج �

أبو داود، سليمان بن األشعث السجستاني األزدي، تحقيق محمد محي الدين  �

 .بد الحميد، دار الفكر بيروتع

الدرويش، محي الدين، إعراب علوم القرآن وبيانه، دار ابن كثير بيروت،  �

 .م1994

 م، 1978ديوي، جون، الديمقراطية والتربية،  �

، التفسر الكبير مفاتيح 606الرازي، اإلمام فخر محمد بن عمر بن الحسين، ت �

 .ار الكتب العلميةدالغيب، 

م، مؤسسة 1974هـ، 1394،،خطر التبرج واالختالطرمضون، عبد الباقي،  �

 الرسالة، بيروت

 ،الزحيلي، وهبه، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، دار الفكر �

 .بيروت
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، دار الفكر،1م، مناهل العرفان في علوم القرآن،طالزرقاني، محمد عبد العظي �

 .م1996 ،بيروت

هـ ، البرهان في علوم 794عبد اهللا بدر الدين، ابن بهادر، ت الزركشي، ابو �

 .القرآن، مكتبة دار التراث القاهرة

هـ، الكشاف عن 538الزمخشري، ابو القاسم، جار اهللا محمود بن عمر، ت �

دار الكتب  ،2مجحقائق وغوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل،

 .بيروت ،العلمية

 رهـ الفائق في غريب الحديث دا538عمر، تالزمخشري، محمود بن  �

 .لبنان ،بيروت ،4،ج2طالمعرفة،

عمان  دكتوراهالزميلي، إبراهيم منهج اإلسالم في مكافحة الجريمة رسالة  �

 م1997األردن 

 ،1ط،ة اإلسالمية في القرآن والسنة، فلسفة التربيالصيد الزناتي، عبد الحميد �

 .م1993ار العربية للكتاب، الد

، االعتصامزيان، محمد الهادي، من أجل بناء الشخصية اإلسالمية، دار  �

 .القاهرة



162 
 

بيت المسلم في الشريعة زيدان، عبد الكريم، المفصل في أحكام المرأة وال �

 .م1997، بيروت، ، مؤسسة الرسالةاإلسالمية

 .م1982سابق، السيد، العقائد اإلسالمية، دار الفكر، بيروت،  �

مصر،  ،دار السالم، القاهرة ،1طأخالقنا االجتماعية،، مصطفى، السباعي �

 .م1998

هـ، 911السيوطي، جالل الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر، ت �

بيروت،  ،مؤسسة الكتب الثقافية، 2،مج4،ج1طقان في علوم القرآن،اإلت

 .م1996

 الشريف، عدنان، علم الطب القرآني �

هـ ،أضواء 1393الجنكي ،ت  بن محمد المختار األمينالشنقيطي،محمد  �

 .البيان، علم الكتب ،بيروت

،دار الكتب العلمية،  2، ج2الشوقيات، شعر المرحوم أحمد،طشوقي ، أحمد،   �

 .م2006 - هـ 1427بيروت، 

، 2جقرآن،الصابوني، محمد علي ، روائع البيان تفسير آيات األحكام من ال �

 .المكتبة العصرية، صيدا لبنان
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، أحمد بن الحسين، علي بن موسى أبو بكر البيهقي، تحقيق محمد الصنعاني �

 .م1994عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز،مكة المكرمة، 

الطبراني أبو القاسم سليمان بن أحمد، المعجم األوسط ، تحقيق عوض اهللا  �

 .القاهرة ،دار الحرمين ،10جوعبد المحسن ،

دار العلم للماليين، ، وأحكامها تاح، تفسير سورة النورطبارة عفيف عبد الف �

 .م1993لبنان،  ،بيروت

هـ، جامع البيان عن 310الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير ين يزيد، ت �

 .ن، دار الفكر بيروتآتأويل آي القر

 م1961- هـ 1380بن العبد، الديوان، دار صادر ودار بيروت،  ،طرفة �

رآن والسنة في التربية والتهذيب، طهماز، عبد الحميد محمود، من ذخائر الق �

 .م1999دار القلم، بيروت، 

هـ، تفسير التحرير والتنوير، دار 1393ابن عاشور، محمد الطاهر، ت �

 .سحنون للنشر والتوزيع، تونس

، دار عمار، عمان أساليب الدعوة والتربية في السنة النبوية زياد،العاني، �

 .م2000
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االجتماعية، فيرجينيا المعهد العالمي عبد الحميد محسن، اإلسالم والتنمية  �

 م1992 ،للفكر اإلسالمي

أبو عجوة،  محمود نجيب أحمد ، المجتمع اإلسالمي دعائمه وأدبه في ضوء  �

 .م1999عة مدبولي، القاهرة، مطب ،1ط،لكريماالقرآن 

هـ، أحكام القرآن، تحقيق علي  543ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد اهللا،ت �

 .م1987دار المعرفة ودار الجيل، بيروتمحمد البجاوي، 

، مطبعة النور 1، طحسام الدين، مختصر جلباب المرأة المسلمة ،عفانة �

  م1998الحديثة، القدس، 

ر المعرفة، ، داة األوالد في ضوء القرآن والسنةالعك، خالد عبد الرحمن، تربي �

 .م1998بيروت، 

، اإلسالم، دار السالم، القاهرةعلوان، عبد اهللا ناصح، التكافل االجتماعي في  �

 .1996مصر، 

دار السالم، بيروت،  ،4طعلوان، عبد اهللا ناصح، تربية األوالد في اإلسالم، �

1992. 

علوان، عبد اهللا ناصح، عقبات الزواج وطرق معالجتها على ضوء اإلسالم،  �

 .م، دار السالم بيروت لبنان 4ط
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مهدي زيتون، دار الجيل، علي بن أبي طالب، ديوان اإلمام علي، شرح علي  �

 .م1995 - هـ 1416بيروت، 

 ابن عمر، بيوض إبراهيم، في رحاب القرآن تفسير سورة النور �

مؤسسة  1عمرو، محمد عبد العزيز، اللباس والزينة في الشريعة اإلسالمية، ط �

 .الرسالة، بيروت

الدينية واألخالقية في  االجتماعيةحنان عبد الحميد، تنمية المفاهيم  –العناني  �

 .م2005، عمان –الطفولة المبكرة، دار الفكر 

 .م1983 عمان غزالة، هيفاء، مدخل إلى التربية،أبو  �

هـ إحياء علوم الدين دار المعرفة 505الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، ت �

 .بيروت

 .هـ خلق المسلم، دار القلم، دمشق505الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، ت �
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