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مبادئ العاطفة األسرية في القرآن الكريم
محمد جابر ثلجي

a

المخلص :هدفت هذه الدراسة إلى بيان مبادئ العاطفة األسرية التي يمكن أن
تستنبط من آيات القرآن الكريم ،وقد تم تناول هذه المبادئ من خالل أنواع
العالقات األسرية ،وهي :المبادئ المتعلقة بالعاطفة بين الزوجين ،والمبادئ
المتعلقة بعاطفة :األمومة ،واألبوة ،واألخوة .وقد اتبعت الدراسة المنهجية
االستقرائية للتوصل إلى هذه المبادئ .وقد بينت أن العاطفة األسرية في مختلف
مستوياتها هي عاطفة فطرية ،ينبغي أن تنضبط بضوابط العدالة واألخالق .كما
بينت الدراسة أن أي خلل عاطفي يحدث في أي مستوى من مستويات العالقات
األسرية سينتج عنه آثار سلبية على كل فرد من أفراد األسرة .وأن الدور األكبر
في مجال التربية عموم ًا والتربية العاطفية في األسرة بشكل خاص ،هو دور األم
يليه دور األب ،والمرأة التي تقوم بدور األم هي بمنزلة األم .وأنه يجب على من
يتولى مسؤولية رعاية اليتيم أو كفالته أن يقوم مقام األب من الجانبين العاطفي
والمادي .وأن البيئة األسرية التي ال تسودها أجواء التوازن العاطفي بين اإلخوة
ستسودها مشاعر الحسد التي تتسبب بمظاهر العدوان بينهم.
الكلمات المفتاحية :القرآن الكرىم ،التربية اإلسالمية ،العاطفة ،األسرة ،العاطفة
األسرية.
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________________________________________________________

Principles of Family Emotion in the Holy Qur'an
MOHAMMAD JABER THALGI

Abstract: This article aims to demonstrate the principles of family
Emotion that can be derived from the verses of the Holy Qur'an.
These principles have been addressed through the types of family
relations: the principles of emotion between spouses, motherhood,
parenthood and brotherhood. The study followed the inductive
methodology to reach these principles. It has shown that family
emotion at various levels is an innate passion, should be regulated
by the rules of justice and ethics. The study also showed that any
emotional disorder that occurs at any level of family relations
would have negative effects on each member of the family. The
most important role in the field of emotional education in the family is the role of the mother comes after the role of the father. The
woman who performs the functions of the mother is like the mother in terms of humanity and legitimacy in some cases. The caretaker of the orphan must take the father's place from the emotional
and social sides and the family environment, which is not dominated by the atmosphere of emotional balance between brothers
will be dominated by feelings of envy that cause the manifestations
of aggression between them.
Keywords: Holy Qur'an, Islamic education, emotion, family, family
emotion.
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مبادئ العاطفة األسرية في القرآن الكريم
المقدمة
شا ا اااء اه سا ا اابحانه وتعا ا ااالى أن يجعا ا اال عا ا اااطفتي 1المحبا ا ااة والرحما ا ااة مكونا ا ااان
أساسااايان مااان مكونا ااات مااان مكونا ااات العالقاااات العالقاااات االجتماعيا ااة لألسااارة ،ق اااال
اك أنوا ِإ َلي َه ااا َو َج َع ا َال َبي ا َان أكم
اج ااا ِل َت يس ا أ
تع ااالىَ ": :و ِم ا يان َآي ِات ا ِاه أَ ين َخ َلا ا َ َل أك ا يام ِم ا يان أَ ين أف ِس ا أ
اك يم أَ يز َو ً
ي ي
ي
اق ْي ا ف
ِ
ِ
ون" (ال ااروم  .)21وق ااد دل اات نص ااوص
اات ِل َق ا ياو فم َي َت َفك ا أار َ
َم ا َاود ًة َو َر يح َما ا ًة إِن ف ااي ََل ا َ َ
الق اارآن الك ااريم الت ااي تناول اات مور ااوعات األس اارة ف ااي جانبه ااا الفقه ااي أو األخالق ااي أو
القصصا ااي ،أن تنميا ااة مشا اااعر المحب اااة والشا اافقة والرحما ااة فا ااي األسا اارة ،وعالجها ااا م ااان
مظا اااهر الكا ااره والتحاسا ااد ،م ااان مقاصا ااد الشا ااريعة .وال شا ااق أن حا اااالت عا اادم التا ااوازن
العا اااطفي والخلا اال الوج ا ااداني فا ااي بيئا ااة األس ا اارة ،البااااد أن تظها اار آثاره ا ااا فا ااي س ا االو
األفاااراد .وتظهااار الحاجاااة للت كياااد علاااى دور التربياااة العاطفياااة فاااي األسااارة ،فاااي الوقااات
الااذي تطاار فيااه قضااايا العنااف األسااري ،وفااي الوقاات الااذي ينشااغل فياااه أفااراد األساارة
بمتطلباااات الحيااااة التاااي أخاااذت بالتزاياااد ،وأصاااب مااان المظااااهر المشااااهدة يوميا ا ًا بقااااء
أف ااراد األس اارة يقض ااون فت اارات طويل ااة مااان ال اازمن ف ااي التعام اال والتواص اال عب اار وساااائل
التكنولوجي ا ااا المعاص ا اارة ،وال ا ااذي س ا اابب نوعا ا ا ًا م ا اان العزل ا ااة االجتماعي ا ااة ف ا ااي الواقا ا ا
االجتم اااعي ،كم ااا س اابب تع اار

الجي اال لم ااؤثرات عاطفي ااة مااان ب ش ااكال متنوع ااة ،ن ااتج

عنها خلل في التربية العاطفية للفرد أفضى إلى مشكالت سلوكية متنوعة.
وما ان هناااا ته اادل هاااذه الدراس ااة إلاااى بي ااان مباااادئ العاطف ااة األسااارية الت ااي يمكااان
أن تساااتنبط مااان آياااات القااارآن الكاااريم .وقاااد تااام تقسااايم البحا ا

إلاااى أقساااام وعنااااوين

فرعي ا ااة ،تبعا ا ا ًا لطبيع ا ااة العالق ا ااات األس ا اارية ،وه ا ااي :المب ا ااادئ المتعلق ا ااة بالعاطف ا ااة ب ا ااين
الا اازوجين ،والمبا ااادئ المتعلقا ااة بعاطفا ااة األموما ااة ،والمبا ااادئ المتعلقا ااة بعاطفا ااة األبا ااوة،
والمبادئ المتعلقة بعاطفة األخوة.
1
فسي ينزع بِص ِ
عينة َوا يل ِقيام بسلو َخاص ِحيال فكرة أَو
احب ِِه ِإ َلى ُّ
الش أعور بانفعاالت أم َ
العاطفة :هي الشفقة ،وهي استعداد َن ِ ي
َ
َ
َ
َشيء .انظر :إبراهيم مصطفى وآخرون ،المعجم الوسيط ،القاهرة :مجم اللغة العربية ودار الدعوة ،ج ،2.ص.608 .
ي
والعاطفة في اللغة من" :عطف" وأصل معناه الميل ،ثم استخدم هذا المعنى للميل القلبي والشفقة ،ورجل عطول :كثير

َ
بم يعنى
"صر أحوا ب ّن َ
الفضل ،مشف  .والعاطفة :هي مررعة لغير ولدها ،قال صاحب تاج العروس في هذا المعنىَ :
الع يط َف َ
جاز من الع يط ِف بمعنى اال ين ِث ِ
للمي ِل والش َف َق ِة" .انظر :محمد بن عبد اه الطائي الجياني ،أبو عبد اه،
ناء ثم است ِعير
الش َف َقة َم ٌ
َ
َ
ي أ َ َي
جمال الدين ( ،)1273 672إكمال األعالم بتثلي الكالم ،ت  .سعد الغامدي ،1984 1404 ،ج ،2.ص435 .؛ محمد بن
مكرم ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى ( ،)1311 711لسان العرب ،بيروت ،دار صادر ،1993 1414 ،ج،4.
محمد مرتضى الزبيدي ( ،)1790 1205تاج العروس من جواهر القاموس ،دار الهداية ،ج ،24 .ص.166 .
ص514 .؛
ّ
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وق ا ااد اتبع ا اات الدراس ا ااة المنهجي ا ااة االس ا ااتقرائية للتوص ا اال إل ا ااى المب ا ااادئ المتعلق ا ااة
بالعاطف ااة األس اارية ،مااان خاااالل اس ااتطالع اْي ااات الكريم ااة الت ااي تتن اااول ه ااذا المور ااوع،
ودراسا ااة الجوانا ااب التربويا ااة المتعلقا ااة بها ااا ،ماااان خااااالل الرجا ااوع إلاا اى كتا ااب التفسا ااير
المعتمدة ،واستخالص المبدأ العام المتعل بالعاطفة األسرية.
الدراسات السابقة
تا اام اسا ااتطالع الدراسا ااات السا ااابقة التا ااي لها ااا عالقا ااة بمورا ااوع الدراسا ااة ،ويمك ااان
القا ااول باا ا ن الدراسا ااات التا ااي أمكاااان الوصا ااول إليها ااا والتا ااي كا ااان لها ااا ارتبااااا مباشا اار
بموروع الدراسة هي الدراسات اْتية:
 .1دراساة ماال اه الجاابر ،بعنااوان" :المنهااج القرآناي فاي تقاويم العاطفااة تجاااه
األهاال والعشاايرة" ،وقااد عرراات الباحاا

مجموعااة مااان التحلاايالت التربويااة المتعلقااة

بالعاطفا ااة فا ااي األها اال والعشا اايرة ،فا ااي القا اارآن الكا ااريم .لكاااان الدراسا ااات لا اام تتنا اااول
بش ااكل ش ااامل تحل اايالت تفس اايرية لجوان ااب العاطف ااة ف ااي العالق ااات األس اارية ف ااي الق اارآن
الكريم.

2

 .2دراسة إلهامي غوناي ( ،)İhami Günayبعنوان":تنمية العاطفة وتربيتها للنشئ
في القرآن الكريم" ( Kur’ân-ı Kerîm’de Gençlerin Duygu Gelişimi ve

 ،)Eğitimiوقد ركزت هذه الدراسة على مواري الشعور الديني المتعلقة بقضايا اإليمان
والعبادة ،وقد تناولت الدراسة قضايا جزئية متعلقة بالعاطفة في األسرة.

3

 .3دراسة منصور طيفورول ( ،)Mansur Teyfurovبعنوان":بناء األسرة في
القرآن الكريم" ( ) Kur’an-ı Kerim’de Aile Yapısıوقد تناولت هذه الدراسات
طبيعة العالقات األسرية في األسرة من منظور قرآني ،وتناولت بشكل جزئي محدود،
موروعات العاطفة في هذه العالقات.

4

 .2دراسا ا ااة علا ا ااي الجوارنا ا ااة ،بعنا ا ااوان" :ما ا اانهج التربيا ا ااة الوجدانيا ا ااة ما ا اان منظا ا ااور
إسا ااالمي :دراسا ااة مقارنا ااة" ،وقا ااد تناولا اات ه اااذه الدراسا ااات جوانا ااب التربيا ااة الوجدانيا ااة
م ا ااان الناحيا ا ااة العقدي ا اااة والتعبدي ا اااة واألخالقيا ا ااة ،وتطبيقاتها ا ااا فا ا ااي مؤسسا ا ااات التربيا ا ااة
2

مال اه عبد اه الجابر ،المنهاج القرآني في تقويم العاطفة تجاه األهل والعشيرة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة

قطر.2016 ،
İhami Günay, "Kur’ân-ı Kerîm’de Gençlerin Duygu Gelişimi ve Eğitimi", Turkish
Studies, 10/2 Winter 2015, p. 435-460.
4 Mansur Teyfurov, "Kur’an-ı Kerim’de Aile Yapısı", Iğdır University Journal of Divinity Faculty, 3 & 4 April-October, 2014, p. 241-258.
3
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المختلفا ااة ،وال يوجا ااد هنا ااا تا ااداخل فا ااي التحلا اايالت التا ااي عررا ااتها الدراسا ااة الحاليا ااة
وهذه الدراسة.

5

 .3دراسا ا ااة عبا ا ااداه الس ا اااهلي ،بعنا ا ااوان" :معا ا ااالم التربيا ا ااة الوجدانيا ا ااة فا ا ااي سا ا ااورة
اإلنسااان" ،وق ااد ق ااام الباحا ا
اإلنسان.

بدراس ااة بعااا

معاااني التربي ااة الوجداني ااة مااان خاااالل س ااورة

6

 .4دراسا ااة ع اااالء الا اادين أبا ااو مصا ااطفى ،بعنا ااوان" :معا ااالم التربيا ااة الوجدانيا ااة فا ااي
الق ا اارآن الك ا ااريم والس ا اانة النبوي ا ااة" ،وق ا ااد تناول ا اات ها اااذه الدراس ا ااة مور ا ااوعات التربي ا ااة
الوجداني ااة العاطقي ااة بش ااكل ع ااام ول اام تبحا ا
العالقات األسرية.

بش ااكل تفص اايلي مور ااوعات العاطف ااة ف ااي

7

 .5دراس ا ا ااة محم ا ا ااود الحي ا ا اااري ،بعن ا ا ااوان" :التربي ا ا ااة الوجدانيا ا اااة للطف ا ا اال ر ي ا ا ااة
إسااااالمية" ،وقا ااد تناولا اات هااااذه الدراسا ااة مجموعا ااة ماااان األساا ا

اإليمانيا ااة واألحكا ااام

الش اارعية الت ااي تتعلا ا  ،بالتربي ااة الوجدانياااة للطف اال بش ااكل خ اااص ،ول اام تتعلا ا لجوان ااب
العاطفة في العالقات األسرية.

8

 . 1المبادئ المتعلقة بالعاطفة بين الزوجين
يتناااول هااذا القساام مبااادئ العاطفااة بااين الاازوجين ،وقااد ابتاادئ بهااذا القساام ،ألنااه
ال ا اازواج ه ا ااو مبت ا اادأ العالق ا ااات األس ا اارية ،وتن ا ااتج عن ا ااه ب ا اااقي العالق ا ااات ف ا ااي األس ا اارة.
ويتنا اااول ها ااذا القسا اام الموارا ااي التاليا ااة :الما ااودة ها ااي أسا اااس العالقا ااة با ااين الا اازوجين،
والرحم ااة متطل ااب ع اااطفي أساس ااي ب ااين ال اازوجين ،وتقل ااب العاطف ااة يج ااب أن ال يخ اال
بمبدأ العدالة واالحترام المتبادل.
 . 1.1المودة هي أساس العالقة بين الزوجين
عاطف ا ااة المحبا اااة والم ا ااودة ب ا ااين ال ا اازوجين ه ا ااي أس ا اااس ف ا ااي العالق ا ااة الزوجي ا ااة،
وي اانعك
5

أثره ااا عل ااى ب اااقي العالق ااات األس اارية ،ومااان هن ااا أك ااد الق اارآن الك ااريم عل ااى أن

علي الجوارنة ،منهج التربية الوجدانية من منظور إسالمي :دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراة غير منشورة ،جامعة اليرمو ،

.2014
6

عبداه السهلي" ،معالم التربية الوجدانية في سورة اإلنسان" ،مجلة التربية جامعة األزهر ،عدد-149 ،2012 ،147 .

.173
7

عالء الدين أبو مصطفى ،معالم التربية الوجدانية في القرآن الكريم والسنة النبوية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة

اإلسالمية بغزة.2009 ،
8

محمود الحياري" ،التربية الوجدانية للطفل :ر ية إسالمية" ،المجلة األردنية في العلوم التربوية ،مجلد ،5.عدد،4 .

.369-357 ،2009
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المحبا ااة با ااين الا اازوجين ها ااي هبا ااة م ااان اه تعا ااالى ،وقا ااد َكا اار اه سا اابحانه وتعا ااالى ه اااذه
الخلا ا  ،وه ااذا دلي اال عل ااى أهميته ااا ،ق ااال تع ااالىَ ":و ِم ين َآي ِات ا ِاه أَ ين
العاطف ااة بع ااد َك ااره ْي ااة َ
اك أنوا ِإ َلي َهاااا َو َج َعا ا َال َبياا َان أكم َما ا َاود ًة َو َر يح َما ا ًة إِن ِفا ااي
اجا ااا ِل َت يساا أ
َخ َلا ا َ َل أكاا يام ِما ا يان أَ ين أف ِساا أ
اك يم أَ يز َو ً
ي ي
ي
اق ْي ا ا ف
ِ
ون" (ال ا ااروم  .)21فبعا اااد أن ك ا ااان الزوج ا ااان غريب ا ااان عا ااان
اات ِل َق ا ا ياو فم َي َت َفك ا ا أار َ
ََل ا ا َ َ
بعضا ااهما الا اابع وإَ بهما ااا بعا ااد الا اازواج ،متا ااوادان متحابا ااان بفضا اال اه تعا ااالى 9،وقا ااد
ب ااين الق اارآن الك ااريم أن الم ااودة الت ااي وهبه ااا اه س اابحانه وتع ااالى لل اازوجين ه ااي آي ااة مااان
اْيا ااات ،التا ااي يا اادر حكمتها ااا العق اااالء والحكما اااء ،وقا ااد َكا اار فخا اار ال ااادين الا اارازي (
 )1209 606فا ااي معا اار حديثا ااه عا اان حكما ااة وجا ااود عاطفا ااة المحبا ااة با ااين الا اازوجين
ِ
ِ
اب
ماا ا بعضااااهما وبا ااين الا اازوجين واألبنا اااء بقولا ااهَ ":و ي
اع َل يم أَن ه َت َعا ااا َلى فا ااي إ َ
ِيجا اااد أحا ا ِّ
ِ
ِ ِ
اب ي ِ
اب َل َماااا َح َصاا َال
الز يو َجاا ِاة َوا يل َو َلاا ِاد ِفاااي َق يلاا ِ
اإل ين َساااان ح يك َما ا ًة َبال َغا ا ًةَ ،ف ِناا أاه َلاا ياو َال َهاا َاذا ا يل أحاا ُّ
التوالأ ا أاد َوالت َناس ا أال َو َ َ
اق ِإ َل ااى ا ين ِق َط ااا ِع الن يس ا ِالَ ،و َه ا ِاذ ِه ا يل َم َحبا ا أة َك َن َه ااا َحا َلا ا ٌة َغرِ يزِ يا ا ٌة
ألدى ََ ِل ا َ
أ
َ
ِ 10
و ِل َذ ِل َق َف ِنها ح ِ
اص َل ٌة ِل َج ِمي ِ ا يل َحي َوا َنات".
َ َ
َ
َ
وتظهاار قااوة العالقااة الزوجيااة مااان خاااالل ق ااوة رابطااة المااودة ،ومااان هنااا فقااد ح اارم
اإلس اااالم أعم اااال السا ااحر والكيا ااد التا ااي تفسا ااد ه اااذه العالقا ااة ،وأما ااا اللجا ااوء إلا ااى طا اارق
الساااحر والكياااد إلفسا ااادها فهاااو دليااال علا ااى قوتهااااَ ،كااار ابا اان كثيااار ( )1372 774فا ااي
تفس اايره ه ااذا المعن ااى بقول ااهَ " :ف ا َاال أأ يل َفا ا َة َب ااي َن َز يوج ااين أَ يع َظ اام ِمم ااا َب ااي َن ال ااز يو َجي ِن؛ َو ِل َه ا َاذا
ي
ي
أ
ي
ِ 11
ََ َكر َتعا َلى أَن الس ِ
احر أرب َما َت َوص َل ب َِكي ِد ِه ِإ َلى الت يفرِ َق ِة َبي َن ا يل َمر ِء َو َز يو ِجه".
َ َ
ي
ي
ي
َ
كمااا بيناات اْيااة الكريم ااة التااي ماارت سااابق ًا ف ااي قولااه تعالىَ ":و َج َعا َال َبيا َان أكم َم ا َاود ًة
ي ي
َو َر يح َماا ا ًة" (ال ا ااروم  )21جانبا ا ا ًا مرافقا ا ا ًا ومتالزما ا ا ًا ماا ا المحب ا ااة أال وه ا ااو الرحم ا ااة ،وق ا ااد
أكااادت اْياااة علاااى أهمياااة عاطفاااة الرحماااة باااين الااازوجين ،وَكااار بعااا

المفسااارين أن

الماااودة تكاااون باااين الااازوجين والرحماااة تكاااون لألبنااااء 12.والحقيقاااة أناااه ال تعاااار
تكون الرحمة هنا تشمل الزوجين واألبناء.

أن

13

 9أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين األندلسي (  ،)1344 745البحر المحيط في التفسير،
ت  .صدقي محمد جميل ،بيروت ،دار الفكر ،1999 1420 ،ج ،8.ص.382 .
10

أبو عبد اه محمد فخر الدين الرازي ،)1209 606 ( ،مفاتي الغيب،

 ،2 .بيروت ،دار إحياء التراث العربي،

 ،.1999 1420ج ،7.ص.162 .
 11أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير ( ،)1372 774تفسير القرآن العظيم ،ت  ،محمد شم

الدين ،بيروت ،دار الكتب

العلمية ،1999 1419 ،ج ،3.ص.325 .
12

يحيى بن سالم (200ها) ،تفسير يحيى بن سالم ،ت  .هند شبلي ،بيروت :دار الكتب العلمية ،2004 1425 ،ج،2.

ص.651 .
13

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اْملي أبو جعفر الطبري ،)923 310( ،جام البيان في ت ويل القرآن،
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مبادئ العاطفة األسرية في القرآن الكريم
 .2.1تقلب العاطفة يجب أن ال يخل بمبدأ العدالة واالحترام المتبادل
تقاا ااوم العالقاا ااة باا ااين الاا اازوجين فاا ااي اإلسا اااالم علاا ااى مباا اادأ التاا ااوازن والتكاماا اال،
فالمحباااة التاااي أرادها ااا اه تعاااالى با ااين الااازوجين ،ال شاااق أنها ااا محباااة نقيا ااة تقاااوم علا ااى
أه ا اادال إيماني ا ااة ،وتحقا ا ا ص ا ااال األس ا اارة ما ااان مختل ا ااف الجوان ا ااب .وربم ا ااا يعت ا اار
الحي ااااة الزوجيا ااة فتا اارات م ااان البا اارود العا اااطفي ،وقا ااد تصا اال فا ااي مراحا اال متطا ااورة إلا ااى
ِ
ِ
اوهن َف َع َس ااى أَ ين َت يكر أه ااوا َش ااي ًئا
وهن ِب ااا يل َم يع أرول َفا ا يِن َكرِ يه أت أم ا أ
الك ااره ،ق ااال تع ااالىَ " :و َعاش ا أار أ
ي
َ
اه ِفي ا ِاه َخي اارا َك ِثي اارا" (النس اااء ،)19 ،وهن ااا يب ااين الق اارآن الك ااريم أن ال اازوج ال ااذي
َو َي يج َع ا َال أ
ً
ي ً
وصا اال إلا ااى مرحلااااة كا ااره زوجتا ااه ،قا ااد يكا ااون مخطئا ااا فا ااي شااااعوره ،ولربمااااا أن هااااذه
الزوج ااة الت ااي يكرهه ااا ق ااد تك ااون مص اادر ساااعادة ل ااه ،ويجع اال اه فيه ااا خي اار ًا كثي اار ًاَ .ك اار
مقات ا اال (  )767 150ف ا ااي تفس ا ااير ها اااذه اْية":عس ا ااى الر أج ا اال يك ا ااره الم ا اارأة فيمس ا ااكها

َع َلا ااى كراهيا ااة فلعا اال اهَ -عا ااز َو َجا ا ّال -يرزقا ااه منها ااا ولا اادا ويعطفا ااه َع َلي َهاا اا ،وعسا ااى أن
ي
يكرهه ااا فيطلقه ااا فيتزوجه ااا غي ااره فيجع اال اه لل ااذي يتزوجه ااا فيه ااا خي اارا كثي اارا ،فيرزق ااه

منهاااا لطفاااا وول اادا" 14.وق ااد أورد الطب ااري ( )923 310تفس ااير ًا لمعن ااى الخي اار الاااذي ورد
ف ااي اْي ااة ،عااان ابااان عب اااس –رر ااي اه عن ااه -بقول ااه" :ا يل َخي اار ا يل َك ِثي اار أَ ين َي يع ِط ا َاف َع َلي َه ااا
ي
أ
ي أ
15
اه ِفي َو َل ِد َها َخيرا َك ِثيرا".
َف أي ير َز َق الر أج أل َو َل َد َهاَ ،و َي يج َع َل أ
ً
يً

وف ا ااي إط ا ااار األس ا اارة متع ا ااددة الزوج ا ااات ب ا ااين الق ا اارآن الك ا ااريم أن تف ا اااوت نس ا اابة
ّ
المحب ااة ب ااين الرج اال المع اادد وزوجات ااه ،أم اار طبييعاااي ،وما ا تف اااوت درج ااة المحب ااة ب ااين
الزوجا ااات كا ااان م ااان الص اااعب علا ااى الرجا اال أن يحق ا ا العدالا ااة المطلقا ااة ،وم ا ا َلا ااق
16

طل ااب مااان ه ااذا الرج اال أن يطبا ا م ااا اس ااتطاع مااان متطلب ااات العدال ااة ف ااي ه ااذا األم اار،
النسا ا ِ
ِ
ااء َو َلا ا ياو َحر يصا ا أاتم َفا ااال َت ِمي ألا ااوا أكا اال
يعوا أَ ين َت يعا ا ِادلأوا َبا ا ياي َن ِ ّ
قا ااال تعا ااالىَ " :و َلا ا يان َت يسا ا َاتط أ
ي
َ
ِ
ِ
اان َغ أف ا ا ااور ًا َر ِحيما ا ا ا ًا"
اه ك ا ا ا َ
ا يل َم يي ا ا ا ِال َف َت ا ا ا َاذ أروها َكا يل أم َعل َق ا ا ااة َوإ يِن أت يص ا ا اال أحوا َو َتت أق ا ا ااوا َفا ا ا ا ِن َ
(النساء .)129
وتب ا ا ااين موق ا ا ااف اإلسا ا اااالم جلي ا ا ااا ما ا ااان األش ا ا ااخاص الا ا اااذين ينه ا ا ااون ارتب ا ا اااطهم
ون ِم اان أكم ِم اان ِنس ا ِ
ِ
ِ
اائهِ م
بزوج اااتهم ما ا بق اااء عق ااد الزوجي ااة ،ق ااال تعالى...":ال ااذ َ
ين أي َظ اااه أر َ ي ي ي َ
ي
ما ااا ها اان أأمها ا ِ
ااتهِ م( "..المجادلا ااة  ،)4-1وبا ااذلق فقا ااد حا اارم اإلس اااالم اإليا ااالء والظها ااار،
َ أ
َ
ي
ت ،أحمد محمد شاكر ،مؤسسة الرسالة .2000 1420 ،ج .20 .ص.86 .
14

مقاتل ابن سليمان أبو الحسن البلخى (  ،)767 150تفسير مقاتل  ،ت  ،عبد اه محمود شحاته ،بيروت ،دار إحياء

التراث ،2002 1423 ،ج ،1.ص.365 .
 15الطبري ،جام البيان في ت ويل القرآن ،ج .6 .ص.538 .
 16مقاتل ،تفسير مقاتل ،ج .1 .ص329 .؛ الطبري ،جام البيان في ت ويل القرآن ،ج .9 .ص.284.
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محمد جابر ثلجي
مااان عاااادات الجاهلياااة ،التاااي مااان خاللهاااا يتااار الااازوج زوجتاااه ويتركهاااا وحيااادة ،كماااا
رت ااب الكفاااارة المغلظ ااة عل ااى الاااذين يقوم ااون با اذلق :عتا ا رقب ااة فم اان ل اام يج ااد ص اايام
شا ااهرين متتا ااابعين ،فما اان لا اام يسا ااتط ف طعا ااام سا ااتين مسا ااكين ًا 17.وجا اااء ها ااذا التحا ااريم
لحكما اة عظيم ااة ،منه ااا األث اار النفس ااي ال ااذي يمكااان أن يترك ااه ه ااذا الس االو عل ااى الزوج ااة
وأفااراد األساارة ،وقااد تجلااى َلااق فااي قااول الماارأة التااي ياااهر منهااا زوجهااا وهااي خولااة
بنااات ثعلب ااه –رر ااي اه عنه ااا":-الله اام إن ااي أش ااكو إلي ااق ح ااالي وانف اارادي وفق ااري" كم ااا
روي أنهاااا كانا اات تقا ااول" :اللهااام إن لا ااي منا ااه صا اابية صاااغارا إن را ااممتهم إلا ااي جا اااعوا،
ّ
18
وإن رممتهم إليه راعوا".
وفاااي أجاااواء الخصاااام باااين الااازوجين تتحاااول مشااااعر المحباااة إلاااى كااارة والماااودة
إل ااى المع اااداة ،ويمكااان أن يتط ااور َل ااق إل ااى محاولاااة ك اال ط اارل اإلر اارار ب اااْخر عااان
طريا ا االمتن اااع ع اان القي ااام بواجب ااه تج اااه األبن اااء ،وخصوصا ا ًا الص ااغار م اانهم ،وم اان ها ام
ف ااي مرحل ااة الرر اااع ،وعل ااي س اابيل المث ااال تمتنا ا األم عااان الرر اااع ويمتنا ا األب عااان
19
ِ
ِ
اود َلا ا أاه ب َِو َلا ا ِاد ِه َو َع َلا ااى ا يلا ا َاوارِ ِث
النفقا ااة ،قا ااال تعا ااالىَ " :ال أت َضا ااار َوالا ا َاد ٌة ب َِو َلا ااد َها َو َال َم يو ألا ا ٌ
ف ِ
ااورف َفا ا ا َاال أج َنا ا ااا َ َع َلا ا اايهِ م"
اق َف ا ا ا يِن أَ َر َادا ِف َصا ا ا ً
ِم يثا ا ا أال ََ ِلا ا ا َ
ااال َعا ا ا يان َتا ا ا َارا م ين أه َما ا ااا َو َت َشا ا ا أ
ي َ
(البقا اارة  .)233وق اااد أشا ااار الش اااعراوي ( )1997 1418فا ااي تفسا اايره لقول اااه تعا ااالىَ ":عن
َتاارا ف ِ
ااورف " إلااى حك اام تربويااة فااي القض ااايا العاطفياااة لألس اارة ،تتعلاا ب اااألثر
ّم ين أه َمااا َو َت َش ا أ
َ
العا اااطفي لسا االو الوال ااادين علا ااى األبنا اااء فا ااي أجا ااواء الخ اااالل ،فا ااذكر أن فا ااي اْيا ااة:
"دلي ا ال علا ااى أن هنا ااا قضا ااية مشا ااتركة مازالا اات با ااين الطا اارفين وها ااي ما ااا يتصا اال برعايا ااة
األوالد ،وها اااذه القضاا ااية المش ا ااتركة الباا ااد أن يالحا ا ا فيهاا ااا حا ا ا األوالد فاا ااي عاطفاا ااة
األموم ا ااة ،وحقه ا اام ف ا ااي عاطف ا ااة األب ا ااوة" 20.كم ا ااا َك ا اار الص ا ااابوني ،فائا ااادة ف ا ااي التربي ا ااة
العاطفي ااة ف ااي هاااذه اْي ااة فب ااين أن" :التعبي اار بلفا ا "الوال اادات" دون قول ااه "والمطلقاااات"
أو النسا اااء المطلقا ااات السا ااتعطافهن نحا ااو األوالد ،فحصا ااول الطا ااالق لها اان ال ينبغا ااي أن
يحرمهن عاطفة األمومة".
17

21

أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اه ابن جزي ،الكلبي الغرناطي ( ،)1340 741التسهيل لعلوم التنزيل،

بيروت ،دار األرقم بن األرقم ،1995 1416 ،ج ،2 .ص.351 .
 18ابن جزي ،التسهيل لعلوم التنزيل ،ج ،2 .ص.351 .
19

أبو القاسم الحسين بن محمد المعرول بالراغب األصفهانى ( )1108 502تفسير الراغب األصفهاني ،ت  .محمد

بسيوني ،كلية اْداب جامعة طنطا ،1999 1420 ،ج ،1.ص.483 .
 20الشعراوي ،محمد متولي ( ،)1997 1418تفسير الشعراوي ،القاهرة ،مطاب أخبار اليوم ،1991 ،ج ،2 .ص.1007 .
21

محمد علي الصابوني ،صفوة التفاسير ،القاهرة :دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزي  ،1997 1417 ،ج ،1.ص.
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 . 2المبادئ المتعلقة بعاطفة األمومة
س اايعر

هاااذا القس اام تحلااايالً للمب ااادئ المتعلقاااة بعاطف ااة األموماااة مااان الجواناااب

التاليا ا ااة :األموما ا ااة عاطفا ا ااة فطريا ا ااة ،ودور األم لا ا ااه األولويا ا ااة فا ا ااي اإلشا ا ااباع العا ا اااطفي،
والمرأة التي تقوم بدور األم هي بمنزلة األم.
 .1 .2األمومة عاطفة فطرية
تظها اار اْيا ااات التا ااي َكا اارت قصااااة أم سا اايدتنا ما ااريم العا ااذراء –عليها ااا السااااالم-
ات َر ِّب ِإ ِّن ا اي َو َرا ا ياع أتها
جانب ا ا ًا ما اان عاطفا ااة األموما ااة ،قا ااال تعالىَ ....":ف َلما ااا َو َرا ا َاع يتها قا َلا ا ي
أ
ااألأ ينثى َو ِإ ِنّ ا ااي َس ا اامي أتها َم ا اار َيم( "...آل
اه أَ يع َل ا ا أام ِبم ا ااا َو َر ا ا َاع يت َو َل ا ا ياي َ ال ا ااذ َكر َك ا ا ي
أ ينث ا ااى َو أ
ي َ
ي
أ
عما ااران  )36-35فقا ااد ورد فا ااي كتا ااب التفسا ااير روايا ااات متشااااابهة عاااان قصا ااة حما اال
حنا ااة

22

وتعااار

أم ما ااريم ،وهااااذه الروايا ااات تتماشا ااى ماا ا مضاااامون اْيا ااة الكريما ااة السا ااابقة،
كيا ااف أن عاطفا ااة األموماااة قا ااد تحركا اات فا ااي قلبهاااا وت ا ا ثرت عاطفتها ااا عنا اادما

رأت الطي اار يعتن ااي بفراخ ااه ،فق ااد روى ابااان عس اااكر عااان ابااان عب اااس -رر ااي اه تع ااالى
عنهم ااا" :-أن حنّ ااة ام اارأة عم ااران حبس اات ع اان الول ااد والمح ااي

فبينم ااا ه ااي َات ياااوم

فااي ياال شااجرة إَ نظاارت إلااى طياار ياازق فرخاااا لااه ،فتحركاات نفساااها للولااد فاادعت اه

تعالى أن يهب لها َكراً".

23

وق ااد يه اارت عاطفاااة أم موس ااى –علي ااه الساااالم -ف ااي الق اارآن الك ااريم عن اادما رأت
ابنها ااا ،وقا ااد ابتعا ااد عنها ااا فتا اارة ماااان الا اازمن ،عنا ااد آال فرعا ااون ،ولا ااوال أن اه سا اابحانه
وتعا ااالى ربا ااط علا ااى قلبها ااا وثبتتها ااا ،لجعلتها ااا ه اااذه العاطفا ااة تبا اادي أما اار موسا ااى عليا ااه
أِ
َ
ااد يت َل أتبا ِادي ِبا ِاه َلا ياو َال
وسااى َفارِ ًغااا إ يِن َكا َ
الساااالم أنااه ابنهااا ،قااال تعالىَ ":وأ يصا َاب َ أفا َاؤ أاد أ ّم أم َ
ي
ِِ
أَ ين رب يط َناااا ع َلا ااى َق يلبِها ااا ِلت أكا ا َ ِ
ين" (القص اااص  ،)10وقا ااد َكا اار اب ااان عاشا ااور
َ َ
َ
ان ا يل أماا ياؤمن َ
اون ما ا َ
ََ
معنا ااى تربويا ااا يمكاااان أن يسا ااتفتاد ماااان موقااااف أم موسا ااى –عليا ااه السااااالم -فا ااي اْيا ااة
ِ
ِ
ااه و ياإل َِش ا ا ِ
ِ ِ
وم ا ا ِاة
اارة ِإ َل ا ااى َر ا ا ياعف ياأل أأم َ
َ
الكريما اااة وه ا ااو أن ا ااه دلي ا اال على" أح يس ا ا ِان ث َقت َه ا ااا ِب ا ا َ
ال ص ا ِ
ِ
ف
ات َع ِالما ا ًة ِب َن ا أاه ي َت َقل ا أ ِ َ
اال َح فة ِب ا ِاه َوب َِه ااا"،24
بِالت َش ا ُّاو ِق ِإ َل ااى َو َل ااد َها َوإ يِن َكا َن ا ي
اب ف ااي أ يح ا َاو َ
َ
َ
22
"حنه ولدت مريم أم عيسى" .المستدر على الصحيحين ،ج،2.
أخرج الحاكم عن أبي هريرة –رري اه عنه -قالّ :
ص ،651.رقم .4164

 23شهاب الدين السيد محمود األلوسي ( ،)1270رو المعاني في تفسير القرآن العظيم والسب المثاني ،ت  .محمد أحمد
األمد وعمر عبد السالم السالمي ،بيروت :دار إحياء التراث العربي ،1999 ،ج ،3 .ص177 .؛ علي بن محمد بن إبراهيم
الخازن ( ،)1325 725لباب الت ويل في معاني التنزيل ،ت  .عبدالسالم محمد علي شاهين ،بيروت ،دار الكتب العلمية،
 ،2004ج ،1.ص.240-239.
24
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ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،20 .ص.81 .

محمد جابر ثلجي
وما ااان هن ا ااا يمكا ااان أن تس ا ااتنبط العب ا اارة ما ااان اْي ا ااة الكريم ا ااة ،ف ا ااي تح ا ااذير األم ما ااان أن
تضا ااعف أما ااام عاطفا ااة األموما ااة فتتخا ااذ قا اارارات غيا اار مدروسا ااة أو غيا اار منطقيا ااة تتعل ا ا
ب بنائها.
وقا ااد تنا اااول القا اارآن الكا ااريم ،مورا ااوع عاطفا ااة الما اارأة تج ااااه الطفا اال الا ااذي لا اام
تلاااده ،ويمك ااان أن تكاااون ه اااذه العاطفاااة نابعا ااة م ااان عاطفاااة األموم اااة كاااذلق ،وها ااذا ما ااا
حصااال ْسا اايا اما اارأة فرعاااون عنا اادما وجا ااد آل فرعاااون موسا ااى عليا ااه الساااالم وها ااو لا اام
اق َم َحب ا ا ًة ِم ِ ّنا ااي" (طا ااه  ،)39ق اااال الطبا ااري فا ااي
ات َع َل ييا ا َ
يا اازل وليا ااداً ،قا ااال تعالىَ ":وأَ يل َق ييا ا أ
تفس ااير هاااذه اْي ااة" :فحبب ااه إل ااى آس ااية ام اارأة فرع ااون ،حت ااى تبنت ااه وغ ّذت ااه وربت ااه ،وإل ااى
25

كف عنه عاديته وشره".
فرعون ،حتى ّ
ّ
 .2.2دور األم له األولوية في اإلشباع العاطفي
يظها اار م ااان خ اااالل اسا ااتقراء النصا ااوص الشا اارعية أن أقا ااوى حا اااالت العاطفا ااة ها ااي
العاطف ااة ب ااين األم وول اادها س ااواء ك ااان َك اار ًا أم أنث ااى ،كم ااا أن ال اادور األكب اار ف ااي مج ااال
التربيا ااة عموم ا ا ًا والتربيا ااة العاطفيا ااة فا ااي األسا اارة بشا ااكل خا اااص ،ها ااو دور األم يليا ااه دور
األب ،ومااان هن ااا ب ااين النب ااي -ص االى اه علياااه وسااالم -أولوي ااة األم ف ااي اإلحس ااان إليه ااا
تق ااديراً له ااذا ال اادور 26.وق ااد أك اادت اْي ااات الكريم ااة هاااذه األولوي ااة ف ااي أكث اار مااان آي ااة،
ق ااال تع ااالىَ " :و َوص ااي َنا ي ِ
اان ب َِو ِال َد يي ا ِاه َح َم َل يت ا أاه أأ ُّم ا أاه َو يه ًن ااا َع َل ااى َو يه اانف ( "...لقم ااان -14
اإل ين َس ا َ
ي
 .)15فتصا ا اور آياا ااات القاا اارآن الكاا ااريم الجهاا ااد الشاا اااق الاا ااذي تبذلاا ااه األم فاا ااي القياا ااام
بواجب ااات األموم ااة ،ف ااي الحم اال واإلرر اااع 27:وف ااي تص ااري اْي ااة الكريماااة لجه ااد األم
دون جه ااد األب دالل ااة عل ااى أن ااه أكب اار وأجه ااد ،أم ااا التوص ااية باإلحساااان والش ااكر ،فق ااد
اكر ِلاا ا ااي َو ِل َو ِالاا ا ا َاد يي َق"
شا ا اااملت األب كاا ا ااذلق ،لإلشا ا اااارة إلاا ا ااى دوره الهاا ا ااام" :أَ ِن اش ا ا ا
ي أي
(لقمان .)15
وتع اار

اْي ااة الثاني ااة م اان س ااورة الح ااج مش ااهد ًا م اان مش اااهد أه ااوال ي ااوم القيام ااة،

وتظه ا اار اْي ا ااة الكريما اااة أن أق ا ااوى عالق ا ااات العاطف ا ااة ب ا ااين البش ا اار ب ا ااين األم وطفله ا ااا،
وبشا ااكل خا اااص با ااين األم وررا اايعها ،تضا اااعف ماااان ها ااول الحا اادث وعظمتا ااه 28،قا اااال
تعالىَ ":ي يو َم َتر يو َن َها َت يذ َه أل أك ُّل أمر ِر َع فة َعما أَ ير َر َع يت" (الحج .)2
ي
َ
 25الطبري ،جام البيان في ت ويل القرآن ،ج ،176.ص.58 .
 26البخاري ،باب من أح الناس بحسن الصحبة.5971 ،
27
حوى ( ،)1409األساس في التفسير ،القاهرة :دار السالم ، 1424 ،ج ،9.ص.
الثعلبي ،ج ،7 .ص313 .؛ سعيد ّ
.2559

 28ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،17.ص.189 .
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مبادئ العاطفة األسرية في القرآن الكريم
ِ
اادوا َي يق أت ألاااو َن ِني"...
وفاااي قولاااه تعاااالىَ ...." :قاا َ
ان أأم إِن ا يل َقاا ياو َم ياس َت يضاا َاع أفوني َو َكاا أ
اال ياباا َ

اين ص اايغة اعت ااذار ه ااارون –علي ااه الساااالم -مااان موس ااى –علي ااه الساااالم-
(ط ااه  ،)150تب ا أ

ان أأم" م اان أنهم ااا م اان أب
بع ااد أن غض ااب موس ااى –علي ااه االساااالم -من ااه بقول ااهَ " :ق ا َ
اال ياب ا َ
واحد ،ألن االستعطال باألم أقوى من االستعطال باألب.

29

 . 3 .2المرأة التي تقوم بدور األم هي بمنزلة األم
قا اادر اإلس اااالم دور الما اارأة التا ااي تسا اااهم فا ااي تربيا ااة الطفا اال ،والتا ااي تقا ااوم ب ا ا دوار
مشا اااابهة ألدوار أماا ااه الحقيقياا ااة ،فعلاا ااي ساا اابيل المثا اااال ،باا ااين النباا ااي -صاا االى اه علياا ااه
وسااالم -أن":الخال ااة بمنزل ااة األم"30،كم ااا اعتب اار اإلساااالم الم اارأة الت ااي تررا ا الطف اال أم ااا
ل ااه مااان الناحي ااة الش اارعية بس اابب إرر اااعها ل ااه ،وجميااا أف ااراد أس اارة هاااذه األم يص اابحون
ماااان الناجيا ااة الشا اارعية بمنزلااااة أسا اارته ،فتصا ااب مررا ااعته وبناتها ااا ماااان محارما ااه ،قااااال
اات أكم الال ِتاااي أَ ير َراا ياع َن أكم" (النسااااء  ،)23وتكمااان الحكماااة فاااي التحاااريم مااان
تعالى"وأأمهاا
ي
َ َ أ أ
الرر اااع ف ااي أن الررااااعة تعب اار عااان عاطف ااة األموم ااة ،وأن المررا ا تس اااهم ف ااي تك ااوين
خالياااا الرراااي  ،فيااادخل جااازء مااان مكوناتهاااا فاااي مكوناااات هاااذا الرراااي  31.كماااا عاا ّاد
اإلساااالم المحرم ااات للرج اال بعاااد أماااه وقريبات ااه ،أم ااه مااان الررااااعة وبناته ااا ،وم ااا يح اارم
علياااه مااان النساااب يحااارم مااان الررااااعة ،وكاااذلق يحااارم علياااه أم وزجتاااه ألنهاااا تصاااب
اات أكم
بمنزلااااة أما ااه ،قا ااال تعا ااالى" :ح ِرما اات علا اايكم أأمها اااتكم وبنا اااتكم وأَخا ااواتكم وعما ا
أ ّ َ ي َ َ ي أ ي َ أ أ ي َ ََ أ أ ي َ َ َ أ أ ي َ َ أ ي
ِ
ِ
ِ
ان
َو َخاا َ
اات األَ َِ َو َب َنا ا أ
ااالتأ أك يم َو َب َنا ا أ
اات األأ يخااات َوأأم َها اااتأ أك أم الالتا ااي أَ ير َراا ياع َن أك يم َوأَ َخا ا َاواتأ أك يم ما ا َ
ات ِن َس ِائ أكم"( .النساء )23
اع ِة َوأأم َه أ
الر َر َ
ي

أماااا أموم ااة زوج ااات النب ااي –ص االى اه علياااه وسااالم -فق ااد ش اارعها اه تع ااالى ب اانص
ِ
الكتااااب":النبِي أَو َلاااى ِباااا يلم يؤ ِم ِن ِ
اجاا أاه أأم َهااااتأ أهم" (األحااازاب  .)6وقاااد
ين ماا يان أَ ين أفساااهِ يم َوأَ يز َو أ
َ
ُّ ي
أ
ي
جا اااءت أما ااومتهن -ررا ااي اه عا اانهن -ت كيا ااداً للعالقا ااة المتينا ااة التا ااي تا ااربط كا اال مسا االم

با ااالنبي –ص ا االى اه عليااااه وسا ااالم ،-وقا ااد ترت ا ااب علا ااى ها اااذه األموما ااة حك ا اام ش ا اارعي،
32
"وال أَ ين
بتحا ااريم الا اازواج بها اات بعا ااد النبا ااي –صا االى اه عليااااه وساااالم -قا ااال تعا ااالىَ :
اان ِعن ااد ِ
َت ين ِكحا اوا أَ يزواج ااه ِم اان بع ا ِاد ِه أَب ااد ًا إِن ِ
اه َع ِظيما ا ًا" ي َ
(األ يح ا َازاب  .)53ورد
َل أك ا يام ك ا َ ي َ
أ
َ
َ أ ي َي

29

الطبري ،جام البيان في ت ويل القرآن ،ج ،13 .ص131 .؛ أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي

الدمشقي النعماني ( ،)1373 775اللباب في علوم الكتاب ،ت  .عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معو
دار الكتب العلمية ،1998 1419 ،ج .4 .ص.175 .
30
31
32
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البخاري ،عمرة القضاء.4251 ،
الشعراوي ،تفسير الشعراوي ،ج ،4 .ص.2096 .
ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،21 .ص.269 .

 ،بيروت:

محمد جابر ثلجي
عا ااان عائشا اااة أم الماا ااؤمنين –رراا ااي اه عنهاا ااا" :-لساا اات با ا ا م نساا ا ِ
اائكم ،وإنماا ااا أناا ااا أم
أ

رج ااالكم" 33.ومااان هن ااا يتضا ا أن أموم ااة أمه ااات الم ااؤمنين ه ااي أموم ااة تق اادير ،اقتض اات

تحريمهن على المسلمين ،كحرمة أمهاتهن.

34

 . 3المبادئ المتعلقة بعاطفة األبوة
سا اايتم عا اار

المبا ااادئ المتعلقا ااة بعاطفا ااة األبا ااوة ،م ااان خ اااالل العنا اااوين التاليا ااة:

األبوة عاطفة فطرية ،وحدود عاطفة األبوة ،والقسوة وغياب عاطفة األبوة.
 .1 .3األبوة عاطفة فطرية
مااار ساااابق ًا ،نما اااَج مااان آيا ااات القااارآن الكا ااريم تظهااار أن األموما ااة حاجاااة فطريا ااة،
أم ااا األب ااوة ،فتظه اار آي ااات الق اارآن الك ااريم ف ااي قصاااة إب ااراهيم وزكري ااا-عليهما اا الساااالم-
نموَجا اا ًمااان نم اااَج األب ا ّاوة الت ااي حرم اات م اان األبن اااء فت اارة طويل ااة م اان ال اازمن ،ث اام أنع اام

اه –سا اابحانه وتع ا ااالى -عليهماا اا بنعم ا ااة الول ا ااد ،فظها اار ما ااان خاللها ااا أن األب ا ااوة حاج ا ااة
35

أم ااا

فطريااة ،كم ااا يظه اار ف ااي هاااذين النم ااوَجين دور ال اادعاء ف ااي تحقياا ه ااذا الطل ااب.
ِ ِ
إباااراهيم –علياااه الساااالم -بقولاااه":ر ِب هاا ِ ِ
ين" (الصاااافات  )100أماااا
ان الصاااالح َ
اب لاااي ماا َ
َ ّ َ ي
اب ِل ااي ِم ا يان َل ا أاد ين َق
ا
ه
ب
ر
"
االى:
ا
ع
ت
ااه
ا
ل
قو
اي
ا
ف
اذا
زكري ااا -علي ااه الساااالم ،-فيظه اار طلب ااه ه ا
ِ
َ ّ َ ي
اب ِل ااي ِم ا يان َل ا أاد ين َق َو ِلي ااا" (م ااريم
أَ ِّريا ا ًة َط ّي َِبا ا ًة" (آل عما اران  ،)38وف ااي قولاااه تع ااالىَ " :ف َه ا ي
.)5
ولربماااا ك ااان ميااال األب ااوين إل ااى الرغباااة ف ااي إنجااااب ال ااذكر أكث اار مااان م اايلهم مااان
ِ
إنج ا اااب األنثاا ااى ،ويمكا ااان أن يس ا ااتنبط هاا ااذا ما ااان قولا اااه تع ا ااالى " :أز ِياا ا ِ
اب
ان للناا اااس أحاا ا ُّ
ّ َ
وات ِم اان ِ ِ
ِ
الش ااه ِ
اين" (آل عم اارآن  ،)14يق ااول ال اارازي ف ااي تفس ااير هاااذه اْي ااة:
َ ّ
النس اااء َوا يل َبن ا َ
َ
ِ
ِ
َ
أ
اه َت َعااا َلى بِالاا ِ ّذ يكرِ ،
اه
ا
ص
خ
م
ار
ا
ج
ال
اى،
ا
ث
ن
األ
اب
ا
ح
ان
ا
م
ار
ا
ث
ك
أ
ك
اذ
ا
ل
ا
اد
ا
ل
و
ل
ا
اب
ا
ح
اان
ا
ك
اا
رِ
ي
ِ
" َو َلما َ َ أ ُّ ي َ َ
َ يَ َ ي أ ّ يَ
َ َ ََ َ أ أ
ِ ِ
اق" 36.وهاااذا
ور َوالت َكثُّاا أار بِهِ ا يام ِإ َلاااى َغ ييااارِ ََ ِلاا َ
َو َو يج ا أاه الت َم ُّتا ا ِ بِهِ اا يام َيااااه ٌر م ا يان َح ييا ا أ ُّ
الساا أار أ
يمك ا اان أن يس ا ااتنبط ك ا ااذلق م ا اان رغب ا ااة ام ا اارأة عم ا اارآن ف ا ااي أن يك ا ااون مولوده ا ااا َك ا اار ًا،
 33البيهقي ،السنن الكبري.70 7 ،
 34مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ( ،)1521 927فت الرحمن في تفسير القرآن ،ت  .نور الدين طالب،
دار النوادر ،2009 1430 ،ج ،5.ص.342.
35

أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري (ت ،)1075 468:الوسيط في تفسير القرآن المجيد ،ت .عادل عبد

الموجود وآخرون( ،بيروت :دار الكتب العلمية433-430 :1 ،)1994 1415 ،؛ أبو البركات عبد اه بن أحمد النسفي
( ،)1312 710مدار التنزيل وحقائ الت ويل ،ت  .يوسف بديوي( ،بيروت :دار الكلم الطيب ،)1998 1419 ،ج،1.
ص.252 .
36

فخر الدين الرازي ،مفاتي الغيب ،ج ،7.ص.162 .
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مبادئ العاطفة األسرية في القرآن الكريم
37
ِ
أ
اه أَ يع َلا اام
ودعا اات اه تعا ااالى أن يحق ا ا لها ااا َلا ااق " قا َلا ا ي
ات َر ِّب ِإ ّنا ااي َو َرا ا ياع أتها أ ينثا ااى َو أ
أ
بِما َو َر َع يت َو َلي َ الذ َكر َك ياألأ ينثى" (آل عمران.)36 ،
ي
أ
وإَا كانا ااات واألموما اااة واألب ا ااوة تتضا ااامنا العاطف ا ااة والرحم ا ااة باألبن ا اااء ،خصوصا ا ا ًا

عن ااد صاااغرهم وراااعفهم ،فق ااد طل ااب اه ع ااز وج اال مااان أن ت ااتم مقابلا اة ه ااذا اإلحس ااان
اق أَال
باإلحساااان ،خصوصا ا ًا فاااي فاااي حالاااة راااعف الوالااادين فاااي كبااارهمَ " ،و َقضاااى َر ُّباا َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الهماااا َفاااال
ااه َوبِا يلوالاا َاد يي ِن إ يِحساااان ًا إِما اا َياا ياب أل َغن ع يناا َاد َ ا يلك َباا َار أَ َحاا أاد أهما أَ يو ك أ
َت يع أباا أادوا إِال إِياا أ
ِ ِ
َت أق ا يال َلهم ااا أأ فّل وال َت ينهرهم ااا و أق ا يال َلهم ااا َق ااوالً َكرِ يما ا ًا .و ي ِ
ان
َي أ
اخفا ا ي َل أهم ااا َجن ااا َ الا اذ ُّّل م ا َ
أ
أ
َ
َ
َ
ي
الرحم ِة و أق يل ر ِب ارحمهما َكما رب ِ
ياني َص ِغيراً" (اإلسراء .)24-23
ي َ َ َ ّ ي َ ي أ
َ
وقاااد نباااه القااارآن الكاااريم علاااى وجاااوب تعاااوي

عاطفاااة األباااوة لليتااايم،

38

ومااان

خ اااالل اسا ااتقراء نصا ااوص آيا ااات القا اارآن الكا ااريم ،يظه ااار أنا ااه يجا ااب علا ااى م ااان يتا ااولى
مسا ا ااؤولية رعايا ا ااة اليتا ا اايم أو كفالتا ا ااه أن يقا ا ااوم مقا ا ااام األب ماا ااان الجا ا ااانبين العا ا اااطفي
والماا ااادي .وتا ا اام تلخاا اايص َلا ا ااق بعبا اااارة أوردها ا ااا ساا اافيان الثا ا ااوري ( )777 161فا ا ااي
اح أك ِم ا يلي ِتا اايم َك َما ااا َت يح أكا اام ِبا ا ِاه ب َِو َلا ا ِاد َ َ ،ي يع ِنا ااي أَ ين أت َؤ ِ ّد َبا ا أاه َو َت يضا اارِ َب أه كما ااا
تفسا اايره ،وها ااي ":ي
أ
َ َ
تفعاال بولااد " 39.وأمااا فااي الجانااب المااادي فقاااد أماار مااان يرعااون ماااال اليتاايم أن يقربااوا
ِ ِ
اال ا يلي ِت ا ِ
ان"
مال ااه إال له اادل يص ااب ف ااي ص ااالحه" 40،وال تقرباااوا م ا
ايم إِال ِب ااالتي ه ا َاي أَ يح َساا أ
َ َي َ أ َ َ َ
(اإلس ااراء  .)34وأم ااا الجان ااب الع اااطفي فق ااد تب ااين ف ااي قولاااه تع ااالىَ " :ف َم ااا ا يلي ِت اايم َف ااال
َ َ
َت يق َها ا اار" (الضا ا ااحى  ،)9فقا ا ااد ورد عاا ااان قتا ا ااادة ( )736 118فا ا ااي تفسا ا ااير هاا اااذه اْيا ا ااة
ي
ايم َك ا ا َ فب ر ِحاا ف
قلولاااه ":أك ين ِل يلي ِتاا ِ
ايم" ،41وقاااد لخصا اات هاااذه اْياااة واجا ااب المجتما ا تج ااااه
َ
َ
اليتيم ب ن يتوفر له من يقوم مقام أبيه وأمه في العطف والحنان والرعاية.
 .2 .3حدود عاطفة األبوة
َكا اارت آيا ااات القا اارآن الكا ااريم نما اااَج متعا ااددة لعطا ااف اْبا اااء علا ااى أبنا ااائهم فا ااي
ح اااالت اب ااتالء متنوع ااة ،وق ااد يه اار ه ااذا جلي ااا ،عن ااد ن ااو وإب ااراهيم ويعق ااوب -عل اايهم
 37األلوسي ،رو المعاني في تفسير القرآن العظيم والسب المثاني ،ج ،3 .ص177 .؛ علي بن محمد بن إبراهيم الخازن،
لباب الت ويل في معاني التنزيل ،ج ،1.ص.240-239.
 38اليتيم في المفهوم الشرعي من فقد أباه في صغره ،أما من فقد أمه في صغره فهو منقط  .انظر :سليمان بن محمد بن عمر
الب َجير ِمي ( ،)1806 1221تحفة الحبيب على شر الخطيب ،دار الفكر ،1995 1415 ،ج ،4.ص.270 .
أ يَ ّ
 39أبو عبد اه سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ( ،)777 161تفسير الثوري ،بيروت ،دار الكتب العلمية،
 ،1983 1403ج ،1.ص.90 .
40
41

مقاتل ،تفسير مقاتل ،ج ،5.ص.176 .
ابن أبي حاتم ،عبد الرحمن بن محمد التميمي (ت .)938 327 :تفسير القرآن العظيم .ت  .أسعد الطيب .2 : ،مكة

المكرمة ،مكتبة نزار مصطفى الباز ،1998 1419 ،ج ،10 .ص.3444 .
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محمد جابر ثلجي
الساااالم ،-فقاااد أيه اارت اْي ااات الت ااي روت قصاااص األنبي اااء الثالث ااة عل اايهم الساااالم ما ا
أبنااائهم عاطفااة قوي ااة ،وحرصاا ًا شااديداً عل ااى تحقياا مصاالحة االب اان .وفااي نفاا

الوق اات

بين ا اات اْي ا ااات الكريم ا ااة أن ها اااذه العاطف ا ااة يج ا ااب أن ال تقا ا اف أم ا ااام تحقيا ا ا العدال ا ااة

وأواما اار اه –عا ااز وجا اال .-فقا ااد يها اارت عاطفا ااة األبا ااوة عنا ااد نا ااو –عليا ااه -السااااالم
عنا اادما ابتلا ااي بعقا ااوق ابنااااه وساااالوكه غيا اار السا ااوي ،وقا ااد حا اااول هدايتا ااه وإنقا اااَه ماااان
الغااارق ،لكناااه عاناااد وتاااولى ،وقاااد حملااات الشااافقة نوحا ا ًا -علياااه الساااالم ،-أن يتوجاااه
اال َر ِّب إِن
اادى نأا ااو ٌ َربا ا أاه َف َقا ا َ
إلا ااى اه -سا اابحانه وتعا ااالى-إلا ااى طلا ااب المغفا اارة لا ااهَ " :و َنا ا َ
ِِ
ين" (هاااود ،)45 :وقاااد أكاااد
ياب ِناااي ِماا يان أَ يه ِلاااي َوإِن َو يعاا َاد َ ا يل َحا ا ُّ َوأَ يناا َ
ات أَ يح َكاا أام ا يل َحااااكم َ
ه ااذا المعن ااى إساااماعيل حق ااي ( )1715 1127ف ااي تفس اايره لألي ااة بقول ااه ":وأم ااا قول ااه إِن
اق كما ااا ال يخفا ااى فا ااان قيا اال إنا ااه عليا ااه
" ياب ِنا ااي ِما ا يان أَ يه ِلا ااي" فلمواقفا ااة قولا ااه تعا ااالى َوأَ يه َلا ا َ
ِ
الس اااالم لما ااا ق اااالَ" :ر ِب ال َتا ا َاذر ع َلا ااى ا ي َ ِ ِ
ين َديا اااراً " ،كيا ااف نا اااداه م ا ا
ي َ
ان ا يلكا ااافرِ َ
أل ير ما ا َ
ّ
كف ااره؟! ،أجي ااب :با ا ن ش اافقة األب ااوة لعلهاااا حملت ااه عل ااى َل ااق الن ااداء" 42.ومااان هن ااا يه اار

أن هاااذه العاطفاااة لاام يكااان لهاااا أي تاا ثير أمااام عدالااة حكاام اه عاازل وجاال ،فقااد بااين اه
تعااالى لن ااو -علي ااه الساااالم -مص ااير ابن ااه الااذي ابتع ااد عااان الطريا ا المس ااتقيم 43،بقول ااه:
اق إِنااه عما ٌال َغياار صا ِ
ِ َ ِ
اق ِبا ِاه ِع يلاام
" َقا َ
اال ف َفا َاال َت يس ا َ يل ِن َمااا َلا ياي َ َلا َ
ي أ َ
اال َيااا أنااو أ إِنا أاه َلا ياي َ ما يان أ يهلا َ أ َ َ
ٌ
ِِ
ِإ ِنّي أَ ِعظأ َق أَ ين َت أك َ ِ
ين" (هود .)46
ون م َن ا يل َجاهل َ
وأماااا جاناااب عاطفاااة األباااوة فاااي قصاااة إباااراهيم -علياااه الساااالم ،-فيظهااار الجاناااب
العا اااطفي األبا ااوي ابتا ااداء فا ااي اس ااامه ،حي ا ا

ورد أن معنا ااى "إبا ااراهيم" األب الا ااراحم.

44

ويالح ا ا م ااان قص اااة إبا ااراهيم –عليا ااه الس اااالم -أنا ااه قا ااد ابتلا ااي ابا ااتالءان عظيما ااان ،األول
عن اادما ابتل ااي ب بي ااه عن ااد رفض ااه لإليماااان وبقائ ااه عل ااى الش اار  ،45،والث اااني :عن اادما ابتل ااي
ب ااذب ابن ااه رغ اام محبت ااه الش ااديدة ل ااه ،وحيااا

إن ااه رزق ب ااه بع ااد فت اارة مااان الحرم ااان مااان

الولاااد .واساااتخدم إباااراهيم -علياااه الساااالم -العاطفاااة األبوياااة فاااي دعوتاااه ألبياااه،

46

كاااي

 42إسماعيل حقي ( ،)1715 1127رو البيان ،بيروت ،دار الفكر ،2010 ،ج ،4.ص.134 .
 43أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلول الثعالبي ( ،)1470 875الجواهر الحسان في تفسير القرآن ،ت  .محمد
معو

 -عادل عبد الموجود ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،1997 1418 ،ج ،3.ص.268.

 44أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني ( ،)1371 773فت الباري شر صحي البخاري ،ت  .محمد عبد
الباقي ،بيروت ،دار المعرفة ،1959 1379 ،ج ،6.ص.369.
45
أبوة
أبوة حقيقية ،ومنهم من فسرها على أنها ّ
أبوة آزر إلبراهيم ،فمنهم من فسرها على أنها ّ
اختلف المفسرون في طبيعة ّ

بالمعنى المجازي ،فيكون أبوه من جهة التربية له أو من جهة العمومة .انظر :الطبري ،جام البيان في ت ويل القرآن ،ج،11.

ص.465 .
46

الشعراوي ،تفسير الشعراوي ،ج ،5.ص.9099.
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مبادئ العاطفة األسرية في القرآن الكريم
يتاار الشاار ويتباا العقيااادة الساااليمةِ " ،إ يَ َقا َ ِ
أل ِبيا ِاه يااا أَبا ِ
ات ِلاام َت يعبا أاد َمااا َال َي يسا َام أ َو َال
اال َ َ َ
َ أ
اق َش ا ااي ًئا" (م ا ااريم  .)42وب ا ااالرغم م ا اان إس ا اااءة أبي ا ااه إلي ا ااه ،قاب ا اال
أي يب ِص ا ا أار َو َال أي يغ ِن ا ااي َع ين ا ا َ
ي
كلم ا ااات أبي ا ااه القاس ا ااية بعب ا ااارات لطيف ا ااة حس ا اانة ،رعاي ا ااة لحا ا ا األب ،وانس ا ااجام ًا ما ا ا
أسااالوب الااادعوة ،كماااا أناااه لااام ييا ا س مااان دعوتاااه ووعاااده با ا ن يساااتغفر لاااه اه تعاااالى،
اان ِب ااي َح ِفي ااا" (م ااريم  )43لك اان إب ااراهيم
" َق ا َ
اق َر ِ ّب ااي إِن ا أاه َك ا َ
اق َس َ يس ا َات يغ ِف أر َل ا َ
اال َس ا َاال ٌم َع َل يي ا َ
–علي ااه الساااالم -بع ااد علم ااه بع اادم ج ااواز اس ااتغفاره ألبي ااه وبع ااد أن تب ااين لاااه إص اارار أبي ااه
ِ ف
اهيم ِ َ ِ
عل ااى الش اار تب اارأ من ااه" ،وم ااا ك ااان اس ا ِاتغفار إِب اار ِ
ااه
أل ِبي ااه إِال َع ا يان َم يوع ا َادة َو َع ا َاد َها إِي ا أ
ََ َ َ ي يَ أ ي َ َ
َف َلما َتبين َله أَنه عدو ِ ِ
ه َتبرأَ ِم ين أه" (التوبة .)114
َ َ أ أ َ أ ٌّ
َ
وقا ااد تجلا اات العاطفا ااة األبويا ااة الشااااديدة فا ااي قصا ااة يوسا ااف ماااا أبيا ااه –عليهما ااا

الساااالم ،-وق ااد يه اار أث اار العاطف ااة الشاااديدة لالبااان ،ف ااي نفس ااية يعق ااوب –علي ااه الساااالم-
اال
مااان خاااالل شااادة حرص ااه علي ااه وتص ااريحه بحزن ااه وخوف ااه البتع اااد يوس ااف عن ااهَ " 47،ق ا َ
ِإ ِنّ ااي َلي يح أزنأ ِن ااي أَ ين َت ا ياذ َهبوا ِب ا ِاه" (س ااورة يوس ااف  ،)13وق ااد تس ااببت هاااذه العاطف ااة األبوي ااة
أ
َ
القويا ااة فا ااي تا اار أثا اار م ااان الحا اازن الشا ااديد فا ااي نف ا ا يعقا ااوب -عليا ااه الس اااالم -وقا ااد
تس ااببت هاااذه اْالم النفساااية نتيج ااة فقداناااه ليوساااف فاااي إح ااداث أرااارار ببدناااه تمثلااات
بفقدان اااه لبصا ااره ،وانحنا اااء يها ااره ،وبا ااالرغم م ااان ما اارور فتا اارة طويلا ااة م ااان الا اازمن علا ااى
ابتعااااده عااان يوساااف ،إال أن حسااارته علياااه يلااات حيا اة فاااي قلباااه 48.أماااا العبااار التربوياااة
ّ
المس ااتفادة مااان قص ااة يوس ااف علي ااه الساااالم ،فتظه اار ف ااي الت كي ااد عل ااى ر اارورة الت ااوازن
العا اااطفي لا ااألب ،وحا اادود عاطفا ااة األبا ااوة ،ويمك ااان القا ااول إن لا ااألب دور مها اام إبقا اااء
الت ااوازن الع اااطفي باااين األبن اااء حت ااى ال يتحاسااادوا وي ااؤَوا بعض ااهم ،مااان خاااالل كتماااان
بعااا المي اازات الت ااي يمت اااز به ااا بعااا اإلخ ااوة 49،وق ااد ج اااء َل ااق ف ااي نص اايحة يعق ااوب
اق َكي ا ا ًادا إِن
اق َفي ِكي ا اادوا ل ا ا
اص أر ي َي ا ااا َ َع َل ا ااى إِخو ِت ا ا
ليوس ا اافَ " :ق ا ا َ
اال َي ا ااا أب َن ا ااي َال َت يق أص ا ا ي
أ َ َ ي
ي َ َ َ
ِ
اين" (يوس ا ااف  .) 6وماااان العب ا اار المسا ااتفادة ف ا ااي المجا اااال
ان ِل ي ِ
الشا ا ياي َط َ
إل ين َس ا ااان َعا ا أاد ٌّو أم ِب ا ا ٌ
الع ا اااطفي ك ا ااذلق أنا اااه إَا ابتل ا ااي أح ا ااد الوالا ااادين بمص ا اايبة ف ا ااي ابن ا ااه ،بس ا اابب موت ا ااه ،أو
فقدانا ا ااه ،أو مررا ا ااه ،عليا ا ااه أن يرفاا ا ا بنفسا ا ااه ،وأن يحا ا اااول ،أن ال يجعا ا اال آالم هاا اااذه
 47الزمخشري ،أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد (  ،)1143 538الكشال عن حقائ غوام

التنزيل ،2: ،بيروت:

دار الكتاب العرب ،1986 1407 ،ج ،2 .ص.448 .
48

أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي ( ،)1117 510معالم التنزيل في تفسير القرآن ،ت  .محمد عبد اه النمر( ،دار

طيبة للنشر والتوزي  ،)1997 1417 ،ج ،2 .ص.508 .
49

الطبري ،جام

البيان في ت ويل القرآن ،ج ،15.ص558.؛ أبو عبد اه ،عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي

( ،)1956 1376بهجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار في شر جوام األخبار ،ت  .عبد الكريم الدريني ،الريا
مكتبة الرشد للنشر والتوزي  ،2002 1422 ،ج ،1.ص.150 .
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محمد جابر ثلجي
المصيبة تضر به- ،نس ل اه تعالى المشافاة والمعافاة.-
 .3 .3القسوة وغياب عاطفة األبوة
تقااارر أن عاطفا ااة األباااوة أما اار فطاااري ،لك ااان ه اااذه الفطااارة ل ااان تبقاااى علا ااى حالتها ااا
الطبيعياااة إَا م ااا ت اادخلت فيه ااا عوام اال الش اار ف ااي البيئ ااة االجتماعي ااة الفاسا ادة .وق ااد ب ااين
النبا ااي –صا االى اه عليا ااه -وسا االم أن األب الا ااذي ال يبا اادي وداً فا ااي تصا اارفه م ا ا أبنائا ااه،
ها ااو أب قا ااد نزعا اات منا ااه الرحما ااة 50.وقا ااد عا اار

القا اارآن الكا ااريم ،أكثا اار م ااان نما ااوَج

لألباا ااوة شا اااديدة القساا ااوة التاا ااي غيباا اات عاطفتهاا ااا ،ومناا ااه األب الكاا اااره لقاا اادوم األنثاا ااى
ااألأ ين َثى َيا اال َو يج أها ا أاه
كمولا ااود جديا ااد فا ااي األسا اارة ،قا ااال تعا ااالىَ " :و ِإ ََا أب ِ ّشا اار أَ َحا ا أاد أه يم ِبا ا ي
َ
مسا ااودا وها ااو َك ِظيم.يتا ااوارى ِما اان ا يل َقا ااو ِم ِما اان سا ا ِ
ِ
ِ
ِ
اكه ع َلا ااى ها ا ف
َ
اون أَ يم
ا
ا
س
م
ي
أ
اه
ا
ا
ب
ِ
ار
ا
ا
ش
اوء ما ااا ب
أ
أأ َ
َ
ٌ ََ َ َ
ي أ
ي
أي َ َ أ َ
أي
َ أّ َ
اون" (النح اال  ،)59-58وب ااين أن الض ااجر ال ااذي
َي أد ُّس ا أاه ِف ااي
الت اار ِ
ااء َم ااا َي يح أك أم ا َ
اب أَ َال َس ا َ
ُّ َ
يحدث ااه خب اار ق اادوم المول ااودة ف ااي نفس ااية ه ااذا األب ،س ااببه فس اااد الق اايم االجتماعي ااة الت ااي
تعتب اار وجاااود األنثاااى فاااي األسااارة نوعا ا ًا م اان أناااواع الااانقص االجتمااااعي ،وقاااد أوصااالت
القيم الفاسدة األب في هذا المثال أن ينهي حياة ابنته.

51

أمااا المظهاار الثاااني مااان مظاااهر األبااوة القاسااية الااذي َكااره القاارآن الكااريم ،مظهاار
األب الااذي يقاادم علااى قتاال ابنااه أو ابنتااه بااداف الخااول مااان الفقاار 52،وهااذا مثاااال علااى
درج ااة الجه اال الت ااي وص اال إليه ااا األب ال ااذي يق اادم عل ااى ه ااذا األم اار ،قاااال تع ااالىَ " :و َال
ااهم" (األنعا ااام  )151وفا ااي موراا ا
ان َنا اار أز أق أكم َوإِيا ا
َت يق أت ألا ااوا أَ يو َال َد أكا اام ِما اان إِما ااال فق نحا ا
أي
ي
ي
ي ي َ َ ي أ ي
ف
َ
ااكم إِن َق ا يات َل أهم
ا
ِي
إ
و
م
ه
ق
ز
ار
ا
ن
ان
ا
ح
ن
ق
اال
ا
ِم
إ
ة
اي
ا
ش
خ
ام
ا
ك
د
ال
و
أ
اوا
ا
ل
ت
ق
ت
ال
و
"
االى:
آخ اار ،ق ااال تع ا
َ
َ
أ
َ
َ
أ
ي
َ َي أ
ي َ أ ي َ َ ي
ي
َ ي أ َ ي أ أي َ أي
ان ِخ يط ًئا َكبِيرا" (اإلسراء .)131
َك َ
ً

 . 4المبادئ المتعلقة بعاطفة األخوة

عررا اات آيا ااات القص اااص نما ااوَجين م ااان نما اااَج العالقا ااات با ااين اإلخا ااوة ،األول:
نما ااوَج األخا ااوة اإليجا ااابي ،الا ااذي يتضا اامن عاطفا ااة المحبا ااة والتقا اادير التا ااي ينا ااتج عنها ااا
ق ا اايم التع ا اااون واإليث ا ااار .أم ا ااا النم ا ااوَج الث ا اااني فه ا ااو نم ا ااوَج األخ ا ااوة الس ا االبي ،ال ا ااذي
يتضا اامن مشا اااعر الحسا اااد والحقا ااد التا ااي ين ا ااتج عنها ااا النا اازاع والع ا اادوان با ااين اإلخ ا ااوة.
وسااايتم التمثيا اال علاااى النما ااوَج األول بعاطفاااة األخا ااوة باااين موسا ااى وهاااارون –عليهما ااا
50

البخاري ،رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ،رقم الحدي .5998 :

51

مقاتل ،تفسير مقاتل ،ج ،2.ص474 .؛ أبو الحسن نور الدين المال الهروي القاري ( ، ،)1606 1014مرقاة المفاتي

شر مشكاة المصابي  ،بيروت ،دار الفكر ،2002 1422 ،ج ،1.ص.186.
 52البغوي ،معالم التنزيل في تفسير القرآن ،ج ،33 .ص.285 .
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مبادئ العاطفة األسرية في القرآن الكريم
الساااالم ،-والتمثي اال عل ااى النم ااوَج الث اااني با ا خوة قابي اال لهابي اال ،وأخ ا ّاوة إخ ا َاوة يوس ااف
ليوسف –عليه السالم.-

 .1 .4التقدير والتعاون واإليثار من مالم األخوة اإليجابية
تعا اار

آيا ااات القصا ااص نموَج ا ا ًا إيجابيا ااا ما اان نما اااَج العالقا ااات با ااين األخا ااوة،

وها ااو نما ااوَج العالقا ااة با ااين موسا ااى وها ااارون -عليهما ااا الس اااالم ،-وقا ااد تض ااامنت ه اااذه
العالقا ااة عاطفا ااة المحبا ااة والتقا اادير ،التا ااي انعكسا اات فا ااي قا اايم التعا اااون واإليثا ااار .فقا ااد
طل ااب موس ااى علي ااه الساااالم م اان اه تع ااالى أن يجع اال أخ اااه ه ااارون مس اااعد ًا وش ااريك ًا ل ااه
ِ
ِ
ِ
ون
اار َ
فاااي أمااار النباااوة ،فاساااتجاب اه تعاااالى لطلباااهَ " ،و ي
اج َعاا يال لاااي َوزِ ياا ًارا ماا يان أَ يهلااايَ .هاا أ
أَ ِخ ا ااي .ياشاا ا أاد يد ِباا ا ِاه أَ يزرِ يَ .وأَ يشاا اارِ يك أه ِف ا ااي أَ يماا اارِ ي " (طاا ااه  ،)36-29وقاا ااد أوردت كتاا ااب
التفسااير أن هااارون –عليااه الساااالم -كااان يكباار موسااى با ا رب ساانوات ،وأناااه كااان أوس اام
وأفصا ا لساااان ًا 53،ويمكااان أن تحمااال هاااذه الميااازات واالختالفاااات باااين األخاااوة ،علاااى
حساااد أح اادهم اْخ اار ،إَا م ااا دخ اال الش اايطان بينهما اا ،لكااان موس ااى –علي ااه الساااالم -ق ااد
نظا اار ب يجابيا ااة إلا ااى الميا اازات التا ااي امتلكها ااا أخا ااوه ،ونظ ااار إليها ااا نظا اارة تقا اادير المحا ااب
المخل اااص ،وطلا ااب م ااان اه تعا ااالى أن يها ااب أخ ا ااه النبا ااوة ،وأن ال يسا اات ثر به اااا لوح اااده.
باال إن موس ااى –علي ااه الساااالم -ق ااد تجل اات فيااه ق اايم الص اادق والشاافافية ،واإليثاااار ألخي ااه
ه ااارون –علي ااه الساااالم -عن اادما امتدح ااه وَك اار في ااه مااان الص اافات الت ااي يتمي ااز به ااا عن ااه،
ِ
اارو أن أها َاو أَ يف َصاا أ ِم ِنّااي ِلسااان ًا َف َ ير ِساا يل أه َم ِعااي رِ يدءاً
ويظهاار هااذا فااي قولاااه تعااالىَ " :وأَخااي ها أ
خال أَ ين ي َك ِ ّذب ِ
ون" (القصص .)34
أي َص ِّد أق ِني ِإ ِّني أَ أ
أ أ
 .2 .4اإلخالل بالتوازن العاطفي بين اإلخوة يتسبب بمظاهر العدوان بينهم
يع اار

الق اارآن الك ااريم أكث اار مااان نم ااوَج للمش اااعر الس االبية ب ااين اإلخ ااوة ،حيا ا

تحول اات ف ااي هاااذه العالق ااة المحباااة والتع اااون إل ااى الحساااد والع اادوان 54،وه ااو م ااا حص اال
عن اادما قت اال قابي اال أخااااه هابي اال ،بس اابب الحال ااة النفس ااية الت ااي وص اال إليه ااا ،ويظه اار َل ااق
ِ
ِ
ِ ِ
ين"
فاا ااي قولاا ااه تعالىَ ":ف َطو َعاا ا ي
ان ا يلخاساا اارِ َ
ات َلاا ا أاه َن يف أساا ا أاه َق يتاا ا َال أَخياا ااه َف َق َت َلاا ا أاه َف َ يصاا ا َاب َ ماا ا َ
(المائااادة  .)30كماااا عررااات قصاااة يوساااف -علياااه الساااالم ،-نماااوَج حساااد مجموعاااة
اإلخا ااوة ألخا اايهم ،حياا ا

تحا ااول الحسا ااد إلا ااى عا اادوان،

55

أما ااا دليا اال حسا اادهم قولا ااه

اص أر ي يااا َ َعلااى
تعااالى علااى لسااان أب يوسااف –عليهمااا الساااالم" :قا َ
اال َيااا أب َنااي ال َت يق أصا ي
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53

البغوي ،معالم التنزيل في تفسير القرآن ،ج ،5.ص.271 .

54

البغوي ،معالم التنزيل في تفسير القرآن ،ج ،2.ص.39 .

55

الطبري ،جام البيان في ت ويل القرآن ،ج ،13.ص13 .؛ البغوي ،معالم التنزيل في تفسير القرآن ،ج ،2.ص.477 .

محمد جابر ثلجي
ِ
اين" (يوسا ااف  ،)5وقا ااول
طان ِل ي ِ
اق َك ييا ااد ًا إِن الشا ا ياي َ
اق َف َي ِكيا ا أادوا َلا ا َ
إ يِخ َو ِتا ا َ
إل ينسا ااان َعا ا أاد ٌّو أم ِبا ا ٌ
ِ
ان أع يصا ااب ٌة إِن أَ َبا َنا ااا َل ِفا ااي
اوه أَ َحا ا ُّ
اب ِإ َلا ااى أَب َِينا ااا منا ااا َو َن يحا ا أ
وسا ا أاف َوأَ أخا ا أ
إخا ااوة يوسا اافَ " :ل أي أ
َ
َرا ا َاال فل أم ِبا ااينف " (يوسا ااف  ،)8وما ااا إن اسا ااتغرقت فا اايهم مشا اااعر الحس اااد والحقا ااد حتا ااى
اوه أَ ير ًرا"(يوسا ااف  .)9كما ااا
وسا ا َاف أَ ِو ا يط َر أحا ا أ
تطا ااورت إلا ااى سا االو عا اادواني ":ا يق أت ألا ااوا أي أ
أتظهااار القصاااة مشااااعر الغيااارة والحساااد التاااي يمكااان أن تظهااار باااين اإلخاااوة ألب مااان أم
اوه"
وس ا ا أاف َوأَ أخ ا ا أ
مختلف ا ااة ،عن ا ااد شا اااعورهم بتميي ا ااز الط ا اارل اْخ ا اار ،حيا ا ا ق ا ااالواَ " :ل أي أ
56
يالرغم من أنه أخوهم كذلق ،على اعتبار أن يوسف وبنيامين من أم غير أمهم.
الخاتمة
ه اادفت هاااذه الدراس ااة إل ااى بي ااان مب ااادئ العاطف ااة األس اارية الت ااي يمكااان أن تس ااتنبط
مااان آي ااات الق اارآن الك ااريم ،وق ااد ت اام تقس اايم البحا ا

إل ااى أقس ااام وعن اااوين فرعي ااة ،تبعا ا ًا

لطبيعا ا ااة العالقا ا ااات األسا ا اارية ،وها ا ااي :المبا ا ااادئ المتعلقا ا ااة بالعاطفا ا ااة با ا ااين الا ا اازوجين،
والمبا ا ااادئ المتعلقا ا ااة بعاطفا ا ااة األموما ا ااة واألبا ا ااوة ،واألخا ا ااوة .وقا ا ااد اتبعا ا اات الدراسا ا ااة
المنهجياااة االساااتقرائية للتوصااال إلاااى المباااادئ المتعلقاااة بالعاطفاااة األسااارية ،مااان خاااالل
اسا ااتطالع اْيا ااات الكريما ااة والرجا ااوع إلا ااى كتا ااب التفسا ااير المعتم ااادة .ويمك ااان عا اار
أه اام مب ااادئ العاطف ااة األس اارية المس ااتنبطة مااان آي ااات الق اارآن الك ااريم مااان خاااالل النقاااا
التالية:
 .1المبا ا ااادئ المتعلقا ا ااة بالعاطفا ا ااة با ا ااين الا ا اازوجين :بينا ا اات الدراسا ا ااة أن عاطفا ا ااة
المحب اااة والما ااودة با ااين الا اازوجين ها ااي أسا اااس فا ااي العالقا ااة الزوجيا ااة ،ويا اانعك

أثرها ااا

علا ااى با اااقي العالقا ااات األس ا اارية ،وتقلا ااب العاطفا ااة يج ا ااب أن ال يخا اال بمبا اادأ العدال ا ااة
واالحتا اارام المتبا ااادل با ااين الا اازوجين ،يجا ااب أن يقا اااوم الزوجا ااان ما ااا يعتا اار

للعاطفا ااة

الزوجيااة ماان كااره ،ور ااجر ،فقااد تكااون الزوج ااة التااي كرههااا مص اادر ساااعادة لااه ،يج ااب
عا اادم حرما ااان الزوجا ااة م ااان حقوقها ااا بسا اابب التفا اااوت العا اااطفي فا ااي األسا اارة المعا ااددة،
رفااا

اإلساااالم الهج اار الكل ااي للزوج ااة مااان خاااالل إنه اااء العالق ااات األس اارية ما ا بق اااء

عقاااد الزوجياااة ،ويجا ااب أن ياااتم م ااان خاااالل حا اااالت الخاااالل با ااين الزوجاااي والط اااالق
إل ااى محاول ااة اإلر اارار ب اااألوالد ،فحت ااى ما ا إنه اااء العالق ااة الزوجي ااة يبق ااى حق ااا األموم ااة
واألبوة محفويان.
 .2المبا ا ااادئ المتعلقا ا ااة بعاطفا ا ااة األموما ا ااة :بينا ا اات أن األموما ا ااة عاطفا ا ااة فطريا ا ااة،
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وأقااوى ح اااالت العاطفااة ه ااي العاطفااة ب ااين األم وولاادها س ااواء كااان َك اار ًا أم أنثااى ،كم ااا

أن الا اادور األكبا اار فا ااي مجا ااال التربيا ااة عموماا ا ًا والتربيا ااة العاطفيا ااة فا ااي األسا اارة بشا ااكل
خاص ،هو دور األم يليه دور األب ،والمرأة التي تقوم بدور األم هي بمنزلة األم.
 .3المب ا ااادئ المتعلق ا ااة بعاطف ا ااة األب ا ااوة :بين ا اات الدراس ا ااة أن عاطف ا ااة األب ا ااوة ه ا ااي
كاااذلق عاطفا ااة فطريا ااة ،ويجاااب علا ااى م ااان يتا ااولى مساااؤولية رعايا ااة اليتا اايم أو كفالتا ااه أن
يقا ااوم مقا ااام األب م ااان الجا ااانبين العا اااطفي والما ااادي .يجا ااب أن ال تقا ااف عاطفا ااة األبا ااوة
أما ااام تحقي ا ا العدال اااة وأواما اار اه تعا ااالى ،وإَا ابتلا ااي أحا ااد الوال ااادين بمصا اايبة فا ااي ابنا ااه،
بسااابب موتاااه ،أو فقداناااه ،أو مرراااه ،عليا ااه أن يرفا ا بنفساااه ،وأن يحااااول ،أن ال يجعا اال
آالم هاااذه المص اايبة تض اار ب ااه .عاطف ااة األب ااوة يمكااان تختف ااي وتتح ااول إل ااى قس ااوة ،إَا م ااا
تدخلت فيها عوامل الشر في البيئة االجتماعية الفاسدة أو نتيجة الجهل.
 .4المبا ااادئ المتعلقا ااة بعاطفا ااة األخا ا ّاوة :بينا اات الدراسا ااة أن البيئا ااة األسا اارية التا ااي

تساا ااودها أجاا اازاء التاا ااوازن العاا اااطفي ،ساا ااتتحول فيهاا ااا عاطفاا ااة المحباا ااة والتقاا اادير إلاا ااى
ساااالوكيات ماااان التعا اااون واإليثا ااار .وبالمقابا اال فاا ا ن اإلخااااالل با ااالتوازن العا اااطفي با ااين
اإلخوة يتسبب بمظاهر العدوان بينهم.
المراج
األصا اافهانى ،أبا ااو القاسا اام الحسا ااين با اان محما ااد المعا اارول بالراغا ااب األصا اافهانى (،)1108 502
تفس ا ا ااير الراغ ا ا ااب األص ا ا اافهاني ،تا ا ا ا  ،محم ا ا ااد بس ا ا اايوني ،كلي ا ا ااة اْداب جامع ا ا ااة طنط ا ا ااا،
.1999 1420

األلوس ا ااي ،ش ا ااهاب ال ا اادين الس ا اايد محم ا ااود ( ،)1853 1270رو المع ا اااني ف ا ااي تفس ا ااير الق ا اارآن
العظ اايم والس ااب المث اااني ،تا ا  ،محم ااد األم ااد وعم اار الس ااالمي ،بي ااروت ،دار إحي اااء الت ااراث
العربي.1999 ،

الب َجير ِما ا ااي ،سا ا االيمان با ا اان محما ا ااد با ا اان عما ا اار ( ،)1806 1221تحفا ا ااة الحبيا ا ااب علا ا ااى شا ا اار
أ
يَ ّ
الخطيب ،دار الفكر،1995 1415 ،

البخا اااري ،محما ااد با اان إسا ااماعيل ،الجا ااام المسا ااند الصا ااحي المختصا اار ما اان أما ااور رسا ااول اه
صلى اه عليه وسلم وسننه وأيامه ،بيروت ،دار طوق النجاة2001 1422 ،ا.

البغ ااوي ،أب ااو محم ااد الحس ااين ب اان مس ااعود (  ،)1117 510مع ااالم التنزي اال ف ااي تفس ااير الق اارآن،
ت  ،محمد عبد اه النمر،دار طيبة للنشر والتوزي .1997 1417 ،
البيهقا ااي ،أبا ااو بكا اار أحما ااد ،شا ااعب اإليما ااان ،ت ا ا  ،عبا ااد العلا ااي حاما ااد ،الريا ااا
2003
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 :مكتبا ااة الرشا ااد،

محمد جابر ثلجي
الثع ااالبي أب ااو زي ااد عب ااد ال اارحمن ب اان محم ااد ب اان مخل ااول (  ،)1470 875الج ااواهر الحس ااان ف ااي
تفسا ااير القا اارآن ،ت ا ا  ،محما ااد معا ااو

 -عا ااادل عبا ااد الموجا ااود،بيروت:دار إحيا اااء التا ااراث

العربي،1997 1418 ،

الثعلبا ااي ،أحما ااد با اان محما ااد با اان إبا ااراهيم أبا ااو إسا ااحاق ( ،)1036 427الكشا ااف والبيا ااان عا اان
تفسا ا ااير القا ا اارآن ،ت ا ا ا  ،أبا ا ااو محما ا ااد با ا اان عاشا ا ااور،بيروت ،دار إحيا ا اااء التا ا ااراث العربا ا ااي،
،2002 1422
الثااوري ،أبااو عبااد اه ساافيان باان سااعيد باان مسااروق ( ،)777 161تفسااير الثااوري ،بيااروت :دار
الكتب العلمية،1983 1403 ،

الجااابر ،مااال اه عبااد اه ،المنهاااج القرآنااي فااي تقااويم العاطفااة تجاااه األه ال والعشاايرة،
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة قطر.2016 ،
اب ا اان ج ا اازي ،أب ا ااو القاس ا اام محم ا ااد ب ا اان أحم ا ااد ب ا اان محم ا ااد ب ا اان عب ا ااد اه ،الكلب ا ااي الغرن ا اااطي
( ،)1340 741التسا ا ا ا ااهيل لعلا ا ا ا ااوم التنزيا ا ا ا اال ،بيا ا ا ا ااروت ،دار األرقا ا ا ا اام با ا ا ا اان األرقا ا ا ا اام،
.1995 1416
الجوارن ااة ،علاااي مااانهج التربياااة الوجداني ااة مااان منظاااور إساااالمي :دراس ااة مقارناااة ،رساااالة دكتاااوراة
غير منشورة ،جامعة اليرمو .2014 ،

الجياا اااني ،محماا ااد باا اان عباا ااد اه الطاا ااائي أباا ااو عباا ااد اه ،جماا ااال الاا اادين ( ،)1273 672إكماا ااال
األعالم بتثلي

الكالم ،ت  ،سعد الغامدي.1984 1404 ،

ابا اان أبا ااي حا اااتم ،عبا ااد الا اارحمن با اان محما ااد التميما ااي (ت .)938 327 :تفسا ااير القا اارآن العظا اايم.
ت  .أسعد الطيب .2 : ،مكة المكرمة ،مكتبة نزار مصطفى الباز.1998 1419 ،
الحاكم ،محمد ،المستدر على الصحيحين ،بيروت،:دار الكتب العلمية،1990 ،
حقي ،إسماعيل ( ،)1715 1127رو البيان ،مجلد ،2،بيروت ،دار الفكر،2010 ،
حوى ،سعيد ( ،)1986 1409األساس في التفسير ،القاهرة :دار السالم.2003 1424 ،
ّ

الحيا اااري ،محما ااود" ،التربيا ااة الوجدانيا ااة للطفا اال :ر يا ااة إسا ااالمية" ،المجلا ااة األردنيا ااة فا ااي العلا ااوم
التربوية ،مجلد ،5،عدد.369-357 ،2009 ،4 ،
أب ا ااو حي ا ااان ،محم ا ااد ب ا اان يوس ا ااف ب ا اان عل ا ااي ب ا اان يوس ا ااف ب ا اان حي ا ااان أثي ا اار ال ا اادين األندلس ا ااي (
 ،)1344 745البحا اار المحا اايط فا ااي التفسا ااير ،تاا ا  ،صا اادقي محما ااد جميا اال ،بيا ااروت ،دار
الفكر.1999 1420 ،

الخ ااازن ،علاااي بااان محماااد بااان إباااراهيم ( ،)1325 725لب اااب الت ويااال فاااي معااااني التنزيااال ،تا ا ،
عبدالسالم محمد علي شاهين ،بيروت ،دار الكتب العلمية.2004 ،
العساااقالني ،أحم ااد ب اان عل ااي ب اان حج اار أب ااو الفض اال ،ف اات الب اااري ش اار ص ااحي البخ اااري ،تا ا ،
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محمد عبد الباقي ،بيروت :دار المعرفة.)1959 1379 ،
محما ااد مرتضا ااى ( ،)1790 1205تا اااج العا ااروس ما اان جا ااواهر القا اااموس ،دار الهدايا ااة،
الزبيا اادي،
ّ
(ب.ت).

الزمخشاااري ،أباااو القاسااام محماااود بااان عمااارو بااان أحماااد (  ،)1143 538الكشاااال عااان حقاااائ
غوام

التنزيل ،2: ،بيروت :دار الكتاب العرب.1986 1407 ،

آل سا ااعدي ،أبا ااو عبا ااد اه عبا ااد الا اارحمن (  ،)1956 1376بهجا ااة قلا ااوب األبا اارار وقا اارة عيا ااون
األخي ااار ف ااي ش اار جواما ا األخب ااار ،تا ا  ،عب ااد الك ااريم ال اادريني ،الري ااا

 :مكتب ااة الرش ااد

للنشر والتوزي .2002 1422 ،
الس ااهلي ،عب ااداه" ،مع ااالم التربي ااة الوجداني ااة ف ااي س ااورة اإلنس ااان" ،مجلا اة التربي ااة جامع ااة األزه اار،
عدد.173-149 ،2012 ،147 ،
ساااالم ،يحياااى ( 815 200ا اا) ،تفساااير يحياااى بااان ساااالم ،تا ا  ،هناااد شااابلي ،بياااروت ،دار الكتاااب
العلمية.2004 1425 ،
محم ا ااد مت ا ااولي (  ،)1997 1418تفس ا ااير الش ا ااعراوي ،الق ا اااهرة ،مط ا اااب أخب ا ااار

الش ا ااعراوي،

اليوم.1991 ،
الصا ااابوني ،محما ااد علا ااي ،صا اافوة التفاسا ااير ،القا اااهرة ،دار الصا ااابوني للطباعا ااة والنشا اار والتوزي ا ا ،
.1997 1417

الطبااري ،محمااد باان جرياار باان يزيااد باان كثياار باان غالااب اْملااي أبااو جعفاار ( ،)923 310جااام
البيان في ت ويل القرآن ،ت ،أحمد محمد شاكر ،مؤسسة الرسالة.2000 1420 ،
ابا اان عا ااادل ،أبا ااو حفا ااص سا ااراج الا اادين عما اار بااان علا ااي با اان عا ااادل الحنبلا ااي الدمشا ااقي النعما اااني
( ،)1373 775اللب ا اااب ف ا ااي علا ااوم الكت ا اااب ،تاا ا  ،ع ا ااادل أحما ااد عب ا ااد الموجا ااود وعل ا ااي
محمد معو

 ،بيروت ،دار الكتب العلمية.1998 1419 ،

اب اان عاش ااور ،محم ااد الط اااهر ،تحري اار المعن ااى الس ااديد وتن ااوير العق اال الجدي ااد م اان تفس ااير الكت اااب
المجيد ،تون  ،الدار التونسية للنشر.1984 ،
فخ ا اار ال ا اادين ال ا اارازي ،أب ا ااو عب ا ااد اه محم ا ااد (  ،)1209 606مف ا اااتي الغي ا ااب،

 ،2 ،بي ا ااروت،

دار إحياء التراث العربي.1999 1420 ،

القا اااري ،أبا ااو الحسا اان نا ااور الا اادين الما ااال الها ااروي ،مرقا اااة المفا اااتي شا اار مشا ااكاة المصا ااابي ،
بيروت :دار الفكر،2002 1422 ،
ابااان كثيا ار ،أباااو الفاااداء إساااماعيل بااان عمااار ( ،)1372 774تفساااير القااارآن العظااايم ،تا ا  ،محماااد
شم

الدين ،بيروت ،دار الكتب العلمية1999 1419 ،ا

مجي ا اار ال ا اادين ،اب ا اان محم ا ااد العليم ا ااي المقدس ا ااي الحنبل ا ااي ( ،)1521 927ف ا اات ال ا اارحمن ف ا ااي
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محمد جابر ثلجي
تفسير القرآن ،ت  ،نور الدين طالب ،دار النوادر.2009 1430 ،
أب ااو مص ااطفى ،ع ااالء ال اادين ،مع ااالم التربي ااة الوجداني ااة ف ااي الق اارآن الك ااريم والس اانة النبوي ااة ،رس ااالة
ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية بغزة.2009 ،
مصطفى ،إبراهيم وآخرون ،المعجم الوسيط ،القاهرة ،مجم اللغة العربية ودار الدعوة،

ابا اان منظا ااور ،محما ااد با اان مكا اارم األنصا اااري الرويفعا ااى اإلفريقا ااى ( ،)1311 711لسا ااان العا اارب،
بيروت ،دار صادر.1993 1414 ،
مقات اال ،اب اان ساااليمان أب ااو الحس اان البلخاااى (  ،)767 150تفس ااير مقات اال ،تا ا  ،عب ااد اه محماااود
شحاته ،بيروت ،دار إحياء التراث.2002 1423 ،

الواح اادي ،أب ااو الحس اان عل ااي ب اان أحم ااد النيس ااابوري ( ،)1075 468الوس اايط ف ااي تفس ااير الق اارآن
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