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 ملخص البحث:

أدب لكتاب هللا سبحانه حيث يناقش هذا البحث دراسة قرانية في إطار التفسير الموضوعي 

كما جاء في القران الكريم، فهو يسلط الضوء على هذا  إعراض النبي صلى هللا عليه وسلم

عراضه يتناسب مع حال إالخلق العظيم عند النبي عليه السالم مع أمثلة توضيحية، فقد كان 

 .المعرض عنهم

 

 

  Research Summary , 

This research is a base in Quranic studies , which discuses  " the politeness of 

reluctance of the prophet Mohammed  peace be upon him" as presented in the Holy 

Quran .  thus it sheds light on this  civility, the people whom the prophet was reluctant 

to , the different  shapes  of politeness at  reluctance , the  boundaries of this 

politeness  and a Quranic example  of it .   
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

والصالة والسالم على رسوله المبعوث  بشرعه المبين، الذي أدب نبيه الحمد هلل رب العالمين     
، وصلوات والجاهلين ا للمعرضين عن المشركينس  اونبر   والمؤدبين، للمربين قدوةو  ،للعالمين رحمة  
 يوم الدين إلىبإحسان  ،بأدبهم تحلىنهجهم و  اتبع ومن  ،وأصحابه أجمعينوسالمه على آله  اهلل

 أما بعد: 

الرفيعة، ل اآلداب و أص يجده قد تضمننظرة المتدبر  القرآن الكريم الناظر في فإن           
القرآن الكريم  ضر  ع  ت   كما وُيلحظ جلي ا .والقيم العالية، وهو أساس الفضائل السامية واألخالق

،  فيذكر أدبه وتأديبه من قبل ربه  الرسل واألنبياء ومنهم خاتم الرسل محمد للحديث عن 
.  فقد جاء األمر الرباني للرسول   باإلعراض عن أصناف عديدة من الناس من خالل

ليتم  (أدب إعراض النبي محمد   بـ) الموسومهذا البحث  فجاءمواقف ومقامات  مختلفة . 
، التركيز فيه على دراسة األبعاد والمضامين األدبية واألخالقية لإلعراض المحمود لرسول اهلل 

وكيف  التأديب الرباني لرسوله وليكشف عن أدب قرآني عظيم، فيتجلى لقارئ كتاب ربنا 
، ومقدار وحسن التعاطي ، على نحو يظهر رقي الذوق يوجهه إلى خير اآلداب والفضائل،

، فكار والمواقف  المنافية لدينناواأل العقائد والتصوراتذوي  كمة في التعامل مع األشخاص منالح
   .معينة مقاماتو  مواقف في بل ومع المسلمين أنفسهم

في مختلف مراحل الدعوة   إن تعدد اآليات التي تسلط الضوء على إعراض النبي محمد      

 ااإلسالمية  تدعونا للوقوف والنظر مليا في فقه هذا األدب العظيم؛ ليكون من خالل ذلك زاد  

للدعاة والمربين،  فكان العزم على خوض غمار هذا البحث وفق منهجية التفسير  اوسند  

ما له عالقة الموضوعي ، وقد تمت االستعانة بكتب التفسير واللغة واألخالق والتهذيب و

 بموضوع هذا البحث.

، وقد قسم إلى تمهيد، وأربعة مباحث،  وقد كان هذا البحث بعنوان: أدب إعراض النبي محمد 

 وخاتمة على النحو اآلتي:

 وفيه معنى األدب واإلعراض في اللغة واالصطالح والسياق القرآني ونظائر التمهيد:

 اإلعراض في القرآن الكريم.

 في ضْوء القرآن الكريم. ُمْعر ض عنهم من النبي محمد : الالمبحث األول
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 .من خالل القرآن الكريم  صور أدب إعراض النبي محمد  : المبحث الثاني

ْوء القرآن الكريم.  النبي محمد إعراضأدب ضوابط  ثالث:ال مبحثال  في ض 

 خالل حادثة اإلفك.من  في القرآن الكريم  النبي محمد عراضإ وذج ألدبنم رابع:ال مبحثال

 : وفيها أهم وأبرز النتائج.الخاتمة

وتوفيقه،  وختاما: فهذا جهد المقلين، فما كان فيه من حق وصواب فمن فضل اهلل         
 وما كان فيه من خطأ فمن النفس الخطَّاءة ومن الشيطان، ونستغفر اهلل تعالى، ونسأله 

اإلخالص في القول والعمل والسر والعلن، وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد والحمد هلل رب 
 العالمين.

 تمهيد

ونظائر  ،وفيه معنى األدب واإلعراض في اللغة واالصطالح والسياق القرآني 
 :اإلعراض

 أوال: اأَلدب في اللغة:

وقد يكون في المكارم وحسن : عيأتي األدب في اللغة بعدة معان هي: الدعوة واالجتما       
. ومن العلماء من ف رَّق؛ 2، وقد يستخدم األ ْدب بسكون الدال في الدعوة إلى الطعام1األخالق

 . 4. ومن معانيه: "الظرف وحسن التناول"3فجعل المأ ُدبة دعوة للطعام، والمأ د بة لأل د ب

                                                           
 1مج. ط15.لسان العربهـ: 711انظر: ابن منظور، أبو الفضل،  جمال الدين محمد بن مكرم اإلفريقي المصري. ت:  1

جواهر  تاج العروس منهـ: 1205(. والزبيدي، محمد مرتضى الحسيني. ت:1/206بيروت: دار صادر.. )
 (.2/12مج . تحقيق: مجموعة من المحققين. بدون ط. دار الهداية. )40.القاموس

سالم محمد مج. تحقيق: عبد ال 6. معجم مقاييس اللغةهـ: 395انظر: ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا ت:  2
هـ: 573(. واليماني، نشوان بن سعيد الحميري. ت:1/74م. )1999 -هـ1420لبنان: دار الجبل.  -. بيروت2هارون. ط

مج. تحقيق: أ.د. حسين بن عبد اهلل العربي، أ. مطهر بن علي اإلرياني، 12.شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم
(. والفيروزآبادي، محمد بن يعقوب. 1/211م. )1999-هـ1420لفكر. . بيروت: دار ا1د. يوسف محمد عبد اهلل. ط

 (.75مج.  بدون ط. بيروت: مؤسسة الرسالة. )ص:1. القاموس المحيطهـ: 817ت:

 (.2/13. )تاج العروسانظر: الزبيدي:   3

 (.75. )ص:القاموس المحيط(. والفيروز آبادي: 1/206) لسان العربابن منظور:   4
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: أ ِدْيٌب ُمؤ دَّب" ويأتي بمعنى الترويض والتذليل: قال األزهري: "ويقال للبعير ، قال 5إذا ِرْيض  ُوذلِّل 
:  ُمز اِحُم الُعق ْيِلي 

نْجران  ت ْصِريف  األ ِدْيِب المذ لَِّل" اِلٍج              و  ْفن  النَّو ى ب ْين  ع  رِّ "و ُهنَّ ُيص 
6 

 .11والع ج ب 10. وبمعنى االمتالء9. والكثرة8والعقوبة 7ويأتي بمعنى العلم
 هذه المعاني أنها تحمل في طياتها  معنى: الحركة والتفاعل واالنتقال. ُيلحظ من      

 ثانًيا: األدب في االصطالح:

. وعرَّفه 12قال ابن قيم الجوزية في تعريف األدب إنه:"اجتماع خصال الخير في العبد"       
ر . وذك13الجرجاني بقوله: "األدب: عبارة عن معرفة ما يحترز به عن جميع أنواع الخطأ"

المناوي والكفوي: "أن األدب: رياضة النفس ومحاسن األخالق، ويقع على كل رياضة محمودة 
ق:" األدب هو: التحلي 14يتخرج بها اإلنسان في فضيلة من الفضائل" . وقال صاحب فتح الخالا

بأحسن صفات الكمال، والتخلي عن الرذائل والبعد عن النقائص بحيث يكون اإلنسان في جميع 

                                                           
(. عزاه 2/15(. والزبيدي: تاج العروس )1/206وابن منظور: لسان العرب. ) (.14/147األزهري: تهذيب اللغة. )  5

 (، ولم أقف على الديوان.7صفحة ) (، إلى ديوان ُمز اِحُم الُعق ْيِلي  6/544) (المعجم المفصل في شواهد العربية)صاحب 
 منظور، وابن (14/147) : تهذيب اللغة.األزهري  6

المصباح المنير هـ: 770(. والفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقري. ت:1/206. )لسان العربانظر: ابن منظور:   7
(.  والفيروز آبادي: 1/9مج. بدون ط. بيروت: المكتبة العلمية، دار الكتب العلمية. )1 في غريب الشرح الكبير للرافعي.

 (.2/12) العروستاج (. والزبيدي: 75)ص:القاموس المحيط 
 (1/9. )المصباح المنيرالفيومي: انظر:   8

 (.75: )ص: القاموس المحيط(.  والفيروز آبادي: 1/207: )لسان العربانظر: ابن منظور:   9
 (.2/13: )تاج العروسانظر: الزبيدي:   10
 (.2/13) تاج العروس(. والزبيدي: 1/207: )لسان العربانظر: ابن منظور:   11

ياكهـ: 751ابن القيم، أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي. ت  12  مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وا 
مج. راجع النسخة وضبط أعالمها: لجنة من العلماء بإشراف الناشر. بدون ط. القاهرة: دار الحديث. 3. نستعين

(2/391.) 

. بيروت: دار الكتاب 1مج: تحقيق: إبراهيم األبياري. ط1: تعريفاتالهـ: 816الجرجاني، علي بن محمد بن علي. ت:  13
 (.29م. )ص:1984 -هـ1405العربي. 

مج. تحقيق: د.محمد رضوان الداية. 1. التوقيف على مهمات التعاريفهـ: 1031المناوي، محمد عبد الرءوف: ت:   14
(. وانظر: الكفوي، أبا البقاء أيوب بن 44:م. )ص1980-هـ1410. بيروت، دمشق: دار الفكر المعاصر، دار الفكر. 1ط

مج: تحقيق عدنان درويش ومحمد 1. الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغويةهـ: 1094موسى الحسيني. ت:
 (.65م. )ص:1998-هـ1419المصري. بدون ط، بيروت: مؤسسة الرسالة. 
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عامالته في المجتمع اإلنساني على مقتضى العقل الكامل  والذوق السليم فال يصدر أحواله وم
 .15منه ما يوجب الذم واللوم وال يقع منه ما يخل بشرفه أو يحط من قدره"

مطلوب  فيالحظ إن األدب يتحقق من خالل االتصاف بالمكارم والتحرز من الرذائل وهذا      
ن قلة األدب  باإلنسان للخيرية والسمو النفسي،منه الوصول  ؛ ألن الغايةفي كل أحوال اإلنسان وا 

تحط من القدر، وتخل بالشرف، وتلحق المذمة واللوم. ومع تضمن هذه التعريفات لهذه المعاني 
 .المشار إليها إال أنها ال تخلو من مقال عموما  

 امانع   اوالتعريف الذي يمال إلى ترجيحه واختياره هو تعريف ابن قيم الجوزية ألنه يبدو جامع       
حيث استخدم كلمة )اجتماع( وهي لفظة تدل على التحصل والتوصل. كما إنه استخدم عبارة 
)خصال الخير( فإذا اجتمعت خصال الخير، فهذا يعني تحقق مفهوم الشمول واالستغراق لمعنى 

نه قال: )في العبد(، ويفهم من هذا التعبير معنى ال خير وعندها يوصف اإلنسان بأنه مؤدب وا 
األصالة واالستقرار حتى يصير ُخلق ا، عالوة على أنه يتسم باإليجاز في اللفظ والغنى والخصوبة 

 في المعنى وهذا خير الكالم.
 ثالثًا: اإلعراض في اللغة:

وبمعنى التولي  16عراض فيأتي بمعنى إشاحة الوجه وتنحيتهتعددت المعاني اللغوية لإل       
دا  ويعني 17واإلضراب إذا عدي بـ)عن(  ْيد" 18الص   .21.واإلشراف20والظهور والبروز19والح 
قال المطرزي:"ولقد أ ْعر ضت المسألة أي جئت : والتوسع في األمر22ويعني أيضا الِخْلقة العريضة

 . 24ْعر ض ت الِقْرف ة"وفي الم ث ل : "أ   ،23بها واسعة  عريضة "

                                                           
ق في مكارم األخالقالدجوي، محمد سعيد:   15 سوريا: دار  -. دمشق2عبد الرحيم مارديني. ط: تحقيق: فتح الخالا

 (.3م. )ص:1997 -هـ1418المحبة. 

 (.6/515) تاج العروسانظر: الزبيدي:   16
مج: تحقيق: محمد أديب عبد الواحد جمران. 1. غريب القرآنهـ: 330انظر: السجستاني، أبو بكر محمد بن عزيز، ت   17

هـ: 502لراغب األصفهاني، أبا القاسم الحسين بن محمد. ت:(.وا111م. )ص: 1995-هـ1416بدون ط دار قتيبة. 
مج. راجعه وقدم له: وائل أحمد عبد الرحمن. بدون ط . مصر: المكتبة التوفيقية. 1 المفردات في غريب القران.

مج. تحقيق: 6. لطائف الكتاب العزيز بصائر ذوي التمييز فيهـ: 817(. والفيروز آبادي، محمد بن يعقوب. ت:333)ص:
 (.2/402. )المصباح المنير(. والفيومي: 4/44لبنان: المكتبة العلمية.) -األستاذ محمد علي النجار. بدون ط. بيروت

(. 7/182. )لسان العرب(. وابن منظور: 178)ص: مختار الصحاح.(. والرازي: 1/272) : العين.انظر: الفراهيدي  18
 (.834. )ص:القاموس المحيطوالفيروز آبادي: 

مج. 11.المحيط في اللغةهـ: 385الطالقاني، أبو القاسم إسماعيل بن عباد بن العباس بن أحمد بن إدريس. ت:  انظر:  19
 (.1/206م. )1994 -هـ 1414لبنان: عالم الكتب.  -. بيروت1تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسين. ط

 (.2/402) المصباح المنير.انظر: الفيومي:   20

معجم األفعال هـ: 1420(. والِمْلي اِني، موسى بن محمد األحمدي.ت: 7/182) عرب.: لسان الانظر: ابن منظور  21
 (. 233م. )ص:1977هـ1397. 1مج. ط1: المتعدية بحرف
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والمعنى؛ أي اتسعت، وهو مثل ُيضرب لمن يتوسع في توجيه التهمة لجهة ما، كقبيلٍة  
 .26 :.ومن معانيه النسيان25بأ ْسِرها

 ويلحظ مما سبق أن ُجلا هذه المعاني اللغوية الواردة يجمعها قاسم االنصراف والبعد عن الشيء.  
 

 رابًعا: اإلعراض في االصطالح:
عراف السمعاني اإلعراض بقوله: "اإلعراض صرف الوجه عن الشيء، أو إلى من هو         

 . وقال الكفوي: "اإلعراض: االنصراف عن الشيء 27أولى منه، أو إلذالل من يصرف عنه الوجه"
 .29. قال ابن عاشور: "اإلعراض: عدم االلتفات إلى الشيء بقصد التباعد عنه"28بالقلب"
قيل في معنى اإلعراض أنه يعني: االنصراف عن الشيء إما بإشاحة الوجه يستخلص مما      

ما بانصراف القلب، وهذه صورة نفسية معنوية.  أو الجسم، وهذه صور حسية لإلعراض وا 

 وبناء على هذا الفهم فإن ما قاله ابن عاشور في تعريف اإلعراض يبدو راجحا ، ذلك        

لمعنى اإلعراض؛ فقد يرد مصطلح اإلعراض في مقام الرفض ألنه التعريف األشمل واألجمع 
للهداية؛ وهذا الغالب في التعبير القرآني وقد يرد هذا المصطلح في مقام األدب والترفع عن 
اللغو والخوض، وعبارة ابن عاشور تستوعب المقامين وتشمل صورتْي اإلعراض الحسية 

 والمعنوية والمقام األخير هو موضوع هذا البحث.

 خامًسا: اإلعراض في َضْوء السياق القرآني
وثالثون  إحدىومشتقاتها في القرآن الكريم )أعرض(  إن عدد السور التي وردت فيها صيغة

ومشتقاتها في القرآن الكريم واحٌد وخمسون موضع ا )أعرض(سورة، وعدد مرات ورود صيغة

                                                                                                                                                                      
القاموس (. والفيروز آبادي: 7/4498. )شمس العلوم(. وانظر:اليماني: 4/270. )مقاييس اللغة ابن فارس:  22

 (.834)ص: المحيط.

 (. 2/53. )المغربالمطرزي:   23
 -هـ1408لبنان: دار الفكر. -مج. بدون ط. بيروت2. جمهرة األمثالهـ: 382العسكري، الشيخ األديب أبوهالل.ت:   24

 (. 1/159م. )1988

 (.18/430. )تاج العروس(. والزبيدي: 7/185. )لسان العربانظر: ابن منظور:   25

مج. بدون ط. دار الفكر. 1. أساس البالغةهـ: 538مي، ت:انظر: الزمخشري، أبو القاسم، محمود بن عمر الخوارز    26
 (.234. )ص:معجم األفعال المتعدية بحرف(. والِمْلي اِني: 414م. )ص:1979 -هـ1399

مج. تحقيق: ياسر بن 6. تفسير السمعانيهـ: 489السمعاني، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار. ت:  27
 (.3/235م )1997 -هـ 1418الرياض.  -. السعودية: دار الوطن1طإبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم. 

 (.28. )ص:الكليات الكفوي:  28
مج.  بدون ط. تونس: دار سحنون للنشر والتوزيع. 30 : التحرير والتنوير.هـ1284ابن عاشور، محمد الطاهر. ت:  29

 (.5/108م. )1997 -هـ1418
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من خالل خمسين آية منها سبع وثالثين آية مكية وثالث عشرة آية مدنية. كما إن 
 المقصودين بصيغة اإلعراض موزعون على واحٍد وخمسين موضع ا في القرآن الكريم 

إنَّ صيغة )اإلعراض( ومشتقاتها وردت في عدد من السور ُيشكل قريب ا من  والمالحظ    
ن أكثر نسبة لورود صيغة اإلعراض بمشتقاتها كانت في ربع عدد سور القرآن الكريم ، وا  

السور واآليات المكية مما يشير إلى طبيعة تلك المرحلة؛ من حيث موقف المشركين الرافض 
في التعامل مع نفوس وقلوب أ ِلفت  والُمْعِرض عن الدين الجديد ومن حيث طريقة الرسول 
م مدخال  وسبيال  للولوج إلى القلوب الوثنية، فكان إعراض الرسول عليه الصالة والسال

ا لفتيل المواجهة المادية مع الجاهلية في تلك المرحلة الدقيقة من الدعوة  المشركة، ونزع 
اإلسالمية، وفي الوقت نفسه يدلل على أن المرحلة المكية التي سبقت قيام دولة اإلسالم 

عداد للنواة الصلبة من المسلمي ن الذين قامت على كواهلهم دولة كانت مرحلة تربية وتأديب وا 
 اإلسالم فيما بعد. 

ويلحظ كذلك انقسام المعرضين إلى مجموعتين أساسيتين هما:المؤمنون: سواء أكانوا رسال   
 وأفراد ا.  والكافرون:  من مشركين في مكة، ومن يهود ومنافقين في المدينة.

إعراض العصيان، وذلك  والذي يظهر عند إطالق مصطلح اإلعراض يكون المتبادر للذهن
 راجع إلى أن أكثر اآليات التي تتحدث عن اإلعراض كانت بهذا الخصوص.

 سادًسا: معاني اإلعراض في القرآن الكريم:

وتصريفاتها في السياق القرآني، وفيما يأتي  )أعرض( تعددت المعاني التي وردت للفظ     
ء، وعدم االلتفا 30عرض هذه المعاني وهي: ترك المجالسة ، وترك المجادلة 31ت واإلصغا

ة ، والسكوت وعدم النفع 34، والصفح33،  والترفع عن المسافهة32والمراجعة والخصوم
 .والتغافل38، وقلة المحادثة والمؤانسة37، والكف عن التعيير36، واالمتناع عن الحكم35واإلعطاء

                                                           

 .68سورة األنعام، اآلية: چ  جئ  حئ  مئ  ىئ ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی  ی چ  قال تعالى:  30
 .55سور القصص، اآلية:  چڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  چ  قال تعالى:  31
 .76سورة هود، اآلية:  چ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ قال تعالى:   32
              .199سورة األعراف، اآلية:  چڃ  چ  چ  چ  قال تعالى:  33
 .81سورة النساء، اآلية:  چ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ قال تعالى:  34
 .28سورة اإلسراء، اآلية:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   ڀ  چ قال تعالى:   35

 .42سورة المائدة، اآلية:  چ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿچ قال تعالى:  36

 .16سورة النساء، اآلية:  چ  ڦ  ڦ  ڄ ڦ ڦچ  قال تعالى:  37
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، واإلخالل 44،والغفلة43.والعناد واالستكبار42، والتكذيب واالستهزاء41، والكفر40، والكتمان39
 ، 45بالعهد والميثاق

 سابًعا: نظائر اإلعراض في القرآن الكريم
 أوال:  التولي:

ذا ُعدي بعن لفظ ا أو تقدير ا اقتضى معنى اإلعراض وترك  التولي في اللغة: ل ياُت... أ ْقب ْلُت... وا  "و 
 .46قربه"
اإلقبال، واإلعراض مع اإلدبار والبعد، وكما ن للتولي في اللغة معنيين: هما: إ :وزبدة القول    

 .47قال الراغب:"قد يكون بالجسم، وقد يكون بترك اإلصغاء واالئتمار"

ع رَّفه المناوي بقوله: "التولي: اإلعراض المتكلف بما يفهمه التفعل، ذكره  التولي في االصطالح: 
ن اختلفت األلف. 48الحرالي . وقيل: التولي يكون 49اظوقيل: التولي واإلعراض بمعنى واحد وا 
. فالمتولي والمعرض بينهما نقطة التقاء؛ هي ترك المنهج 51، واإلعراض يكون بالقلب50بالجسم

                                                                                                                                                                      

 .128سورة النساء، اآلية:   چٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ  قال تعالى: 38
 .3سورة التحريم، اآلية:  چ ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ        ڇ  ڇچ قال تعالى:   39

 .29سورة يوسف، اآلية:  چ  ەئ  ەئ   وئ   وئچ  قال تعالى:  40

 .35اآلية: سورة األنعام،  چىئ  ی         ی             ی  ی  چ  قال تعالى:  41

 .5سورة الشعراء، اآلية:   چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  چ : قال تعالى:  42

 .4سورة فصلت، اآلية:   چٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چ قال تعالى:  43

 .42سورة األنبياء، اآلية:   چہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ قال تعالى:  44
 .83اآلية:  سورة البقرة، چەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  چ   45
 (.548)ص: المفردات.الراغب األصفهاني:   46

 (.548)ص: المفردات.الراغب األصفهاني:   47
 (.216. )ص:التعاريفالمناوي:   48

(. وابن عادل، أبا حفص عمر بن علي الدمشقي الحنبلي. 2/17. )الجامع ألحكام القرآنانظر: القرطبي:   49
تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد مج. 20. اللباب في علوم الكتابهـ. 880ت:

 روح المعاني(. واآللوسي: 2/244م. )1998 -هـ1419لبنان: دار الكتب العلمية.  -. بيروت1معوض. ط
 (.1/108. )فتح القدير(. والشوكاني: 1/310)

: (. وأبا حيان2/17). الجامع ألحكام القرآن(. والقرطبي: 1/517. ): المحرر الوجيزانظر: ابن عطية  50
 (.1/448. )المحيط البحر
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والطريق، وبينهما نقطة افتراق؛ هي أن المتولي أقرب للع ْود والرجوع، وأما المعرض فبحاجة إلى 
ذا اجتمع التولي واإلعراض فذاك م  .52نتهى الذمطلب جديد لُعْسر العودة عليه وا 

( موضع ا وذلك في 233وقد وردت مادة )و ل ي( بمشتقاتها في القرآن الكريم في )       
 .53( آيات205( سورة، من خالل )55)

 ثانًيا: اإِلباء: 
 .55.وشدة االمتناع54يأتي بمعنى؛ الترك اإلباء في اللغة:  

 .56االمتناع مع االختيار""اإلباء : هو :عرَّفه الرازي بقولهاإلباء في االصطالح:  

والذي يظهر أن اإلباء أشدا وأقوى شدة  من اإلعراض ؛ألن معنى اإلباء يعكس مدلول        
ن اقتران اإلباء باالستكبار والكفر والتكذيب، وهي جميع ا مصطلحات مفاهيم  العمق والرسوخ. وا 

 ذات داللة قوية على معنى الشدة والغلبة والتمكن. 

في ثالثة  )أبى ( ومشتقاتها في اثنتي عشرة آية، من خالل ثماني سور،وقد وردت لفظة 
 . 57عشر موضع ا 

 :ثالثًا : الصد  
ل ب ة" 58الصد يعني: العدول واإلعراضالصد  في اللغة:   .59،  ويعني أيضا: "شدة الضحك والج 

رِّالي للصدِّ وهو: "صرف إلى ناحية بإعراض  الصد  في االصطالح: نقل المناوي تعريف الح 
د  هو العدول عن الشيء عن ِقل ى "60وتكره"  . 61. وع رَّفه الكفوي بقوله: "الص 

                                                                                                                                                                      
: اللباب وابن عادل (.1/448. )المحيط : البحروأبا حيان (.2/17. )الجامع ألحكام القرآنانظر: القرطبي:   51

 (.1/310) روح المعاني(. واآللوسي: 2/244. )في علوم الكتاب
: روح (. واآللوسي28. )ص:الكليات والكفوي:(. 2/244. )اللباب في علوم الكتابانظر: ابن عادل:   52

 (.1/310) المعاني.

 (.764)ص: المعجم المفهرس أللفاظ القرآنانظر: عبد الباقي،  53

 (.8/418. )العينانظر: الفراهيدي:   54
 (.14/5).لسان العرب(. وابن منظور: 18)ص: المفردات.(. والراغب: 1/45. )معجم مقاييس اللغةانظر:ابن فارس:  55
 (.28. )ص:الكليات(. وانظر: الكفوي: 216-2/215. )مفاتيح الغيبالرازي :   56
 (.4)ص:  الكريم المعجم المفهرس أللفاظ القرآنعبد الباقي،  57

 (.3/282. )مقاييس اللغة(. وابن فارس: 7/80) العين.انظر: الفراهيدي :  58
 (.7/80. )العين الفراهيدي:  59
 (. 452. )ص: التعاريفالمناوي:   60
 (.28)ص: الكليات.الكفوي:   61
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فالذي يبدو أن الصد نوعان هما: صدا ذاتي نابع من النفس . وصدا من قبل اآلخرين،  ولهذا 
، ووعد بالمنافع على الوجه صور شتى أشار إليها الرازي تتم ثل في ما يأتي: اإليعاد بالمضارا

 .62الترك، والمنع وعدم التمكين

فالصدا واإلعراض يجتمعان في معنى االنصراف والعدول ، ويفترقان في أن الصدو           
يستعمل في مجال صد الناس عن سبيل اهلل، فهو يحمل معاني ذات داللة سلبية . وأما 

 أخذ صفة الحمد أو الذم حسب سياقه وواقعه. اإلعراض فهو سلوك ي
وقد وردت مادة )ص د د ( ومشتقاتها في القرآن الكريم في واحدة وأربعين آية، منها         

عشرون آية مكية، وواحدة وعشرون آية مدنية، من خالل اثنين وأربعين موضع ا، وذلك في ثالث 
 وعشرين سورة. 

 : الَصْدف أو )الُصُدوف(: رابًعا
ْدف بمعنى اإلعراض الشديد الَصْدف في اللغة : ، وبمعنى: العدول عن الشيء، 63يأتي الص 

ْدف هو "الميل في أرجل البعير أو 64وبمعنى: الميل عن الشيء . واألصل المادي في إطالق الصَّ
د ف الذي يخرج من البحر" د ف الجبل أي جانبه، أو الصَّ  .65في الصالبة؛ كص 

ْدف والصدوف: اإلعراض عن اآليات بعد ظهورها  الَصْدف في االصطالح:  ، وقيل هو: 66الص 
 .67"اإلعراض والنفور"

 .68وفسر ابن عاشور الصدف بـ: اإلعراض الشديد
ْدف أقوى في داللته     وقد وردت مادة )ص د  من اإلعراض؛ فهو إعراض ولكن بشدة،والص 

وفيها آيتان،  ،؛ سورة األنعامسورتين هماالكريم في خمسة مواضع من  ف( ومشتقاتها في القرآن
 .   69 وفيها آية واحدة ،وسورة الكهف

 
   

                                                           
 (.14/143. )مفاتيح الغيبانظر: الرازي:   62

 ( .9/187. )لسان العرب(. وابن منظور: 280. )ص:المفرداتانظر :الراغب األصفهاني:   63

 (.9/187. )لسان العرب(. وابن منظور: 7/102. )العينانظر: الفراهيدي:   64

 (.280. )ص:المفرداتالراغب األصفهاني:   65

 (.2/24. ): الكشافانظر: الزمخشري 66

 (.4/135. )البحر المحيطأبو حيان:   67

 (.7/236. )التحرير والتنويرانظر: ابن عاشور:   68

 (.404)ص:  الكريم المعجم المفهرس أللفاظ القرآنعبد الباقي،  69

 



11 
 

 خامًسا : الصفح: 
ْفُح الشيء عرضه وجانبه الصفح في اللغة:  ْنُب والع ْرُض، وص  ف ْحُت 70الصفح يعني : الج  . "وص 

ا عن ذنبه، أو لقيت صفحته متجافي ا عنه أو تجاوزت  عنه أوليته مني صفحة جميلة  ُمْعِرض 
 .71الصفحة التي أ ْثب ت  فيها ذنبه من الكتاب إلى غيرها من قولك تصفاحت الكتاب"

" الصفح في االصطالح: . 72قال أبو علي الجوزجاني "الصفح هو اإلغماض على المكروه
 .73والصفح ترك التأنيب والتثريب، وهو أبلغ من العفو 

عقاب. وفيه معنى الِحْلم والكظم ويستخلص مما سبق أن الصفح فيه معنى التجاوز عن اللوم وال
 والحبس لشهوة االنتقام. كما أن فيه معنى أبلغ من مجرد العفو .

وقد  وردت مادة )ص ف ح ( ومشتقاتها في القرآن الكريم في ثمانية مواضع، من خالل         
  اقترن الصفح بالعفو في كثير منها. 74سبع آيات، وردت في ست سور

 قوله تعالى: يها ذكر الصفحف وردومن اآليات التي 
 والصفح" :لواحديا قال 75چڱ ڳ ڱڳ ڳ ڳ گگچ

 76" وعنقك وجهك صفحة توليه أنك وذلك عنه، أعرضت إذا صفحت،: قولهم مصدر
َعُر:  سادًسا: الصا

َعُر في اللغة:  ع ُر: ميل في العنق وانقالب في الوجه إلى أحد الشقين، والتصعير إمالة  الصا "الصَّ
 .77الخد عن النظر إلى الناس تهاونا من كبر وعظمة كأنه ُمْعِرض"

                                                           
لسان (.  وابن منظور: 3/293. )مقاييس اللغة(. وابن فارس: 285. )ص:المفرداتانظر: الراغب األصفهاني:   70

 (.513-2/512.)العرب

 (.286. )ص:المفرداتالراغب األصفهاني:   71

 ) حقائقالموسوم بـ تفسير السلمي هـ:  412السلمي، أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى األزدي. ت :  72
 ( . 2/43م.) 2001-هـ 1421الكتب العلمية.بيروت: دار  –. لبنان 1مج. تحقيق: سيد عمران. ط2(. التفسير

 التعاريف (. والمناوي:203)ص:معجم مقاليد العلوم. (. والسيوطي: 285. )ص:المفردات انظر: الراغب األصفهاني:  73
 (.203. )ص:الكليات(. والكفوي: 457.)ص:

 (.409)ص:  الكريم المعجم المفهرس أللفاظ القرآنعبد الباقي،  74

 

 5الزخرف:  75
الوسيط في هـ(، 468الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي ، النيسابوري، الشافعي )ت:  76

 –تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت  تفسير القرآن المجيد،
 ( .64/ 4م(، ) 1994 -هـ  1415/ 1لبنان، )ط

 (. 1/829.): العينالفراهيدي  77
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ع ِر: "داء يأخذ البعير فيلوي منه عنقه ويميله"   .78وأصل الصَّ
َعر في االصطالح: ع ر: "هو الصدود واإلعراض بالوجه عن الناس" الصا  79الصَّ

وردت مادة )ص ع ر( في موضع واحد، في آية واحدة، في سورة واحدة هي سورة          
 لقمان، وجاء النهي عن تصعير الخد في وصايا لقمان الحكيم البنه.

 سابًعا: الهجر:
أحدهما على قطيعة وقطع، واآلخر على قيل: "الهاء والجيم والراء أصالن يدل  الهجر في اللغة:
"80شدِّ شيء وربطه" ر  ه ْجر ا ت ر ك  ر و ه ج  ا، مثل أ ْهج  ر في كالمه؛ قال: الُفْحش  أيض   .81. "وه ج 

وعرَّفه المناوي: "الهجر والهجران:  .82واإلعراض" الترك وهو "الهجر:الهجر في االصطالح:
بالقلب... لكن خص شرع ا: بترك الوطن الذي بين  مفارقة اإلنسان غيره إما بالبدن أو باللسان أو

 .83الكفار واالنتقال إلى دار اإلسالم"

 قال عبيد اهلل الخزاعي )من الطويل(: 
دِّ واله ْجِر"  84"س أ ْلُتِك ه ْل للنَّاِقِص الع ْهِد والذي                   ي ُخْوُن ِسوى اإِلْعراِض والص 

ومشتقاتها في القرآن الكريم في واحد وثالثين موضع ا، من  وقد وردت مادة )هـ ج  ر(         
منها المكي ومنها المدني، ولكل داللته بحسب  ،85خالل سبٍع وعشرين آية، في ثماني عشرة سورة

 سببه وسياقه ومعرض وروده.
 (:َذْرُه ترًكاثامًنا: )

 قال الفراهيدي: "والعرب قد أماتت المصدر من ) ي ذ ُر ( والفعل الماضي،  َيَذُر في اللغة:

                                                           
 .(4/456. )لسان لعربانظر: ابن منظور:   78
مج. تحقيق: عبد الرحمن الطاهر 2.تفسير مجاهدهـ: 104مجاهد، أبو الحجاج بن جبر المخزومي. ت:  79

 (.2/505) .محمد السورتي. بدون ط. بيروت: المنشورات العلمية
 (.6/34. )مقاييس اللغةابن فارس:    80

 (.3/342. )األفعالالسعدي:    81
مج. تحقيق: فتحي 1. التبيان في تفسير غريب القرآنهـ: 815الهائم المصري، شهاب الدين أحمد بن محمد. ت:   82

 (.             308م. )ص:1992 -هـ1412. مصر: دار الصحابة للتراث بطنطا.1أنور الدابلوي. ط
 (. 738. )ص:التعاريفالمناوي:    83
مج. تحقيق: كمال 1. أو الظرف والظرفاء الموشىهـ: 325ن يحيى.ت:الوشاء، أبو الطيب محمد بن إسحاق ب  84

 (.2/146م. )1953 -هـ 1372. مصر: مكتبة الخانجي. 2مصطفى. ط

 (.730)ص:  الكريم المعجم المفهرس أللفاظ القرآنعبد الباقي،  85
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 .  86فإذا أرادوا المصدر قالوا: ذ ْرُه ترك ا " ،الحاضر واألمر واستعملته في

( بمشتقاتها في القرآن الكريم في خمسٍة وأربعين موضع ا، من خالل رذ  و وقد وردت مادة )      
، منها ثالث وعشرون سورة مكية، وست سور 87تسع وعشرين سورةثالث وأربعين آية، وردت في 

 .مدنية
 

 المبحث األول

 الكريم في ضْوء القرآن محمد  الُمْعَرض عنهم من النبي      

 المطلب األول: المشركون:
تعددت اآليات الكريمة الداعية إلى اإلعراض عن المشركين ومن ذلك؛ قول اهلل جل         
 .88چٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  چ  وعال:
قال القرطبي: "أي عن االهتمام باستهزائهم وعن المباالة بقولهم، فقد برأك اهلل عما      

وهو يخطو خطوات البداية في الصدع بالدعوة الجديدة،  ،إنه التوجيه الرباني للنبي 89يقولون"
للدين الجديد، والترفَّع بالمضي قدم ا على درب التوحيد، ودعوة الخلق  وهو أمر للنبي محمد 

  عن االنشغال بعبارات االستهزاء والصد من أعداء الدعوة. فهذا تأديب رباني كريم لرسوله 
بأن يرنو ببصره نحو الهدف السامي والغاية العليا وهي تعبيد الخلق لربهم، وتحريرهم من ربقة 

أن ينشغل بما هو أدنى  العبودية واالستخذاء للطاغوت. فمن كانت مهمته كذلك ال ينبغي له
يَّع  في الرد على استهزاء المشركين.      وأصغر، فإن الوقت أثمن من أن ُيض 

 في مواقف كثيرة في خضم دعوة المشركين، قال تعالى: ويتأكد التأديب الرباني للنبي        

 .90 چڑ  ڑ  ک  ک   ک  کگ  گ  گ  گ   ڳڳ  ڳ  ڳ   ڱ  چ 

                                                           
 (.5/282. )لسان العرب(. وانظر: ابن منظور: 8/196. ): العينالفراهيدي  86
 (.748)ص:  الكريم المعجم المفهرس أللفاظ القرآنعبد الباقي،  87

 .94سورة الحجر، اآلية:   88
 (.10/62. )الجامع ألحكام القرآنالقرطبي:   89
 .106سورة األنعام، اآلية:   90
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،  ويلفت أبو السعود االنتباه إلى المناسبة 91قال الطبري: "دع عنك جدالهم وخصومتهم"       
بين األمر باإلعراض عن المشركين وما صدر عنهم بقوله: "لما حكي عن المشركين قدحهم في 

بالثبات على ما هو عليه وبعدم االعتداد بهم وبأباطيلهم؛  تصريف اآليات عقب ذلك بأمره 
على ما أنت عليه من إتباع ما أوحي إليك من الشرائع واألحكام التي عمدتها التوحيد... أي دم 

 .92ال تحتفل بهم وبأقاويلهم الباطلة التي من جملتها ما حكي عنهم آنف ا"
وهذا دفع باتجاه التسامي في التفكير واالهتمام والسلوك واالرتفاع عن أقاويل صغار البشر في  

 تصورات الضيقة.  العقول واألفكار وال
 المطلب الثاني: الجاهلون:

فالمراد من اآلية  ،93 چڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  قال تعالى:     

: "ليس في 95،قال جعفر الصادق 94والمسلمين بحسن العشرة مع الناس الكريمة تأديب النبي 
 . 96القرآن آية أجمع لمكارم األخالق من هذه اآلية"

بالصبر على سوء أخالق الجاهلين، ودعوة إلى التنزه  ففي اآلية الكريمة أمر للرسول       
الحلم والغض  واالستعالء والترفع عن منازعتهم في أقوالهم وأفعالهم الخسيسة، فالمطلوب منه 

 .97عما يسيء وعدم مقابلة السفاهة بمثلها
همال؛ والتهوين من شان ما يجهلون به من قال سيد قطب: "واإلعراض يكون بالترك واإل       

التصرفات واألقوال، والمرور بها مر الكرام، وعدم الدخول معهم في جدال ال ينتهي إلى شيء إال 
ضاعة الوقت والجهد، وقد ينتهي السكوت عنهم واإلعراض عن جهالتهم إلى  الشد والجذب، وا 

                                                           
 (.7/308. )جامع البيانالطبري:   91

 (.3/171. )إرشاد العقل السليمأبو السعود:   92
 .199سورة األعراف، اآلية:   93

 (.9/155. )جامع البيانانظر: الطبري:    94

جعفر الصادق: هو ابن محمد الباقر بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أمه فروة بنت القاسم،   95
ي الفقه والعلم والفضل والجود، يقال: ولد سنة ثمانين، روى عنه عدد من التابعين، كان عابد ا، وهو من سادات أهل البيت ف

مات سنة ثمان وأربعين ومائة عن ثمان وستين، ودفن بالبقيع. انظر: السخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن 
 -هـ1414. بيروت: دار الكتب العلمية. 1مج. ط20. التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفةهـ: 902محمد. ت: 

 (.242-1/241م. )1993

 (.9/432. )اللباب في علوم الكتاب(. وابن عادل: 7/345. )الجامع ألحكام القرآنالقرطبي:   96
اللباب في علوم (. وابن عادل: 7/344. )الجامع ألحكام القرآن(. والقرطبي: 2/179. )الكشافانظر: الزمخشري:   97

 (.9/432. )الكتاب
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جاج في العناد، فإن لم يؤد هذه النتيجة تذليل نفوسهم وترويضها بدال  من الفحش في الرد، والل
ا  فيهم، فإنه يعزلهم عن اآلخرين الذين في قلوبهم خير، إذ يرون صاحب الدعوة محتمال  معرض 
عن اللغو، ويرون هؤالء الجاهلين يحمقون ويجهلون فيسقطون من عيونهم وُيعزلون، وما أجدر 

 .98ائل النفوس"صاحب الدعوة أن يتبع هذا التوجيه الرباني العليم بدخ

، وفي هذا فهي إذن اآلداب الرفيعة، والمكارم العالية التي يؤدب اهلل تعالى بها نبيه        
 تأديب ألمته من بعده في كيفية التعامل مع الفئة الجاهلة السفيهة.

 

 المطلب الثالث: الخائضون في آيات اهلل تعالى
ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب  چ قال تعالى:      

 .  99چحب   خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت   مت  
ْوِض بأنه: "الشروع في الرازيذكر  آيات اهلل تعالى على سبيل الطعن  في تعريف الخ 

ْوُض  "الثعالبي قال. و 100واالستهزاء"  األشياء غمرات في بعدُ  يستعملُ  ثم الماِء، في أصله: والخ 
 .101" ."الماء بغ م ر ات تشبيها   مجاهلُ  هي التي

، وقيل: إن واختلف في المراد بالخطاب في اآلية الكريمة، فقيل: "الخطاب مجرد للنبي        
المؤمنين داخلون في الخطاب معه وهو صحيح؛ فإن العلة سماع الخوض في آيات اهلل وذلك 

ياه"  .   102يشملهم وا 
: "ففي الخوض خطر، وفي الصمت سالمة"وقد حذَّر الغزالي من خطر الخ          . 103ْوِض قائال 

                                                           
 (.3/1419. )في ظالل القرآنقطب:   98

 .68آلية: سورة األنعام، ا  99
 (.13/21. )مفاتيح الغيبالرازي:   100
، الجواهر الحسان في تفسير القرآنهـ( 875الثعالبي، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف )ت:   101

/ 1بيروت، )ط –تحقيق: الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار إحياء التراث العربي 
 .(479/ 2)، هـ( 1418

 (.7/12. )الجامع ألحكام القرآنالقرطبي:   102
 (.3/111. )إحياء علوم الدينالغزالي:   103
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بهذه اآلية؛  نبيه  وللمؤمنين "فأ دَّب  اهلل  واإلعراض في هذا المقام تأديب للنبي        
ألنه كان يقعد إلى قوم من المشركين يعظهم ويدعوهم فيستهزئون بالقرآن. فأمره اهلل أن يعرض 
عنهم إعراض منكر، ودل بهذا على أن الرجل إذا علم عن اآلخر منكر ا، وعلم أنه ال يقبل منه 

 . 104فعليه أن يعرض عنه إعراض منكر وال ُيْقِبُل عليه"

   الكتاب )اليهود(:المطلب الرابع: أهل 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  چقال تعالى:

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ   ڤ  ڤ  ڤ  

 .105چڦ  
ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ   ھ  چ  تعالى:قال و        

ے    ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  

 .106  چۅۉ   ۉ  ې  ېې  ې  ى  ى  ائ  

قال ابن عاشور: "وأ ْمره بالعفو عنهم والصفح حمل على مكارم األخالق؛ وذلك فيما يرجع       
 .108القومية أو الدينية" 107ةأ، وليس المقام ذكر المناو إلى سوء معاملتهم للنبي 

 المطلب الخامس: المنافقون
ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ قال تعالى:          

 .  109چڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  
قال الطبري: "هؤالء المنافقون الذين وصفت لك يا محمد صفتهم يعلم اهلل ما في قلوبهم...  

فدعهم، فال تعاقبهم في أبدانهم، وأجسامهم، ولكن عظهم بتخويفك إياهم بأس اهلل أن يحل بهم، 
 .110وعقوبته أن تنزل بدارهم"

                                                           
 (.7/12. )الجامع ألحكام القرآنالقرطبي:   104

 .42سورة المائدة، اآلية:   105

 .13سورة المائدة، اآلية:   106
 (.1/178.)لسان العرب"الُمن او أ ُة: الُمع اد ا ُة". ابن منظور:  107

 (.6/145. )التحرير والتنويرابن عاشور:   108
 .63سورة النساء، اآلية:   109
 (. 5/156. )جامع البيانالطبري:   110
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إنما أعرض عنهم تألف ا، ومخافة  من سوء المقالة  ابن العربي: "والصحيح أن النبي قال 
 .111الموجبة للتنفير"

مع  -في ذلك الوقت –ويؤكد ذلك سيد قطب بقوله: "ولكن السياسة التي كانت متبعة         
 .112المنافقين كانت هي اإلغضاء عنهم، وأخذهم بالرفق، واطراد الموعظة والتعليم"

ولعل هذا يبرز التربية الربانية، والتوجيه إلى السياسة الحكيمة، والتأديب الراقي، والرفيع          
، وِمْن بعده حكام المسلمين في التعامل مع هذه الفئة المنافقة، وهذا األدب في لرسول اهلل 

ين، والسياسة التعامل أبرز الحكمة النبوية في صورتها البهية في التعامل مع المناوئين المنافق
 الراشدة في إخماد بواعث الفتنة في الدولة اإلسالمية الفتية، 

هون( عبون الال   المطلب السادس: الكافرون والمستهزئون )الال 

ٺ  ٺ  ٺ      ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  چ  قال تعالى:      

ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ       ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  

ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ   ژ  ڑ             چ  چ  چڇ

ذر هؤالء الذين  . والمعنى كما قال الطبري: "يقول تعالى ذكره لنبيه محمد 113 چڑ

اتخذوا دين اهلل وطاعتهم إياه لعب ا ولهو ا فجعلوا حظوظهم من طاعتهم إياه اللعب بآياته، واللهو 
 .114هم فأعرض عنهم فإني لهم بالمرصاد..."واالستهزاء بها إذا سمعوها وتليت علي

قال الزمخشري: "ومعنى ذ ْرُهْم: أعرض عنهم، وال تبال بتكذيبهم واستهزائهم، وال تشغل قلبك       
 .115بهم"

مأمور أن يهمل  -وينسحب األمر على كل مسلم - يقول سيد قطب: "إن الرسول          
 .116يتم بالقول كما يتم بالفعل" شأن الذين يتخذون دينهم لعب ا ولهو ا، وهذا

                                                           
 (.1/21. )أحكام القرآنابن العربي:   111
 (.2/695. )في ظالل القرآنقطب:   112
 .70سورة األنعام، اآلية:   113

 (.7/231. )جامع البيانالطبري:   114

 (.2/35. )الكشافالزمخشري:   115
 (.2/1128. )في ظالل القرآنقطب:   116
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فإهمال الالعبين الالهين وتجاهلهم رسالة صامتة قوية تحمل في طياتها معاني اإلنكار          
والرفض، وهو تعبير صامت؛ قد يكون أقوى من الكالم في مثل هذا الجو من اللعب واللهو 

خر، ولكن هذا الموقف من والفوضى وعدم وجود القابلية واالستعداد لالستماع عند الطرف اآل
المسلم ليس على اإلطالق بل يكون في أوضاع استثنائية؛ كمن  يعيش في بيئة جاهلية أو 
مجتمع غير مسلم، أما ما عدا ذلك فعندها ال بد من الحزم والحسم في االنتصار لدين اهلل تعالى 

 وفق قواعد إنكار المنكر وفقهه.
 

 بسبب اإلعسار. القربى والمسكين وابن السبيل يذو اإلعراض عن : السابعالمطلب 

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ    چقال تعالى:   

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ىئ  ی    یی  ی  جئ  حئ  مئ         ىئ   

 .117چپ  پ  ڀ   ڀ   ڀ  

ذوو أم  وهناك خالف بين أهل العلم في المقصود بذوي القربى، فهل هم قرابة الرسول       
القربى عموم ا

118. 

والذي يميل الباحث إلى ترجيحه أنهم ذوو القربى عموم ا، وهو ما رجحه الطبري معلال         
ذلك بأن اهلل تعالى عقب حضه على بر اآلباء واألمهات بضرورة بر وصلة أنسابهم، وأن هذا 

 .120بن عطيةوبنحو قول الطبري قال ا 119والحكم ملزم لكل مسلم خرج مخرج الخطاب للنبي 

قال القرطبي: "هو تأديب عجيب وقول لطيف بديع ، أي ال تعرض عنهم إعراض مستهين       
نما يجوز أن تعرض عنهم عند عجز يعرض وعائق  عن ظهر الغنى والقدرة فتحرمهم وا 

 . 121يعوق"

                                                           
 .28-26سورة اإلسراء، اآليات:   117
 (.450-3/449. )المحرر الوجيز(. وابن عطية: 15/72. )جامع البيانانظر: الطبري:   118
 (.5/72. )جامع البيان: الطبري: انظر  119
 (.450-3/449. )المحرر الوجيزانظر: ابن عطية:   120
 (.10/248.)الجامع ألحكام القرآنالقرطبي: 121
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 همن رزقال انتظار وهي رجوها،ي اهلل من رحمة بتغاءكان  هؤالء، عنعراض النبي عليه السالم وا  
 ،جميال وعدا عدهم: أي العدة، وهي ،لينا ميسورا قوال وقد أمر عليه السالم أن يقول لهم،سبحانه
ياك يرزقنااهلل: يقول أن الميسور القول: وقيل ، هذا إذا لم يجد عليه السالم ما يعطيهم، فهو 122وا 

 إعراض كريم ال يخدش كرامة السائل، وال يشعره بغلظة المسؤؤل.

 :123ابن ُأمِّ مكتوم: الثامنالمطلب 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  چقال تعالى:      

ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  

على عبوسه، وتوليه،  . ترد هذه اآليات الكريمة في معرض العتاب للرسول 124چچ
عراضه، لماا جاءه ابن أم مكتوم؛ وذلك انشغاال  بدعوة كبار المشركين، "وكان يجب أن يزيده  وا 

 .125لعماه تعطف ا وترؤفا  وتقريب ا وترحيب ا، ولقد تأدب الناس بأدب اهلل هذا تأدب ا حسن ا"

غائب غير المخاطب! وقد جاء العتاب على هذه الحادثة "بصيغة الحكاية عن أحد آخر       
وفي هذا األسلوب إيحاء بأن األمر موضوع الحديث من الكراهة عند اهلل بحيث ال يحب سبحانه 

كرام ا له عن المواجهة بهذا األمر الكريه" أن يواجه به نبيه وحبيبه عطف ا عليه، ورحمة به، وا 
126. 

خوض غمار هذه الدعوة الكبيرة. فاهلل تعالى يتعهد رسوله بالتأديب والتوجيه والتقويم، وهو ي      
وهو يواجه الجاهلية وأهلها من جهة، ويتعامل مع المقبلين على الدين من جهة أخرى على نحو 

 مشرق في إدارة الموقف عند تداخل المهام وتزاحمها.
                                                           

 مج. تحقيق: 4. : تفسير البغوي الموسوم بـ)معالم التنزيل(هـ510البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود. ت: 122
 . (130/ 3هـ(،) 1420/ 1بيروت، )ط–عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي 

 
ذن. وأمه أم مكتوم، واسمها عاتكة بنت ابن أم مكتوم: هو عمرو بن قيس بن زائدة بن األصم القرشي العامري، المؤ   123

عنكثة بن عامر بن مخزوم، واختلف في اسم ابن أم مكتوم فقيل: عبد اهلل... وقيل: عمرو وهو األكثر عند أهل الحديث، 
(. وانظر 3/1198. )االستيعاب. انظر: ابن عبد البر: وكان ممن قدم المدينة مع مصعب بن عمير قبل رسول اهلل 

مج. 8. اإلصابة في تمييز الصحابةهـ: 852الخالف في اسمه في: ابن حجر، أبي الفضل أحمد بن علي العسقالني. ت: 
 (.601-600-4/87م. )1992 -هـ1412. بيروت: دار الجيل. 1تحقيق: علي محمد البجاوي. ط

 .10-1سورة عبس، اآليات:   124
 (.4/702. )الكشافالزمخشري:   125

 (.6/3824. )في ظالل القرآنقطب:   126
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 المبحث الثاني

 من خالل القرآن الكريم  صور أدب إعراض النبي محمد  

 المطلب األول: اإلعراض الجسمي

 الفرع األول: ترك القعود ومغادرة المجلس:

من مظاهر أدب اإلعراض الجسمي: ترك المجالسة وعدم القعود في مجالس اإلثم        
ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  چ والعصيان، قال تعالى:

 .127 چىئيئ  جب  حب   خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت   مت  

آلية أمر ا بترك الخائضين، والقيام من مجالسهم، يذهب عدد من المفسرين إلى أن في ا      
 .128حتى يخوضوا في حديث غير حديث اإلثم والمعصية

قال الرازي: "وهذا اإلعراض يحتمل أن يحصل بالقيام عنهم، ويحتمل بغيره، فلما قال بعد      
صار ذلك دليال  على أن المراد أن يعرض عنهم بالقيام من ( مبىبيبجت) ذلك

 .129عندهم"

ويقول الشوكاني: "أمره اهلل سبحانه باإلعراض عن أهل المجالس التي يستهان فيها بآيات        
اهلل إلى غاية هي الخوض في غير ذلك، وفي هذه اآلية موعظة عظيمة لمن يتسمح بمجالسة 
المبتدعة الذين يحرفون كالم اهلل ويتالعبون بكتابه وسنة رسوله... فإنه إذا لم ينكر عليهم ويغير 

هم فيه فأقل األحوال أن يترك مجالستهم، وذلك يسير عليه غير عسير، وقد يجعلون حضوره ما 

                                                           
 .68سورة األنعام، اآلية:   127
(. وأبا 3/62. )زاد المسير(. وابن الجوزي: 2/34. )الكشاف(. والزمخشري: 7/222. )جامع البيانانظر: الطبري:   128

 (.7/182. )يروح المعان(. واآللوسي: 3/147. )إرشاد العقل السليم(. وأبا السعود: 4/157. )البحر المحيطحيان: 

 (.13/22. )مفاتيح الغيبالرازي:   129
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معهم مع تنزهه عما يتلبسون به شبهة يشبهون بها على العامة فيكون في حضوره مفسدة زائدة 
 .130على مجرد سماع المنكر"

هر أدب ويبدو أن ترك القعود، والتحول عن مجالس اللغو والباطل، مظهر من مظا     
نما هو حركة جسمية كلية تترك رسالة  اإلعراض الجسمي، وهو ال يعبر عن هزيمة أو انكسار؛ وا 
ا إذا أدرك  قوية دالة على الرفض واالحتجاج وعدم التسليم بما يدور في هذه المجالس، خصوص 

ولة  المسلم عدم قدرته على التغيير لسبب أو آلخر. ولعل في هذا الترك لمثل تلك المجالس محا
لصرف األنظار عن الباطل واستمرائه إلى إثارة األذهان والنفوس للتفكر في دواعي هذا 

 االنسحاب وبهذا تصل الرسالة واضحة وقوية طرف اآلخر.
 الفرع الثاني: كف العينين عن النظر إلى زهرة الحياة الدنيا وزينتها:

ڱ  چ  ي ِرُد التأديب الرباني بلزوم اإلعراض عن زهرة الحياة الدنيا وزينتها، قال تعالى:       

 . 131  چڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ      ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  
عن ُأبيا بن كعب قال: "من لم يتعز بعز اهلل تعالى تقطعت نفسه حسرات، ومن يتبع بصره ما 

يطل حزنه، ومن ظن أن نعمة اهلل تعالى... في مطعمه ومشربه وملبسه فقد قلا في أيدي الناس 
 .       132عمله وحضر عذابه"

"ولقد شدد العلماء من أهل التقوى في وجوب غض البصر عن أبنية الظلمة وِعد ِد الفسقة      
فالناظر إليها في اللباس والمراكب وغير ذلك؛ ألنهم إنما اتخذوا هذه األشياء لعيون النظاارة، 

 .133محصل لغرضهم، وكالمغري لهم على اتخاذها"

ن كان المراد أمة وهذا تأديب رباني جرى على صورة خطاب في الظاهر للرسول         ، وا 
كان بعيد ا عن النظر لزينة الدنيا، متعلق ا بما عند اهلل أكثر من أيِّ  اإلسالم، ذلك أن الرسول 

 .134أحد

                                                           
 (. 2/128. )فتح القديرالشوكاني:   130
 .131سورة طه، اآلية:   131
 (.365-3/364. )تفسير القرآنالسمعاني:   132
 (.22/117. )مفاتيح الغيب(. وانظر: الرازي: 3/98. )الكشافالزمخشري:   133
 (.16/283. )روح المعاني(. واآللوسي: 6/269. )البحر المحيطانظر: أبا حيان:   134
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إن كفا العينين عن النظر إلى متع الدنيا وزهرتها مظهر من مظاهر أدب اإلعراض،         
وصورة ناصعة لالستعالء على أعراض هذه الدنيا الزائلة الفانية، وقد أجاد سيد قطب في توضيح 
 هذه الدعوة الربانية حيث قال: "ما هي دعوة للزهد في طيبات الحياة، ولكنها دعوة إلى االعتزاز
بالقيم األصيلة الباقية، وبالصلة باهلل والرضا به، فال تتهاوى النفوس أمام زينة الثراء، وال تفقد 
اعتزازها بالقيم العليا، وتبقى دائم ا تحس حرية االستعالء على الزخارف الباطلة التي تبهر 

 .135األنظار"
 :اإلعراض السلوكي: المطلب الثاني

 وهو على خمسة أفرع وفقا لما يأتي:
 الفرع األول: عدم االلتفات واإلصغاء:

تأتي هذه الصورة السلوكية لتعبر عن حالة من أدب اإلعراض، وتمثل مظهر ا من         
الة من الكْبر مظاهره، فهو مظهر يشف عن منحى من األدب والذوق الرفيع، ال عن ح

ڳڳ  ڳ  ڳ   ڑ  ڑ  ک  ک   ک  کگ  گ  گ  گ   چيقول اهلل تعالى:واالستعالء السلبي، 

. إن اإلعراض المأمور به في هذه األية يراد به عدم االحتفال بأقوال المشركين 136چڱ
 .137وااللتفات إلى آرائهم وأقوالهم الباطلة وأفعالهم المؤذية

إن عدم االلتفات واإلصغاء لكالم المشركين مظهر من مظاهر أدب اإلعراض؛ يراد  منه      
ما قد يكون بدافع االستعالء والتنزه عن الخوض فيما هو دنيء، الرفض وعدم القبول والتسليم، ك

وهو تعبير عن البغض والكراهية لما يجري، فيلجأ المسلم في مثل هذه األحوال إلى اإلعراض 
 تعبير ا عن موقفه المخالف والرافض.

 الفرع الثاني: الكف عن المجادلة والمكافأة: 

 .138چڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ قال تعالى:        

                                                           
 (.4/2357. )في ظالل القرآنقطب:   135
 .106سورة األنعام، اآلية:   136
. : روح المعاني(. واآللوسي30/171. )إرشاد العقل السليم(. وأبا السعود: 2/440. )أنوار التنزيلانظر: البيضاوي:   137
 (.7/423. )التحرير والتنوير(. وابن عاشور:7/250)

 .199سورة األعراف، اآلية:   138
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ذهب كثير من المفسرين إلى أن المراد باإلعراض عن الجاهلين في هذه اآلية عدم مقابلة  
 .  139السفهاء  بمثل سفهم من أقوال وأفعال

قال سيد قطب: "اإلعراض يكون بالترك واإلهمال والتهوين من شأن ما يجهلون به من      
. 140دخول معهم في جدال ال ينتهي إلى شيء إال الشدَّ والجذب"التصرفات واألقوال... وعدم ال

.   والمعنى: اترك مجادلتهم فقد 141چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  چوقال تعالى:
 .142بلغت وقمت بما هو مطلوب منك

فالكف عن المجادلة حيث ال تجدي، وترك مقابلة السفيه بسفهه مظهر من مظاهر أدب          
اإلعراض، وعلى المسلم أن يتعلم فقه ذلك، وهذا يقتضي منه معرفة  عميقة  بالمخاط ب أو الطرف 

دراك ا كبير ا بما تشكِّله المسألة موضوع النزاع بالنسبة إليه، عندها يقدار ويقر  ر متى يلجأ اآلخر، وا 
إلى هذا السلوك اإلعراضي المعبر عن أدب عند المسلم؛ فيكون الكف عن المجادلة والمسافهة 

 أسلم وأكرم وربما أنكى من المقابلة والمجادلة، وكما قال الشاعر "الُمؤ مَُّل بُن ُأم ْيل الُمحاربي:
ل ْلك ف  ع ْن ش ْتِم اللئيِم ت كر م ا                      أ   ر  ل ُه ِمْن ش ْتِمِه ِحين  ُيْشت ُم""و   143ض 

 الفرع الثالث: التغافل واإلغضاء:
ڦ  ڦ         ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ        چقال تعالى:         

 .144چڇ  ڇڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ    ک   
بكل  رضي اهلل عنهاع رِّف زوجه حفصة لم يُ  ذهب عدد من المفسرين إلى أن الرسول         

 .145الحديث بل أعرض عن بعضه، وهذا أدب منه من باب التكرم واإلغضاء

                                                           
(. والزمخشري: 2/242. )تفسير القرآن(. والسمعاني: 1/428. )الوجيز في تفسير الكتاب العزيزانظر: الواحدي:   139

. روح المعاني (. واآللوسي:2/457. )مدارك التنزيل(. والنسفي: 3/84. )أنوار التنزيل(. والبيضاوي: 2/179. )الكشاف
(9/147.) 

 (. 3/1419. )في ظالل القرآنقطب:   140
 .29سورة النجم، اآلية:   141
 (.5/112. )فتح القدير(. والشوكاني: 28/268. )مفاتيح الغيبانظر: الرازي:   142
 (.332مج. )ص:1.ديوان الحماسة أبو تمَّام :  143
 .3سورة التحريم، اآلية:   144
(. وأبا حيان: 5/472. )تفسير القرآن(. والسمعاني: 2/1112. )الوجيز في تفسير الكتاب العزيزانظر: الواحدي:   145

 (.19/195. )اللباب في علوم الكتاب(. وابن عادل: 8/286. )البحر المحيط
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وهذا يعني أن التغاضي والتغافل عن هفوة اآلخر، والسكوت عليها، هو من كرم         
 األخالق وشيم العقالء والفضالء، عندما يكون المخطئ ممن ال ُيْعر ُف عنه فسق أو فساد.

، والشرُف في التغافلِ             ، وم ْن ت ر اخى ت أ لَّف   . 146"قال أكثم بن صيفي: "م ْن ش دَّد  ن فَّر 

وهو يدعو لإلسالم، فيرسم  لقد كانت شيمة اإلغضاء ظاهرة في سيرة رسول اهلل         
للدعاة خاصة وللمسلمين عامة المنهج القويم في مواجهة المعرضين والمخالفين، ومن ذلك ما 
 حدث معه لمَّا قصد الطائف داعي ا إلى اإلسالم، ملتمس ا النصرة والمنعة، ولكن أهل الطائف كان

ا، فرفضوا الدعوة وأغروا بالرسول  السفهاء والعبيد يؤذونه، فلجأ إلى حائط لُعتبة  ردهم قبيح 
 .147ابن ربيعة، وشيبة بن ربيعة رافع ا أكف الشكوى والدعاء إلى اهلل تعالى

عن أهل الطائف عندما لم يدُع عليهم بسوء، بل صبر على  لقد ظهر إغضاؤه وحلمه       
طِّنوا أنفسهم على تحمل أذى أذاهم وسوء استقبا لهم له، وفي هذا درس بليغ للدعاة أن ُيو 

غضائه  لى حلمه وا  أشار  المدعويين والحلم واإلغضاء عنهم رجاء  في هدايتهم وصالحهم. "وا 
 صاحب الهمزية )الُبْوِصيري( بقوله:

ل يْ  ِهل ْت ق ْوُمُه ع  ُه اإِلغضاُء            و أ خو الِحْلِم دأبُ    ِه ف أ ْغض ى              "ج 
ِسع  العالمين  ِعلم ا وِحْلم ا                              ف ْهو ب حٌر لْم ُتْعِيِه األ ْعباُء" و 

148 

ا"أي جهلت قومه   .149، عليه فآذوه أذية ال تطاق ، فأغضى عنهم ِحْلم 

طاء المقصرين ما يقول الدكتور سالم: "وأسلوب المداراة... يقود إلى غض الطرف عن أخ     
قالة عثرات العاثرين إذا كانوا ذوي هيئات، أو كان ذلك سبيال  إلى  دام طريق ا الستصالحهم، وا 

 .150دفنها وتقليلها... إن إقالة العثرة ليست إقرار ا للباطل؛ ولكنها إنقاٌذ للواقع فيه"
                                                           

 (.181. )ص:أدب الدنيا والدينالماوردي:   146
 (.269-2/266. )السيرة النبويةانظر: ابن هشام:   147
ْنهاجي المصري.ت:   148 . 1مج. ط1. ديوان البوصيريهـ: 696الُبْوِصيري،  أبو عبد اهلل محمد بن سعيد بن حماد الص 

 (. 20م. )ص: 2007 -هـ1428لبنان: دار المعرفة.  -بيروت

دار مج. بدون ط. بيروت: 3. السيرة الحلبية في سيرة األمين المأمونهـ: 1044الحلبي، علي بن برهان الدين. ت:   149
 (. 2/58م. )1980 -هـ1400المعرفة. 
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لَّت وتعثرت وحادت عن       فالتغافل واإلغضاء سياسة حكيمة راشدة من نفس كبيرة  مع نفس ز 
جادة الحق، وُأريد لها اإلصالح حتى ال تبقى فريسة  للشيطان وأعوانه. فالمسلم داعية وناصح 
ذا أساء اآلخرون األدب فال ينبغي أن يقابلهم بالسوء؛ فيضع  وصابر على سوء أخالق الناس، وا 
د ا، بل يتميز بأخالقه  نفسه في مصافا السوقة والدهماء، أو ُين صِّب  نفسه قاضي ا وحاكم ا وجالَّ

 وحكمته وحسن تصرفه.

 الفرع الرابع: المقاطعة مع اإلهمال والمقت:

ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ    چچ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ قال تعالى:

ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژڑ  ڑ    ک  ک  ک  ک  گ  

 . 151چگ  گ  گ   ڳ      

، وفسر اإلعراض في اآلية الكريمة 152هاتان  اآليتان في المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك
 .153األولى: بمقتهم وترك سالمهم وكالمهم

ل ابن عاشور اإلعراض الذي ُأِمر  المسلمون به في اآلية الكريمة، فيقول: "إذا ويفصا         
كانوا يرومون )أي المنافقون( اإلعراض عنهم، فأعرضوا عنهم تمام ا، وهذا ضرب من التقريع فيه 
إطماع للمغضوب عليه الطالب بأناه أجيبت ِطلبته حتى إذا تأمل وجد ما طمع فيه قد انقلب 

فصار يأس ا؛ ألنهم أرادوا اإلعراض عن المعاتبة باإلمساك عنها واستدامة عكس المطلوب 
هون باإلعراض عن مكالمتهم ومخالطتهم وذلك أشد مما  معاملتهم معاملة المسلمين فإذا بهم ُيواج 

 .154حلفوا للتفادي عنه، فهم من تأكيد الشيء بما يشبه ضداه أو من القول بالموج ب"

                                                                                                                                                                      
 (. 101-100. )المنهج القرآني في مجادلة أهل الكتابسالم:   150
 .96-95سورة التوبة، اآليتان:   151
 (.2/279. )معالم التنزيل(. والبغوي: 6/1865. )تفسير القرآنانظر: ابن أبي حاتم:   152
 (.16/130. )مفاتيح الغيب(. والرازي: 1/478) .الوجيز في تفسير الكتاب العزيزانظر: االواحدي:   153
 (.11/9. )التحرير والتنويرابن عاشور:   154
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مع المنافقين تبرز الدعوة للمقاطعة واإلهمال مع البغض والكره لهؤالء ففي سياق التعامل        
، وال شك في أن التجنب مع المنافقين وما يصدر منهم مما يغضب اهلل تعالى ورسوله 

التجاهل وعدم المحادثة أسلوب قاٍس ومؤثر يحمل في طياته رسالة صريحة معبرة عن الرفض 
 هؤالء المنافقون .وعدم التصديق بما يعتذر ويتعلل به 

، لكن ال        ومما قاله سيد قطب في هذا الشأن :"ثم يوجهه ربه إلى اإلعراض عنهم فعال 
 .155بمعنى العفو والصفح؛ إنما بمعنى اإلهمال واالجتناب، معلال  ذلك بأنهم دنس ُيت جنب وُيت وقَّى"

ة ومركبة من ثالثة أمور وُيلحظ أن مظهر أدب اإلعراض في هذا المقام يبدو بصورة مركز       
هي: الحركة الجسمية الرافضة )ال تجالسوهم(، والسلوك الرافض )المقاطعة وترك التكليم(، 

 والمشاعر النفسية الرافضة )المقت(.

وهذه رسالة  قوية تهز النفوس وتصل إلى أعماق من تخلفوا، ولكن في ثوب أدبي رائع بعيد ا      
د يخفف ِحدَّة  التوجس والقلق عند المنافقين، أو الصياح والصراخ عن أسلوب العتاب واللوم الذي ق

 الذي سرعان ما ينتهي أثره بمجرد توقفه.    

 الفرع الخامس: التجاوز والصفح عن المسيء:

  تعددت اآليات الكريمة الواردة في سياق الدعوة لإلعراض عن المنافقين، منها قوله تعالى:      
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   ک  گ  گ  گ  گ   ڳ چ

 .156 چڻ
واألمر باإلعراض هنا "يعني عن معاقبتهم، وعن شغل البال بهم، وعن قبول أيمانهم       

 . 157الكاذبة... وليس باإلعراض الذي هو القطيعة والهجر"
 

 

                                                           
 (.3/1696. )في ظالل القرآنقطب:   155
 .63سورة النساء، اآلية:   156

 (.2/73)المحرر الوجيز. ابن عطية:   157
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 ثالثال مبحثال

 في َضْوء القرآن الكريم  النبي محمد إعراضأدب ضوابط 

 :الميسور: القول األولالمطلب 

 .158 ا چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   ڀ  چ  قال تعالى:        
إذا سئل ولم يجد ما يعطي السائل فأعرض تأدب ا أن يؤنسه   نبيهلاهلل  من أمرفهذا       

، 159بالقول الميسور المتضمن للترجية والتأنيس بالميعاد الحسن والدعاء بطلب الرزق والعطاء
 ابن عاشورويؤكد على ذلك  .160"ا جميال  القرطبي: "أي لين ا لطيف ا طيب ا... أي وعد  وكما قال 

ا لعدم بقوله ا البتغاء رزق من اهلل؛ أي إعراض  : "وقد شرط اإلعراض بشرطين: أن يكون إعراض 
ا لبخل عنهم. وأن يكون معه قول لين في االعتذار"  .161الجدة ال إعتراض 

المؤمنين في مثل  ةِ ف  ع  لذي  يصاحب اإلعراض يكون مع ض  أن القول الميسور ايظهر و      
إذ تستوجب بعض المقامات الزجر  ؛السياق الذي جاءت فيه اآلية المذكورة وليس على اإلطالق

ا مع الفسقة والمبتدعة وأهل األهواء زجر ا لهم وتعزير ا.      والتغليظ مع اإلعراض خصوص 
: "وهذا تعليم عظيم من اهلل لنبيه لمكارم األخالق، ذكورةالم قال الشنقيطي عن اآلية الكريمة    

وأنه إن لم يقدر على اإلعطاء الجميل فليتجمل في عدم اإلعطاء؛ ألن الرد الجميل خير من 
اإلعطاء القبيح. وهذا الذي دلت عليه هذه اآلية الكريمة، صرح به اهلل جل وعال سورة البقرة في 

 .163"162چۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     چ قوله:
 :: الوعظ والقول البليغنيالمطلب الثا

ليست الدعوة إلى التأدب بأدب اإلعراض تعني السكوت، والصمت السلبي بل ال بد أن      
 .ْعر ض عنهيرافق هذا اإلعراض ويزامنه في بعض المواقف وعظ وقول بليغ يزجر المُ 

                                                           
 .28سورة اإلسراء، اآلية:   158
 (.3/450. )المحرر الوجيزانظر: ابن عطية:   159
 (.10/249. )الجامع ألحكام القرآنالقرطبي:   160
 (.15/83. )التحرير والتنويرابن عاشور:   161
 .263سورة البقرة، اآلية:   162
 (.3/86. )أضواء البيانالشنقيطي:   163
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ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   چ قال تعالى:     

 .164چں  ں  ڻ  

اآلية الكريمة ت ِرُد في سياق بيان كيفية التعامل مع الفئة المنافقة في مجتمع المسلمين، هذه      
وهذان األمران  ،والمأمور به في هذا المقام أمران عدا اإلعراض، هما الوعظ والقول البليغ

 يشكالن ضابطين ألدب اإلعراض في هذا المقام.

 االمتثال، على يحمالن وترقيق تخويف فيها بطريقة الشر وترك الخير بفعل األمر: والوعظ
 صدودهم من الحزن عدم إعراض أو صفح إعراض اإلعراض فهذا... الموعظة، منه واالسم
 قوال أنفسهم في لهم وقل وعظهم): قوله بدليل مجازيهم، اهلل فإن بصدودهم، تهتم ال أي عنك،
 وسيلة بكل الساعي الناصح شأن. حالهم، لصالح ورجاء المعذرة، في لهم إبالغ وذلك ،(بليغا
 متغلغال نفوسهم إلى بالغا: أي بقوة، شديدا بلوغا بالغ بمعنى فعيل والبليغ، والهدى اإلرشاد إلى
 165.فيها

"بتخويفك إياهم بأس اهلل أن يحل قال الطبري في تفسير المراد من الوعظ في اآلية الكريمة: و  
وحذرهم من مكروه ما هم عليه من الشك في أمر اهلل وأمر  ،بهم، وعقوبته أن تنزل بدارهم

"والمراد أنه يزجرهم عن النفاق والمكر، والكيد  ) وعظهم( وذهب الرازي إلى القول في .166رسوله"
 كما قال تعالى:   والحسد والكذب، ويخوفهم بعقاب اآلخرة، 

 .168"167چ ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھچ 

وذكر ابن عاشور في تفسير الوعظ في هذه اآلية: "األمر بفعل الخير وترك الشر بطريقة       
وما ذكره هؤالء المفسرون من تفسير للوعظ    .169فيها تخويف وترقيق يحمالن على االمتثال"

                                                           
 .63سورة النساء، اآلية:   164

 (108/ 5) التحرير والتنويرانظر: ابن عاشور، 165

 (.5/156. )جامع البيانالطبري:   166
 .125سورة النحل، اآلية:   167
 (.10/127. )مفاتيح الغيبالرازي:   168
 (.5/108. )التحرير والتنويرابن عاشور:   169
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ينسجم بعضه مع بعض، فال تنافي بين ما قيل؛ ألنَّ الكل مجمع على أن المراد من الوعظ 
   التحذير من فعل الشر بتركه، وهجر أشكاله مع القيام بفعل الخير واالمتثال ألمر اهلل تعالى.  

ں  ڱڱڱچقال تعالى:،  وفيه البليغالقول  ومن األسلوب الوعظي في القرآن الكريم

 .170چں  ڻ  

التخويف بعقاب الدنيا، والوجه اآلخر، أن البليغ صفة للوعظ؛ بأن  بالقول البليغ هنا المرادو       
نذار ،يكون حسن األلفاظ والمعاني ذا كان الكالم على هذا  ،فيه ترغيب وترهيب وتحذير وا  وا 

 .171مؤثر االحال ع ُظم  وقعه في القلب فكان بليغ ا 

مؤثر ا في قلوبهم، يغتمون به اغتماما،  ،قال أبو السعود:"أي قل لهم قوال  بليغ ا في أنفسهم      
ويستشعرون منه الخوف استشعار ا، وهو التوعد بالقتل واالستئصال، واإليذان بأن ما في قلوبهم 

نما  وأن ذلك مستوجب ألشد ،من مكنونات الشر والنفاق غير خاف على اهلل تعالى العقوبات، وا 
ضمارهم الكفر، ولئن أظهروا الشقاق وبرزوا  هذه المكافأة والتأخير إلظهارهم اإليمان والطاعة وا 

 .172إن اهلل شديد العقاب" ،بأشخاصهم من نفق النفاق ليمسنهم العذاب

"تعبير مصور؛ كأنما القول يودع مباشرة في  -سيد قطبكما فسرها  -اآلية الكريمة فيو      
األنفس، ويستقر مباشرة في القلوب وهو يرغبهم في العودة، والتوبة واالستقامة واالطمئنان إلى 

بعد كل ما بدا منهم من الميل إلى االحتكام إلى الطاغوت، ومن الصدود  ،كنف اهلل وكنف رسوله
اعدة األساسية وهي: أن اهلل قد أرسل رسله ... ولكنه قبل هذا كله يقرر القعن الرسول 

 .173ال ليخالف عن أمرهم وال ليكونوا مجرد ُوعااظ ومجرد مرشدين" -بإذنه –ليطاعوا 

 

 

                                                           
 .63سورة النساء، اآلية:   170
 (.10/128. )مفاتيح الغيبانظر: الرازي:   171
 (.2/196. )إرشاد العقل السليمأبو السعود:   172
 (. 2/695. )في ظالل القرآنقطب:   173
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 :: اإلعراض حال الخوض في اآليات مع عدم القعود بعد الذكرى مع الظالمينالثالثالمطلب 

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب  حب   خب  چقال تعالى: 

 .174چمب  ىب  يب  جت  حت  خت   مت  

ْوء  على أحد ضوابط أدب اإلعراض، فجاء األمر فيها          جاءت هذه اآلية الكريمة لتلقي الض 
فقد ُكلِّف   ،باإلعراض عمن يخوضون في آيات اهلل بالباطل، وهم في هذه الغ ْمرة وهذه اللحظة

، ويستمر زمن 175"فأمر أن ينابذهم بالقيام عنهم إذا استهزأوا وخاضوا ليتأدبوا بذلك" لرسول ا
غاية لإلعراض؛ فالمطلوب االستمرار على اإلعراض لغاية ( یجئحئمئىئيئ ) اإلعراض

؛ أي بعد الكف عن 177، "فال بأس أن تجالسهم حينئذ"176ض في حديث غير آيات اهلل تعالىوْ الخ  
 اهلل بالباطل.ض في آيات وْ الخ  

يكون لمهمة ولرسالة يريد أداءها،  ،، أو أي مسلم في مثل تلك المجالسفقعود الرسول       
، فيكون من أجل الدعوة لدين اهلل الخائضينويعمل من أجل إيصالها؛ إلحداث التغيير في نفوس 

ْوِض واالستهزاء والطعن في آيات اهلل يتحتم االنصراف،  حالتعالى، ولكن  بين  اللبثوعدم الخ 
إذا حصل النسيان فالمطلوب حينئذ إذا ذ ك رت  أي النهي  أنه وفي اآلية تنبيه  أظهر الخائضين.

، "ألنه إعراض فيه توقيف دعوتهم زمان ا 178فال تقعد مع هؤالء المشركين الظالمين يا محمد 
مصلحة أخرى هي من قبيل الدعوة، فال يضر توقيف الدعوة زمان ا، فإذا زال موجب  يا عْ أوجبه ر  

 .179ألنها تمحضت للمصلحة" ؛ذلك عادت محاولة هديهم إلى أصلهم
ن ال بد للمتأدب بأدب اإلعراض من ين اثنيأن هناك اعتبار  الخلوص إلى فيمكن     

 هما :  ،وهما يشكالن ضابطين لإلعراض ،مالحظتهما
 : اإلعراض باالنصراف يكون في مدة وزمن الخوض في آيات اهلل.أوال   

                                                           
 .68سورة األنعام، اآلية:   174
 (.7/12. )الجامع ألحكام القرآنالقرطبي:   175

 (.3/147. )إرشاد العقل السليمانظر: أبا السعود:   176

 (.2/34. )الكشافالزمخشري:   177
 (7/14. )الجامع ألحكام القرآنانظر: القرطبي:  178

 (.7/289. )التحرير والتنويرابن عاشور:   179
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ثاني ا: المسلم يقوم بواجبه في الدعوة والتذكير، ولكن إذا أنساه الشيطان واستمر في قعوده مع 
 الخائضين فليقطع قعوده معهم بعد الذكرى.

 :االنتظار حتى حينالتمهل و : رابعالمطلب ال
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  چقال تعالى:        

 .180چەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  
وفي ذلك شحذ  ،181إثر تسلية، وتأكيد لوقوع الميعاد" في اآلية الكريمة، "تسلية الرسول        

، وشدا لألزر، وفتح لباب  هموصلف تهموهو يقاسي معارضة الجاحدين ومعاند لهمة الرسول 
 ظار الفرج.الرجاء وانت
قال سيد قطب: "فتول عنهم وأعرض وال تحفلهم؛ ودعهم لليوم الذي تراهم فيه، ويرون هم        

ما ينتهي إليه وعد اهلل فيك وفيهم... ويكرر األمر باإلعراض عنهم، واإلهمال لشأنهم، والتهديد 
 .182("ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ )الملفوف في ذلك األمر المخيف

ال تسلل اليأس إلى فهذا اإلعراض منضبط با      النتظار والترقب، إذ ال بد أن يكون له نهاية، وا 
 النفوس من طول المكابدة وشدة المعارضة والمعاندة.

 : التولي مع رفع المالمخامسالمطلب ال
 .183چٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  چ  قال تعالى:     
وعرفت عنهم العناد، قال الزمخشري: "فأ ْعِرْض عن الذين كررت عليهم الدعوة فلم يجيبوا،      

واللجاج، فال لوم عليك في إعراضك بعد ما بلغت الرسالة وبذلت مجهودك في البالغ والدعوة، 
 .184وال تدع التذكير والموعظة بأيام اهلل"

ِلم ه من أدائه للرسالة حق أداء، وقيامه  لقد رفع اهلل تعالى المالم عن رسوله          ِلما ع 
س باإلعراض عن هؤالء المدعوين الذين بلغوا في العناد واللجاج كل بالدعوة حق قيام، فال بأ

، ولكن ذلك ال يعني التوقف التام عن الدعوة والقيام بحق مبلغ، ففي ذلك الحين ال لوم عليه 
كان من كرم األخالق ينسب نفسه  الرسالة، يقول الرازي: "هذه تسلية أخرى؛ وذلك ألن النبي 

                                                           
 .178-174سورة الصافات، اآليات:   180
 (.7/211. )إرشاد العقل السليمأبو السعود:   181
 (. 3003-5/3002. )في ظالل القرآنقطب:   182
 .54سورة الذاريات، اآلية:   183
 (.4/408. )الكشافالزمخشري:   184
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دم إيمانهم لتقصيري في التبليغ، فيجتهد في اإلنذار والتبليغ، فقال إلى تقصير، ويقول: إن ع
تعالى: قد أتيت بما عليك، وال يضرك التولي عنهم، وكفرهم ليس لتقصير منك، فال تحزن فإنك 

نما هم الملومون باإلعراض والعناد"  .185لست بملوم بسبب التقصير وا 
بل  ؛حد أن اإلعراض إبطال للتذكيركي ال يتوهم أ 186"احتراس(ٹٹ )وفي قوله تعالى:     

فآمن بعض من لم يكن آمن من  ،ذكار الناس بعد أمثال هذه اآليات التذكير باٍق، فإن النبي 
ولئال يزدادوا  ،قبل، وليكون االستمرار على التذكير زيادة في إقامة الحجة على المعرضين

 .187طغيان ا"
الضابط الذي يستقيم به األمر، وتتضح الرؤية وهكذا ينضبط اإلعراض في هذا المقام بهذا       

 والطريق للسالكين درب األنبياء والدعاة على مدى العصور والدهور.
 :: الصفح الجميلدسالمطلب السا

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھھ  ے   ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  چ  تعالى: قال     

 .188چڭ  
ضابط ا ومحدد ا لهذا  الجميل()  جاء األمر بالصفح مقرون ا بوصف الجمال؛ فكان وصف    

 أن منه المراد إذ الجمال؛ بنعت الصفح قال ابن عطية: "وأكد الصفح المطلوب والمأمور به.
  189"تعرض وال فيه عتب ال يكون

الِحْلم واإلغضاء عن  يعني: الصفح الجميل وذهب بعض المفسرين إلى أن وصف       
رضي  فيما رواه عبد اهلل بن مسعود ؛ ، وهو ما ظهر من ُخلق رسول اهلل190المسيء المذنب

                                                           
 (.28/198. )مفاتيح الغيبالرازي:   185
اإليهام". الجرجاني:  ذلك يدفع بشيء يؤتى أي يدفعه؛ بما المقصود خالف يوهم كالم في يأتي أن االحتراس: "هو  186

اإليضاح في علوم هـ: 937(. وانظر: الخطيب القزويني، أبا عبد اهلل محمد بن سعد الدين. ت: 25. )ص:التعريفات
 (.192م. )ص: 1998 -هـ1419. بيروت: دار إحياء العلوم. 4مج: تحقيق: الشيخ بهيج غزاوي.ط1. البالغة

 (.27/24. )التحرير والتنويرابن عاشور:   187
 .85سورة الحجر، اآلية:   188
 (.. 3/372. )المحرر الوجيزابن عطية:  189
. أنوار التنزيل(. والبيضاوي: 164 -19/163. )مفاتيح الغيب(. والرازي: 2/548. )الكشافانظر: الزمخشري:   190
 (.5/88. )إرشاد العقل السليم(. وأبا السعود: 1/670. )مدارك التنزيل(. والنسفي: 3/380)
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ِقْسم ة  ُحنين "لماا ق س م  النبي قال: اهلل عنه
، اهللِ  ا وجه  ه  بِ  ، قال رجل من األنصار: ما أراد  191

هذا  نْ مِ  بأكثر   ي  وذِ أُ  على موسى لقدْ  : ر ْحمُة اهللِ قال   ، ثمَّ هُ وجهُ  ر  ، فتغيَّ هُ فأخبرتُ   النبيَّ  فأتيتُ 
إذ لم  ؛وكيف كان جميال   وصفحه، ، فيظهر من هذا الحديث صبر رسول اهلل 192ر"ب  ص  ف  

غضاء. يتعرض للقائل بتوبيخ أو عتاب  بل بحلم وا 
ولكن هل الصفح الجميل مطلوب في كل حال؟ يجيب على ذلك السعدي بقوله:  "فال        

ال ينفع فيهم إال ُيْصف ُح حيث اقتضى المقام العقوبة؛ كعقوبة المعتدين الظالمين الذين 
، فالصفح الجميل مطلوب ولكن في محله، فلو كان مطلق ا في كل حال لكان في ذلك 193العقوبة"

 وهذا ال يكون مراد ا هلل تعالى.  ،إغراء لذوي النفوس المريضة، وتشجيع للعصاة والمجرمين
 :: الصبر مع الهجر الجميلسابعالمطلب ال
 .194چڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  چ  قال تعالى:        
يظهر من هذه اآلية الكريمة ضابطان للهجر، األول منهما وهو األساس:  الصبر،         

.  والثاني: هو الهجر بوصفه جميال 
،  وفي حقيقة 195المأمور به صبر يكون على " األذى، والسب واالستهزاء" فالصبر         

، 196الشكوى من ألم البلوى لغير اهلل ال إلى اهلل"إلعراض؛ إذ "الصبر: هو ترك االصبر معنى 
 .، وزاد األولياءةوبالصبر يحوز المرء خير الدنيا، وخير اآلخرة، فهو طريق األنبياء، وعدة الدعا

ناس ا من األنصار سألوا رسول  : إنَّ رضي اهلل عنه وفي الحديث الشريف، عن أبي سعيد الُخْدري
فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى ن ِفد  ما عنده، فقال: "ما يكون عندي من خير فلن  اهلل 

                                                           
 وشعاب، وقيل: هو قريب من مكة، وقيل غير ذلك. انظر: الواقدي، مضايق له تهامة أودية من وادٍ  حنين: وهو وادي  191

. 1طعطا.  أحمد القادر عبد محمد:  تحقيق مج.2. المغازي هـ: كتاب 207: ت واقد. بن عمر بن محمد اهلل أباعبد
   (.2/313. )البلدان معجم(. والحموي: 2/311م. )2004 -هـ1424 العلمية. الكتب دار لبنان: -بيروت

. كتاب: المغازي. باب: غزوة الطائف في شوال سنة ثمان. رقم الحديث. الجامع الصحيح المختصرالبخاري:   192
(4080( .)4/1576.) 

مج. تحقيق: ابن 1. في تفسير كالم المنان ر الكريم الرحمنتيسيهـ: 1376السعدي، عبد الرحمن بن ناصر. ت:   193
 (.434م. )ص: 2000 -هـ1421عثيمين. بدون ط. بيروت: مؤسسة الرسالة. 

 .10سورة المزمل، اآلية:   194
 (.19/469. )اللباب في علوم الكتابابن عادل:   195
 (.172. )ص: التعريفاتالجرجاني:   196
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اهلل، وما ُأعطي  هُ رْ بِّ ص  يُ  ْر بَّ ص  ت  ، ومن ي  اهللُ  هِ ُيغنِ  ، ومن يستغنِ اهللُ  هُ فَّ عِ ه عنكم، ومن يستعفف يُ أدَِّخر  
 .197من الصبر" أحد عطاء  خير ا وأوسع  

نجد التوجيه إلى الصبر، بعد التوجيه إلى القيام والذكر، وهما كثير ا يقول سيد قطب: "فإننا       
د ِد تزويد القلب بزاد هذه الدعوة في طريقها الشاق الطويل، سواء طريقها في  ما يقترنان في ص 

 .198وكالهما شاق عسير" ،مسارب الضمير أو طريقها في جهاد المناوئين

وقول  .199عند الطبري: "هو الهجر في ذات اهلل" فمعناهبوصفه جمياًل  ضابط الهجروأما      
 .الطبري يمثل الغاية الخالصة من الهجر

بالتوكل على اهلل فهو حسبه وكافيه  ؛ ألن المعنى : أمر للرسولطمأنةومعين ا فهو إعراض ومعه 
 .200شرهم وناصره

  ،ى النفوسوبهذا ينضبط أدب اإلعراض بضابط التوكل على اهلل تعالى لئال يتطرق الوهن إل    
 فتثبت على الجادة  تستمد العون والمدد من خالق األسباب مع األخذ باألسباب.

 

 رابعال مبحثال

 في القرآن الكريم  النبي محمد عراضإ وذج ألدبنم           

 من خالل حادثة اإلفك
"هذا الحادث؛ حادث اإلفك قد كلف أطهر النفوس في تاريخ البشرية كلها آالما ال تطاق،        

وكلف األمة المسلمة كلها تجربة من أشق التجارب في تاريخها الطويل. وعلق قلب رسول اهلل 

                                                           
(. 1400. كتاب: الزكاة. باب: االستعفاف عن المسألة. رقم الحديث. )المختصر الصحيح الجامعالبخاري:   197
 (.2/729(.)1053. كتاب: الزكاة. باب: فضل التعفف والصبر. رقم الحديث. )صحيح مسلم(.ومسلم: 2/534)

 (.6/3747. )في ظالل القرآنقطب:   198
 (.29/133. )جامع البيانالطبري:   199
(. 10/156. )مفاتيح الغيب(. والرازي: 1/571. )الكشاف(.  والزمخشري: 5/179. )انجامع البيانظر: الطبري:   200

(. وأبا 1/563. )لباب التأويل(. والخازن: 1/268. )مدارك التنزيل(. والنسفي: 2/225. )أنوار التنزيلوالبيضاوي: 
 (.2/720. )في ظالل القرآن(. وقطب: 2/207. )إرشاد العقل السليمالسعود: 
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، وقلب زوجه عائشة التي يحبها، وقلب أبي بكر الصديق وزوجه، وقلب صفوان بن محمد 
؛ علقها بحبال الشك والقلق واأللم الذي ال يطاق"المعطل شه  .201ر ا كامال 

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   چ إلى قوله تعالى  چٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ    چ  قال تعالى:        

 .202چگ  گ  گ  گ  
لقد جاءت السنة الصحيحة شقيقة القرآن الكريم، بإيراد دقائق هذه الحادثة وتفاصيلها التي        

، ويختار الباحث رواية البخاري لبيان 203عصفت بالكيان اإلسالمي مجتمع ا عقب غزوة المريسيع
 بشكل أساسي وبعض الشواهد من رواية مسلم المشار إليها في الحاشية. 204هذه الحادثة

ل ِة           وبإنعام النظر في اآليات الكريمة النازلة بشأن حادثة اإلفك، والسنة الصحيحة الُمف صِّ
لمجريات أحداث تلك الحادثة يمكن استخالص األمور اآلتية فيما يتعلق ببيان أدب اإلعراض 

 هي: عند الرسول محمد 

 :رضي اهلل عنهاعن زوجه عائشة  إعراض الرسول أوال: 
                                                           

 (.4/2495. )في ظالل القرآنقطب:   201
 .22-11سورة النور، اآليات:   202
ْيِسْيع: وهي غزوة وقعت في شعبان من السنة الخامسة للهجرة مع بني المصطلق الذين كانوا ينزلون على   203 غزوة الُمر 

ْيِسْيع*، وقد خرجت في هذه الغزوة مع الرسول  . وانتهت الغزوة  من زوجاته عائشة وأم سلمة بئر لهم يقال له: الُمر 
 (.219-3/214. )المنتظمبنصر المسلمين. انظر: ابن الجوزي: 

ْيِسْيع: اسم لبئر ماء في منطقة القديد* باتجاه الساحل )للبحر األحمر(، أقام عنده بنو المصطلق من قبيلة خزاعة.  * الُمر 
 (. 5/118.)معجم البلدانانظر: الحموي: 

 (.4/313.) المرجع السابق* قديد: اسم موضع قرب مكة. 
ْفكِ  أ ْهلُ  لها قال حين النبيزوجِ  عائشة "عن 204 ، اْلُمع طَّلِ  بن صْفوان وكان قالوا... ما اإلِْ ل ِمي   رآني، حين ف عرف ِني الس 
 منه سمعت وال ِبك لمة ت ك لَّمن ا ما وواهلل ِبجلباِبي، وْجِهي ف خمَّرت عرف ني حين ِباستْرجاعه ف است يق ظتُ  الحجاب قبل رآني وكان
 أ شت كي حين منه أ رى كنت الذي الل ْطف  اللَّه رسول من أ عرف ال   أ نِّي وجعي في يِريُبِني وهو استرجاعه...... غير ك لمة  
ل يَّ  يدخل إنما لِّم، ثمَّ    اللَّه رسول ع   ف عث رت ِمْسط ٍح... وُأم   أنا ف اْنطلْقت ي ريُبني... ف ذ لك ينصرف ُثم ِتيُكْم؟ ك يف يقول: ف يس 
 بيتي إلى رجْعتُ  فلما ... بدر ا؟! شِهد رجال   أ ت ُسبِّين   ُقْلت، ما ِبْئس   لها: فقلت مسط ح=، ت عس فقالت: مرطها، في ِمْسط حٍ  ُأم  

 من اْلخبر استيقن أ ن وأريد ؟ قالت: أ بويَّ  آتي   أ ن لي أ ت أذن له: فقلت ِتيُكْم؟ ك ْيف قال: ثُمَّ  ف سلَّم  اللَّه رسول عليَّ  دخل
 ي ْعِذُرني من اْلمسِلِمين مْعش ر يا فقال: اْلمْنبر، على وهو ُأب ي   بن اللَّهِ  عبد من ف اْست ْعذ ر   يومه من  اللَّهِ  رسول ف ق ام قبلهما...

 وما خير ا إال عليه علمت ما رجال   ذ ك روا ول ق دْ  خير ا إال أ ْهلي على علمت ما واهلل أ هلي، في أ ذ اه عنه بل غ ني قد رجلٍ  من
ْفك حديث . كتاب: المغازي. باب:الجامع الصحيح المختصر... "البخاري:  معي إال أ هلي على يدخل  و اأْل ف كِ  واإلفك اإلِْ
. كتاب: الشهادات. باب: قالمرجع الساب(.. وانظر 1521 -4/1517(. )3910و النَّج س. رقم الحديث. ) النِّْجس ِبم ْنزل ة

. كتاب: التوبة. باب: في حديث صحيح مسلم(. ومسلم: 945 -2/942تعديل النساء بعِضِهن بعض. رقم الحديث. )
 (.2136-4/2129(. )2770اإلفك، وقبول توبة القاذف. رقم الحديث. )



36 
 

 من خالل جملة من التصرفات هي:   لقد برز إعراضه      

  عندما كان يدخل رسول اهلل  وهي مريضة ال يزيد على  رضي اهلل عنهاعند عائشة
، فقالت: فذاك يريبني(، وهذا السؤال واالطمئنان بهذه العبارة 205قوله: )كيف ِتْيُكْم؟(

المقتضبة التي تلقي بظالل الجفوة تثير في النفس مشاعر الشك والريب، وال تشعر 
، واللطف الذي كانت تشعر به  سامعها بالطمأنينة والحنو المعهود من رسول اهلل 

مسلم المتعلقة بحادثة اإلفك حين تشتكي، كما أفادت رواية  عائشة من رسول اهلل 
 المشار إليها سابق ا.

   ،لم يناقش النبي عليه السالم عائشة رضي اهلل عنها أو يجادلها فيما اتهمت به مباشرة
 ولعل في ذلك تهدئة للنفوس وتغلب على ثورانها بعيد األزمة مباشرة.

  لم يجالس الرسول عد مرور شهر منذ أشيع حديث اإلفك، إال ب رضي اهلل عنهاعائشة
ا وممتنع ا عن سؤالها حول ما يشاع وُيتناقل في المدينة،  كامل قضاه الرسول  ُمعِرض 

وفي ذلك مراعاة له عليه السالم لحالتها الصحية، فال يريد أن يضيف إليها هماا نفسيا 
 يرافق األلم الجسدي.

 تجميد لها لحين  في السماح لها رضي اهلل عنها أن تمرض عند والديها إقصاء للمشكلة أو
 البت الصحيح بمتعلقاتها.

، فلم ُيْنقل خبٌر فيما يشاع   عن سؤال صفوان بن المعطل إعراض الرسول  ثانيا:   
في حقه: "ولقد ذكروا رجال   واحٌد في حدود إطالع الباحث يثبت ذلك، وكل ما قاله رسول اهلل 

 ما علمت عليه إال خير ا، وما كان يدخل على أهلي إال معي".

حتى عن ِذْكِر اسم الرجل الُمت ه م ولجوئه إلى اإلبهام، ولعل  ويالحظ إعراض الرسول        
ا ُيشاع، فال يريد حتى أن في ذلك داللة على حرص الرسول  ، وحذره وعدم تيقنه وتصديقه ِلم 

يذكر اسم صحابي جليل في هذا السياق، وهذا درس نتعلمه وفقه نفهمه، بأن نتأدب فُنْعِرض  عن 
ْيِب والشَّكِّ وعدم الوثوق، فإن في ذلك إساءة  ذكر األسماء واألشخاص، ما دام األمر في دائرة الرَّ

 للشخص، وتلويث ا لسمعته وقد يكون بريئ ا.

                                                           
)ِتْيُكْم(: "هي إشارة بالتنبيه للمؤنث، مثل ذا للمذكر". القاضي عياض، أبو الفضل بن موسى اليحصبي السبتي    205

 (.1/125مج. بدون ط. المكتبة العتيقة ودار التراث. )2. مشارق األنوار على صحاح اآلثارهـ: 544المالكي. ت: 
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ومواجهته بما اتهم به، وفي ذلك إشعار له بكرامته،   كما أنه عليه السالم أعرض عن استدعائه
فال يقف أمام القضاء إال من نسبت إليه تهمة صحيحة، ويشعر هذا بثقته صلى اهلل عليه وسلم 

 وكذلك الصحابي الجليل رضي اهلل عنه. ،بكل من زوجه رضي اهلل عنها

رضي  أم المؤمنين عائشةمع والدي  عن إثارة ومناقشة اإلشاعة إعراض رسول اهلل ثالثا: 
 ولعل في ذلك دالالت منها : ،اهلل عنها

وما  رضي اهلل عنهال يود ايذائهما بما يشاع لمكانتهما عنده سيما أبو بكر الصديق   (  إنه1
 له من خصوصيات الصحبة  والرفقة.

عدم تصديقه بما يتالسن به بعض الناس في مجتمع  (  كذلك يبدو من خالل إعراضه 2
 دينة المنورة. الم

تم هذا النموذج بقول سيد قطب: "لقد كانت )حادثة اإلفك( معركة خاضها         وي ْحُسن خ 
، وخاضتها الجماعة المسلمة يومذاك وخاضها اإلسالم، معركة ضخمة لعلها رسول اهلل 

محتفظ ا ، وخرج منها منتصر ا كاظم ا آلالمه الكبار، أضخم المعارك التي خاضها رسول اهلل 
بوقار نفسه وعظمة قلبه وجميل صبره، فلم تؤثر عنه كلمة واحدة تدل على نفاد صبره، وضعف 

 . 206احتماله، واآلالم تتناوشه، لعلها أعظم اآلالم التي مرت به في حياته"

 

 

 الخاتمة

 

 الحمد هلل وكفى والصالة والسالم على رسوله الذي اصطفى أما بعد:

 فهذه أهم النتائج :

األخالقية في مرحلتي   : إن أدب اإلعراض يعتبر أحد سمات شخصية النبي محمد أوًل 

 الدعوة اإلسالمية المكية منها والمدنية. 

: اإلعراض في كثير من حاالته في القرآن الكريم هو أسلوب تربوي نفسي مؤثر في ثانًيا

 المعرض عنهم، وهو أبلغ من الكالم . 

                                                           
 (.4/2501. )في ظالل القرآنقطب:   206
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 المعرض عنهم، وقد يتعلق بسبب في المعرض نفسه. اإلعراض قد يكون لعيب في: لثاثا

ا منهم: عرض القرآن الكريم أصناف ا من الناس أعرض عنهم رسول هللا  رابعا:  تأدب 

  . أهل الكتاب )اليهود( - 4الخائضون في آيات اهلل تعالى - 3الجاهلون – 2المشركون. -1

عبون  - 6المنافقون -5 هون(الكافرون والمستهزئون )الالا ذوو القربى والمسكين وابن  - 7الالا
 ابن ُأمِّ مكتوم - 8السبيل

ا إلعراض النبي محمد خامسا  منها: : أورد القرآن الكريم صور 

 اإلعراض الجسمي وتتمثل في: -أ

 كف العينين عن النظر إلى زهرة الحياة الدنيا وزينتها - 2ترك القعود ومغادرة المجلس -1

 وتتمثل في:  اإلعراض السلوكي -ب
 التغافل واإلغضاء -  3الكف عن المجادلة والمكافأة - 2عدم االلتفات واإلصغاء -1

 التجاوز والصفح عن المسيء - 5المقاطعة مع اإلهمال والمقت -4

 منها:  النبي إعراضأدب ضوابط عرض القرآن الكريم جملة من  :سادسا

 الوعظ والقول البليغ - 2القول الميسور  -1

 اإلعراض حال الخوض في اآليات مع عدم القعود بعد الذكرى مع الظالمين -3

 التولي مع رفع المالم - 5االنتظار حتى حينالتمهل و  -4

 .الصبر مع الهجر الجميل - 7لجميلالصفح ا -6

ا ألدب إعراض النبيسابعا تمثل في كيفية تعاطيه مع حادثة اإلفك   : أورد القرآن الكريم نموذج 
 بروح عالية ونفس كاظمة وسياسة راشدة.

 التوصيات: 

 دب اإلعراض، والوقوف على أساليبه.أعلى حملة لواء الدعوة إلى اهلل التعرف على -1
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ة بما لبحيث يتم التعامل مع كل حا ؛يجب االقتداء بالمنهج القرآني في مسألة اإلعراض-2
 يتناسب معها.

اليوم لإلعراض عن  نوتوظيفه في حياة المسلمي ،االستفادة من المنهج القرآني في اإلعراض-3
 والمواقع االلكترونية التي تسعى لتشويه اإلسالم. ،وسائل اإلعالم

فهذا بتوفيق  ،إن هذا الجهد من صنع البشر فإن حصلت اإلصابة :يمكن القول ،وختاًما         
ن   ونستغفر اهلل العظيم. ،كان الخطأ فمن النفس الخطااءةاهلل ومنِّه وكرمه ، وا 

 .والحمد هلل رب العالمين

 مسرد المراجع
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 هـ(. 1418
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