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  إهداء
إىل من رضا ا يف رضامها إىل والدي الكرميني بارك ا يل فيهما 

  .وحفظهما من كلّ سوء أهدي هذا البحث 
  كما و أُهدي هذا البحث لنموذج من الرجال الرجال وقليل ما هم

 اإلسالم يذب عنها حبسب طاقته البشرية فال إىل الذي محل راية
  .تأخذه يف ا لومة الئم

وإىل كلِّ إخوانه الذين " أبي خالد"حممود الزهار .إىل القائد د
يصلون اللَّيل بالنهار من أجل  دينهم وأمتهم ، سواء منهم الشهداء من 

  .ء أمثال الشيخ الياسني والدكتور عبد العزيز الرنتيسي أو األحيا
  

  الباحثة
  فاطمة عرفات احللو



ب 
  

  شكر و تقدير
فيا رب لك احلمد ولك الشكر شكراً يليق بعظمتك وجاللك، ثم أثني بشكر أنـاس جعلـهم ا     " ولئن شكرمت ألزيدنكم  "

  :سبباً ملا أنا فيه من نعمة العلم والتعلم، فجزاهم ا عين خري اجلزاء، ومن هؤالء
فت بقبولــه اإلشــراف علـى حبثــي هـذا رغــم مــشاغله الكـثرية، والــذي أثـرى حبثــي بتوجيهاتــه       أتقـدم بالــشكر اجلزيـل ملــن تـشر   

والذي كان صبوراً فله مين كل احرتام وتقدير، وجزاه وليد حممد العمودي . دفكان نعم املعلم واملوجه يل األستاذ الفاضل
قوالً وعمال ته على احلقخرياً وثب ا.  

  :افقة على مناقشة حبثي مبا أثراه وزاده حسناً ،ومهاكما وأشكر من تكرما باملو
  .فجزامها ا خري الدنيا واآلخرة معاًعصام زهد  .عبد السالم اللوح                             و                 د.د

يبـاً عـن هـذه اجلامعـة الغـراء      وال أنسى من استقبلين يف بدء تسجيلي باجلامعة ماداً يد العون بكل تواضعٍ ممـا أعطـاني انطباعـاً ط      
  .، والذي شرفت بتوجيهاته يف فرتة الدراسة وفرتة اختيار املوضوعرياض قاسم.دإىل أستاذي 

وأنتقــل ألشــكر أســاتذتي األفاضــل يف قــسم التفــسري بكليــة أصــول الــدين  كلــهم مجيعــاً مــع االحتفــاظ باأللقــاب واملــسميات،               
ين ذللــوا يل مـــن الـــصعاب الكـــثري لتـــسهيل إمكانيـــة الدراســـة يف مرحلـــة   أشــكر القـــائمني علـــى هـــذه الكليـــة الغـــراء والـــذ  

املاجـستري خاصــة مــا كـان منــهم مــن وقفـة إىل جــانيب يــوم تعـذرت الدراســة علــي لظـروف عملــي، لتــستحق هـذه الكليــة  لقــب          
  .زهدي أبو نعمة.حممد خبيت، ود.، دنسيم ياسني.د: أذكر منهممنارة من منارات العلم الشرعي، 

لكل ما يبذلونه من " اجلامعة اإلسالمية"-رغم املؤامرات-كل الشكر للقائمني على هذا الصرح العلمي الشامخ  والشكر 
  .أجل إتاحة الفرصة ملن أراد أن ينهل من معني العلم، وأدعو ا من كل قليب أن يبقيها لنا مشعال  للنور ال ينطفئ

علـم وتـشجع عليـه، حبيـث إنَّهـم كـانوا الـصدر الواسـع أثنـاء فـرتة دراسـيت            وأكرر شكري  على ما أكرمين به مـن عائلـة حتـب ال      
،وأخص بالذكر من كانا سبب وجودي   على ما قدمته يل من توجيهات ، وأخيت مفيدة ، أخيت أمي وأبيفبارك ا يل فيهم مجيعاً

  . برتمجة ملخص الرسالةا على قيامه"أم عبد ا"نسرين 
فـإنين اسـتذكر هنـا صـديقة أحببتـها يف ا كانـت نعـم املثبـت يل يف         ...) املرء على ديـن خليلـه  :(لوإذا كان الرسول الكريم يقو 

ومـن خالهلـا   أمينـة حممـد دلـول،    حلظات االبتالءات مبـا مكـنين مـن االسـتمرار يف هـذا الطريـق حتـى إمتامـه فبـارك ا يف أخـيت            
ســها، : صـديقات وزمــيالت ومعــارف أذكــر منــهن   هــذه مــن أشـكر كــل مــن دعمــين ولـو بكلمــة تــشجيع خــالل فـرتة دراســيت    

  . واللواتي كان لصحبتهن أثناء البحث عظيم األثر يف الصرب على جفوة العلمنسرين، نارميان وجنوان
ــق؛ إذ كــان هــذا حــافزاً يل للتحــدي واالســتمرار ،          ــك الــذين حــاولوا إعــاقيت عــن إمتــام  هــذه الطري ويف اخلتــام سأشــكر أولئ

  .رادة وثباتاً بفضلهما أقف اليوم أمامكم هذا املوقففكان أن وهبين ا إ



 ج  

  ِّاملقدمة
والصالة والسالم على رسوله األمـين      هللا نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره،       إن الحمد     

ـ  اهللا،  محمد بن عبد   كـلِّ شـيء    خـالق رمين، الحمد هللا ناصر المستضعفين ومذّل الكفرة والمج
ٱلْيوم نَخْتم علَٰى َأفْواههِم وتُكَلِّمنَآ َأيـديهِم        ﴿:هالقائل في محكم تنزيل   . فىومليكه، عالم السر وَأخ   

  ونبكْسا كَانُواْ يبِم ملُهجَأر دتَشْههناك لغـة  ]65/يـس [﴾و حيث نستشعر من هذه اآلية الكريمة َأن 
  .ح ها لغة الجوارا إنَّ يمكن التَّواصل بهغير لغة اللِّسان

 يحتاج منَّا إلى التَّأمل في كتاب -نت اآلية تشير إلى يوم القيامة إالَّ َأن ذلك يطرح تساؤالً كاوإن 
 وهذا التَّساؤل هو هل بإمكاننا نحن البشر أن نتواصل فيما بيننا بلغة – عليه اهللا العزيز لإلجابة

    ؟األسنتنأخرى غير ما تنطق به 
فَبِما رحمة من ٱللَّه-:﴿  - فيقولللُّغة في قوله تعالى مادحاً نبيه هذه المح نولربما يمكن أن

ِلكوح نواْ ميظَ ٱلْقَلْبِ الَنْفَضكُنْتَ فَظّاً غَل لَوو محمة التِّي يفيض  فهذه ال]159/آل عمران[﴾ِلنتَ لَهر
 أم في هذه مجتمعة ؟برات صوتههل تظهر في محياه؟ أم في سلوكه؟ أم في ن بها رسولنا الكريم

  .          تتَّضح فقط من خالل ألفاظه ولكنَّها بالتَّأكيد ال يمكن أنوغيرها ؟
 وما مدى أهمية تلك ،ة حول اإلجابة على التَّساؤل المتعلِّق بتلك اللُّغتركَّزمحور هذه الدراسة 

رآن  الغوص في أسرار آي الق ومن خالل.؟ كانت موجودة إن- بخاصة- حياة المسلم اللُّغة في
  :كان هذا البحث القرآني المسمى

  "دراسة قرآنية موضوعية"            االتِّصال الصامت وتأثيره في اآلخرين 
في بناء منهاجِ طريق لكلِّ من أراد َأن   لبنةتكون قد وضعتوالذي تأمل من خالله الباحثة أن 

 -- وغيرها، وتدعو اهللان في تعامله مع اآلخرين في تعليم أو دعوة أو قيادة القرآيهتدي بهدي
  . أن يكون خالصاً لوجهه الكريم فهو ولي ذلك والقادر عليه

  :طبيعة الموضوع وأهمية البحث فيه
 للقرآن ضوعي خالل التفسير الموث مناحد من الموضوعات التي تُبحهذا الموضوع و

م في تناولها ألسلوب من أساليب القرآن الكري:  فيتمثَّلولعلَّ طبيعة هذا الموضوع ت الكريم،
وضوابط هذا االتِّصال؛ لما شر، وكيفية التَّواصل بين هؤالء النَّاس، عرض طبيعة العالقة بين الب

  .ركة من اإلنسان لها تفسيرها وتأثيرها لدى اآلخر حفكّل على وحدة المجتمع، له من تأثير كبير



 د  

 هذا االتِّصال الصامت بين البشر، ولعلَّ هذا يظهر جلياً يضبط وهناك من األحكام الشَّرعية ما 
فُروجهن والَ يبدين زِينَتَهن ِإالَّ وقُل لِّلْمْؤمنَات يغْضضن من َأبصارِهن ويحفَظْن-:﴿ -في قوله

  .]31/النور[﴾ما ظَهر منْها
 في تعابير وجهه وهيئته تؤثِّر في سلوك وكذلك هيبة القائد أو الحاكم أو ولي األمر التِّي تظهر

يه ٱلْموتَ ما دلَّهم علَٰى موته ِإالَّ دابةُ اَألرضِ تَْأكُُل فَلَما قَضينَا علَ﴿:--ه كما في قولهرعيت
َأتَهنس14/سبأ[﴾م[.   

يستطيع كلُّ داعية ومعلِّم وحاكم أن -- وبمعرفة وسائل االتِّصال الصامت من خالل كتاب اهللا
أثير ن التَّإلى أعمق ما يكون م وجهه؛ كي يصل وينتبه لهيئته ولتعابير ر منه،ينتبه لكلِّ حركة تبد

   .التِّي يريد همته، بما يؤدي إلى نجاحه في م أمامهعلى من
 

  :أسباب اختيار الموضوع
ها لوكه في معاملة غيره حتى النَّظرة ينظرحاجة كّل فرد في المجتمع المسلم لتوجيه س -1

جه أخيك تبسمك في و:(--سولنا الكريم حيث يقولألخيه وهذا نجده في توجيهات ر
  .)1()لك صدقة

يمكّن هذا البحث الداعية المسلم من االنتباه لسلوكياته وهيئته وأدواته التي يستخدمها بما  -2
موجة خاصة في ظل  تأثير أهل الغواية يسهم في تقوية تأثيره في النّاس في مواجهة

 .العولمة

ح بضبط بما يسم التّعرف على ردود أفعال النّاس على رسائل االتّصال الصامت -3
سلوكياتهم من خالل ضبط أدوات االتِّصال الصامت بما يعود بالنفع على العالقات داخل 

 .المجتمع المسلم وعلى عالقات المجتمع المسلم بغيره من المجتمعات

محاولة إثراء المكتبة اإلسالمية بمثل هذا النَّوع من البحوث والتي تتناول موضوعات  -4
 .ية القرآن لكل زمان ومكانواقعية معاصرة، بما يبرز صالح

هذا البحث يسلّط الضوء على أدوات لالتّصال الصامت والتي تكشف لنا عن معدن  -5
 .مستخدمها من حيث كونه مؤمناً صادقاً أو غير ذلك

من خالل تتبعي لقصص األنبياء والرسل وجدت أن لالتصال الصامت مكانة ما في  -6
 .مت في الدعوة إلى اهللاقصصهم، مما يدلل على دور االتِّصال الصا

  

                                                
-مكتبة المعارف للنشر والتوزيع-م2002- هـ1422- 2ط-صحيح سنن الترمذي-محمد ناصر الدين األلباني)1(

     . صحيح الترمذي- وسيشار له األلباني)2/362(- باب صنائع المعروف-كتاب البر والصلة-الرياض



 ه  

  :أهداف الدراسة
تأثيره في نفوس اآلخرين بما ينعكس بالتَّأكيد على  بيان أهمية االتِّصال الصامت و-1
 .لوكهس

ها وحركاتها تأثُّراً ي في تصويره للنَّفس البشرية بكلِّ خلجاتإظهار اإلعجاز القرآن -2
 .وتأثيراً

التواصل بين الناس خاصة التواصل غير إيضاح منهجية القرآن الكريم في ضبط  -3
 .المباشر والذي ال يعتمد على اللفظ

 .للوقوف على الحلول الربانية --في التَّدبر والتَّفكُّر في آيات اهللا - -تلبية ألمر اهللا -4

 ليكون أقدر وأجدر --ربط حياة الداعية المسلم في كل خلجاته و سكناته بمنهج اهللا  -5
 .مة الَّتي كُلِّف بها على أداء المه

 . بيان دور أدوات االتِّصال الصامت في حياة الرسل وأثرها في دعوتهم إلى اهللا -6

  :دراسات سابقة
من خالل مراسلتي لمركز الملك فيصل اتضح لي أن هذا الموضوع من الموضوعات التي ما 

ير في طريق سبر ء له، والسقني اهللا لالهتدازالت بحاجة أن يطرق بابها الباحثون، فكان أن وفَّ
 .غوره

  :    منهج البحث
 المنهج االستقرائي التَّحليلي القائم على البحث والنَّظر والتَّحليل ولقد كان منهجي في هذا البحث 

  .في اآليات القرآنية
  :اآلتيعلى النحو طريقتي في هذا البحث ولقد كانت 

  . ع ودراستها دراسة موضوعيةجمع اآليات القرآنية الَّتي تتناول الموضو -1
تفسير اآليات من خالل التَّفاسير القديمة والحديثة واالستفادة من النَّوعين حسب طبيعة  -2

 .البحث

 .تصنيف اآليات الَّتي تم جمعها إلى فصول ومباحث ومطالب حسب طبيعة البحث -3

ثَم االكتفاء اعتماد أسلوب استقراء أقوال المفسرين في المسألة الواحدة وتحليلها ومن  -4
 .بالخالصة من هذه األقوال، إلّا فيما يحتاج لتوضيح كل قول على حدة

تم االعتماد في التوثيق على ذكر مواصفات الكتاب كاملة في المرة األولى لذكره، ومن  -5
ثَم المختصر، ولكن إذا لم يكن هناك تكرار للمصدر ال يشار له بما سيكون عليه 

اء من مصدر ما في الحاشية الواحدة فإن اإلشارة إليه اختصاره، وإذا تكرر االستق
 .ستكون المرجع السابق دون ذكر رقم الصفحة إذا كانت الصفحة نفسها



 و  

عند التوثيق في الحاشية ال يراعى الترتيب الزمني للكتب من حيث األقدم فاألحدث، إنما  -6
 .يراعى األكثر استفاضة في الفكرة والموضوع

 .في البحثأسماؤهم  قد ترد ذين الَّينجهولعمل تراجم لألعالم الم -7

 ].رقم اآلية / السورة [ عزو اآليات القرآنية  -8

 .تخريج األحاديث النَّبوية من مصادرها وتوثيق ذلك وذكر حكم العلماء -9

 .راعاة األمانة العلمية في النَّقل والتَّوثيقم-10

 .صول للمعلوماتهل الو اللَّازمة الَّتي تخدم البحث وتسعمل الفهارس-11
 

  : الخطَّة على النَّحو التَّاليكانتولتحقيق هذه األهداف فقد 
  :خطَّة البحث 

  :يتكون البحث من مقدمة وتمهيد وثالثة فصول وخاتمة وفهارس
  المقدمة 

  .تحتوي سبب اختيار الموضوع وأهدافه والدراسات السابقة ومنهج الباحثة ثم هيكلية البحث
  
  دالتمهي

  :ويحتوي على
  . مفهوم االتِّصال اإلنساني: أوالً
  .تعريف االتِّصال الصامت: ثانياً
  .مفهوم التَّأثير لالتِّصال الصامت: ثالثاً
  .العالقة بين االتِّصال الصامت واالتِّصال اللَّفظي: رابعاً

  الفصل األول
   لغة الجسم كأداة من أدوات االتِّصال الصامت 

  : هيئة الجسم:ألولالمبحث ا
  الحسن وبهاء الطَّلعة:المطلب األول
  القوة :المطلب الثَّاني
  الهيبة:المطلب الثَّالث

  :حركة الرأس ووضعه: المبحث الثَّاني
  تنكيس الرأس:المطلب األول
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  رفع الرأس:المطلب الثَّاني
  لوي الرأس:المطلب الثَّالث

  :هتعبيرات الوج:المبحث الثَّالث
  الصالح و الفجور:المطلب األول
  ابيضاض الوجه واسوداده:المطلب الثَّاني
  العبوس:المطلب الثَّالث
  التَّكبر:المطلب الرابع

  الحاجة:المطلب الخامس
  :حركات العيون وتعبيراتها: المبحث الرابع 
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  :توطئة
ة أفراد  ولكي يتواصل هذا الفرد مع ب،يعيش اإلنسان في جماعات، فهو بطبعه اجتماعيقي

هذه اللغة تعارفت عليها الجماعة عبر الزمن، واتّخذت لها رموزاً  .جماعته يحتاج إلى لغة للتّفاهم
خاصة إالّ أن هناك بعض المشاعر واألفكار التّي يصعب على الفرد أن ينقلها لغيره بصورة 

يعجز عنه اللّسان  وهنا تظهر لغات أخرى فما ،ظاهرة مباشرة من خالل رموز اللّغة المتعارفة
  .قد تبرزه العين أو اإلشارة 

لغات االتّصال بين النّاس متعددة فاألشياء الجامدة يمكن استخدامها كرموز لالتّصال بين النّاس 
كما العين واليد، ولكن يبقى السؤال المطروح ما هو االتّصال الذي يتم بين النّاس؟ هذا السؤال 

الفقرة التّّالية، من خالل تعريف االتّصال اإلنساني وبيان أنماطه هو ما سيتم اإلجابة عليه في 
  .وتحديد ماهية االتّصال الصامت
  :مفھوم االتِّصال اإلنساني

  :االتِّصال لغة
 ،)1("والواو والصاد واللَّام أصٌل واحد يدلُّ على ضم شيء إلى شيء حتى يعلقه وصل،"من
ولَقَد وصلْنَا لَهم الْقَوَل لَعلَّهم-:﴿ -ومنه قوله )2("وصلت الشّيء وصالً وصلة:"يقال

ونتَذَكَّر3(."والوصل ضد الهجران."]51:القصص[﴾ي(  
  )4(."أن يكون ألجزاء شيء حد مشترك:"واالتِّصال مصدر صناعي من وصل وهو

ِومن خالل تتبوالنَّقل ع األصل اللُّغوي نجد أنَّها كلّها تشير إلى االشتراك والض م
وهذا هو جوهر االتِّصال الذي هو نقل األفكار وغيرها بين األفراد والجماعات بما  والتَّقارب،

  .يؤدي للتَّقارب واالشتراك فيها بما يساهم في التَّفاهم والوحدة
                                                

-1 ط-عبد السالم محمد هارون: تحقيق وضبط- معجم مقاييس اللغة- أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا)1(
  .المقاييس-وسيشار عند وروده بعد ذلك ابن فارس) 6/115 (- دار الجيل-م1991- هـ1411

-1ط-عامر أحمد حيدر:تحقيق- لسان العرب- رابن منظوجمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم :انظر)2(
اللسان، إسماعيل بن -وسيشار له ابن منظور) 11/868(-لبنان- بيروت-دار الكتب العلمية-م2003- هـ1424

- هـ1399-2 ط-الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية-أحمد عبد الغفور العطار:تحقيق-حماد الجوهري
  .الصحاح-عند وروده بعد ذلك الجوهريوسيشار له ) 5/1842(- دار العلم للماليين-م1979

  ).5/1842(الصحاح - ، الجوهري)11/868(-اللسان- ابن منظور:، انظر)6/115(-المقاييس-ابن فارس)3(
عدنان : تحقيق-الكليات معجم المصطلحات والفروق اللغوية-أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي)4(

.الكليات-له عند وروده بعد ذلك الكفويوسيشار ) 39ص(-مؤسسة الرسالة- م1993-هـ1413- 2ط-المصري
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  :صال اإلنساني اصطالحاًتِّاال
لغربيين،ويوجد قليل من التّعريفات معظم التَّعريفات االصطالحية لمفهوم االتِّصال اإلنساني هي 

عملية يستطيع خاللها طرفان أن يصال إلى حالة من :"العربية لالتّصال اإلنساني ومن بينها أنَّه
  .)1("المشاركة التَّامة أو الجزئية في فكرة أو اتِّجاه أو إحساس أو تحفُّز لعمل معين

ها الشَّخص بنقل رسالة ما، تحمل المعلومات أو عملية ديناميكية يقوم ب:"وعرفه آخرون بأنّه
اآلراء أو االتِّجاهات أو المشاعر إلى اآلخرين لهدف ما، عن طريق الرموز، في ظرف ما، 

  .)2("بغض النَّظر عما قد يعترضها من تشويش
ر عملية تبادلية مستمرة في نقل األفكار والمشاع:هذا ويمكن تعريف االتِّصال اإلنساني بأنّه

 بما اللفظ أو اإلشارةوالمعلومات بين األفراد أو الجماعات على اختالف مستوياتها باستخدام 
  .يحقق التفاهم

 نة ولكنعن طريق رموز معي االتّصال يتم يتبين أن من خالل تعريف االتّصال اإلنساني
د أوالً من بيان أنماط هذه الرموز تتغير وفقاً لنمط االتّصال، ولكي نتعرف على هذه الرموز الب

االتّصال اإلنساني.  
أنماط االتّصال اإلنساني:  

كما -بعد أن تعرفنا على مفهوم االتّصال اإلنساني، البد من التَّوضيح أن االتِّصال اإلنساني ينقسم
  :إلى نمطين اثنين تبعاً للّغة المستخدمة وهما-)3( المختصونصنَّفه العلماء

 يستخدم فيه اللّفظ كوسيلة للتّفاهم ونقل الرسائل للتَّفاعل مع اآلخرين وذلك :فظياالتِّصال الل .1
  .)4(يتم مشافهة أومن خالل الكتابة

                                                
وسيشار ) 11ص(- مكتبة عين شمس-م1979 -علم االتِّصال مفاهيمه، نظرياته، مجاالته-صالح الدين جوهر)1(

  .علم االتصال-له جوهر
) 12ص(-دار آرام-م1999-3ط–االتصال واإلعالم في المجتمعات المعاصرة -صالح خليل أبو إصبع)2(

  .االتِّصال واإلعالم- بعد ذلك أبو إصبعوسيشار له
-حجاب وسيشار له بعد ذلك )23ص(-دار الفجر-م2004-1 ط-المعجم اإلعالمي-محمد منير حجاب:انظر)3(

المكتب الجامعي -م1997–االتصال ووسائله في المجتمع الحديث-المعجم اإلعالمي، خيري خليل الجميلي
-موسوعة ميادين علم النفس-  ووسائله، عبد الرحمن العيسوياالتِّصال - وسيشار له الجميلي)25ص(-الحديث

علم النفس -وسيشار له العيسوي)18ص(-دار الراتب الجامعية-م2004- هـ1425-1 ط- علم النفس اإلداري
   .اإلداري

وسيشار ) 39ص(-دار الفكر العربي-م1993- هـ1414 - االتصال والرأي العام- عاطف عدلي العبد:انظر)4(
    .صال والرأي العاماالتِّ- له العبد
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2. ى أيضاً :االتّصال غير اللّفظيسمامتة"وييتمثّل "، وهذا النّوع من االتِّصال )1("اللّغة الص
وفي تقسيم آخر لالتصال أنّه )2(."الكالمبوضوح في حالة تخاطب األفراد البكم العاجزين عن 

وسأستخدم مصطلح االتِّصال الصامت بدالً من االتِّصال غير )3(صائت وصامت:نوعان
وذلك لألسباب التّالية.اللّفظي:   

، )4(أن األلفاظ في الحقيقة ما هي إالّ رموز تم التّعبير عنها بأصوات معينة تم االتِّفاق عليها -أ
  .امت بقيت صامتة بدون صوتأن رموز االتِّصال الصفي حين 

يتم في االتِّصال الصامت تَسرب الرسائل من وإلى المرسل والمستقبل بصمت وغالباً دون  -ب
 . )5(إدراك منهما أو إحساس

 وإن بقي دوره )6( عن اللفظ-الذي هو محّل النطق عادة-أنَّه اتِّصال يصمت فيه الِّلسان  -ج
 . )7( "م َأصمتَ فهو مصمتٌجل ِإذا اعتَقََل لسانُه فلم يتكلّويقال للر"حركي اإلشاري ،ال

كل ما تنقله لغة الجسد أو األشياء أو الحال من :ومن هنا يمكن تعريف االتّصال الصامت بأنّه
  . معانٍ لآلخرين

  :تأثير االتّصال الصامت
ترك فيه أثراً، واألثر بقية الشّيء، والتّأثير؛ إبقاء األثر :لشّيءمن أثر ومنه أثَّر في ا":التّأثير لغة 

  . )8("في الشّيء
تلك التّغييرات التّي تحدث لدى المستقبل نتيجة تعرضه للرسالة، ويعتبر "هو :التّأثير اصطالحاً

  .)9("مقياساً لمدى نجاح المرسل في تحقيق أهدافه من القيام باالتِّصال
                                                

    ).42ص(–االتصال واإلعالم- أبو إصبع)1(
    ).16ص(-  علم االتصال-جوهر)2(
    ).107ص(- 1عدد-33 مج-الجسم وأثرها في اإلبانةلغة -مجلة دراسات- مهدي عرار)3(
 - االتصال ووسائله بين النظرية والتطبيق-، محمد غباري والسيد عطية)425ص(-المعجم اإلعالمي-حجاب)4(

  .االتِّصال ووسائله-وسيشار له غباري) 28ص(- المكتب الجامعي الحديث-م1991
    ).18ص(- علم النفس اإلداري-العيسوي)5(
- وسيشار له الجاحظ) 1/44(- دار الكتب العلمية-البيان والتبيين-أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ: انظر)6(

      .البيان والتبيين
  .)2/54 (- اللسان-ابن منظور)7(
     ).4/5( - اللسان-ظورابن من)8(
) 104ص(- كلية فلسطين التقنية-2005-1 ط-االتصال اإلنساني من النظرية إلى التطبيق-نضال أبو عياش)9(

االتِّصال  اإلنساني ودوره في التفاعل - إبراهيم أبو عرقوب.د: االتِّصال  اإلنساني، انظر-وسيشار له أبو عياش
    .االتِّصال  اإلنساني-سيشار له أبو عرقوبو) 41ص(-دار مجدالوي-م1993- 1 ط-االجتماعي



 5 

لوك وإذا علمنا أنفإنَّه يمكن )1( تلك التغييرات تشمل كالً من المعلومات واالتِّجاهات وكذلك الس ،
كل ما تُحدثه لغة الجسد أو األشياء أو الحال :القول بأن المقصود بتأثير االتِّصال  الصامت هو
  .   من تغييرات في السلوك أو المشاعر أو المعارف

 مالحظة تأثير االتّصال الصامت، يمكن االستشهاد بصويحبات فإذا أردنا: وبالمثال يتّضح المقال
فَلَما رَأينَه َأكْبرنَه وقَطَّعن-:﴿ -حيث يقول اهللا--يوسف وما حدث معهن لما رَأين يوسف

كَرِيم لَكذَا ِإلَّا مه شَراً ِإنذَا با هم اشَ ِللَّهح قُلْنو نهيد31/وسفي[﴾َأي[.   

 فرد الفعل أو تأثير الرسالة التّي أرادت امرأة العزيز أن تنقلها للنّسوة من خالل خروج يوسف، 
  .كان شديداً بدليل تعدد ردود الفعل ما بين اإلكبار وتقطيع األيدي وقول حاش هللا

فاآلية ] 35/النمل[﴾ع الْمرسلُونوِإنِّي مرسلَةٌ ِإلَيهِم بِهدية فَنَاظرةٌ بِم يرجِ﴿:-- وكذلك في قوله
ن أنّها برسالتها إنّما كانت تنتظر معرفة تأثير هديتها على سليمان يبي هنا حكاية عن بلقيس،

  .وجنوده
  ولكن السؤال الذي بقي بحاجة إلجابة هو؛ ما التّأثيرات المحتملة لالتّصال الصامت؟

  :لنجد اآلتي-قصة يوسف و بلقيس-ع للمثالين السابقينولإلجابة على هذا التّساؤل البد من الرجو
  .،لكن هذه المعلومة تغيرت برؤيته)2("أنّه عبد كنعاني"لقد كانت فكرة النّسوة عن يوسف  -
قَد شَغَفَها ...﴿:--في قوله--النّسوة عبن على امرأة العزيز وقوعها في حب يوسف -
بامتة من خالل إخراج يوسفها برسولكنَّ، ]30:يوسف[﴾...اًحالتها الص-- استطاعت عليهن

  .تغيير فكرتهن عنها
الذي يتمثَّل في محاربة قومها --الملكة بلقيس من خالل هديتها أرادت تغيير اتّجاه سليمان-

  . إن لم يسلموا

امت واالتِّصال اللفظيالعالقة بين االتِّصال الص:  

ن ماذا لو كان االتِّـصال      ما هو الحال في االتِّصال اللفظي ولك      لالتِّصال الصامت تأثير ك   
 امت ستعمل ؟ )3(مواجهة بين طرفين على سبيل المثالاللفظيأدوات االتِّصال الص بما يعني أن ،  

                                                
وسائل اإلعالم والتنمية االجتماعية -، شاهيناز محمد طلعت)104ص(- االتِّصال اإلنساني-أبو عياش:انظر)1(

مطبعة جامعة -مكتبة األنجلوالمصرية-م1986-2 ط-دراسات نظرية مقارنة وميدانية في المجتمع الريفي
    .وسائل اإلعالم-  وسيشار له طلعت)69ص(-القاهرة والكتاب الجامعي

 عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في الكشاف-)هـ538ت(أبو القاسم جار اهللا محمود بن عمر الزمخشري)2(
     .الكشاف- وسيشار له الزمخشري)3/164(-دار الفكر-–وجوه التأويل

   -)ية، إعالن، اتصاالت، تواصلإعالم، عالقات عامة، دعا(وسائل االتِّصال -عبد الرحمن محمد المبيضين)3(
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  ما الدور الذي ستلعبه هذه األدوات في عملية االتِّصال؟
ويش؟ هذا ما سيتّضح من خالل معرفة هل ستكون داعمة لالتِّصال اللفظي أم ستكون عامل تش

  .العالقة بين كلٍّ من االتِّصال اللفظي والصامت
واإلشارة واللفظ :" بعض وظائف االتِّصال الصامت حيث يقول)1(لقد أدرك الجاحظ

شريكان ونعم العون هي له ونعم التّرجمان هي عنه وما أكثر ما تنوب عن اللفظ وما تغني عن 
إلشارة بالطَّرف والحاجب وغير ذلك من الجوارح مرفق كبير ومعونة حاضرة وفي ا... الخطِّ 

  .)2("في أمور يسترها النَّاس من بعض ويخفونها من الجليس وغير الجليس
امت واللفظيمن خالل النِّقاط التّالية)3(هذا ويمكن بيان العالقة بين االتِّصال الص : 

 المشاركين، بمعنى أن االتّصال الصامت يعطي انطباعاً تنظيم التّدفُّق االتّصالي بين:التّنظيم .1
  :، ومثال ذلك في القرآن الكريم)4(للشّخص ليكمل الحديث أو يتوقّف عنه

ألن العبوس -- فهذا العتاب للنّبي]2-1:عبس[﴾َأن جاءه الَْأعمى عبس وتَولَّى﴿:--قوله
لسؤال عن اإلسالم بما يعني ذلك خسارة فرد يمكن أن  بالتَّوقّف عن ا)5(يوحي البن أم مكتوم

  .يكون عضواً في الجماعة اإلسالمية النّاشئة
                                                                                                                                          

     .وسائل االتصال-وسيشار له المبيضين) 107ص(-دار البركة-م2001-هـ1421-1ط
. صاحب التصانيف الكثيرة في الفنون.  المعروف بالجاحظالبصريأبو عثمان عمرو بن بحر الكناني الليثي )1(

 مائتين سنةتوفي في المحرم سعين سنة، ووعاش ت. كان بحراً من بحور العلم، رأساً في الكالم واالعتزال
-608(أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان :انظر.  بالبصرةخمس وخمسينو

-بيروت-دار صادر-م1970طبعة -إحسان عباس:تحقيق-وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان- )هـ681
)3/470.(  
     ).1/43(– البيان والتبيين -الجاحظ)2(
الدار -هـ1422-م2001-2 ط- االتصال ونظريات المعاصرة-حسن عماد مكاوي وليلى حسين السيد)3(

، برنت )42ص(-االتصال واإلعالم- عأبو إصباالتصال، - وسيشار له مكاوي والسيد) 28ص(-المصرية اللبنانية
معهد اإلدارة —م1991-هـ1412- جامعة الملك سعود– ترجمة كلية التربية - االتّصال والسلوك اإلنساني–روبن
     . االتصال- وسيشار له روبن) 217ص(- العامة

    ).بتصرف)(43ص(-  االتصال واإلعالم- عأبو إصب)4(
 كان، زائدة بن األصم، له صحبة، ويقال عمرو بن قيس بن المؤذن- - القرشياألعمى مكتوم أمعبد اهللا بن )5(

شهد ابن أم مكتوم فتح القادسية وكان معه اللواء ، وغزواته أكثر في عليها يستخلفه المدينة قدم لما- -اهللا رسول
-هـ1423- 1ط-ابن عبد البر القرطبي-االستيعاب في أسماء األصحاب: انظر.يومئذ وقتل شهيدا بالقادسية 

  .االستيعاب-وسيشار له ابن عبد البر)1/589(-دار الفكر-م2002
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وِإنِّي كُلَّما دعوتُهم ِلتَغْفر لَهم جعلُوا َأصابِعهم في َآذَانهِم واستَغْشَوا ثيابهم-:﴿  -وكذلك قوله
توا اسرتَكْباسوا ورَأصاوارا كان نوح]7:نوح[﴾كْبلم -- يدعو قومه فما كان منهم إالّ أن

  . أشعروه بأن يتوقّف عن دعوته
يتحدث المرء بأمر ما لكن تعابير وجهه أو أفعاله تدلل على أمر مناقض تماماً لما : التناقض .2

 .]119:آل عمران[﴾...من الْغَيظوِإذَا خَلَوا عضوا علَيكُم الَْأنَامَل ...﴿:--تلفّظ به ومثاله قوله

يا َأيها الَّذين َآمنُوا ِلم تَقُولُون ما لَا تَفْعلُون  كَبر مقْتًا ﴿ :عن ذلك في قوله--ولذلك نهى اهللا
لُونا لَا تَفْعتَقُولُوا م َأن اللَّه نْد3-2:الصف[ ﴾ع[.  

فتندلق  ،فيلقى في النَّار ،كان والياً ،يؤتى برجل(: بقولهمصير ذي الوجهين-- وبين الرسول
ألست كنت :فيقولون النَّار،فيجتمع إليه أهل  ،كما يدور الحمار بالرحى ،في النَّار  فيدور،أقتابه
وأنهاكم عن  ،وال آتيه ،كنت آمركم بالمعروف:فيقول؟وتنهانا عن المنكر ،بالمعروف تأمر

   .)1()وآتيه ،المنكر
فََأشَارتْ ِإلَيه-﴿ - الصامت قد يكون بديالً عن االتصال اللفظي ومثاله قولهاالتصال:البديل .3

 ]29:مريم[ ﴾قَالُوا كَيفَ نُكَلِّم من كَان في الْمهد صبِيا

فقد يكون االتِّصال الصامت مكمالً لالتّصال اللّفظي كإشارة الرسول بإصبعيه الوسطى :مكمل .4
ستحقاق كافل اليتيم للجنّة وهذا فيه إكمال بيان لدرجته في الجنّة ومدى التالزم والسبابة بعد بيانه ا
ج بينهما بابة والوسطى وفروأشار بالس.ة هكذاأنا وكافل اليتيم في الجنّ( :--حيث يقول الرسول

 .)2()شيئا

اله في القرآن ونجد مث االتِّصال الصامت كذلك قد يكون مؤكِّداً للرسائل اللفظية، :التّأكيد .5
 ﴾ويوم يعض الظَّاِلم علَى يديه يقُوُل يا لَيتَني اتَّخَذْتُ مع الرسوِل سبِيلًا﴿ :--الكريم في قوله

 . حيث كان عض اليدين من الظّالم يوم القيامة مؤكّداً على ندمه الذي بينه بالقول]27:الفرقان[

 يتحدث الشّخص بكالم د الصامت فيه تكرار للرسالة اللفظية، فقفقد يكون االتِّصال: التّكرار .6
 .ثم يكرره بحركة أو إشارة

  
                                                

الجامع المسند الصحيح -)هـ256ت(أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبه البخاري)1(
كتاب بدء - دار الفكر للطباعة والنشر-م2001-هـ1421-1ط-المختصر من أمور رسول اهللا وسننه وأيامه

اإلمام أبو الحسين مسلم  الصحيح،-  وسيشار له بعد ذلك البخاري3094رقمه-)3/1191(-باب صفة النار-الخلق
- دار إحياء الكتب العربية- محمد فؤاد عبد الباقي:حقيقت- مسلمصحيح - )هـ261-206(بن الحجاج النيسابوري

-  وسيشار له مسلم2989هرقم-)4/2290(- يفعله وال بالمعروف يأمر من عقوبة باب -والرقائق الزهد كتاب
     . الصحيح

     .5304 رقمه-)3/401(- باب اللعان -كتاب الطالق-الصحيح –البخاري)2(
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أن هذين " التّأكيد علىع االتِّصال اللفظي والصامت، ماهذه بعض من النّقاط التّي يشترك فيها نوع
  .)1("نفعاالتالنَّمطين يعمالن معاً في عملية االتِّصال خاصة فيما يتعلق باالتّجاهات واال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ).19ص(- علم النفس اإلداري-العيسوي)1(

    



 

  
  

  الفصل األول
  لغة الجسم كأداة من أدوات االتِّصال الصامت

  هيئة الجسم  :المبحث األول
  حركة الرأس ووضعه :المبحث الثَّاني
  تعبيرات الوجه :المبحث الثَّالث
  حركات العيون وتعبيراتها:المبحث الرابع

  حركة الفم :المبحث الخامس
  حركة اليدين ووضعهما:لسادسالمبحث ا

  حركة القدمين ووضعهما :المبحث السابع
  
  
  

  
  
  
  
  



 

  
  

  المبحث األول
  هيئة الجسم

  الحسن وبهاء الطَّلعة:المطلب األول
  القوة :المطلب الثَّاني
 الهيبة:المطلب الثَّالث
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  لمبحث األولا

  هيئة الجسم
وحيث  ،)1(طباعه عن اآلخرين من خالل أول لقاء بينهمكثير من النَّاس يبني أحكامه وان

فإن بنية الجسم من حيث الشَّكل والحجم تلعب دوراً بارزاً في  ال يكون هناك مصادر أخرى ،
فالجاذبية الجسدية من حيث الجمال والقوة لها  ألنَّها تطفو على السطح، االتِّصال  بين النَّاس؛

  . )2(ين األتباع والقدرة على اإلقناعدور مهم في النَّجاح وتكو
  :الحسن وبهاء الطلعة:المطلب األول

وحين نَصف  ،)3(بح ومنه حسن الشّيء فهو حسن وامرأة حسناء ورجل حسنالحسن لغةً ضد القُ
 وهذا ما ،يعني تمام الخلقة واعتدالها بحيث ترتاح النّفس لرؤياه وال تنفرإنساناً بالحسن فهذا 

ولست أعني بالتّمام تجاوز مقدار االعتدال .الحسن هو التّمام واالعتدال:" بقوله)4(الجاحظيؤكّده 
 أو سعة العين أو الفم، كالزيادة في طول القامة، وكدقّة الجسم أو عظَم الجارحة من الجوارح،

ن من فإن هذه الزيادة متى كانت فهي نقصا مما يتجاوز مثله من النّاس المعتدلين في الخلق،
  )5(".وإن عدت زيادة في الجسم الحسن،

قد أوصل رساالته من خالل أناس تميزوا بحسن الخلقة بل  إن اهللا الذي خلق النّاس،
سن البشري؛)6(وصلوا درجة الكمال في الح"ألن اس لزم سل تقوم على االختالط بالنّ وظيفة الر

  .)7("ورلذا كانوا على أكمل وأحسن الص، رةنفِّلقية المصفوا بشيء من العيوب الخَ يتّأالّ
                                                

) 270ص(- الدار المصرية اللبنانية-م1995- هـ1415-1ط- علم نفس الدعوة-محمد زين الهادي: انظر)1(
  ).184ص(- االتِّصال-علم نفس الدعوة، روبن- وسيشار له الهادي

سيكولوجية - ، عبد الفتاح محمد دويدار)193ص(- االتِّصال-، أبو عرقوب)184ص(- االتِّصال- روبن :انظر)2(
  . سيكولوجية االتصال-وسيشار له دويدار) 28ص(- دار المعرفة الجامعية-م2004 -ماالتِّصال  واإلعال

    ).5/2099 (-الصحاح- ، الجوهري)2/57(-المقاييس-ابن فارس:انظر)3(
    ).6ص(-سبقت ترجمته)4(
 - بيروت-دار ومكتبة الهالل- م1987- 1ط-علي أبو ملحم: شرح- الرسائل الكالمية- رسائل الجاحظ-الجاحظ)5(
    .الرسائل-وسيشار الجاحظ) 75ص(
دار -م2001-هـ1422 - الرسل والرساالت-العقيدة في ضوء الكتاب والسنة- عمر سليمان األشقر:انظر)6(

اإلعالم -محمد منير حجاب:الرسل والرساالت، انظر- وسيشار له األشقر) 78ص(- األردن-عمان-النفائس
- وسيشار له حجاب) 260ص(-القاهرة- والتوزيعدار الفجر للنشر- م2002 -اإلسالمي، مبادئ، نظرية، تطبيق

     .اإلعالم اإلسالمي

     .)1/13(-نسخة الكترونية عبارة عن اسطوانة الموسوعة الشاملة –الحاجة إلى الرسل )7(
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ومن ، وفي القرآن الكريم نماذج كثيرة تُبين مدى تأثير هذا الحسن للرسل في غيرهم من البشر
  :أمثلة ذلك

 :--قصة لوط  •

 ميو هذَا وقَاَل ذَرعا بِهِم وضاقَ بِهِم سيء لُوطًا رسلُنَا جاءتْ ولَما﴿:-- يقول اهللا
يبصيرسل اهللا].77/هود[﴾ع --،سيدنا لوطاً رسالً من المالئكة متمثّلين بصفة البشر لكن-
-استاء من وجودهم ؛ألنَّهم"وردوا عليه وهم في أجمل صورة تكون،على هيئة شبسان ان ح

من اهللالوجوه، ابتالء --ًواختبارا 1("ة البالغة وله الحكمة والحج(  
سن بحيث يثير رجال قومه ليهرعوا إليهم الرتكاب الفاحشة،و لعّل هذا ما يشير لقد كانوا من الح

ألن :وما الذي يسيء لوطاً في مجيء المالئكة؟ قيل:"إليه الشّعراوي في تفسيره حيث يقول
و . فالن مالك؛أي أن شكله جميل:المالئكة قد جاؤوا على الشّكل المعروف من الجمال،فحين يقال

   .)2(... "لوط لمجيء الرجال الحسانقد تنبهت امرأة 
 :--قصة يوسف •

-–من الحسن والجمال درجة كبيرة أكّده ما ورد عن رسول اهللا--لقد بلغ يوسف
فرحب ودعا  إذا هو قد أعطي شطر الحسن--ففتح لنا فإذا أنا بيوسف(:في حديث اإلسراء

-حدثت النّسوة بذلك كما في قولهأدى إلى شغف امرأة العزيز به، وتهذا الحسن ، )3 ()بخير لي
-:﴿ قَاَلةٌ ووسي نف ينَةدَأةُ الْمرزِيزِ امالْع اوِدا تُرفَتَاه نع هنَفْس ا قَدا شَغَفَهبا ِإنَّا حاهي لَنَرف 

 ].30/يوسف[﴾مبِينًٍ ضلَاٍل

من خالله تغيير نظرتهن اللوامة لها هذا التّغامز من قبلهن جعل امرأة العزيز تدبر مكراً تتمكّن 
  .وإلى أن يكن معها في نفس الوجهة

 فَلَما﴿:--لقد استخدمت لهذا حسن يوسف نفسه في التّأثير وتوصيل رسالتها لهن،يقول اهللا
 اخْرج وقَالَت سكِّينًا منْهن ةواحد كُلَّ وَآتَتْ متَّكًَأ لَهن وَأعتَدتْ ِإلَيهِن َأرسلَتْ بِمكْرِهن سمعتْ
هِنلَي31/يوسف[﴾ع[.  

  
                                                

طبعة منقحة عن  -  القرآن العظيم تفسير-  القرشي الدمشقيبن كثيرالحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل )1(
     . التفسير- وسيشار له ابن كثير)4/559(-  المصريةمخطوطة دار الكتب

وسيشار له ) 11/6574(-قطاع الثقافة- طبعة أخبار اليوم-الشعراوي تفسير-محمد متولي الشعراوي)2(
     .التفسير- الشعراوي

     .259رقمه-)1/145(-باب اإلسراء برسول اهللا-كتاب اإليمان –الصحيح- مسلم)3(
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لقد خطّطت ودبرت وأخرجت يوسف فجأة مما أدى النبهار النِّسوة بيوسف وكأنَّه نور 
 َأينَهر فَلَما علَيهِن اخْرج وقَالَت-:﴿-أطّل عليهن، فكان التَّأثير قوياً متعدد المظاهر، يقول اهللا

نَهرَأكْب نقَطَّعو نهيدَأي قُلْناشَ وح ا ِللَّهذَا ما هشَرب ذَا ِإنِإلَّا ه لَكم 31/يوسف[﴾كَرِيم[.  
إن هذا التّعدد في ردود فعل النِّسوة ليدلِّل على التّأثير القوي لجمال يوسف، ويمكن تفصيل ذلك 

  :د فعل على النّحو التَّاليالتّأثير وما نتج عنه من ردو
  :ولقد تفاوت العلماء في تفسيرها على أقوال:أن النِّسوة أكبرنه: أوالً-
1.  ل أنَّهن1("أعظمنه وهبن ذلك الحسن الرائع والجمال الفائق"األو(. 

بالحيض تنتقل من حد "، واستخدام لفظة أكبرنه من الكبر؛ ألن المرأة )2("إنَّهن حضن:"وقيل .2
وفي هذا القول .)4("أن المرأة إذا خافت وفزعت أسقطت ولدها فحاضت" ، أو)3("ر إلى الكبرالصغ

داللة واضحة على مدى التَّأثير القوي للجمال في النَّفس البشرية بما قد ينعكس على النَّاحية 
 .الجسدية

  
  

                                                
العالمة أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود األلوسي البغدادي : ، انظر)2/317 (- الكشاف-الزمخشري)1(

- دار الفكر-محمد حسين العرب: صححه- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني- األلوسي
 -البحر المحيط-روح المعاني، أبو حيان محمد بن يوسف األندلسي-وسيشار له األلوسي) 12/344(-بيروت
وسيشار له )5/346(- دار الكتب العلمية-هـ1422- م2001- 1ط-دل احمد عبد الموجود وزمالئهعا:تحقيق

 -مدارك التنزيل وحقائق التأويل-البحر المحيط، أبي البركات عبد اهللا بن أحمد بن محمود النسفي-األندلسي
التنزيل، مدارك - وسيشار له النسفي) 517ص/2ج(- مكة-مكتبة نزار مصطفى الباز-1سيد زكريا ط:تحقيق

- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم –القاضي أبي السعود محمد بن مصطفى العمادي الحنفي 
وسيشار له أبو ) 132ص/4ج(-بيروت-دار الفكر- م2001-هـ1421- 1ط-محمد صبحي حسن حالق:تعليق
  .التفسير- السعود

- وسيشار له الرازي)17/127(-طهران- العلميةدار الكتب-2 ط- التفسير الكبير-اإلمام الفخر الرازي: انظر)2(
-، أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري)2/317 (-  الكشاف- التفسير الكبير، الزمخشري

-الكتب العلمية-م1992-هـ1412-5ط- راجعه السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم- النكت والعيون
    .التفسير-وسيشار له الماوردي) 3/32(بيروت

، أبو منصور محمد بن أحمد )17/127 (- التفسير الكبير- ، الرازي)2/317 (– الكشاف-الزمخشري: انظر)3(
وسيشار له ) 10/211(-الدار المصرية للتأليف والترجمة-علي حسن هاللي: تحقيق-تهذيب اللغة-األزهري
  .تهذيب اللغة-األزهري

     ).17/317(- التفسير الكبير-الرازي)4(
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ة في مخيلتهن إالّ أنّهن لما سمعن بشغف امرأة العزيز به، رسمن له صورةً جميل:قول آخر .3
  .)1(أنّهن لما رأينه على الحقيقة وجدنه أشد جماالً مما كن يتخيلن

وسواء كان اإلكبار بمعنى اإلعظام والدهشة، أو الحيض، فإنَّه كان مقدمة لردود فعل أخرى، فقد 
  .ظهرت آثار الدهشة على شكل سلوكيات، وهذا يتّضح بانتقالي للنّقطة التّالية

بحيث ذهلت النّسوة عما في أيديهن من السكاكين  لقد كانت الدهشة بمكان،:وقطَّعن أيديهن:ثانياً-
أن "، أو)2(مما أدى بهن إلى قطع أيديهن قطع إبانة بفصلها عن بقية الجسد أو على األقلِّ خدشنها

  .)3("القطع كان لألنامل والخدش لألكف
ريد بالقطع الجرح أطلق عليه القطع مجازاً للمبالغة في شدته وأ:"يقول صاحب التحرير والتنوير

      .)4("حتى كأنّه قطع قطعة من لحم اليد
وقطعن أيديهن أي جرحنها والتضعيف للتكثير إما بالنّسبة لكثرة القاطعات، :"وفي البحر المحيط

مراراً في اليد الواحدة وإما بالنّسبة لتكثير الحز في يد كّل واحدة منهن ، فالجرح كأنّه وقع 
  .)5("وصاحبتها ال تشعر لما ذهلت بما راعها من جمال يوسف، فكأنّها غابت عن حسها

لقد كان الجرح شديداً متكرراً، ولم يكن خاصاً بواحدة بل كان من أكثرية النّسوة، مما يدلّل على 
  .ثير الحسن حقيقة عامة، وبما يؤكّد أن تأ)6 (عليهن--شدة تأثير الجمال الظاهر ليوسف 

فهن لما شاهدن جماله الفـائق مـا كـان     ،)7( حاشا كلمة تفيد معنى التنزيه :قلن حاش هللا  : ثالثاً-
                                                

     )11/6934(التفسير-يوالشعرا:انظر)1(
-1 ط-صدقي جميل العطار: ضبط-جامع البيان عن تأويل آي القرآن-اإلمام ابن جرير الطبري: انظر)2(

جامع البيان، اإلمام الحافظ أبي الفرج -ويشار له الطبري) 12/4816(-بيروت- دار الفكر-م2001- هـ1421
-هـ1422- 1 ط-عبد الرزاق المهدي:تحقيق- زاد المسير في علم التفسير- عبد الرحمن بن علي بن الجوزي

   .زاد المسير-وسيشار له ابن الجوزي) 2/436(-بيروت-دار الكتاب العربي-م2001
    ).2/436 (- زاد المسير-ابن الجوزي)3(
وسيشار له ابن ) 12/263(-تونس- دار سحنون للنشر والتوزيع-رالتحرير والتنوي-محمد الطاهر ابن عاشور)4(

     .والتنويرالتحرير - عاشور
     ).5/346 (- البحر المحيط-األندلسي)5(
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم -)هـ1376- هـ1307 (-السعدي، عبد الرحمن بن ناصر:انظر)6(

     .التفسير-وسيشار له السعدي) 352ص(-  بيروت-مؤسسة الرسالة- م1996- هـ1416-1 ط- المنان
، عالمة الشام محمد جمال )12/348(- األلوسي- لمعاني، روح ا)2/317 (- الكشاف-الزمخشري:انظر)7(

) 9/3535(-مطبعة فيصل عيسى البابي الحلبي- محمد فؤاد عبد الباقي:تحقيق- محاسن التأويل-الدين القاسمي
-دار الشروق- م1987-هـ1408-6 ط- في ظالل القرآن-محاسن التأويل، سيد قطب-وسيشار له القاسمي

  فتح القدير الجامع -الظالل، اإلمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني- قطبوسيشار له سيد) 4/1984(- القاهرة
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على عجيب قدرته على خلق مثل هذا الجمال الرائع الذي يتميز به            --منهن إال تنزيه اهللا   
  )-.)1-يوسف

ين عنه البشرية؛ ألنّهن لم يشاهدن مثل هذا الجمال ينف: ما هذا بشراً إن هذا إالّ ملك كريم:رابعاً-
على أحد من البشر أبداً، ووصفنه بأنّه ملك وذلك بناء على ما ركز في النّفس أن الشيء أحسن 

  .)2(من المالئكة
 :--قصة مريم  •

 ]17/مريم[﴾ثََّل لَها بشَرا سوِيافَاتَّخَذَتْ من دونهِم حجابا فََأرسلْنَا ِإلَيها روحنَا فَتَم-:﴿-يقول اهللا
وهو الخبير بالفطرة البشرية أن سوء الخلقة أو --يعلّمنا اهللا ﴾بشراً سوياً﴿:وفي قوله تعالى

عدم اُأللفة بها قد يؤدي بالنّاس للنّفور عن الرسول؛ ولذلك أرسل رسوله لمريم بصورة الحسن 
 أن ينفي عنها أي شبهة ادعاها يهود عليها وعلى ولدها البشري لتأنس إلى قوله، كما أنه أراد

 إالّ أنّها ،، فها هو رسول ربها يأتيها على أشد ما يكون عليه البشر من الحسن--عيسى
.  فكيف لها أن تتَّهم بفاحشة مع بشري آخر ليس في هذا المستوى من الحسن،لعفتّها تعوذت به

أي كامل الصورة حسن :" فيقوللآليةبو حيان األندلسي في تفسيره ولعلَّ ما يؤكِّد ذلك ما ذكره أ
، ولو بدا نسان لتأنس بكالمه، وال تنفر عنهاألعضاء وضيء الوجه، وإنّما مثَّله لها في صورة اإل

 ودلَّ على عفافها وورعها أنَّها ، ولم تقدر على السماع لكالمه،لها في صورة المالئكة لنفرت
 وكان تمثيله على تلك الصفة ابتالء لها ،تلك الصورة الجميلة الفائقة الحسنتعوذت باهللا من 

  )3(".وسبراً لعفتِّها
 :--موسى •

وَألْقَيتُ علَيك محبةً منِّي وِلتُصنَع-:﴿ -سيدنا موسى عليه السالم فيما يرويه القرآن في قوله
 مما جعل امرأة فرعون تطلب من فرعون )4(لوبكان يتمتع بحسن يأسر الق ]39/طه[﴾علَى عيني

وقَالَت امرَأةُ فرعون قُرةُ عينٍ ِلي ولَك لَا تَقْتُلُوه عسى َأن ينْفَعنَا َأو-:﴿ -تبنِّيه فيقول اهللا
ونرشْعلَا ي مها ولَدو ذَه9/القصص[﴾نَتَّخ[.  

  
                                                                                                                                          

-القاهرة-دار الحديث-م1997-3 ط- هـ1418-سيد إبراهيم: تحقيق-بين فني الرواية والدراية من علم التفسير
   .فتح القدير-وسيشار له الشوكاني) 3/31(
     .)17/128(-كبير التفسير ال-، الرازي)2/317 (- الكشاف-الزمخشري:انظر)1(
  .  )17/128 (- التفسير الكبير-، الرازي)2/317 (- الكشاف-الزمخشري:انظر)2(
-هـ1407-1ط-بوران وهديان الضناوي: ضبط-النهر الماد من البحر المحيط-أبو حيان األندلسي)3(

    .ادالنهر الم-  وسيشار له األندلسي)2/380(-مؤسسة الكتب الثقافية-دار الجنان-دار الفكر-م1987

  .)4/141 (–الكشاف -الزمخشري ،)10/405(- الكبيرتفسير ال- الرازي:انظر)4(



 16 

  :-–محمد •

 وما نقله الصحابة عن حسنه فيما يرويه-–لكريم محمد فلو تتبعنا سيرة رسولنا ا
اءركان رسول اهللا(:قَاَل)1(الْب–-ًوال   ليس بالطويل البائن،وأحسنهم خَلقاً ،أحسن النَّاس وجها

 .، وهذا هو االعتدال الذي تكلّمت عنه في تعريفي للحسن)2()بالقصير

ربانية للبشرية جمعاء في كيفية تهذيب الفطرة ومن خالل النّبي الكريم تأتي التَّوجيهات ال
 لَا﴿:--حتّى فيما يتعلق بالميل إلى كلِّ ما هو حسن جميل والنُّفور من كل قبيح، ففي قوله

 يمينُك كَتْملَ ما ِإلَّا حسنُهن َأعجبك ولَو َأزواجٍ من بِهِن تَبدَل َأن ولَا بعد من النِّساء لَك يحلُّ
كَانو لَى اللَّهكُلِّ ع ءيب شَيقا اخترن  ]52/األحزاب[﴾اًرهات المؤمنين لمحيث رضي اهللا عن أم

اهللا ورسوله فكان الجزاء لهن بأن حرم اهللا على نبيه أن يستبدل بهن ولو أعجبه حسن 
سن هنا من باب التّـأكيد حيث إنَّه )3(إحداهنوجة، وذكر الحاً الستبدال الزقد يكون دافعاً قوي.  

كذلك فإن جبريل عليه السالم كان ينزل بصورة أجمل الصحابة ، نجد ذلك متمثِّالً في دحية بن 
4(خليفة الكلبي(. 

وإذا كان الحسن في حقِّ رسل اهللا موصالً للهداية فقد يكون سبباً في ارتكاب الفاحشة أيضاً، 
اب العظيم لمن قاوم تأثير هذا الحسن المهلك وكان إيمانه أقوى حيث ورد ولذلك جعل اهللا الثَّو
رجل دعته امرأة ذات ...سبعة يظلهم اهللا في ظله يوم ال ظل إال ظله (:في الحديث الشريف

 فها هي تُبرِز حسنها في رسالة واضحة فهمها الرجل ،)5 ()منصب وجمال فقال إنِّي أخاف اهللا
                                                

بن األوس األنصاري األوسي يكنى أبا عمرو االبراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن جشم بن مجدعة )1(
أبي وشهد مع علي بن ، استصغره الرسول فرده عن بدر شهد أحداً والمشاهد بعدها وقيل أبا عمارة وهو أصح

عز الدين أبي .(ونزل الكوفة وابتنى بها دارا ومات أيام مصعب بن الزبير.طالب الجميل وصفين والنهروان 
-علي محمد معوض وزمالئه:تحقيق-أسد الغابة في معرفة الصحابة-الحسن علي بن محمد ابن األثير الجوزي

  ).أسد الغابة-ير وسيشار له ابن األث1/362- بيروت-دار الكتب العلمية-هـ1424-م2003- 2ط
- ، مسلم3549رقم الحديث-) 2/870(-باب صفة النبي -كتاب المناقب- الصحيح–البخاري :متفق عليه)2(

    .2347رقم الحديث-) 4/1824(- النبي باب في صفة- كتاب الفضائل-الصحيح
    ).5/424(-التفسير- أبو السعود:انظر)3(

 بعد --يشهد بدرا شهد المشاهد كلها مع رسول اهللا هو دحية بن خليفة بن فروة الكلبي أسلم قديما، ولم )4(
 إلى قيصر - -بصورته، وكان من أجمل الناس، بعثه رسول اهللا - -بدر، كان جبريل ينزل على رسول اهللا

منشورات - م1995- هـ1415-1ط- اإلصابة في تمييز الصحابة-ابن حجر العسقالني.( في الهدنة سنة خمس
  .  )اإلصابة-  وسيشار له ابن حجر2/321 -بيروت- ميةدار الكتب العل-محمد علي بيضون

- ) 1/163(-باب من جلس في المسجد ينتظر الصالة -كتاب األذان-الصحيح-البخاري:متفق عليه)5(
  .1031رقمه-) 2/715(- باب فضل إخفاء الصدقة- كتاب الزكاة-الصحيح- ، مسلم660رقمه
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  .)1(أخاف اهللا، وأسلوب الرد هنا يدلِّل على قوة تأثير رسالة المرأة عبر جمالهافكان جوابه إنِّي 
ومع ذلك فإن مقياس الجمال يختلف من أمة ألخرى فما يكون جميالً لدى أمة قد يكون قبيحاً لدى 

اه الغليظة وعلى سبيل المثال فإن المرأة الجميلة في أواسط أفريقيا هي المرأة ذات الشِّف". أخرى
  )2(."والشَّعر المتموج؛ ولذلك نجد أن ذات الشَّعر النَّاعم قد تعمل على دفع المال لتجعيده

 وشكل منتصب القامة سوي األعضاء ، قد أقسم أنَّه خلق اإلنسان في أحسن صورة--إن اهللا"
هذا يدلِّل على أن كلَّ  ]4/التين[﴾قْوِيمٍلَقَد خَلَقْنَا الِْإنْسان في َأحسنِ تَ﴿:-- فيقول اهللا)3("حسنها
  ! هو جميل حسن الصورة ،أليس هو من خلق اهللا وإبداعه ؟إنسان 

يقع في حبائل المنافقين، وهذا -إن لم ينتبه-قد يغتر اإلنسان بحسن الظّاهر بما قد يجعلهو
وإذا رأيت هؤالء " ]4/المنافقون[﴾مَأجسامه تُعجِبك رَأيتَهم وِإذَا﴿:--ما حذّرنا منه في قوله

4("سن صورهاالمنافقين يا محمد تعجبك أجسامهم الستواء خلقها وح(.  
 عبد اهللا إن:" فيقول)5(ويتحدث الزمخشري عن منافقي المدينة ورأسهم عبد اهللا بن أبي بن سلول

وهم رؤساء  في مثل صفته،سان وقوم من المنافقين ذلق اللِّ، فصيحاً بن أبي رجالً جسيماً صبيحاً،
ولهم جهارة المناظر وفصاحة  فيستندون فيه،-–وكانوا يحضرون مجلس رسول اهللا المدينة،
ويجوز أن يراد .... .ومن حضر يعجبون بهياكلهم ويسمعون إلى كالمهم -–فكان النبي،األلسن

سن هوا بها في حبشُ، دة إلى الحيطاناألصنام المنحوتة من الخشب المسنَّ:دةبالخشب المسنّ
  .)6("ة جدواهمصورهم وقلَّ

                                                
دار - م2000-1420-1ط-رح صحيح البخاريفتح الباري ش-الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني)1(

-وسيشار له ابن حجر) 2/364(- باب اثنان فما فوقهما جماعة-لبنان-بيروت-الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
     .فتح الباري

   ).11/6936(-التفسير-يالشعراو)2(
     ).4/559(-التفسير-ابن كثير)3(
     )23/395 (-  جامع البيان-الطبري)4(

أبي بن سلول أبو الحباب من أشراف الخزرج كادت الخزرج يتوجوه ملكاً لوال بعثة النبي فحقد عبد اهللا بن )5(
 وكان رأس المنافقين وممن تولى كبر اإلفك في عائشة وابنه عبد اهللا هذا من فضالء الصحابة ،لذلك على النبي

  .)1/563-االستيعاب- برابن عبد ال:انظر(.وخيارهم شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول اهللا 

    ) 7/64 (– الكشاف-الزمخشري)6(
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ومهما بلغ اإلنسان من الحسن واالعتدال فال فائدة منه إن لم يتوج بمكارم األخالق، واالعتدال 
  .)1(الحقيقي هو حسن الظّاهر والباطن

  :القوة:المطلب الثاني
 فَاذْكُروا بسطَةً الْخَلْق في وزادكُم نُوحٍ ومِقَ بعد من خُلَفَاء جعلَكُم ِإذْ واذْكُروا﴿:--يقول اهللا

َآلَاء اللَّه لَّكُملَع ونحوفي اآلية تذكير من سيدنا هود ،]69/األعراف[﴾تُفْل--لقوم عاد الذين-
هم قوة في األجسام وضخامة بحكم نشأتهم ؤإعطا"ببعض نعم اهللا عليهم،والتي منها-ُأرسل إليهم

كانت كبيرة غير معتادة وإلّا لما كان ولقد  ،)3(في القوة البدنيةكانت تحديداً ،هذه الزيادة )2("الجبلية
  )4(.لذكرها في معرض اإلنعام فائدة

 من الَّذي فَاستَغَاثَه-:﴿-ودليله قوله)5(قد أوتي قوة في جسمه--وهذا سيدنا موسى
هتيعلَى شي عالَّذ نم هودع هكَزى فَووسى مفَقَض هلَيى  ]15/القصص[﴾عد الوكز منه أدفمجر

لنا لتأثير هذا هو التَّ.لمقتل المصرية في أجساد اآلخرين، ولكن لو  تحوأثير الذي قد تتركه القو
ة البدنية لسيدنا موسىهذه القو--َّاس ومشاعرهم، في نفوس الن  التأثير كان يتمثل لوجدنا أن

  :في
لقد رأت من قوته ما يهابه "وهذا كان من إحدى ابنتي الرجل الصالح في مدين،:اإلعجاب-1

، فما كان منها إلّا أن ُأعجبت بقوته وأمانته، فأشارت )6(" لهمايالرعاء فيفسحون له الطريق ويسق
 استَْأجرتَ نِم خَير ِإن استَْأجِره َأبت يا ِإحداهما قَالَتْ﴿:--على أبيها باستئجاره يقول اهللا

الْقَوِي ين26/القصص[﴾الَْأم[.  
الفتاة قابله خوف وهرب من الرعاء بحيث أفسحوا له  هذا اإلعجاب من قبل:الخوف والرهبة-2

  .المجال ليسقي للفتاتين أغنامهما
ويبقى السؤال المطروح هو لماذا كان تأثير القوعاء؟ة مختلفاً لدى الفتاة عنه عند ة الجسديالر  

                                                
- بشير محمد عيون:تحقيق– روضة المحبين ونزهة المشتاقين- ابن قيم الجوزيةشمس الدين أبو عبد اهللا :انظر)1(
 بن روضة المحبين، عبد اهللا- وسيشار له ابن القيم)1/221(-دمشق-مكتبة دار البيان-م2000- هـ1421- 1ط

     .141ص– 166العدد-مجلة البيان - جمال بين الجوهر والمظهر ال- الغامديخضر 
     .)3/1311(-الظالل- سيد قطب)2(
الجامع - محمد بن أحمد األنصاري القرطبي،اإلمام أبو عبد اهللا)8/3776 (- جامع البيان-الطبري: انظر)3(

  .التفسير-رطبي وسيشار له الق)7/151(- بيروت-دار الكتب العلمية- م1988-هـ1408- 1ط-ألحكام القرآن
     .)14/157 (- التفسير الكبير-الرازي:انظر)4(
     ).4/248(-التفسير-الماوردي:انظر)5(
     .)5/2687(-الظالل)6(
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لقد كانت الفتاة في الجانب الضة تدعمها قال اهللاعيف بحاجة لقو--:﴿...ي لَا قَالَتَاقتَّى نَسح 
ردصي اءعونَا الرَأبخٌ وشَي عاء كانوا هم المسيطرون على البئر  ]23/القصص[﴾...كَبِيربينما الر

ا نظراً لقوكان موسى هو األقوى خاف القوي من األقوىتهم في مقابلة الفتاتين، لكن لم.  
ي كان يتمتَّة التِّورغم هذه القورف بني إسرائيل ع بها سيدنا موسى، إلّا أنّها لم تكن كافية في ع

للدسة ومحاربة من فيها، يقول اهللاخول معه إلى األرض المقد-- حكاية عن موقفهم
 منْها يخْرجوا فَِإن منْها يخْرجوا حتَّى نَدخُلَها لَن وِإنَّا جبارِين ماقَو فيها ِإن موسى يا قَالُوا﴿:هذا
ة في مشاعر ة الجسديوهذا ينقلنا إلى نقطة ثالثة من تأثيرات القو.]23/المائدة[﴾داخلُون فَِإنَّا

وهي.ات اآلخرينوسلوكي:  
الجبارين بني إسرائيل فامتنعوا عن دخول األرض ة القوم لقد أرعبت قو:الجبن والمعصية-3

سة، مع أنّهم كانوا موعودين بها حيث يقول اهللالمقد--:﴿امِ يخُلُوا قَواد ضةَ الَْأرسقَدي الْمالَّت 
كَتَب اللَّه لَا لَكُموا وتَدلَى تَرع ارِكُمبوا َأدبفَتَنْقَل رِينقول الطبري في تفسير ي ،]21/المائدة[﴾خَاس
 قوم جواب عن -ثناؤه جل- اهللا من خبر وهذا" ]22/المائدة[﴾جبارِين قَوما فيها ِإن-:﴿-قوله

 من به أمرهم ما إلى إجابته عليه واأب أنهم:سةالمقد األرض بدخول أمرهم إذ السالم، عليه موسى
 لنا طاقة ال جبارين قوما بدخولها، تأمرنا لتيا المقدسة األرض في إن:قالوا بأن ذلكعلَّلوا و ذلك،

 لنا، ذكر خلقهم،فيما وعظيم بطشهم لشدة كانوا ألنهم؛ "جبارين"وسموهم.بهم لنا قوة وال بحربهم،
   .)1("غيرهم األمم سائر قهروا قد

ا بعث اهللا طالوت ملكاً على بني إسرائيل، عابوا عليه سقوط نسبه وفقره، قال اهللاولم-
-:﴿َأنَّى لُواقَا كُوني لَه لْكنَا الْملَيع ننَحقُّ وَأح لْكبِالْم نْهم لَمْؤتَ وةً يعس نم 

 وزاده علَيكُم اصطَفَاه اللَّه ِإن قَاَل﴿:--طالوت بقوله-تعالى-امتدح اهللا ]247/البقرة[﴾الْماِل
فالملك البد .]247/البقرة[﴾عليم واسع واللَّه يشَاء من ملْكَه يْؤتي هواللَّ والْجِسمِ الْعلْمِ في بسطَةً

ألن تأثير قوة الملك فيمن حوله تكون على ؛  )2(أن يكون صاحب علم وقوة شديدة في بدنه
  :النحو التالي

   )3(.الجسامة تكسب الملك اإلجالل والوقار-1
                                                

  ).2/43(-التفسير-، ابن كثير)2/604 (-  الكشاف- الزمخشري: ، انظر)6/215 (-  جامع البيان-الطبري)1(
 -ر التحرير والتنوي-، ابن عاشور)5/174 (- الكبير التفسير-، الرازي)2/161(-التفسير-القرطبي: انظر)2(
)2/491.(    
 - روح المعاني-، األلوسي)3/645 (- محاسن التأويل-، القاسمي)1/379 (- الكشاف-الزمخشري:انظر)3(
)2/252   .(    
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ركة تؤدي لثباته أمام العدو بما يثبت جنوده ويرهب كذلك فإن قوة القائد في أرض المع-2
  )1(.عدوه

  )2(.ال تقاوم سلطتهفالقوة الجسمية تجعل القائد أكثر إقناعاً -3
 ما ويفْعلُون َأمرهم ما اللَّه يعصون لَا شداد غلَاظٌ ملَاِئكَةٌ علَيها﴿:--وفي قوله

ونرْؤموذلك من باب الترهيب،)3(تتمتع به مالئكة العذاب من شدة األبدانتبرز ما  ]6/التحريم[﴾ي  
للناس علّهم يقلعون عن المعاصي، قبل أن يأتي يوم القيامة فال يستطيعون الفرار من هذه 

  .المالئكة الذين ال يغلبهم أحد
بهم النَّاس  ماذا عمن حين يحضرون يهانيتضح مما سبق أن القوة الجسدية تُكسب المهابة، ولك

  . هذا ما سيجيب عليه المطلب التاليلرؤيتهم مع أنّهم قد ال يمتلكون تلك القوة الجسدية؟
   :الهيبة :المطلب الثالث

إن الرسالة الواحدة إذا نقلها أكثر من شخص فإن التّأثير األقوى على سلوك واتِّجاهات    
هي أثر من "و)5("هيب وهو اإلجالل والمخافة"نوالهيبة م ،)4(النَّاس هي للمصدر الذي له هيبته

فإذا امتأل القلب بذلك حّل فيه النُّور ونزلت عليه .آثار امتالء القلب بعظمة اهللا ومحبته وإجالله
  .)6("السكينة وُألبس رداء الهيبة فاكتسى وجهه الحالوة والمهابة فأخذ بمجامع القلوب محبة ومهابة

شعور يتملك قلوب الناس بمجرد ظهور اإلنسان المؤمن :هاأنَّهذا ويمكن تعريف الهيبة ب
 االحترام من أمثاله والخوف ممن هم يخالفونه في نيتراوح ما بين االحترام والخوف، يكو

 للحديث القدسي حيث وهذا مصداقٌ.العقيدة وهذا إنّما يرجع لتقواه وورعه بما يحقق له األمن
فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب من عادى لي وليا (:--يقول رب العزة

  إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه 
                                                

     .)2/491 (-  التحرير والتنوير-ابن عاشور:انظر)1(
    ).193ص(– االتِّصال  اإلنساني - أبو عرقوب:انظر)2(
، )30/46(-التفسير الكبير-  الرازي،)4/128(- الكشاف-، الزمخشري)18/128(التفسير-القرطبي:انظر)3(

   ).28/232 (-روح المعاني- األلوسي
    ).28ص (-سيكولوجية االتِّصال-دويدار:انظر)4(
-س تاج العروس من جوهر القامو- ، السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي)1/930(- اللسان-ابن منظور)5(

تاج - الزبيدي- وسيشار له)4/408(-دار الهداية-م1976-هـ1396-عبد العليم الطحاوي وزمالئه:تحقيق
   .العروس

 -بجوار إدارة األزهر-مكتبة نصير-محمد أنيس عيادة ومحمد فهمي السرجاني:تحقيق-الروح-ابن القيم)6(
)1/376.(  
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 وإن سألني ، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، وبصره الذي يبصر به،الذي يسمع به
ن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره  وما ترددت ع، ألعيذنهياستعاذن ولئن ،ألعطينه
   .)1() وأنا أكره مساءته،الموت

 باسطٌ وكَلْبهم الشِّماِل وذَاتَ الْيمينِ ذَاتَ ونُقَلِّبهم رقُود وهم َأيقَاظًا وتَحسبهم-:﴿-يقول اهللا
هياعرذ يدصتَ لَوِ بِالْواطَّلَع هِملَيع تَلَولَّي منْها ماررْئتَ فللَمو منْها مبعفيها بيان  ]18/الكهف[﴾ر

فما .أن كلَّ من أبصر أصحاب الكهف أصابه الرعب فولّى هارباً، وهذا رغم أنّهم كانوا نياماً
  الذي جعل الرعب يدب في قلوب هؤالء المشاهدين؟

  ب ما ألبسهم اهللا من الهيبة؟ بسبب طول شعورهم وأظفارهم ؟أم هو بسبهل ذلك
طالت شعورهم :ولملئت منهم رعباً؛ أي فزعاً وخوفاً، قيل في التفسير:"يقول اإلمام الفخر الرازي

وأظفارهم وبقيت أعينهم مفتوحة وهم نيام، فلهذا السبب لو رآهم الرائي لهرب منهم مرعوباً، 
اً، فأما تفصيل سبب الرعب فاهللا  جعلهم بحيث كل من رآهم فزع فزعاً شديد-تعالى–إنّه: وقيل

  .)2("أعلم به
رعباً بالتخفيف والتثقيل وهو الخوف الذي يرعب الصدر؛أي يملؤه،وذلك :"وفي قول للزمخشري

  .)3("لما ألبسهم اهللا من الهيبة وقيل لطول أظفارهم
 اهللا  ألن هو أن الرعب والفرار لم يكن لطول شعورهم أو أظفارهم؛والرأي الذي أرجحه هنا

 كذلك على حفظ أشكالهم من رالقادر على أن يمكثوا كل هذه الفترة نياماً وأن يحفظ أجسادهم، قاد
  .التّغير بما يشمل الشّعر واألظفار

ا استيقظوا لم يستغربوا من شعورهم أو أظفارهم، بل لم يظنّوا أنّهم مكثوا أمر آخر وهو أنّهم لم
 كَم منْهم قَاِئٌل قَاَل بينَهم ِليتَساءلُوا بعثْنَاهم وكَذَِلك-:﴿- أكثر من يوم أو بعض يوم يقول اهللا

ا لَبِثْنَا قَالُوا لَبِثْتُمموي َأو ضعمٍ بور ،]18/الكهف[﴾...يوهذا الظّن منهم يدلّل على عدم تغي 
  .أشكالهم

تهم لمن ذهب كذلك كان ظنّهم أنّهم في نفس عصر الملك الظّالم الذي فروصي وا منه ؛ بدليل أن
 بِكُم يشْعرن ولَا ولْيتَلَطَّفْ﴿:--لشراء الطّعام لهم بالحذر من أن يشعر به أحد قال

القول الثاني أن ذلك الرجل لما ذهب :"ومما يؤكّد ذلك ما ذكره الفخر الرازي ]19/الكهف[﴾َأحدا
وق ليشتري الطّعام وأخرج الدهذه النقود غير :قال صاحب الطعام راهم لثمن الطعام،إلى الس  

                                                

    .6502هرقم– )4/199(- باب التواضع -كتاب الرقاق-الصحيح–البخاري )1(
    ).21/101 (- التفسير الكبير-الرازي)2(
   .)2/476 (- الكشاف-الزمخشري)3(
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فلعلّك  موجودة في هذا اليوم وإنّها كانت موجودة قبل هذا الوقت بمدة طويلة ودهر داهر،
من أين وجدت :فقال الملك.واختلف الناس فيه وحملوا ذلك الرجل إلى ملك البلد  وجدت كنزاً،

فعرف  تمر، و خرجنا فراراً من الملك دقيانوس،بعت بها أمس شيئاً من ال:هذه الدراهم؟فقال
  .)1( "ذلك الملك أنّه ما وجد كنزاً وأن اهللا بعثه بعد موته

، فال يقع )2(من خالل ما سبق يتبين أن الرعب والفرار كان لما ألبسهم اهللا من الهيبة
 حتى يقضي فال يدنو منهم أو يلمسهم، وذلك حكمة من اهللا بصر أحد عليهم إال امتأل بالرعب،

  . اهللا أمره فيهم
لَوِ اطَّلَعتَ علَيهِم لَولَّيتَ منْهم فرارا ولَملْئتَ ﴿:--وقوله:"في تفسيره فيقول يذكر ذلك ابن كثير

 ألقى عليهم المهابة بحيث ال يقع نظر أحد عليهم إال -تعالى-أي أنّه ]18/الكهف[﴾منْهم رعبا
مهابة والذّعر، لئلّا يدنو منهم أحد وال تمسهم يد المس، حتى يبلغ الكتاب هابهم لما ألبسوا من ال

أجله، وتنقضي رقدتهم التي شاء تبارك وتعالى فيهم، لما له في ذلك من الحكمة والحجة البالغة 
  )3(".والرحمة الواسعة 

حتى بعد --هذه المهابة هي ذاتها التي جعلت كالً من اإلنس والجن يبقى مسخّراً لسليمان
موته لفترة طويلة ولم يستطيعوا االقتراب منه لتبين موته حتى سلّط اهللا دابة األرض تأكل 

فَلَما قَضينَا علَيه الْموتَ ﴿:في ذلك--، حيث يقول اهللا)4(منسأته، مما جعلهم يعترفون بعجزهم
 منْسَأتَه فَلَما خَر تَبينَت الْجِن َأن لَو كَانُوا يعلَمون الْغَيب ما دلَّهم علَى موته ِإلَّا دابةُ الَْأرضِ تَْأكُُل

  .]14/سبأ[﴾ما لَبِثُوا في الْعذَابِ الْمهِينِ
يوم الفتح فأخذته -–بي  كلم النّ رجالًأنفقد ذُكر ما يثبت هذه الهيبة -–وفي سيرة رسول اهللا

بي عدة فقال النَّالر–-:)5() من قريش كانت تأكل القديدامرأةما أنا ابن ن عليك فإنَّهو(.   
                                                

     .)21/104 (- التفسير الكبير-الرازي)1(
    ).14/8860(-  التفسير-الشعراوي: انظر)2(
     ).3/86(-التفسير-ابن كثير)3(
تخريج -  في تناسب اآليات والسور نظم الدرر- الحسن إبراهيم بن عمر البقاعيواإلمام برهان الدين أب:انظر)4(

 وسيشار )6/165(-بيروت- دار الكتب العلمية-م1995-هـ1415- 1ط- عبد الرزاق غالب المهدي:اآليات
     .نظم الدرر-له البقاعي

المستدرك على الصحيحين مع تضمينات اإلمام الذهبي في -أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا الحاكم النيسابوري)5(
-2ط- مصطفى عبد القادر عطا:تحقيق-ان والعراقي في أماليه والمناوي في فيض القديرالتلخيص والميز

 3733حديث رقم- ) 2/506(-سورة الذاريات - كتاب التفسير-بيروت- دار الكتب العلمية-م2002-هـ1422
  نن س-)هـ273- هـ209(المستدرك،أبو عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني المشهور بابن ماجة-وسيشار له الحاكم
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 كما جاء --والهيبة هي التّي أدت بالشّيطان أن يفر من الطّريق التي يسلكها عمر بن الخطاب
إيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إال سلك فجا  (:في الحديث
  .)1() غير فجك

 التي تمنح المؤمن حماية من حيث تأثيرها فيمن حوله فال يتجرأ أحد على إيذائه إنّها هيبة اإليمان
لََأنْتُم َأشَد رهبةً في ﴿:--، وهذا يؤكّده قول اهللا بل إن العدو دوماً يخافه وال يستطيع مواجهته

لَا ي مقَو مبَِأنَّه ذَِلك اللَّه نم مورِهدصون13/الحشر[﴾ فْقَه[.  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                          
كتاب -الرياض-مكتبة المعارف للنشر والتوزيع-1ط–محمد ناصر الدين األلباني : حكم على أحاديثه-ابن ماجة
 صحيح سنن ابن -السنن، محمد ناصر الدين األلباني -وسيشار له ابن ماجة) 557ص(-باب القديد-األطعمة
) 3/128(-باب القديد- األطعمة كتاب-الرياض-مكتبة المعارف للنشر والتوزيع-م1997- هـ1417-1ط- ماجة

    .صحيح ابن ماجة- وسيشار له األلباني2693رقمه-
 - ، مسلم3683رقمه- ) 2/900(-باب مناقب عمر بن الخطاب -كتاب فضائل الصحابة–الصحيح-البخاري)1(

    .2396رقمه -) 4/1864(-باب من فضائل عمر- فضائل الصحابةكتاب -الصحيح 
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  مبحث الثّانيال
  حركةُ الرأسِ ووضعه

 تنقل ثالجتماعي بين البشر، حيحركات الرأس وسيلة من وسائل االتِّصال والتّفاعل ا
  )1(.معانٍ كالحياء والذُّلِّ واالستكبار وغيره

  :تنكيس الرأس:المطلب األول
النَّكْس قلب الشيء على رَأسه نَكَسه ينْكُسه نَكْساً فانْتَكَس ونَكَس رَأسه )نكس("التنكيس في اللغة من

والناكس المطْأطئ  ]12/السجدة[﴾ربهِم عنْد رءوسهِم نَاكسو﴿:نزيلَأماله ونَكَّستُه تَنْكيساً وفي التَّ
  .)2("ذا طْأطَأه من ذُلٍّرْأسه ونَكَس رْأسه إ

وهذا هو حال المجرمين )3(وتنكيس الرأس يحمل في طياته تعبيرات كالذُّل والغم والحياء والنَّدم
 عنْد رءوسهِم نَاكسو الْمجرِمون ِإذ تَرى وولَ﴿:--يوم القيامة كما يحكيه القرآن في قوله

هِمب12/السجدة[﴾ر.[   
  :تأثيرها في اآلخرينهذه التَّعبيرات والمشاعر التّي تظهر من خالل تنكيس الرأس لها 

  .)4(حيث قد يؤدي تنكيس رأسك للشَّماتة ممن ناصبته العداء .1
م القيامة وتنكيس رؤوسهم إنّما هو إشارة ترهيب كما أن إظهار اآلية لحال المجرمين يو .2

وال ريب أن "هم هذا الموقف يوم القيامة، بوتحذير للنّاس، بما يؤدي إلى تغيير السلوك بما يجنِّ
 سواء ما ، وأن يحميها من كل شر،ق لها كل خيرغريزة حب اإلنسان لنفسه تدفعه إلى أن يحقِّ

قة على وعي هداية فوس الموفَّ ومن هنا تحرص النُّ، وما كان من آجل،كان فيهما من عاجل
فوس أما النُّ. وتعمل جاهدة على أن تحفظ منهما ما وسعها اإلمكان، وهدي الرسول،القرآن

الة المخذولة فإنَّالضأو محجوبة عن ،هوةعادة بصوارف الهوى والشَّها مصروفة عن هذه الس 
الل  أو مرتطمة بظالم الجهل في أوحال الض، الفتنة والجمود على،بعصهذا المقام بحجاب التَّ

  )5(".كالوالنَّ

  
                                                

   ).30ص(-اإلنسانياالتِّصال  - بأبو عرقو:انظر)1(
     .)16/576 (- تاج العروس-الزبيدي: ، انظر)6/290(- اللسان-ابن منظور)2(
     ).3/242 (- الكشاف-، الزمخشري)4/359 (-التفسير - الماوردي: انظر)3(
البرهان في علوم - ، اإلمام بدر الدين محمد بن عبد اهللا الزركشي)3/243 (- الكشاف-الزمخشري :انظر)4(

وسيشار له ) 2/239(-بيروت- دار الفكر-م2004- هـ1424- مصطفى عبد القادر عطا:يجتخر –القرآن
    .البرهان- الزركشي

-م1996-هـ1416-أحمد شمس الدين:تخريج–مناهل العرفان في علوم القرآن-الزرقانيمحمد عبد العظيم )5(
     .مناهل العرفان- وسيشار له الزرقاني)1/307 (- بيروت-دار الكتب العلمية
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  :رفع الرأس:المطلب الثَّاني
 ]43:إبراهيم[﴾واء هوَأفِْئدتُهم طَرفُهم ِإلَيهِم يرتَد لَا رءوسهِم مقْنعي مهطعين-:﴿-يقول اهللا

  :ذه اآلية إنَّما هو تعبير عن، ورفع الرأس في ه)1(وإقناع الرأس رفعه
  )2(.الذُّل .1
  )3(.شدة الفزع والذُّعر من هول الموقف وشدته .2
  )4(.داللة على سلب اإلرادة .3

، إنَّما هي إشارات ترهيب يفهمها اللَّبيب وهذه التَّعبيرات الثَّالث المستنبطة من رفع الرأس
  .هفيجتنب نواهي اهللا لينجو بنفسه من ذلك الموقف ومعانات

وقد يكون لحركة رفع الرأس مضموناً آخر هو اإلنكار والتَّعجب بما يدفع الشخص المقابل  .4
لمزيد من التوضيح أو التفسير أو حتى تغيير المسار قوالً أو فعالً، وهذا ما عاينه أبو بكر 

أال إن أشقى النَّاس في الدنيا واآلخرة :"...الصديق في إحدى خطبه حيث كان يقول
فرفع النَّاس رؤوسهم، فلم يجد الصديق بداً من تغيير مسار حديثه ليرد على ما قام في ..."ملوكال

  )5(.نفوس مستمعيه من تساؤل
   :لوي الرأس: المطلب الثالث

ولوى . لوى يده يلويها: يقال. يء للشَّصحيح، يدلُّ على إمالةالالم والواو والياء أصٌل ) لوي("
  . )6("هأمال: برأسه

                                                
، )19/143 (- التفسير الكبير-،الرازي)9/247(- التفسير-، القرطبي)13/277(- جامع البيان-الطبري:انظر)1(

 لباب التأويل في -، عالء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الخازن)2/382 (- الكشاف-الزمخشري
وسيشار له ) 4/51(-مصر-مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده-2ط-معاني التنزيل وبهامشه تفسير البغوي

-التفسير-ي، الشعراو)4/194(- نظم الدرر-، البقاعي)13/355(-روح المعاني-لباب التأويل، األلوسي- الخازن
)12/7597.(  
  ).4/194(- نظم الدرر- ،البقاعي)19/143(-التفسير الكبير- ، الرازي)9/247(- التفسير-القرطبي:انظر)2(
- التفسير-الشعراوي، )4/51 (- لباب التأويل- ، الخازن)30ص(-االتِّصال اإلنساني- بأبو عرقو:انظر)3(
)12/7597.(     
     ).4/2111(-الظالل- سيد قطب)4(
 -الجاحظنقالً عن )116ص/1عدد33مج(-مجلة دراسات-مهدي عرار- لغة الجسم وأثرها في اإلبانة:انظر)5(

     ).2/43 (–البيان والتبيين 
     .)5/218 (–مقاييسال -ابن فارس)6(
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 يصدون ورَأيتَهم رءوسهم لَووا اللَّه رسوُل لَكُم يستَغْفر تَعالَوا لَهم قيَل وِإذَا﴿:--يقول اهللا
مهو ونتَكْبِرس5:المنافقون[﴾م[.  

لم وهذه اآلية الكريمة إنما تبين شدة ما في قلوب المنافقين من الحقد على اإلسالم بحيث 
يستطيعوا إخفاءه فظهر من خالل إمالة الرأس، ولذلك جاء الفعل مشدداً للمبالغة، ولقد كان 
اإلعراض واالستكبار واضحاً في حركة رؤوسهم بدليل أن المؤمنين من أقاربهم حاولوا معهم 

  )1(.لالعتذار إلى رسول اهللا ، لكنَّهم َأبوا ذلك
طْفه ِليضلَّ عن سبِيِل اللَّه لَه في الدنْيا خزي ونُذيقُه يوم ثَاني ع-:﴿-يقول اهللاوفي مثل ذلك 

رِيقالْح ذَابع ةاميرؤوس الكفر إذا دعوا إلى اهللا ورسوله رأيتهم يلوون ]9:الحج[﴾الْق حيث إن 
  .)2(أعناقهم إعراضاً وتكبراً

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  

                                                

     .)7/610 (- نظم الدرر-قاعيلبا:انظر)1(
، )3/69(-الكشاف-، الزمخشري)3/230(-التفسير -، ابن كثير)17/144(- جامع البيان-الطبري:انظر)2(

    ).4/9(-النكت والعيون-الماوردي
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  لمبحث الثالثا
  تعبيرات الوجه

صدر ن عند مقابلتك هو مالمح الوجه وتعبيراته وهو أهم موإن أول ما يطالعه اآلخر
عبيرات  التَّنر بالحالة النّفسية والصحية لصاحبه، وم يتأثَّهعرف على مشاعرك، فالوجللتَّ

  .)1( والخوفز، االشمئزاةهش، الدن، الحزبعادة، الغضالس:ي ينقلها الوجهوالمعاني التِّ
، هعرف على بلد اإلنسان وجنسه وعشيرته ومكان سكنه، ومهنتمن مالمح الوجه يمكن التَّ"و

  .)2(" االجتماعيةه، ومكانتهودين
 نجده احكم بها، وهذوكما أن تعبيرات الوجه قد تكون عفوية غير مقصودة فإنّه كذلك يمكن التَّ"

  .)3("جاح من خالل قدرتهم هذهلين والذين يحكم عليهم الجمهور بالنَّواضحاً لدى الممثِّ
جانب الفسيولوجي من خد وفم  أن المقصود بالوجه هنا ليس اليمن خالل ما سبق يتضح ل

  .)4(وأنف وعين ،بل المقصود تعبيرات الوجه وما ينعكس عليه من أحاسيس ومشاعر قلبية
فَِإذَا جاء وعد الَْآخرة ِليسوءوا ...﴿:--ومن النماذج القرآنية على ذلك قوله

كُموهجوإنما عزا اإل"حيث نسب الحزن إلى الوجه،  ]27/اإلسراء[﴾...وساءة إلى الوجوه، ألن 
ما تظهر على الوجه، فإن حصل الفرح في القلب فسانية الحاصلة في القلب إنَّآثار األعراض النَّ

وإن حصل الحزن والخوف في القلب ظهر .ضرة واإلشراق واإلسفار في الوجهظهرت النَّ
وتعبيرات الوجه التي نتقل فيما يلي لعرض بعض معاني أو.)5("واد في الوجهالكلوح والغبرة والس
  .ينقلها القرآن الكريم

                                                
- ، روبن)122ص(–االتِّصال  اإلنساني-،أبو عياش)27ص(–االتِّصال  اإلنساني- أبو عرقوب:انظر)1(

- هـ1422–مقدمة في مهارات التواصل اإلنساني–أنت وأنا-بالل الجيوسي، محمد )185ص(-االتِّصال
     .أنت وأنا-وسيشار له الجيوسي)163ص(-الرياض-مكتب التربية العربي لدول الخليج-م2002

  ).164ص(–أنت وأنا -الجيوسي: ، انظر)29ص(-  االتِّصال  اإلنساني- أبو عرقوب)2(
)3(Joseph A. Devito, Human communication-the basic course, Harper &Row, 

Publishers, New York, P.127.  Third Edition163ص(–أنت وأنا -الجيوسي : ، انظر.(   
 Sarah Trenholm, Human communication theory, 1986,by Prentice –hall ,A :انظر)4(

division of Simon & Schuster,Inc., Englewood cliffs, New Jersey, P.286.   
    ) 20/159(- الكبيرتفسير ال-الرازي)5(



 30 

  :الصالح والفجور:المطلب األول
من المعاني التي قد تحملها قسمات الوجه البشري اإلثم والتقوى، وهذه المعاني قد ال يقصد الفرد 

  )1(.إلظهارها لكنّها مع ذلك تظهر
 أثره في ردره من نوايا يظهوفي القرآن الكريم دالئل بينة على أن سلوك الفرد وما يخفيه في ص

  .وجهه بما يمكّن اآلخرين من الحكم عليه بالصالح وعدمه
 إشارة إلى أن العمل ]29/الفتح[﴾...سيماهم في وجوههِم من َأثَرِ السجود-:﴿...-ففي قوله

آلخرة، يقول الصالح والتزام طاعة اهللا يظهر جلياً على وجه المسلم سواء كان ذلك في الدنيا أو ا
 إن اهللا تعالى ذكره أخبرنا أن سيما هؤالء القوم الذين وصف صفتهم في :"الطبري في ذلك

وإذ كان ذلك كذلك، فذلك على . وجوههم من أثر السجود، ولم يخص ذلك على وقت دون وقت
ه كّل األوقات، فكان سيماهم الذي كانوا يعرفون به في الدنيا أثر اإلسالم، وذلك خشوعه وهدي

وزهده وسمته، وآثار أداء فرائضه وتطوعه، وفي اآلخرة ما أخبر أنهم يعرفون به، وذلك الغرة 
  . )2("في الوجه والتحجيل في األيدي واألرجل من أثر الوضوء، وبياض الوجوه من أثر السجود

 وجهان فيه ﴾السجود َأثَرِ من وجوههِم فى سيماهم﴿:تعالى وقوله :"ويؤكد ذلك قول الرازي
 المراد ما يظهر أن: ذلك في الدنيا وفيه وجهان أحدهماأن: وثانيهما...القيامة يوم ذلك أن:أحدهما

ما يظهره اهللا تعالى في وجوه الساجدين ليالً من الحسن :في الجباه بسبب كثرة السجود والثاني
ل بالشراب واللعب نهاراً، وهذا محقق لمن يعقل فإن رجلين يسهران بالليل أحدهما قد اشتغ

واآلخر قد اشتغل بالصالة والقراءة واستفادة العلم فكل أحد في اليوم الثاني يفرق بين الساهر في 
   .)3("الشرب واللعب، وبين الساهر في الذكر والشكر

إن الذي يمضي وقته في العبادة والطاعة يشرق وجهه نوراً وحسناً، وأما الذي يقضيه في السهر 
  .م فلن تجد له نوراًواللهو المحر

د ذلك ما حدث مع أسيد بن حضيرا يؤكِّولعّل مم--)4( حين دخل في اإلسالم وكيف ،
 الوجه ه قد دخل في اإلسالم، ففي شهادة من دعياه لإلسالم دليل على أن من حوله أنَّعرف كلُّ

                                                
    Devito, Human communication,p.127. ، )29ص(-االتِّصال  اإلنساني- أبو عرقوب:انظر)1(
     )26/130 (-  جامع البيان-الطبري)2(

     )28/108 (- الكبيرتفسير ال-الرازي)3(
ن زيد بن عبد األشهل األوسي، من النقباء بن سماك بن عتيك بن نافع بن امرئ القيس بأسيد بن الحضير )4(

هـ وصلى عليه عمر 20االثني عشر ليلة العقبة، لم يشهد بدراً، آخى النبي بينه وبين زيد بن حارثة، مات سنة 
االستيعاب -، ابن عبد البر1/129-أسد الغابة-ابن األثير:انظر.(بن الخطاب ودفن بالبقيع، له رواية أحاديث

1/185.(  
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 في إشراقه  أن يتكلمقبل في وجهه اإلسالم واهللا لعرفنا":-فيما يذكر عنهما-مرآة القلب حيث قاال
 :"قال-لما رجع إليه وقبل أن ينطق-)2 (- -، وكذلك في قول صاحبه سعد بن معاذ)1("وتسهله

   .)3("من عندكم الوجه الذي ذهب به جاءكم أسيد بغير أحلف باهللا لقد
 :تأثير ذلك في اآلخرين •

  :عالمات الصالح:أوالً
كسب االحترام واإلعجاب وستكون إذا ظهرت آثار التقوى على الوجه فاعلم أنّك ست

قَاَل ...﴿:--هادة لك حتى ممن ال تتوقع أن يشهد لصالحك، وهذا ما نستدل عليه من قولهالشَّ
وءس نم هلَينَا عملا عم اشَ ِللَّهح قُلْن هنَفْس نفَ عوسي تُنداوِإذْ ر كُنا خَطْب51/يوسف[﴾م[ 

-ا أعجبن بنور الخشوع والنّبوة التي ظهرت في وجهه لما رأينه بدليل قولهحيث إن النسوة إنّم
-:﴿...كَرِيم لَكذَا ِإلَّا مه ا ِإنشَرذَا با هم اشَ ِللَّهح قُلْنله بالكريم ]31/يوسف[ ﴾و فوصفهن 

ن لم يكن دليل على حسن باطنه وكيف لهن أن يعرفن باطنه من تلك اللحظة التي شاهدنه فيها إ
هن رأين عليه نور النبوة ما أكبرنه ألنّهن إنّ أنّ"ذلك من خالل انعكاسه على وجهه، وهذا ما يؤكد

  . )4("وآثار الخضوع واالحتشام وسيما الرسالة،
َأن وعلَى الَْأعراف رِجاٌل يعرِفُون كُلا بِسيماهم ونَادوا َأصحاب الْجنَّة-:﴿ -وكذلك في قوله 

 ونعطْمي مها وخُلُوهدي لَم كُملَيع لَاميتضح إعجاب أهل األعراف بأهل الجنة  ]46/األعراف[﴾س
  )5(.وتمنِّيهم أن يكون نصيبهم مثلهم لما يرونه على وجوههم من نضرة النعيم

  :عالمات الفجور: ثانياً
إنّه  ]41/الرحمن[﴾يْؤخَذُ بِالنَّواصي والَْأقْدامِيعرفُ الْمجرِمون بِسيماهم فَ﴿:--يقول اهللا

تعرف المالئكة المجرمين بعالماتهم وسيماهم التي يسومهم اهللا بها من اسوداد الوجوه، "يوم 
                                                

دار إحياء التراث -م2000- هـ1421- 3ط-مصطفى السقا وزمالئه:تحقيق- النبويةسيرةال-ابن هشام)1(
    .السيرة- وسيشار له ابن هشام)2/49(-بيروت- العربي

سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد األشهل أبو عمرو األنصاري، األوسي الشهلي )2(
هـ 5م على يد مصعب بن عمير شهد بدراً ورمي يوم الخندق سنةالبدري الذي اهتز لموته عرش الرحمن، أسل

أسد -ابن األثير:انظر.فعاش شهراً ثم انتقض جرحه فمات وهو ابن سبع وثالثين فصلى عليه النبي ودفن بالبقيع
  ).3/70(-  اإلصابة -،ابن حجر)2/239(-الغابة

     .)2/50(- سيرةال-ابن هشام)3(

  .)18/127(-  الكبيرتفسيرال-الرازي)4(
    .)8/225(- جامع البيان-الطبري:انظر)5(
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تأخذهم الزبانية بنواصيهم وأقدامهم "، وحينئذ تبدأ المالئكة عملها حيث )1("وازرقاق العيون
  )2(".هافتسحبهم إلى جهنم، وتقذفهم في

فإذا كانت سيما الخشوع والطاعة وما يتولد عنها من نور وإشراق للوجه بما يكسب 
 من اسوداد للوجه يكسبك مهانة وذلة رالمرء احترام وإعجاب اآلخرين، فإن الفجور وما يظه

ونَادى َأصحاب الَْأعراف-:﴿ -وتعريض نفسك للعقاب، والمالمة من اآلخرين كما في قوله
  .]48/األعراف[﴾جالًا يعرِفُونَهم بِسيماهم قَالُوا ما َأغْنَى عنْكُم جمعكُم وما كُنْتُم تَستَكْبِرونرِ

  :ابيضاض الوجه واسوداده:المطلب الثاني
يوم تَبيض وجوه وتَسود-:﴿ -يصور القرآن الكريم وجوه النَّاس يوم القيامة فيقول

وَأما * ه فََأما الَّذين اسودتْ وجوههم َأكَفَرتُم بعد ِإيمانكُم فَذُوقُوا الْعذَاب بِما كُنْتُم تَكْفُرونوجو
ونا خَاِلديهف مه اللَّه ةمحي رفَف مهوهجتْ وضياب ينوللعلماء في  ]107-106/آل عمران[﴾الَّذ

  :)3(جه واسوداده قوالنابيضاض الو
  .  سواده كناية عن الغماأن المقصود ببياض الوجه الفرح والسرور، بينم:القول األول
  .أن بياض الوجه واسوداده يحصالن حقيقة في الوجه:القول الثاني

والذي أرجحه هنا هو الجمع بين القولين بما يعني انعكاس الفرح والسرور على وجه اإلنسان 
  )4 (.لغم والحزن يعكسان على الوجه سواداًبياضاً، وا

وإذا خلصنا إلى حصول السواد والبياض حقيقة في الوجه، فإننا ننتقل فيما يلي لمعرفة المعاني 
  .التي يستنبطها  اآلخرون، وما هي انطباعاتهم حول ذلك

  :ابيضاض الوجه:أوالً
  :، ومن اآليات التي تدل على ذلك)5(نعمينقل لآلخرين ما تشعر به من السرور والرضا والتَّ إنَّه 

   .]22/القيامة[﴾ وجوه يومِئذ نَاضرةٌ﴿:--قوله -
 .]38/عبس[﴾ وجوه يومِئذ مسفرةٌ﴿:--قوله -

                                                

  .)27/163(- جامع البيان-الطبري)1(

  .لمرجع السابق نفسها)2(
 -محاسن التأويل-،القاسمي)4/40(-روح المعاني-،األلوسي)8/170(- التفسير الكبير-الرازي:انظر)3(
-القدس-ة المقدسيةمطبعة الرسال-م1998- هـ1419-1ط-المبصر لنور القرآن-، نائلة هاشم صبري)4/933(
   .تفسير المبصر-وسيشار له صبري) 2/21(
     ).170ص/8ج(- التفسير الكبير-الرازي:انظر)4(
 ).4/222(-لباب التأويل-،الخازن)19/70(- التفسير-، القرطبي)68ص/30ج (-  جامع البيان-الطبري:انظر)5(
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  .]24/المطففين[﴾ تَعرِفُ في وجوههِم نَضرةَ النَّعيمِ﴿:--قوله -
  :اسوداد الوجه:ثانياً

  :نيا أو اآلخرة ومن ذلكاالت اسوداد الوجه سواء في الديصور لنا القرآن الكريم ح
   .]58/النحل[﴾وِإذَا بشِّر َأحدهم بِالُْأنْثَى ظَلَّ وجهه مسودا وهو كَظيم-:﴿- قوله-
وهو وِإذَا بشِّر َأحدهم بِما ضرب ِللرحمنِ مثَلًا ظَلَّ وجهه مسودا ﴿:--قوله-

يم17/الزخرف[﴾كَظ[.   
وتَرهقُهم ذلَّةٌ ما لَهم من اللَّه من عاصمٍ كََأنَّما ُأغْشيتْ وجوههم قطَعا من اللَّيِل  ﴿:-- قوله-

  .]27/يونس[﴾مظْلما
  .]60/الزمر[﴾وههم مسودةٌويوم الْقيامة تَرى الَّذين كَذَبوا علَى اللَّه وج-:﴿ -قوله -

  : ويعبر اسوداد الوجه عن مشاعر
 .)1(الخوف والفزع .1

 .)2(الحزن .2

  .)3(الخزي والفضيحة .3
  :العبوس:المطلب الثالث
عبس يعبِس "،)4("العين والباء والسين أصٌل صحيح يدلُّ على تكره في شيء" :العبوس في اللغة

 جبهته وجلد عينيه بين ما جلد عجم"وهو بمعنى ، )5("نيهعبساً وعبس قَطَّب ما بين عي
رجل عبوس بفتح العين :ويقال.تقطيب الوجه وإظهار الغضب:والعبوس بضم العين"،)6("موتجه

   .)7("]10/اإلنسان[﴾ِإنَّا نَخَافُ من ربنَا يوما عبوسا قَمطَرِيرا ﴿:--أي متقطب قال
                                                

دار الفكر -م1998-هـ1418-2ط- التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج- وهبة الزحيلي:انظر)1(
-2ط-األساس في التفسير-التفسير المنير،سعيد حوى- وسيشار له الزحيلي) 11/154(-بيروت- المعاصر
  .األساس-وسيشار له حوى) 5/2448(-دار السالم-م1989-هـ1409

   ).3/491(- التفسير-، أبو السعود)11/150 (- روح المعاني- األلوسي)2(

  ).4/96(- التفسير-المراغي)3(
     .)4/210 (–مقاييسال -ابن فارس)4(

  .)6/155(- اللسان-ابن منظور)5(

 )2/580 (-2ط- حسن علي عطية ومحمد شوقي أمين:إشراف–المعجم الوسيط -إبراهيم أنيس وزمالئه)6(
   .المعجم الوسيط- وسيشار له أنيس

  .)30/104 (-  التحرير والتنوير-ابن عاشور)7(
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تقطُّب في جلد الجبهة وما بين العينين بما يظهر غضباً :ويستنبط من ذلك أن العبوس ه
  .وكراهية

ه من خلقه ة لعبده وصفيوفيه عتاب من رب العز ]1/عبس[﴾ عبس وتَولَّى﴿:--ومنه قول اهللا
بي وجهه وقبضه ب النَّحين جاءه األعمى عبد اهللا بن أم مكتوم يسأله عن اإلسالم، فقطَّ--محمد

ألعمى؛ النشغاله حينئذ بدعوة صناديد قريش لما ينتج عن إسالمهم من إسالم وأعرض عن هذا ا
حيث تضجر الوليد بن  ]22/المدثر[﴾وبسر عبس﴿ثُم-: -، وكذلك الحال في قوله)1(أتباعهم

المغيرة وشعر بالضيق من الشبهة التي أراد أن يوردها حول دعوة النَّبي وهو يعلم يقيناً عدم 
  )2(.صحتها

يفهم اآلخر من عبوسك في وجهه  :أثير تقطيب الوجه وعبوسه في اآلخرينت •
حملة "وتضجراً بما يؤدي لحزنه ولربما نفوره، وفي هذا تنبيه للداعية المسلم بأن  )3(كراهية

 من العاري الخير وتقديمه على الشريف أهلالشرع والعلم مخاطبون بتقريب الضعيف من 
ما يدريك أن :"إلسالم يكون على يدي ذلك الضعيف كما يقول سيد قطب، فلعلَّ الخير ل)4("الخير

أن يتطهر هذا الرجل األعمى الفقير الذي جاءك راغباً فيما عندك من .يتحقق هذا الخير الكبير
ما يدريك أن يشرق هذا القلب بقبس من نور اهللا، .الخير وأن يتيقظ قلبه فيتذكر فتنفعه الذكرى

 تستقبل نور السماء؟ األمر الذي يتحقق كلما تفتح قلب للهدى وتمت فيستحيل منارة في األرض
  )5(". .وهو األمر العظيم الثقيل في ميزان اهللا .حقيقة اإليمان فيه
  :التّكبر:المطلب الرابع

عر الصاد والعين صلَ ا" ]18/لقمان[﴾...ولَا تُصعر خَدك ِللنَّاسِ﴿:--ويتمثل هذا في قول اهللا
 الميل "وقيل )7(" الصعر ميٌل في الوجه"من ذلك.)6(" أصل مطرد يدلُّ على ميل في الشيءوالراء

                                                
، سيد )31/54 (- التفسير الكبير-، الرازي)4/497(-التفسير- ، ابن كثير)19/138(- التفسير-القرطبي:انظر)1(

    ).6/3824(-الظالل-قطب
-طالبحر المحي-،األندلسي)30/201(-الرازي-،التفسير الكبير)4/183(-الكشاف-الزمخشري:انظر)2(
)8/366.(   

    .)56ص/30ج (-  جامع البيان-الطبري:انظر)3(

أبي محمد الغماري اإلدريسي :تحقيق-واهر الحسان في تفسير القرآنالج-الثعالبيسيدي عبد الرحمن )4(
  .الجواهر الحسان-  وسيشار له الثعالبي)3/443(-بيروت-دار الكتب العلمية- م1996- هـ1،1416ط-الحسيني

  ).30/114 (-  التحرير والتنوير-ابن عاشور: ، انظر)6/3825(-الظالل)5(

  .)3/288 (- المقاييس-ابن فارس)6(
  .)4/527(- اللسان-منظورابن )7(
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التَّصعير ِإمالَةُ الخد عن النظر ِإلى الناس تَهاوناً من كبرٍ كَأنه "و، )1("الميل في الخد خاصة
عرِضلهم وتكبره وإعجابه وإمالة اإلنسان وجهه عن غيره تجعل الناس يشعرون باحتقاره.)2("م 
  .)3(بنفسه

وقد يكون لآلخرين سلوكنر كما نفهم من قول الشاعر معيس مع المتكبتَلَم4( الم(:  
هخَد رعص ارما    وكُنَّا ِإذا الجبفَتَقَو هيلمن م نا لَه5(َأقَم(  

"يم محتى يتقو ه َأذْلَلْناهخد روفي هذا إشارة إلى أنك بإمالة وجهك عن )6("لُهيقول ِإذا َأمال متكب ،
  .الناس يلمسون منك تكبراً بما يؤدي الستعدائهم

  :الحاجة:المطلب الخامس
يث القرآن الكريم عن عالمات ضيق ذات اليد سواء من الناحية المادية أو المعنوية، والتيتحد 

يرها في اآلخرين على النحو  تعبيرات لها تأثيتظهر من خالل تعبيرات الوجه وحركاته، وه
  :اآلتي
  : الحاجة المادية:أوالً

تَعرِفُهم بِسيماهم لَا يسَألُون النَّاس ِإلْحافًا وما تُنْفقُوا من خَيرٍ فَِإن اللَّه بِه-:﴿ -يقول اهللا
يملهذه اآلية الكريمة تبين ]273/البقرة[﴾ع عالمات الفقر إن ظهر في وجه والحاجة ت أن

                                                

  .)2/712 (- الصحاح-، الجوهري)4/527(- اللسان-ابن منظور:انظر)1(
  .)3/288(-المقاييس-ابن فارس: ، انظر)4/527 (- اللسان-ابن منظور)2(

 ،)21/136(-روح المعاني- األلوسي،)3/234(-الكشاف- الزمخشري ،)11/79(- جامع البيان-الطبري:انظر)3(
- في تفسير الكتاب العزيز المحرر الوجيز-  الحق بن غالب بن عطية األندلسيالقاضي أبو محمد عبد

     .المحرر الوجيز- وسيشار له ابن عطية)13/18(- المغرب- فاس-المجلس العلمي:تحقيق
المتلمس لقب غلب عليه واسمه جرير بن عبد المسيح بن عبد اهللا بن دوفن بن حرب بن وهب بن جلي بن )4(

أبو :انظر.(والمتلمس من شعراء الجاهلية المقلينوهو خال طرفة بن العبد  بيعة بن نزارأحمس بن ضبيعة بن ر
مفيد :تحقيق-الشعر والشعراء أو طبقات الشعراء-)م899-هـ276ت(محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوي 

ن  وسيشار له اب99ص- بيروت-دار الكتب العلمية- م1985-هـ1405-2ط- نعيم زرزور:مراجعة-قمحية
   ).الشعر والشعراء-قتيبة

-محمد التونجي:شرح وتحقيق-البيت من ديوان المتلمس الضبعي رواية األثرم وأبي عبيدة عن األصمعي)5(
     ).140ص(-بيروت-دار صادر-م1998- 1ط

   .)4/527(- اللسان-ابن منظور)6(
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لهم سيما خاصة تترك معرفتها إلى فراسة المؤمن الذي يتحرى باإلنفاق  " فالفقراء ،)1(اإلنسان
أهل االستحقاق إذ صاحب الحاجة ال يخفى على المتفرس مهما تستر وتعفف، وال يختص ذلك 

بخشوع وتواضع، وال برثاثة في الثياب، فرياب،  سائل يأتيك خاشع الطرف والصوت رثّ الثب
تعرف من سيماه أنّه غني وهو يسأل الناس تكثراً وكم رجل يقابلك بطالقة وجه، وحسن بزة 

  )2(".فتحكم عليه في لحن قوله، وأمارات وجهه أنّه فقير عزيز النّفس
إن هذه العالمات التي تظهر على تأثير ذلك في اآلخرين هو اإلنفاق في سبيل اهللا حيث  •

في اآلية أن أشد --رين من حوله مساعدته ولذلك كان بيان اهللا وجه المحتاج تتطلب من اآلخ
ولكن ، )3(الناس استحقاقاً للصدقة هم هؤالء الصنف من الفقراء الذين تظهر عليهم أمارات الحاجة

  .تأثيرها ال يكون إلّا في المؤمن الذي يستجيب ألوامر اهللا وينفق في سبيله
   :الحاجة المعنوية:ثانياً

وهي  ]144/البقرة[﴾...قَد نَرى تَقَلُّب وجهِك في السماء فَلَنُولِّينَّك قبلَةً تَرضاها﴿:--يقول اهللا
ح حال النّبيتوض-- ا تمنّى أن تكون القبلة إلى الكعبة البيت الحرام ال إلى قبلة اليهود بيتلم 

ماء حيث جهة نزول الوحي، ولكنّه  يقلب وجهه ويصرفه نحو الس--المقدس، فلقد كان النّبي
فَلَنُولِّينَّك قبلَةً ...﴿:--مع ذلك لم يصرح بلسانه لكمال تأدبه مع ربه، فكانت االستجابة من اهللا

  )4(.]144/البقرة[﴾...تَرضاها
يتبين لنا مما سبق أن انصراف وجه اإلنسان نحو : لطلبهةتأثير ذلك في اآلخرين االستجاب •

ده باستمرار، ينبه من حوله بما يجول في خاطره من أماني، وعدم  أو جهة ما وتردشخصٍ ما
إفصاحه بلسانه عما يتمناه ليدلِّل على أدبه وخلقه الرفيع، بما يجعل اآلخرين يستجيبون لطلبه بكل 

  .  حبٍ ومودة واحترام
   

  
                                                

،اإلمام )1/398(-فالكشا-، الزمخشري)3/221(-التفسير-،القرطبي)3/124(- جامع البيان-الطبري:انظر)1(
- هـ1415-1ط-محمد سالم هاشم:ضبط-التسهيل لعلوم التنزيل-  القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبيوأب

     .التسهيل-وسيشار له ابن جزي) 1/127(-بيروت- دار الكتب العلمية-م1995
     .التفسير-وسيشار له المراغي) 1/50(-دار الفكر-تفسير المراغي-أحمد مصطفى المراغي)2(

  .)7/79 (-  الكبيرتفسيرال- الرازي،)3/120 (- جامع البيان-الطبري:انظر) 3(

 ،)1/319 (-الكشاف-الزمخشري ،)4/110(-رالتفسير الكبي- الرازي،)2/12(-روح المعاني- األلوسي:انظر)4(
   .)1/126(-الظالل- سيد قطب ،)265ص/1ج (- نظم الدرر- لبقاعيا
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  المبحث الرابع

  حركاتُ العينِ وتعبيراتُها
 التَّعبيرات الصامتة التِّّي العين للمبصر أساس االتِّصال الصامت، فهي التي تنقل لك كلَّ

در عن اآلخرين، وباإلضافة لذلك فإنَّها يمكن أن تكون هي وسيلة تعبير صامتة تنقل تص
  .)1(لآلخرين ما يعتمل في نفسك من خوف، حب، حياء، فرح، سرور، وخيانة

  .)2(ونظرة واحدة من العين يمكن أن تنقل لك اإلعجاب أو االستهزاء أو الغضب أو غيرها
  : هي)3(لعين تعتمد على ثالثة أمورهذه المعاني وغيرها التِّي تنقلها ا

ينما بالتَّهديد وعدم االحترام والتَّعالي،  طول فترة التَّواصل يدلِّل على:فترة التَّواصل بالعين .1
 .تعني الحياء أو عدم االهتمام أو االنشغال قصر فترة التَّواصل

 .دمهأو ع يحمل في طياته معانٍ من مثل الغضب واالهتمام:اتِّجاه نظرة العين .2

 .تنقل الخوف والدهشة واالشمئزاز ومستوى االهتمام:شكل العين وكيفيتها عند النَّظر .3

  : باآلتي)4(هذا ويمكن تحديد وظائف العين
 .البحث عن التَّغذية الراجعة •

 .المحافظة على االهتمام واالنتباه •

 .اإليذان بتبادل الدور في الحديث •

 .توضيح طبيعة العالقة •

 . المسافة المكانيةالتَّعويض عن •

، ولقد تنبه الشُّعراء )5(إن نظرات العين لها مفعول السحر من حيث تأثيرها في اآلخرين
  : )6(ومنها ما قاله الشاعر حيص بيص إلى لغة العين وما تنقله من رسائل

                                                
     ).123ص(- االتِّصال  اإلنساني-أبو عياش:انظر)1(
    . نفسهالمرجع السابق) 2(
  ). 123ص(-  االتِّصال اإلنساني- ، أبو عياشDevito, Human communication,p.132 :انظر) 3(
    .Devito, Human communication,p.132 : :، انظر)166ص(-أنت وأنا-الجيوسي)4(
      ).124ص(- االتِّصال  اإلنساني-أبو عياش: انظر)5(

 الصيفي التميمي، شهاب الدين أبو الفوارس، المعروف بحيص بيص، الفقيه نسعد اببن سعد بن محمد )6(
 ولغاتهم وأشعارهم وإنما قيل له حيص بيص، ألنه رأى الناس ببأخبار العركان من أعلم الناس  األديب الشاعر،

بعاء سادس شعبان سنة مات ليلة األر.ما للناس في حيص بيص، فبقي عليه هذا اللقب: يوماً في أمر شديد، فقال
-هـ1424طبعة-م2002 من العصر الجاهلي حتى معجم األدباء-كامل سلمان الجبوري.( ببغدادهـ574

     .)معجم األدباء-  وسيشار له الجبوري3/30- دار الكتب العلمية-م2003
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  حتى ترى من ضمير القلب تبيانا    فالعين تنطق واألفواه صامتة
  :كراهيةالعداء وال: المطلب األول

وَأزلَقَه " ]51/القلم[﴾...وِإن يكَاد الَّذين كَفَروا لَيزِلقُونَك بَِأبصارِهم لَما سمعوا الذِّكْر-:﴿-قوله
، وإنَّما يكون ذلك من شدة الكراهية والبغضاء حتَّى لكأنّه يكاد يقتلك )1("ببصره َأحد النظر ِإليه

 كانوا لشدة كراهيتهم للقرآن، كلّما سمعوا --لكفَّار في عهد النّبيببصره، وهذا ما كان من ا
لما يتراءى في عيونهم حين "، )2(القرآن حدجوه بسهام عيونهم يكادون يأكلونه من شدة الغيظ

  .  )3(" صدورهم تغليال على أنخط الدظر للفطن من الحنق والستصويب النَّ
  :الغمز:المطلب الثاني

"زاًالغَمه غَمزغْمه يزفْنِ غَماِإلشارة بالعين والحاجب والج تغامز القوم أشار بعضهم "،ومنه )4("ز
  )5(".إلى بعض بأعينهم أو بأيديهم

  -: اآلتيهم. النَّاسأربعة أصناف منوفي إطار الغمز يصور القرآن الكريم لهذا السلوك من قبل 
  : تغامز المنافقين:أوالً

 ]127/التوبة[﴾...وِإذَا ما ُأنْزِلَتْ سورةٌ نَظَر بعضهم ِإلَى بعضٍ هْل يراكُم من َأحد-:﴿-يقول اهللا
هذه بعض من أحوال المنافقين التي أظهرها اهللا للمسلمين، حيث إنّه كلما ُأنزلت سورة تفضح 

 في حضور  التَّكلم بأفواههمنأسرارهم تكلمت عيونهم ونظراتهم حيث ال تستطيعو
  :وهذا التَّغامز فيما بين المنافقين يحمل في طياته العديد من المعاني هي.)6(المؤمنين

                                                
  .  )10/173(- اللسان-ابن منظور)1(
 ،)4/148(-الكشاف-،الزمخشري)29/48(-جامع البيان-الطبري،)10/173(- اللسان-ابن منظور:انظر)2(

أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن  ،)8/117(- نظم الدرر-لبقاعي،ا)30/100(-  الكبيرتفسيرال-الرازي
دار الكتب -م1993-هـ1413- 1ط-علي محمد معوض وزمالئه:تحقيق-بحر العلوم-لسمرقنديإبراهيم ا
  .)29/64 (-  روح المعاني- األلوسيبحر العلوم،- وسيشار له السمرقندي)3/396(-بيروت- العلمية

      .)8/117 (- نظم الدرر-لبقاعيا)3(

، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد )15/260(-تاج العروس- الزبيدي:، انظر)5/452(- اللسان-ابن منظور)4(
مؤسسة األعلمي -م1988-هـ1408- 1ط-مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي:تحقيق - العين-الفراهيدي
المصباح - العين،أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي- وسيشار له الفراهيدي)4/386(-بيروت-للمطبوعات

- وسيشار له الفيومي)2/107(- دار الفكر-مصطفى السقا:صححه- للرافعيالمنير في غريب الشرح الكبير
  .المصباح

  .)2/661 (- المعجم الوسيط -أنيس)5(
- روح المعاني-األلوسي،)2/222(- الكشاف-الزمخشري ،)16/233(-التفسير الكبير-الرازي: انظر)6(
)11/74.(  



 40 

  . حين عرفوا بافتضاح أمرهم خوفاً من المؤمنين)1(الرعب .1
  .مما نزل بحقهم من آيات ،)2(اإلنكار والسخرية .2
   )3(.الغيظ والكراهية .3
   )4(.التَّعجب والشَّك .4
 )5(.التَّشاور .5

 جاءت في سياق الو نظرنا إلى سياق اآلية لوجدناه: هذه المعاني للغمز في اآلخرينتأثير •
كشف أسرار المنافقين، حيث انخدع بعض المؤمنين بهم؛ وذلك من باب التَّحذير، وكأن اإلنسان 

   )6(.إذا انتبه لحركات الغمز في عيونهم فإنّه يتوجس منهم شراً فيأخذ حذره

  :ارتغامز الكفَّ:ثانياً
إنّهم الكفَّار يغمز بعضهم بعضاً  ]30/المطففين[﴾وِإذَا مروا بِهِم يتَغَامزون-:﴿ - يقول اهللا

ا رأوا المؤمنين سخرية واستهزاء7(.بعيونهم كلم(   
 ونقصدي:"-بأن الكفَّار بغمزهم الساخر هذا-يقول سيد قطب :تأثير هذا الغمز في المؤمنين •

،ولعّل مما يدعم هذا القول )8("بكة في قلوب المؤمنين، وإصابتهم بالخجل والرإيقاع االنكسار
علَى الَْأراِئك *َفَالْيوم الَّذين َآمنُوا من الْكُفَّارِ يضحكُون﴿:--سياق اآليات في قول اهللا

وننْظُري*لُونفْعا كَانُوا يم الْكُفَّار بْل ثُون ]36-34/المطففين[﴾همن مصير الكفّار يوم هوما تُبي 
 .القيامة وكيف تنقلب الصورة وهذا من باب إدخال الطمأنينة على قلوب المؤمنين بما يثبتهم

  :النِّساء والتَّغامز:ثالثاً
،وهذا ما الحظه النبي محمد والغمز بين النِّسوة دليل غَيرة-- عن من أمهات المؤمنين فنهاهن

نساؤه في مرضه الذي --جتمع إلى رسول اهللا ا"ن االستهزاء والسخرية، حيث ذلك لما فيه م
 فغمزتها أزواج النبي . الذي بك بي اهللا لوددت أنأما واهللا يا نبي:فقالت صفية زوجته ،مات فيه

                                                
     ).7/190(- التفسير-القرطبي:انظر)1(
     .)2/222 (-  الكشاف-، الزمخشري)11/74 (- روح المعاني- األلوسي:انظر)2(
     .)11/74 (- روح المعاني-األلوسي :انظر)3(
     ).11/68 (– التحرير والتنوير-ابن عاشور:انظر)4(

    .)2/222 (- الكشاف-زمخشريال:انظر)5(
      .)10/96 (– التحرير والتنوير- ابن عاشور:انظر)6(

 -  الكبيرتفسيرال-الرازي،)4/515(-التفسير-  ابن كثير،)30/121 (-  جامع البيان-الطبري:انظر)7(
)31/101(.  

     .)6/3861(-الظالل)8(
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--النبيوأبصرهن --مضمضن(: فقال( ،فقلن:قال؟ شيء يا رسول اهللا من أي :) من
  )1().ها لصادقةواهللا إنَّ نتغامزكن بصاحبتك

  :األنبياء والتَّغامز:رابعاً
 في حادثة عبد اهللا بن --هكذا قال النَّبي محمد" إنّه ال ينبغي لنبيٍّ أن تكون له خائنة أعين"

ا دعا ه اختبأ عند عثمان بن عفان فلمفإنَّالذي أمر به الرسول أن يقتل يوم الفتح "،)2(أبي السرح
 يا : قال، صلى اهللا عليه وسلمبياس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النَّ النَّ- - رسول اهللا

 أقبل  فبايعه بعد ثالث ثم. ذلك يأبى كلُّ فرفع رأسه فنظر إليه ثالثاً: قال.رسول اهللا بايع عبد اهللا
يعته  أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن ب:على أصحابه فقال

ه ال ينبغي  إنَّ(: قال. وما يدرينا يا رسول اهللا ما في نفسك هال أومأت إلينا بعينك: فقالوا.فيقتله
3() أن يكون له خائنة أعينلنبي(.  

 صاحب دعوة صادقة يبلِّغها عن رب - -من المعروف أن النَّبي:تأثير عدم تغامز األنبياء •
مون الجانب واضحاً صريحاً، بحيث ال يخشاه أحد وال يكذِّبه والبد للنَّبي أن يكون مأ--العزة 
 .أحد

فالنَّبي لو تحدث بأمر ألناس ثم غمز للبعض في المسجد فلربما يكون في ذلك إخافة 
 النبي يضمر لهم شيئاً أو أنّه يخفي شيئاً ومعلوم أن ب للشَّك في نفوسهم من أنلغيرهم أو تسر

يغ بكلِّ ما ينزل عليه للنَّاس جميعاً ولو أخفى شيئاً لكان في هذا تقصير منه النبي مأمور بالتَّبل
                                                

- وسيشار له ابن سعد)8/128(بيروت - دار صادر- م1998-هـ1418- 2ط-الطبقات الكبرى-ابن سعد)1(
     .الطبقات

 عبد اهللا بن سعد بن أبي السرح بن الحارث بن حبيب يكنى أبا يحيى ،اخو عثمان بن عفان من )2(
ابن :انظرالرضاعة،أسلم قبل الفتح وهاجر إلى رسول اهللا وكان من كتاب الوحي ثم ارتد ثم أسلم وحسن إسالمه 

    ).1/549(- االستيعاب - بر ابن عبد ال،)3/260(-أسد الغابة- األثير

عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي : تحقيق-  السنن الكبرى-أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي)3(
-باب الحكم في المرتد- كتاب المحاربة- لبنان- بيروت- دار الكتب العلمية-م 1991-هـ1411 -1 ط- حسن

نن الكبرى، أبي داود سليمان بن األشعث السجستاني، الس-وسيشار له النسائي) 2/302 (3530رقم الحديث
كتاب -، مكتبة المعارف، الرياض1محمد ناصر الدين األلباني، ط: حكمه– سنن أبي داود -)هـ275- هـ202(

صحيح سنن -األلبانيمحمد ناصر الدين  ، السنن- وسيشار له أبو داود)650ص(-باب الحكم فيمن ارتد-الحدود
.صحيح أبي داود-وسيشار له األلباني )3/44(-الرياض-مكتبة المعارف-م2000-هـ1421-2ط-أبي داود
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يا َأيها الرسوُل بلِّغْ ما ُأنْزَِل ِإلَيك من-:﴿  -وهذا ما ال يجوز في حقِّ األنبياء وفيه يقول اهللا
 الَتَهلَّغْتَ رِسا بْل فَمتَفْع لَم ِإنو كب1(.]67/المائدة[﴾ر(  

  

  :الحزن:المطلب الثالث
عند الحزن هناك تغيرات فسيولوجية تظهر بما يعطي انطباعاً لآلخرين بما يراود اإلنسان من 

  :ومن هذه المظاهر التي يعرضها القرآن الكريم ما يلي. الحزن 
. فوالبكاء كيفية في الوجه والعينين تنقبض بها الوجنتان واألسارير واألن ":البكاء والدموع .1

2("مع من العينين وذلك يعرض عند الحزن والعجز عن مقاومة الغلبويسيل الد(.  
وِإذَا سمعوا ما ُأنْزَِل ِإلَى الرسوِل تَرى ﴿:--يقول اهللا:)3(والدموع دليل صدق وإخالص •

 اإلخالص كان جزاءه الثواب وهذا ]83/المائدة[﴾...َأعينَهم تَفيض من الدمعِ مما عرفُوا من الْحقِّ
فََأثَابهم اللَّه بِما قَالُوا جنَّات تَجرِي من تَحتها الَْأنْهار خَاِلدين-:﴿... - في قوله)4(بال تأخير

  .]85/المائدة[﴾...فيها
لْتَ لَا َأجِد ما َأحملُكُم ولَا علَى الَّذين ِإذَا ما َأتَوك ِلتَحملَهم قُ﴿:--وفي نموذج آخر يقول اهللا

قُوننْفا يوا مجِدنًا َألَّا يزعِ حمالد نم يضتَف منُهيَأعا ولَّوتَو هلَيوهذا دليل شدة ]92/التوبة[﴾ع 
  )5(.الحزن الصادق حيث بذل كل ما في وسعه، وبالتالي كان العفو ورفع الحرج واللوم

وجاءوا َأباهم عشَاء-:﴿ - ما حدث مع إخوة يوسف، يقول اهللا ومثيلهاوقد تكون كاذبة •
كُونبوبيان وقت رجوعهم وتحديده بوقت العشاء إنما هو دليل على أن بكاءهم كان ]16/يوسف[﴾ي 

 فقد أرادوا إخفاء تصنعهم البكاء ")6(انفعال البكاء فطري ال مجال لالختيار فيه"تصنعاً؛ وألن ،
، ولذلك فإذا ما اكتشف اآلخرون هذا )7(أمرهم فكان وقت الظلمة هو األنسب ال ينكشف ىحت

- -، وهذا ما كان من سيدنا يعقوب )8(التصنع فإن موقفهم سيكون الحذر وعدم التصديق
                                                

    ). 24/116 (-  التحرير والتنوير-ابن عاشور: انظر)1(

    )10/282 (-  التحرير والتنوير-ابن عاشور)2(
دار -م1994-هـ1414-مجمع البيان في تفسير القرآن- الشيخ أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي:انظر)3(

     . مجمع البيان-وسيشار له الطبرسي) 3/386(-بيروت-لطباعة والنشر والتوزيعالفكر ل
      ).3/386 (-  مجمع البيان-الطبرسي: انظر)4(
     ).2/375 (-  نظم الدرر-، البقاعي)9/5416(- التفسير-الشعراوي: انظر)5(
     )11/6882(-  التفسير-الشعراوي)6(
، )5/2637(-األساس-،حوى)5/336(-مجمع البيان-سي،الطبر)12/299(-روح المعاني- األلوسي:انظر)7(

     ).11/6882(-التفسير- الشعراوي
    ).5/2637(- األساس-، حوى)5/336(-مجمع البيان-الطبرسي: انظر)8(
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 علَى ما قَاَل بْل سولَتْ لَكُم َأنْفُسكُم َأمرا فَصبر جميٌل واللَّه الْمستَعان-:﴿ -حيث يقول اهللا
فُون18/يوسف[﴾تَص[.  

 وهذا ]84/يوسف[﴾وابيضتْ عينَاه من الْحزنِ فَهو كَظيم-:﴿-يقول اهللا:ابيضاض العين .2
فإذا كثر االستعبار محقت العبرة سواد العين وقلبته "إنما نتج عن كثرة البكاء بسبب شدة الحزن، 

شفقة أوالده عليه ومحاولتهم التخفيف عنه، برغم ، وترتب على هذا الحزن )1("إلى بياضٍ كدر
 .)2(أنهم كانوا السبب في حزنه

  
  :الفزع:المطلب الرابع

ها كذلك وإذا كانت العين من خالل دموعها تنقل لنا بوضوح مشاعر الحزن واألسى، فإنَّ
قادرة على إبراز مشاعر الخوف والفزع وبصورة ال تقل وضوحاً، ومن الحركات التي تدلل 

  :على الفزع
يصور القرآن الكريم حال المنافقين إذا ما تهيأت الحرب، وكيف يعتريهم  :دوران العين .1

  :--فيقول اهللا. ناالخوف والفزع الشديد

- ﴿توالْم نم هلَيغْشَى عي يكَالَّذ منُهيَأع ورتَد كِإلَي وننْظُري متَهَأيفُ رالْخَو اءفَِإذَا ج...﴾ 
   .]19/األحزاب[

-﴿ نَظَر كِإلَي وننْظُري ضرم ي قُلُوبِهِمف ينتَ الَّذَأيتَاُل را الْقيهف رذُكةٌ وكَمحةٌ مورفَِإذَا ُأنْزِلَتْ س 
 توالْم نم هلَيع يغْش20/محمد[﴾...الْم[.  

عيونهم في اتِّجاه واحد تماماً كاإلنسان إنّهم ينظرون بنظرات تائهة غير ثابتة، ال تستقِّر 
  )3(.الذي يعالج سكرات الموت، كل ذلك خوفاً من الحرب

ال ريب أن هذا الخوف ستكشفه نظراتهم بما يعني أنَّهم جبناء ال يمكن االعتماد عليهم، 
زم الَْأمر فَلَو طَاعةٌ وقَوٌل معروفٌ فَِإذَا ع-:﴿-كما يبينه قول اهللا بل يكشف كذب ادعائهم

ما لَهرخَي لَكَان قُوا اللَّهدوهؤالء الحذر منهم واجب لقول اهللا ]21/محمد[﴾ص ،--:﴿ ودالْع مه
ْؤفَكُونَأنَّى ي اللَّه مقَاتَلَه مهذَر4/المنافقون[﴾فَاح[.  

جرمين الذين لفرط يوم القيامة أهوالها عظيمة، وهي أشد وطأة على الم:شخوص البصر .2
                                                

     ).11/7047(-التفسير- الشعراوي:، انظر)2/338(-الكشاف-الزمخشري)1(
-ن علي الحسين القنوجي البخاريأبو الطيب صديق بن حسن ب- فتح البيان في مقاصد القرآن:انظر)2(

  ).بتصرف يسير.(فتح البيان-سيشار له القنوجي) 6/389(-بيروت- المكتبة العصرية-عبد اهللا األنصاري:راجعه
  ).4/385(-التفسير-، الماوردي)3/255(-الزمخشري-، الكشاف)26/7839(- جامع البيان-الطبري:انظر)3(
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ومن القرآن معينُنا الذي ال . )1(الخوف ولهول ما يرون تراهم يديمون النّظر ال تتحرك أجفانهم
 :ينضب نرى الصورة واضحة في

ومما يؤكِّد دوام  ]42/إبراهيم[﴾ِإنَّما يَؤخِّرهم ِليومٍ تَشْخَص فيه الَْأبصار-:﴿-قول اهللا-
  .)2(]43/إبراهيم[﴾لَا يرتَد ِإلَيهِم طَرفُهم وَأفِْئدتُهم هواء-:﴿-الشُّخوص قوله

 .]97/األنبياء[﴾فَِإذَا هي شَاخصةٌ َأبصار الَّذين كَفَروا﴿:--وقوله-

  :غض البصر:المطلب الخامس
فهو مغضوض غض يغُض غَضاضاً بالكسر وغَضاً وغَضاضاً وغَضاضة بالفتح، "الغض من
  .)3("كفَّه وخفضه وكسره:وغضيض

قُْل ﴿:--ونحن في المجتمع المسلم مأمورون بغض البصر نساء ورجاالً، ودليله قوله
مارِهصَأب نوا مغُضي يننْؤموقوله]30/النور[﴾...ِللْم ،--:﴿ نم نضغْضي نَاتْؤمقُْل ِللْمو

نارِهصيكون عن حرمات اهللا ]31/النور[﴾...َأب 4 (والغض(البصر وقد أمر الرسول بغض ،)5(.  
  :والغض للطَّرف يحمل في طياته معانٍ ومنها

وهذا ما يدعو إليه ديننا الحنيف، بل إن اهللا عزوجل قد وصف نساء الجنَّة :الغض من الحياء .1
 بن ، ومنه قول عنترة]56/الرحمن[﴾ ...فيهِن قَاصراتُ الطَّرف-:﴿ - في قوله)6(بفضيلة الحياء

 :شداد

7(مأواها جارتي يواري حتى     جارتي تبدو حين طرفي وأغض(  
خَاشعةً َأبصارهم تَرهقُهم ذلَّةٌ ذَِلك الْيوم الَّذي كَانُوا ﴿:--في قوله كما :الغض من المذلَّة .2

وندوع44/المعارج[﴾ي[وفي قوله ،--:﴿ًةعخَاشلَّةٌ َأبذ مقُههتَر مهارص...﴾]ةً ،﴿]43/القلمعخَاش
وندوعي كَانُوا يالَّذ موالْي لَّةٌ ذَِلكذ مقُههتَر مهارصر هذه اآليات حال ]44/المعارج[﴾َأبحيث تصو 

                                                
، )2/595(-التفسير- ، ابن كثير)2/382(-الكشاف-مخشري،الز)19/141(- التفسير الكبير-الرازي:انظر)1(

     ). 4/194(- نظم الدرر- البقاعي
     ).19/141(- التفسير الكبير-الرازي: انظر)2(
     ).4/383(-المقاييس-ابن فارس:، انظر)18/485 (- تاج العروس-الزبيدي)3(
     ).12/148(-التفسير-، القرطبي)18/39 (- جامع البيان-الطبري: انظر)4(
     .2465رقم-)2/590(-باب أفنية الدور والجلوس فيها-كتاب المظالم- الصحيح-البخاري:انظر)5(
  ).27/171 (- جامع البيان-الطبري: انظر)6(
  ).102ص(- بيروت-دار صادر-1980-طبعة ثالثة-فوزي عطوي:تحقيق- ديوان -عنترة بن شداد)7(
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بي ومنه قول ، وهذا موجود في الشعر العر)1(الكفار يوم القيامة وما هم فيه من الخزي والذلَّة
   : )2(جرير

   نمير من كإنَّ رفالطَّ ضغُفَ
  

  )3(كالبا وال تبلغ كعباً فال  
إن غض البصر يمنع وصول أثر السهم المسموم إلى القلب، :تأثير غض البصر في اآلخرين •

وهذا يكسبه ، )4(فيقوي إيمان اإلنسان بربه، بما يورث المسلم الفراسة الصادقة والثَّبات والشَّجاعة
 .مهابة في قلوب النَّاس واحتراماً

  

  
  
  
  
  
  
  

                                                
     ).4/447(-التفسير-ابن كثير:انظر)1(

  كانوكان يكنى أبا حزرة، عطية بن حذيفة ولقب حذيفة الخطفي وهو من بني كليب بن يربوعٍهو جرير بن )2(
اإلسالم شعراء فحول من جريروكان من أشد الناس هجاء ،ابن :انظر.(ر نيفاً وثمانين سنةً، ومات باليمامة وعم
     ).304ص- الشعر والشعراء-قتيبة

-مكتبة المدرسة-دار الكتاب اللبناني-م1982-طبعة أولى- ي إيليا الحاو: ضبط شرحه–شرح ديوان جرير )3(
دار -أبو فهر محمود محمد شاكر:شرح-طبقات فحول الشعراء-، محمد بن سالم الجمحي)97ص(-لبنان-بيروت
     ).2/379(-جدة-المدني

- وسيشار له كشك )18/3010(- المكتب المصري الحديث- في رحاب التفسير- عبد الحميد كشك:انظر)4(
  .يرالتفس



 

  
  

  المبحث الخامس
  حركة الفم

  التَّبسم والضحك:المطلب األول
 عض األنامل:المطلب الثَّاني
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  المبحث الخامس

  حركة الفم
   :التَّبسم والضحك:المطلب األول

 والسين والميم أصٌل واحد، وهو إبداء مقَدم الفَم لمسرة؛ وهو دون بسم الباء"من:التَّبسم في اللغة 
  )1(".الضحك يقال بسم يبسم وتَبسم وابتَسم

  .)2("ضحك الضاد والحاء والكاف دليل االنكشاف والبروز"فهو من:وأما الضحك في اللغة
  :وفي تعريف الضحك اصطالحاً

1- "حك كيفية في الفم تتوالضفتان وربما أسفرتا عن األسنان وهي كيفية تعرض د منها الشَّمد
3(".عجب من الحسنرور والتَّعند الس(   

2- "حك كيفية غير راسخة تحصل من حركة الروح إلى الخارج دفعة بسبب تعجب يحصل الض
للضاحك وحد4(" له ال لجيرانهحك ما يكون مسموعاً الض(. 

3- "5(".نوعان التبسم والقهقهة حك هو اسم جنس تحته الض( 

4- "والضرور فإن كان بصوت وكان بحيث يسمع حك انبساط الوجه حتى تظهر األسنان من الس
حك وإن كان بال صوت فهو التَّمن بعد فهو القهقهة وإال فهو الض6(".مبس(  

مدد وبالجمع بين التعريفات يمكن القول بأن الضحك اسم جنس لكيفية تحصل في الفم من ت
للشفتين وبروز األسنان سواء أكان بصوت وهو القهقهة أو بدونه وهو التبسم، وكالهما يكون 
في حاالت السرور واإلعجاب كما قد يكون في السخرية واالستهزاء وإذا ذكرا معاً فهما 

  .متغايران وإن ذكر أحدهما سد مسد اآلخر
وهي على النَّحو . التِّي تُعبر عنها االبتسامةوالقرآن الكريم يبرز لنا بعضاً من المعاني والمشاعر

  :التَّالي
                                                

     ).5/1872 (-الصحاح - الجوهري: ، انظر)3/393(-المقاييس-ابن فارس)1(

    .)3/393(-المقاييس-ابن فارس)2(

   .)10/282 (-  التحرير والتنوير-ابن عاشور)3(
فهرسة محمد باسل -  التعريفات-السيد الشريف أبو الحسن علي بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني الحنفي)4(

 - وسيشار له الجرجاني) 140ص(-بيروت-دار الكتب العلمية-م2000- هـ1421-1ط-عيون السود
   .التعريفات

    ).574ص(- الكليات-الكفوي)5(
     ).12/131 (- فتح الباري-ابن حجر)6(
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 فقد سر سيدنا سليمان ]19/النمل[﴾...فَتَبسم ضاحكًا من قَوِلها﴿:-- اهللاكما في قول:السرور-1
-- ه اهللا من علم استطاع به أن يفهم حديث النَّملوقوله، )1(بما اختص--:﴿... َأتُهرامو
--زوجة إبراهيمينقل لنا ما كان من ضحك  ]71/هود[﴾...مةٌ فَضحكَتْ فَبشَّرنَاها بِِإسحاقَقَاِئ

   .)2(سروراً بالبشرى
  .)3(االستغراب واالندهاش:التَّعجب-2
ــتهزاء-3 ــسخرية االس ــولي :)4(وال ــا  ﴿:-- اهللاق نْهم ــم ــا ِإذَا ه ــاءهم بَِآياتنَ ــا ج فَلَم

كُونحضاهللا ، ويقـول  ]47/زخرفال[﴾ي --:﴿          نُـواَآم ينالَّـذ ـنـوا كَـانُوا ممرَأج ينالَّـذ ِإن
كُونحض29/المطففين[﴾ي[.  

 :تأثير الضحك والتَّبسم في اآلخرين •

،وكذلك مكانة )5(ولكن يجب اإلشارة هنا إلى أن التَّبسم والضحك يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقيم المجتمع
حك ال تكثروا الض (:--عن كثرة الضحك فقال--،ولذلك نهى الرسول)6(جتماعيةالفرد اال

فإن7()حك تميت القلب كثرة الض(يبتسم، فعن عائشة قالت-رضي اهللا عنها-، وكان النَّبي:) ما
، )8()تبسمما كان ي إنَّ،ى أرى منه لهواته حتَّ صلى اهللا عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكاًبيرأيت النَّ

  :أما عن تأثيراته فهي كالتَّالي
-رور والتَّبسع على التَّواصل  " وهومضحك السشجينقل لآلخرين مشاعر الود والبشاشة بما ي

   .)9("وإبداء رأيه
  . ضحك التَّعجب يلفت االنتباه إلى الموقف الذي أنت فيه-

                                                
 الجواهر -، الثعالبي)24/142 (-  الكشاف- ، الزمخشري)24/188 (- التفسير الكبير-الرازي: انظر)1(

  ). 19/129(-التفسير- ، المراغي)19/276 (- سير المنير التف-، الزحيلي)2/495 (- الحسان
     ).12/145 (- روح المعاني-، األلوسي)9/45(-التفسير-القرطبي: انظر)2(
 -زاد المسير- ، ابن الجوزي)24/142 (- الكشاف-، الزمخشري)24/188(- التفسير الكبير-الرازي:انظر)3(
     ). 19/129(-التفسير-، المراغي)3/356(

  .)3/490 (- الكشاف-، الزمخشري)4/136(-التفسير- ، ابن كثير)25/89 (- جامع البيان -ريالطب:انظر)4(
) 76ص(- األردن-عمان-دار آفاق للنشر والتوزيع- م1998-سيكولوجية الضحك-صالح خريسات:انظر)5(

  .الضحك- وسيشار له خريسات
     ).83ص(-المرجع السابق:انظر)6(
    ).3/368 (-صحيح ابن ماجة-، األلباني)696ص(-باب الحزن-كتاب الزهد-السنن-ابن ماجة)7(
      .6092رقمه-)4/102(-باب التبسم والضحك-كتاب األدب- الصحيح-البخاري)8(
-م1979- 2ط-اإلنسان وسلوكه االجتماعي-سيد صبحي: ، انظر)127ص(-االتِّصال  اإلنساني-أبو عياش)9(

  ).161ص(- دار مرجان للطباعة
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بب في حزنهم، وهذا ما كان مع  ضحك السخرية واالستهزاء يؤذي مشاعر اآلخرين ويتس-
حالهم سينقلب يوم  وتُبين أن، )1(الرسول وصحبه فجاءت اآليات تسلية للرسول ليصبر على أذاهم

فَالْيوم الَّذين َآمنُوا من الْكُفَّارِ ﴿:-- اهللايقول، القيامة ليكونوا في موقع الحسرة
كُونحضحك يعطي اآلخرين انطباعاً بغرور من صدر عنه وهذا اللَّون.]34/المطففين[﴾يمن الض 

  )3(.)2("السادية"فعلَّ الضحك ورغبته في التَّسلُّط وهذا من باب 
 وفي الختام يمكن القول بأن الضحك من النِّعم العظيمة التِّي أنعم اهللا بها على اإلنسان حيث يقول

وعلى اإلنسان أن يستغل هذه النعمة فيما  ،]39/النجم[﴾ىوَأنَّه هو َأضحك وَأبكَ ﴿:--اهللا
  .يرضي اهللا ال في معصيته كما أمر اهللا وإلّا كانت وباالً عليه

   :عض األنامل:المطلب الثاني
أما  .)4("يء باألسنان العين والضاد أصٌل واحد صحيح، وهو اإلمساك على الشَّ:"العض في اللغة

   -: فهو يحمل مدلوالت ومعانٍ، وما استطعت التوصل إليه منهاالعض في القرآن الكريم
 ]119/آل عمران[﴾...وِإذَا خَلَوا عضوا علَيكُم الَْأنَامَل من الْغَيظ-:﴿...-في قوله :الغيظ- .1
والعض دليل الغضب والغيظ الشَّديد بحيث ال يستطيع اإلنسان أن ينفث غضبه على من كان "

، وهذا الضعف والجبن ال يثير )5( "لك لجبنه أو ألن الطَّرف اآلخر ذو نفوذ وقوةسبب غضبه، وذ
  .]119/آل عمران[﴾...قُْل موتُوا بِغَيظكُم-:﴿...-يقول اهللاإال السخرية من اآلخرين، 

ا لَيتَني اتَّخَذْتُ مع ويوم يعض الظَّاِلم علَى يديه يقُوُل ي-:﴿ -ودليله قوله:النَّدم والحسرة- .2
حيث تصف هذه اآلية حال الكفار يوم القيامة على ما كان منهم من  ]27/الفرقان[﴾الرسوِل سبِيلًا
 بأسنانهم ندماً وحسرة حين م، فهم يومئذ يمسكون على أصابعه وصده عن دعوته،إيذاء للرسول
  )6( .يرون العذاب

                                                

  ).18ص(-الضحك- ، خريسات)3/490(- الكشاف- ، الزمخشري)25/89( - جامع البيان-الطبري: انظر)1(
موسوعة المورد العربية - منير البعلبكي.( مصطلح يشمل كل نزعة إلى إيذاء اآلخرين مهما كانت الدوافع)2(

- دار العلم للماليين-م1990-1ط- رمزي البعلبكي:إعداد-دائرة معارف ميسرة مقتبسة عن موسوعة المورد
  ).1/591-بيروت

    ).بتصرف( )20ص(- الضحك-خريسات:انظر)3 (
     ).1/72(-الفراهيدي-، العين)7/211(-اللسان-ابن منظور: ، انظر)4/48(-المقاييس-ابن فارس)4(
  ).4/80 (-جامع البيان-،الطبري)4/117(- التفسير-القرطبي:بتصرف،انظر)3/1719(-التفسير-الشعراوي)5(
-التحرير والتنوير- ،ابن عاشور)13/19(-التفسير-،القرطبي)19/10(- جامع البيان-الطبري:انظر)6(
)19/12(     



 

  
  

  
  

  المبحث السادس
  عهماحركة اليدين ووض

  بسط وقبض اليد:المطلب األول
  اإلشارة:المطلب الثَّاني
  اللَّمس:المطلب الثَّالث
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  المبحث السادس
  حركةُ اليدين ووضعهما

ف لنا الحالة المزاجية للشَّخص أحياناً، وهي تحل إن حركات اليدين وإشاراتهما قد تص
 عن االحترام أو التهديد أو إلقاء اًمحل الكالم أحياناً أخرى وقد تكون الحركة أو اإلشارة تعبير

  .)1(األوامر
، فاألهم أن تحتفظ بيديك ثابتتين )2(وعلى الداعية أن يتجنَّب الحركات الكثيرة المبالغ فيها

طِّيا فمك أو أذنيك أو تصلحا مالبسك، بل تتحركان فقط لعمل إشارة ضرورية ثم فال تتحركان لتغ
  )3 (. أكثر تأثيراًانتعودان لموضعهما، هنا ستكون

عن حركات اليد وما تُمثِّله من  ردت بعض اآليات في القرآن الكريم التي تخبرقد وو
  .ليةوهذا ما سيتم التَّعرف عليه في األسطر التَّا معانٍ ومفاهيم،
  :بسط وقبض اليد:المطلب األول

] 64/المائدة[﴾بْل يداه مبسوطَتَانِ ينْفقُ كَيفَ يشَاء-:﴿- يقول اهللا:بسط اليد كرماً وجوداً .1
يده مغلولة- على يهود وهو رد وفيه بيان للعطاء والكرم والجود ، -الذين زعموا لعنهم اهللا أن 

 .)4(اءفبسط اليد كناية عن الكرم والعط

ولكن أيضاً بسط اليد قد يكون كناية عن اإلسراف الذي ينتهي بصاحبه للحسرة والمالمة من 
  .]29/اإلسراء[ ﴾ولَا تَبسطْها كُلَّ الْبسط فَتَقْعد ملُوما محسورا﴿:-- اآلخرين كما في قول اهللا

 يبسطُوا ِإلَيكُم َأيديهم فَكَفَّ َأيديهم ِإذْ هم قَوم َأن-:﴿- يقول اهللا: )5(بسط اليد تهديداً .2
نْكُمويقول اهللا ]11/المائدة[﴾...ع --:﴿ كِإلَي يدي طاسا َأنَا بِبي مِلتَقْتُلَن كدي طْتَ ِإلَيسب لَِئن
6(وهنا إشارة بسط اليد كناية عن التهديد بالقتل ]28/المائدة[﴾...ِلَأقْتُلَك(.  

                                                
     ).107ص (– وسائل االتِّصال - المبيضين: انظر)1(
-هـ1424- 2ط-فصول هادفة في فقه الدعوة والداعية- سلسلة مدرسة الدعاة-عبد اهللا ناصح علوان: انظر)2(

   ).1/419(-دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع-م2004
-م2005- هـ1426-1ط- أحمد الكندري:ترجمة- فورجيوني وزمالئه. ألبرت  ج-لوجية المخاوفسيكو:انظر)3(

     ).125ص(-الكويت- مكتبة الفالح
، )1/440 (-  الجواهر الحسان-، الثعالبي)1/627 (-الكشاف- ، الزمخشري)6/154(- التفسير-القرطبي:انظر)4(

     ).2/51 (- التفسير-الماوردي
     ).6/183 (-ن جامع البيا-الطبري: انظر)5(
      ).6/238 (- المرجع السابق: انظر)6(
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وقَالَت الْيهود يد اللَّه مغْلُولَةٌ غُلَّتْ َأيديهِم-:﴿ - يقول اهللا :)1(قبض اليد شحاً وبخالً .3
شَاءفَ يقُ كَينْفوطَتَانِ يسبم اهدْل يا قَالُوا بنُوا بِملُعويقول اهللا]64/المائدة[﴾...و ، -

:﴿َّوا اللنَس مهيدَأي ونقْبِضيومهيفَنَس 67/التوبة[﴾...ه[. 

 ولَا تَجعْل يدك مغْلُولَةً ِإلَى عنُقك ولَا تَبسطْها كُلَّ الْبسط فَتَقْعد ملُوما ﴿:--ويقول اهللا
وكلها تشير إلى البخل والشح، وإن كان زعم اليهود باطل فيما يتعلق بحق  ]29/اإلسراء[﴾محسورا

  . --اهللا
  
  :اإلشارة:مطلب الثانيال

تشمل العديد من اإلشارات سواء كانت بسيطة أو "اإلشارة إحدى لغات التَّفاهم بين النَّاس وهي 
، هناك إشارات عامة )2("وربما يظهر دورها بوضوح أكثر في إشارات التَّفاهم بين الصم"معقدة، 

، وعادة ما تستخدم لغة اإلشارة متعارف عليها تمثِّل شعارات كإشارة السالم وإشارة الموافقة
كبديل للكالم أو كمساعد لها، ففي حاالت بعد المسافة المكانية تعتبر لغة اإلشارة مفيدة بدل 

  -:ومن المعاني التي تحملها إشارة اليد كما بين القرآن .)3(الصراخ بصوت عاٍل
وا كَيفَ نُكَلِّم من كَان في  فََأشَارتْ ِإلَيه قَالُ﴿:--يقول اهللا :إشارة استنجاد واستعانة .1

كانت نظرات القوم وأقوالهم تتهمها، ما كان من مريم عليها السالم إالَّ  الم ]29/مريم[﴾الْمهد صبِيا
ولكن القوم فهموا إشارتها بأنَّها استهزاء ، )4(أن أشارت إلى طفلها وهي تعلم أن اهللا لن يضيعها

 قَالُوا كَيفَ نُكَلِّم-:﴿ -، وبدا ذلك واضحاً في قول اهللا)5(وأنكروابهم وسخرية منهم فغضبوا 
 .وهذا ينقلنا إلى نوعٍ آخر من اإلشارات وهي إشارة السخرية ]29/مريم[﴾من كَان في الْمهد صبِيا

فلقد كانت  ]63/األنبياء[﴾قَاَل بْل فَعلَه كَبِيرهم هذَا﴿:-- يقول اهللا:إشارة استهزاء وسخرية .2
، )6(إلى الصنم الذي تركه من غير كسر متهكماً بقومه وملزماً بالحجة--إشارة سيدنا إبراهيم

--ما جعلهم يعترفون بكونه على حق، ويشير إلى ذلك قوله ووقع هذه اإلشارة كان شديداً؛
م نُكسوا علَى رءوسهِم لَقَد علمتَ ما هُؤلَاء ثُ*م الظَّاِلمونفَرجعوا ِإلَى َأنْفُسهِم فَقَالُوا ِإنَّكُم َأنْتُ﴿:

                                                
     ).15/89 (- جامع البيان-الطبري: انظر)1(
     بتصرف يسير).453ص(-المعجم اإلعالمي-حجاب)2(
    .Devito, Human communication, P.126 :انظر)3(
     ).16/85 (-  جامع البيان-الطبري:انظر)4(
 - التحرير والتنوير-، ابن عاشور)2/661(-مدارك التنزيل-النسفي، )3/133(-التفسير-ابن كثير:انظر)5(
)16/97.(     
دار المعرفة للطباعة -4ط-تفسير القرآن الكريم المسمى بالسراج المنير-اإلمام الشيخ الخطيب الشربيني:انظر)6(

    .السراج المنير-وسيشار له الشربيني - بتصرف يسير-) 2/510(-بيروت-والنشر والتوزيع
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قُوننْطبل أكثر من ذلك كان رد الفعل عندهم هو اتفاقهم على تحريق سيدنا ]65-64/األنبياء[﴾ي ،
 .]68/األنبياء[﴾قَالُوا حرقُوه وانْصروا َآِلهتَكُم ِإن كُنْتُم فَاعلين-:﴿-كما في قوله--إبراهيم

 - -وفي موقف آخر ربما يقع فيه الكثيرون وخاصة النساء لشدة غيرتهن، فعن عائشة
 صفية امرأة وقالت بيدها هكذا كأنها تعني قصيرة فقال لقد مزجت  فقلت يا رسول اهللا إن(:قالت

هذا ، وفي هذا إيذاء للمسلم بما يسبب الحقد والكراهية و)1()بكلمة لو مزجت بها ماء البحر لمزج
 .ما ال يجب أن يكون بين أعضاء المجتمع المسلم

 بكْرةً سبحوا َأن ِإلَيهِم فََأوحى الْمحرابِ من قَومه علَى فَخَرج-:﴿-قوله :إشارة إيضاح .3
 . بما يوضح امتناعه عن الكالم)2(لقومه بيده--فقد أشار سيدنا زكريا ]11/مريم[﴾وعشيا

  
  :مساللَّ:ثالمطلب الثال

فكيف ومتى نلمس شخصاً ما يعد طريقة .امتمس نوع آخر من أنواع االتِّصال الصسلوك اللَّ"
العديد من المعاني المختلفة تُسائل التَّمهمة إلرسال الر نت أننقل عبر واصلية، وهناك دراسات بي

  .)3("مساللَّ
فة وصف ظاهره من لين أو خشونة،  يء لمعرفة وجوده، أو لمعرمس وضع اليد على الشَّواللَّ"

  : منهامس يكون إلظهار مشاعرواللَّ)4(".ومن برودة أو حرارة، أو نحو ذلك
عم وهذا ما نجده لدى األبوين فيما مس تعطي داللة لآلخرين باالهتمام والدفحركة اللَّ :المودة .1

5( أطفالهمايخص(يقول اهللاحيث  ساءث القرآن الكريم عن مالمسة النِّ، ويتحد--:﴿ تُمسلَام َأو 
اءوما يترتَّ)6(في إشارة إلى ما يسود العالقة الزوجية ]43/النساء[﴾النِّسة ب على ذلك من مود

ومن َآياته َأن خَلَقَ لَكُم من َأنْفُسكُم َأزواجا ِلتَسكُنُوا ِإلَيها وجعَل ﴿:--ورحمة كما أشار قوله
 نَكُميةًبمحرةً ودو21/الروم[﴾...م[.  

 ولَو نَزلْنَا علَيك كتَابا في قرطَاسٍ فَلَمسوه بَِأيديهِم لَقَاَل ﴿:--يقول اهللا :العناد والمكابرة .2
                                                

 -،سنن الترمذي الجامع المختصر من السنن عن رسول اهللا)هـ279ت(د بن عيسى بن سورة الترمذيمحم)1(
محمد ناصر الدين :حكم على أحاديثه-ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العلل المعروف بجامع الترمذي-

 وسيشار له )563ص(- صفة القيامة والرقائق والورع–الرياض- مكتبة المعارف للنشر والتوزيع- 1 ط-األلباني
  ).2/605( - صحيح الترمذي- األلبانيسنن،-الترمذي

     ).16/60(-  جامع البيان-الطبري:انظر)2(
)3(Trenholm, Human communication ,P73 ،انظر:Devito, Human communication, P.146     
      ).7/142 (-  التحرير والتنوير-ابن عاشور)4(
     Devito, Human communication, P.145 :انظر)5(
     ).5/145(-التفسير-القرطبي: انظر)6(
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بِينم رحذَا ِإلَّا سه وا ِإنكَفَر ينار له دليالًفكان لمس الكفَّ ]7/األنعام[﴾الَّذنادهم ة ع على شد
 )1(.وإصرارهم على ما هم فيه من الكفر

  :وضع األُُصبع:المطلب الرابع
 من مس باليد يحمل الكثير من المعاني والمدلوالت، فإن وضع اإلصبع على أيإذا كان اللَّ

أعضاء الجسم يحمل أيضاً معانٍ يفهمها اآلخرون، ومن مواضع اإلصبع وما يحمله ذلك من 
  :لتالينعرض ل معنى،

     -: مثللوك إلى معانٍويشير هذا الس :وضع اإلصبع في األذن:الًأو
يجعلُون َأصابِعهم في َآذَانهِم من الصواعق حذَر-:﴿ -اهللا يقول :)2(الخوف .1

تو19/البقرة[﴾...الْم[.  
ر لَهم جعلُوا َأصابِعهم في وِإنِّي كُلَّما دعوتُهم ِلتَغْف-:﴿- يقول اهللا :)3(الكراهية واالحتقار .2

هِم7/نوح[﴾...َآذَان[. 

  :حين يضع المرء إصبعه على فمه تفسر لدى اآلخرين على أنّها :وضع اإلصبع على الفم:ثانياً
-وهذا ما كان من األقوام السابقة لما كانت تأتيهم رسلهم بالبينات يقول اهللا:أمر بالسكوت .1
-:﴿دوا َأيدفَرهِماهي َأفْوف مهأي أنهم أشاروا بأصابعهم إلى أفواههم أن  "]9/إبراهيم[﴾...ي

 )4(."اسكتوا واتركوا هذا القول الذي جئتم به

2. يقول اهللا :باستهزاء وتعج--:﴿هِماهي َأفْوف مهيدوا َأيدكمن غلبه  أي ]9/إبراهيم[﴾...فَر
  )5(.الضحك فوضع يده على فمه

  
  
  
  

                                                
       ).6/3511(- التفسير-، الشعراوي)7/142(-  التحرير والتنوير-ابن عاشور: انظر)1(
 - التحرير والتنوير-، ابن عاشور)1/49 (-  نظم الدرر- ، البقاعي)1/208 (- جامع البيان-الطبري: انظر)2(
)1/319.(     
، )4/162(-الكشاف-، الزمخشري)18/194(-التفسير- ، القرطبي)29/123(-  البيانجامع-الطبري:انظر)3(

  ).4/391 (- السراج المنير-الشربيني
     بتصرف يسير).7/90 (–فتح البيان - القنوجي)4(
     .المرجع السابق نفسه)5(
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   :صك الوجه:مطلب الخامسال
والصك الضرب الشديد سواء " ]29/الذاريات[﴾فَصكَّتْ وجهها وقَالَتْ عجوز عقيم-:﴿-يقول اهللا

   .)2("رب باليد أو بحجرك هو الضالص:"، وفي قول)1("كان بشيء عريضٍ أو بغيره
ث عن سارة زوج إبراهيمواآلية تتحد--شِّرت بإسلمحاق كيف ضربت يدها على وجهها ا ب

3(ساء في مثل تلك المواقفباً وهذا من فعل النِّتعج( .  
-اهللا  في قول)4(ولقد القت استنكاراً من المالئكة لفعلها، وذلك بتأكيدهم أن اهللا هو العليم الحكيم

-:﴿ يملالْع يمكالْح وه ِإنَّه كبقَاَل ر 30/تالذاريا[﴾قَالُوا كَذَِلك[.  
  :ينتقليب الكفَّ:المطلب السادس 

لقد أحاط  ]42/الكهف[﴾فََأصبح يقَلِّب كَفَّيه علَى ما َأنْفَقَ فيها بِثَمرِه وُأحيطَ﴿:--يقول اهللا
ما ﴿:--اهللا  في قولفيما ينقله القرآن الكريم عنه ة الكافر وثمره بعد أن كان يقولالهالك بجنَّ
يه ويضرب بعضهما ببعضٍ ندماً ب كفَّقلِّا جعله ي، مم]35/الكهف[﴾بِيد هذه َأبداَأظُن َأن تَ

  .)5(وحسرةً
 :ين ندماً في اآلخرينتأثير تقليب الكفَّ •

 :)6(ين هو إشارة يفهم اآلخر منها حسرةً وندماً، وهذا قد يكون مدعاة ألنإن تقليب الكفَّ   
 .يلتفَّ حولك األعوان نصرة ومؤازرة .1

 .ى عنك اآلخرون لتبقى وحيداًيتخلَّ .2

تين يعتمد ذلك على سلوكك أنت مع من حولك قبل حسرتك، تماماً كالذي كان من صاحب الجنَّ
ولَم تَكُن لَه-:﴿ - ولم يكن له من ناصرٍ، كما في قوله،حيث إنّه كفر بنعمة اهللا، فمحق رزقه

  .]43/الكهف[﴾كَان منْتَصرافَئةٌ ينْصرونَه من دونِ اللَّه وما 
  

                                                
  ). بتصرف يسير(، )10/551(- اللسان-ابن منظور)1(
 -بيروت-دار صادر-هـ1345-1ط-جمهرة اللغة-  دريدأبو بكر محمد بن حسن األزدي البصري ابن)2(
    .جمهرة اللغة- وسيشار له ابن دريد) 151ص/1ج(
   ).7/280(-نظم الدرر-، البقاعي)4/245(- لباب التأويل-،الخازن)17/32(- التفسير-القرطبي:انظر)3(
        ).7/280(- نظم الدرر-البقاعي:انظر)4(
-التفسير-الماوردي ،)15/407(-الكشاف-الزمخشري:نظرا ،)بتصرف)(15/276(- البيان جامع-الطبري)5(
  ).14/8920(-التفسير-، الشعراوي)3/308(
    .)15/410(- الكشاف-الزمخشري: انظر)6(



 

  
  
  

  المبحث السابع
  حركة القدمين ووضعهما

  السعي واإلسراع:المطلب األول
  ضرب القدمين:المطلب الثَّاني
  الهون في المشي:المطلب الثَّالث
  المرح في المشي:المطلب الرابع

  االستحياء :المطلب الخامس
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  المبحث السابع

  ن ووضعهماحركة القدمي
إن لحركات األرجل العديد من المعاني كالحياء والتَّكبر والتَّواضع والقلق والخوف 

، وسنتعرف فيما يلي على بعضٍ منها من خالل ما ينقله لنا القرآن )1(وجذب االنتباه وغيرها
  . الكريم

  :عي واإلسراعالس:المطلب األول
 والسعي ]20/يس[﴾...َأقْصى الْمدينَة رجٌل يسعىوجاء من-:﴿ -يقول اهللا :تغيير المنكر .1

في اللغة فوق المشي ودون الع2(وِد(ه يسعى أي لبيان اهتمامه ومسارعته جل بأنَّ، ووصف الر
، كما أنّه يعد ممن )4( أن سلوكه هذا فيه ترغيب للناس، وال شك)3(لتغيير المنكر ونصيحة قومه

 .)5(يقتدي به غيره

طريقة المشي تُعبر بوضوح عن شعور الخوف حيث يكون اإلنسان مسرعاً بطريقة :لخوفا .2
 :  وفي ذلك.ملحوظة

ــول اهللا- ــدتُهم-:﴿   -يق ــرفُهم وَأفِْئ ــيهِم طَ ــد ِإلَ ــا يرتَ ــهِم لَ وسءــي ر عقْنم ــين عطهم
اءو43/إبراهيم[﴾...ه[. 

 .]8/القمر[﴾لداعِ يقُوُل الْكَافرون هذَا يوم عسرمهطعين ِإلَى ا﴿:--ويقول اهللا-

، وهذا حال الكافر يوم )6(والمهطع من هطع وأهطع واإلهطاع مشية المسرع الخائف المذعور
ه مع ذلك خائفٌ مذعور من مصيره وما القيامة ال يمكنه إالَّ إجابة داعي اهللا فال مفر، ولكنَّ

  .)7(ينتظره من العذاب
  
  

                                                
     ).33ص(– االتِّصال  اإلنساني - أبو عرقوب:انظر)1(
-لفكر العربيدار ا-م1999-1ط-ديزيرة سقال:تعليق- فقه اللغة وأسرار العربية-أبو منصور الثعالبي: انظر)2(

     .فقه اللغة-وسيشار له الثعالبي) 143ص(-بيروت
    ).22/366 (- التحرير والتنوير- ، ابن عاشور)6/252 (- نظم الدرر-البقاعي: انظر)3(
     ).6/253 (- نظم الدرر-البقاعي: انظر)4(
     ).22/366 (-  التحرير والتنوير-ابن عاشور: انظر)5(
  ).3/107 (- جمهرة اللغة- ، ابن دريد)8/442(-اللسان-،ابن منظور)143ص(-فقه اللغة-الثعالبي:انظر)6(
، ابن )4/37 (- الكشاف-،الزمخشري)4/278(-التفسير-، ابن كثير)29/34 (- التفسير الكبير-الرازي:انظر)7(

     ).  27/177 (- التحرير والتنوير- عاشور
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وعجِلْتُ ﴿:--إذ قد يكون اإلسراع شوقاً وطلباً للرضا، وهذا ما دلَّ عليه قول اهللا:لشَّوقا .3

للقاء ربه -- حيث أظهرت اآلية مدى شوق سيدنا موسى]84/طه[﴾ِإلَيك رب ِلتَرضى
   )1(.ولرضاه عنه
   :ضرب القدمين:المطلب الثاني

ولَا ...﴿:--اهللا هذا فعل النِّسوة، فيقولضرب الرجل في األرض وذلك للفت األنظار و
هِنزِينَت نم ينخْفا يم لَمعِلي هِنلجبَِأر نرِبضولقد كانت النِّساء في الجاهلية ]31/النور[﴾...ي 

، وقد نهت اآلية )2(تضرب أرجلها في األرض وهي تمشي ليسمع ما تلبسه من خلخال صامت
الر جل ضعيف النَّفس الذي يغلب عليه شهوة النِّساء، سيكون هذا الفعل بالنِّسبة عن مثل ذلك ألن

   )3(.له مثيراً بدرجة أكبر  بما يدفعه للنَّظر إليهن والوقوع في المحظور
  :الهون في المشي:المطلب الثالث

 مشي الهونو ]63/الفرقان[﴾...وعباد الرحمنِ الَّذين يمشُون علَى الَْأرضِ هونًا﴿:--اهللا يقول 
 لحال المؤمنين الذين اتخذوا أوامر بيان السابقة ،وفي اآلية )4( هو مشي السكينة والوقارفي اللغة

بالحلم والسكينة "اهللا نبراساً لهم في حياتهم حيث يصف الطبري مشية هؤالء بقوله إنهم يمشون
، وكذلك يقول الزمخشري في )5("يها بالفسادوالوقار، غير مستكبرين، وال متجبرين، وال ساعين ف

والمعنى أنّهم يمشون بسكينة ووقار وتواضع، ال يضربون بأقدامهم، وال يخفقون :" تفسير هوناً
  . )6("بنعالهم أشراً وبطراً

بما تتَّصف به من   وهذا يوحي لآلخرين،)7( وهذه المشية يقرؤها اآلخرون على أنّها تواضع منك
  .)8(األخالق الطيبة

  
  

                                                
     ).2/356(- الجواهر الحسان-، الثعالبي)11/155(- التفسير-القرطبي:انظر)1(
  ).3/314(-التفسير-، ابن كثير)23/208(- التفسير الكبير-، الرازي)12/158(- التفسير-القرطبي:انظر)2(
     ).23/208(- التفسير الكبير-الرازي: انظر)3(
    ).6/2218 (- الصحاح -، الجوهري)13/543(-اللسان- ابن منظور: انظر)4(
  ).19/37(-جامع البيان)5(
     ).3/99(-الكشاف)6(
     ).19/68 (-  التحرير والتنوير-، ابن عاشور)9/344 (- فتح البيان- القنوجي: نظرا)7(
     ).12/87 (- المحرر الوجيز-ابن عطية: انظر)8(
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  :المرح في المشي:المطلب الرابع
 مشية التبختر المرح في المشي يشي بالخيالء والتَّكبر، وقد نهى القرآن الكريم عن تلك المشية

ولَا تَمشِ في الَْأرضِ مرحا ِإنَّك لَن تَخْرِقَ ﴿:--اهللا  في قولوالتمايل واإلعجاب بالنفس
  )1(.]37/اإلسراء [﴾َل طُولًاالَْأرض ولَن تَبلُغَ الْجِبا

  .]18/لقمان[﴾ولَا تَمشِ في الَْأرضِ مرحا ِإن اللَّه لَا يحب كُلَّ مخْتَاٍل فَخُورٍ﴿:--هوقول
ة عليهم، وهي منهي عنها إغاظتهم وإظهار الهيمنة والقو:ومن تأثير هذه المشية في اآلخرين •

 ودب ود في الحرب إلغاظة العمستحبة البعض، ولكنّها إذا كان التَّعامل بين المسلمين بعضهم
  )2(.الرعب في قلوبهم

محمد رسوُل اللَّه-:﴿ -قولههذه المعاملة التي تظهر من خالل مشية المسلم تدخل في عموم و
منَهيب اءمحلَى الْكُفَّارِ رع اءدَأش هعم ينالَّذ29/الفتح[ ﴾و[.  

  :االستحياءمشية :مطلب الخامسلا
يحكي لنا القرآن قصة إحدى ابنتي الرجل الصالح اللتين سقى لهما سيدنا موسى عليه السالم 

أغنامهما لمه أجر ما فعل، فيقولا أرسلها أبوها إليه ليجزي--:﴿ لَىي عشا تَمماهدِإح تْهاءفَج
اءيحتتمشي مستحيية بدون ها كانت بالغة في الحياء، والمعنى أنَّ، واالستحياء م]25/القصص[﴾اس

وفي هذا منع للعابثين وأصحاب نوايا السوء أن يقتربوا أو )3( لزينة أو إظهارٍتبختر أو تثن ،
  .يمسوها بسوء

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
    . )30/46(-التفسير-ابن كثير:انظر)1(

- نيل األوطار شرح منتقى األخبار من أحاديث سيد األخيار- محمد بن علي بن محمد الشوكاني: انظر)2(
  ).5/456(-المنصورة-دار الوفاء-م2001-هـ1421- 1ط- البازأنور-تحقيق

     )5/2686(-الظالل- ، سيد قطب)20/103(- التحرير والتنوير-ابن عاشور: انظر)3(



 

  

  
  

  
  الفصل الثاني

  لغة األشياء كأداة اتِّصال صامت
  تمهيد

  رموز اصطناعية :المبحث األول
  رموز إعالمية :مبحث الثَّانيال

  رموز ظرفية:المبحث الثَّالث
  ما وراء اللُّغة :المبحث الرابع
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  :تمهيد

أ أن -قبل الخوض في هذا الفصل- البدح المقصود بكل من الرمز ولغة األشياء؛ وض
  . حين الولوج إلى مباحثهيكون على بينة من أمرأل
إليه رمزا أومأ وأشار رمز "، نقول )1("اإليحاء واإليماء؛ رمز يرمز رمزاً": ةغ في اللُّالرمزف

2(" شيء كانبالشفتين أو العينين أو الحاجبين أو أي(.  
بيانات على هيئة أشكال وحروف وكلمات وأشياء وأفعال تمثل شيئاً باإلضافة "موزوالر

  )3(".لنفسها
ات االتِّصال  اللَّموز بهذا المعنى تشمل كل أدووالرسواءامت فظي والص ولكن إذا على حد ،
أي شيء أو فعل أو شكل :"امت، فإنّه يمكنني القول بأنّهمز في االتِّصال الصف الرعرُأ أن تأرد

أو لون نربطه من خالل االستخدام بمعنى معين بحيث يصبح متعارفاً عليه بين أهل الثقافة 
  ".الواحدة على األقل

، )4(خدم كإشارة خطر استُه لكنَّاًوء األحمر ال يحمل في حد ذاته معنى معين ترى معي أن الضأال
5(عل إشارة للحزنوكذلك ارتداء األسود من الثِّياب ج(.  
الر ما يجب علينا إدراكه هو أنن من خالل الخبرة والتَّموز تتكورت عامل مع األشياء، ولقد تطو

كل ما بحوزته من البيئة المحيطة لنقل اإلنسان اريخ اإلنساني حيث استخدم موز عبر التَّالر
  .)6(خانيران وإشارات الدبول وإشعال النِّي يريد، كقرع الطُّالمعاني التِّ

قصد بلغة األشياء ما أوتناول الحديث عن لغة األشياء كرموز، أ ومن خالل هذا الفصل سين إنَّ
  )7(.عبير عن معانٍ وأحاسيس يتم نقلها للغيرلتَّيستخدم باستثناء لغة الجسد ل

                                                

    )2/325 (-ابن دريد–جمهرة اللغة )1(

  ).1/372(– المعجم الوسيط -أنيس )2(
     ).115ص (-االتِّصال- روبن)3(
     .المرجع السابق نفسه)4(
    ).67ص (–علم االتِّصال -، جوهر)60ص (–االتِّصال ووسائله -غباري: انظر)5(

 - السعودية- الرياض- أثر استخدام الرمز في التكوينات الفنية-عبد السالم النقشبندي وإمام محمد إمام: انظر)6(
     ).61ص (–االتِّصال ووسائله -، غباري)41ص (- م2000 - مكتبة الملك فهد الوطنية

مدخل -، منال طلعت محمود )67ص(–علم االتِّصال-جوهر ،)60ص (–تِّصال ووسائله اال-غباري: انظر)7(
وسيشار له ) 36ص(-  اإلسكندرية-األزارطية-المكتب الجامعي الحديث-م2002- 2001ط–إلى علم االتِّصال 

    .مدخل االتصال- محمود
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ومن األمثلة على لغة األشياء المالبس والحلي وطريقة التزين، وطريقة ترتيب األشياء وكيفية 
ر فيهم أكيد رسائل لآلخرين قد تؤثِّها وغيرها من أشياء تنقل بالتَّمان والمكان؛ فكلُّاستخدام الز
  .)1(سلباً أو إيجاباً

غة إلى أقسام منها ما هو رموز اصطناعية ومنها ما هو رموز إعالمية  تقسيم هذه اللُّسيتم
وضيح وليس نهائياً، حيث وهكذا، ولكن علينا االنتباه جيداً أن هذا التقسيم اعتباري  للبحث والتَّ

إنّه في الحقيقة ال يمكن الفصل فلربموز في الواقعما تتداخل هذه الر .  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
       ).36ص(- مدخل االتِّصال - محمود:انظر)1(



 

  
  

  المبحث األول
  رموز اصطناعية

  الملبس والزينة:المطلب األول
    والعتاد السالحقوة: المطلب الثَّاني
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  المبحث األول

  رموز اصطناعية
  :ينةالملبس والز:المطلب األول 

فاإلنسان "باس لستر جسمه وحمايته، ز اإلنسان على سائر المخلوقات بما حباه اهللا من اللِّيتمي
ينة ياب والز للثِّياب على ذلك وحسب، بل إنعتني بملبسه وزينته ومع ذلك فال يقتصر دور الثِّي

الجاذبية الجنسية، تأكيد الذات، نكران الذات، التمويه، واالنتماء إلى جماعة، :وظائف أخرى مثل
  . )1("وبيان المكانة والدور

فسية وفكرك ومعتقداتك، ومن خاللهما يمكن ينة لهما داللة على سلوكك وصحتك النَّباس والزاللِّ
   )2(.قافيالحكم على الجنس والعمر والمستوى االقتصادي واالجتماعي والثَّ

باس ث لنا عن ظاهرة اللِّدستورنا ذاك المعين الذي ال ينضب والذي ال تنقضي عجائبه يتحد
اليحو التَّعلى النَّ.ينة وما تحمله من إشارات ومعانٍوالز:  

 :يابالثِّ •
تعدد الحديث عن الثياب في القرآن الكريم مرة باألمر بستر العورة، وتارة بذكر النفور من 
نوعية الثياب، وتارة أخرى حين تكون نعيماً ألهل الجنة، ولكن في كل مرة كان للثياب 

  -:مواصفات خاصة، منها يتبين المعنى الذي توحي به، ومن هذه المعاني
  :طهارةة وياب عفَّالثِّ:أوالً

وهذه  ]26/األعراف[﴾يا بني َآدم قَد َأنْزلْنَا علَيكُم ِلباسا يوارِي سوَآتكُم ورِيشًا﴿:--يقول اهللا
، ولقد كان العرب )3(باس لستر العورات ستراً تاماًنعمة من نعم اهللا على اإلنسان حيث خلق لنا اللِّ

فأنزل اهللا)4( مالبسهمدين منفي الجاهلية يطوفون بالبيت متجر --﴿ خُذُوا زِينَتَكُم مي َآدنا بي
جِدسكُلِّ م نْدليؤكِّ ]31/األعراف[﴾عينة ال تكون إلَّا بالسالز 5(.ام للعوراتتر التَّد على أن(  

أهل الجاهلية الحديثة يردي الثِّوإذا كان أهل الجاهلية األولى يطوفون بالبيت متجر ون ياب، فإن
ا في شرعنا اً، أماً فكريماً ورقيما كان ذلك تقدياب خاصة لدى المرأة كلَّصت الثِّأنَّه كلما تقلَّ

يا َأيها النَّبِي قُْل ِلَأزواجِك وبنَاتك ونساء الْمْؤمنين يدنين علَيهِن من-:﴿ -الحنيف فيقول اهللا
                                                

     ). يسيربتصرف).(191ص(-االتِّصال- روبن)1(
  ).57ص (-علم نفس الدعوة-، الهادي)193ص (- االتِّصال- روبن: انظر)2(
  ). 14/60(- التفسير الكبير-، الرازي)7/117(-التفسير-، القرطبي)8/169 (- جامع البيان-الطبري: انظر)3(
  ).14/61(-التفسير الكبير- ، الرازي)7/122(-التفسير- ، القرطبي)8/169(- جامع البيان-الطبري:انظر)4(
     ). 14/61(- التفسير الكبير-الرازي:انظر)5(
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ذَِلك لَابِيبِهِنجنْؤذَيفَلَا ي فْنرعي نَى َأنحيث تُ ]59/األحزاب[﴾ َأدالنِّبي ساء ن اآلية الكريمة أن
الحرائر العفيفات يسترن أنفسهنفال ي بدين شعورهنورؤوسهن 1( فبذلك يتميزن بخالف غيرهن( .  

من الفواحش فال يطمع تر للمرأة فيه داللة على نظافة جانبها  هذا الس:تأثير ذلك في اآلخرين •
   )2(.الذي في قلبه مرض وال يقترب منها فاسق ليؤذيها بكلمة أو غيرها

 :ر وخيالءياب تكبالثِّ:ثانياً

فَخَرج علَى قَومه في زِينَته قَاَل الَّذين يرِيدون الْحياةَ الدنْيا يا لَيتَ لَنَا مثَْل ما ﴿: --يقول اهللا 
 في غروره حيث خرج )3(وهو بيان لحال قارون ]79/القصص[﴾ارون ِإنَّه لَذُو حظٍّ عظيمٍُأوتي قَ

ينة، ولقد كان يهدف ياب عليه وعلى حاشيته وبما عنده من أنواع الزة من الثِّيوماً في أبهى حلَّ
  .)4(عالي عليهماس وكسر قلوبهم والتَّإلى إذالل النَّ

ياب، ومن األحاديث الواردة في عن العجب والخيالء في الثِّ- -مد  ولقد نهى نبينا الحبيب مح
ل جمته إذ خسف اهللا به فهو يتجلجل إلى يوم رجة تعجبه نفسه مبينما رجل يمشي في حلَّ(  :ذلك

  .)5()القيامة 
 في قول ا خرج قارون على قومه في زينته ظهر تأثيرها القويلم: تأثير ذلك في اآلخرين •

قَاَل الَّذين يرِيدون الْحياةَ الدنْيا يا لَيتَ لَنَا ﴿ت مثل ما عنده كما في القرآن الكريمي تمنَّتِّالفئة ال
ه يشعرهم  ومن أثر ذلك في اآلخرين أنَّ،]79/القصص[﴾مثَْل ما ُأوتي قَارون ِإنَّه لَذُو حظٍّ عظيمٍ

، وتنشأ هي لتقويض كيان المجتمع وتفرق شملحقاد، بما يؤدفتظهر األ)6( نفوسهم لُّذعالي بما يبالتَّ
                                                

     ).25/230 (- التفسير الكبير-الرازي: انظر)1(
    )  25/230 (- التفسير الكبير-الرازي: انظر)2(
كان عم موسى؛ واألول أصح، :قارون بن يصهر بن قاهث، وهو ابن عم موسى بن عمران بن قاهث، وقيل)3(

أبو الحسن علي بن أبي :  انظر.وز، فبغى على قومه فخسف اهللا به وبداره األرضوكان عظيم المال كثير الكن
الكامل في -)هـ630ت(الكرم محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري الملقب بعز الدين ابن األثير

 )1/115( لبنان - بيروت-دار الكتاب العربي- م1980-هـ1400--3ط- تحقيق نخبة من العلماء - التاريخ
  .الكامل-وسيشار له ابن األثير

 - تفسير القرآن الكريم- ، عبد اهللا شحاتة)7/97(- التفسير-، المراغي)25/17 (- التفسير الكبير-الرازي:انظر)4(
 التفسير -، الزحيليالتفسير- وسيشار له شحاتة)20/4036 (- القاهرة-دار غيب للنشر والطباعة والتوزيع-

  ). 20/165 (- المنير

- الصحيح– مسلم،5789رقمه-)4/1478(- باب من جر ثوبه من الخيالء -كتاب اللباس-صحيحال–خاري الب)5(
      . 2088هرقم-)3/1654(- باب تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه- اللباس والزينةكتاب 

، )20/4036(-تفسيرال-، شحاتة)7/97(-التفسير-، المراغي)25/17 (- التفسير الكبير-الرازي:انظر)6(
      ). 20/165 (- التفسير المنير-الزحيلي
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 )1(.ع العدو في البالدمالطبقية البغيضة، وفي ذلك ضعف يطْ

  :تنعم ورفاهية:ثالثاً
 نهى عن خاتم :عن سبع--نهانا النبي(: فيقول--عن النبي--)2(يحدث البراء بن عازب

ي وآنية ستبرق والديباج والميثرة الحمراء والقسالذهب أو قال حلقة الذهب وعن الحرير واإل
فاهية وهي تليق م والرنعينة من إبراز التَّياب والزهي لما في هذه الثِّ، وهذا النَّ)3()الفضة
ة يوم القيامة حيث م أن اهللا جعلها ضمن ثواب أهل الجنَّنعرفيه والتَّ، ودليل كونها للتَّ)4(ساءبالنِّ

يحلَّون فيها من َأساوِر من ذَهبٍ ويلْبسون ثيابا خُضرا من سنْدسٍ ﴿:- -يقول اهللا
قرتَبِإس31/الكهف[﴾و[.  

وإياكم وزي العجم ولبوس  :الهكان يكتب لعم--ابعمر بن الخطَّ عن وفي األثر
نيا وفتنتها عن العمل هم الد، فال تشغل)5(الحرير؛ ليحثهم على الخشونة في العيش والصالبة فيه

  .عيمفاهية والنَّع بالر إنسان أن يصل إلى منصب ليتمتَّلآلخرة وحتى ال يكون ذلك مدعاة لكلِّ
  :شهرة:رابعاً

اس بصفة ما، أو لكي يأخذ ياب يقصد بها أن يشتهر بين النَّوقد يلبس اإلنسان زياً معيناً من الثِّ
 فقد ورد عن ابن عمر مرفوعاً عن مثل ذلك - -سولونهي الر. اس انطباعاً بكونه كذاعنه النَّ
هرة وثياب الشُّ. )6()من لبس ثوب شهرة ألبسه اهللا يوم القيامة ثوباً مثله ثم تلهب فيه النار:(قوله

  :تنقسم إلى قسمين هما
 .)7(رفه الذي يرفل فيهاس مدى الغنى والتَّليبرز للنَّ:ياب المشهورة في حسنهاالثِّ .1

                                                
       )7/97(-التفسير- المراغي:انظر)1(
     ).16ص(سبقت ترجمته )2(

  .5863رقمه-)4/1495 (-  الذهبم باب خواتي-كتاب اللباس- صحيحال –البخاري )3(
     ).11/464(-فتح الباري-ابن حجر: انظر)4(
دار -م2000-هـ1421-)هـ676ت(شرف النووي الدمشقيصحيح مسلم بشرح اإلمام أبي زكريا يحيى بن )5(

-باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر-كتاب اللباس والزينة-بيروت-الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
  .شرح مسلم- وسيشار له النووي) 13/38(
لدين محمد ناصر ا:  حكمه-  سنن أبي داود-)هـ275- هـ202(أبو داود سليمان بن األشعث السجستاني)6(

وحسنه األلباني ) 602ص(- باب في لبس الشهرة-كتاب اللباس- الرياض -  مكتبة المعارف- 1 ط-األلباني
-، النسائي)601ص(- باب من لبس شهرة من الثياب-كتاب اللباس-السنن، سنن ابن ماجة- وسيشار له أبو داود

               ).   5/460(-ذكر ما يستحب من الثياب وما يكره-كتاب الزينة–السنن الكبرى 
فقه الدعوة إلى اهللا وفقه النصح واإلرشاد واألمر بالمعروف والنهي عن - عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني)7(

    ).1/519(-دمشق-دار القلم-م1996-هـ1417-1 ط-المنكر
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 )1(.وذلك إلبراز زهده وورعه وهذا مكروه:ياب المشهورة في قبحهاثِّال .2

د من ينة لآلخرين من معانٍ، فإن ذلك يتحدياب والزفنا على بعض ما تحمله الثِّا قد تعروإذا كنَّ
  :حو اآلتيعلى النَّ.يابخالل نوع، لون، طول، وسمك الثِّ

  
ندس واإلستبرق محرم على الرجال في الدنيا لما  السن مهب والحريرفالذَّ:ينةياب والزنوع الثِّ-أ

ه بالمشركين، فهو للمترفين في الدفاهية والتَّشبم والرنيافيه من التَّنع.  
  :يابلون الثِّ-ب
  ﴾مدهامتَانِ﴿:--عيم في اآلخرة بقولهة النَّجنَّ--وصف اهللا:ياباألخضر من الثِّ .1
عيم، وليس ذلك وحسب بل كذلك بشير بالنَّوهذا من باب التَّ)2("دتا الخضرةشدي"أي  ]64/الرحمن[

يحلَّون فيها من َأساوِر من ذَهبٍ ويلْبسون ثيابا خُضرا ﴿:--ة ما ورد في قوله من نعيم الجنَّ
قرتَبِإسسٍ ونْدس ني كونه مريحاً للعين عند ون األخضر حكمة ف، وفي اختيار اللَّ]31/الكهف[﴾ م
 )3(.فس لرؤيتهإبصاره فترتاح النَّ

شبه ياب لما فيه من التَّون من الثِّعن لبس هذا اللَّ- -بينهى النَّلقد :ياباألصفر من الثِّ .2
قوله لعبد اهللا بن عمرو بن :- -، فيما ورد عنهرفه الذي هو من أخالقهننعم والتَّساء في التَّبالنِّ

-، ونحن إن نظرنا في قول اهللا)4()أمك أمرتك بهذا(:فقالى عليه ثوبين أصفرين، العاص وقد رأ
-:﴿ٍانرقَط نم مابِيلُهرالكفار يوم القيامة يلبسون أقمصة من نحاس   ]50/إبراهيم[﴾س نجد أن

ع ، وهذا الوصف يحمل تنفيراً، وهذا ال يتعارض م)5(ارأصفر مذاب شديد الحرارة عقاباً للكفَّ
ألن اللون ؛  ]69/البقرة[﴾ِإنَّه يقُوُل ِإنَّها بقَرةٌ صفْراء فَاقع لَونُها تَسر النَّاظرِين-:﴿-قوله

األصفر في البقر منظره سار، حيث تشعر وكأن شعاع الشمس يخرج من جلدها، أما اللَّون 
تطيع اإلبصار تماماً كما الحال إذا األصفر في الثِّياب فهو يؤدي إلى إرهاق العين بحيث ال تس

    )6(.وجهت بصرك نحو الشمس مباشرة
لذلك فإن ارتداء اللون األصفر قد يوحي بالرفاهية التي تتمتَّع بها، لكنَّه بالتأكيد يوحي بجفائك 

                                                
-شبرا الخيمة-دار التقوى-محمد تامر:تخريج-تلبيس إبليس-أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي:انظر)1(

     ).209ص(- هرةالقا
     ).27/176 (-  جامع البيان-الطبري)2(
 -المعانيروح - األلوسي،)2/374(-السراج المنير- ، الشربيني)10/258(- التفسير-القرطبي:انظر)3(
    ).15/2978(- التفسير-، عبد اهللا)15/244(-التفسير المنير-الزحيلي ،)15/390(
  ).13/45(-ي عن لبس الرجل الثوب المعصفرالنه باب- كتاب اللباس والزينة-شرح مسلم-النووي)4(
     ).13/298(-جامع البيان- ، الطبري)2/385(-الكشاف-الزمخشري:انظر)5(
     ).1/287(- الكشاف-،الزمخشري)1/553(-التحرير والتنوير-ابن عاشور:انظر)6(
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   .لمذابللنَّاس وحدة الطَّبع عندك، وكأنَّك تقول لهم ال تقتربوا منِّي فال أحد يقترب من النُّحاس ا
 على حثَّقد نهى عن الثَّوب المعصفر فإنَّه قد  -- سول الروإذا كان :ياباألبيض من الثِّ .3

 وكفنوا فيها فإنَّها خير ثيابكم البسوا من ثيابكم البياض(:اَلفق ون األبيض،ياب ذات اللَّ الثِّارتداء
 .)1()موتاكم

 ثوبه خيالء من جر( :قالف بي عن ذلكهى النَّياب فيه خيالء ولذلك نإن طول الثِّ:يابطول الثِّ-ج
ساء أن يدنين ساء، بل يجب على النِّجال ال النِّ،وهذا في حق الر)2()لم ينظر اهللا إليه يوم القيامة 

عليهنجسدها الواحدة ساتراً لكلِّثوبكون يوأن  ، من جالبيبهن .  
كأذناب  لم أرهما قوم معهم سياط ارصنفان من أهل النَّ(:--يقول الرسول :يابسمك الثِّ-د

، وفي معنى كاسيات عاريات أن تلبس )3()ونساء كاسيات عاريات يضربون بها النَّاس، البقر
  . )4(ثوباً رقيقاً يصف لون بدنها

• ليالتَّزين بالح: 
أحل الذهب والحرير إلناث أمتي وحرم (:قالإباحة لبس الذهب للمرأة ف--رسول اهللالقد بين 

، وهذا إنَّما يكون في الدنيا بينما في اآلخرة فهو من النعيم ألهل الجنَّة، ويثبت )5()ى ذكورهاعل
وحلُّوا َأساوِر-:﴿ -قولهو ]31/الكهف[﴾...يحلَّون فيها من َأساوِر من ذَهبٍ﴿:--قولهذلك 

ةضف نحلَّون مرة  ولكن ومن خالل اآليتين السابقتي]21/اإلنسان[﴾...مأهل الجنَّة ي ن يتبين أن
بالذَّهب ومرة بالفضة وفي ذلك تمتُّع بالمنظر الحسن بما يدخل على النَّفس السرور، أو يحلَّونها 

، والمرأة مطالبة بحسن التَّبعل لزوجها فلذلك كان الحلي )6(جميعاً مرة واحدة وهذا أجمل وأبهج
  .وجها ويتمتَّع بحسن مظهرهافي حقِّها مباحاً ليسر ز

ينة بجميع أنواعها من ثياب وتنظيف البدن من جميع الوجوه هاية يمكن القول أن الزفي النِّ
                                                

     .صححه األلباني–)607ص(-باب البياض-كتاب اللباس-السنن – داود وأب)1(
كتاب -الصحيح-، مسلم5791رقمه-)4/39(-باب من جر ثوبه خيالء-كتاب اللباس-الصحيح–البخاري)2(

     .2085رقمه-)3/1652(- باب تحريم جر الثوب خيالء-اللباس والزينة

- )3/1680(- باب النساء الكاسيات العاريات المائالت المميالت- كتاب اللباس والزينة-الصحيح- مسلم)3(
  .2128رقمه

)
4

  .)13/91(-باب النساء الكاسیات العاریات المائالت الممیالت-لباسكتاب ال-شرح مسلم-النووي)

كتاب -الرياض-مكتبة المعارف-م1998- هـ1419-1ط –صحيح سنن النسائي -محمد ناصر الدين األلباني)5(
     ).3/376(-باب تحريم الذهب على الرجال- الزينة

     ).29/392،400 (- ير التحرير والتنو-، ابن عاشور)4/200 (- الكشاف-الزمخشري: انظر)6(
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1(ه اهللاا أحلَّوأنواع الحلي هي مم(بدليل قوله  أو مخيلةإذا كانت بال إسراف--:﴿ مرح نقُْل م
هادبِلع جي َأخْرالَّت 32/األعراف[﴾...زِينَةَ اللَّه[.  

  :ة والعتادالقو:المطلب الثاني
والمقصود بالقوة هي كل ما يتقومن إعداد األسلحة وتدريب الجيش ى به على حرب العدو 

وَأعدوا لَهم ما ﴿:--، وفي ذلك يقول اهللا )2( زمان ومكانفي كلِّته مكن من مواجهللتَّ
نمو ةقُو نم تُمتَطَعاسكُمودعو اللَّه ودع بِه ونبهِل تُرالْخَي اط60/األنفال[﴾... رِب[.   

 ، فيتحدث عنها القرآن في نفس اآلية السابقةأما عن تأثير هذه القوة في اآلخرين •
﴿...كُمودعو اللَّه ودع بِه ونبه60/األنفال[﴾...تُر[،ش وتدعيمها بكلِّة وتنظيم الجيو فإعداد القو 

ما هو جديد من السالح يسبب إرهاباً للعدوولهذا تقوم ، فكير في الهجومد التَّ، بما يمنعه من مجر
الد3(.ةول عادة بإقامة االستعراضات العسكري(  

اً في األمم كلِّوربما يكون هذا عامها، ولكن إذا خصالتَّصنا بأم فع والنَّأثير أكبر ة اإلسالم فإن
يفيد الخوف ليس فقط في حماية دار اإلسالم، بل أيضاً قد يكون سبباً في دخول النَّاس  إذ .أعظم

  )4(.اإلسالم، ويمتنع كثيرون عن دعم من أراد سوءاً بالمسلمين

  
  
  
  
  

  
                                                

    .)14/63 (- التفسير الكبير-الرازي:انظر)1(
 - لباب التأويل- ، الخازن)15/185(- التفسير الكبير-، الرازي)2/165 (- الكشاف-الزمخشري: انظر)2(
     ).10/49 (- التفسير المنير-، الزحيلي)3/45(
     ).8/4776(- التفسير-الشعراوي: انظر)3(
     )15/186 (-فسير الكبير الت-الرازي: انظر)4(



 

  
  
  

  المبحث الثاني
  رموز إعالمية

  القميص:المطلب األول
  الهدية:المطلب الثَّاني
  مشاهدة القصاص والحدود:المطلب الثَّالث
  إلقاء األشياء:المطلب الرابع

  الشجرة:المطلب الخامس
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  انيالمبحث الثَّ
  رموز إعالمية

أن تسلِّط الضوء على مشهد ما أو حادثة ما مبرزها عما يحيط بها هذا ما أقصده بقولي 
 أبرزتها اآليات لتظلَّ حاضرة في رموز إعالمية، ولقد جاء في القرآن العديد من اللَّقطات التي

  .ذهن الذي يتلو القرآن، وبالتَّالي تبقى العبرة والعظة ماثلة أمام ناظريه؛ ليسير وفق منهج القرآن
ولو عرضنا لبعض نماذج نجد أنّه في موضعٍ قرآني لم يتحدث عن تفصيل القميص، إنَّما تحدث 

قميص من دبر، وعن إلقاء القميص على وجه مشهد الدم على القميص، عن مشهد قد ال: عن
وضعت -بغض النَّظر عن نوعها-، وفي لقطة قرآنية أخرى تتحدث عن شجرة - -يعقوب

في مرأى سيدنا آدم وزوجه حواء كرمز للنَّواهي والمحظورات، وإذا كان ذلك عرضاً موجزاً 
  .نتقل اآلن للتَّفصيلأ يلبعض الرموز فإنَّن

  :القميص:ولالمطلب األ
والقاف والميم " باللُّغة فإن القميص أصله من قمص، ت للتَّعرف على القميص وبدأتإذا انطلق

والقميص جمعه أقمصة وقمصان )1("أحدهما يدل على لبس شيء واالنشيام فيه:والصاد أصالن
  )3(.قمصته قميصاً، أي ألبسته إياه:،يقال)2(وقُمص

 تحت  مخيطٌ بكُمينِ غَير مفرجٍ يلْبسالقميص ثوب :"قميص بقولهمولقد عرف بعض العلماء ال
  .)4("قطن أو كتان من إلّا أو ال يكوناب الثِّي
 إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لم يكن ثوب أحب(: قالت-رضي اهللا عنها-عن أم سلمةو

  .)5()من القميص
اب، ولكن ليس هذا ما أتلمسه منه، وال أتحدث هذا هو القميص، إنَّه مجرد ثوب من الثِّي

عن عين القميص من حيث كونه زينة وستر كما في المبحث السابق، إنَّني سأتناول هنا هذه 
القطعة من الثِّياب حين ال تكون مستعملة فيما صنعت ألجله، وبالتَّحديد حين تُخلع عن صاحبها 

القميص هنا إذاً يقصد من عرضه هدف ما وفي الغالب لتكون رمزاً إعالمياً لتوصيل رسالة ما، ف
  !فهل يا ترى يمكن أن نجد من مثل ذلك في القرآن الكريم؟. مويهما يكون الهدف هو الخداع والتَّ

                                                

  )5/27(-المقاييس-ابن فارس)1(

  )7/92 (-اللسان-ابن منظور ،)2/175(- المصباح-الفيومي:انظر)2(
     ).2/175 (- المصباح-الفيومي:انظر)3(
    . ، نقالً عن ابن الجزري وغيره)18/128(- تاج العروس-الزبيدي)4(

    .)3/192 (–صحيح سنن ابن ماجة -األلباني)5(
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ة القميص، فلقد تكرر القميص بوصفه ائلين عن رمزيآيات للس--لقد كان في قصة يوسف
  : تجد ذلك في.مراتثالث --رمزاً إعالمياًً في حياة يوسف

  .]18/يوسف[﴾...كَذبٍ بِدمٍ قَميصه علَى وجاءوا ﴿:-- قوله-
  .]25/يوسف [﴾ ...دبرٍ من قَميصه وقَدتْ الْباب واستَبقَا﴿:--وقوله-
  .]93/يوسف[﴾ بصيرا يْأت َأبِي وجه علَى فََألْقُوه هذَا بِقَميصي اذْهبوا﴿:--وقوله-

ابقة من مدلوالت حملها قميص يوسففما الذي تعرضه اآليات الس--هذه  ؟وما أثر
  .المدلوالت فيمن حوله؟هذا ما ستكشفُه األسطر القادمة

  :القميص خداع وتمويه: أوالً
لَيشرح لنا ما قام به إخوة  ]18/يوسف[﴾...كَذبٍ بِدمٍ قَميصه علَى وجاءوا ﴿:--إن قوله
 بأن -أمام أبيهم-من تلطيخ قميص يوسف بدمٍ كذب ليدعموا روايتهم المزعومة--يوسف

، ولكن أباهم لم يصدق زعمهم هذا بدليل حكاية القرآن عنه في تمام اآلية نفسها )1(الذِّئب قد أكله
 ما علَى الْمستَعان هواللَّ جميٌل فَصبر َأمرا َأنْفُسكُم لَكُم سولَتْ بْل قَاَل﴿:--في قوله
فُونبب كما يرى البعض أنَّهم لم يحبكوا مؤامرتهم حيث جاؤوا بالقميص ؛]18/يوسف[﴾تَصوالس 

ا صاحب التحرير والتنوير فيرفض أن يكون ذلك هو ما ، أم)2(سليماً وهذا ما ال يكون من الذئب
  .)3(ه ال يفوتهم هذا األمر وهم عصبة؛ هذا ألنَّه يرى أنَّأفقد القميص مزيته اإلعالمية هنا

ضح لي في هذه المسألة أنَّه قد يكون لعدم وجود تمزيق بالقميص دور في عدم والذي يتَّ
 تنبيهه لهم قبل أن يسمح  السبب في عدم تصديقه هوألبنائه، وقد يكون--تصديق يعقوب

 وَأنْتُم الذِّْئب يْأكُلَه َأن وَأخَافُ بِه واتَذْهب َأن لَيحزنُنيقال إنَّه ﴿:--لهم باصطحابه في قوله
نْهع لُوناهللا ]13/يوسف[﴾غَاف ما يجعلهم أكثر حرصاً على رعايته وأكثر حذراً من الذِّئب، أو أن 

  . أوحى له بذلك، فكلُّ ذلك أراه ممكناً جائزاً واهللا تعالى أعلى وأعلم
  :القميص دليل براءة:  ثانياً
اآلية في قولهثتتحد --:﴿قَاتَباسو ابتْ الْبقَدو هيصقَم نرٍ مبعن امرأة ]25/يوسف[﴾...د 

-دنا يوسفقت بقميص سيكيف تعلَّ-لما حاولت اللَّحاق بيوسف تطلبه وكان هارباً منها-العزيز
                                                

، )3/269(-لباب التأويل-، الخازن)9/99(-التفسير- ، القرطبي)12/188(-جامع البيان- الطبري :رانظ)1(
-التفسير الكبير-، الرازي)2/512(-مدارك التنزيل-، النسفي)2/95(- السراج المنير-الشربيني

    ).12/122(- التفسير-، المراغي)5/337(-مجمع البيان- ، الطبرسي)2/308(-الكشاف-،الزمخشري)18/102(
    .ة نفسهاجع السابقاالمر:انظر)2(
     ).12/238(-التحرير والتنوير-ابن عاشور:انظر)3(
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-لت هي التي دلَّ-في حال إخوة يوسف-، وإذا كانت سالمة القميص)1(فخرقته من الخلف
حديد موضع ابقة، فإن تمزيقه هنا وبالتَّقطة السفي النُّ--ئب من دم يوسفعلى براءة الذِّ

ا ُألصق به من تهمة، وهذا ما شهد به تمزيقه من الخلف كان هو الدليل على براءة يوسف مم
 من وهو فَصدقَتْ قُبٍل من قُد قَميصه كَان ِإن َأهلها من شَاهد وشَهِد-:﴿-اهد في قولهالشَّ

بِينالْكَاذ * ِإنو كَان هيصقَم قُد نرٍ مبتْ دفَكَذَب وهو نم ينقادوقد جاءت ]27-26/يوسف[﴾الص ،
 فَلَما﴿:-- قولهبداللة تمزق القميص من دبره، وهذا في --الوقائع لتثبت براءة يوسف

     .]28/يوسف[﴾ عظيم كَيدكُن ِإن كَيدكُن من ِإنَّه قَاَل دبرٍ من دقُ قَميصه رَأى
  :القميص بشارة خير:ثالثاً

 فلقد ]93/يوسف[﴾بصيرا يْأت َأبِي وجه علَى فََألْقُوه هذَا بِقَميصي اذْهبوا﴿:--أما في قوله
، )2( ببقاء يوسف على قيد الحياة وبقرب لقائه- السالمعليه-حمل القميص البشارة لسيدنا يعقوب

   .)3(ولقد زالت األحزان عن سيدنا يعقوب فعادت إليه قوة بصره
  :الهدية:المطلب الثاني
). ة أم صدقةأهدي(:تي بطعام سأل عنهإذا ُأ-- الرسول محمدكان(:قال- -عن أبي هريرة
فأكل  -- وإن قيل هدية ضرب بيده،يأكلولم ). كلوا ( :قال ألصحابه. فإن قيل صدقة

  )4(.)معهم
  :وقد قيل في تعريف الهدية بأنَّها. إذاً فقد قبل النَّبي الهدية وحثَّ عليها

   )5("مختصة باللَّطَف الذي يهدي بعضنا إلى بعض"-1
  )6("  ما يؤخذ بال شرط اإلعادة"-2
  . )7(ً" صلةً أو إكراماهي العطية بغير عوض تقرباً إلى المهدي إليه أو"-3

                                                

، )3/27(-التفسير- ، الماوردي)2/521(-التفسير-، ابن كثير)12/222(- جامع البيان-الطبري:انظر)1(
     .)4/31(-نظم الدرر- البقاعي

     ).4/2027(-الظالل-، سيد قطب)18/206(- التفسير الكبير-الرازي:انظر)2(
     ).18/206(- التفسير الكبير-الرازي:انظر)3(

 كتاب-الصحيح- مسلم،2576رقمه-)2/618(- باب قبول الهدية-كتاب الهبة وفضلها- الصحيح-البخاري)4(
    .1077هرقم-)2/756(-باب قبول النبي صلى اهللا عليه و سلم الهدية ورده الصدقة- الزكاة 

- م2002-هـ1423- 3ط-صفوان عدنان داودي:تحقيق- لفاظ القرآنمفردات أ-العالمة الراغب األصفهاني)5(
    . )840ص(-دمشق-دار القلم

     ).251ص( – التعريفات -الجرجاني)6(
  ).465ص(-األردن- دار النفائس-م1996-هـ1416-3 ط-معجم لغة الفقهاء -محمد رواسي قلعة جي)7(
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تكون في العادة اسم جامع لكلِّ ما يتبادله النَّاس فيما بينهم من أشياء حسنة بنية -أي الهدية-فهي
  . توطيد الصلة ال بنية استرجاعها أو طلب مقابلها

 وِإنِّي﴿:--ومع هذا فقد يشذ البعض عن ذلك فتكون الهدية لغرض آخر، ففي قوله
مغايراً؛ إذ  كان األمر من ملكة سبأ ]35/النمل[﴾الْمرسلُون يرجِع بِم فَنَاظرةٌ بِهدية ِإلَيهِم مرسلَةٌ

المهادنة والمصانعة على الحالين، حيث --إنََّها كانت تبغي من وراء إرسال هديتها لسليمان
أقل قوة أو أنَّها سترضيه بما يريد، وإن كان إنّه إن كان ملكاً فالهدية إعالم له بأنَّها وقومها ليسوا 

  )1(.نبياً فلن يقبل بها فتكون إعالماً لها ولقومها بأنَّه ال طاقة لهم به فمن األفضل اتِّباعه
وهي تجربة . والهدية تلين القلب، وتعلن الود، وقد تفلح في دفع القتال:"وفي ذلك يقول سيد قطب

وإن لم يقبلها فهو إذن أمر . نيا، ووسائل الدنيا إذن تجديفإن قبلها سليمان فهو إذن أمر الد
  .)2("العقيدة، الذي ال يصرفه عنه مال، وال عرض من أعراض هذه األرض

تأثير الهدية في اآلخرين وما تزرعه في قلوب النَّاس من المحبة --ولقد بين الحبيب المصطفى
  )3(.) تهادوا تحابوا(:والمودة فيما نقل عنه قوله

  :مشاهدة القصاص والحدود:المطلب الثالث
 واحد كُلَّ فَاجلدوا والزاني الزانيةُ﴿:--عقوبة الزاني والزانية في قوله--بعد أن يبين اهللا

 والْيومِ للَّهبِا تُْؤمنُون كُنْتُم ِإن اللَّه دينِ في رْأفَةٌ بِهِما تَْأخُذْكُم ولَا جلْدة مَئةَ منْهما
- تختم اآلية بدعوة جماعة من المؤمنين لحضور مشهد إقامة الحد في قوله]2/النور[﴾...الَْآخرِ
-:﴿...دشْهلْيا ومهذَابطَاِئفَةٌ ع نم يننْؤمفما الفائدة من حضور هذه الجماعة . ]2/النور[﴾الْم

  ذلك المشهد؟
مرقنديويبلغ الشاهد الغائب  أولها أنهم يعتبرون بذلك،:طائفة ثالث فوائدوفي حضور ال:"يقول الس

والثانية أن اإلمام إذا احتاج إلى اإلعانة أعانوه، والثالثة لكي يستحي المضروب، فيكون زجراً له 
  .)4("من العود إلى مثل ذلك الفعل

  
  

                                                
، )3/399(- التفسير-، ابن كثير)13/130(-التفسير- ، القرطبي)19/166(- جامع البيان-الطبري:انظر)1(

  ).19/3529 (- في رحاب التفسير-، كشك)4/209 (- التفسير-الماوردي
     )5/2640(-الظالل- سيد قطب)2(

–الجامع لآلداب النبويةاألدب المفرد -)هـ256ت(اإلمام الحافظ أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل البخاري)3(
  ).203ص(-السعودية-الجبيل- ديقدار الص- م2000- هـ1421-2ط–األلباني : تخريج

  ).2/425 (-بحر العلوم)4(
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لما فيه من رفع التهمة دع، و لما فيه من مزيد الر؛ والمقصود إعالن إقامة الحد:"والرازي يقول
  .)1("ه يجب حضورهم ليعلم بقاؤهم على الشهادةعمن يجلد، وقيل أراد بالطائفة الشهود ألنَّ

ويمكن القول بأن اإلعالن في إقامة الحد فيه ردع كبير للنَّاس ولكلِّ من تُسول له نفسه بارتكاب 
لف مرة ومن ثَم يحجِم؛ لما فيه من مثل هذا الجرم؛ إذ إنَّه قبل أن يقدم على مثل ذلك سيفكر أ

   )2(.التَّشهير بالفاعل فيلحقه الخزي والعار
، فأعتقد أنَّه بات واضحاً أن األمر فيه تنفير من أما إذا كنت تسأل عن تأثير ذلك في اآلخرين •

 ارتكاب مثل هذه الفاحشة، فالعقاب البدني شديد وما أشد منه هو الفضيحة والخزي والعار الذي
 .يلحق بمرتكب مثل ذلك، إذاً فهو الردع بال شك

لوك في الزمن الغابر  للتنفير من الفواحش، فإنَّنا نجد ذلك الساً ربانياًوإذا كان هذا أمر
آلهتهم المزعومة، فأرادوا عقوبته أمام النَّاس؛ ألنَّه --حيث النمرود وقومه لما حطَّم إبراهيم

ضح ذلك جلياً في ، يتّ)3(أو يتبع سنَّته-- من ينهج نهج إبراهيمفي ظنِّهم سيكون رادعاً لكلِّ
  .]61/األنبياء[﴾ يشْهدون لَعلَّهم النَّاسِ َأعينِ علَى بِه فَْأتُوا قَالُوا﴿:--قول اهللا

  :إلقاء األشياء:المطلب الرابع
 وكيف كان وقعها على يعرض القرآن الكريم اللقطة التي فيها ألقى السحرة حبالهم وعصيهم،

 بِسحرٍ وجاءوا واستَرهبوهم النَّاسِ َأعين سحروا َألْقَوا فَلَما َألْقُوا قَاَل﴿:--النَّاس في قوله
ولقد استخدم السحرة كل ما لديهم من وسائل الخداع والتخييل التي هي  ]116/األعراف[﴾عظيمٍ

 بما جعل النَّاس يظنُّون أنَّها تتحرك حياة، ولقد كان وقع ذلك صنعتهم في التعامل مع األشياء،
 )4(.قوياً حيث دب الخوف في قلوب المشاهدين لمنظر اإللقاء

وهذه اللقطة بتأثيرها هي ما أرادها فرعون ليخضع له الجميع، فيتحقق ما يوهم به نفسه كما في 
  .]24-23/النازعات[﴾م الَْأعلَى فَقَاَل َأنَا ربكُ*فَحشَر فَنَادى  ﴿:--قوله
  

                                                
     ).23/149 (-التفسير الكبير)1(

 -ر التحرير والتنوي-، ابن عاشور)18/124 (-  روح المعاني-األلوسي ،)3/289(-التفسير- ابن كثير:انظر)2(
      .)4/2488(-الظالل-، سيد قطب)18/151(
   ).23/149(- التفسير الكبير-،الرازي)12/111(- التفسير-رطبي،الق)18/124(- جامع البيان-الطبري:انظر)3(
، )7/132(- المحرر الوجيز-،ابن عطية)2/103(-الكشاف-،الزمخشري)9/23(- جامع البيان-الطبري:انظر)4(

     ).7/4297(-التفسير- الشعراوي
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   :الشجرة:المطلب الخامس
 وفي ذلك إعالم له بما ]35/البقرة[﴾ولَا تَقْربا هذه الشَّجرةَ فَتَكُونَا من الظَّاِلمين-:﴿...-يقول اهللا

سيكون عليه الحال في األرض من وجود محظورات ونواهي بها يقاس مدى اإليمان والطاعة، 
  )1(.نجد أنَّه لم يتم تعيين نوع الشجرة فهو ليس مهماً، إنَّما المهم الرمز الذي تمثلهولذلك 

لَقَد رضي اللَّه عنِ الْمْؤمنين ِإذْ  ﴿:في قوله--وفي نموذج آخر للشجرة ترمز لرضوان اهللا
ة إنَّما هو عرض وتصوير لذلك فَذكْر ما كان تحت الشَّجر ،]18/الفتح[﴾...ِيبايعونَك تَحتَ الشَّجرة

  )2(.المشهد وما كان من البيعة تحتها
وفي زماننا هذا يتَّخذون من شجرة الزيتون رمزاً للسالم، فترى دعاة السالم يحملون غصن 

  .و حرباًأالزيتون في إشارة منهم لمن أمامهم أنَّهم ال يبغون فساداً 
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                
     ).58ص/1(-الظالل- سيد قطب: انظر)1(
     ).26/175(- التحرير والتنوير-ابن عاشور: انظر)2(



 

  
  

  المبحث الثالث
ةرموز ظرفي  

  المسافة :المطلب األول
  النَّهر:المطلب الثَّاني
  طريقة الظُّهور :المطلب الثَّالث
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  المبحث الثالث  

  رموز ظرفية
ما مهد له من إبراز مفهوم الرمز -لعلَّك تذكر-عند الحديث عن الرموز اإلعالمية

  -: يقصد بالرمز الظَّرفياإلعالمي، وكذلك هنا أجد لزاماً علي توضيح ما
هي ما تنقله األشياء واألفعال من معانٍ لآلخرين شرط ارتباطها بزمانٍ أو : إن الرموز الظَّرفية

فلربما تكون هذه األشياء واألفعال هامدة خالية من أي مضمون، لكن . مكانٍ أحدهما أو كليهما
  :ي، ومن أمثلة ذلك في القرآن الكريم ما يليفي سياق الزمان أو المكان تصبح مليئة بالمعان

   :المسافة:المطلب األول
إن المكان الذي يجلس فيه المرء ومدى قربه أو بعده من غيره من النَّاس ليدلل على نوع العالقة 
بينه وبينهم، وبالتأكيد فإنَّه كلما اقترب منهم ونقصت المسافة كلما أشار ذلك إلى حميمية العالقة 

  .)1(س صحيحوالعك
 غالباً وما يترتب عليها من معنويةقرابة الالولربما لو تتبعنا آي القرآن الكريم لوجدناها تتناول 

ِإن اللَّه يْأمر-:﴿ -قوله ]26/اإلسراء[﴾...وَآت ذَا الْقُربى حقَّه-:﴿-قوله المودة والرحمة
بي الْقُرذ ِإيتَاءانِ وسالِْإحِل ودوذلك لوجود صلة الدم وتقارب األصل]90/النحل[ ﴾...ىبِالْع .  

ني المستنبطة اولقد تناول القرآن كذلك قرب المسافة وبعدها وما يترتب على ذلك، وكانت المع
  -:حو التاليعلى النَّ

  :قرب المسافة دليل محبة ومودة:أوالً
بِالْواِلدينِ ِإحسانًا وبِذي و-:﴿...-فلقد أوصت شريعتنا الغراء بالجار لقرب مسكنه ففي قوله

  .]36/النساء[﴾...الْقُربى والْيتَامى والْمساكينِ والْجارِ ذي الْقُربى والْجارِ الْجنُبِ والصاحبِ بِالْجنْبِ
   .)2()ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ( :- -وفيه يقول الرسول

 تتحدث اآلية عن ]52/مريم[﴾وقَربنَاه نَجِيا ﴿:-- ففي قوله: داللة تشريف وتكريمالقرب:ثانياً
-قولهكما في  )3(وكيف كرمه اهللا وشرفه سواء كان تقريب مكان أو تقريب منزلة--موسى

                                                
     ).9ص(-االتِّصال  ووسائله -، غباري)155ص(-االتِّصال  اإلنساني-أبو عياش: انظر)1(
 كتاب- الصحيح-مسلم، 6014رقمه-)4/1525 (-باب الوصاية بالجار- كتاب األدب– الصحيح-البخاري)2(

  .2625رقم )4/2025(–باب الوصية بالجار واإلحسان إليه -البر والصلة واآلداب 
 ). 21/231(-التفسير الكبير-الرازي،)11/77(- التفسير-القرطبي،)16/105(- امع البيانج-الطبري:انظر)3(
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-:﴿قَاَل ِإنَّك ها كَلَّمي فَلَمِلنَفْس هصتَخْلَأس ي بِهاْئتُون كلقَاَل الْمو ينكنَا ميلَد موالْي 
ينب الملك إليه يوسف ]54/يوسف[﴾َأمحيث قر--وجعله على خزائن األرض.   
عنِ *فَماِل الَّذين كَفَروا قبلَك مهطعين-:﴿-أما قوله:بعد المسافة تعني اإلعراض والنفور:ثالثاً

زِيناِل عنِ الشِّمعينِ وموتفرقهم جماعات ، فهي تشير إلى نفور الكفار]37- 36/المعارج[﴾الْي 
  )1(.متباعدة عن رسول اهللا لكونهم ينفرون من آيات اهللا

عن اإلعراض بين المسلمين بما يشعر بالجفوة والكراهية، --ولقد نهى رسولنا الكريم محمد
 هذا  ويعرض، فيعرض هذا، يلتقيان،ال يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثالث ليال( :حيث يقول

  .)2()وخيرهما الذي يبدأ بالسالم 
واعلم أنَّه كلَّما اقتربت من شخص وقلَّت بينكما المسافة كلَّما دخلت في دائرة اهتمامه، تجد ذلك 

في سؤاله النَّبي عن اإليمان واإلسالم واإلحسان، حيث وضع --واضحاً في تصرف جبريل
  .  وفي ذلك جذب لالنتباه)3(ل سؤالهكفيه على منكبي النبي وأسند ركبتيه إلى ركبتيه قب

   :النَّهر:المطلب الثاني
ربما عندما تسمع كلمة نهر تستذكر الكثير من فوائده التي تعم النّاس وبالتَّالي تحمد اهللا على هذه 
النِّعمة العظيمة، ولكن ال يشعر بعظم النِّعمة إالَّ من افتقدها، أما من يرفل فيها فيعتادها فال تعود 

  .مثِّل له أمراً مهماًتُ
والنَّهر من نعم اهللا علينا، لكنَّه في زمن ما كان لبني إسرائيل مبتغاهم األول، ولقد ابتالهم اهللا به 

فَلَما فَصَل طَالُوتُ بِالْجنُود قَاَل ِإن اللَّه مبتَليكُم بِنَهرٍ فَمن شَرِب منْه فَلَيس منِّي  ﴿:--في قوله
ومنْهيلًا مِإلَّا قَل نْهوا مفَشَرِب هدفَةً بِيفَ غُرنِ اغْتَرنِّي ِإلَّا مم فَِإنَّه همطْعي لَم ن249/البقرة[﴾...م[ 

 ولم تكن هذه الفئة من بني إسرائيل في ظرف عادي لقد كانوا جيشاً في طريقهم لمحاربة عدو
حراء مهلكة، ولقد اشتد بهم الحر والعطش، فسألوا يملك قوة جبارة، ولقد كانت طريقهم ص

طالوت الماء، فأخبرهم أن اهللا سيبتليهم بنهر لن يبيح لهم أن يرتعوا منه إلَّا من شرب شربة تقيه 
الموت، هنا وفي هذا الموقف بالتحديد سيكون النََّهر واحداً من الرموز الظَّرفية التِّي من خالل 

ستصل رسالة للقائد طالوت، بأن هذا الجندي قوي اإلرادة ، وإسرائيل معهتعامل الجندي من بني 
                                                

     ). 29/90 (- جامع البيان-الطبري: انظر)1(
كتاب البر والصلة -الصحيح-، مسلم6077رقمه- )4/1539(-باب الهجرة–كتاب األدب - الصحيح-البخاري)2(

  .2560رقمه-)4/1984(- باب تحريم الهجر فوق ثالث بال عذر شرعي-واألدب
     .8رقمه-)37- 1/36(- باب اإليمان واإلسالم واإلحسان-كتاب اإليمان- الصحيح - مسلم)3(
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يستطيع الصمود في وجه العدو أم ال، ويذعن ألوامر قائده أم ال، وبالتالي سيتحدد بناء عليه من 
  .)1(سيكمل المسير معه ومن سيسرح من الجيش

  
   :طريقة الظهور:المطلب الثالث

إلى مصر في المرة األولى لم يوصهم أبوهم بالتفرق عند دخول - -لما خرج أبناء يعقوب
ولم يلتفت إلى طريقة ظهورهم في مصر جماعةً كانوا أم  فرادى متفرقين، وكذلك األمر  مصر،

قَالُوا لَِئن-:﴿ -للصيد ويثبت ذلك قوله--في بلدهم لما ذهبوا عصبة واحدة ومعهم يوسف
نَحو الذِّْئب َأكَلَه ونرةٌ ِإنَّا ِإذًا لَخَاسبصع في األمر ليوصيهم في هذه  ]14/يوسف[﴾ن فما الذي جد

    ! المرة أن ال يدخلوا من باب واحد فيظهروا عصبة واحدة أمام أهل مصر؟
 ألبنائه في المرة الثانية لذهابهم إلى مصر - -يحكي لنا القرآن الكريم عن وصية يعقوب

وقَاَل يا بني لَا تَدخُلُوا من بابٍ واحد وادخُلُوا من َأبوابٍ ﴿:--فيقول اهللا
قَةتَفَررت الظروف عن المرة السابقة، فإذا كانوا وقتها مجهولين فإنَّهم  ]67:يوسف[﴾...ملقد تغي

البد من اليوم أصحاب حظوة لدى عزيز مصر فلربما تُدبر لهم مكيدة أو تصيبهم عين حاسد ف
  )2(.ظهورهم مفرقين حتى ال يلفتوا األنظار

تتضمن نواحي أمنية، فإن هذه الطريقة - -وإذا كانت طريقة الظهور في حالة أبناء يعقوب
في ظروف الحرب كذلك مفيدة جداً في خداع العدو وفي الحفاظ على سالمة الجيش؛ والدليل ما 

 لما تسلَّم زمام القيادة، ما كان منه إال أن غير في سرية مؤتة- -كان من خالد بن الوليد
 وذلك بتغيير الميمنة طريقة ظهور الجيش أمام العدو بحيث ظن الروم مجيء المدد للمسلمين

                                                

القاضي ناصر الدين أبي سعيد عبد اهللا بن عمر الشيرازي ، )3/164(- التفسير-القرطبي:انظر)1(
عبد :تحقيق-لكازرونيتفسير البيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل وبهامشه حاشية ا- )هـ791ت(يالبيضاو

 وسيشار )1/545(-بيروت-دار الفكر-م1996-هـ1416ط-إشراف مكتبة البحوث والدراسات-القادر حسونة
-سيد قطب ،)1/219(- بحر العلوم-،السمرقندي)6/180(- التفسير الكبير-الرازيالتفسير،- له البيضاوي

  .)2/496(-التحرير والتنوير-ابن عاشور ،)1/268(-الظالل
     ).11/7014(-التفسير- ، الشعراوي)2/332(- الكشاف-لزمخشريا: انظر)2(
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، ولقد كانت هذه الطريقة في ذلك الوقت هي التي أدت إلى حقن دماء المسلمين )1(ميسرة وهكذا
   )2(. أو انتصار أي منهماحيث انحسر كل جيش عن اآلخر دون هزيمة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
السيرة النبوية الصحيحة محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في نقد روايات السيرة -أكرم ضياء العمري: انظر)1(

    ).2/468(- المدينة المنورة - مكتبة العلوم والحكم-م1994-هـ1415-6 ط-النبوية
زاد المعاد في هدي -) هـ751-691(- هللا محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية شمس الدين أبي عبد ا:انظر)2(

- القاهرة- مكتبة الصفا-.م2002- هـ1423- 1 ط-حمدي بن محمد نور الدين آل نوفل: تحقيق-خير العباد
)2/211.(  



 

  
  

  المبحث الرابع
  ما وراء اللُّغة

  خفض الصوت ورفعه :المطلب األول
  الخضوع بالقول:المطلب الثَّاني
  وضوح الصوت:المطلب الثالث
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  المبحث الرابع
  ما وراء اللغة

أكيد مشاعر مختلفة؛  ستظهر بالتَّإن جملة واحدة إذا نطقها اإلنسان في مواقف مختلفة،
ال يلتفت فيه إلى محتوى القول، بل إلى " ما وراء اللغة"، "ما وراء اللغة"هذا يقودنا إلى مفهوم 

ال يتناول األلفاظ بل صوتها من "ما وراء اللغة"الكيفية أو الطريقة التي نطق بها؛ بمعنى آخر
  )1(. وحجمه وإيقاعه وما ينم عن ذلك من معانٍهحيث درجت

وت الذي يصدر عن الفرد من خصائص الص: غة يقصد بههذا يقود إلى أن مصطلح ما وراء اللُّ
وت وما يمثله من معانٍ في عملية التواصل مع اآلخرينحيث درجة وحجم وإيقاع هذا الص.  

وإذا كان أهل االختصاص في علم االتِّصال  يرون بأن خصائص الصوت من حيث انخفاضه 
  تزودنا بمعلومات مختلفة، فاالرتفاع قد يعني القوة أو عدم االحترام أو التهديد أو األلموارتفاعه

في هذا المقام ال يدانيه تبيان؛ لذلك  كان تبيانه فإن القرآن الكريم، )2(بينما الخائف يهمس همساً
 أن يعي أنَّني ، ولكن على القارئنه القرآن الكريموت كما بيج اآلن على خفض ورفع الصعرُأس

 لم أضع مبحث ما وراء اللغة ضمن لغة األشياء اعتباطاً، بل إنَّني وجدت ذلك األنسب؛ إذ إن
  .)3(اللغة في أصلها كانت صوراً ونقوشاً ومن ثم تم ربطها بأصوات تُعبر عنها

  :خفض الصوت ورفعه:المطلب األول
  :خفض الصوت:أوالً

  -:دة منهايوحي خفض الصوت بمعانٍ متعد
  :خوفال والفزع  - أ

وفي هذا إشارة إلى  ]108/طه[﴾وخَشَعت الَْأصواتُ ِللرحمنِ فَلَا تَسمع ِإلَّا همسا﴿:يقول--اهللا
حال الناس يوم القيامة وما ينتابهم من الخوف والفزع من هول ما يرونه من مشاهد يوم القيامة؛ 

   )5(.، والهمس في اللغة ما خفي من الصوت)4(همسلذلك تجدهم انخفضت أصواتهم إلى درجة ال
                                                

، )31ص(– االتِّصال اإلنساني -، أبو عرقوب,Human communication, P.154 Devito:انظر)1(
    ).107ص (–وسائل االتِّصال  -المبيضين

     .المرجع السابق نفسه:انظر)2(
    ).95ص(–االتِّصال - مكاوي والسيد:انظر)3(
 لباب - ، الخازن)22/118 (- التفسير الكبير-، الرازي)466ص(-تفسير اإلمام مجاهد بن جبر:انظر)4(

     )4/280 (- التأويل
    ).6/66(-مقاييسال-، ابن فارس)6/301 (- اللسان - ابن منظور: انظر)5(
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أن الصوت :"ولعل مما يؤكد على أن الصوت يضعف ويخفت بالخوف ما قاله الرازي في تفسيره
، ومع )1("بالمخارج ومن خشي قلبه ارتجف وتضعف حركته الدافعة فال يخرج منه الصوت بقوة

ص الذي أمامك من هيبة، وهذا نبينه في ذلك فقد يكون انخفاض الصوت دليل احترام لما للشخ
  .النقطة التالية

   :والتقدير حتراماال  - ب
يا َأيها الَّذين َآمنُوا لَا تَرفَعوا َأصواتَكُم فَوقَ صوت النَّبِي ولَا تَجهروا لَه بِالْقَوِل ﴿:يقول--اهللا

إن هذه لدليل واضح على  ]2/الحجرات[﴾كُم وَأنْتُم لَا تَشْعرونكَجهرِ بعضكُم ِلبعضٍ َأن تَحبطَ َأعمالُ
 لما في ذلك من التوقير والتعظيم لمرتبة النبوة --ضرورة خفض الصوت في حضرة النبي

  )-.)2-لرسولنا الكريم
 بل إنَّه قد نقل عن بعض العلماء كراهية رفع الصوت في مجالس العلماء تشريفاً لهم لما لهم من

، ولقد بين اهللا ثواب من يغضون أصواتهم عند رسول اهللا في )3(مكانة بوصفهم ورثة األنبياء
ِإن الَّذين يغُضون َأصواتَهم عنْد رسوِل اللَّه ُأولَِئك الَّذين امتَحن اللَّه قُلُوبهم ِللتَّقْوى ﴿:--قوله

يمظع رَأجةٌ ورغْفم م3/الحجرات[ ﴾لَه[.  
  :التَّواضع  - ت
واغْضض من صوتك ِإن-:﴿... - اهللافي حكاية عن لقمان الحكيم وهو يؤدب ابنه، يقولو 

فهو يعلمه أن يخفض صوته فال يتكلف رفع الصوت  ]19/لقمان[﴾َأنْكَر الَْأصوات لَصوتُ الْحميرِ
وته من إظهار التواضع للناس وتبسطه وإنما يكون األمر على قدر الحاجة؛ لما في خفضه لص

، وفي هذا أقرب للسامع أن يفهم ما تقول ولتتقبل نفسه ما تقول،كما أن هذا السامع لك يا )4(لهم
   )5(.صاحب الصوت الهادئ سيكون أكثر توقيراً لك واحتراماً

   : اآلخريننتقاص من قدراالتآمر أو ال  - ث
ذا مر بهم رجل من المؤمنين تناجوا بينهم حتى يظن وبين اليهود موادعة، فإ--كان بين النبي "

َألَم-:﴿  - قول اهللا)6("فلم ينتهوا فنزل--، فيعرج عن طريقه، فنهاهم رسول اهللا المؤمن شراً
                                                

     )28/112 (-التفسير الكبير)1(
  ).26/219(-التفسير المنير- ،الزحيلي)26/204(- روح المعاني-،األلوسي)16/202(- التفسير-القرطبي:انظر)2(
     )16/202(-التفسير-القرطبي: انظر)3(
    ).14/48(-التفسير-القرطبي: انظر)4(
     ).11/4191 (-فسير الت-، شحاتة)21/86(- التفسير-المراغي:انظر)5(

 حققه وعلق -  لباب النقول في أسباب النزول- )هـ911ت(السيوطي : ، انظر)17/189(- التفسير-القرطبي)6(
، أبو الحسن علي بن احمد الواحدي )325ص( شبرا الخيمة -دار التقوى-1ط- محمد محمد تامر.د:عليه
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ودالْعبِالِْإثْمِ و نوتَنَاجيو نْهوا عا نُهِلم ونودعي ى ثُمونِ النَّجوا عنُه ينِإلَى الَّذ تَر ةيصعمانِ و
ة  وفي بيان سبب نزول هذه اآلية ما يستدل به على ضرورة عدم المسار،]8/المجادلة[﴾...الرسوِل

بين أناس دون غيرهم وهم في مجلس واحد لما يفهم منها من التآمر أو اللمز، ويؤكده كذلك قول 
 أن أجل بالناس تختلطوا حتى اآلخر دون رجالن يتناجى فال ثالثة كنتم إذا( :--الرسول محمد

  .)1( )يحزنه
هذه النجوى إذاً هي مما يسبب األذى النفسي للغير، بما يثير األحقاد والضغائن؛ فهي لذلك من 

  .]10/المجادلة[﴾...ِإنَّما النَّجوى من الشَّيطَانِ ِليحزن الَّذين َآمنُوا ﴿:--الشيطان، يقول اهللا
   :رفع الصوت:ثانياً

كانت العرب :"نقل لنا القرطبي في تفسيره موقف العرب في جاهليتهم من رفع الصوت فيقولي
تفخر بجهارة الصوت الجهير وغير ذلك، فمن كان منهم أشد صوتا كان أعز، ومن كان أخفض 

، ولكن هل في )3(، وفي تفسير الرازي أن من لم يخف ثبت قلبه فيخرج الصوت بقوة)2("كان أذل
تصدق هذه األقوال؟ ثم كيف يفسر الصوت المرتفع لدى اآلخرين؟هناك العديد من كل األحوال 

  :المعاني والتفسيرات لدرجة رفع الصوت وهي على النحو التالي
  :رفع الصوت قوة وعزة ومنعة -1

هناك حاالت يكون فيها رفع الصوت مطلوباً؛ لما فيه من إظهار القوة والمنعة بما يرهب العدو 
  .مسلمين، وهذا في أرض المعركة إذا حمي الوطيسويحمس ال

صوت أبي طلحة في الجيش خير :( فقال)4(زوج أم سليم األنصارية أبا طلحة--بيولقد مدح النَّ
  .ة المسلمين في تلك المواقف؛ ففيه إظهار لعز)5 ()من ألف رجل

                                                                                                                                          
 -القاهرة-دار الحديث- م 2003- هـ1424ط-أيمن صالح شعبان: تحقيق-  أسباب النزول-)هـ468ت(
  .أسباب النزول-وسيشار له الواحدي) 324ص(

-)4/150(- بالمسارة بأس فال ثالثة من أكثر كانوا إذا باب-كتاب االستئذان- الصحيح-البخاري)1(
-)4/1718(-رضاه بغير الثالث دون االثنين مناجاة تحريم باب- السالم كتاب- الصحيح - مسلم، 5932رقمه
  .5825رقمه

  .)14/49(-لتفسيرا)2(
     ).28/112(-التفسير الكبير: انظر)3(
زيد بن سهل بن األسود بن حرام بن عمر بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار أبو طلحة )4(

الخزرجي النجاري عقبي بدري نقيب وهو مشهور بكنيته وهو زوج أم سليم بنت ملحان أم أنس بن األنصاري 
-ابن سعد-الكبرى ، الطبقات)400ص/1ج (-أسد الغابة :انظر. على األرجحدى وخمسين توفي سنة إح ،مالك

    ).382ص/3ج(
 -  قسم األقوال -الجامع الكبير في الحديث والجامع الصغير وزوائده-جمع الجوامع- )هـ911ت(السيوطي)5(

صحيح ، )6/28(-بيروت-دار الكتب العلمية- م2000-هـ1421 - 1 ط-خالد عبد الفتاح شبل : تخريج وتعليق
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  : وعدم احترام رفع الصوت استخفاف واستعالء-2
يا َأيها الَّذين َآمنُوا لَا تَرفَعوا َأصواتَكُم فَوقَ صوت النَّبِي ولَا ﴿:--هولذلك جاء النهي في قول

ونرلَا تَشْع َأنْتُمو الُكُممطَ َأعبتَح ضٍ َأنعِلب كُمضعرِ بهِل كَجبِالْقَو وا لَهرهلئال  ]2/الحجرات[﴾تَج
بما يجعل غير المسلم أكثر جرأة عليه واستخفافاً --ترام للنبييفهم من ذلك عدم التوقير واالح

   )1(.به وهو مما ال يجوز في حق النبي
  :الصراخ:ثالثاً

 رغم أن الصراخ هو درجة من درجات رفع الصوت إال أنه يحمل معنى مميزاً عن رفع 
عليه، الصوت؛ فاإلنسان ال يكون في وضعه الطبيعي بل تكون هناك ظروف قاهرة ضاغطة 

  .ولذلك ميزتُه عن رفع الصوت
وهم يصطَرِخُون-:﴿  -والصراخ يحمل في األغلب األعم مرارة ألمٍ ونداء استغاثة، ففي قوله

 تصف لنا حال الكفار في جهنم ]37/فاطر[ ﴾...فيها ربنَا َأخْرِجنَا نَعمْل صاِلحا غَير الَّذي كُنَّا نَعمُل
  .)2(هم يخرجون مما هم فيه من العذابوت علّبأعلى الصحيث يستغيثون 

• أمفهذا يختلف فالشيطان مثالً ال يستجيب راخ في اآلخرينا إذا سألت عن تأثير الص 
-الستغاثة الكفار وال ينقذهم من لهيبها؛ فهو نفسه في العذاب يصطرخ، وذلك يصوره لنا قوله

-:﴿...ْا َأنمو كُمرِخصا َأنَا بِمميرِخصبِم أما في شرعنا فالمسلم يغيث ]22/إبراهيم[﴾...تُم ،
فيعمل بيديه :  فإن لم يجد؟ قال:قالوا.على كل مسلم صدقة(:--الملهوف كما في حديث الرسول

  .)3() فيعين ذا الحاجة الملهوف: فإن لم يستطع أو لم يفعل ؟قال:قالوا. فينفع نفسه ويتصدق
   :القولالخضوع ب:المطلب الثاني
، )5("التواضع والتطامن"ويأتي بمعنى،)4("خَضع الرجل يخضع خضوعاً، إذا ذلَّ"الخضوع من 

  .)6("وخَضع الرجُل وَأخْضع َأالن كَلمه للمرَأة"
                                                                                                                                          

-  المكتب اإلسالمي- م1988-هـ1408- 3ط-محمد ناصر الدين األلباني- "الفتح الكبير"الجامع الصغير وزيادته
    ).2/905(-بيروت

     )13/261 (- بحر العلوم-، السمرقندي)16/202(-التفسير-القرطبي: انظر)1(
  ).3/330 (-السراج المنير- لشربيني، ا)14/225(-التفسير- ،القرطبي)22/152(- جامع البيان-الطبري:انظر)2(
كتاب -الصحيح-، مسلم6022رقمه-)4/87(-باب كل معروف صدقة-كتاب األدب- الصحيح-البخاري)3(

    .       2380رقمه-)2/699(-اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف بيان أن باب- الزكاة

   .)2/228 (– جمهرة اللغة -ابن دريد)4(
     .)8/85 (- اللسان-ابن منظور)5(
     .)8/86(- اللسان-ابن منظور)6(
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الْقَوِل فَيطْمع يا نساء النَّبِي لَستُن كََأحد من النِّساء ِإنِ اتَّقَيتُن فَلَا تَخْضعن بِ﴿:يقول--واهللا
ضرم ي قَلْبِهي فوفي اآلية نهي للنساء عن ترقيق القول وترخيمه عند  ]32/األحزاب[﴾...الَّذ

والنِّ)1(جال الغرباء، فال يجوز أن يكون كالمها ليناًحديثها مع الر ،لين ساء في أصل كالمهن 
  . )2( زيادة على األصلين من عندهاطافة واللِّورقة فكيف إذا أضافت بعض اللَّ

؛ )3(ناًن المرأة مطالبة في حضرة األجنبي أن تغلظ القول بحيث ال يكون ليبأهي يفهم من ذلك النَّ
  . )4(ألن ترخيم صوتها فيه تَحبب ودالل وهذا ال يكون إلَّا للزوج

جل أنَّه مه الر الخضوع بالقول من المرأة يفهلقد تبين أن:تأثير الخضوع بالقول في اآلخرين •
ب إليه، ولذلك فقد نهى اهللاتحب-- عنه أمام الرجال األجانب؛ لما فيه من إثارة الغرائز
فَلَا ...﴿:يقول--، واهللا، وبخاصة مرضى القلوب ممن يتهاونون في حدود اهللا)5(هواتوالشَّ

ضرم ي قَلْبِهي فالَّذ عطْمِل فَيبِالْقَو نع32/اباألحز[﴾...تَخْض[.  
وهذا الفهم من قبل مرضى القلوب ممن تغلبهم شهوتهم، قد يتسبب في جرأته على التحرش 

     )6(.بالمرأة، فتبدر منه بادرة تنتهك حرمة المرأة وتسبب لها األذى
وحرمة الخضوع بالقول في حق الرجل آكد لما فيه من الخنوثة والتشبه بالنساء؛ لعموم 

، )7()جالساء بالرهات من النِّجال بالنساء والمتشبهين من الرتشبالم--لعن رسول اهللا(:حديث
  .)8()ساءالنِّ من التوالمترج جالالر من ثينالمخنَّ --بيالنَّ لعن(وفي رواية

  
  

                                                
، )14/115(- التفسير-،القرطبي)3/260(- الكشاف-،الزمخشري)12/4 (- جامع البيان-الطبري: انظر)1(

   ).22/9 (-التحرير والتنوير-، ابن عاشور)5/2859(-الظالل- ، سيد قطب)5/257 (-لباب التأويل- الخازن
      ).22/8 (-  التحرير والتنوير- ابن عاشور:انظر)2(
- الظالل-،سيد قطب)3/243(-  السراج المنير-، الشربيني)5/258 (-  لباب التأويل- الخازن:انظر)3(
   ).22/6(-التفسير- ، المراغي)22/8 (- التحرير والتنوير-، ابن عاشور)5/2859(
         ).22/8 (-  التحرير والتنوير- ابن عاشور:انظر)4(
    ).22/8(- التحرير والتنوير- عاشور، ابن)5/2859(-الظالل-  سيد قطب:انظر)5(
         ).22/8 (-  التحرير والتنوير- ابن عاشور:انظر)6(

  .5885رقمه- )4/60(-بالرجال والمتشبهات بالنساء المتشبهين باب - كتاب اللباس- الصحيح-البخاري)7(

  .5886رقمه- )4/60(-البيوت من بالنساء المتشبهين إخراج باب -كتاب اللباس-  الصحيح-البخاري)8(
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  :وضوح الصوت:المطلب الثالث
وهي دعوة على لسان  ]28، 27/طه[﴾يفْقَهوا قَوِلي*واحلُْل عقْدةً من ِلساني﴿:--يقول اهللا
لما أرسله نبياً أن تُحلَّ عقدة لسانه بحيث يفهموا قوله؛ وذلك ألن عقدة اللسان قد --موسى

تفضي إلى التنفير منه واالستخفاف به عندما يتكلم، فال يلتفت إليه وال يستجيب لدعوته أحد 
   )1(.بسبب عدم وضوح كالمه

• عدم وضوح الص ي إلى عدم التفات اآلخرين لما تقول  ومن هنا يمكن القول بأنوت قد يؤد
وهذا يؤدي لالستخفاف بك والنُّفور، وعليه فإن المسلم الذي تكون في صوته شائبة قد تمنع 
اآلخرين من الفهم لما يقول، فإن األولى به أن يتَّجه للدعوة الفعلية بحيث يكون قدوة في 

 .واهللا تعالى أعلى وأعلم.  وفي كلٍّ أجرأفعاله، متجنباً الدعوة القولية،

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

                                                
-السراج المنير- ، الشربيني)22/48(- التفسير الكبير-، الرازي)16/175(- جامع البيان-الطبري:انظر)1(
)2/459.(     



 

  
  

  الفصل الثالث
  مستويات ومحددات االتِّصال الصامت

  مستويات االتِّصال:المبحث األول
 محددات االتِّصال الصامت:المبحث الثَّاني

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  



 

  
  
  
  

  المبحث األول  
  مستويات االتِّصال

  صال الصامت من فرد آلخراالتِّ:المطلب األول
  االتِّصال الصامت من فرد لجماعة:المطلب الثَّاني
  االتِّصال الصامت من جماعة لجماعة:المطلب الثَّالث
  االتِّصال الصامت من جماعة لفرد:المطلب الرابع
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  المبحث األول

  مستويات االتِّصال الصامت
ر تأثير االتِّصال الصامت وفقاً لنوع الجماعة وخصائصها وحجمها، وكذلك إذا ما كان الفرد يتغي

، وهذا ما سأحاول التَّعرف عليه من خالل القرآن )1(وحده أو داخل جماعة أثناء عملية االتِّصال
   -:الكريم والذي يتَّضح في اآلتي

  :االتِّصال الصامت من فرد آلخر:المطلب األول
ما يتم فيه تبادل االهتمام بين شخصين بالنَّشاط غير اللَّفظي الذي "تِّصال هو إن هذا النَّوع من اال
   -:، ومن النَّماذج القرآنية على ذلك)2("يصدر عن كلٍّ منهما

- في قصة يوسف]30/يوسف[﴾...قَد شَغَفَها حبا...﴿:- - قوله:اتصال ما بين العبد والسيد-1
-امت بينفردين من طبقتين مختلفتين حيث يوسف عبد كنعاني في نظر   كان االتِّصال الص 

  .)3(النِّسوة وهي الكبيرة من أهل الطبقة الراقية
أيضاً مثال على مـا قـد   --وفي قصة امرأة العزيز ويوسف:اتِّصال بين المرأة والرجـل  -2

بِـالْقَوِل فَيطْمـع    فَلَا تَخْضعن--:﴿   يكون بين الرجل والمرأة، ولذلك وجدنا ضوابطه في قوله        
 حيث إن المـرأة مطالبـة فـي حـضرة           ]32/األحزاب[﴾الَّذي في قَلْبِه مرض وقُلْن قَولًا معروفًا      

وقُْل ِللْمْؤمنَات يغْضـضن مـن--:﴿      ، وفي قوله  )4(األجنبي أن تغلظ القول بحيث ال يكون ليناً       
  وجفُر فَظْنحيو نارِهصلَـى         َأبع نـرِهبِخُم نرِبـضلْيـا ونْهم را ظَهِإلَّا م نزِينَتَه يندبلَا يو نه

وبِهِنيال    ]31/النور [﴾...ج جال والنِّـساء     بصر حتَّى ال يكون ذلك االتِّصال     فيه أمر بغضبين الر 
  .األجانب

  :االتِّصال الصامت من فرد لجماعة:المطلب الثاني
- -ويسمى اتِّصال هابط من المستوى األعلى إلى األدنى كما في قوله:بين القائد وجنده -1
:﴿ونعوزي مرِ فَهالطَّيالِْإنْسِ وو الْجِن نم هنُودج انملَيِلس رشحفهذه اآلية تدلل ]17/النمل[﴾و

معوا، فلقد انقادت بحيث يحبس أولهم على آخرهم حتى يجت--على مدى كثرة جيش سليمان
                                                

-دار الفكر العربي- م2005- هـ1426ط-علم النفس االجتماعي أسسه وتطبيقاته-زين العابدين درويش:انظر)1(
     ).209ص(-بيروت

     .بتصرف يسير).357ص(- االتِّصال  والسلوك اإلنساني- روبن)2(
   ).4/1984(-الظالل- ، سيد قطب)3/164(-الكشاف-، الزمخشري)2/522(-التفسير-ابن كثير:انظر)3(
- الظالل-،سيد قطب)3/243(-  السراج المنير-، الشربيني)5/258 (-  لباب التأويل- الخازن:انظر)4(
   ).22/6(-التفسير- ، المراغي)22/8 (- التحرير والتنوير-، ابن عاشور)5/2859(
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، ورغم ذلك فلقد كانت هيبته تمنعهم حتى من االقتراب منه، فقد كانوا عاجزين )1 (له المعمورة
  )2(.عن معرفة موته حتى سلَّط اهللا دابة األرض تأكل منسأته

وفي نموذج آخر كان من امرأة عزيز مصر حين سمعت بمكر : بين أفراد الطبقة الواحدة-2
وقَاَل نسوةٌ في الْمدينَة امرَأةُ الْعزِيزِ تُراوِد فَتَاها عن--:﴿ قولهالنِّسوة كما يصف 

هالنِّسوة تعني مجموعة من النِّساء ]30/يوسف[﴾...نَفْس فلقد كان تأثير جمال )3(وحيث إن ،
ن تقطيع  الذي استخدمته قوياً على هؤالء النِّسوة بال استثناء بدليل ما جرى لهن م--يوسف

  .)4(أيديهن وتنزيههن هللا، ولقد كان هذا االتِّصال  الصامت ما بينها وبين نساء طبقتها
فالغني حين يظهر ما يملكه من زينة الحياة الدنيا خاصة : اتِّصال ما بين الغني والفقراء-3

فَخَرج علَى ﴿:- -الثياب، فإنَّه يؤثر في فقراء قومه بالتأكيد وهذا ما كان من قارون في قوله
قَومه في زِينَته قَاَل الَّذين يرِيدون الْحياةَ الدنْيا يا لَيتَ لَنَا مثَْل ما ُأوتي قَارون ِإنَّه لَذُو حظٍّ 

  . حيث أدى ذلك النبهارهم وتمنِّيهم مثل ما عنده]79/القصص[﴾عظيمٍ
  :ة لجماعةاالتِّصال الصامت من جماع:المطلب الثالث

 -كما في قوله)5(وأكثر ما يكون ذلك بين الدول والجيوش من خالل االستعراضات العسكرية 

-:﴿كُمودعو اللَّه ودع بِه ونبهِل تُرالْخَي اطرِب نمو ةقُو نم تُمتَطَعا اسم موا لَهدَأعو...﴾  
لتأثير في سلوك وأفكار الشعوب األخرى بهدف تحقيق أهداف حيث تحاول كلُّ دولة ا"]60/األنفال[

  . )6("خاصة بها

وقَذَفَ في قُلُوبِهِم الرعب- -:﴿ ومثال آخر في بني إسرائيل وبالتَّحديد بني النَّضير في قوله
يننْؤمي الْمدَأيو يهِمدبَِأي موتَهيب ونخْرِبالذين كانت لهم]2/الحشر[﴾...ي  الحصون المنيعة إالَّ أن 

، وهذا األولى وليس ما )7( لقد خافوا جماعة المؤمنين، ورحلوا، فاستسلموا،الرعب دب في قلوبهم
، وكان األولى أن يكون ردهم كرد )8( لما خافوا القوم الجبارين--كان منهم في عهد موسى

                                                

     ).19/152(-جامع البيان-الطبري، )12/99(-المحرر الوجيز-ابن عطية: انظر)1(
     . )6/165(-نظم الدرر-البقاعي:انظر)2(
     ).7/303(- العين- ، الفراهيدي)15/374(- اللسان-ابن منظور:انظر)3(
  ).1984(/-الظالل- ، سيد قطب)2/522(-التفسير-ابن كثير:انظر)4(
     )8/4776(-يرتفس-الشعراوي:انظر)5(
-عمان-دار وائل للنشر-م2001-1ط- مبادئ االتِّصال  التربوي واإلنساني-عمر عبد الرحيم نصر اهللا)6(

     ).301ص(-األردن
     ).4/350(-التفسير-ابن كثير: انظر)7(
  ).2/43(-التفسير-، ابن كثير)2/604 (-  الكشاف- ، الزمخشري)6/215 (- جامع البيان-الطبري: انظر)8(
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ذين قَاَل لَهم النَّاس ِإن النَّاس قَد الَّ﴿:--وصحبه في وصف القرآن في قول اهللا--محمد
  .]173/آل عمران[﴾...جمعوا لَكُم فَاخْشَوهم فَزادهم ِإيمانًا

  :االتِّصال الصامت من جماعة لفرد:المطلب الرابع
  ونَحنقَالُوا لَِئن َأكَلَه الذِّْئب-:﴿   -قوله  ولقد ورد ذلك في    ،كانوا عصبة  --إن إخوة يوسف  

، )1( والعصبة هي الجماعة من الرجال تتراوح ما بين العشرة إلى األربعين           ]14/يوسف[﴾...عصبةٌ
ولقد استخدمت هذه العصبة من وسائل االتِّصال الصامت ما حاولوا به التَّأثير في والدهم ليصدق               

  .فكان القميص بما عليه من دم مكذوب والتَّباكي--رواية موت يوسف
  --وكذلك كان حال المنافقين إذا جاء األمر بالجهاد حيث كانت عيونهم تتَّجه نحو رسـول اهللا               

-قولـه   في)2(بما تحمله من معاني الخوف والفزع وكأنَّها تطلب اإلعفاء من المشاركة في الجهاد   
-:﴿         َّتَ الَأيتَاُل را الْقيهف رذُكةٌ وكَمحةٌ مورفَِإذَا ُأنْزِلَتْ س       كِإلَي وننْظُري ضرم ي قُلُوبِهِمف ينذ

توالْم نم هلَيع يغْشالْم 20/محمد[﴾...نَظَر[ .  

  

  

  

  

  
  
  
  

                                                
     ).1/309(-العين-الفراهيدي:رانظ)1(
   ).4/385(-التفسير-، الماوردي)3/255(-الزمخشري-، الكشاف)26/7839(- جامع البيان-الطبري:انظر)2(



 

  
  

  المبحث الثَّاني
  محددات االتِّصال الصامت

  العقيدة:المطلب األول
  الشَّرع:المطلب الثَّاني
  الوضع النفسي:المطلب الثَّالث

  القصدية و العفوية :بعالمطلب الرا
  المكانة االجتماعية:المطلب الخامس
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  المبحث الثََّّاني

  محددات االتِّصال الصامت

بشكل ال لبس فيه البد من الرجوع إلى اللُّغة وفيهـا  " محدد"لكي يتحدد المعنى المقصود من كلمة     
  .)2("يء منتهاه ألنَّه يرده ويمنعه عن التَّماديفحد كل ش"، )1(أن مادة حد بمعنى المنع

هو كل مانع أو ضابط يمنع أو يقلِّل من تمادي          :وبناء عليه يمكن القول بأن المقصود بالمحدد هنا       
  .تأثير االتِّصال الصامت

ال ؛ ألن المحدد أمر خارج ماهيـة االتِّـص        "حدود"دون لفظة   " محدد"هذا ولقد قصدت إلى لفظة      
الَصامت لكنَّه منع تمادي تأثيره، بينما الحد جزء الماهية في االتِّصال الصامت وهو قد ال يتوقف                

  .عند هذه النقطة من التأثير لكن المحدد هو من أوقفه

   :العقيدة:المطلب األول

عقـد  : ماسك، يقالتَّمأخوذة من العقد والربط والشّد بقوة، ومنه اإلحكام واإلبرام، وال     " عقيدة"كلمة  
  )3(.شده بإحكام: شده، وعقد اإلزار: عقد العهد والبيع: شده، ويقال: الحبل يعقده

هي مجموعة من قضايا الحق البدهية المسلمة بالعقل، والـسمع،          :"تعريف العقيدة في االصطالح   
جودها وثبوتها، ال   والفطرة يعقد عليها اإلنسان قلبه، ويثني عليها صدره جازماً بصحتها قاطعاً بو           

  )4(."يرى خالفها أنَّه يصح أو يكون أبداً

هي اإليمان الجازم المحكم باهللا وتحكيم منهجه فـي االسـتجابة           :ومن هنا أجد أن العقيدة كمحدد     
للمؤثِّرات التِّي تحيط بالفرد وكيفية التَّعامل معها، فال شيء يقبل ويرد إالَّ بالعرض علـى هـذه                 

ال مجال حتّى لمجرد االلتفـات لـه،   حرام ف وما عارضها فهو جائزربانية فما وافقها ف  المنهجية ال 
                                                

    ).2/3(-المقاييس-ابن فارس: انظر)1(
  ).8/6 (- تاج العروس-، الزبيدي)3/172(-اللسان- ابن منظور: انظر)2(

  ).3/363(-اللسان- بن منظورا: انظر)3(

   ).23ص(- المدينة المنورة-مكتبة العلوم والحكمة-م1998- هـ1419-4ط- عقيدة المؤمن-بو بكر الجزائريأ)4(
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، وهذه العملية تصبح تلقائية ربمـا بـدون         )1(وهذا المحدد يرتبط بدرجة اإليمان زيادة أو نقصاناً       
  .وعي طالما أن اإليمان متمكِّن

منها ما يرد   والتِّي  الكثير  النَّماذج  القرآن من    يففف على دور هذا المحدد في حياة النَّاس،         لتَّعرول
  : النَّحو اآلتيفي األسطر القادمة على

الَّذين قَاَل لَهم النَّاس ِإن النَّاس قَد جمعوا لَكُم فَاخْـشَوهم فَـزادهم-:﴿             -في قول اهللا   . 1
-يتَّضح لنا أن المؤمنين والرسول     ]173/ل عمران آ[﴾ِإيمانًا وقَالُوا حسبنَا اللَّه ونعم الْوكيلُ     

-         ها المشركون لهمة التي أعدورة حول القوفْهم ذلـك    ،حين نقلت لهم الصخبـل   ، لم ي 
، وما كان هذا الموقف مـنهم    )2( فكانت حمراء األسد   ، وإصراراً على لقائهم   ،زادهم عزماً 

قة بنصره ما ال يؤثِّر فيه شيء وال يزحزحه         إلَّا لما رسخ في قلوبهم من اإليمان باهللا والثِّ        
 .مزحزح 

وراودتْه الَّتي هو في بيتها عن نَفْسه وغَلَّقَت الَْأبواب وقَالَتْ هيتَ لَك-:﴿            -وفي قوله  . 2
  ونالظَّـاِلم حفْللَا ي ِإنَّه ايثْوم نسي َأحبر ِإنَّه اذَ اللَّهعورغـم مـا    ]23/يوسـف [﴾ قَاَل م

أبرزته امرأة عزيز مصر من دواعي الفتنة واإلغراء، إلّا أن هذا كلّه لم يكن يمثِّل شـيئاً            
بحيث إنَّه لما تبين له موقفها ما كـان      - -أمام قوة اإليمان والعقيدة لدى سيدنا يوسف      

 .-- واللُّجوء إلى اهللا،منه إالَّ الهرب من كلِّ ذلك

ل إن ذلك يتعلَّق باألنبياء دون غيرهم، لكن هذا الموقف تكرر مـن صـديقة                ولربما تقو 
فَاتَّخَذَتْ من دونهِم حجابا فََأرسـلْنَا      ﴿:--في قوله - -هي مريم أم المسيح عيسى    

  منْـك ِإن كُنْـتَ تَقيـا        قَالَتْ ِإنِّي َأعوذُ بِـالرحمنِ     *ِإلَيها روحنَا فَتَمثََّل لَها بشَرا سوِيا       
 لما جاءها جبريل على أحسن ما يكون من صورة بشرية لتنفيذ أمـر اهللا               ]18-17/مريم[﴾

  .فما كان منها إلَّا أن ذكَّرته بتقوى الرحمن

 بل إن كلَّ مؤمن تقي تكون له قوته اإليمانية          ،وال يقتصر األمر على األنبياء والصديقين     
 ة             وعقيدته الراسخة بمثابة الحصن المنيع الذي يقيه من أي تأثير لمثل هذه المؤثِّرات القوي

                                                
عبد اهللا :تحقيق- شرح العقيدة الطحاوية-اإلمام القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي: انظر)1(

   ).2/479(- يروتب-مؤسسة الرسالة- م1996-هـ1417-9ط-بن عبد المحسن التركي وشعيب األرنؤوط
-هـ1424-أيمن صالح شعبان:تحقيق– أسباب النزول - الحسن علي بن أحمد الواحديواإلمام أب: انظر)2(

  .أسباب النزول-وسيشار له الواحدي) 105ص(-  القاهرة-دار الحديث-م2003
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سـبعة  :(- -فيما يرويه عنه أبو هريرة    - -ومصداق ذلك قول رسولنا الكريم محمد     
     .)1(...)مال فقال إني أخاف اهللاج رجل دعته امرأة ذات منصب و...يظلهم اهللا منهم

يتعلق بالعقيدة وقدرتها الفعالة في الحد والمنع لتأثير ما         فيما  -والصورة أوضح ما تكون      . 3
فَخَرج علَى قَومه في    ﴿:--في قوله  -يسمى بأدوات االتِّصال الصامت إذا كان ضاراً      

ـ      ه لَـذُو حـظٍّ   زِينَته قَاَل الَّذين يرِيدون الْحياةَ الدنْيا يا لَيتَ لَنَا مثَْل ما ُأوتي قَـارون ِإنَّ
وقَاَل الَّذين ُأوتُوا الْعلْم ويلَكُم ثَواب اللَّه خَير ِلمن َآمن وعمَل صاِلحا ولَا يلَقَّاهـا               *عظيمٍ

 ونابِرفها هو قارون يخرج على قومه بأبهى حلتـه وكامـل            ]80-79/القصص[ ﴾ِإلَّا الص
فـافترقوا  ، ذلك على قومه متمايزاً بحسب قـوة إيمـانهم  زينته مختاالً عليهم، فكان تأثير  

قَـاَل  ﴿:--ما ورد في قولـه     أما األول منهما فكان قولهم بحسب آي القرآن       : فريقين
 ﴾الَّذين يرِيدون الْحياةَ الدنْيا يا لَيتَ لَنَا مثَْل ما ُأوتي قَـارون ِإنَّـه لَـذُو حـظٍّ عظـيمٍ               

هم من الكفار والمنافقين وضعيفي اإليمان بما       "- بحسب الطبرسي  –هؤالء   و ]79/القصص[
 .)2("للمؤمنين عند اهللا من ثواب الجنة

  

بينما الفريق الثَّاني فقد كان إيمانهم باهللا وعقيدتهم الثَّابتة في أفضلية ما عنـد اهللا بمثابـة                 
م، بل إنَّهم ذكَّروا أهل الفريـق   الواقي  الذي منع نفاذ تأثير هذه الزينة الدنيوية إلى نفوسه          

وقَاَل الَّذين ُأوتُوا الْعلْم ويلَكُم ثَواب اللَّه خَير ِلمن َآمن-:﴿         - في قوله  )3(األول بنعم اهللا  
ونابِرا ِإلَّا الصلَقَّاهلَا يا واِلحَل صمع80/القصص[ ﴾و[.  

ان قَاَل َأتُمدونَنِ بِماٍل فَما َآتَاني اللَّه خَير مما َآتَاكُم بـْل  فَلَما جاء سلَيم-:﴿ -وقول اهللا  . 4
  ونحتَفْر كُمتيدبِه يصف لنا موقف سيدنا سليمان ورد فعله علـى هديـة     ]36/النمل [﴾َأنْتُم 

 يـدلِّل  بلقيس، حيث رفضها رفضاً قاطعاً وهدد باستعمال القوة إن لم يأتوه مسلمين، بمـا        
على أن زينة الدنيا وزخرفها ال تأثير لمفعولها مهما كان قوياً على من يمتلك تلك القـوة                 
اإليمانية التِّي يتمتَّع بها عباد اهللا الصالحون، ولعلَّ هذا ما كانت بلقيس ذاتها متيقِّنة منـه                

 .--إذ كان هدفها من وراء إرسال هديتها معرفة مدى عالقته باهللا
                                                

- ) 1/163(-باب من جلس في المسجد ينتظر الصالة -كتاب األذان-الصحيح-البخاري:متفق عليه)1(
     .1031رقمه-) 2/715(- باب فضل إخفاء الصدقة- كتاب الزكاة-الصحيح- ، مسلم660مهرق
، )7/97(-التفسير- ، المراغي)25/17(- التفسير الكبير-الرازي:،انظر)7/411(-مجمع البيان- الطبرسي)2(

     ).166ص/20ج(- التفسير المنير-الزحيليوهبة 
     .المرجع السابق:انظر)3(
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أما إذا كنت تسأل عن اآليات التِّي تتحدث عن أحوال الكفَّار يوم القيامـة خاصـة فيمـا               . 5
ولَـو تَـرى ِإذ الْمجرِمـون-:﴿       -والتِّي منها قول اهللا   ،  يطرأ على حركاتهم وسيماهم   

   هِمبر نْدع هِموسءو رسورة لألذهان فال      ]12/السجدة[ ﴾...نَاكفحين تصل هذه الص   أن بـد
ذوي األلباب من أصحاب العقيدة ستكون الصورة هذه شديدة الوقع في نفوسهم بما يؤدي              

من خالل التَّمسك بمنهج اهللا في      -من كل هذا الذُّلِّ والهوان    -بهم إلى الحفاظ على أنفسهم      
إنّهم ال يؤمنـون     بكلِّ ذلك إذ     نكلِّ أمور حياتهم، بينما الذين غرتهم الحياة الدنيا ال يبالو         

 .بيوم الحساب وما فيه

 َألْقَـوا  فَلَمـا  َألْقُـوا  قَاَل﴿:--وإذا أردت أن يطمئن قلبك لألمر تماماً  فتأمل في قوله      . 6
 ثم اسأل نفـسك     ]116/األعراف[﴾عظيمٍ بِسحرٍ وجاءوا واستَرهبوهم النَّاسِ َأعين سحروا

 يتأثَّرون بسحر من جمعهم فرعون من السحرة رغم أن األمر           ما الذي جعل هؤالء المأل    
 ال يعدو كونه تخييالً؟

فَاسـتَخَفَّ قَومـه-:﴿    -والسبب في ذلك هو ما ينقله سيد قطب في تفسيره لقـول اهللا            
    ينقا فَاسمكَانُوا قَو مِإنَّه وهفعل وال يملك الطاغية أن ي     :" حيث يقول  ]54/الزخرف[﴾فََأطَاع

بالجماهير هذه الفعلة إال وهم فاسقون ال يستقيمون على طريق، وال يمسكون بحبـل اهللا،            
ا المؤمنون فيصعب خداعهم واسـتخفافهم واللعـب بهـم     فأم. وال يزنون بميزان اإليمان   

كالريشة في مهب1("حي الر(.  

ـ              ي التَّعامـل مـع     هذه وغيرها من النَّماذج لتثبت ما للعقيدة الصحيحة من دور مهـم ف
 من حيث كونها    -التِّي يتوقّع أن تُحدثها أدوات االتِّصال الصامت في اإلنسان        -التَّأثيرات  

تعمل على غربلة رسائله فما يوافقها تتركه يمرر لصاحبها وما يتنافى معها تصده بقـوة               
  .فال يفلح في التَّغلغل إلى نفس صاحبها

  
إن للعقيدة دوراً رئيساً في التوافق بين كـٍل مـن االتِّـصال     وال يقتصر األمر على ذلك بل       
ال تناقض بين كل من االتِّصال اللفظـي والـصامت لـدى      اللفظي والصامت من عدمه؛ إذ      

يا نساء النَّبِي لَستُن كََأحد من النِّساء ِإنِ اتَّقَيتُن فَلَـا تَخْـضعن-:﴿             -المسلم بدليل قوله  
عـن  المـسلمة   حيث نهى اهللا المرأة      ]32/األحزاب[﴾... وِل فَيطْمع الَّذي في قَلْبِه مرض     بِالْقَ

عنـد  ، بينمـا    ]32/األحـزاب [﴾وقُلْن قَولًا معروفًا  ...﴿:--الخضوع بالقول ثم أتبعه بقوله    
                                                

     ).5/3194(-الظالل)1(
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ظـي ، ففـي الكـافر     سيكون االتِّصال الصامت مخالفاً لالتِّصال اللَّف بالتأكيدالكافر والمنافق   
لل علـى   كانت قصة الوليد بن المغيرة حيث قال إن القرآن قول ساحر بينما كلوح وجهه يد              

ثُـم عـبس    *ثُـم نَظَـر-:﴿   -ر ذلـك قولـه    يـصو عدم اقتناعه هو نفـسه بـذلك، و       
رسبـ    ]21،22/المـدثر [﴾و -ه، وأما المنافقون فهم يطالبون بالجهاد فإذا جاء خافوا كما في قول
-:﴿               تَـاُلـا الْقيهف رذُكةٌ وكَمحةٌ مورةٌ فَِإذَا ُأنْزِلَتْ سورلَتْ سلَا نُزنُوا لَوَآم ينقُوُل الَّذيو

           توالْم نم هلَيع يغْشالْم نَظَر كِإلَي وننْظُري ضرم ي قُلُوبِهِمف ينتَ الَّذَأي20/محمـد [﴾...ر[، 
فَلَما كُتب علَيهِم الْقتَاُل تَولَّوا ِإلَّا قَليلًا منْهم واللَّـه علـيم-:﴿            -هود في قوله  وهو حال ي  
ين246/البقرة[﴾بِالظَّاِلم[. 

  :الشَّرع:المطلب الثاني

  د تـأثير أدوات االتِّـصال               الشريعة اإلسالمية   إنوابط ما بـه يتحـداء قد وضعت من الضالغر
  .ويمنع ظهور الفواحش في المجتمعبين المسلمين  االجتماعية تعالقاالمت، وبذلك يحفظ الصا

وإذا كان مقبوالً في عصر ما أن تختلي المرأة بالرجل فتثار العواطف والشَّهوات من خالل 
وراودتْه-:﴿  -في قوله--النَّظر وإظهار المفاتن كما امرأة عزيز مصر مع سيدنا يوسف

فإن شرعنا ، ]23/يوسف[﴾... هو في بيتها عن نَفْسه وغَلَّقَت الَْأبواب وقَالَتْ هيتَ لَكالَّتي
-، بل إن قوله)1(اإلسالمي قد حرم الخلوة وقد نقل القرطبي في تفسيره اتِّفاق العلماء على ذلك

-:﴿م نَألُوها فَاستَاعم نوهَألْتُمِإذَا سو ِلقُلُوبِكُم رَأطْه ابٍ ذَِلكُمجح اءرو ن
قُلُوبِهِنألنَّه إن لم تكن هناك خلوة لم تكن هناك  ليؤكِّد على عدم جواز ذلك؛ ]53/األحزاب[﴾...و

  .)2(رؤية فيظلُّ القلب طاهراً نظيفاً، وهذا عام في جميع النِّساء

 إياكم والدخول على النساء، فقال رجـل        (:قولهعن الخلوة بالمرأة كذلك ب    - -ولقد نهى الرسول  
  . )3()الحمو الموت: " أفرأيت الحمو؟ قال-  -يا رسول اللَّه : من األنصار

                                                
     ).3/233(- التفسير-القرطبي)1(
  ).25/225 (-التفسير الكبير-الرازي،)14/146(-التفسير-القرطبي،)22/44(- جامع البيان-الطبري:انظر)2(

- )1344ص/3ج(–ال يخلون رجل بامرأة إال ذو محرم :  باب-" النكاح"كتاب -الصحيح  -البخاري )3(
-)1711ص/4ج(- الخلوة باألجنبية والدخول عليهاتحريم:  باب- كتاب السالم-الصحيح - مسلم ، 5232رقمه
      .2172رقمه
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قُْل ِللْمْؤمنين يغُضوا من َأبـصارِهم ويحفَظُـوا         ﴿:--ثم ال تنس األمر بغض البصر في قوله       
   مكَى لَهَأز ذَِلك مهوجفُر    وننَعصا يبِم خَبِير اللَّه ِإن *    نارِهـصَأب ـنم نـضغْضي نَاتْؤمقُْل ِللْمو

نهوجفُر فَظْنحي31-30/النور[﴾...و[.  

ولَا يبدين زِينَـتَهن-:﴿   -اء النِّساء لزينتهن لألجانب من الرجال في قوله   دوكذلك النَّهي عن إب   
ا ظَهِإلَّا مهِنولَتعِإلَّا ِلب نزِينَتَه يندبلَا يو وبِهِنيلَى جع نرِهبِخُم نرِبضلْيا ونْهم 31/النور[﴾...ر[.  

وإنّما كان النَّهي لما في هذه األفعال والحركات من رسائل تثير الشَّهوات والغرائـز بمـا يوقـع             
  .المسلم في المعاصي ويبعده عن منهج اهللا

قـال  وفي ديننا الحنيف كذلك النَّهي عن بعض األفعال التِّي تكون من النِّساء على ميتهن حيـث                 
، وإنَّما كان ذلك    )1() الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية      ا من لطم الخدود وشقَّ    ليس منَّ ( :- -بيالنَّ

، وهـذا  )2(م اهللامن أجل ما تحمله هذه األفعال من رسائل تشي بعدم الرضا واالعتراض على حك            
ما ال يكون من المسلم؛ إذ إنَّه داعية في أفعاله وأقواله، كما أنَّه قد تصل من خالل ذلـك رسـالة       

  . عليهألغير المسلم بضعفه أمام المصائب واالبتالءات فيجتر

  

  :الوضع النَّفسي:المطلب الثالث

الحزن، الرضـا، الخـوف،     والذي أريده بالوضع النَّفسي هو الحالة المزاجية للشَّخص من حيث           
  .درجة الثِّقة بالنَّفس وما يجري مجرى هذه األمور

فالحزن قد يكون مانعاً للتَّأثر بما يحيط بنا، ويحتاج األمر لمثير شديد الوقع مفاجئاً لكي نـستطيع                 
لما ضعف بصره مـن شـدة   --سيدنا يعقوبوجدت  التَّغلب على هذا الحاجز النَّفسي، ولذلك       

 فكان ما نقله القرآن الكريم فـي  )3(لم يكن هناك دواء لشفاء بصره إلَّا ببشرى مفاجئة قوية       الحزن  
                                                

 -، مسلم3519رقمه-)864ص/2ج(-باب ما ينهى عن دعوى الجاهلية-كتاب المناقب- الصحيح -البخاري)1(
     .103 ه رقم- )99ص/1ج(–باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب - اإليمانكتاب  -الصحيح

   ).513ص/3ج(-باب ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود-جنائزكتاب ال-  فتح الباري -ابن حجر: انظر)2(
   ).13/51 (- التحرير والتنوير-، ابن عاشور)4/2027(-الظالل- سيد قطب: انظر)3(
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 فلقد ُألقي القمـيص     ]96/يوسف[﴾فَلَما َأن جاء الْبشير َألْقَاه علَى وجهِه فَارتَد بصيرا        ﴿:--قوله
  . )1(على قيد الحياة--على وجهه بشارة ببقاء يوسف

لشَّديد يجعل اإلنسان ال يلتفت لبريق الذَّهب وما يمثِّله من تنعم ورفاهية بل يتنازل عنـه                والفزع ا 
من أجل النَّجاة، هذا ما يحكيه لنا القرآن الكريم عن الكفَّار وحالة الفزع التِّي هم فيها يوم القيامة،                  

ن يقْبَل من َأحدهم مْلء الَْأرضِ ذَهبا ولَـوِ    ِإن الَّذين كَفَروا وماتُوا وهم كُفَّار فَلَ      ﴿:--ففي قوله 
 ى بِهث اآلية عن حال الكفَّار وكيف أنَّهم يمكـن أن يتنـازلوا عـن               ]91/آل عمران [﴾...افْتَدتتحد

  )2(.الذَّهب الذي هو أعز األشياء لديهم للنَّجاة من عذاب جهنَّم

 ضعاف النفـوس  )3("ألنَّهم قوم طائشون"رة؛ وذلك  كذلك قوم فرعون وكيف سحرتهم أعمال السح      
فَاستَخَفَّ قَومه فََأطَـاعوه ِإنَّهـم-:﴿     -عديمو الثِّقة بأنفسهم  فيما يقول القران الكريم في قوله         

  ينقا فَاسمحيث منع عنهم فرعون كلَّ سبل المعرفة ليكون أكثر سـيطرة            ]54/الزخرف[﴾كَانُوا قَو 
 نظراً لظهوره بمظهر العالم القادر فأصبحوا ال ثقة لهم بأنفـسهم            )4( في كلِّ شيء   عليهم فيتبعونه 

  .)5(بل به

  

  :القصدية والعفوية :المطلب الرابع

 عفوية غير مقصودة خالفاً لالتِّصال اللَّفظـي        أنّهارغم أن الغالب على أدوات االتِّصال الصامت        
، إلَّا أنَّه يمكن ضبط أدوات االتِّصال الـصامت  )6(الذي يكون في العادة ذا هدف محدد ومخطط له 

  :ومن األمثلة على ذلك. وتوجيهها إلرسال رسائل محددة عبرها

امرأة العزيز كيف شغفت بيوسف لشدة جماله وكان تأثير جماله عفوياً غير مخطط له،  .1
- في قول اهللالكنَّها استخدمته بقصد التأثير في النِّسوة اللواتي سمعت بمكرهن تجد ذلك

-:﴿اتْ فَلَمعمس نكْرِهلَتْ بِمسَأر هِنتْ ِإلَيتَدَأعو نتَّكًَأ لَهَآتَتْ مكُلَّ و ةداحو ننْهم 
                                                

     ).18/209 (- التفسير الكبير-الرازي: انظر)1(
    )8/132 (- التفسير الكبير-الرازي: انظر)2(
م 2002- هـ1423-3 ط- صفوان عدنان داوودي:  تحقيق-لقران  مفردات ألفاظ ا-الراغب األصفهاني:انظر)3(
    ).289ص (-دار القلم دمشق-
  ).5/3194(-الظالل-سيد قطب: انظر) 4(
     ).374ص (- االتِّصال - روبن: انظر)5(
     ).180ص(– االتّصال - روبن: انظر)6(
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واحتالت --، فقد دبرت لهن لرؤية يوسف]31/يوسف[﴾...علَيهِن اخْرج وقَالَت سكِّينًا
 فيما نبعد أن كانت خبأته في مكانٍ آخر؛ وذلك لتوقعهلذلك ثم أخرجته عليهن فجأة 

 .)1(وقعت فيه

الختبار كونه ملكاً من أهل الـدنيا أم هـو         --ملكة سبأ والهدية التي أرسلتها لسليمان      . 2
 يرجِـع  بِـم  فَنَاظرةٌ بِهدية ِإلَيهِم مرسلَةٌ  وِإنِّي﴿:--، ففي قوله)2(نبي من أهل اآلخرة   

سرالْم3(. يتضح حسن تدبيرها وبعد نظرها]35/النمل[﴾لُون(  

ورغم ذلك إالَّ أنَّه هناك حاالت ال يمكن ضبطها أو التَّحكم فيها وذلك في حاالت االنفعال 
فَِإذَا جاء-:﴿ -الشديد مثل انفعاالت الخوف، والتِّي يصورها القرآن الكريم في مثل قوله

   .]19/األحزاب[﴾...ن ِإلَيك تَدور َأعينُهم كَالَّذي يغْشَى علَيه من الْموتالْخَوفُ رَأيتَهم ينْظُرو

  :المكانة االجتماعية:المطلب الخامس 

يظهر دور المكانة االجتماعية بوضوح مع كل رسول من رسل اهللا حيث كان الجحـود               
 ما جاء به الرسل من أدلَّة واضحة        واإلنكار من األغنياء وذوي السلطة في القوم، وذلك رغم كل         

له لما دعاهم لإليمان فيما ينقلـه       --وضوح الشَّمس، فقولهم ما قاله كبراء وأشراف قوم نوح        
  )4(.]27/هود[﴾...وما نَراك اتَّبعك ِإلَّا الَّذين هم َأراذلُنَا بادي الرْأيِ ﴿:--قوله

ت لفرعون، وما كان يوم الزينة وكيف سـجد كـلُّ           يأتي بآيات بينا  --فها هو موسى  
 ونَـادى ﴿:-- قوله )5(السحرة لكن فرعون منعته مكانته بل وادعاؤه األلوهية من اتِّباع موسى          

نوعري فف هما قَاَل قَومِ يقَو سِلي َألَي لْكم رصم  هـذهو  ـارـرِي  األنْهتَج  ـنـي  متَأفَـال  تَح 
تُبونرص*بِيني كَادلَا يو هِينم وي هذَا الَّذه نم رَأنَا خَي 52-51/الزخرف[﴾َأم[ .  

                                                
     ).9/117(-التفسير- ، القرطبي)2/522(-التفسير-ابن كثير: انظر)1(
، )3/399(- التفسير-، ابن كثير)13/130(-التفسير- ، القرطبي)19/166(- جامع البيان-طبريال:انظر)2(

     ).19/3529(-التفسير- ، كشك)4/209(-التفسير-الماوردي
     )13/130(- التفسير-القرطبي)3(
     ).12/32 (- جامع البيان-الطبري: انظر)4(
  ).27/217 (-التفسير الكبير- ، الرازي)4/136(- التفسير-،ابن كثير)25/92(- جامع البيان-الطبري: انظر)5(
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 ]31/الزخـرف [﴾وقَالُوا لَولَا نُزَل هذَا الْقُرَآن علَى رجٍل من الْقَريتَينِ عظـيمٍ          ﴿:--وكذلك قوله 
ألن القرآن نزل على النَّبي ولم ينزل علـى         ينقل ما كان من كبراء قريش وكيف جحدوا وكذّبوا؛          

   )1(.أحدهم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                
    ).199ص/25ج( -  التحرير والتنوير-ابن عاشور: انظر)1(
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  الخاتمة
الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات، حمداً يليق بعظمته وجالله، الذي مكنني مـن إتمـام هـذا                  

  :البحث على الصورة تلك، والذي كان من نتائجه التي اهتديت إليها
  :أهم النَّتائج:أوالً

ف تفسير النَّاس لما تنقله أدوات االتِّصال  الصامت من شخص آلخر فها هـم               يختل . 1
دها فسروا إشارتها على أنَّهـا  لما أشارت إلى عيسى لينج   --القوم في عهد مريم   
  .--، بينما هي كانت تطلب العون من اهللاستهزاء وسخرية

هاة وفخـر أو تواضـع      ن المالبس التي ترتديها قد تحمل رسائل لآلخرين من مبا         إ . 2
 تبين المطيع لربـه      كذلك وتذلٍل هللا وهذا من خالل نوعها أو لونها أو طولها، وهي          

 .من العاصي

هناك من الحركات واألفعال ما يكون المرء قاصداً بها نقل رسالة ما لآلخرين، وقد               . 3
 .تجد رسائل تتسرب رغماً عنك ودون قصد

رين، فإن االهتمام بالمظهر العام من حيث     إذا كان حسن الخلقة يمكن أن يجذب اآلخ        . 4
         مـسجمال الباطن بالذِّكر واليقـين ي ض ذلك، كذلك فإنينة المباحة يعوالنَّظافة والز

 .وجهك بالبشر والنُّور

 هي من أقوى الضوابط على اإلطالق والتي يمكن أن تـتحكم             اإلسالمية ن العقيدة إ . 5
 . أو الردفي رسائل االتِّصال من حيث القبول

تماماً كما أن االتِّصال الصامت قد يحدث بين أفراد، فإنَّه كذلك قد يكون بين الـدول     . 6
 . خاصة من خالل االستعراضات العسكرية

7 .    تقرير كامل عن الشخص الـذي      امت يمكن أن تحصل على    من خالل االتِّصال الص 
نفـسه باللغـة    عن  ث هو   دد يكون في كثير من األحيان أصدق مما لو تح         أمامك، ق 
 .المنطوقة

ـ        تقد   . 8  قـد يمتـد ليغيـر       اكون رسالة االتِّصال الصامت لمحة قصيرة ولكن تأثيره
 .سلوكيات وعادات

إن األداة الواحدة من أدوات االتِّصال الصامت تختلف إشارتها من موقـف آلخـر،        . 9
 .فقد تحمل إشارتها معنى في موقف لكنّها قد تنقل نقيضه في موقف آخر

 تتآزر أكثر من وسيلة اتصال في الموقف الواحد لبيان معنى ما، تمامـاً كمـا        قد . 10
 .يمكن أن تتناقض

هناك من األشياء التي قد ال يكون لها أي من المعاني، لكن ظهورها في موقـف         . 11
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معين بطريقة معينة هو الذي يربطها في أذهان اآلخرين بمعانٍ ما، ومن ثم تـشتهر    
 .بهذه المعاني

ألفعال والحركات ما هو فطري طبيعي يولد اإلنـسان مـزوداً بالقـدرة      إن من ا   . 12
عليه، كالضحك والمشي والصوت، لكن طريقة ومستوى ظهور هذه األفعـال هـو             

 .الذي يصنع االتِّصال  الصامت بين الناس

  :التَّوصيات: ثانياً
لبـاحثين  لقد وجدت أثناء تناولي لهذا الموضوع أنَّه بحاجة لطـرق أبوابـه مـن قبـل ا                -

المختصين في مجال السنة النبوية؛ وذلك ألن األحاديث النبوية قد تضمنت هذا الموضـوع              
بشكل كبير وموسع، وكذلك الحال في الشعر العربي ألهل اللغة ليسلطوا الضوء لما نـسجه               
شعراء العربية من أبيات تناولت بشكل الفت أدوات االتِّصال الصامت وخاصة مـا تعلـق               

لجسد، وفي توقعي أن ذلك سيعطينا معلومات وبشكل تفصيلي بما يؤسس لنظرية            منها بلغة ا  
  .  إسالمية متكاملة حول االتِّصال الصامت وتأثيراته

، هـو   هالوصية التي أرى لزاماً أن ينتبه لها كل مسلم مهما كان موقعه وحجم مـسؤوليات              -
ليـدخل فـي مـضمون       لالتِّصال الصامت    تالحرص على ضبط هذه األدوات التي عرض      

آل [﴾كُنْتُم خَير ُأمة ُأخْرِجتْ ِللنَّاسِ تَْأمرون بِالْمعروف وتَنْهون عـنِ الْمنْكَـر            ﴿:--قوله
وهذا بال شك يتطلب من المسلم االنتباه للباسه وهيئته وطريقـة كالمـه ومـا               ] 110/عمران

    .يستخدمه من أشياء وطريقة استخدامه لها
ردنا منهج حياة كاملة ملؤها االتزان االنفعالي النفسي، فاتّباع منهج القرآن الكريم في             إذا أ  -

  .توافق األقوال واألفعال هو السبيل لذلك
  

                                                                                     الباحثة
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  فهرس اآليات القرآنية
 الصفحة رقمها اآلية                                   رقمـها السورة

  البقرة سورة
  54  19  ﴾يجعلُون َأصابِعهم في َآذَانهِم من الصواعق حذَر الْموت﴿  2  البقرة
  76  35  ﴿ولَا تَقْربا هذه الشَّجرةَ فَتَكُونَا من الظَّاِلمين﴾  2  البقرة
  67  69  ﴾ةٌ صفْراء فَاقع لَونُها تَسر النَّاظرِينِإنَّه يقُوُل ِإنَّها بقَر﴿  2  البقرة
  36  144  ﴾قَد نَرى تَقَلُّب وجهِك في السماء فَلَنُولِّينَّك قبلَةً تَرضاها﴿  2  البقرة
 عليم فَلَما كُتب علَيهِم الْقتَاُل تَولَّوا ِإلَّا قَليلًا منْهم واللَّه﴿  2  البقرة

ينبِالظَّاِلم﴾  
246  99  

قَالُوا َأنَّى يكُون لَه الْملْك علَينَا ونَحن َأحقُّ بِالْملْك منْه ...﴿  2  البقرة
...﴾  

247  19  

  79  249  ﴾...فَلَما فَصَل طَالُوتُ بِالْجنُود قَاَل ِإن اللَّه مبتَليكُم بِنَهرٍ ﴿  2  البقرة
تَعرِفُهم بِسيماهم لَا يسَألُون النَّاس ِإلْحافًا وما تُنْفقُوا من ﴿  2  البقرة

يملع بِه اللَّه رٍ فَِإنخَي﴾  
273  35  

  آل عمران سورة
ِإن الَّذين كَفَروا وماتُوا وهم كُفَّار فَلَن يقْبَل من َأحدهم ﴿  3  آل عمران

الَْأر ْلءا مبضِ ذَه...﴾  
91  101  

  103  110  ﴾...كُنْتُم خَير ُأمة ُأخْرِجتْ ِللنَّاسِ ﴿  3  آل عمران
  49، 7  119  ﴾...وِإذَا خَلَوا عضوا علَيكُم الَْأنَامَل من الْغَيظ...﴿  3  ال عمران
  ج  159  ﴾َ... ِلنتَ لَهم للَّهٱفَبِما رحمة من ﴿  3  آل عمران
، 93  173  ﴾... ِإن النَّاس قَد جمعوا لَكُمالذين قال لهم الناس﴿  3  آل عمران

96  
  النساء سورة

  78  36  ﴾...وبِالْواِلدينِ ِإحسانًا وبِذي الْقُربى والْيتَامى ... ﴿  4  النساء
  53  43  ﴾...َأو لَامستُم النِّساء...﴿  4  النساء

  المائدة سورة
  51  11  ﴾...ِإذْ هم قَوم َأن يبسطُوا ِإلَيكُم َأيديهم فَكَفَّ َأيديهم عنْكُم﴿  5  ائدةالم

  19  21  ﴾َ...يا قَومِ ادخُلُوا الَْأرض الْمقَدسةَ الَّتي كَتَب اللَّه لَكُم ﴿  5  المائدة
  19  22  ﴾...ا جبارِين قَالُوا يا موسى ِإن فيها قَوم﴿  5  المائدة
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لَِئن بسطْتَ ِإلَي يدك ِلتَقْتُلَني ما َأنَا بِباسط يدي ِإلَيك ﴿  5  المائدة
ِلَأقْتُلَك﴾  

28  51  

51،5  64  ﴾...وقَالَت الْيهود يد اللَّه مغْلُولَةٌ غُلَّتْ َأيديهِم ﴿  5  المائدة
2  

  41  67  ﴾...لرسوُل بلِّغْ ما ُأنْزَِل ِإلَيك من ربك يا َأيها ا﴿  5  المائدة
وِإذَا سمعوا ما ُأنْزَِل ِإلَى الرسوِل تَرى َأعينَهم تَفيض من ﴿  5  المائدة

  ﴾...الدمعِ مما عرفُوا من الْحقِّ
83  42  

جنَّات تَجرِي من تَحتها الَْأنْهار فََأثَابهم اللَّه بِما قَالُوا ...﴿  5  المائدة
  ﴾...خَاِلدين فيها

85  42  

  األنعام سورة                                              
  53  7  ﴾...ولَو نَزلْنَا علَيك كتَابا في قرطَاسٍ فَلَمسوه بَِأيديهِم ﴿  6  األنعام

  األعراف سورة
يا بني َآدم قَد َأنْزلْنَا علَيكُم ِلباسا يوارِي سوَآتكُم ﴿  7  األعراف

  ﴾...ورِيشًا
26  64  

  64  31  ﴾...يا بني َآدم خُذُوا زِينَتَكُم عنْد كُلِّ مسجِد﴿  7  األعراف
  69  32  ﴾...قُْل من حرم زِينَةَ اللَّه الَّتي َأخْرج ِلعباده﴿  7  األعراف
  31  46  ﴾...وعلَى الَْأعراف رِجاٌل يعرِفُون كُلا بِسيماهم ﴿  7  األعراف
  32  48  ﴾...ونَادى َأصحاب الَْأعراف رِجالًا يعرِفُونَهم بِسيماهم ﴿  7  األعراف
 وزادكُم في واذْكُروا ِإذْ جعلَكُم خُلَفَاء من بعد قَومِ نُوحٍ﴿  7  األعراف

  ﴾...الْخَلْق بسطَةً 
69  18  

، 76  116  ﴾... فَلَما َألْقَوا سحروا َأعين النَّاسِ واستَرهبوهم ...﴿  7  األعراف
98  

  األنفال سورة
وَأعدوا لَهم ما استَطَعتُم من قُوة ومن رِباط الْخَيِل ﴿  8  األنفال

ونبهتُركُمودعو اللَّه ودع بِه ...﴾  
60  69 ،

92  
  التوبة سورة

  52    ﴾...ويقْبِضون َأيديهم نَسوا اللَّه فَنَسيهم...﴿  9  التوبة
 وَأعينُهم تَفيض من الدمعِ حزنًا َألَّا يجِدوا ما ...﴿  9  التوبة

قُوننْفي...﴾  
92  42  

  39  127  ﴾...ِإذَا ما ُأنْزِلَتْ سورةٌ نَظَر بعضهم ِإلَى بعضٍ و﴿  9  التوبة
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  يونس سورة
  33  27  ﴾... كََأنَّما ُأغْشيتْ وجوههم قطَعا من اللَّيِل مظْلما...﴿  10  يونس

  هود سورة
  102  27  ﴾...بادي الرْأيِوما نَراك اتَّبعك ِإلَّا الَّذين هم َأراذلُنَا ...﴿  11  هود
ولَما جاءتْ رسلُنَا لُوطًا سيء بِهِم وضاقَ بِهِم ذَرعا وقَاَل ﴿  11  هود

يبصع موذَا يه﴾  
77  12  

  يوسف سورة
لَيحزنُني َأن تَذْهبوا بِه وَأخَافُ َأن يْأكُلَه الذِّْئب قال إنَّه ﴿  12  يوسف

َأنْتُمولُونغَاف نْهع ﴾  
13  72  

  80،93  14  ﴾قَالُوا لَِئن َأكَلَه الذِّْئب ونَحن عصبةٌ ِإنَّا ِإذًا لَخَاسرون﴿  12  يوسف
  42  16  ﴾وجاءوا َأباهم عشَاء يبكُون﴿  12  يوسف
  72  18  ﴾...وجاءوا علَى قَميصه بِدمٍ كَذبٍ...﴿  12  يوسف
اودتْه الَّتي هو في بيتها عن نَفْسه وغَلَّقَت الَْأبواب ور﴿  12  يوسف

تَ لَكيقَالَتْ هو...﴾  
23  96 ،

99  
، 72  25  ﴾...واستَبقَا الْباب وقَدتْ قَميصه من دبرٍ﴿  12  يوسف

73  
 من قُبٍل وشَهِد شَاهد من َأهلها ِإن كَان قَميصه قُد﴿  12  يوسف

 بِينالْكَاذ نم وهقَتْ ودرٍ * فَصبد نم قُد هيصقَم كَان ِإنو
ينقادالص نم وهتْ وفَكَذَب﴾  

26- 
27  

73  

فَلَما رَأى قَميصه قُد من دبرٍ قَاَل ِإنَّه من كَيدكُن ِإن ﴿  12  يوسف
يمظع كُندكَي﴾  

28  73  

﴿وقَاَل نسوةٌ في الْمدينَة امرَأةُ الْعزِيزِ تُراوِد فَتَاها عن   12  يوسف
هنَفْس...﴾  

30  5،12 ،
91،  

 92  
فَلَما سمعتْ بِمكْرِهن َأرسلَتْ ِإلَيهِن وَأعتَدتْ لَهن متَّكًَأ ﴿  12  يوسف

...﴾  
31  5،12،  

101  
  31  31  ﴾ن حاشَ ِللَّه ما هذَا بشَرا ِإن هذَا ِإلَّا ملَك كَرِيموقُلْ...﴿  12  يوسف
قَاَل ما خَطْبكُن ِإذْ راودتُن يوسفَ عن نَفْسه قُلْن حاشَ ِللَّه ﴿  12  يوسف

وءس نم هلَينَا عملا عم﴾  
51  31  

  79  54تَخْلصه ِلنَفْسي فَلَما كَلَّمه قَاَل وقَاَل الْملك اْئتُوني بِه َأس﴿  12  يوسف
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ينَأم ينكنَا ميلَد موالْي ِإنَّك﴾  
وقَاَل يا بني لَا تَدخُلُوا من بابٍ واحد وادخُلُوا من َأبوابٍ ﴿  12  يوسف

قَةتَفَرم...﴾  
67  80  

سكُم َأمرا فَصبر جميٌل واللَّه قَاَل بْل سولَتْ لَكُم َأنْفُ﴿  12  يوسف
فُونا تَصلَى مع انتَعسالْم﴾  

83  42 ، 
72  

  42  84  ﴾وابيضتْ عينَاه من الْحزنِ فَهو كَظيم...﴿  12  يوسف
اذْهبوا بِقَميصي هذَا فََألْقُوه علَى وجه َأبِي يْأت ...﴿  12  يوسف

  ﴾بصيرا
93  72، 

73  
  99  96  ﴾فَلَما َأن جاء الْبشير َألْقَاه علَى وجهِه فَارتَد بصيرا﴿  12  يوسف

  إبراهيم سورة
  54  9  ﴾...فَردوا َأيديهم في َأفْواههِم... ﴿  14  إبراهيم
  86  22  ﴾...ما َأنَا بِمصرِخكُم وما َأنْتُم بِمصرِخي...﴿  14  إبراهيم
  44  42  ﴾ِإنَّما يَؤخِّرهم ِليومٍ تَشْخَص فيه الَْأبصار﴿  14  إبراهيم
مهطعين مقْنعي رءوسهِم لَا يرتَد ِإلَيهِم طَرفُهم وَأفِْئدتُهم ﴿  14  إبراهيم

اءوه...﴾  
43  26،44

،57  

  67  50  ﴾...سرابِيلُهم من قَطرانٍ...﴿  14  إبراهيم
  النحل سورة

  33  58  ﴾وِإذَا بشِّر َأحدهم بِالُْأنْثَى ظَلَّ وجهه مسودا وهو كَظيم﴿  16  النحل
  78  90  ﴾...ِإن اللَّه يْأمر بِالْعدِل والِْإحسانِ وِإيتَاء ذي الْقُربى﴿  16  النحل

  اإلسراء سورة
  29  7  ﴾... وعد الَْآخرة ِليسوءوا وجوهكُمفَِإذَا جاء...﴿  17  اإلسراء
  78  26  ﴾...وَآت ذَا الْقُربى حقَّه﴿  17  اإلسراء
ولَا تَجعْل يدك مغْلُولَةً ِإلَى عنُقك ولَا تَبسطْها كُلَّ الْبسط ﴿  17  اإلسراء

  ﴾فَتَقْعد ملُوما محسورا
29  51،

52  
ولَا تَمشِ في الَْأرضِ مرحا ِإنَّك لَن تَخْرِقَ الَْأرض ولَن ﴿  17  اإلسراء

  ﴾تَبلُغَ الْجِباَل طُولًا
37  59  

  الكهف سورة
َأيقَاظًا وهم رقُود ونُقَلِّبهم ذَاتَ الْيمينِ وذَاتَ ﴿وتَحسبهم   18  الكهف

  ﴾...الشِّماِل 
18  21،22  
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ِلك بعثْنَاهم ِليتَساءلُوا بينَهم قَاَل قَاِئٌل منْهم كَم لَبِثْتُم وكَذَ﴿  18  الكهف
...﴾  

19  21  

يحلَّون فيها من َأساوِر من ذَهبٍ ويلْبسون ثيابا خُضرا ﴿  18  الكهف
قرتَبِإسسٍ ونْدس نم...﴾  

31  66،67
،68  

  55  35  ﴾...ن تَبِيد هذه َأبداما َأظُن َأ...﴿  18  الكهف
  55  42  ﴾...وُأحيطَ بِثَمرِه فََأصبح يقَلِّب كَفَّيه علَى ما َأنْفَقَ فيها...﴿  18  الكهف
ولَم تَكُن لَه فَئةٌ ينْصرونَه من دونِ اللَّه وما كَان ﴿  18  الكهف

  ﴾منْتَصرا
43  55  

  مريم سورة
فَخَرج علَى قَومه من الْمحرابِ فََأوحى ِإلَيهِم َأن سبحوا ﴿  19  مريم

  ﴾بكْرةً وعشيا
11  53  

فَاتَّخَذَتْ من دونهِم حجابا فََأرسلْنَا ِإلَيها روحنَا فَتَمثََّل لَها ﴿  19  مريم
  ﴾حمنِ منْك ِإن كُنْتَ تَقياقَالَتْ ِإنِّي َأعوذُ بِالر* بشَرا سوِيا 

17-
18  

96  

فَاتَّخَذَتْ من دونهِم حجابا فََأرسلْنَا ِإلَيها روحنَا فَتَمثََّل لَها ﴿  19  مريم
  ﴾بشَرا سوِيا

17  15 ،
96  

  52، 7  29  ﴾يافََأشَارتْ ِإلَيه قَالُوا كَيفَ نُكَلِّم من كَان في الْمهد صبِ﴿  19  مريم
  78  52  ﴾...وقَربنَاه نَجِيا...﴿  19  مريم

  طه سورة
-27  ﴾يفْقَهوا قَوِلي*واحلُْل عقْدةً من ِلساني﴿  20  طه

28  
88  

  15  39  ﴾...وَألْقَيتُ علَيك محبةً منِّي وِلتُصنَع علَى عيني...﴿  20  طه
  58  84  ﴾ك رب ِلتَرضىوعجِلْتُ ِإلَي...﴿  20  طه
  83  108  ﴾وخَشَعت الَْأصواتُ ِللرحمنِ فَلَا تَسمع ِإلَّا همسا...﴿  20  طه

  األنبياء سورة
  76  61  ﴾قَالُوا فَْأتُوا بِه علَى َأعينِ النَّاسِ لَعلَّهم يشْهدون...﴿  21  األنبياء
  52  63  ﴾...ه كَبِيرهم هذَاقَاَل بْل فَعلَ...﴿  21  األنبياء
ثُم نُكسوا * فَرجعوا ِإلَى َأنْفُسهِم فَقَالُوا ِإنَّكُم َأنْتُم الظَّاِلمون ﴿  21  األنبياء

قُوننْطي ُؤلَاءا هتَ مملع لَقَد هِموسءلَى رع﴾  
64،65  52  

  53  68  ﴾تَكُم ِإن كُنْتُم فَاعلينقَالُوا حرقُوه وانْصروا َآِله﴿  21  األنبياء
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  44  97  ﴾...فَِإذَا هي شَاخصةٌ َأبصار الَّذين كَفَروا...﴿  21  األنبياء
  الحج سورة

ثَاني عطْفه ِليضلَّ عن سبِيِل اللَّه لَه في الدنْيا خزي ﴿  22  الحج
  ﴾حرِيقونُذيقُه يوم الْقيامة عذَاب الْ

9  27  

  النور سورة
  75  2  ﴾...الزانيةُ والزاني فَاجلدوا كُلَّ واحد منْهما مَئةَ جلْدة ﴿  24  النور
، 44  30  ﴾...قُْل ِللْمْؤمنين يغُضوا من َأبصارِهم﴿  24  النور

100  
،د  31  ﴾...ارِهنوقُْل ِللْمْؤمنَات يغْضضن من َأبص﴿  24  النور

44،58،9
1 ،100  

  الفرقان سورة
ويوم يعض الظَّاِلم علَى يديه يقُوُل يا لَيتَني اتَّخَذْتُ مع ﴿  25  الفرقان

  ﴾الرسوِل سبِيلًا
27  7 ،49  

  58  63  ﴾...وعباد الرحمنِ الَّذين يمشُون علَى الَْأرضِ هونًا﴿  25  الفرقان
  النمل سورة

﴿وحشر ِلسلَيمان جنُوده من الْجِن والِْإنْسِ والطَّيرِ فَهم   27  النمل
ونعوزي﴾  

17  91  

  48  19  ﴾...فَتَبسم ضاحكًا من قَوِلها﴿  27  النمل
،5،74  35  ﴾ع الْمرسلُونوِإنِّي مرسلَةٌ ِإلَيهِم بِهدية فَنَاظرةٌ بِم يرجِ﴿  27  النمل

102 
  97  36  ﴾...فَلَما جاء سلَيمان قَاَل َأتُمدونَنِ بِماٍل ﴿  27  النمل

  القصص سورة
وقَالَت امرَأةُ فرعون قُرةُ عينٍ ِلي ولَك لَا تَقْتُلُوه عسى َأن ﴿  28  القصص

ا ولَدو ذَهنَتَّخ نَا َأونْفَعيونرشْعلَا ي مه﴾  
9  15  

فَاستَغَاثَه الَّذي من شيعته علَى الَّذي من عدوه فَوكَزه ﴿  28  القصص
هلَيى عى فَقَضوسم...﴾  

15  18  

  19  23  ﴾قَالَتَا لَا نَسقي حتَّى يصدر الرعاء وَأبونَا شَيخٌ كَبِير...﴿  28  القصص
  59  25  ﴾...فَجاءتْه ِإحداهما تَمشي علَى استحياء...﴿  28  القصص
  18  26قَالَتْ ِإحداهما يا َأبت استَْأجِره ِإن خَير منِ استَْأجرتَ ﴿  28  القصص
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ينالَْأم الْقَوِي﴾  
  2  51  ﴾ولَقَد وصلْنَا لَهم الْقَوَل لَعلَّهم يتَذَكَّرون﴿  28  القصص
   65،97  79  ﴾...فَخَرج علَى قَومه في زِينَته ﴿  28  القصص

وقَاَل الَّذين ُأوتُوا الْعلْم ويلَكُم ثَواب اللَّه خَير ِلمن َآمن ﴿  28  القصص
ونابِرا ِإلَّا الصلَقَّاهلَا يا واِلحَل صمعو﴾  

80  97  

  الروم سورة
من َآياته َأن خَلَقَ لَكُم من َأنْفُسكُم َأزواجا ِلتَسكُنُوا ِإلَيها و﴿  30  الروم

  ﴾...وجعَل بينَكُم مودةً ورحمةً
21  53  

  لقمان سورة
   34،59  18  ﴾... وال تمش في األرض مرحاًولَا تُصعر خَدك ِللنَّاسِ﴿  31  لقمان

 صوتك ِإن َأنْكَر الَْأصوات لَصوتُ واغْضض من﴿  31  لقمان
  ﴾الْحميرِ

19  84  

  السجدة سورة
، 25  12  ﴾...ولَو تَرى ِإذ الْمجرِمون نَاكسو رءوسهِم عنْد ربهِم﴿  32  السجدة

98  
  األحزاب سورة

ك تَدور َأعينُهم فَِإذَا جاء الْخَوفُ رَأيتَهم ينْظُرون ِإلَي﴿  33  األحزاب
توالْم نم هلَيغْشَى عي يكَالَّذ...﴾  

19  43 ،
102  

، 87  32  ﴾... فَلَا تَخْضعن بِالْقَوِل فَيطْمع الَّذي في قَلْبِه مرض...﴿  33  األحزاب
91،98  

 بِهِن من َأزواجٍ لَا يحلُّ لَك النِّساء من بعد ولَا َأن تَبدَل﴿  33  األحزاب
 ننُهسح كبجَأع لَوو...﴾  

52  16  

وِإذَا سَألْتُموهن متَاعا فَاسَألُوهن من وراء حجابٍ ذَِلكُم ﴿  33  األحزاب
قُلُوبِهِنو ِلقُلُوبِكُم رَأطْه﴾  

53  99  

ك وبنَاتك ونساء الْمْؤمنين يدنين يا َأيها النَّبِي قُْل ِلَأزواجِ﴿  33  األحزاب
 لَابِيبِهِنج نم هِنلَيع...﴾  

59  64  

  سبأ سورة
فَلَما قَضينَا علَيه الْموتَ ما دلَّهم علَى موته ِإلَّا دابةُ ﴿  34  سبأ

 َأتَهنْسضِ تَْأكُُل مالَْأر...﴾  
  22د،  14

  فاطر سورة
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وهم يصطَرِخُون فيها ربنَا َأخْرِجنَا نَعمْل صاِلحا غَير ﴿  35  طرفا
  ﴾...الَّذي كُنَّا نَعمُل

37  86   

  يس سورة
  57  20  ﴾...وجاء من َأقْصى الْمدينَة رجٌل يسعى﴿  36  يس
يديهِم وتَشْهد َأرجلُهم  نَخْتم علَٰى َأفْواههِم وتُكَلِّمنَآ َألْيومٱ﴿  36  يس

ونبكْسا كَانُواْ يبِم﴾  
  ج  65

  الزمر سورة
ويوم الْقيامة تَرى الَّذين كَذَبوا علَى اللَّه وجوههم ﴿  39  الزمر

  ﴾...مسودةٌ
60  33  

  الزخرف سورة
حمنِ مثَلًا ظَلَّ وجهه وِإذَا بشِّر َأحدهم بِما ضرب ِللر﴿  43  الزخرف

يمكَظ وها ودوسم﴾  
17  33  

وقَالُوا لَولَا نُزَل هذَا الْقُرَآن علَى رجٍل من الْقَريتَينِ ﴿  43  الزخرف
  ﴾عظيمٍ

31  103  

  48  47  ﴾فَلَما جاءهم بَِآياتنَا ِإذَا هم منْها يضحكُون﴿  43  الزخرف
ونَادى فرعون في قَومه قَاَل يا قَومِ َألَيس ِلي ملْك مصر ﴿  43  رفالزخ

ونرصي َأفَال تُبتتَح نرِي متَج اراألنْه هذهو* رَأنَا خَي َأم
بِيني كَادلَا يو هِينم وي هذَا الَّذه نم﴾  

51-
52  

102  

98،10  54  ﴾ومه فََأطَاعوه ِإنَّهم كَانُوا قَوما فَاسقينفَاستَخَفَّ قَ...﴿  43  الزخرف
1  

  محمد سورة
 رَأيتَ الَّذين في قُلُوبِهِم مرض ينْظُرون ِإلَيك نَظَر ...﴿  47  محمد

توالْم نم هلَيع يغْشالْم﴾  
20  43،93

،99  

  43  21  ﴾...ا عزم الَْأمر فَلَو صدقُوا اللَّهطَاعةٌ وقَوٌل معروفٌ فَِإذَ﴿  47  محمد
  الفتح سورة

  76  18  ﴾...لَقَد رضي اللَّه عنِ الْمْؤمنين ِإذْ يبايعونَك تَحتَ﴿  48  الفتح
  30،59  29  ﴾...محمد رسوُل اللَّه والَّذين معه َأشداء علَى الْكُفَّار﴿  48  الفتح

  الحجرات رةسو
يا َأيها الَّذين َآمنُوا لَا تَرفَعوا َأصواتَكُم فَوقَ صوت النَّبِي ﴿  49  الحجرات

...﴾  
2  84 ،

86  
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ِإن الَّذين يغُضون َأصواتَهم عنْد رسوِل اللَّه ُأولَِئك الَّذين ﴿  49  الحجرات
  ﴾قْوى لَهم مغْفرةٌ وَأجر عظيمامتَحن اللَّه قُلُوبهم ِللتَّ

3  84  

  الذاريات سورة
  55  29  ﴾فَصكَّتْ وجهها وقَالَتْ عجوز عقيم...﴿  51  الذاريات
  48  29  ﴾...وامرَأتُه قَاِئمةٌ فَضحكَتْ فَبشَّرنَاها بِِإسحاقَ...﴿  51  الذاريات
  55  30  ﴾ قَاَل ربك ِإنَّه هو الْحكيم الْعليمقَالُوا كَذَِلك...﴿  51  الذاريات

  النجم سورة
  49  43  ﴾وَأنَّه هو َأضحك وَأبكَى﴿  53  النجم

  القمر سورة
  57  8  ﴾مهطعين ِإلَى الداعِ يقُوُل الْكَافرون هذَا يوم عسر﴿  54  القمر

  الرحمن سورة
  31  41  ﴾مجرِمون بِسيماهم فَيْؤخَذُ بِالنَّواصي والَْأقْدامِيعرفُ الْ﴿  55  الرحمن
  44  56  ﴾...فيهِن قَاصراتُ الطَّرف﴿  55  الرحمن
  67  64  ﴾مدهامتَانِ﴿  55  الرحمن

  المجادلة سورة
ِلما نُهوا َألَم تَر ِإلَى الَّذين نُهوا عنِ النَّجوى ثُم يعودون ﴿  58  المجادلة

 نْهع...﴾  
8  84  

  85  10  ﴾...ِإنَّما النَّجوى من الشَّيطَانِ ِليحزن الَّذين َآمنُوا﴿  58  المجادلة
  الحشر سورة

  92  2  ﴾...﴿وقَذَفَ في قُلُوبِهِم الرعب يخْرِبون بيوتَهم بَِأيديهِم  59  الحشر
  23  13  ﴾... رهبةً في صدورِهم من اللَّه لََأنْتُم َأشَد﴿  59  الحشر

  الصف سورة
  7  3-2  ﴾...يا َأيها الَّذين َآمنُوا ِلم تَقُولُون ما لَا تَفْعلُون﴿  61  الصف

  المنافقون سورة
  17،43  4  ﴾...وِإذَا رَأيتَهم تُعجِبك َأجسامهم﴿  63  المنافقون
ذَا قيَل لَهم تَعالَوا يستَغْفر لَكُم رسوُل اللَّه لَووا رءوسهم وِإ﴿  63  المنافقون

...﴾  
5  27  

  التحريم سورة
  20  6  ﴾ ...علَيها ملَاِئكَةٌ غلَاظٌ شداد لَا يعصون اللَّه ما َأمرهم﴿  66  التحريم
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  القلم سورة
كَفَروا لَيزِلقُونَك بَِأبصارِهم لَما سمعوا وِإن يكَاد الَّذين ﴿  68  القلم

الذِّكْر...﴾  
51  39  

  المعارج سورة
عنِ الْيمينِ وعنِ الشِّماِل *فَماِل الَّذين كَفَروا قبلَك مهطعين﴿  70  المعارج

زِينع﴾  
36-
37  

79  

لَّةٌ ذَِلك الْيوم الَّذي كَانُوا خَاشعةً َأبصارهم تَرهقُهم ذ﴿  70  المعارج
وندوعي﴾  

44  44  

  نوح سورة
وِإنِّي كُلَّما دعوتُهم ِلتَغْفر لَهم جعلُوا َأصابِعهم في ﴿  71  نوح

هِمَآذَان...﴾  
7  7 ،54  

  المدثر سورة
22  ﴾ثُم عبس وبسر*ثُم نَظَر﴿  74  المدثر

21- 
34 ،
99  

  القيامة سورة
  32  22  ﴾وجوه يومِئذ نَاضرةٌ﴿  75  القيامة

  اإلنسان سورة
  33  10  ﴾ِإنَّا نَخَافُ من ربنَا يوما عبوسا قَمطَرِيرا﴿  76  اإلنسان
  68  21  ﴾...وحلُّوا َأساوِر من فضة...﴿  76  اإلنسان

  النازعات سورة
-23  ﴾فَقَاَل َأنَا ربكُم الَْأعلَى* فَحشَر فَنَادى ﴿  79  النازعات

24  
76  

  عبس سورة
  6،34  2-1  ﴾عبس وتَولَّى َأن جاءه الَْأعمى﴿  80  عبس
  32  38  ﴾وجوه يومِئذ مسفرةٌ﴿  80  عبس

  المطففين سورة
  33  24  ﴾تَعرِفُ في وجوههِم نَضرةَ النَّعيمِ﴿  83  المطففين
  48  29  ﴾ِإن الَّذين َأجرموا كَانُوا من الَّذين َآمنُوا يضحكُون﴿  83  المطففين
  40  30  ﴾وِإذَا مروا بِهِم يتَغَامزون﴿  83  المطففين
40،4-34علَى الَْأراِئك *فَالْيوم الَّذين َآمنُوا من الْكُفَّارِ يضحكُون﴿  83  المطففين
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وننْظُري*بْل ثُوهلُونفْعا كَانُوا يم 9  36  ﴾ الْكُفَّار  
  التين سورة

  17  4  ﴾لَقَد خَلَقْنَا الِْإنْسان في َأحسنِ تَقْوِيمٍ﴿  95  التين
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divided into:  
• Artificial symbols embodied in clothes, ---- the power of 
army.  
• Advertising symbols represented in the shirt and present.      
• Circumstantial symbols which is clear from the (distance, 
river, and the way of appearance).         
• Beyond language; concerning lowering and raising the voice , 
weakness in speech, the level of sound clarity.          

    These tools which presented clearly in the verses of the Holly Qura’an, 
with what it carry from meaning, affect the thought and behavior of 
 people. And it has specifications that prevent or reduce the size of 
influence on others, and from these specifications; the necklace, the law, 
the psychological situation, intention, spontaneity and the social status. 
Taking into consideration that the silent communication has levels 
regarding the social status and the degree of relativity and so on.  
   
   From the results of this Qura'anic study is that the Muslim has no 
contradiction between the language of oral communication and the 
language of silent communication, despite the disbeliever or hypocrite. And 
that in spite of the man's care, yet through the silent communication, 
several messages (that he try hardly to   hide) may infiltrate from him.  
 The silent communication is not restricted on individual and small groups, 
but also it may extend to reach the countries' level. And that the one tool of 
silent communication may carry a sign of the meaning or its opposite 
according to the way or method of use and situation, and that the TOSC. 
(Tools of silent communication) may consolidate and support each other 
and approve the same meaning and may contradict .  
    Accordingly , it is important to note that from the recommendations of 
this study is that Muslim , whatever be his situation , he is an agitator and 
he has to monitor properly what he has from these tools of silent 
communication in order to worth and deserve this description of "the best 
nation that brought to people " through the care of his general appearance , 
the way he talks and the things he uses to deal with people . And in order to 
reach to integral and perfect Islamic theory about silent communication, we 
have to trace this subject throughout the '" Al Hadeeth Al Nabawi and what 
the Arab poetry delivered.  
   



 

 

The silent communication 
                       
     Each human of us live in a mid of a society and has relations and 
contacts with the others. These communications happens through common 
language for understanding. However, many may be in a situation in which 
he hears a talk or a speech of somebody, but he is not convinced with it . 
On the other hand, he may hear other person's talk and believe it quickly.  
      So what are the reasons that make people believe someone and 
disbelieve the other ?  
     
 There is another language accompanied the speech of the talking person 
and this is what decides your belief or not . This language presented clear 
in your facial expressions, your hand and eyes movements, the accent of 
your voice. It carry to you the reality of this man who stands in front of you 
even if he is  a tactful talkative.  
And it happens also that you may be attracted to a person not to another as 
soon as you see him, and even before he speaks and this is related to his 
general appearance     That is to say, his shape, his clothes ,  beauty and 
ornaments . This is called the silent communication ( contact ) The Holly 
Qura'an talked about it and showed the range (extent ) of its effect on the 
others and how was the reaction of the other on such messages that get 
from  ( emerged ) the person who uses these tools and methods whether 
intentionally or spontanually.    
   
         In this study, the say is about the silent communication and its effect 
and influence on others on the light of the Holly Qura'an . This study 
considers a group of silent communication tools (SCOT) that represented in 
the body features:  
1- The shape of the body regarding the beauty, strength, and prestige.   
2- The head movement and adjustment.  
3- Face expressions.  
4- Eyes movement and expression.  
5- Mouth movement.  
6- Hand and feet movement and status.  
    All this is regarding the first part of the study.  
   
          As concerning the second part , it deals with another group of the 
silent communication tools, and it represents a group of symbols that have 
a strong effect on the others as the Holly Qura'an has showed . And it is 


