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 اإلهـــــــــداء
 إلى من عرشه في السماء

 .............................. هللا )جل جالله(.إلى من يخشاه من عباده العلماء
 الهدى وبريق الحقإلى نور 

 إلى شرفنا العظيم ومثلنا األعلى.................محمد صلى هللا عليه وسلم
 

 إلى من تشتاق العين لرؤيتهم في كل لحظة
 إلى عنوان وجودنا ونبراس حياتنا............ أبي وأمي

أستاذنا القدير  إلىثم  .......تكرم علّينا بسخاءإلى كل من علمنا األلف والياء و 
 الدكتور حسن عبد الرحمن البرميل زاده هللا رفعة وشأنا

 
 إلى كل من تمنى لنا الخير ووقف إلى جانبا ولو بكلمة حتى نخطي صعاب الدرب

 دميانا وحبيبة ومحمد وقدس وعبد المؤمن إلى زوجتي أنا طارق مستوعب همي وأبنائي
 رسالة الخالدينإلى شهداء القدس وفلسطين وامتنا العربية واإلسالمية منذ بدء 

لى كل مؤمن يحب أن تعيش البشرية   منهج ربها تبارك وتعالىبوا 
 

 نهديهم جميعا هذا العمل المتواضع آملين من هللا رب األرباب أن يكون في ميزان حسناتنا
 

 شكر وثناء
الحمد هلل تبارك وتعالى على ما تفضل به علّينا من خير وعلى ما من به علّينا من التوفيق 

وأن  ،سائلين هللا عز وجل أن يجعله علمًا نافعًا وعماًل صالحًا متقبالً  ،والتيسير إلتمام هذا البحث
ال يشكر هللا )) :كما قال رسول هللا  ،من شكر هللا تعالى أيضًا إسداء الشكر لمن يستحق الشكر

 رواه الترمذي وأبو داود وقيل حديث حسن صحيح.(( من ال يشكر الناس



 

 

الذي كان مشرفًا لألستاذ الفاضل الدكتور حسن عبد الرحمن البرميل  بالشكر الجزيل والتقدير لذلك نتقدم
على بحثنا فقدم لنا العون والمساعدة في أنجاز هذا البحث وأعطانا مجموعة من اإلرشادات 

 والنصائح داعين هللا إن يحفظه ويجزيه عنا خير الجزاء.

دم لنا النصح أو العون أو الخالص لكل من تتلمذنا على يده أو قونتوجه بالشكر الوافر واالمتنان 
 ،نجاز هذا البحث من قريب أو بعيد وممن عرفنا ومن لم نعرف في جامعتنا الحبيبةإساهم ب

 سائلين هللا العلي الكريم لهم التوفيق والسداد وجميل العافية وحسن الجزاء.

 ويبارك في أوقاتهم ونسأل هللا عز وجل أن يضاعف لهم الحسنات جميعاً 

 وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 والحمد هلل رب العالمين

 

 الطالبان                                                                                  

 طارق غنيمات & غادة نوفل

 فهرس المحتويات 

 رقم الصفحة الموضوع 

 2 اإلهداء 

 3 الشكر والتقدير 

 4 فهرس المحتويات 

 6 والتمهيدالمقدمة 

 9 مشكلة الدراسة

 9 أسئلة الدراسة



 

 

 9 أهمية الدراسة

 9 أهداف الدراسة 

 10 منهجية الدراسة 

 11 (تعريف بسورة النور) األولالفصل 

 11 أسماء سورة النور وسبب تسميتها بالنور 

 12 عدد آيات السورة الكريمة 

 13 تاريخ وأوقات النزول

 15 ترتيب سورة النور

 16 خصائص سورة النور

 18 مناسبات نزول آيات سورة النور

 20 محور سورة النور وموضوعاتها وأهدافها 
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 28 القيم التربوية واألخالق الفاضلة التي أمرت بها السورة 

 34 األخالق األسرية واالجتماعية 

 43 القضايا االجتماعية واألسرية التي عالجتها السورة 

 46 األساليب والوسائط التربوية واالجتماعية المستوحاة من السورة 

 56 (لألسرة المسلمةخالصة وتوصيات مستمدة من السورة الفصل الثالث )



 

 

 58 تنور المجتمع منبعها السورة الكريمة  آداب 

 61 المصادر والمراجع

 
 ةــــــالمقدم

وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم  ،والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين ،الحمُد هلل رب العالمين
 الدين. 

 د:ــــــــوبع

سرة ، والغرض منها صون اإلنسان عن الخطأ ومن ثم حماية األا عظمى وحكما بليغة وآدابا عاليةكتابه العظيم وصايفي  ذكر هللا 
من التجاوز عليها ، لقد اعتنى اإلسالم باألسرة اعتناء بالغا فأحاط األسرة بسياج منيع ومنع اآلخرين والمجتمع من الشرور واألخطار

. فيجد في المجتمع عمت الفضيلة وانتشرت ر بجملة من تلك اآلداب االجتماعية التي إذا توفرتفجاءت سورة النو  أو مساسها بسوء،
المهتم بالقضايا االجتماعية ما للمجتمع من مكانة ودور كبير على الحياة اليومية المتنوعة. ومن هنا نالحظ حرص القرآن الكريم 

، ومن ثم العالج ون سببا لمشكلة من جهة، والسعي إلى إيجاد حلول أوليةى ما قد يكالشديد على بناء مجتمع قويم، ولفت األنظار إل
 .للقضايا االجتماعية

في التربية في سائر ميادين ، ومن كان له مسحة عقل أن القرآن الكريم له منهجًا واضحًا وسنن على صاحب بصيرة ال يخفىف
هذه النماذج والتوجيهات التربوية التي تضّمنها كتاب هللا تعالى فهذه السورة المباركة اشتملت على أسس  ىحدالحياة، وسورة النور إ

 في التربية للفرد والمجتمع واألّمة.

ألهمية تلك التوجيهات ودورها الفاعل في تهذيب نفوس المجتمع؛ رأينا ضرورة تسليط الضوء على هذه التوجيهات ليكون  ونظرا  
 بّينه من دينه وعالقته مع خالقه العظيم ورسوله الكريم ومع إخوانه المسلمين. المسلم على

ُد ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن َفْيُروٍز، ثنا ثنا ،َأُبو اْلَقاِسِم ِعيَسى )حديث مرفوع( أنبا) : الرسول محمد وقال ِد ْبِن  َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ َيْحَيى ْبُن ُمَحمَّ
َكنِ  ِد ْبِن اْلُمْنَكِدرِ  َعنْ  ،َعْبِد َربِِّه ْبِن َسِعيدٍ  َعنْ  ،ُمَباَرُك ْبُن َفَضاَلةَ  ثنا ،ِحبَّانُ  ثنا ،السَّ ُ َعْنهُ  ،َجاِبِر ْبِن َعْبِد ّللاَِّ  َعنْ  ،ُمَحمَّ  :َقالَ  ،َرِضَي ّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ِ َصلَّى ّللاَّ نَّ َأْبَغَضُكْم ِإَليَّ َوَأْبَعَدُكْم  ،َأْقَرِبُكْم ِمنِّي َمْجِلًسا َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْحَسُنُكْم َأْخالًقا" ِإنَّ ِمْن َأَحبُِّكْم ِإَليَّ وَ  :َقاَل َرُسوُل ّللاَّ َواِ 
ُقوَن " َقاُلوا ُقونَ  ،َيا َرُسوَل ّللاَِّ  :ِمنِّي َمْجِلًسا َيْوَم اْلِقَياَمِة الثَّْرَثاُروَن اْلُمَتَشدِّ  ." اْلُمَتَكبُِّروَن " :َقالَ  ؟َقْد َعِلْمَنا الثَّْرَثاُروَن َما اْلُمَتَشدِّ

للفوز عليها  والمواظبة هابعلى التخلق  هاعوديو  ليروض بها المسلم نفسهواألخالق الفاضلة تكتسب بالرياضة والتعويد والمواظبة 
 :وأهم هذه األخالق ،برضا هللا والجنة



 

 

 .على الطاعات وفعل الخيرات بال ملل وال ضجر النفس حبس وهو الصبر -1
 والغلظة بالعطف والرحمة واللين  الجفاء ومقابلة ىبالحسن ومقابلتها من كلمة يسمعه المسلم ما عنالصفح واألعراض  -2

اَها ِإالَّ ُذو َحظ ٍّ َعِظيمٍّ ): قال تعالى اَها ِإالَّ الَِّذيَن َصَبُروا َوَما ُيَلقَّ  .(35اآلية  :سورة فصلت) (َوَما ُيَلقَّ

 .الحياء واالحتشام - 3
َق ِباْلُحْسَنى َفَأمَّا َمن َأْعَطى َواتََّقى (قال تعالى: السخاء بدون تبذير -4 ُرُه ِلْلُيْسَرى  َوَصدَّ  (7- 5اآليات  :سورة الليل)) َفَسُنَيسِ 
 .التصدق – 5
اَر َواإِليَماَن ِمن َقْبِلِهْم ُيِحبُّوَن َمْن َهاَجَر ِإَلْيِهْم ) قال تعالى: على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ؤثرون وي اإليثار -6 ُؤوا الدَّ َوالَِّذيَن َتَبوَّ

ا ُأوُتوا َوُيْؤِثُروَن َعَلى َأنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة َوَمن يُ  مَّ  (وَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ وَق ُشحَّ َنْفِسِه َفأُ َوال َيِجُدوَن ِفي ُصُدوِرِهْم َحاَجًة مِّ
 .(9اآلية  سورة الحشر)
َثَنا:قال  ،الصمت -7 ِ ْبُن ُمَحمَّدٍ  )حديث مرفوع( َحدَّ َثَنا ،َعْبُد ّللاَّ َثَنا ،اْبُن َمْهِديٍّ  َحدَّ َأِبي  َعنْ  ،َأِبي َصاِلحٍ  َعنْ  ،َأِبي َحِصينٍ  َعنْ  ،ُسْفَيانُ  َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقالَ  ،ُهَرْيَرةَ  ِ َواْلَيْوِم اآْلِخِر َفاَل ُيْؤِذ َجاَرهُ  :َعِن النَِّبيِّ َصلَّى ّللاَّ ِ َواْلَيْوِم اآْلِخِر َفْلُيْكِرْم َضْيَفهُ  ،" َمْن َكاَن ُيْؤِمُن ِباَّللَّ  ،َوَمْن َكاَن ُيْؤِمُن ِباَّللَّ

ِ َواْلَيْوِم اآْلِخِر َفْلَيُقْل َخْيًرا َأْو ِلَيْصُمْت " ِ َوَرُسوِلِه َوَتْعَمْل ) :في سورة األحزاب تعالى ولهوق .َوَمْن َكاَن ُيْؤِمُن ِباَّللَّ َوَمن َيْقُنْت ِمنُكنَّ ّلِلَّ
َتْيِن واعتدنا َلَها ِرْزق ا َكِريم ا ا نُّْؤِتَها َأْجَرَها َمرَّ َساء ِإِن اتََّقْيُتنَّ َفال َتْخَضْعَن ِباْلَقْوِل َفَيْطَمَع َيا نِ  َصاِلح  َن النِ  َساء النَِّبيِ  َلْسُتنَّ َكَأَحدٍّ مِ 

ْعُروف ا  .(32-31اآلية  النور)(الَِّذي ِفي َقْلِبِه َمَرٌض َوُقْلَن َقْوال مَّ

 بأن ما يجري من هذا الكون من حوادث إنما هو بقضاء هللا وقدره. إيمانه العميق باهلل ويقينه عن غيره المسلمابرز ما يميز  وأن

 :(طار النظري للبحثاإل) ثالثة فصول رئيسية في باإلضافة الى المقدمة والتمهيد البحثهذا  جعلناولقد 

 .التعريف بسورة النور –الفصل االول  -1

 التربية الخلقية واالجتماعية في سورة النور. - الفصل الثاني -2

 .الخاتمة -3

 التعريف بعنوان البحث من خالل التعريف بالسورة لغة واصطالحًا. والمقدمة في التمهيد تناولنا

 التعريف بسورة النور من حيث أسمها وسبب نزولها وعدد آياتها ومكان نزولها وترتيبها من حيث  تناولناالفصل األول  ففي
إلى محورها وأهدافها نا وذكرت أيضًا مناسبات السورة وتطرق ،إلى خصائص سورة النور وما تميزت به ناالنزول وكذلك أشر 

 ومقاصدها.

 األساليب التربوية واألخالقية من خالل سورة النور وما هي األخالق الذميمة التي حذرت منها السورة  بينا وفي الفصل الثاني
 واألخالق الفاضلة التي أوصت بها السورة.



 

 

  إلى أهم معالم ومرتكزات المنهج التربوي المستوحاة من السورة كالطرق التربوية العامة اإلرشادية  نافي الفصل الثالث أشر و
 طة والعقوبة والموعظة والترغيب والترهيب والوسائظوالوقائية والعالجية واألساليب التربوية كالتربية باآليات والعبر واألحداث والع

التربوية كالمسجد والبيت واألسرة والمجتمع وفي الختام أشرت إلى الطرق واألساليب المجملة في السورة على أمل أن يأخذ بها 
 .ثناء قراءتهاأالدعاة والمربون 

 التمهيد

 تعريف السورة لغة واصطالحا

 لغة واصطالحا : القرآنية تعريف السورة
وهل الواو فيها أصلية أم منقلبة  ،اختلف أهل اللغة والتفسير في المعنى اللغوي للسورة بسبب اختالفهم في أصل الكلمة لغة:السورة 
 .(22ص 2مجلد  غريب الحديث ،الدينوري ) (وهذا هو معنى قولهم )السورة ال تهمز وال تهمز ،عن همزة

 :فالذين قالوا بأنها ال تهمز أيضًا اختلفوا على أقوال
  وهي وصف لما ارتفع بشواهده ،وهي المرتبة الرفيعة والمنزلة العالية الشريفة ،(بعضهم على أنها مأخوذة من )السورةذهب  (1
لكونها محيطة باآليات  ،المحيط بها ،وهو حائطها المشتمل عليها –وذهب بعضهم إلى أنها مأخوذة من سورة المدينة  (2

 .السورة بالمدينة إحاطة

 بالتصاعد والتركب لتركيب بعضها على بعض ألنها توضع آية بعد آية حتى تتم كالسور يتم سورة بجانسور أي الوقيل هي من 

 .(186ص النوع السابع عشر في معرفة أسمائه وأسماء سوره ،اإلتقان في علوم القرآن ،السيوطي) .سورة

وقيل السورة بمعنى الجماعة وسميت  ،سورة وقيل هي بمعنى اآلبانة وقد سميت بذلك لتمامها وكمالها من قولهم للناقة التامة (3
 .(ص ،1مجلد  ،معجم مفردات ألفاظ القرآن ،األصفهاني) .سور القرآن بذلك ألنها مشتملة على جماعة اآليات

وسور القرآن كأنها  ،أي أفضلت من السؤر وهو ما بقي من الشراب (فذهبوا إلى القول بأنها من )أسأرات: وأما الذين قالوا بالهمز
  (اسم)ُسؤر:  وقد أجمع القراء والعلماء على ترك الهمز ،قطعة منه

  َأْسآرٌ  :الجمع

ْؤرُ    حديث شريف ال ُأوثُر بُسْؤِرَك َأَحًدا  :وفي حديث الفضل ابن العباس ،بقيَّة الشيءِ  :السُّ

رِّير   َشرٍّ  ُسْؤرُ  ِإنه :ويقال للشِّ

 تعريف السورة االصطالحي

 :العلماء عدة تعاريف منهاعرفها 



 

 

 (22الجزء األول ص  ،البرهان في علوم القرآن ،الزركشي) .أنها قرآن يشمل على آي ذوات فاتحة وخاتمة وأقلها ثالث آيات. 
 (9ص ،المجلد األول ،الطبعة الثالثة ،مناهل العرفان في علوم القرآن ،الزرقاني. )وقيل هي آيات من القرآن مسدودة لها بدء وختام. 
 اإلتقان في علوم  ،السيوطي).واسم خاص بتميزها عن غيرها بتوفيق من النبي ،وقيل السورة طائفة من القرآن لها بداية ونهاية

 (11ص ،1ج ،القرآن

على أساس الدين اإلسالمي بقصد تحقيق أهداف  هي تنمية فكر اإلنسان وتنظيم سلوكه وعواطفه فالتربية اإلسالمية  
 .الفرد والجماعة وفي كل مجاالت الحياةاإلسالم في حياة 

هي عملية توجيه وتهذيب واعية ومقصودة بحيث تصل بالفرد إلى الكمال اإلنساني وترشده  :للتربية القرآنية أما بالنسبة
ما ال من خالل االلتزام بأوامر هللا  ،إلى حقوقه وواجباته وتهدف إلى الوصول بالفر إلى السعادة في الدارين الدنيا واآلخرة

 .نهاية عن نواهيه

 مشكلة الدراسة: 
 أهمية القيم التربوية اإلسالمية في حياة المسلم، وذلك على النحو اآلتي: تكمن مشكلة الدراسة في التعرف 

 ؟ما هي الدالالت االجتماعية الواردة في سورة النور

 أسئلة البحث:
 ما هو مفهوم القيم التربوية في الفكر اإلسالمي؟

 القيم التربوية المستنبطة من سورة النور؟ما هي 
 ما أثر القيم التربوية في حياة المسلم؟

 
 أهمية الدراسة:

 .رها هللا عز وجل في كتابه الجليلتكمن أهمية الدراسة في تسليط الضوء على موضوع القيم االجتماعية وبنيتها الوظيفية والتي اق
 :هي تضمنتها سورة النور ضمن ثالث محاورلذا ال بد من تسليط الضوء على القيم التي 

 .التعريف بسورة النور من حيث مكان النزول وعدد اآليات وأسباب النزول -1
 .التربية الخلقية واالجتماعية في الفكر اإلسالمي -2
 .القيم التربوية واألخالق الفاضلة التي أمرت بها السورة - 3
 

 أهداف الدراسة:
تحديدا،  اجتماعية مفيدة للمجتمع العالمي أجمع والمجتمع اإلسالميلنور واستقراء ما حوته من قضايا سورة ا تهدف هذه الدراسة إلى تتبع

، وما الذي قدم من أسس راض الظواهر االجتماعية المرفوضةوكيف سعى الخطاب القرآني في السورة إلى تقليص والحرص على انق
، وتتركز أهداف هذه الدراسة األنماط المخدرة للمجتمع من قوانين ولوائح ثم عقوباتومبادئ في سبيل قيام مجتمع قويم، واالبتعاد عن 

 :في



 

 

 توضيح مفهوم وأهمية القيم التربوية.  -1
 التعرف على القيم التربوية التي تضمنتها سورة النور. -2
 التعرف على أثر القيم التربوية في حياة المسلم. -3
 

 الدراسة: يةمنهج
 .هج المالئمة لقياس أهداف الدراسةكونه أكثر المنا ،منهج تحليل المضمون لتحقيق أهداف الدراسة ال بد من استخدام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 صل األولــــــالف
 تعريف بسورة النور 

  أسماء سورة النور عدد آياتها

 
وترقى إلى  ،التي تشتد في وسائلها إلى درجة الحدودوالمحور الذي تدور عليه السورة عليها هو محور التربية ))سيد قطب:  يقول

والهدف واحد في الشد  ،التي تصل القلب بنور هللا وبآياته المبثوثة في تضاعيف الكون وثنايا الحياة ،درجة اللمسات الوجدانية الرقيقة
ل بنور هللا وتتداخل اآلداب النفسية حتى تشق وتتص هو تربية الضمائر واستجاشة المشاعر ورفع المقاييس الخلفية للحياة ،واللين

الفردية وآداب البيت واألسرة وآداب الجماعة والقيادة بوصفها نابعة كلها من معين واحد هو العقيدة في هللا متصلة كلها بنور واحد 

 .(209ص  ،األولالجزء  ،القرآنفي ظالل  ،قطب)( (هو نور هللا

 السورة، آية النور:اسمعوا معنا مرة أخرى اآلية المحورية في 

َمـوِت َوٱأَلْرِض َمَثُل ُنوِرِه َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح ٱْلِمْصَباُح في ُزَجاَجٍة ٱلزَُّجاَجُة َكَأنَّهَ ) َبـَرَكٍة ٱهلل ُنوُر ٱلسَّ ا َكْوَكٌب ُدّرى  ُيوَقُد ِمن َشَجَرٍة مُّ
 ِللنَّاِس َزْيُتَها ُيِضىء َوَلْو َلْم َتْمَسْسُه َناٌر نُّوٌر َعَلى ُنوٍر َيْهِدى ٱهلل ِلُنوِرِه َمن َيَشاء َوَيْضِرُب ٱهلل ٱأَلْمَثالَ َزْيُتوَنٍة الَّ َشْرِقيٍَّة َواَل َغْرِبيٍَّة َيَكاُد 

 .(35اآلية  )النور (َوٱهلل ِبُكّل َشْىء َعَلِيمٌ 

بقى النور متوقدًا، ال بد له من زجاجة تحيط به هي عبارة عن تجويف في الحائط يحيط بالمصباح، ويحافظ عليه. فلكي يوالمشكاة 
وتحافظ عليه. وكأن هذه اآلية الرائعة تقول للمؤمنين: نّفذوا شرع هللا تعالى، الذي هو نور المجتمع، وحافظوا عليه، واجعلوا قلوبكم 

 كالزجاجة التي تحيط بالنور، لتضمن بقاءه متوهجًا في حياتكم وحياة الناس من حولكم.

يجابيتك أيها المؤمن، فكأن اآليات تقولوال بد ل  : لك هذا النور من فتيل حتى يشعله، هذا الفتيل هو عملك وا 

ألنها تدعو إلى التحرك  ،(1 النور آية)("، ولذلك كانت بداية السورة شديدة )ُسوَرٌة َأنَزْلَنـَها َوَفَرْضَنـَهاأشعل الفتيل حتى تنور المجتمع"
شعال الفتيل الذي ينشر نور هللا في األرض.  بإيجابية وا 

 أسماء سورة النور وسبب تسميتها بالنور 
َثَنا :والدليل على ذلك قول النبي ،توفيقياجمع أكثر العلماء على إن تسمية السور القرآنية  َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن  )حديث مرفوع( َحدَّ

َثَنا ،َعْمٍرو مٍ  َعنْ  ،َيْحَيى ْبِن َأِبي َكِثيرٍ  َعنْ  ،ِهَشامٌ  َحدَّ َثهُ  ،َأِبي ُأَماَمةَ  َعنْ  ،َأِبي َسالَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  :َقالَ  ،َحدَّ ِ َصلَّى ّللاَّ َسِمْعُت َرُسوَل ّللاَّ
 ،َفِإنَُّهَما َيْأِتَياِن َيْوَم اْلِقَياَمِة َكَأنَُّهَما َغَماَمَتانِ  ،اْلَبَقَرَة َوآَل ِعْمَرانَ  :اْقَرُءوا الزَّْهَراَوْينِ  ،" اْقَرؤا اْلُقْرآَن َفِإنَُّه َشاِفٌع أِلَْصَحاِبِه َيْوَم اْلِقَياَمةِ  :َيُقولُ 

اِن َعْن أَْهِلِهَما " ،َأْو َكَأنَُّهَما ِفْرَقاِن ِمْن َطْيٍر َصَوافَّ  ،َأْو َكَأنَُّهَما َغَياَيَتانِ   ،َوَتْرَكَها َحْسَرةٌ  ،" اْقَرؤا اْلَبَقَرَة َفِإنَّ َأْخَذَها َبَرَكةٌ  :ُثمَّ َقالَ  ،ُيَحاجَّ



 

 

َثَنا .َواَل َيْسَتِطيُعَها اْلَبَطَلُة " َثَنا ،َعفَّانُ  َحدَّ َثَنا ،َأَبانُ  َحدَّ مٍ  َعنْ  ،َزْيدٍ  َعنْ  ،َيْحَيى ْبُن َأِبي َكِثيرٍ  َحدَّ ِ َأنَّ  ،َأِبي ُأَماَمةَ  َعنْ  ،َأِبي َسالَّ َرُسوَل ّللاَّ

بن )، وقد عرفت سورة النور بهذا االسم وال يعرف لها أسم أخر وهذا ما جاء في المصاحف وبعض كتب التفسير .َقاَل َفَذَكَر َمْعَناهُ 

ينبغي )) :وسبب تسمية سورة النور بهذا االسم هو ما ذهب إليه الزركشي بقوله ،(124ص ،2ج ،3طبعة  ،التحرير والتنوير ،عاشور التونسي
والشك أن العرب تراعي في الكثير من المسميات اخذ أسمائها من نادر أو  ،النظر في وجه اختصاص كل سورة بما سميت به

وعلى ذلك جرت  ،مستغرب يكون في الشيء من خلق أو صفة تخصه أو تكون معه أحكم أو أكثر أو اسبق ألدراك الرائي للمسمى
  .ة البقرة لذكر قصة فيها وتسمية سورة النساء لكثرة ما ورد فيها من أحكام النساءكتسمية سور  ،أسماء سور الكتاب العزيز

 :وكذلك يكون سبب تسمية سورة النور بهذا االسم لعدة أسباب منها

 الصاوي حاشية )استحقت السورة أن تحمل هذا االسم ،فلهذه األنوار التي أضاءت السماوات واألرض :لكثرة ذكر لفظة النور فيها -1

إشارة للمعارف واألدلة والبراهين ولهذا سميت به السورة الشتمالها على ما أمكن من النور وفي ذكر  ،(45ص ،3ج ،تفسير الجاللينعلى 
  .بيان النور اإللهي بالتمثيل المفيد وهي أعظم مقاصد القرآن

َيا ):لقوله تعالى ،(41ص، 2ج ،البرهان في علوم القرآن ،الزركشي) ،واسم من أسماء القرآن الكريم ،والنور اسم من أسماء هللا تعالى الحسنى

ِبين ا ُكْم َوَأنَزْلَنا ِإَلْيُكْم ُنور ا مُّ بِ   غامضأي القرآن الكريم الذي تدرك به  ،(174 آية :النساء سورة) (َأيَُّها النَّاُس َقْد َجاَءُكم ُبْرَهاٌن مِ ن رَّ
 .هللا تعالى لهذه السورة بأن خصها بهذا االسم )النور( وفي هذا تشريف عظيم من ،الحالل والحرام

التي هي قبس من  –لما فيها من إشعاعات النور الرباني بتشريع األحكام والفضائل واآلداب  :لتنويرها طريق الحياة االجتماعية -2
واجتماعية وتعاليم إلهية تهدف إلى بناء وعائلية  ،وهي آداب وأخالق نفسية -رحمته فيضاناتنور هللا تعالى على عباده وفيض من 

 .المجتمع اإلسالمي السليم وحمايته من الفساد والضالل فتنير األرواح والقلوب والضمائر وتنير الحياة
كان قد خيم على سماء المسلمين قبل أن تنزيل هذه السورة وتنزل معها آيات الرد  :ألنها حملت آيات قامت بكشف ظالما  كثيفا   -3

وأضاءت هذه السورة للمسلمين ظالم  زوجة رسول هللا رضي هللا عنها ديث آالفك التي برأت الصديقة المبراة سيدتنا عائشة على ح
 .الليل الكثيف

 عدد آيات سورة النور

 البصرة( ،الكوفة ،وفي عد البقية )الشام ،فعدد آياتها في عد أهل مكة والمدينة اثنتان وستون آية ،اختلف في عدد آيات سورة النور

تعليمًا  ةكان يقف على رؤوس اآلي وسبب هذا االختالف هو إن النبي  ،وفي عد حمص ثالث وستون آية ،أربع وستون آية
فيضن بعض الناس أن ما وقف عليه النبي  ،حتى أذا علموا ذلك وصل اآلية ما بعدها طلبًا لتمام المعنى ،ةألصحابه أنها رؤوس آي
وذلك سهل في القرآن  ،والبعض يعتبرها آية مستقلة فال يصلها بما بعدها ،بما بعدها معتبرًا أن الجميع آية واحدةليس فاصلة فيصلها 

 .(380. ص 1ج  ،مناهل العرفان في علوم القرآن ،الزرقاني) .ألنه ال يترتب عليه في القرآن ال زيادة وال نقص

 



 

 

 مكان نزول سورة النور

لكن وقع في تفسير القرطبي عند  ،(113ص ،التفسير الكبير ،الرازي ) ،كلها لم يخالف منهم احد مدنية النوراجمع العلماء على إن سورة 
َقْبِل َصالِة اْلَفْجِر َوِحيَن  ْم َثالَث َمرَّاٍت ِمنَيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِلَيْسَتْأِذنُكُم الَِّذيَن َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم َوالَِّذيَن َلْم َيْبُلُغوا اْلُحُلَم ِمنكُ )قوله تعالى:

َن الظَِّهيَرِة َوِمن َبْعِد َصالِة اْلِعَشاء َثالُث َعْوَراٍت لَُّكْم َلْيَس َعَلْيُكْم َوال َعَلْيهِ  ْم ُجَناٌح َبْعَدُهنَّ َطوَّاُفوَن َعَلْيُكم َبْعُضُكْم َعَلى َتَضُعوَن ِثَياَبُكم مِّ
ُ لَ  ُ َعِليٌم َحِكيمٌ َبْعٍض َكَذِلَك ُيَبيُِّن ّللاَّ ويبدوا أن ذلك خطأ في النسخ أو في  ،فقال هي مكية ،(58اآلية  :سورة النور) (ُكُم اآلَياِت َوّللاَّ

الواردة  قد حرفت عن كلمة )مكة( فيبدوا أن كلمة )مكية( ،الطباعة آلن القرطبي نفسه نقل اإلجماع على أن جميع آيات السورة مدنية

تفسير  ،أبن عاشور) ،الذي ينقل عنه القرطبي كثيراً  ،(59ص ،4مجلد  ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،األندلسي) ،في تفسير ابن عطية

 وبما أنه ال يوجد دليل يؤكد على أنها مكية فاآلية مدنية كباقي آيات السور وهللا تعالى أعلم. ،(التحرير والتنوير

 تاريخ وأوقات نزولها

بل نزلت منجمة في أوقات وحوادث مختلفة وهناك مجموعة من  ،كثيرة من سور القرآن لم تنزل في وقت واحدهذه السورة مثل 

 .(139ص  ،19ج ،تفسير التحرير والتنوير ،)أبن عاشور .الحوادث كانت سبب في نزول اآليات ومنها

ِإالَّ َزاِنَية  َأْو ُمْشِرَكة  َوالزَّاِنَيُة ال َينِكُحَها ِإالَّ َزانٍّ َأْو ُمْشِرٌك الزَّاِني ال َينِكُح ) :قوله تعالى في آية النهي عن الزوج من الزواني -1
َم َذِلَك َعَلى اْلُمْؤِمِنينَ  يغلب على الظن أن هذه اآلية نزلت أواخر السنة األولى بعد الهجرة أو أوائل السنة  (2)سورة النور آية  (َوُحرِ 

رضي هللا  – صحابي وأبوه كذلك وأسمه كناز ،مرثد ابن أبي مرثد الغنوي  ،يقال له مرثد بن أبي مرثدأنه كان رجل )) :فقد روي  الثانية
وأنه  ،وكانت صديقة له ،وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق ،وكان رجاًل يحمل األسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة -عنهما

 :قال ،في ليلة مقمرة ،جئت حتى انتهيت إلى ظل الحائط من حوائط مكة :فقال مرثد ،لهمكة يحم رى جاًل من أسر كان قد وعد 
مرحبا وأهال هلم فبت  :فقالت ،مرثد :مرثد؟ فقلت :فلما انتهت إلي عرفتني فقالت ،فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط

جبل )وسلكت الخندمة ،فتبعتني ثمانية :قال ،أسراكمقالت: يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل  ،يا عناق حرم هللا الزنا :قلت ،عندنا الليلة
ثم  قال عنيفبالوا فظل بولهم على رأسي وأعماهم هللا  ،فجاءوا حتى قاموا على رأسي ،فانتهيت إلى كهف أو غار فدخلت ،في مكة(

تسقف بها البيوت فوق رائحة )حشيشة طيبة ال حتى انتهيت إلى األذخر ،رجعوا ورجعت إلى صاحبي فحملته وكان رجاًل ثقيالً 
يا رسول هللا ءانكح  :فقلت فجعلت احمله ويعينني حتى قدمت المدينة فأتيت رسول هللا  ،(القيد الضخم) ففككت عنه كبله ،(الخشب
َم الزَّاِني ال َينِكُح ِإالَّ َزاِنَيًة َأْو ُمْشِرَكًة َوالزَّاِنيَ ) فأمسك رسول هللا فلم يرد عليه شيئًا حتى نزلت ؟عناقا ُة ال َينِكُحَها ِإالَّ َزاٍن َأْو ُمْشِرٌك َوُحرِّ

وقد  ،يا مرثد الزاني ال ينكح إال زانية أو مشركة فال تنكحها(()): فقال رسول هللا .(3اآلية  :سورة النور) (َذِلَك َعَلى اْلُمْؤِمِنينَ 

وفقراء المهاجرين عندما قدموا إلى المدينة ولم جاء في بعض كتب التفسير سبب أخر لنزول اآليات وهو أنها نزلت في أهل الصفة 
فهموا أن يتزوجوهن ليأووا إلى  ،وكان في المدينة نساء بغايا هن أخصب أهل المدينة وأكثرهم خيراً  ،يكن لهم مساكن وال مال

مع قصة مرثد إلى وهذا السبب أيضًا يتفق  ،فنزلت اآلية تحرم نكاحهن صيانة للمؤمنين ،مساكنهن وينالوا من طعامهن وكسوتهن
 نزلت ما بين السنة األولى والثانية بعد الهجرة.



 

 

 :آيات حكم قذف المحصنات -2

ْنُهَما ِماَئَة َجْلَدةٍّ َوال َتْأُخْذُكم ):قال تعالى ِ َواْلَيْوِم اآلِخِر  يهماالزَّاِنَيُة َوالزَّاِني َفاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحدٍّ مِ  ِ ِإن ُكنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباّلِلَّ َرْأَفٌة ِفي ِديِن َّللاَّ
َن اْلُمْؤِمِنينَ   .(5- 4اآلية  :سورة النور) (َوْلَيْشَهْد َعَذاَبُهَما َطاِئَفٌة مِ 

السنة السادسة للهجرة فهذه اآلية في  –ذهب بعض العلماء إلى أن هذه اآليات نزلت قبل أو مع اآليات النازلة بشأن حادثة آالفك 
بل نزلت بسبب القذفة  :وقيل ،كان سببها ما قيل في عائشة أم المؤمنين رضي هللا عنها)) :قال سعيد بن جبير ،نزلت في القاذفين

هللا تعالى  وظاهر كتاب ،خبرًا يدل على تصريح القذف وقال ابن المنذر: لم نجد في أخبار رسول هللا  ،عامًا ال في تلك النازلة
فبعد نزول اآليات التي برأت السيدة عائشة أمر  ،وأهل العلم على ذلك مجمعون  ،مستغنى به دااًل على القذف الذي يوجب الحد

)لما نزل  :أنها قال -رضي هللا عنها–بأولئك الذي شاركوا بصريح القذف فضربوا حد القذف بدليل ما روي عن عائشة  الرسول 
 .(فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم –تعني القرآن  –ذكر ذلك وتال ف عذري قام النبي 

 : آيات اللعان -3

ما  ،البخاري  صحيح _ وقد جاءت في الروايات واألحاديث الصحيحة ،امرأته يقال آيات اللعان والمالعنة والتالعن من مالعنة الرجل
 ،وفي التحقيق أنهما قصتان حدثتا في وقت واحد أو متقارب وفي عويمر العجالني ،يؤكد أن هذه اآليات نزلت في هالل ابن أمية

كانت في أواخر السنة التاسعة بعد الهجرة بعد الرجوع من غزوة  (المالعنة بين األزواج وسبب نزول اآليات) والراجح أن هذه الحادثة
  ك السنة عند المؤرخين بسنة المالعنةوقد عرفت تل ،تبوك

 (26 - 11)اآليات  :سورة النور :كفاآليات النازلة بشأن حادثة اإل -4
حين رماها أهل األفك من المنافقين بما تقولوا عليها به من الكذب  -رضي هللا عنها –نزلت هذه اآليات في شأن أم المؤمنين عائشة 

 .األرجحوالبهتان وقد حصل ذلك كما تتفق عليه الروايات في شعبان من السنة السادسة بعد الهجرة على 
 
 :آية المكاتبة والنهي عن البغاء -5

ُ ِمن َفْضِلِه َوالَِّذيَن َيْبَتُغوَن اْلِكَتاَب )أن قوله تعالى:  ا َحتَّى ُيْغِنَيُهْم َّللاَّ ِممَّا َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم َفَكاِتُبوُهْم َوْلَيْسَتْعِفِف الَِّذيَن ال َيِجُدوَن ِنَكاح 
ِ الَِّذي  ْنَيا ِإْن َعِلْمُتْم ِفيِهْم َخْير ا َوآُتوُهم مِ ن مَّاِل َّللاَّ َتْبَتُغوا َعَرَض اْلَحَياِة الدُّ ن ا لِ  آَتاُكْم َوال ُتْكِرُهوا َفَتَياِتُكْم َعَلى اْلِبَغاء ِإْن َأَرْدَن َتَحصُّ

ِحيمٌ  َ ِمن َبْعِد ِإْكَراِهِهنَّ َغُفوٌر رَّ فقد  ،الهجرة بعد غزوة بدرنزل أواخر السنة الثانية بعد  (33اآلية  :سورة النور) (َوَمن ُيْكِرههُّنَّ َفِإنَّ َّللاَّ
 ،(65-63| ص2ج الطبقات الكبرى  ،ابن سعد) ،أسرهقد  سر يوم بدر وكان ابن أبي بن سلول )رئيس المنافقين(أروي أن رجاًل من قريش 

يضربها وكان أبن أبي يكرهها على ذلك  ،فكان األسير القريشي يريد جارية ألبن أبي على نفسها وكانت مسلمة تمتنع منه إلسالمها
َوْلَيْسَتْعِفِف الَِّذيَن ال َيِجُدوَن ):فأنزل هللا تعالى قوله ،فشكت ذلك إلى رسول هللا  ،رجاء إن تحمل من القريشي فيطلب فداء ولده

ُ ِمن َفْضِلِه َوالَِّذيَن َيْبَتُغوَن اْلِكَتاَب ِممَّا َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم َفكَ  ا َحتَّى ُيْغِنَيُهْم َّللاَّ ِ الَِّذي ِنَكاح  اِتُبوُهْم ِإْن َعِلْمُتْم ِفيِهْم َخْير ا َوآُتوُهم مِ ن مَّاِل َّللاَّ
ْنَيا وَ  َتْبَتُغوا َعَرَض اْلَحَياِة الدُّ ن ا لِ  َ ِمن َبْعِد ِإْكرَ آَتاُكْم َوال ُتْكِرُهوا َفَتَياِتُكْم َعَلى اْلِبَغاء ِإْن َأَرْدَن َتَحصُّ اِهِهنَّ َغُفوٌر َمن ُيْكِرههُّنَّ َفِإنَّ َّللاَّ



 

 

ِحيمٌ  زاد المعاد في هدى خير  ،أبن قيم الجوزية) .وقد ذهب أهل السير إلى أن غزوة بدر وقعت في رمضان من السنة الثانية بعد الهجرة (رَّ

 .(318ص ،5ج ،العباد

 :وعدم مخالفته آيات االستئذان عند رسول هللا -6
خندق المدينة وذلك أن بعض المؤمنين كان يستأذن لضرورة وكان المنافقون  وروي أن هذه اآلية نزلت في وقت حفر رسول هللا 

أن يأذن للمؤمن الذي ال تدعوه ضرورة  يذهبون دون استئذان فأخرج هللا تعالى الذين ال يستأذنون عن صنيفة المؤمنين وأمر النبي 
أبن ) ،من لم يؤذن له وفي ذلك تأنيس للمؤمنين ورأفة بهمإلى حبسه وهو الذي يشاء ثم أمره باالستغفار لصنفي المؤمنين من أذن له و 

زاد المعاد في  ،أبن قيم الجوزية) ،عند أهل السير والمغازي أن هذه الغزوة كانت في السنة الخامسة للهجرة ،(المحرر الوجيز ،عطية والواضح

 في ثمان سنين. (،نالحظ مما سبق أن هذه اآليات نزلت مفرقة )منجمة ،(320ص ،5ج ،هدي خير العباد

 
 ترتيب سورة النور في النزول

 :فمنهم من قال ،اختلف العلماء والباحثون في ترتيب سورة النور
أن سورة النور نزلت بعد سورة النصر وقبل سورة الحج وحسب هذا القول تعد سورة النور الرابعة بعد المائة في ترتيب النزول  :أوال  

 .(107ص 6جتنزيل القرآن  ،الزهري ) .اعتمادا على عدة روايات بعضها حسن اإلسنادوهذا الرأي هو قول أكثر العلماء 

من غير إسناد  –رحمهما هللا  –أن سورة النور نزلت بعد سورة الحشر وقبل سورة الحج وبهذا الرأي قال ابن الجوزي والمحلي  :ثانيا  
 .(296ص 1ج ،فنون األفنان في عيون علوم القرآن ،الجوزي ) .أو نسبة ألحد

التفسير  ،دروزة) ،نزلت بعد سورة الحشر وقبل سورة المنافقون وهذا ما ذهب إليه األستاذ دروزة في كتابه التفسير الحديثأنها  :ثالثا  

 .(48 صفحه 8مجلد ،الحديث

 يحـــــالترج
وكون أمر ترتيب  ،(137ص ،1ج ،القرآناإلتقان في علوم  ،السيوطي) ،الجزم بتاريخ ابتداء نزول مطلع كل سورة من السور بسبب عدم

جد األرجح هو األخذ بالقول األول الذي يقول بأن سورة النور نزلت بعد سورة نالسور متوقف على الرواية الصحيحة وعلى هذا 
  .وهللا تعالى أعلمالنصر وقبل سورة الحج 

 
 
 

 خصائص سورة النور
 فضل السورة ومنزلتها  -أوال  

في كتبهم عدة ورايات مأثورة في فضل سورة النور  ،(251من  127 والجامع إلحكام القرآن ،القرطبي) ،التفسير والحديثاثبت بعض علماء 
 .(262من  167 ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،البيضاوي ) .تتباين وتتفاوت في صحتها



 

 

مما يدل على عظيم منزلتها وفضلها ومدى اهتمام سلفنا الصالح بها ومن أهم وأصح تلك  ،وتدعوا إلى تعلم السورة وتفهم إحكامها
 الروايات: 

 ما انفردت وتميزت به السورة  -ثانيا  

َوَفَرْضَناَها ُسوَرٌة َأنَزْلَناَها ) :انفردت بمطلع وافتتاحية لم تشاركها سورة أخرى في مثل تلك االفتتاحية وهي قول هللا تعالى -أوال    
ُرونَ  َناتٍّ لََّعلَُّكْم َتَذكَّ  .(1 آية:سورة النور) (َوَأنَزْلَنا ِفيَها آَياتٍّ َبيِ 

بل هي السورة الوحيدة التي ابتدأت بما يشير إلى فضلها ومنزلتها وكأنها افتتاحية للفت النظر إلى  ،وهذا تفرد ال نظير له في القرآن
  .أهمية ما تتضمنه من إحكام

وأن جميع أحكامها واجبه العمل كل في ، من بعض أقوال أهل التفسير المختلفة أن جميع آيات السورة محكمة نستنتجهوالذي 

وتكرير  ،وبهذا فقد حصل التوبة بمجموع السورة ابتداء والتنويه بكل جزء منها ثانيا ،وأن على المسلمين تنفيذ توجيهاتها موضعه
وقد قيل جاءت بصيغة التشديد للمبالغة في  ،وهو يشبه ذكر الخاص بعد العام للعناية واالهتمام ،بشأنهااإلنزال إلبراز كمال العناية 

وأنا أقول لعل السر العصيب في  ،وهو وصف للسورة بأنها مبعث تذكر وعظة ،ضرورة التذكر واستحضار ما في السورة من أحكام
 ،المسلمين ألحكامها فينظروا إلى ما فيها من أحكام ومواضع ويعلموا بمقتضاهاهذا البدء للسورة هو أن هللا يريد أن يسترعي انتباه 

الحياة المنزلية وآداب الحياة الزوجية واآليات البينة ما لو تذكرها المسلم لنجا من مزالق النفس ومسالك  أسسففي السورة الكثير من 
 .(392ص ،للحجازي  ،التفسير الواضح) ،الشيطان والهول

 :انفردت هذه السورة ببيان مجموعة من األحكام أهمها - نياثا   

  َوالَِّذيَن َيْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ُثمَّ َلْم َيْأُتوا ِبَأْرَبَعِة ُشَهَداء ) :من سورة النور في قوله تعالى (5 - 4حد قذف المحصنات )اآليتان
َ َغُفوٌر رَِّحيمٌ  ،َشَهاَدًة َأَبًدا َوُأوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ َفاْجِلُدوُهْم َثَماِنيَن َجْلَدًة َوال َتْقَبُلوا َلُهْم    (ِإالَّ الَِّذيَن َتاُبوا ِمن َبْعِد َذِلَك َوَأْصَلُحوا َفِإنَّ ّللاَّ

  َأنُفُسُهْم َفَشَهاَدُة َأَحِدِهْم َأْرَبُع  َوالَِّذيَن َيْرُموَن َأْزَواَجُهْم َوَلْم َيُكن لَُّهْم ُشَهَداء ِإالَّ ) :في قوله تعالى (10-6أحكام اللعان )اآليات
اِدِقينَ  ِ ِإنَُّه َلِمَن الصَّ ِ َعَلْيِه ِإن َكاَن ِمَن اْلَكاِذِبينَ  ،َشَهاَداٍت ِباَّللَّ ِ  ،َواْلَخاِمَسُة َأنَّ َلْعَنَت ّللاَّ َوَيْدَرُأ َعْنَها اْلَعَذاَب َأْن َتْشَهَد َأْرَبَع َشَهاَداٍت ِباَّللَّ

اِدِقينَ  ،ِمَن اْلَكاِذِبينَ ِإنَُّه لَ  ِ َعَلْيَها ِإن َكاَن ِمَن الصَّ َ َتوَّاٌب َحِكيمٌ  ،َواْلَخاِمَسَة َأنَّ َغَضَب ّللاَّ ِ َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه َوَأنَّ ّللاَّ  (..َوَلْوال َفْضُل ّللاَّ
  َيِجُدوَن ِنَكاًحا َحتَّى ُيْغِنَيُهْم ّللاَُّ ِمن َفْضِلِه َوالَِّذيَن َيْبَتُغوَن َوْلَيْسَتْعِفِف الَِّذيَن ال ):في قوه تعالى( 33أحكام مكاتبة الرقيق )اآلية

ِ الَِّذي ن مَّاِل ّللاَّ ا َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم َفَكاِتُبوُهْم ِإْن َعِلْمُتْم ِفيِهْم َخْيًرا َوآُتوُهم مِّ ًنا آَتاُكْم َوال ُتْكِرُهوا َفَتَياِتُكْم َعَلى ا اْلِكَتاَب ِممَّ ْلِبَغاء ِإْن َأَرْدَن َتَحصُّ
َ ِمن َبْعِد ِإْكَراِهِهنَّ َغُفوٌر رَِّحيمٌ  نَّ َفِإنَّ ّللاَّ ْنَيا َوَمن ُيْكِرههُّ  .(.لَِّتْبَتُغوا َعَرَض اْلَحَياِة الدُّ

 َماِئُكْم ِإن َوَأنِكُحوا اأَلَياَمى ِمنُكْم َوالصَّ ):في قوه تعالى (33-32)اآليتان  أحكام األمر والحث على الزواج اِلِحيَن ِمْن ِعَباِدُكْم َواِ 
ُ َواِسٌع َعِليمٌ  َوْلَيْسَتْعِفِف الَِّذيَن ال َيِجُدوَن ِنَكاًحا َحتَّى ُيْغِنَيُهْم ّللاَُّ ِمن َفْضِلِه َوالَِّذيَن َيْبَتُغوَن اْلِكَتاَب  ،َيُكوُنوا ُفَقَراء ُيْغِنِهُم ّللاَُّ ِمن َفْضِلِه َوّللاَّ

ِ الَِّذي آَتاُكْم َوال ُتْكرِ ِممَّا مَ  ن مَّاِل ّللاَّ ًنا لَِّتْبَتُغوا َلَكْت َأْيَماُنُكْم َفَكاِتُبوُهْم ِإْن َعِلْمُتْم ِفيِهْم َخْيًرا َوآُتوُهم مِّ ُهوا َفَتَياِتُكْم َعَلى اْلِبَغاء ِإْن َأَرْدَن َتَحصُّ
نَّ َفِإنَّ  ْنَيا َوَمن ُيْكِرههُّ َ ِمن َبْعِد ِإْكَراِهِهنَّ َغُفوٌر رَِّحيمٌ  َعَرَض اْلَحَياِة الدُّ إال ما ورد من بيان أباحة الزواج والتعدد في سورة النساء في  (ّللاَّ



 

 

َساء َمْثَنى َوُثالَث َوُرَباَع فَ  :بقوله تعالى 3اآليتين  َن النِّ ْن ِخْفُتْم َأالَّ ُتْقِسُطوْا ِفي اْلَيَتاَمى َفانِكُحوْا َما َطاَب َلُكم مِّ ِإْن ِخْفُتْم َأالَّ َتْعِدُلوْا )َواِ 
َوَمن لَّْم َيْسَتِطْع ِمنُكْم َطْواًل َأن َينِكَح اْلُمْحَصَناِت ) :تعالى بقوله 25رقم  واآلية (َفَواِحَدًة َأْو َما َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم َذِلَك َأْدَنى َأالَّ َتُعوُلواْ 

ُ أَْعَلُم ِبِإيَماِنُكْم َبْعُضُكم ن َفَتَياِتُكُم اْلُمْؤِمَناِت َوّللاَّ ا َمَلَكْت َأْيَماُنُكم مِّ ن َبْعٍض َفانِكُحوُهنَّ ِبِإْذِن أَْهِلِهنَّ َوآُتوهُ  اْلُمْؤِمَناِت َفِمن مَّ نَّ ُأُجوَرُهنَّ مِّ
َلْيِهنَّ ِنْصُف َما َعَلى اْلُمْحَصَناِت ِمَن ِباْلَمْعُروِف ُمْحَصَناٍت َغْيَر ُمَساِفَحاٍت َواَل ُمتَِّخَذاِت َأْخَداٍن َفِإَذا ُأْحِصنَّ َفِإْن َأَتْيَن ِبَفاِحَشٍة َفعَ 

ُ َغُفوٌر رَِّحيمٌ اْلَعَذاِب َذِلَك ِلَمْن َخِشَي اْلَعَنَت ِمنُكْم َوَأن َتْصِبُرو   .(.ْا َخْيٌر لَُّكْم َوّللاَّ

  وا ِمْن َأْبَصاِرِهْم َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُهْم َذِلَك َأْزَكى ) :في قوله تعالى (31- 30أحكام غض البصر )اآليتان ُقل لِّْلُمْؤِمِنيَن َيُغضُّ
َ َخِبيٌر ِبَما َيْصَنُعونَ  َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصاِرِهنَّ َوَيْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ َوال ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ ِإالَّ َما َظَهَر ِمْنَها  َوُقل لِّْلُمْؤِمَناتِ  ،َلُهْم ِإنَّ ّللاَّ

ْو َأْبَناِئِهنَّ َأْو َأْبَناء ُبُعوَلِتِهنَّ َأْو ِإْخَواِنِهنَّ َأْو اء ُبُعوَلِتِهنَّ أَ َوْلَيْضِرْبَن ِبُخُمِرِهنَّ َعَلى ُجُيوِبِهنَّ َوال ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ ِإالَّ ِلُبُعوَلِتِهنَّ َأْو آَباِئِهنَّ َأْو آبَ 
ْفِل الَِّذيَن َبِني ِإْخَواِنِهنَّ َأْو َبِني َأَخَواِتِهنَّ َأْو ِنَساِئِهنَّ َأْو َما َمَلَكْت َأْيَماُنُهنَّ َأِو التَّاِبِعيَن َغْيِر أُ  َلْم َيْظَهُروا وِلي اإِلْرَبِة ِمَن الرَِّجاِل َأِو الطِّ

ِ جَ  َساء َوال َيْضِرْبَن ِبَأْرُجِلِهنَّ ِلُيْعَلَم َما ُيْخِفيَن ِمن ِزيَنِتِهنَّ َوُتوُبوا ِإَلى ّللاَّ  (.ِميًعا َأيَُّها اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحونَ َعَلى َعْوَراِت النِّ
 َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْدُخُلوا ُبُيوًتا َغْيَر ُبُيوِتُكْم َحتَّى  :في قوله تعالى (61- 29- 27)اآليات  أحكام الزيارة واالستئذان(

ُرونَ  َغْيَر َمْسُكوَنٍة ِفيَها َمَتاٌع لَُّكْم لَّْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأن َتْدُخُلوا ُبُيوًتا ) :( وقوله.َتْسَتْأِنُسوا َوُتَسلُِّموا َعَلى أَْهِلَها َذِلُكْم َخْيٌر لَُّكْم َلَعلَُّكْم َتَذكَّ

ُ َيْعَلُم َما ُتْبُدوَن َوَما َتْكُتُمونَ  َلْيَس َعَلى اأَلْعَمى َحَرٌج َوال َعَلى اأَلْعَرِج َحَرٌج َوال َعَلى اْلَمِريِض َحَرٌج َوال َعَلى َأنُفِسُكْم َأن ) :وقوله ،(َوّللاَّ
َهاِتُكْم َأْو ُبُيوِت ِإْخَواِنُكْم َأْو ُبُيوِت َأَخَواِتُكْم َأْو ُبُيوِت أَْعَماِمُكْم َأْو  َتْأُكُلوا ِمن ُبُيوِتُكْم َأْو ُبُيوتِ  اِتُكْم َأْو ُبُيوِت آَباِئُكْم َأْو ُبُيوِت ُأمَّ ُبُيوِت َعمَّ

َفاِتَحُه َأْو َصِديِقُكْم َلْيَس  َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأن َتْأُكُلوا َجِميًعا َأْو َأْشَتاًتا َفِإَذا َدَخْلُتم ُبُيوًتا َفَسلُِّموا َعَلى َأْخَواِلُكْم َأْو ُبُيوِت َخاالِتُكْم َأْو َما َمَلْكُتم مَّ

ُ َلُكُم اآلَياِت َلَعلَُّكْم َتْعقِ  ِ ُمَباَرَكًة َطيَِّبًة َكَذِلَك ُيَبيُِّن ّللاَّ ْن ِعنِد ّللاَّ االستئذان على النبي في سورة األحزاب اآلية  اعد ،(.ُلون َأنُفِسُكْم َتِحيًَّة مِّ
َناُه َوَلِكْن ِإَذا ُدِعيُتْم َفاْدُخُلوا َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْدُخُلوا ُبُيوَت النَِّبيِّ ِإالَّ َأن ُيْؤَذَن َلُكْم ِإَلى َطَعاٍم َغْيَر َناِظِريَن إِ ) :في قوله تعالى 53

َذا َسَأْلُتُموُهنَّ َمَتاًعا ُروا َوال ُمْسَتْأِنِسيَن ِلَحِديٍث ِإنَّ َذِلُكْم َكاَن ُيْؤِذي النَِّبيَّ َفَيْسَتْحِيي ِمنُكْم َوّللاَُّ ال َيْسَتْحِيي مِ َفِإَذا َطِعْمُتْم َفانَتشِ  َن اْلَحقِّ َواِ 
ِ َوال َأن َتنِكُحوا َأْزَواَجُه ِمن َبْعِدِه َأَبًدا ِإنَّ َذِلُكْم َفاْسَأُلوُهنَّ ِمن َوَراء ِحَجاٍب َذِلُكْم َأْطَهُر ِلُقُلوِبُكْم َوُقُلوِبِهنَّ وَ  َما َكاَن َلُكْم َأن ُتْؤُذوا َرُسوَل ّللاَّ

ِ َعِظيًما َيْسَأُلوَنَك َعِن األِهلَِّة ُقْل ِهَي ) :في قوله عز وجل 189ووجوب إتيان البيوت من أبوابها مع سورة البقرة اآلية  ،(َكاَن ِعنَد ّللاَّ
َ َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحونَ َمَواِقيُت ِللنَّاِس َواْلَحجِّ َوَلْيَس اْلِبرُّ ِبَأْن َتْأُتْوا اْلُبُيوَت ِمن ُظُهوِرَها َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمِن اتََّقى   .(َوْأُتوْا اْلُبُيوَت ِمْن َأْبَواِبَها َواتَُّقوْا ّللاَّ

 َوُقل لِّْلُمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصاِرِهنَّ َوَيْحَفْظَن ) :بقوله تعالى (60- 13)اآليتان  أحكام اللباس والخمار والزينة للنساء

َأْو آَباِئِهنَّ َأْو آَباء ُبُعوَلِتِهنَّ َأْو َأْبَناِئِهنَّ يَن ِزيَنَتُهنَّ ِإالَّ ِلُبُعوَلِتِهنَّ ُفُروَجُهنَّ َوال ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ ِإالَّ َما َظَهَر ِمْنَها َوْلَيْضِرْبَن ِبُخُمِرِهنَّ َعَلى ُجُيوِبِهنَّ َوال ُيْبدِ 
ْفِل ا َمَلَكْت َأْيَماُنُهنَّ َأِو التَّاِبِعيَن َغْيِر ُأوِلي اإِلْربَ َأْو َأْبَناء ُبُعوَلِتِهنَّ َأْو ِإْخَواِنِهنَّ َأْو َبِني ِإْخَواِنِهنَّ َأْو َبِني َأَخَواِتِهنَّ َأْو ِنَساِئِهنَّ َأْو مَ  ِة ِمَن الرَِّجاِل َأِو الطِّ

َساء َوال َيْضِرْبَن ِبَأْرُجِلِهنَّ ِلُيْعَلَم َما ُيْخِفيَن ِمن ِزيَنِتِهنَّ  ِ َجِميًعا َأيَُّها اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحونَ  الَِّذيَن َلْم َيْظَهُروا َعَلى َعْوَراِت النِّ وقوله  (.َوُتوُبوا ِإَلى ّللاَّ
َساء الَّالِتي ال َيْرُجوَن ِنَكاًحا َفَلْيَس َعَلْيِهنَّ ُجَناٌح َأن َيَضْعَن ِثَياَبُهنَّ َغْيَر مُ ) :تعالى ُ َسِميٌع َواْلَقَواِعُد ِمَن النِّ َتَبرَِّجاٍت ِبِزيَنٍة َوَأن َيْسَتْعِفْفَن َخْيٌر لَُّهنَّ َوّللاَّ

  (.َعِليمٌ 

 انفردت بذكر قصة األفك.  :رابعا  



 

 

وهي )الحق  وهو النور كما انفردت بذكر صفة أخرى ألسمه )الحق( ،انفردت بذكر أسم من أسماء هللا تعالى الحسنى :خامسا  
 .((410-409/ 10ابن حجر/ فتح الباري ) ،فتح الباري   ،أبن حجر) ،المبين(

 مناسبات سورة النور

 ف على أهم مناسبات سورة النور:نقأن  نحن فريق البحث حاولنوهنا سوف 

 :مناسبة السورة لما قبلها -( 1
 :من خالل على التفاسير الكثير من المعلومات بين السورتين )النور وما قبلها( االطالعمن خالل  نالقد الحظ 
 )(ذكر هنا في سورة )النور (َوالَِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفُظونَ ) :5 اآلية إن هللا تعالى لما قال في مطلع سورة )المؤمنون 

وما أتصل بذلك من شأن القذف وقصة األفك واألمر بغض البصر الذي هو داعية الزنا وأمر  ،أحكام من لم يحفظ فرجه من الزناة
وال ارتباط أحسن من هذا  ،ونهى عن أكراه الفتيات على الزنا ،وأمر من لم يقدر على النكاح باالستعفاف ،بالتزويج حفظًا للفروج

 .من هذا النسق وال تناسق أبدع ،االرتباط

تبين حكم العادي في ذلك وتذكر إحكاما وآدابًا  وصف العادي في الفروج جاءت سورة )النور( وأنه لما ذكر في سورة )المؤمنون(
 تبرئ ذمة المؤمن بالتزام ما.

 أنه لم يخلقهم سدى بل لتكاليف منها للعبادة وقد أعطاهم في سورة النور سبحانه وتعالى طائفة من األوامر  هللا وذكر
بطلب المغفرة  في خاتمة سورة )المؤمنون( والنواهي في أشياء تعد مزلقة للعصيان واالنحراف والضالل.لما أمر هللا تعالى رسوله 

بِ  اْغِفْر وَ ) والرحمة بقوله  .(اْرَحْم َوَأنَت َخْيُر الرَّاِحِمينَ َوُقل رَّ

  ففيها بيان جوانب ومستلزمات  ،ورادفه هنا في سورة النور بذكر ما هوا أصل كل رحمة ومنشأ كل خير مما نصت عليه
 .رحمته تعالى

 )السيئة أنه كان من أعمالهم  ،مشركي قريش وأن لهم أعمال سيئة هم لها عاملون  لما ذكر هللا تعالى في سورة )المؤمنون
 تغليظًا في أمر الزنا. فأنزل هللا تعالى أول هذه السورة )النور( ،كان لهم جواٍر بغايا يستحسنون عليهن ويأكلون من الزنا

 
 :مناسبة السورة لما بعدها -(2

 :يأتي كما جاء في ترتيب المصحف فقد ذكروه علماء التفسير كما وسورة )الفرقان( أما وجه االتصال بين سورة )النور(

 َماَواِت َواأَلْرِض َقْد ) :أن سورة النور ختمت بأن هللا تعالى مالك جميع ما في السماوات واألرض بقوله ِ َما ِفي السَّ َأال ِإنَّ ّلِلَّ

ُ ِبُكلِ  َشْيءٍّ َعلِ  ُئُهم ِبَما َعِمُلوا َوَّللاَّ بدأت سورة الفرقان بتعظيم  ،(64سورة النور: اآلية ) .)يمٌ َيْعَلُم َما َأنُتْم َعَلْيِه َوَيْوَم ُيْرَجُعوَن ِإَلْيِه َفُيَنبِ 
ا َوَلْم َيُكن لَُّه ) :هللا الذي له ملك السماوات واألرض من غير شريك في الملك بقوله َماَواِت َواأَلْرِض َوَلْم َيتَِّخْذ َوَلد  الَِّذي َلُه ُمْلُك السَّ

َرُه َتْقِدير اَشِريٌك ِفي اْلُمْلِك َوَخَلَق ُكلَّ َشْيءٍّ   (َفَقدَّ



 

 

 )وصف دستور الطاعة وهو هذا  اوجب هللا تعالى في أواخر سورة النور طاعة أمر النبي وقد بين في مطلع سورة )الفرقان
 .القرآن العظيم الذي يرشد العالم ألقوم طريق

  َوالَِّذيَن ):فقال في سورة النور ،باطلةفي السورتين وصف أعمال الكافرين يوم القيامة وأنها ال تجزيهم فتياًل بل تكون مهددة
ُ َسِريُع اْلِحَساِب َكَفُروا َأْعَماُلُهْم َكَسَرابٍّ ِبِقيَعةٍّ َيْحَسُبُه الظَّْمآُن َماء  َحتَّى ِإَذا َجاَءُه َلْم َيِجْدُه َشْيئ ا َوَوَجَد َّللاََّ   .( ِعنَدُه َفَوفَّاُه ِحَساَبُه َوَّللاَّ

َواتََّخُذوا ِمن ُدوِنِه آِلَهة  ال  َيْخُلُقوَن َشْيئ ا َوُهْم ُيْخَلُقوَن َوال َيْمِلُكوَن أِلَنُفِسِهْم ): 23اية  وقال في سورة الفرقان ،(39سورة النور: اآلية )
 .(َضرًّا َوال َنْفع ا َوال َيْمِلُكوَن َمْوت ا َوال َحَياة  َوال ُنُشور ا

  نورًا في  إذ كانت سورة )النور( ،كذلك توجد صلة بين السورتين ،صلة والفرقان(هنا نبين أنه كما يوجد في الكلمتين )النور
مكلمة لها إذ  فجاءت بعدها سورة )الفرقان( ،مجليًا للشكوك والريب فاضحًا كل ضالل وبهتان آفاق المجتمع اإلسالمي كاشفًا للشبه

الفرقان الذي يفرقون به بين الحق والباطل والهدى  استفتحت بتمجيد هللا الذي أفاض على عبادة بما نزل من آيات بينات هي
 .والضالل

 :مناسبة فاتحة السورة مع خاتمتها -(3

 ُسوَرٌة َأنَزْلَناَها ) :إذ تبدأ بتوكيد األخذ بكل ما في السورة بقوله تعالى ،بمطلع فريد في القرآن الكريم كله النور تبدأ سورة

ُرونَ َوَفَرْضَناَها َوَأنَزْلَنا ِفيَها  َناتٍّ لََّعلَُّكْم َتَذكَّ وتختم السورة بتوكيد تنفيذ هذه الفرائض من خالل التحذير  ،(1)سورة النور: اآلية  (آَياتٍّ َبيِ 
نزاله بقوله تعالى َماَواِت َواأَلْرِض َقْد َيْعَلُم َما َأنُتْم َعَلْيِه ) :من مخالفة ما تم فرضه وا  ِ َما ِفي السَّ ُئُهم َأال ِإنَّ ّلِلَّ َوَيْوَم ُيْرَجُعوَن ِإَلْيِه َفُيَنبِ 

ُ ِبُكلِ  َشْيءٍّ َعِليٌم(  .(63)سورة النور: اآلية  ِبَما َعِمُلوا َوَّللاَّ

ومن خالل إشعار القلوب المؤمنة والمنحرفة بأن هللا مطلع عليها رقيب على عملها عالم بما تنطوي عليه وتخفيه فتعمل وفق ما تم 
نزاله َماَواِت َواأَلْرِض َقْد َيْعَلُم َما َأنُتْم َعَلْيِه َوَيْوَم ُيْرَجُعوَن ِإَلْيِه َفُيَنبِّئُ ) سورة النور: تعالى فيبقوله  ،فرضه وا  ِ َما ِفي السَّ ُهم ِبَما ال ِإنَّ َّللَّ

ُ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليمٌ   .(64سورة النور اآلية ) (َعِمُلوا َوّللاَّ

  بتأكيد األمر بمتابعته أن هللا تعالى لما ذكر في أول السورة أنه أنزل آيات بينات على لسان سيدنا محمد فأنه ختم السورة
 .(146ص 2ج الجامع ألحكام القرآن ،قرطبيال) .ليعلم أن أوامره هي أوامر هللا تعالى كأوامر القرآن يبلغها لهم

 حور السورة وموضوعاتها وأهدافهام

 :موضوعات السورة -أوال  

 .التعريف بالسورة وأن هللا قد أعطانا فيها مجموعة من األحكام واآلداب والتشريعات التي أمرنا بالعمل بها 
 قامة حد الزنا  والنهي عن الزواج من الزاني والتنفير من الزنا وأهله. ،بيان عقوبة الزناة وهي الجلد مائة جلدة وا 
 وذمهم وبيان عقوبة القاذفين وهي الجلد ثمانين جلدة وعدم قبول شهادتهم مع بيان انه  ،بيان عقوبة من يرمي المحصنات

حكامه.  يمكن أن يتوبون وتوضيح اللعان وا 



 

 

  مما الماها المنافقون وبيان صفات السيدة عائشة الطيبة وتربية  –رضي هللا عنها  –تبرئة أم المؤمنين السيدة عائشة
 إصدار الفاحشة. المؤمنين على حسن الظن والنهي عن

 والتحذير منه ألنها توقعهم في الفحشاء والمنكر وتزكية نفوس المؤمنين. ،النهي عن السير وراء خطوات الشيطان 
 قامة ما كلفوا به حتى ال يكون مشقة لهم والتصريح لألقارب واألصدقاء ود حرج عن الذين ال يستطيعون من إبيان عدم وج

 رج وال آثم.في األكل من بيوت أقاربهم بال ح
 وبيان إن هذا المجلس عظيم وله احترامه ليس كمجلس  يم مجلسه وعدم االنصراف دون أذنهوتعظ األمر باحترام الرسول

 مخالفته.س المؤمنين والتحذير من عصيانه و عادي من مجال
  وحده وهو الذي يحاسب عباده ويجازيهم في الدنيا  يهماختم السورة بإعالن ملكيته تعالى للسماوات واألرض وهو العالم

 واآلخرة.
 

 أهداف السورة ومقاصدها -ثانيا  

 :تضمنت السورة عدة أهداف منها

فقد اشتملت على أحكام مهمة تتعلق باألسرة وأحكام معاشرة الرجال للنساء  ،مقصود هذه السورة ذكر أحكام العفاف والستر -1
من أجل بناءها على ارسخ الدعائم والتركيز على التماسك والتنظيم بينها لحمايتها من  ،وحماية حرمات األسروآداب الخلطة والزيارة 

 .(139ص 19ج ،التحرير والتنوير ،أبن عاشور) .االنهيار والدمار

لل الذي ال يفيد ز الحث على حسن الظن وعدم قذف األبرياء من الرجال والنساء وتشريع بعض العقوبات لحفظ الحياة من الخطأ وال
 الندم بعده.

الحفاظ على المجتمع من خالل الكثير من التعليمات والواجبات والوصايا ومنها آداب االستئذان والمخالطة والعفو عن أخطاء  -2
 اآلخرين واالتفاق على المحتاجين كما جاء في قصة بن اثاثة.

هو طمس معالم الدين اإلسالمي ودعوة  -العدو –في هذه السورة تنبيه للمؤمنين بأن يأخذوا حذرهم من عدوهم ألن غرضه  -3
من خالل نشر الفواحش واألعمال القبيحة بحة التطور وبيان قصدهم والدعوة إلى االلتزام باإلحكام واألوامر اإللهية  الرسول 

 ن العاقبة هي للمتقين.لضمان استمرار المجتمع اإلسالمي أل

 :محور السورة -ثالثا  

 أن اوبعض كتب التفسير واألخالق والتربية اإللهية يمكنن ،والمراجع على بعض الكتب اإلسالمية نحن الدارسين عنامن خالل اطال
بشتى أنواعها ومستلزمات  (األخالقيةوالقيم  بعد علم هللا تعالى أن المحور األساسي الذي تدور حوله هذه السورة هو )التربية نقول

 هذه التربية إلقامة مجتمع إسالمي مثالي لمحارة الشيطان وأعوانه من اإلنس.



 

 

وترق إلى درجة  ،والمحور الذي تدور عليه السورة عليها هو محور التربية التي تشتد في وسائلها إلى درجة الحدود)) :قال سيد قطب
والهدف واحد في الشدو  ،بنور هللا وبآياته المبثوثة في تضاعيف الكون وثنايا الحياةالتي تصل القلب  ،اللمسات الوجدانية الرقيقة

حتى تشق وتتصل بنور هللا وتتداخل اآلداب النفسية  ،هو تربية الضمائر واستجاشة المشاعر ورفع المقاييس الخلفية للحياة ،واللين
هو العقيدة في هللا متصلة كلها بنور واحد  نابعة كلها من معين واحدالفردية وآداب البيت واألسرة وآداب الجماعة والقيادة بوصفها 

 (207ص  ،األولالجزء  ،في ظالل القرآن ،)قطبهو نور هللا(( 

ففيها بيان  ،أن محور السورة يدور حول ما يدخل اإلنسان في دائرة اإلسالم ويبعده عن خطوات الشيطان: ))إلى ى وذهب سعيد حو 
وبيان ألمهات من القضايا االجتماعية والسلوكية والخلقية واإليمانية  ،وبيان ألنواع منها ،الزلللما ينبغي فعله إذا حدثت أنواع من 

األساس  ،سيعد حوى ) .((مما يتعين على الجميع دراسة هذه السورة ،وللمرأة من ذلك حظ كبير ،ذات تأثير كبير على المجتمعات البشرية
 .(3808ص 8ج في التفسير

 :ويظهر ذلك من خالل

الطرق على الجوانب الخلقية الفردية والجماعية والجوانب االجتماعية واألسرية كاألمر بآداب المخالطة والزيارة وغض البصر وحفظ 
بالمعروف وصون األعراض الفروج واالبتعاد عن الزنا ودواعيه وأهله ومعاقبة الزواني والمستهترين بحرمات المجتمع واألمر 

والحرمات ومراعاة اآلداب داخل األسرة والمحافظة على الصلة باهلل تعالى واستثمار فضله ألن معرفة هللا تعالى تجعل المرء يخضع 
تم له ذلك صلحت نظم الغد والمجتمع فإذا  ،لجاللة وعظيم سلطاته ويشعر بأنه محاسب على كل ما يعمل من عمل قل أو كثر

وفشلت مخططات األعداء والحاقدين على الدين  ،(67ص18ج مراغيال تفسير ،المراغي) ،لسكينة والطمأنينة بين الناسوسادت ا
 .اإلسالمي

ولهذا جاءت التوجيهات المختلفة بالعناية بهذه السورة لتركيزها على أحكام العفاف والستر منهما قوام المجتمع وبدونهما ينحط 

  .اإلنسان إلى درك الحيوان

نما خصت النساء بتعليم هذه السورة من بين سائر السور.  وا 

  ليبعثهن ذلك على العفة ولزوم الحياء –كما مر في فضل السورة  

 

 انتهى الفصل األول

 

 

  الثاني الفصل
 سورة النور في  التربية الخلقية واالجتماعية 



 

 

  
 : تعريف الخلق

عبارة عن هيئة في النفس راسخة عنها تصدر األفعال بسهولة ويسر من غير : "الخلق بأنه –رحمه تعالى  –غزالي عرف اإلمام ال
 .(2/275 ،إحياء علوم الدين لإلمام ،الغزالي) ،" حاجة إلى فكر وردية

وقد عرفت التربية الخلقية بأنها تهذيب الغرائز وتنمية العواطف الشريفة وتقوية اإلرادة الصالحة وكسب العادات النافعة التي تجعل 
 .(52ص  ،ربي أطفالنانكيف  ،االستانبولي) .المسلم إنسانًا فاضالً 

 وقيل: 

ي تساعد المسلم أن يسلك في حياته ومجتمعه مسلكًا يتفق مع المبادئ والقواعد التي أمر هللا الت: هي التربية القرآنيةالتربية الخلقية 
 ،تقوم على التطهير ثم التنمية فهي تقوم على دعامتين أساسيتينوقد جعلها بعضهم بمعنى التزكية التي  ،تعالى بها أو نهى عنها

 .(52ص  ،1 ط ،دور التربية األخالقية اإلسالمية ،بالجن مقداد)

 القواعد الناهية: بالتحذير من األخالق السيئة واألمر بالتخلي عن الرذائل والتطهير منها.  -1
 باألخالق الحميدة الفاضلة.  وااللتزام: وذلك بالتحلي اآلمرةالقواعد  -2
 

 التخلي عن األخالق النميمة التي حذرت منها السورة 

 .الخلق األول: الزنى

المرأة من غير عقد شرعي وهو من  وطءوهو  ،(151ص  ،التعريفاتكتاب  ،الجرجاني) ،ةفي قيل خال عن هلك وشبه الوطء: هو الزنا
 .(375/ 4 ،األذهان من تفسير روح البيانتنوير  ،البروسوي ) .العلماء باتفاقالكبائر 

 : من خالل ،أسبابه من قتراباالة ظهور اإلسالم ونهى عن يهللا تعالى من بدا احرمه واجتماعيةجريمة دينية وخلقية  فالزنا

 .عقوبة شديدة مخزية –ذكر أم أنثى  –اعتبار الزنى جريمة يستحق فاعلها  -1
رأيًا وعادة له وتخلق به فال يجوز أن يتزوج من  الزنااألمر بقطع العالقة بالزناة والتحذير من الزواج منهم ألن من كان  -2

المسلمين العفيفين بذلك اتبع هللا هذا التعميم الجاري مجرى الغالب بقوله )وحرم( أي حرم نكاح الزواني وهذا يعني تحريم العقيدة على 
 .(الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي)  .في ذلك الوقت شيمة أهل الكفر الزناحيث أن  الزنالجريمة  وتقديراى العفيف تشنيعًا الزاني والزانية عل

نهما  –عز وجل  –لقد قرن هللا  -3 في اآلية السابقة الزاني بالمشترك وذلك ليشير إلى عظيم خطر الزنى وكبير ضرره وا 
  .اعة والشناعةظقرينان في الف



 

 

 :بقوله تعالى 26اآلية  فيسورة النور في  الزنى بالخبث )وهو خبث الصفات اإلنسانية( –سبحانه وتعالى  – وصف هللا -4
ِبيَن َوالطَّيُِّبوَن ِللطَّيَِّباِت ُأوْ ) ا اْلَخِبيَثاُت ِلْلَخِبيِثيَن َواْلَخِبيُثوَن ِلْلَخِبيَثاِت َوالطَّيَِّباُت ِللطَّيِّ ُؤوَن ِممَّ ْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكِريمَلِئَك ُمَبرَّ  ،ٌٌ .(َيُقوُلوَن َلُهم مَّ

ة وال ترتضى بالخبث حيث قال فالنفوس المؤمنة ال تمتزج وال تلتئم مع النفوس الخبيث ،فهو من صفات الخبيثات والخبيثين
ِبينَ ):ىتعال َباُت ِللطَّيِ  ْغِفَرٌة َوِرْزٌق  اْلَخِبيَثاُت ِلْلَخِبيِثيَن َواْلَخِبيُثوَن ِلْلَخِبيَثاِت َوالطَّيِ  ُؤوَن ِممَّا َيُقوُلوَن َلُهم مَّ َباِت ُأْوَلِئَك ُمَبرَّ ُبوَن ِللطَّيِ  َوالطَّيِ 

ن جاءت  ،َكِريٌم( إال إنها تفيد أن الذي ينزع إلى الخبث هم  –رضي هللا عنها  –على براءة سيدتنا عائشة  لالستداللواآلية وا 

  .(33اآلية  :سورة النور) .الخبيثون والخبيثات وليس أهل الطيب
ُ ِمن َفْضِلِه َوالَِّذيَن َيْبَتُغوَن اْلِكَتاَب ) :اء قال تعالىغالنهي عن الب -5 ا َحتَّى ُيْغِنَيُهْم َّللاَّ ا َوْلَيْسَتْعِفِف الَِّذيَن ال َيِجُدوَن ِنَكاح  ِممَّ

ن ا لِ َتْبتَ َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم َفَكاِتُبوُهْم ِإْن َعِلْمُتْم ِفيِهْم َخْير ا وَ  ِ الَِّذي آَتاُكْم َوال ُتْكِرُهوا َفَتَياِتُكْم َعَلى اْلِبَغاء ِإْن َأَرْدَن َتَحصُّ ُغوا آُتوُهم مِ ن مَّاِل َّللاَّ

َ ِمن َبْعِد ِإْكَراِهِهنَّ َغُفوٌر(  ْنَيا َوَمن ُيْكِرههُّنَّ َفِإنَّ َّللاَّ ِحيمٌ َعَرَض اْلَحَياِة الدُّ وهو زنى المرأة مكرهة أو طالبة وقيل هو  ،33االية  النور (رَّ
 .(19ج التحرير والتنوير ،ابن عاشور) .تعاطي النساء الزنى بأجر حرفة لهن

وا ِمْن َأْبَصاِرِهْم َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُهْم َذِلَك َأْزَكى َلُهْم ِإنَّ َّللاََّ ) :األمر بغض البصر وحفظ الفرج قال تعالى -6  ُقل لِ ْلُمْؤِمِنيَن َيُغضُّ
  الفاحشة سواء أكانت الزنى أو اللواط ارتكابحتى يتحصن من  .(30: اآلية سورة النور) (َخِبيٌر ِبَما َيْصَنُعونَ 

 بعض آفات اللسان  :الخلق الثاني -7

نها ليست مجرد صوت ينطلق من فم نبهت سورة النور رسالة من  –إنما هي وفي حقيقتها  ،إلى أهمية الكلمة وعظيم أثرها وا 
ن رساالت  إلى عقول الناس قد تكون طيبة فتحمل إليهم الخير والهدى وقد تكون خبيثة فتسوق إليهم البالء والهالك وأن الكلمة وا 

  .كانت عند أصحاب النفوس المريضة تثنى رخيص ال وزن له إال القليل فإنها عند أهل الرأي واإليمان شيء عظيم

  :ومنها سورة التحذير من بعض آفات اللسانالوقد جاء في 

 : والزنابالفاحشة  المسلمين: القذف ورمي أوال  

َوالَِّذيَن َيْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ُثمَّ َلْم َيْأُتوا :)وقد أمرت السورة بمعاقبة القذفة عدة عقوبات تتناسب مع عظم جريمة القذف حيث قال تعالى
اِبَأْرَبَعِة ُشَهَداء َفاْجِلُدوُهْم َثَماِنيَن َجْلَدة  َوال   (4اآلية  :سورة النور) (َوُأوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ  َتْقَبُلوا َلُهْم َشَهاَدة  َأَبد 

قذف و واآلية عامة في رمي الرجال والنساء على حد سواء وذكرت النساء دون الرجال ألن رميهن بالفاحشة أشنع وأنكى للنفوس 
جماع األمة على ذلك  .(88ص 3ج إعراب القرآن ،النحاس).الرجال داخل في حكم اآلية بالمعنى وا 

فإذا سمع  وفي اآلية حث للمؤمن على ستر أخيه وعدم فضحه ألن اآلية اعتبرت القذفة خارجين عن طاعة هللا عز وجل ورسوله 
ال فعلية النكال وأن كان صادقًا  ،تفسير القرآن العظيم البن كثير ،يجب عليه أن ال يشيعه وال يذيعه السيئالمسلم شيئًا من الكالم  وا 

محاسن التأويل  ،فهو قاذف وممن يحبون أن تشيع الفاحشة –ولم يأت بأربعة شهود  –عيناه وسمعت أذناه  أبصرتفمن وحدث بما 
والترخص فيه وعدم التحرج من  اإللهاممحققة كما تخسر بشيوع  غيروالجماعة المسلمة ال تخسر بالسكوت عن تهمة  ،عن القاسمي

ممنوعة في الجماعة أو نادرة وهذا  ويظنوهاالفعلة التي كانوا يستقدرونها  ارتكاباإلذاعة به وتحريض الكثيرين من المتحرجين على 



 

 

 البيوت نينةوطمأفوق آالم الفضيحة التي تصيب الحرائر الشريفات واألحرار الشرفاء وفوق اآلثار التي تترتب عليها في حياة الناس 
 .(300ص ،1ج ،في ظالل القران ،قطب)

 : ثانيا : إشاعة الفاحشة

ْنَيا َواآلِخَرِة وَ :)فقول هللا عز وجل ُ َيْعَلُم َوَأنُتْم ال ِإنَّ الَِّذيَن ُيِحبُّوَن َأن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة ِفي الَِّذيَن آَمُنوا َلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم ِفي الدُّ َّللاَّ
 ( 91ص  3ج إعراب القرآن ،النحاس) .فيه ذم ووعيد لمن يحب ويريد إذاعة الفاحشة ونشرها بين المؤمنين (19 آيةالنور ) َتْعَلُموَن(

وقد قيل إن إشاعة الفاحشة يشمل من أعلن الفاحشة أو تحدث بها إلى الناس أو إفشاء ما ستره هللا أو إذاعة األحاديث عنها أو 
هي لم تعالج فإذا  ،كون في أول األمر شرارةالمتحدثين بما يثرثرون دون ردعهم فإشاعتها أشبه بالنار تاإلصغاء إلى حديثها وترك 

 .شيء يطفئهفي الحال اندلعت ألسنتها وعال لهيبها وصارت حريقًا عظيمًا ال 

 : ثالثا : الكالم الخبيث

اْلَخِبيَثاُت ِلْلَخِبيِثيَن ) :قال تعالى ،قال والقبيح في الفعالويشمل الباطل في االعتقاد والكذب في الم رداءه: هو كل ما يكره والخبيث
ُؤوَن ِممَّا يَ  َباِت ُأْوَلِئَك ُمَبرَّ ُبوَن ِللطَّيِ  ِبيَن َوالطَّيِ  َباُت ِللطَّيِ  ْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكِريمٌ َواْلَخِبيُثوَن ِلْلَخِبيَثاِت َوالطَّيِ   (ُقوُلوَن َلُهم مَّ

 .(26 آيةالنور )

المفسرين مكن حمل معنى اآلية على األزواج ومنهم من حمل ذلك على األقوال واألفعال بمعنى أن الكالم الخبيث ال يليق إال ومن 
فعلى المؤمن أن يختار الكالم  ،فذلك من فعلهم ومما يليق بهم ،وأن القول القبيح أولى بأهل القبح من الناس ،بالخبيث من الناس

ُبوَن ) :للطيبين من الرجال قال تعالىالطيب فالطيبات من الكالم  ِبيَن َوالطَّيِ  َباُت ِللطَّيِ  اْلَخِبيَثاُت ِلْلَخِبيِثيَن َواْلَخِبيُثوَن ِلْلَخِبيَثاِت َوالطَّيِ 
ْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكِريمٌ  ُؤوَن ِممَّا َيُقوُلوَن َلُهم مَّ َباِت ُأْوَلِئَك ُمَبرَّ  .(26 آيةالنور )( .ِللطَّيِ 

 : ك والبهتانفالكذب واأل -رابعا  

سواء أعلم  (12ص19 ج ،للطبري  ،جامع البيان) ،،عليه المخبر عنه أي األخبار بعدم مطابقة الواقع مت هو األخبار خالف ما :الكذب

َأنَّ َواْلَخاِمَسُة ) :س ذلك بأعراض المسلمين فقاله وغضبه خاصة أن مكذب بلعنتهل الوقد توعد هللا تعالى أ  ،ذلك وتعمد أم ال

ِ َعَلْيِه ِإن َكاَن ِمَن اْلَكاِذِبينَ  اِدِقينَ ):وقال (5النور آية ) (َلْعَنَت َّللاَّ ِ َعَلْيَها ِإن َكاَن ِمَن الصَّ أي  (9النور آية )(َواْلَخاِمَسَة َأنَّ َغَضَب َّللاَّ

صدق ما يدعي دلياًل أي أربعة شهود عدت اآليات إن من يقذف مسلمًا أو مسلمة ولم يقدم على و وقد  ،أن كانت هي من الكاذبين
  .(331ص3ج، القرآن ،ابن العربي) .عدول أو إقرار المقذوف فإنه يعد كاذبًا في دعواه )قضاءًا( يستحق العقاب

لحديث واألفك ا ،وهذا الكذب هو أسوء الكذب وأقبحه ،: هو الكذب الفاحش القبح كالكذب على هللا أو قذف المحصناتواألفك

 ،الشوكاني) ،اآلخرة أو في كليهما ك العذاب العظيم في الدنيا أو فيمأخوذ من أفك الشيء إذ قلبه على وجهه وعاقبة األفاوب المقل



 

 

نُكْم ال َتْحَسُبوُه َشرًّا لَُّكم َبْل ُهَو َخْيٌر لَُّكْم ِلُكلِ  ) :قال تعالى ،(فتح القدير ْنُهم مَّا اْكَتَسَب ِمَن ِإنَّ الَِّذيَن َجاُؤوا ِباإِلْفِك ُعْصَبٌة مِ  اْمِرئٍّ مِ 

 .(11النور آية ) (اإِلْثِم َوالَِّذي َتَولَّى ِكْبَرُه ِمْنُهْم َلُه َعَذاٌب َعِظيمٌ 

َتَكلََّم  َوَلْوال ِإْذ َسِمْعُتُموُه ُقْلُتم مَّا َيُكوُن َلَنا َأن) : الكذب الذي يبهت ويصير سامعه لفظاعته وخلوه من الشبهة واآلية الكريمةالبهتان نَّ

فيها توجيه للمؤمنين إذا سمعوا مثل ذلك أن يتوجهوا إلى إنكاره ووضع المتحدثين  ،(16 آية)النور  (ِبَهَذا ُسْبَحاَنَك َهَذا ُبْهَتاٌن َعِظيمٌ 

 . واالفتراءبه موضع التهمة بالكذب 

ْوَنُه ) :قال تعالى ،: نقل الكالم بال دليلخامساً  ِ ِإْذ َتَلقَّ ن ا َوُهَو ِعنَد َّللاَّ ِبَأْلِسَنِتُكْم َوَتُقوُلوَن ِبَأْفَواِهُكم مَّا َلْيَس َلُكم ِبِه ِعْلٌم َوَتْحَسُبوَنُه َهيِ 
في هذه اآلية عتاب من هللا سبحانه وتعالى للمسلمين على تكلمهم بما ال علم لهم به وال دليل عليه وتأديب  ،(15)النور آية  (َعِظيمٌ 

 .المرء إال ما يعلمه ويتحققه يقولحتى ال 

بداالخلق الثالث ثارة الشهوات: التبرج وا   :وذلك من خالل: ء المفاتن وا 

 :أوال : عدم حفظ العورات

وا ِمْن َأْبَصاِرِهْم ):من معاني قوله تعالى معنىفقد أمر هللا تعالى عبارة بحفظ عوراتهم وعدم كشفها وهو  َوَيْحَفُظوا ُقل لِ ْلُمْؤِمِنيَن َيُغضُّ

َ َخِبيٌر ِبَما َيْصَنُعونَ  َوُقل لِ ْلُمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصاِرِهنَّ َوَيْحَفْظَن ) :تعالى وقوله (30 آيةالنور )(ُفُروَجُهْم َذِلَك َأْزَكى َلُهْم ِإنَّ َّللاَّ

ْضِرْبَن ِبُخُمِرِهنَّ َعَلى ُجُيوِبِهنَّ َوال ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ ِإالَّ ِلُبُعوَلِتِهنَّ َأْو آَباِئِهنَّ َأْو آَباء ُفُروَجُهنَّ َوال ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ ِإالَّ َما َظَهَر ِمْنَها َوْليَ 
َأْو ِنَساِئِهنَّ َأْو َما َمَلَكْت َأْيَماُنُهنَّ َأِو التَّاِبِعيَن  َواِتِهنَّ ُبُعوَلِتِهنَّ َأْو َأْبَناِئِهنَّ َأْو َأْبَناء ُبُعوَلِتِهنَّ َأْو ِإْخَواِنِهنَّ َأْو َبِني ِإْخَواِنِهنَّ َأْو َبِني َأخَ 

َساء َوال َيْضِرْبَن بِ  َجاِل َأِو الطِ ْفِل الَِّذيَن َلْم َيْظَهُروا َعَلى َعْوَراِت النِ  ُتوُبوا َأْرُجِلِهنَّ ِلُيْعَلَم َما ُيْخِفيَن ِمن ِزيَنِتِهنَّ وَ َغْيِر ُأوِلي اإِلْرَبِة ِمَن الرِ 
ِ َجِميع ا َأيَُّها اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحونَ   (31 آية)النور  (ِإَلى َّللاَّ

ظهار المفاتن ومواضع الزينة لغير المحارم :ثانيا    :تعالى المسلمات عن إظهار زينتهن بقوله –عز وجل  –لقد نهى هللا  التبرج وا 
َلى ُجُيوِبِهنَّ َوال َأْبَصاِرِهنَّ َوَيْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ َوال ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ ِإالَّ َما َظَهَر ِمْنَها َوْلَيْضِرْبَن ِبُخُمِرِهنَّ عَ َوُقل لِ ْلُمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن ِمْن )

َأْو َأْبَناء ُبُعوَلِتِهنَّ َأْو ِإْخَواِنِهنَّ َأْو َبِني ِإْخَواِنِهنَّ َأْو َبِني  ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ ِإالَّ ِلُبُعوَلِتِهنَّ َأْو آَباِئِهنَّ َأْو آَباء ُبُعوَلِتِهنَّ َأْو َأْبَناِئِهنَّ 
َجالِ  َساء َأِو الطِ ْفِل الَِّذيَن َلْم َيْظَهُروا عَ  َأَخَواِتِهنَّ َأْو ِنَساِئِهنَّ َأْو َما َمَلَكْت َأْيَماُنُهنَّ َأِو التَّاِبِعيَن َغْيِر ُأوِلي اإِلْرَبِة ِمَن الرِ  َلى َعْوَراِت النِ 

ِ َجِميع ا َأيَُّها اْلُمْؤمِ  ويقصد وهللا أعلم  ،(31)النور  (ُنوَن َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحونَ َوال َيْضِرْبَن ِبَأْرُجِلِهنَّ ِلُيْعَلَم َما ُيْخِفيَن ِمن ِزيَنِتِهنَّ َوُتوُبوا ِإَلى َّللاَّ

وقد اجمع الجميع على أن كل مصل عليه أن يستر  ،جمهور المفسرين والفقهاءبقوله ما ظهر فيها هو الوجه وهو المشهور عند 
ن عليها أن تستر ما عدا ذلك من بدنها   .عورته وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صالتها وا 

راجحًا  االستثناء)لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورها عادة وعبادة وذلك في الصالة والحج فيصلح أن يكون  :قال القرطبي

واستنادًا بأقوال الخالفين وأدلتهم ينبغي القول أن على المرأة أن تجتهد في  ،(226ص ،12ج ،الجامع ألحكام القرآن للقرطبي) ،إليهما(
وقد صح أن النقاب هو ستر جميع بدن المرأة وقد كان معروفًا  ،االخفاء لكل ما هو زينة من باب االستحباب ومراعاة فساد الناس



 

 

والقول  ،عن بعض النساء في جبل الصحابة قال سعيد حوى )والذي نراه في هذا الموضوع وغيره أن القول األدنى هو الرخصة
ذا أرتقى إلى األعلى فذلك األكمل والور  ،األعلى هو العزيمة األساس مع  ،حوى ) .ع هو األطيبوما دام المسلم في األدنى فال حرج وا 

 .(3810ص11مجلد  ،التفسير
َوُقل لِ ْلُمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصاِرِهنَّ َوَيْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ َوال ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ ِإالَّ ) :وب فقالًا لالحتشام فقد أمر هللا بستر العيوتأكيد

 َأْو َأْبَناِئِهنَّ َأْو َأْبَناء ِبُخُمِرِهنَّ َعَلى ُجُيوِبِهنَّ َوال ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ ِإالَّ ِلُبُعوَلِتِهنَّ َأْو آَباِئِهنَّ َأْو آَباء ُبُعوَلِتِهنَّ َما َظَهَر ِمْنَها َوْلَيْضِرْبَن 
َجاِل ُبُعوَلِتِهنَّ َأْو ِإْخَواِنِهنَّ َأْو َبِني ِإْخَواِنِهنَّ َأْو َبِني َأَخَواِتِهنَّ َأْو نِ  َساِئِهنَّ َأْو َما َمَلَكْت َأْيَماُنُهنَّ َأِو التَّاِبِعيَن َغْيِر ُأوِلي اإِلْرَبِة ِمَن الرِ 

َساء َوال َيْضِرْبَن ِبَأْرُجِلِهنَّ ِلُيْعَلَم َما ُيْخِفيَن مِ  ِ َجِميع ا َأيَُّها ن ِزيَنِتِهنَّ َوُتوُبوا إِ َأِو الطِ ْفِل الَِّذيَن َلْم َيْظَهُروا َعَلى َعْوَراِت النِ  َلى َّللاَّ
 (31 أيةسورة النور ) .(اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحونَ 

يدخل منها  والجيوب جميع جيب وهو الفتحة في القميص التي –جمع خمار وهو ما تغطي به المرأة رأسها  :بضم الخاءوالخمر 

 .(255ص  معجم األلفاظ واألعالم القرآنية ،إبراهيم). الرأس عند لبسه فيبدو منها شيء من الصدر والعنق

  .: أي لشدون وضع الخمر على الجيوب بحيث ال يظهر شيء من بشرة المرأة وجسمهاومعنى اآلية السابقة

 .البحث إن شاء هللاهذا من خالل سنتحدث عنه الحقا و : إثارة الشهوات رابعا  

 . الخلق الخامس: النفاق والظلم

هار الخير )النفاق هو إظ :قال ابن كثير ،الخطايا في نظر اإلسالم ،القول والعمل اختالفالسر والعالنية أو  اختالف: هو النفاق
سرار الشر وهو أنواع  .(البن كثير ،تفسير القرآن العظيم) وجعلي وهو من أكبر الذنوب( ،: اعتقادي وهو الذي يخلد صاحبه في الناروا 

 

 الفاضلة التي أمرت بها السورةاألخالق القيم التربوية و 
 

هي سورة اآلداب أالجتماعية إنها سورة تعنى بشؤون الناس داخل بيوتهم، إنها تعنى بكيفية الحفاظ على أدب العالقات سورة النور 
 بين أفراد المجتمع، وكيف نصل إلى حالة من االنسجام والفضيلة في مجتمعنا، وكيف ننقيه من الفساد والرذيلة.

 سيمها إلى قسمين:يمكن تق
 األول: أخالق فردية

 الثاني: أخالق اجتماعية وأسرية

َلْوال ِإْذ َسِمْعُتُموُه َظنَّ اْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت ِبَأنُفِسِهْم ) قال تعالى: ،حسن الظن بالمؤمنين ومحبتهم ودفع التهم عنهم الخلق األول:
ِبينٌ   .(12سورة النور: اآلية ) (َخْير ا َوَقاُلوا َهَذا ِإْفٌك مُّ



 

 

في هذه اآلية تحريض على الظن الحسن بالمؤمنين واألصل في أن درجة اإليمان التي حازها اإلنسان ومنزلة الصالح التي حلها 
ن شاع إذ كان أصله فاسدًا أو مجهوالً  ،المرء وحلة العفاف التي تستر بها المسلم   .ال يزيلها عنه خبر محتمل وا 

تفسير القرآن  ،ابن كثير) (تظن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إال خيرا  وأنت تجد لها في الخير محمال   ))ال :وروي أن عمر قال
 (13ص 6ج ،العظيم

ونتعلم نحن المسلمون من هذا الدرس في المواقف التي سجلت لبعض الصحابة حينما تقول أهل آالفك بكذبهم وشاع الخبر بالمدينة 
إال ترين ما يقال؟ فقالت: لو كنت بدل صفوان أكنت تظن بحرمة : ))رضي هللا عنهما –قال لزوجته  ،فروي أن أبا أيوب األنصاري 

فعائشة خير مني وصفوان خير  ،ما خنت رسول هللا –رضي هللا عنها  –قالت: ولو كنت أنا بدل عائشة  ،رسول هللا سوءًا؟ فقال: ال
 .(منك(

يا زينب ماذا علمت أو )) :فقال ،كان يسأل زينب أبنه جحش عن أمري   أن رسول هللا -رضي هللا عنها–وقد روي عن عائشة 
 وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول هللا  :قالت ،(ما علمت إال خيرًا( ،وبصري  ،أحمي سمعي ،رأيت؟ فقالت: يا رسول هللا

باب إن الذين جاءوا  صحيح البخاري ) (آالفك فهلكت فيمن هلك من أصحاب ،وطفقت أختها حمنة تحارب لها ،فعصمها هللا بالورع -
 .(1باإلفك ح 

 وبهذا نستطيع أن نأخذ مما تقدم من األمور هو علينا بحسن الظن ألن بعض الظن آثم ويهلك صاحبه.

وهذا هو درس عظيم نتعلمه من موقف أم المؤمنين السيدة زينب بنت  ،التثبت وتحري الحق وعدم الحكم بالظن الخلق الثاني:
 .وهي تقول ))أحمي سمعي وبصري( ،جحش

 ،األولالجزء  ،في ظالل القرآن ،قطب) .فالقرآن الكريم يوجه المؤمنين إلى المنهج القويم في مواجهة الشائعات ويطلب منهم خطوتين
 (280ص

ِإْذ َسِمْعُتُموُه َظنَّ َلْوال )وهي طلب الدليل الباطني الوجداني بقوله تعالى: ،عرض األمر على القلب واستفتاء الضمير :األولى

ِبينٌ   .(12سورة النور: اآلية )) اْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت ِبَأنُفِسِهْم َخْير ا َوَقاُلوا َهَذا ِإْفٌك مُّ

ِبَأْرَبَعِة ُشَهَداء َفِإْذ َلْم َيْأُتوا َلْوال َجاُؤوا َعَلْيِه  (:وهي طلب الدليل الخارجي والبرهان الوافي بقوله تعالى ،التثبت بالبينة والدليل :الثانية
ِ ُهُم اْلَكاِذُبونَ  َهَداء َفُأوَلِئَك ِعنَد َّللاَّ  (13 آيةسورة النور ) .(ِبالشُّ

 :الصبر وضبط النفس :الخلق الثالث

دون أن يبرئ أو يتهم فقد  لفتنة حديث آالفك التي خاضها رسول هللا  المسلمون من خالل معالجة الرسول وهذا الدرس نتعلمه نحن
 حدثت حاثة آالفك كما يأتي:



 

 

عندما تكون له غزوة يعمل قرعة بين أزواجه فمن تقع عليها  ألنه كان  لما خرج رسول هللا بعائشة معه في غزوة )بني المصطلق(
بلت الراحلة من المسير فعندما أق -المريسيع –القرعة تخرج معه فخرجت السيدة عائشة معه في غزوة بني المصطلق وهي غزوة 

فلما لم تجد أحد اضطجعت  ،فرجعت فالتمسته فحبسها ابتغاؤه أقبلت إلى الرحل فلمس صدرها فإذا )عقد من جزع ظفار قد انقطع(
وذلك ألنه كان يتخلف وراء  ،فنامت في الموضع ولم يوقظها إال قول صفوان بن المعطل ،في مكانها رجاء أن يرجع فيرجع إليها

 فظ الساقة.الجيش لح

فوقع أهل آالفك في  ،وأخذ يقودها حتى بلغ بها الجيش في نحر الظهيرة -رضي هللا عنها–وتنحى عنها حتى ركبت عائشة  فنزل
وقد رأى صفوان أخذ بزمام ناقة السيدة  ،مقالتهم وكان في مقدمة من أوقد هذا الحديث وشعله عبد هللا بن أبي بن سلول المنافق

 ،وقد كان ممن قال بآالفك حسان بن ثابت ،وقال: امرأة نبيكم باتت مع رجل ،))وهللا ما نجت منه وال نجا منهافقال:  ،عائشة
وقد بلغ صفوان بن المعطل حديث حسان فجاء إليه وضربه بالسيف على رأسه فبلغ ذلك  ،ومسطح بن اثاثة وحمنة بنت جحش

وكان صفوان صاحب ساقه  ،فهذا يدل على أن حسان ممن تولى كبره ،فأهدر الرسول جرع حسان واستو هبه إياه رسول هللا 
في غزوة أرمينية سنة  في غزواته لشجاعته وكان من خيار الصحابة وقيل كان حصورًا ال يأتي الناس وقتل شهيدًا  رسول هللا 

 .(181ص 12ج ،الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي).تسع عشرة في زمان عمر

ما السيدة عائشة  فلم تجد ما تدافع به عن نفسها إال الدعاء والصبر وقد أعطاها هللا وأعطى رسوله وأعطى أل بكر الجزاء األوفر وا 
وقد أعطى هللا سبحانه  ،وما زاد ضره على نفعه فهو شر وجزاء الخير الجنة وجزاء الشر جهنم ،ألن ما زاد نفعه على ضره فهو خير
 ،صفوة التفاسير ¸بنزول الوحي سراءه السيدة عائشة رضي هللا عنها وهذا غاية الشرف والفضلوتعالى الخير كله لبيت النبوة وذلك 

 :والخير في ذلك خمسة أوجه

 عائشة رضي هللا عنها تبرئة أم المؤمنين. 
 كرامة هللا لها بإنزال الوحي في شأنها. 
 .األجر الجزيل لها في اآلخرة في الفدية عليها 
 موعظة المتقين. 
 المفترين في الدنيا واآلخرة. االنتقام من 

ُ ِمن َفْضِلِه َوالَِّذيَن َيْبَتُغوَن اْلِكَتاَب ) :وكذلك لقد جاء في قوله تعالى  ا َحتَّى ُيْغِنَيُهْم َّللاَّ ِممَّا َمَلَكْت َوْلَيْسَتْعِفِف الَِّذيَن ال َيِجُدوَن ِنَكاح 
ن اَأْيَماُنُكْم َفَكاِتُبوُهْم ِإْن َعِلْمُتْم ِفيِهْم  ِ الَِّذي آَتاُكْم َوال ُتْكِرُهوا َفَتَياِتُكْم َعَلى اْلِبَغاء ِإْن َأَرْدَن َتَحصُّ َتْبَتُغوا َعَرَض  َخْير ا َوآُتوُهم مِ ن مَّاِل َّللاَّ لِ 

ِحيمٌ  َ ِمن َبْعِد ِإْكَراِهِهنَّ َغُفوٌر رَّ ْنَيا َوَمن ُيْكِرههُّنَّ َفِإنَّ َّللاَّ  .(33النور: اآلية سورة ) .(اْلَحَياِة الدُّ

فليس كل ما يريده الفرد يجب على هللا  ،في هذا القول توجيه للمسلمين أذا ابتغوا الزواج وقصر بهم الحال أن يستحلوا بالعفة والصبر
لة بعد األخذ باألسباب والتمسك بالفضي ،أن يحققه له ففي اآلية معنى تربوي عميق يهدي اإلنسان في الحياة إلى الصبر واالنتظار

 .والعفة حتى يغني هللا من فضله



 

 

 الصالح واالستقامة -لخلق الرابع  :الفرع الرابع

وقد أشادت السورة بالصالح ورغبت المسلمين باالستقامة وجعلت اإلصالح وسبياًل لرفع سمة الفسق عن القاذف وقبول شهادته  
وجعلت الصالح صفة يستحق أهلها تعاطف المجتمع  ،وتوبته وجعلت الصالح سبياًل إلصالح أنفسهم باجتناب ما نهوا عنه

ِحيمٌ ) قال تعالى: ،ومساعدته َ َغُفوٌر رَّ  (5سورة النور: اآلية ).(ِإالَّ الَِّذيَن َتاُبوا ِمن َبْعِد َذِلَك َوَأْصَلُحوا َفِإنَّ َّللاَّ

اِلَحاتِ ) :وقوله تعالى ُ الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا الصَّ َننَّ َلُهْم  َوَعَد َّللاَّ َلَيْسَتْخِلَفنَُّهم ِفي اأَلْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمن َقْبِلِهْم َوَلُيَمكِ 
َلنَُّهم مِ ن َبْعِد َخْوِفِهْم َأْمن ا َيْعُبُدوَنِني ال ُيْشِرُكوَن ِبي َشْيئ    (َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ ا َوَمن َكَفَر َبْعَد َذِلَك ِديَنُهُم الَِّذي اْرَتَضى َلُهْم َوَلُيَبدِ 

 .(55سورة النور: اآلية )

ُ ِمن َفْضِلِه َوَّللاَُّ  وانكحوا)وقوله تعالى:  َماِئُكْم ِإن َيُكوُنوا ُفَقَراء ُيْغِنِهُم َّللاَّ اِلِحيَن ِمْن ِعَباِدُكْم َواِ  سورة ) ( َواِسٌع َعِليمٌ اأَلَياَمى ِمنُكْم َوالصَّ

 (32النور: اآلية 
وأنه يشمل  ،حدح مفهوم عام ذو تقريع ال يحصيه أإشارة إلى قيمة التقى والصالح في اإلنسان وأنه محط التكريم والصال وفي ذلك

 . كل عمل يقوم به اإلنسان مما أمر هللا به أو ندب إليه أو حبب فيه وكل استجابة لما نهى هللا عنه أو كرهه أو بغض فيه
وهو يشمل  ،فهو عملية خلقية تتغير طبيعتها تبعًا لنوع الخطأ الواجب إصالحه ،وحيد لهفاإلصالح كمفهوم يصعب تحديد معنى 
 ،دراز) .من خالل تدارك األخطاء أو إتمام النقص أو التعويض أو محو اآلثار السيئة مثالً  ،إصالح الماضي وتنظيم مستقبل أفضل

 .(140ص 2مجلد  ،دستور األخالق في القرآن

 االستجابة للحق والرجوع للفضيلة. :الخلق الخامس 

وقد جاء التوجيه القرآني في السورة أمرًا  ،بال تردد وال جدال وال انحراف ،فهم مستجيبون للحق لهم كان أو عليهم ،المؤمنون  
تباع الحق في الرضا والغضب يشرعباالنضباط  يمانه فلينظر ،هللا وا  هل تقبل نفسه الحق ولو كان  :فمن أراد إن يمتحن دينه وا 

ال فهو من الهالكين ؟عليها َعِة ) :قال تعالى ،فأن قبلت الحق مهمًا كانت النتائج فهو من المؤمنين وا  َوال َيْأَتِل ُأْوُلوا اْلَفْضِل ِمنُكْم َوالسَّ

ِحيمٌ َأن ُيْؤُتوا ُأوِلي اْلُقْرَبى َواْلَمَساِكيَن َواْلُمَهاِجِريَن ِفي َسِبيِل َّللاَِّ وَ  ُ َغُفوٌر رَّ ُ َلُكْم َوَّللاَّ  .(ْلَيْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأال ُتِحبُّوَن َأن َيْغِفَر َّللاَّ
 .(22سورة النور: اآلية )

 :واهم ما جاء فيها ،العفة واالحتشام أحكامالتزام  -الخلق السادس  :الفرع السادس

 :لقاء السريرة وسالمة الصدر من الفواحش :أوال  

هللا من لم يستطع الزواج باالستعفاف بالتصبر وحمل النفس على النزاهة والعفاف وضبطها ومنعها من الوقوع في لقد أمر 
 .المحرمات



 

 

ْنَيا ) في قوله تعالى:ووصف المحصنات بكونهن )غافالت(  َواآلِخَرِة ِإنَّ الَِّذيَن َيْرُموَن اْلُمْحَصَناِت اْلَغاِفالِت اْلُمْؤِمَناِت ُلِعُنوا ِفي الدُّ

 .(23سورة النور: اآلية ) .(َوَلُهْم َعَذاٌب َعِظيمٌ 

سليمات الصدور نقيات القلوب ال تخطر الفواحش في قلوبهن لحسن  ،ثناء عليهن بأنهن غافالت عن الفواحش ومواطن الريب فهو
وهذا النوع من  ،والدهاء ذوات المكر ليس فيهن دهاء وال مكر ألنهن لم يجربن األمور فال يفطن لما تفطن له المجربات ،سرائرهن

 وهو وصف لكمال الطهارة والنزاهة والطبع على الخير. ،سالمة الصدور وصفائها من الريبة من أحسن الثناء

 :غض البصر :ثانيا  

َ َخِبيٌر ِبَما َيْص  قل) :قال تعالى وا ِمْن َأْبَصاِرِهْم َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُهْم َذِلَك َأْزَكى َلُهْم ِإنَّ َّللاَّ َنُعوَن و ُقل لِ ْلُمْؤِمَناِت لِ ْلُمْؤِمِنيَن َيُغضُّ
َر ِمْنَها َوْلَيْضِرْبَن ِبُخُمِرِهنَّ َعَلى ُجُيوِبِهنَّ َوال ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصاِرِهنَّ َوَيْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ َوال ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ ِإالَّ َما َظهَ 

ِني َأَخَواِتِهنَّ َأْو ِنَساِئِهنَّ َواِنِهنَّ َأْو َبِني ِإْخَواِنِهنَّ َأْو بَ ِإالَّ ِلُبُعوَلِتِهنَّ َأْو آَباِئِهنَّ َأْو آَباء ُبُعوَلِتِهنَّ َأْو َأْبَناِئِهنَّ َأْو َأْبَناء ُبُعوَلِتِهنَّ َأْو ِإخْ 
َجاِل َأِو الطِ ْفِل الَِّذيَن َلْم يَ  َساء َوال َيْضِرْبَن ِبَأْرُجِلِهنَّ َأْو َما َمَلَكْت َأْيَماُنُهنَّ َأِو التَّاِبِعيَن َغْيِر ُأوِلي اإِلْرَبِة ِمَن الرِ  ْظَهُروا َعَلى َعْوَراِت النِ 

ِ َجِميع ا َأيَُّها اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحونَ ِلُيْعَلَم َما ُيْخِفيَن مِ   ( 31آية  سورة النور) (ن ِزيَنِتِهنَّ َوُتوُبوا ِإَلى َّللاَّ
وخص هللا اإلناث بالخطاب مع دخولهن في األمر العام  ،واألمر للرجال والنساء ،فاهلل تعالى يأمر المؤمنين أن يغضوا من إبصارهم

 .لهن وحتى ال يظن أن ذلك خاص بالرجاللتأكيد شمول الحكم 

 ،لكن الظاهر منه تحريم النظر إلى األجنبيات بالنسبة للرجال واألجانب بالنسبة للنساء ،ما يجب غض البصر عنه هللاولم يعين 
التشديد على غض وجاء في السنة النبوية ما يفيد  ،على خالف فيما يحرم النظر إليه وما يباح منه ،والعلماء من أهل التفسير

 .البصر عن األجنبيات باعتباره زنى العينين وترتيب الثواب على من يغض بصره عن المحارم

 

 حفظ الفرج  :ثالثا  

َ َخِبيٌر )في قوله تعالى: إن وا ِمْن َأْبَصاِرِهْم َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُهْم َذِلَك َأْزَكى َلُهْم ِإنَّ َّللاَّ  .(30 آية:النور) (ِبَما َيْصَنُعونَ ُقل لِ ْلُمْؤِمِنيَن َيُغضُّ

َوُقل لِ ْلُمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصاِرِهنَّ َوَيْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ َوال ُيْبِديَن ) :وقوله ،أي يصونوا فروجهم عن الزنا وعن اإلبداء والكشف
َأَلْم َتَر ) :تعالىوأحفظ من الوقوع في الفجور وقوله  ،للدينواتقى  ،أي ذلك الغض الحفظ أطهر للقلوب .(30سورة النور ) ،(ِزيَنَتُهنَّ 

َماَواِت َواأَلْرِض َوالطَّْيُر َصافَّاتٍّ ُكلٌّ َقْد َعِلَم َصالَتُه َوَتْسِبيَحُه  ُح َلُه َمن ِفي السَّ َ ُيَسبِ  ُ َعِليٌم ِبَما َيْفَعُلونَ َأنَّ َّللاَّ  .(41 أيةالنور ) (َوَّللاَّ

وهنا في هذه  ،فعليهم إن يتقوا هللا في السر والعلن ،ال تخفى عليه خافية من أحوالهم ،مطلع على إعمالكم ،متعالى علي هللا أي هو
 .والبلوى فيه اشد وأكثر وال يكاد يحترس منه ،جورللفورائد  ،يد الزناز اآلية قدم هللا غض البصر على حفظ الفرج ألن النظر ي



 

 

 :بينتها السنة في هذه اآليةهنالك مجموعة من اإلحكام التي 

ولكن ال يحل  ،فال مؤاخذة عليها ،ال يحل لرجل إن ينظر إلى امرأة غير زوجته أو محارمه من النساء أما النظرة المفاجئة مرة واحدة 
بزنا العين وقد عبر النبي  ،ألحد إذا نظر إلى شيء نظرة مفاجئة وأحس منه اللذة إن يعود إلى النظر إليه بعد النظرة الفجاءة هذه

َثَنا َثَنا ،اْلُحَمْيِديُّ  بقوله عليه السالم )حديث مرفوع( َحدَّ ُ َعْنُهَما اْبِن َعبَّاسٍ  َعنِ  ،َأِبيهِ  َعنْ  ،اْبِن َطاُوسٍ  َعنِ ،ُسْفَيانُ  َحدَّ  :َقالَ  ،َرِضَي ّللاَّ
َثِني .ُهَرْيَرةَ َأِبي  َلْم َأَر َشْيًئا َأْشَبَه ِباللََّمِم ِمْن َقْولِ  زَّاقِ  َأْخَبَرَنا ،َمْحُمودٌ  ح َحدَّ اْبِن  َعنِ  ،َأِبيهِ  َعنْ  ،اْبِن َطاُوسٍ  َعنِ  ،َمْعَمرٌ  َأْخَبَرَنا ،َعْبُد الرَّ

ا َقالَ  :َقالَ  ،َعبَّاسٍ  ُ  ،َأُبو ُهَرْيَرةَ  َما َرَأْيُت َشْيًئا َأْشَبَه ِباللََّمِم ِممَّ َنا َعِن النَِّبيِّ َصلَّى ّللاَّ َ َكَتَب َعَلى اْبِن آَدَم َحظَُّه ِمَن الزِّ َعَلْيِه َوَسلََّم " ِإنَّ ّللاَّ
ُق َذِلَك ُكلَُّه َوُيَكذِّ  :َواْلَفْرجُ  ،َتَمنَّى َوَتْشَتِهي :َوالنَّْفُس  ،اْلَمْنِطقُ  :َوِزَنا اللَِّسانِ  ،النََّظرُ  :َفِزَنا اْلَعْينِ  ،َأْدَرَك َذِلَك اَل َمَحاَلةَ   .ُبُه "ُيَصدِّ

 .قد استثنت منه صور تعرض لإلنسان فيها حاجة حقيقته إلى النظر إلى وجه المرأة منها ،وهذا األمر بغض البصر
فعن المغيرة بن شعبة  ،إذا أراد الرجل إن ينكح امرأة فليس له أن ينظر إليه فحسب بل هو مستحب له ان ينظر وان يطيل النظر

 .رواه مسلم (قال: فأنظر فأنه أحرى إن يؤد بينكما ،لت: الق ،أنظرت إليها)) :هللافقال لي رسول  ،قال: خطبت امرأة
ابن  ثنا ،روح بن عبادة ثنا ،الحارث بن أبي أسامة ثنا ،بمرو ،عبد هللا بن الحسين القاضي رضي هللا عنه فأخبرنا وأما حديث علي

" ال  :قال النبي صلى هللا عليه وآله وسلم :رضي هللا عنه قال ،عن علي ،عن عاصم بن ضمرة ،حبيب بن أبي ثابت عن ،جريج

 .((.تبرز فخذيك وال تنظر إلى فخذ حي وال ميت

 :تعفف القواعد بستر موضع زينتهن :رابعا  

ا َفَلْيَس َعَلْيِهنَّ ُجَناٌح َأن َيَضْعنَ ) :قال تعالى َساء الَّالِتي ال َيْرُجوَن ِنَكاح  َجاتٍّ ِبِزيَنةٍّ َوَأن َيْسَتْعِفْفَن  َواْلَقَواِعُد ِمَن النِ  ِثَياَبُهنَّ َغْيَر ُمَتَبرِ 
ُ َسِميٌع َعِليمٌ   .(60 آية النور) (َخْيٌر لَُّهنَّ َوَّللاَّ

وقعدن عن  ،العجز اللواتي قعدن عن التصرف من السن :والقواعد ،بال هاء ليدل حذفها على أنه فعود الكبر ،قاعد مفردهاالقواعد 
 .في الزواج وهذا قول أكثر العلماء الولد والمحيض

 :قرار النساء في بيوتهن :خامسا  

ا َفَلْيَس َعَلْيِهنَّ ُجَناٌح َأن َيَضْعَن ِثَياَبُهنَّ َغْيَر مُ )قال هللا تعالى:  َساء الَّالِتي ال َيْرُجوَن ِنَكاح  َجاتٍّ ِبِزيَنةٍّ َوَأن َواْلَقَواِعُد ِمَن النِ  َتَبرِ 
ُ َسِميٌع َعِليمٌ َيْسَتْعِفْفَن   .(60 اآلية النور) (َخْيٌر لَُّهنَّ َوَّللاَّ

وصالتهن في بيوتهن  ،ال جمعة عليهن وال جماعة إذ ،في هذه السورة دليل على أن النساء ال حظ لهن في المساجد)) :قال القرطبي
َثَنا)حديث مرفوع( للحديث النبوي الشريف   ،(الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي) ،أفضل َثُهمْ  َعْمَرو ْبَن َعاِصمٍ  َأنَّ  ،اْبُن اْلُمَثنَّى َحدَّ  ،َحدَّ
َثَنا :َقالَ  امٌ  َحدَّ ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ،َعْبِد ّللاَِّ  َعنْ  ،َأِبي اأْلَْحَوصِ  َعنْ  ،ُمَورِّقٍ  َعنْ  ،َقَتاَدةَ  َعنْ  ،َهمَّ " َصاَلُة اْلَمْرأَِة ِفي  :َقالَ  ،َعِن النَِّبيِّ َصلَّى ّللاَّ

)خص الرجال بالذكر هنا  :وقال الرازي  .َوَصاَلُتَها ِفي َمْخَدِعَها َأْفَضُل ِمْن َصاَلِتَها ِفي َبْيِتهَ  ،َبْيِتَها َأْفَضُل ِمْن َصاَلِتَها ِفي ُحْجَرِتَها
 .(الن النساء لسن من أهل التجارات والجماعات



 

 

 :اتالغيرة على العرض والحرم :سادسا  

 .(135ص 1ج ،لسان العرب ،ابن منظور) .والزجر ةنفسالحمية واأل :الغيرة لغة
هو الشعور بالغضب الذي ينتاب اإلنسان كلما أحسن أن حرمة من حرماته انتهكت أو توشك إن الحرمات خاصة وعامة  :اصطالحا  

ومتداخلة والغيرة التي يريدها اإلسالم هي من معايير الرجولة التي ال خير في المسلم بدونها وال خير له عند ربه إذا تخلى عنها 
 وأساسها هو تعظيم الحرمات.

ِه َوُأِحلَّْت َلُكُم اأَلْنَعاُم ِإالَّ َما ُيْتَلى ) :لىوقال تعا ِ َفُهَو َخْيٌر لَُّه ِعنَد َربِ  ْجَس ِمَن اأَلْوَثاِن َذِلَك َوَمن ُيَعظِ ْم ُحُرَماِت َّللاَّ َعَلْيُكْم َفاْجَتِنُبوا الرِ 
ور  (.30اآلية  :سورة الحج) (َواْجَتِنُبوا َقْوَل الزُّ
 اإلسالمية بمبدأ يحقق الغيرة حتى يبقى المجتمع اإلسالمي مستقيمًا وآمنًا.وقد جاءت الشريعة 

غيرة وحمية الصحابي  فقد مدح الرسول وقد جاء في السنة النبوية ما يحث على الغيرة ضد الذين يرضون السوء بأهلهم )الديون(
فبلغ ذلك  ،مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح لو رأيت رجالً )) :سعد بن عبادة حسبما جاء في سبب نزول آيات اللعان لما قال

ومن أجل غيرة هللا حرم الفواحش ما ظهر منها وما  ،وهللا أغير مني ،فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ وهللا ألنا أغير منه ،رسول هللا
 .البخاري  خرجهأ (بطن(

 تحكيم أمر هللا في كل شيء  -الخلق السابع 

من سورة النور أنه يجب أن يطيع المؤمن أوامر هللا ورسوله برضا وكذلك ال يقدم على فعل أي شيء إال بعد معرفة حكم هللا  نتعلم
 :من المواقف منهاتعالى وقد الحظنا ذلك من خالل الكثير 

 ،ولم يجبه ،أسأل النبيحتى )الزواج منه ولكنه رفض وقال: ) عندما عرضت عليه امرأة مشركة في مكة )عناق( موقف )مرثد(
َم َذِلكَ ) حتى نزل قوله تعالى: )النور آية  ( َعَلى اْلُمْؤِمِنينَ الزَّاِني ال َينِكُح ِإالَّ َزاِنَية  َأْو ُمْشِرَكة  َوالزَّاِنَيُة ال َينِكُحَها ِإالَّ َزانٍّ َأْو ُمْشِرٌك َوُحرِ 

3). 
وهذه المواقف وغيرها تبين كيف صنعت تربية  ،هللا وغيرها من الحوادثوحادثة آالفك وما حدث فيها من صبر حتى نزل أمر  

ي الرسول وتربية القرآن الكريم بالنفس العربية الغيورة التي ال تفكر قبل االندفاع واعدت النفوس اإلسالمية الحتمال أمر هللا ورسوله ك
 ..ال يكون الحكم إال هلل في ذات األنفس وشؤون الحياة

 األسرية واالجتماعيةاألخالق 

 :العفو والصفح -الخلق األول  

َعِة َأن ُيْؤُتوا ُأوِلي اْلُقْرَبى َواْلَمَساِكيَن َواْلُمَهاِجِريَن ِفي َسبِ ) :فقوله تعالى ِ َوْلَيْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأال َوال َيْأَتِل ُأْوُلوا اْلَفْضِل ِمنُكْم َوالسَّ يِل َّللاَّ
ِحيمٌ ُتِحبُّوَن َأن  ُ َغُفوٌر رَّ ُ َلُكْم َوَّللاَّ  (22اآلية  سورة النور) (َيْغِفَر َّللاَّ



 

 

 .أمر من هللا تعالى للمؤمنين إذا أساء إليهم بعض إخوانهم أن يعفوا عن إساءتهم ويصفحوا

سقاط اللوم والذم :والعفو  .هو التحافي عن الذنب وا 

 هو ترك التخريب والمؤاخذة مع إبداء صفحة جميلة هو أبلغ من العفو. :والصفح

 .والصفح بالقلب ،أما الصفح أن يتناسى جرمه وقيل العفو بالفعل ،وقيل العفو أن يتجاوز الجاني

َعِة َأن ُيْؤُتوا ُأوِلي اْلُقْرَبى ) :وقوله تعالى ِ َوْلَيْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأال َوال َيْأَتِل ُأْوُلوا اْلَفْضِل ِمنُكْم َوالسَّ َواْلَمَساِكيَن َواْلُمَهاِجِريَن ِفي َسِبيِل َّللاَّ
ِحيمٌ  ُ َغُفوٌر رَّ ُ َلُكْم َوَّللاَّ  (22النور ) (ُتِحبُّوَن َأن َيْغِفَر َّللاَّ

لذا لما نزلت هذه اآلية  ،والجزاء من جنس العمل ،هو دليل على أن العفو والصفح عن المسلم المسيء من موجبات غفران الذنب
 .نفقته –المتكلم بآالفك  –فرجع إلى مسطح بن اثاثة  يغفر هللا لي(( أن ألحبهللا إني وبلى )) :قال سيدنا أبو بكر

 .يكفلتولو لم يدل عليه إال هذه اآلية  ،وربما وجب ذلك ،والصفح عن المسيء حسن مندوب أليه

 :جليا من خالل ويظهر ذلك - األنفاق والتصدق :الخلق الثاني

 :إيتاء ذوي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل هللا :أوال    

َعِة َأن ُيْؤُتوا ُأوِلي اْلُقْرَبى َواْلَمَساِكيَن َواْلُمَهاِجِريَن ِفي َسبِ ) قال تعالى: ِ َوْلَيْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َوال َيْأَتِل ُأْوُلوا اْلَفْضِل ِمنُكْم َوالسَّ َأال يِل َّللاَّ
ِحيمٌ  ُ َغُفوٌر رَّ ُ َلُكْم َوَّللاَّ  .(22النور ) (ُتِحبُّوَن َأن َيْغِفَر َّللاَّ

في هذه اآلية دليل على وجوب الصلة والنفقة لذوي القربى والمساكين والمهاجرين حتى وأن ذهبوا إلى ذنب أو اقترفوا آثم ويجب  إن
ذا كنتم تحبون الغفران وتطلبون من الربان فلم ال  ،إن ال يحلف أصحاب الفضل والمال على هؤالء حتى وأن افترقوا آثم أو ذنب وا 

إذ  ،والمسكين لو آثم ،عما كان وفي قصة آالفك وما أعقبها دليل على وجوب إعطاء الفقير ولو أعطى تغفرون لإلخوان وتصفحون 
وقد ثبت في الصحيحين أن أبا بكر لما  ،أن مقياس العطاء الحاجة فإذا ما استوي فيها التقي والشقي وجب تقديم األول على الثاني

وقد جعله  ،رضي هللا عنهمفكانت أم مسطح بنت خالة أبي بكر  في آالفكحلف أن ال ينفق على مسطح ألنه كان أحد الخائضين 
ألن الحلف على ترك الجائز  ،هللا من ذوي القربى الذين نهى عن ترك إيتائهم فإذا لم يجز الحلف على ترك الفعل كان الفعل واجباً 

 .جائز

 :إيتاء المكاتبين :ثانيا   

ُ ِمن َفْضِلِه َوالَِّذيَن َيْبَتُغوَن اْلِكَتاَب ِممَّا َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم  َوْلَيْسَتْعِفِف الَِّذيَن ال):قال تعالى  ا َحتَّى ُيْغِنَيُهْم َّللاَّ َفَكاِتُبوُهْم ِإْن َيِجُدوَن ِنَكاح 
ِ الَِّذي آَتاُكْم َوال ُتْكِرُهوا َفَتَياِتُكْم َعَلى  ْنَيا َوَمن َعِلْمُتْم ِفيِهْم َخْير ا َوآُتوُهم مِ ن مَّاِل َّللاَّ َتْبَتُغوا َعَرَض اْلَحَياِة الدُّ ن ا لِ  اْلِبَغاء ِإْن َأَرْدَن َتَحصُّ

ِحيمٌ  َ ِمن َبْعِد ِإْكَراِهِهنَّ َغُفوٌر رَّ  (.33سورة النور: اآلية ) (ُيْكِرههُّنَّ َفِإنَّ َّللاَّ



 

 

 .هي أن يكاتب المالك عبده على مال يؤديه منجمًا عليه فإذا آداه فهو حر والمكاتبة

الخطاب فيه يشمل السادة أولياء العبيد وعامة المسلمين واألغنياء والقائمين على بيت المال وأن ذهب  ،واألمر في اآلية عام
قال  ،ءت بصيغة الطلب حثًا لهم على االتفاقإلى أنم األمر بالمكاتبة هو للندب واإلرشاد لكن اآلية جا الجمهور )العلماء(

ِ اْلَمِصيرُ ):تعالى َلى َّللاَّ َماَواِت َواأَلْرِض َواِ  ِ ُمْلُك السَّ  فهو مال هللا ليس مالكم. ،(42)النور  (َوّلِلَّ

 :الزكاة -ثالثا   

ُسوَل ) قال تعالى: الَة َوآُتوا الزََّكاَة َوَأِطيُعوا الرَّ  .(56 أية النور) (َلَعلَُّكْم ُتْرَحُمونَ َوَأِقيُموا الصَّ

أن للزكاة آثر عظيم في نفوس المحتاجين والمعطين فهي تطهر النفس والجماعة وتقوي أواصر المحبة ورقي المجتمع وتزكي وتنمي  
 .المعطي والمعطى والمال المزكي

 :تخير العشرة الطيبة :الخلق الثالث

َم َذِلَك َعَلى اْلُمْؤِمِنينَ الزَّاِني ال َينِكُح )قال تعالى:  .(3سورة النور آية )(ِإالَّ َزاِنَية  َأْو ُمْشِرَكة  َوالزَّاِنَيُة ال َينِكُحَها ِإالَّ َزانٍّ َأْو ُمْشِرٌك َوُحرِ 
ففي  ،والغيبةففي هذه اآلية تزهيد في نكاح الزواني لما فيه من التشبه بالفسق وحضور مواقع التهمة والتسبب لقاله السوء فيه 

 (3890ص 8مجلد  ،األساس في التفسير ،سعيد حوى ) .مجالسة الخطاءين تعرض القتراف اآلثام

 ،وقد ورد في السنة النهي عن قرناء السوء وبيان تأثير القرين على قرينة والوصية بمصاحبة المؤمن الصالح ومعاشرة المسلم النقي
 .الشر والخير جميعاً  إذ الطبع يسرق من الطبع ،للصحبة تأثير مشهود يبتدئ في امتصاص المرء ألخالق صحبه أنومعلوم 

 العدل -الخلق الرابع 

يتعلم المسلم المؤمن هذا الدرس من معرفته أن هللا تعالى يحاسب اإلنسان بحسب عمله وبقدره وأنه يعطي العصاة جزاءهم الحق 
نُكْم ال )قال تعالى: ،المجازاة بقدر االستحقاق أنالذي هم أهله وافيًا كاماًل وفي ذلك بيان  َتْحَسُبوُه ِإنَّ الَِّذيَن َجاُؤوا ِباإِلْفِك ُعْصَبٌة مِ 

ْنُهم مَّا اْكَتَسَب ِمَن اإِلْثِم َوالَِّذي َتَولَّى ِكْبَرُه ِمنْ   (11ية أ سورة النور) (ُهْم َلُه َعَذاٌب َعِظيمٌ َشرًّا لَُّكم َبْل ُهَو َخْيٌر لَُّكْم ِلُكلِ  اْمِرئٍّ مِ 

ُ ِديَنُهُم اْلَحقَّ ) :تعالى وقوله َ ُهَو اْلَحقُّ اْلُمِبينُ َيْوَمِئذٍّ ُيَوفِ يِهُم َّللاَّ  (25اآلية  :سورة النور) .(َوَيْعَلُموَن َأنَّ َّللاَّ

ا َحتَّى ) :قال تعالى ،وأنه تعالى ال يجازي من تسبب بفعل المعاصي والجرائم كمن اكره عليها َوْلَيْسَتْعِفِف الَِّذيَن ال َيِجُدوَن ِنَكاح 

ُ ِمن َفْضِلِه  ِ الَِّذي آَتاُكْم َوال َوالَِّذيَن َيْبَتُغوَن اْلِكَتاَب ِممَّا َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم َفَكاِتُبوُهْم ِإْن َعِلْمُتْم ِفيِهْم َخْير ا َوآُتوُهم م ِ ُيْغِنَيُهْم َّللاَّ ن مَّاِل َّللاَّ
َتْبَتُغوا َعَرَض اْلحَ  ن ا لِ  ِحيمٌ ُتْكِرُهوا َفَتَياِتُكْم َعَلى اْلِبَغاء ِإْن َأَرْدَن َتَحصُّ َ ِمن َبْعِد ِإْكَراِهِهنَّ َغُفوٌر رَّ نَّ َفِإنَّ َّللاَّ ْنَيا َوَمن ُيْكِرههُّ سورة ) (َياِة الدُّ

 (33 اآلية :النور



 

 

 ستر عيوب اآلخرين: - الخلق الخامس

َيْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ُثمَّ َلْم َيْأُتوا َوالَِّذيَن ):بقوله تعالىلما أمر هللا تعالى بالتثبت وعدم إشاعة الفاحشة والتأكيد على اآليتان بشهود أربع 

 .(4النور ) (ونَ ِبَأْرَبَعِة ُشَهَداء َفاْجِلُدوُهْم َثَماِنيَن َجْلَدًة َوال َتْقَبُلوا َلُهْم َشَهاَدًة َأَبًدا َوُأوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسقُ 

الفضيحة )أذا  أو فمن شأن هذه الفاحشة ،بت والتحققالتثفذلك دعوة للتثبت والتحقق مما يشهدون عليه وان ال يعجلوا بالشهادة قبل 
ومن هنا أقام اإلسالم تلك الحراسة الشديدة على الشهادة  همابأن تقضي على حياة إنسانين وفضحهما وفضح من يتصل ( تمت

وفي هذا كله دعوة للمؤمنين إال يذيعوا الفاحشة وأمر بالحذر والحيطة وعدم الطير فرحًا أذا اطلع المسلم على سوء من  ،والشهود معاً 
وال يفضحه حرصًا على حماية يستر عليه مسلم ويستفاد من ذلك أن األولى بالمسلم إذا رأى مسلمًا أو مسلمة على معصية أن 

 .(العبيد ،اإلسالميأصول المنهج ) .األسر من الضياع

وليس معنى هذا إال ينكر  ،)الجامع الصحيح( :أخرجه مسلم من ستر مسلمًا ستره هللا في الدنيا واآلخرة(()) :وفي الحديث الصحيح
نما ستر الخبر طالما أنه لم يتعد على حقوق اآلخرين ،الناس المنكر وأنه أذا أراد الكشف عن هذا السوء فليكن في حذر وفي  ،وا 

 .مبل وفي أسى على هذا الذي غرق في اآلثمهل 

 

 :مراعاة آداب الطعام -الخلق السادس 

ُبُيوِت ِمن ُبُيوِتُكْم َأْو  َلْيَس َعَلى اأَلْعَمى َحَرٌج َوال َعَلى اأَلْعَرِج َحَرٌج َوال َعَلى اْلَمِريِض َحَرٌج َوال َعَلى َأنُفِسُكْم َأن َتْأُكُلوا) قال تعالى:

َهاِتُكمْ  آَباِئُكْم َأوْ  اِتُكْم َأْو ُبُيوِت َأْخوَ  ُبُيوِت ُأمَّ اِلُكْم َأْو ُبُيوِت َخاالِتُكْم َأْو ُبُيوِت ِإْخَواِنُكْم َأْو ُبُيوِت َأَخَواِتُكْم َأْو ُبُيوِت َأْعَماِمُكْم َأْو ُبُيوِت َعمَّ
َفاِتَحُه َأْو َصِديِقُكْم َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناحٌ  ْن ِعنِد  َأْو َما َمَلْكُتم مَّ َأن َتْأُكُلوا َجِميع ا َأْو َأْشَتات ا َفِإَذا َدَخْلُتم ُبُيوت ا َفَسلِ ُموا َعَلى َأنُفِسُكْم َتِحيَّة  مِ 

ُ َلُكُم اآلَياِت َلَعلَُّكْم َتْعِقُلون  َبة  َكَذِلَك ُيَبيِ ُن َّللاَّ ِ ُمَباَرَكة  َطيِ   (61آية  :سورة النور) (َّللاَّ

 :للمؤمنين إحكاما شرعية متعلقة بآداب الطعام منهاهذه اآلية أثبتت 

كان المسلمون يتحرجون عن مؤاكلة المرضى والعرج خشية إن يظلموهم فال انه قيل  :نفي الحرج عن مؤاكلة المرضى والمعاقين. 1
 –يستقذرونهم فأنزل هللا وقيل كان العميان والمرضى يتنزهون هم أنفسهم عن مؤاكلة األصحاء خشية أن  ،يستوفون حقهم من الطعام

 .هذه اآلية –عز وجل 

 .وأيًا ما كان سبب نزول اآلية فأنها تبيح األكل مع هؤالء المرضى وترفع الحرج عنهم وعن غيرهم في مؤاكلتهم

 بيت) هيً  األكل من احد عشر بيتا –المرضى وغيرهم  –فقد أباح هللا تعالى للناس  :نفي الحرج عن األكل من بيوت معينة. 2
والبيوت التي  ،واألخوال والخاالت ،والعمات واألعمام ،واألخوان واألخوات ،وبيوت اآلباء واألمهات ،وزوجه وأوالده الشخص ونفسه



 

 

لما علم بالعادة ان هؤالء  ،دون استئذان صريح أذا علم رضا صاحب الطعام (أو بيوت األصدقاء ،تحت اليد بالوكالة أو الرعاية
فأن  ،))أبيح األكل من غير استئذان إذا كان الطعام مبذوالً  :وقال ابن العربي ،األغلب بأكل من يدخل عليهمالقوم تطيب نفوسهم في 

دونهم لم يكن لهم أخذه وال يجوز أن يتجاوزوا إلى االدخار وال إلى ما ليس بمأكول وأن كان يغر محرز عنهم إال بأذن  كان محرزاً 
 (118ص  3ج ،أحكام القرآن ،ابن العربي) (منهم(

فأن لم يجد من يؤاكله  ،أذا كان من عادات بعضهم إال يأكل طعامًا على انفراد :نفي الحرج عن األكل مجتمعين أو متفرقين .3

َلْيَس ) :لقوله تعالى ،فرفع هللا هذا الحرج المتكلف ورد األمر إلى بساطته بال تعقيد وأباح إن يأكلوا إفرادا أو جماعات ،عاف الطعام
ْم َأْو ُبُيوِت آَباِئُكْم َأْو ُبُيوِت اأَلْعَمى َحَرٌج َوال َعَلى اأَلْعَرِج َحَرٌج َوال َعَلى اْلَمِريِض َحَرٌج َوال َعَلى َأنُفِسُكْم َأن َتْأُكُلوا ِمن ُبُيوِتكُ َعَلى 

َهاِتُكْم َأْو ُبُيوِت ِإْخَواِنُكْم َأْو ُبُيوِت َأَخَواِتُكْم َأْو ُبُيوِت أَْعَمامِ  اِتُكْم َأْو ُبُيوِت َأْخَواِلُكْم َأْو ُبُيوِت َخاالِتُكْم َأْو َما َمَلْكُتم ُأمَّ ُكْم َأْو ُبُيوِت َعمَّ
َفاِتَحُه َأْو َصِديِقُكْم َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأن َتْأُكُلوا َجِميًعا َأْو َأْشَتاًتا َفِإَذا َدَخْلُتم ُبُيوًتا فَ  ِ ُمَباَرَكًة َطيَِّبًة َسلُِّموا َعَلى َأنُفِسُكْم مَّ ْن ِعنِد ّللاَّ َتِحيًَّة مِّ

ُ َلُكُم اآلَياِت َلَعلَُّكْم َتْعِقُلون   .(61آية سورة النور ) (َكَذِلَك ُيَبيُِّن ّللاَّ

َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُموَسى  وأن كان األكل مع الجماعة أفضل وأكثر بركة لقوله . 4 َثَنا اْلَوِليُد ْبُن  ،الرَّاِزيُّ في الحديث المرفوع َحدَّ َحدَّ
َثِني َوْحِشيُّ ْبُن َحْربٍ  :َقالَ  ،ُمْسِلمٍ  هِ  ،َعْن َأِبيهِ  ،َحدَّ ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ،َعْن َجدِّ ِإنَّا َنْأُكُل َواَل  ،" َيا َرُسوَل ّللاَِّ  :َقاُلوا ،َأنَّ َأْصَحاَب النَِّبيِّ َصلَّى ّللاَّ
ِ َعَلْيِه ُيَباَرْك َلُكْم ِفيِه " ،َفاْجَتِمُعوا َعَلى َطَعاِمُكمْ  :َقالَ  ،َنَعمْ  :َقاُلوا ،؟َفَلَعلَُّكْم َتْفَتِرُقونَ  :َقالَ  ،َنْشَبعُ  ِإَذا ُكْنَت  :َقاَل َأُبو َداُود ،َواْذُكُروا اْسَم ّللاَّ

ارِ ِفي َوِليَمٍة َفُوِضَع اْلَعَشاُء َفاَل َتْأُكْل َحتَّى َيْأَذَن َلَك َصاحِ    .ُب الدَّ

أن هللا وضع الحرج عن المسلمين أن يأكلوا جميعًا معا إذا )) :وقال الطبري بعد أن ذكر األقوال المختلفة في سبب نزول اآلية 
 .(شاءوا أو أشتاتا متفرقين إذا أرادوا..(

 :المحافظة على صلة األرحام وذوي القربى والصداقة -الخلق السابع 

وهم الذين  ،يأكل من بيوت أقاربه إذا علم منهم الرضا بذلك أنلإلنسان  ،كما جاء في اآلية المذكورة سابقاً  –فقد أباح هللا تعالى 
فأن أكل اإلنسان من  ،وفي ذلك لما بين هؤالء من صلة الرحم وألنه يستدعي المحبة والوداد والوئام ،سماهم هللا في اآلية المذكورة

 .ويزيل الكلفة ويدعوا إلى المؤانسة واالنبساط بيت أقربائه فأنه يقوي أواصر القرابة

وقد أدخل  (وهذا التوجيه من شأنه أن يقوي رباط القرابة )وهي تشمل القرابة في النسب والرضاع وما أدخله الشرع من قرابة المصاهرة
غائبون أو نوكلهم في أموالنا كذلك هللا صنفين آخرين تشملهم حسن العشرة هما من نؤمنهم على بيوتنا فنعطيهم مفاتيح البيوت ونحن 

 .األصدقاء والصديق من يصدقك في مودته وقد قيل صديقك من صدقك ال من صدقك

وكم  ،في اآلية اإلشعار بان الصداقة بمنزلة القرابة فحق الصديق على صديقه عظيم وكبير –وقد ذكر هللا سبحانه وتعالى وهللا أعلم 
  .من صديق انفع من أخ قريب

  .((ترى إلى استغاثة الجهنميين فما استغاثوا باإلباء واألمهات أالالصديق أوكد من القرابة )) :ابن عباس قال وروي أن



 

 

َلْيَس َعَلى ) واآلية ختمت بقوله تعالى:. فقال: إنما أحب أخي إذا كان صديقي ؟من أحب أليك أخوك أم صديقك :وقد قيل لبعضهم

َهاِتُكْم َأْو اأَلْعَرِج َحَرٌج َوال َعَلى اْلَمِريِض َحَرٌج َوال َعَلى َأنُفِسُكْم َأن َتْأُكُلوا ِمن ُبُيوِتُكْم َأْو ُبُيوِت آَباِئُكْم اأَلْعَمى َحَرٌج َوال َعَلى  َأْو ُبُيوِت ُأمَّ
اِتكُ  َفاِتَحُه َأْو ُبُيوِت ِإْخَواِنُكْم َأْو ُبُيوِت َأَخَواِتُكْم َأْو ُبُيوِت أَْعَماِمُكْم َأْو ُبُيوِت َعمَّ ْم َأْو ُبُيوِت َأْخَواِلُكْم َأْو ُبُيوِت َخاالِتُكْم َأْو َما َمَلْكُتم مَّ

ْن ِعنِد ّللاَِّ َصِديِقُكْم َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأن َتْأُكُلوا َجِميًعا َأْو َأْشَتاًتا َفِإَذا َدَخْلُتم ُبُيوًتا َفَسلُِّموا َعَلى أَ  ُمَباَرَكًة َطيَِّبًة َكَذِلَك ُيَبيُِّن  نُفِسُكْم َتِحيًَّة مِّ
ُ َلُكُم اآلَياِت َلَعلَُّكْم َتْعِقُلون   (61أية  النور) (ّللاَّ

أي على أهلها الذين هم بمنزلة  وقد قيل في معنى )فسلموا على أنفسكم( ،فاعتبرت بيوت المذكورين فيها كبيت النفس الواحدة
 (299ص18جللزحيلي  ،التفسير المنير) .كأنما تسلمون على أنفسكمفأنتم عندما تسلمون عليهم  ،أنفسكم

 :التزام آداب الزيارة واالستئذان -الخلق الثامن 

 :وفيها خمسة آداب هي

َغْيَر  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْدُخُلوا ُبُيوًتا) :قال تعالى ،)االستئذان العام( :االستئناس عند دخول بيوت اآلخرين :األدب األول

ُرون   (27اآلية  :سورة النور) (ُبُيوِتُكْم َحتَّى َتْسَتْأِنُسوا َوُتَسلُِّموا َعَلى أَْهِلَها َذِلُكْم َخْيٌر لَُّكْم َلَعلَُّكْم َتَذكَّ

وثيقة ولهذه اإلحكام واآلداب صلة  ،فهذه اآلية تخاطب المؤمنين وتعلمهم أحكامًا وآدابًا تتصل باالستئذان على بيوت اآلخرين
صالح المجتمع فهي  ،ولدخوله أدب يجب أن يراعى ،فاألصل أن كل بيت له حرمة يجب أن يتقى انتهاكها ،بإصالح الناس وا 

 .توضح لهم كيف يتزاورون ويختلطون في ظل أدب اإلسالم واحترامه للحرمات واآلداب وتمنع أسباب الشر واألضرار بالناس

 :التاليةوقد تضمنت هذه اآليات وغيرها األحكام 

 .تحريم دخول بيوت اآلخرين من غير استئناس (أ

ألن الذي يطرق باب غيره ال  ،هو من االستئناس الذي هو ضد االستيحاش :فقيل :َحتَّى َتْسَتْأِنُسواوللعلماء أقوال في معنى قوله 
 .أي أن المراد هو حصول األذن ،فهو كالمستوحش فإذا أذن له أستأنس ؟يدري أيؤذن له أم ال

وهو طلب لألنس بأن يستأذن أهل  ؟أي حتى تستعلموا وتستكشفوا الحال هل يؤذن لكم أم ال :وقيل هو من االستكشاف واالستعالم
 البيت في الدخول عليهم ويؤذنهم أنه داخل عليهم فيأنس إلى إذنهم ويأنسوا إلى استئذانه.

مع أن الكلمتين بينهما فرق لطيف ال ينبغي أن ينصرف النظر  ،وقد يخطئ الناس إذ يحملون كلمة االستئناس بمعنى االستئذان فقط
أي لتتعظوا  من الدخول بغتة ،أي ذلك االستئذان والتسليم خير لكم ،فكلمة االستئناس أعم وأشمل من كلمة االستئذان وغيره ،عنه

 .وتعملوا بموجب هذه اآلداب الرشيدة



 

 

 ،تعبير يوحي بلطف االستئذان ولطف الطريقة التي يجيء بها الطارق  ويعبر عن االستئذان باالستئناس وهو)وقال سيد قطب: )
وهي لفتة دقيقة لطيفة لدعاية أحوال النفوس ولتقدير ظروف الناس في  ،فتحدث في نفوس أهل البيت أنسًا به واستعدادًا الستقباله

 ،1ج ،في ظالل القران ،قطب) في ليل أو نهار( بيوتهم وما يالبسها من ضرورات ال يجوز أن يشقي بها أهلها ويحرجوا أمام الطارقين

 ..(300ص

  فصلت السنة النبوية الشريفة أمور االستئذان وبينت كيفية وحكمه وحكمته ب(

فإنما  ،ويحرم النظر داخل البيت قبل اآلذان بالدخول ،وعلى المستأذن التعريف بنفسه حتى يحصل االستئناس به ،فاالستئذان ثالثاً 
وال فرق في وجوب االستئذان بين الرجال والنساء والمحارم  ،النظر كما أشار الرسول واجب ولو كان الطارق أعمىاالستئذان من 

 .وغير المحارم فالحكم عام ولو كان الزائر والدًا أو ولداً 

 :تحريم الدخول على بيوت اآلخرين في حالتين ج(

وهي إشارة إلى  (28أية النور ) (َتِجُدوا ِفيَها َأَحًدا َفال َتْدُخُلوَها َحتَّى ُيْؤَذَن َلُكمْ ْم لَّ  َفِإن) قال تعالى: ،في حالة االعتذار الضمني -( 1

 عدم اآلذن.

ُ ِبَما َتْعَمُلوَن َعِليمٌ ) :قال تعالى ،في حالة االعتذار الصريح -(2 ن ِقيَل َلُكُم اْرِجُعوا َفاْرِجُعوا ُهَو َأْزَكى َلُكْم َوّللاَّ وهي  (28آية  النور) (َواِ 

 .تصريح بعدم اآلذن

وهي البيوت الغير معدة للسكن الخاص كالفنادق والحوانيت والمستشفيات إذا كان  :أباحة دخول البيوت العامة من غير استئذان د(
 .للشخص فيها منفعة أو مصلحة

  )االستئذان الخاص( أياالستئذان داخل البيت الواحد )بين األقارب(  - األدب الثاني

ْم َثالَث َمرَّاٍت ِمن َقْبِل َصالِة اْلَفْجِر َوِحيَن َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِلَيْسَتْأِذنُكُم الَِّذيَن َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم َوالَِّذيَن َلْم َيْبُلُغوا اْلُحُلَم ِمنكُ ) تعالى:قال 

َن الظَِّهيَرِة َوِمن َبْعِد َصالِة  ى اْلِعَشاء َثالُث َعْوَراٍت لَُّكْم َلْيَس َعَلْيُكْم َوال َعَلْيِهْم ُجَناٌح َبْعَدُهنَّ َطوَّاُفوَن َعَلْيُكم َبْعُضُكْم َعلَ َتَضُعوَن ِثَياَبُكم مِّ
َذا َبَلَغ اأَلْطَفاُل ِمنُكُم اْلُحُلَم َفلْ  ُ َعِليٌم َحِكيٌم َواِ  ُ َلُكُم اآلَياِت َوّللاَّ ُ َيسْ َبْعٍض َكَذِلَك ُيَبيُِّن ّللاَّ َتْأِذُنوا َكَما اْسَتْأَذَن الَِّذيَن ِمن َقْبِلِهْم َكَذِلَك ُيَبيُِّن ّللاَّ

ُ َعِليٌم َحِكيمٌ   .(59-58اآليات  سورة النور) (َلُكْم آَياِتِه َوّللاَّ

 :هذه اآلية تفيد ما يأتي

ناثا أجانب ومحارم إلى إن يستأذنوا في ثالث (أ وذلك ألنه يخشى  أوقات )أحوال( توجيه المؤمنين خدمهم وأطفالهم ذكورًا وا 
 :هي فهي ساعات خلوه وانفراد ووضع مالبس وهذه األوقات ،من انكشاف العورات ونحو ذلك من مقدمات النوم والراحة فيها



 

 

من قبل صالة الفجر وقت النوم في الفراش واليقظة من المضاجع وتغير ثياب النوم وارتداء ثياب اليقظة ويحتمل فيها  (1
 ة.انكشاف العور 

حين تخلعون ثياب العمل وتستعدون للنوم أو الراحة وقت الظهيرة أو القيلولة ألن اإلنسان قد يضع ثيابه في تلك الحال مع  (2
 أهله.

 .من بعد صالة العشاء ألنه وقت خلع ثياب اليقظة ولبس ثياب النوم (3

وتعلق األفعال والمظاهر الخاصة  ،جل والمرأةوالطفل الذي يؤمر باالستئذان هو الطفل المميز الذي يعي ويدرك ويعرف عورة الر  
أما الطفل الذي لم يصل إلى هذا الحد فال شيء في دخوله وخروجه في أي وقت ويفهم من  ،بذهنه ويمكنه أن يحكيها ويعبر عنها

  اآلية إن إغالق أبواب الغرف في أيامنا هذه يعد مانعًا من الدخول ويكون فتحتها أذنًا بالدخول لمن أراد

وقد دلت  ،وفي اآلية داللة أن المميز غير البالغ يعود على النظام واألدب واالنضباط واإلعداد لتحمل المسؤولية والتكاليف الشرعية
اآلية على أن من لم يبلغ وقد عقل يؤمر بفعل الشرائع وينهى عن ارتكاب القبائح وذلك على وجه التعليم وليعتاده ويتمرن عليه 

 .د البلوغ وأقل نفورًا منهفيكون أسهل عليه بع

فتلك  ،توجيه األطفال إذا بلغوا سن الحلم أن يستأذنوا على كل حال من األجانب واألقارب كما يستأذن الكبار الذين سبقوهم (ب
قال  ،ممن أحكام هللا التي تحقق االستقرار واالطمئنان وسعادة الدنيا واآلخرة فاهلل تعالى عليم بأحوال عباده حكيم في معالجة أموره

ذا بلغ األطفال منكم الحلم فليستأذنوا( ،قلت لعطاء)) :ابن جريج أحرار كانوا أم  ،قال: واجب على الناس أن يستأذنوا إذا احتلموا وا 
 .(13ص ،12ج ،الجامع ألحكام القرآن) (أربع سنين( :قال ؟ما حد الطفل الذي يستأذن :وسأل األوزاعي عبيدًا((

اشتملت اآليتان على استئذان األقارب بعضهم )قال أبن كثير: ) ،األقارب المميزين بعضهم على بعضج( توجيه لوجوب استئذان 
فإذا بلغ األطفال الحلم فعليهم  ،الثالث المذكورة رالصور الحلم أن يستأذنوا أهلهم في فعلى األطفال الذين لم يبلغوا  .على بعض

وهذا دليل على أن األقارب الكبار عليهم أن يستأذنوا بعضهم على بعض سواء كان  ،االستئذان كما يستأذن الكبار في جميع األحوال
 القريب أبًا أم أمًا أم أخًا أم أختا أم غيرهم.

 :إفشاء السالم -األدب الثالث 

ُرونَ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْدُخُلوا ُبُيوًتا َغْيَر ُبُيوِتُكْم َحتَّى َتْسَتْأِنُسوا ):قال تعالى سورة ) (َوُتَسلُِّموا َعَلى أَْهِلَها َذِلُكْم َخْيٌر لَُّكْم َلَعلَُّكْم َتَذكَّ
 .(27النور: اآلية 

 :في هذه اآلية أمور منها

 توجيه المؤمنين بعدم دخول بيوت اآلخرين إال بعد االستئذان والسالم. (أ

تقديم االستئذان على السالم ألن األصل في الترتيب أن يكون فذهب بعضهم إلى  ،وقد أختلف العلماء في ترتيب االستئذان والسالم
 .على وفق الترتيب الواقعي وذهب الجمهور إلى تقديم السالم على االستئذان



 

 

  أو استأذنا فإذا أذن لنا سلمنا وهللا أعلم ،واألرجح عندي هو أن حياتنا الواقعية هي التي تحدد الترتيب فإذا لقينا أحد سلمنا ثم أستاذنا

َلْيَس َعَلى اأَلْعَمى َحَرٌج َوال َعَلى اأَلْعَرِج )توجيه المؤمنين إلى إفشاء السالم بين المحارم واألقارب واألصدقاء لقوله تعالى:  .ب(

َهاِتُكْم َأْو ُبُيوِت ِإْخَواِنُكْم َأْو ُبُيوِت َحَرٌج َوال َعَلى اْلَمِريِض َحَرٌج َوال َعَلى َأنُفِسُكْم َأن َتْأُكُلوا ِمن ُبُيوِتُكْم َأْو ُبُيوِت آَباِئُكْم َأْو  ُبُيوِت ُأمَّ
اِتُكْم َأْو ُبُيوِت َأْخَواِلُكْم َأْو ُبُيوِت َخاالِتُكْم َأْو مَ  َفاِتَحُه َأْو َصِديِقُكْم َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناحٌ َأَخَواِتُكْم َأْو ُبُيوِت أَْعَماِمُكْم َأْو ُبُيوِت َعمَّ َأن  ا َمَلْكُتم مَّ

ِ مُ  ْن ِعنِد ّللاَّ ُ َلُكُم اآلَياِت َلَعلَُّكْم َتْعِقُلون َتْأُكُلوا َجِميًعا َأْو َأْشَتاًتا َفِإَذا َدَخْلُتم ُبُيوًتا َفَسلُِّموا َعَلى َأنُفِسُكْم َتِحيًَّة مِّ  (َباَرَكًة َطيَِّبًة َكَذِلَك ُيَبيُِّن ّللاَّ
 (61سورة النور: اآلية )

يرجى  ،بتحية ثابتة بأمر هللا مشروعة من لدنه ،م بيتًا من البيوت األحد عشر المذكورة فليسلم بعضكم على بعضوالمعنى إذا دخلت
  ألن معنى التحية والتسليم طلب السالمة والحياة للمسلم عليه ،منها زيادة الخير والثواب ويطيب بها قلب المستمع

 أنوقد أعيد هنا لطلبه بين األقارب حتى ال يظن  )التسليم على بيوت اآلخرين(وهذا التوجيه وأن كان معلومًا من التوجيه األول 
 .عالقة األقارب والمحارم ال تحتاج إلى تبادل السالم والتحية

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأَنا اْبُن َثَمانٍ  :َقاَل َأَنٌس  رسول هللا  عن وقد صح ِ َصلَّى ّللاَّ َفَما َقاَل ِلي  ،َوُقِبَض َوَأَنا اْبُن َثَماِن َعْشَرةَ  ،َخَدْمُت َرُسوَل ّللاَّ
"  :َوَقاَل ِلي ِفي َمَرِضهِ  ،ِفي َشْيٍء َلْم َأْصَنْعُه ِلَم َلْم َتْصَنْعهُ  :َوال َقاَل ِلي ِلَشْيٍء َلْم َأْصَنْعُه َوَقاَل اْبُن اأَلْكَفاِنيِّ  ،ِلَشْيٍء َصَنْعُتُه ِلَم َصَنْعَتهُ 

َوَأْكِثْر  ،َفِإْن ُمتَّ ُمتَّ َشِهيًدا ،َوال َتِبيَتنَّ ِإال َعَلى ُطْهرٍ  ،َوال َتَزُل َطاِهًرا ،َأْكِثِر اْلُوُضوَء َيِزيُد ِفي ُعْمِركَ  :ِبَوِصيٍَّة َفاْحَفْظَها ِإنِّي ُأوِصيكَ 
َحى َفِإنََّها َص  ،َصالَة اللَّْيِل َوالنََّهاِر ُتِحبَُّك اْلَحَفَظةُ  َذا َخَرْجَت ِمْن َبْيِتَك َفَسلِّْم َعَلى َمْن َلِقيَت ِمَن  ،الُة اأَلوَّاِبينَ َوَصلِّ َصالَة الضُّ َواِ 

َذا َدَخْلَت َعَلى أَْهِلَك َفَسلِّْم َعَلْيِهْم َيِزُد ِفي َبَرَكاِتكَ  ،اْلُمْسِلِميَن َيِزيُد ِفي َحَسَناِتكَ   ،ْم َتُكْن َمِعي "َواْرَحْم َصِغيَرهُ  ،َوَوقِّْر َكِبيَر اْلُمْؤِمِنينَ  ،َواِ 
 .َوَضمَّ َبْيَن َأَصاِبِعهِ 

 :االستئذان والسالم عند المغادرة-األدب الرابع 

َذا َكاُنوا َمَعُه َعَلى َأْمٍر َجاِمٍع َلْم َيْذَهُبوا حَ ) :قال تعالى ِ َوَرُسوِلِه َواِ  ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْأِذُنوَنَك ُأْوَلِئَك تَّى َيْسَتْأِذُنوُه ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا ِباَّللَّ

ِ َوَرُسوِلِه َفِإَذا اْسَتْأَذُنوَك ِلَبْعِض َشْأِنِهْم َفْأَذن لَِّمن ِشْئَت ِمْنُهْم َواْستَ  َ َغُفوٌر رَِّحيمٌ الَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن ِباَّللَّ َ ِإنَّ ّللاَّ  (62آية سورة النور ) (ْغِفْر َلُهُم ّللاَّ

فهي تؤكد أدبًا من  ،كانت تصف المؤمنين بأنهم إذا كانوا مع الرسول على أمر جامع قد حز بهم لم يفارقوه حتى يستأذنوهفاآلية وأن 
ال يصبح األمر فوضى بال وقار وال  ،آداب اجتماع المسلمين وهو أدب االستئذان عند الخروج والمغادرة في االجتماعات العامة وا 

َثَنا َأْحَمُد ْبُن َحْنَبلٍ ألصحابه  وقد جاء في توجيه النبي  ،نظام دٌ  ،)حديث مرفوع( َحدَّ لِ  :َقااَل  ،َوُمَسدَّ َثَنا ِبْشٌر َيْعِنَياِن اْبَن اْلُمَفضَّ  ،َحدَّ
ٌد َسِعيُد ْبُن َأِبي َسِعيٍد اْلَمْقُبِريّ  ،َعْن اْلَمْقُبِريِّ  ،َعْن اْبِن َعْجاَلنَ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  :َقالَ  ،َعْن َأِبي ُهَرْيَرةَ  ،َقاَل ُمَسدَّ ِ َصلَّى ّللاَّ "  :قال َرُسوُل ّللاَّ

  .َفَلْيَسِت اأْلُوَلى ِبَأَحقَّ ِمَن اآْلِخَرِة " ،َفْلُيَسلِّمْ  ،َفِإَذا َأَراَد َأْن َيُقومَ  ،َفْلُيَسلِّمْ  ،ِإَذا اْنَتَهى َأَحُدُكْم ِإَلى اْلَمْجِلسِ 

 :غض البصر واالحتشام -األدب الخامس 



 

 

فأن  مؤكدأن مجيء األمر بغض البصر بعد آيات االستئذان مباشرة فيه إشعار بأن غض البصر من المستأذن مطلوب بشكل 
كما يجب على النساء  ،والدخول ،الدخول إلى البيوت مظنة االطالع على العورات فيجب على المستأذن التحلي به عند االستئذان

وقد جاء في السنة تعليل  ،لذلك جاء األمر إليهن بذلك بعد آيات االستئذان كذلك ،تشامكذلك عدم أبداء الزينة والحرص على االح
لرجل اطلع من جعد في  فقد قال الرسول  ،لوجوب االستئذان بأنه من أجل البصر وتشديد على مختلس النظر أثناء دخول للبيوت

يسرح به  ،شيء يعمل من حديد أو خشب على شكل سن من أسنان المشط وأطول منه :مدوى ومدراة) ،باب النبي ومع النبي مدري 
إنما جعل االستئذان من أجل  ،لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك)) :يحك به رأسه (الشعر المتلبد ويستعمله من ال مشط له

 .الجامع الصحيح :أخرجه البخاري  (البصر(

 

 

 عالجتها السورة الكريمة القضايا االجتماعية والتربوية التي
 في السورةالتربية الوقائية 

أو االمتناع عن فعل ما من شأنه  ،وسلوكيًا من بعض األمور السلبية المستقبلية هي تحصين الفرد وتحذيره فكرياً  :التربية الوقائية
  .إن يقضي إلى مفاسد أكبر منه

الفتنة وأخذ الطريق على أسباب التهيج واإلثارة مع إزالة العوائق دون فهي قائمة على تضعيف فرص المفاسد والمضار وأبعاد عوامل 
فالمنهج التربوي اإلسالمي ال يعتمد على العقوبة أو الجبر على الفضيلة في أنشاء  ،اإلشباع الطبيعي بوسائله النظيفة المشروعة

واإلسالم ال ينهي عن شيء إال وينهي  ،ت والمفاسدأنما يعتمد قبل كل شيء على الوقاية من سبل الغواية والشهوا ،المجتمع النظيف
وقد وضع أبن القيم  ،أي حسم وسائل الفساد بمنع هذه الوسائل ودفعها (بد الذرائع()ولهذا ذهب أهل الفقه للقول ) ،عما يوصل إليه

 :اوأمثلة التربية الوقائية في سورة النور واضحة منه ،لذلك بابًا بعنوان )منع ما يؤدي إلى الحرام(

 :الوقاية من أسباب الفاحشة )الزنا( :أوال  

َماِئُكْم ِإن َيُكوُنوا ُفَقَراء ):بعدم االقتراب من الزنا بقوله لقد أمر هللا تعالى المسلمين اِلِحيَن ِمْن ِعَباِدُكْم َواِ  َوَأنِكُحوا اأَلَياَمى ِمنُكْم َوالصَّ
ُ َواِسٌع   .والمعنى ال تدنوا من الزنا بإتيان مقدماته ألن قربانه داٍع إلى مباشرته (32 أية )النور (َعِليمٌ ُيْغِنِهُم ّللاَُّ ِمن َفْضِلِه َوّللاَّ

 :وأن أهم منافذ منع انتشار الزنا في اإلسالم ما يلي

وا ِمْن َأْبَصاِرِهْم  (قال تعالى: ،وجوب غض البصر وحفظ الفروج على الرجال والنساء -1 َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُهْم َذِلَك ُقل لِّْلُمْؤِمِنيَن َيُغضُّ

َ َخِبيٌر ِبَما َيْصَنُعونَ  َوُقل لِّْلُمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصاِرِهنَّ َوَيْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ َوال ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ ِإالَّ ) :وقوله تعالى ،(َأْزَكى َلُهْم ِإنَّ ّللاَّ

آَباء ُبُعوَلِتِهنَّ َأْو َأْبَناِئِهنَّ َأْو َأْبَناء ُبُعوَلِتِهنَّ َباِئِهنَّ َأْو َما َظَهَر ِمْنَها َوْلَيْضِرْبَن ِبُخُمِرِهنَّ َعَلى ُجُيوِبِهنَّ َوال ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ ِإالَّ ِلُبُعوَلِتِهنَّ َأْو آ



 

 

ْفِل  ِو التَّاِبِعيَن َغْيِر ُأوِلي اإِلْرَبِة ِمَن الرَِّجاِل َأوِ َأْو ِإْخَواِنِهنَّ َأْو َبِني ِإْخَواِنِهنَّ َأْو َبِني َأَخَواِتِهنَّ َأْو ِنَساِئِهنَّ َأْو َما َمَلَكْت َأْيَماُنُهنَّ أَ  الطِّ
َساء َوال َيْضِرْبَن ِبَأْرُجِلِهنَّ ِلُيْعَلَم َما ُيْخِفيَن ِمن ِزيَنِتِهنَّ  ِ َجِميًعا َأيَُّها اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَُّكْم  الَِّذيَن َلْم َيْظَهُروا َعَلى َعْوَراِت النِّ َوُتوُبوا ِإَلى ّللاَّ

 ((31-30سورة النور: اآليات ))( .ُتْفِلُحونَ 

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْدُخُلوا ُبُيوًتا َغْيَر ُبُيوِتُكْم ) لقوله تعالى:  ،ب االستئذان على بيوت اآلخرين وعلى األهل داخل البيوتوجو  -2

ُرونَ   (27اآلية  سورة النور:) .(َحتَّى َتْسَتْأِنُسوا َوُتَسلُِّموا َعَلى أَْهِلَها َذِلُكْم َخْيٌر لَُّكْم َلَعلَُّكْم َتَذكَّ

وأمر هللا بتوجيه األطفال المميزين دون سن الحلم بوجوب االستئذان  ،وقد أوجب هللا تعالى االستئذان أيضًا عند الدخول على األهل
 .على األقل في أوقات معينة لئال يكون في دخولهم بغير استئذان ذريعة إلى اطالعهم على العورات أو أوضاع الجماع

بداء الزينة لغير الزوج والمحارم فتحريم التبرج  -3 َوُقل لِّْلُمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصاِرِهنَّ َوَيْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ َوال ) :قوله تعالىي وا 
 .(31سورة النور اآلية ) (ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ ِإالَّ َما َظَهَر ِمْنَها َوْلَيْضِرْبَن ِبُخُمِرِهنَّ 

َماِئُكْم ِإن َيُكوُنوا ُفَقَراء ُيْغِنِهُم ّللاَُّ ِمن ) لقوله تعالى: ،األيامىالحث على تزويج  -4 اِلِحيَن ِمْن ِعَباِدُكْم َواِ  َوَأنِكُحوا اأَلَياَمى ِمنُكْم َوالصَّ
ُ َواِسٌع َعِليمٌ   .(32سورة النور: اآلية ) (َفْضِلِه َوّللاَّ

وهم في حاجة إلى النكاح ألن ذلك قد يدفعهم إلى مسالك الحرام عند عجزهم عن  أياميوالمقصود هو إال يكون في داخل المجتمع 
بوصف ذلك وسيلة من وسائل الوقاية  -أن كانوا فقراء –ويفهم من ذلك أنه يتعين أعانة الراغبين منهم على الزواج  ،مسلك الحالل

 العملية وتطهير المجتمع اإلسالمي من الفاحشة.

ُ ِمن َفْضِلِه َوالَِّذيَن َيْبَتُغوَن ) قال تعالى: ،احًا على االستعفافحث الذين ال يجدون نك -5 َوْلَيْسَتْعِفِف الَِّذيَن ال َيِجُدوَن ِنَكاًحا َحتَّى ُيْغِنَيُهْم ّللاَّ
ًنا لَِّتْبَتُغوا اْلِكَتاَب ِممَّا َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم َفَكاِتُبوُهْم ِإْن َعِلْمُتْم ِفيِهْم َخْيًرا َوآُتوُهم مِّن مَّاِل  ِ الَِّذي آَتاُكْم َوال ُتْكِرُهوا َفَتَياِتُكْم َعَلى اْلِبَغاء ِإْن َأَرْدَن َتَحصُّ ّللاَّ

َ ِمن َبْعِد ِإْكَراِهِهنَّ َغُفوٌر رَِّحيمٌ  ْنَيا َوَمن ُيْكِرههُّنَّ َفِإنَّ ّللاَّ  (33)سورة النور: اآلية  (َعَرَض اْلَحَياِة الدُّ

حتى يغنيهم هللا من فضله  ،العفة عن الزنا وقمع الشهوة عن من ال يستطيع تحمل أعباء النكاح من المهر والنفقةأي ليجتهد في 
 ،ِباْلَبْصَرةِ  ،نا َأْحَمُد ْبُن ِبْسَطاَم الزَّْعَفَراِنيُّ  ،نا َأُبو ُمَحمَّدٍ  ،)حديث مرفوع( َأْخَبَرَنا َأُبو َبْكرٍ  :قال  ،حتى يقدرهم هللا على المهر والنفقة

ُل ْبِن ِإْسَماِعيلَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقالَ  ،َعْن َعْبِد ّللاَِّ  ،َعْن َعْلَقَمةَ  ،َعْن ِإْبَراِهيمَ  ،َعْن َمْنُصورٍ  ،نا ُسْفَيانُ  ،ثنا ُمَؤمِّ َونا  :َعِن النَِّبيِّ َصلَّى ّللاَّ
لٌ  ،الزَّْعَفَراِنيُّ  ِ  :َقالَ  ،َعْن َعْبِد ّللاَِّ  ،َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َيِزيدَ  ،َعْن ُعَماَرَة ْبِن ُعَمْيرٍ  ،َمشِ َعِن اأَلعْ  ،نا ُسْفَيانُ  ،نا ُمَؤمِّ َقاَل َرُسوُل ّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َباِب َمِن اْسَتَطاَع ِمْنُكُم اْلَباَءَة َفْلَيَتَزوَّجْ  :َصلَّى ّللاَّ ْوَم َلُه ِوَجاٌء " ،مْ َوَمْن ال َفْلَيُص  ،" َيا َمْعَشَر الشَّ   .َفِإنَّ الصَّ

ا َيُكوُن َلَنا َأن نََّتَكلََّم ِبَهَذا ُسْبَحاَنَك َهَذا ُبْهَتاٌن َعِظيمٌ )بقوله تعالى:  :تحريم إشاعة الفاحشة -6 سورة النور: ) (َوَلْوال ِإْذ َسِمْعُتُموُه ُقْلُتم مَّ
 (19اآلية 



 

 

 ،وذلك عن طريق اإليحاء بأن الفاحشة شائعة في المجتمع ،التحرج من ارتكاب الفاحشةإذ أن إشاعة الفاحشة يعمل على إزالة 
وذلك  ،وبذلك تشيع في النفوس لتشيع بعد ذلك في الواقع. لهذا وعد هللا الذين يشيعون الفاحشة بالعذاب األليم في الدنيا واآلخرة

 .اإلخبار بالنفس البشرية ومعرفة طريقة تكيف مشاعرها واتجاههاجانب من جوانب التربية وأجراء من إجراءات الوقاية يقوم على 

فهنا قرن هللا الزناة بالمشركين وذلك للتنفير عن الزنا وأهله واعتبر الزنا من صفات  :تشنيع الزنا والتنفير من زواج الزناة -7
 .المشركين والتي ال تليق بالمؤمنين وفي ذلك وسيلة لمحاربة هذه الفاحشة واستقذارها

َوْلَيْسَتْعِفِف الَِّذيَن ال َيِجُدوَن ِنَكاًحا َحتَّى ُيْغِنَيُهْم ّللاَُّ ِمن َفْضِلِه َوالَِّذيَن ) :قال تعالى ،الحث على مكاتبة األرقاء والنهي عن البغاء -8
ا َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم َفَكاِتُبوُهْم ِإْن َعِلْمُتْم ِفيِهْم  ِ الَِّذي آَتاُكْم َوال ُتْكِرُهوا َفَتَياِتُكْم َعَلى اْلِبَغاء ِإْن َأَرْدَن َيْبَتُغوَن اْلِكَتاَب ِممَّ ن مَّاِل ّللاَّ َخْيًرا َوآُتوُهم مِّ

َ ِمن َبْعِد ِإْكَراِهِهنَّ َغُفوٌر رَّ  نَّ َفِإنَّ ّللاَّ ْنَيا َوَمن ُيْكِرههُّ ًنا لَِّتْبَتُغوا َعَرَض اْلَحَياِة الدُّ  .(33لنور: اآلية سورة ا) (ِحيمٌ َتَحصُّ
 والمشروع. المحظورذهب بعض العلماء إلى القول بضرورة التفريق بين االختالط  ،التحذير من الخلوة بالنساء -9

كوجود الرجل والمرأة في وضع مريب بعيدًا عن الناس أو اجتماع الرجال والنساء في أجواء من اللهو واألغراء وتماس  :فالمحظور
 .األجساد

فضل خروج المرأة للتعلم أو الجهاد أو الصالة في المساجد أو قضاء الحوائج في جو من اجتماع الرجال والنساء  :المشروع وأما
متأدبين باآلداب الشرعية في الهيئة والحركة بدليل ما روي عن مشاركة بعض الصحابيات الرجال في بعض األمور على عهد رسول 

َثَنا ُقَتْيَبُة ْبُن َسِعيدٍ  لنساء من غير المحارم بقوله وقد أكدت السنة على منع الخلوة با ،هللا  َثَنا َلْيثٌ  ،)حديث مرفوع( َحدَّ َعْن  ،َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ،َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمرٍ  ،َعْن َأِبي اْلَخْيرِ  ،َيِزيَد ْبِن َأِبي َحِبيبٍ  ِ َصلَّى ّللاَّ َساِء " :َقالَ  ،َأّن َرُسوَل ّللاَّ ُخوَل َعَلى النِّ  ،" ِإيَّاُكْم َوالدُّ

والمعنى  ،هم أقارب الزوج غير آبائه وأبناءه :والحمو .اْلَمْوُت " :" اْلَحْموُ  :َقالَ  ؟َأَفَرَأْيَت اْلَحْموَ  ،َيا َرُسوَل ّللاَِّ  :َفَقاَل َرُجٌل ِمْن اأْلَْنَصارِ 
والفتنة منهم أكثر لتمكنهم من الخلوة من غير  ،فالخوف منهم أكثر من غيرهم ،كالموتأن الخلوة باإلخفاء مؤدية إلى الفتنة والهالك 

ففي هذه السور وغيرها من سور القرآن تربية للمسلمين لتجنب الخلوة بالنساء أو االختالط الغير  ،أن ينكر عليهم بخالف األجانب
التي أما أن تنتهي بالفرد والمجتمع إلى  ،تهيج الغرائز الجنسية فذلك مدعاة إلى ،شرعي بهن أو الثرثرة بالكالم معهن من غير حاجة

ولقد كان اإلسالم يقدر هذا كله ويدعوا إلى الحشمة ويمنع من الخلوة ويأمر  ،الخطيئة أو يكبت اإلنسان نفسه فيعيش قلقًا مضطرباً 
 .ئن وللبيوت أن تهدأ وتؤمنلقد كان يريد للضمائر إن تقر ولألرواح أن تستريح وتطم ،بغض البصر ويحرم التبرج

 .كذلك أن الخلوة بالنساء هي عرضة للفتنة وذريعة ظاهرة للزنا

 :الوقاية من كشف عورات اآلخرين

وذلك من خالل األمر بغض البصر ووجوب االستئذان عند الدخول للبيوت اآلخرين ووجوب االستئذان على األهل داخل البيت 
 ذلك في الفقرة السابقة. ناوقد سبق وأن فصل ،دون سن الحلم في أوقات معينةالواحد حتى بحق األطفال المميزين 

 :الوقاية من الوقوع في جريمة القذف واتهام الصالحين



 

 

فقد جاءت السورة بعدة ضوابط  ،وقد جاءت السورة بمنهج عظيم لصيانة األعراض من التهجم وحماية أصحابها من اآلالم العفيفة
 :منها

َلْوال ِإْذ َسِمْعُتُموُه َظنَّ اْلُمْؤِمُنوَن ) :قال تعالى ،بالمؤمنين وعدم اتهامهم أو قبول اتهامهم بدون دليلوجوب حسن الظن  (أ
ِبينٌ   (12سورة النور: اآلية ) (َواْلُمْؤِمَناُت ِبَأنُفِسِهْم َخْيًرا َوَقاُلوا َهَذا ِإْفٌك مُّ

َوالَِّذيَن َيْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ُثمَّ َلْم َيْأُتوا ) بينة وشهود أربعة لقوله تعالى: وجوب التحري عن الدليل والبرهان وعدم االتهام بدون  -ب(
 (4آية  ،النور) (ونَ ِبَأْرَبَعِة ُشَهَداء َفاْجِلُدوُهْم َثَماِنيَن َجْلَدًة َوال َتْقَبُلوا َلُهْم َشَهاَدًة َأَبًدا َوُأوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسقُ 

األلسنة تلقي التهم على المحصنات بدون دليل قاطع يترك المجال فسيحًا لكل من شاء أن يقذف بريئة أو أن ترك ):قال سيد قطب
ذا أعراضه متهمة وسمعته ملوثة ،بريئًا بتلك التهمة النكراء ثم يمضي آمناً  ذا كل فرد فيه متهم أو مهدد  ،فيصبح المجتمع ويمسي وا  وا 

 .(298ص ،1ج ،في ظالل القران ،قطب) .باالتهام(

 ،وعدم القذف واالتهام ،كحفظ اللسان)بعض مالمح هذه التربية في سورة النور من خالل التوجيهات العملية والتطبيقية  وتظهر
وكذلك مع  (وعدم أبداء الزينة وغيرها ،وستر العورات ،وغض البصر ،واالستئذان على البيوت وفي داخل البيوت ،واإلنفاق والتصدق
 :كان محمد من أحكام فهو يمثل ويجسد صورة عملية حية لما ورد في السورة وغيرهاكون الرسول كان 

  ُد ْبُن اْلُمَثنَّى ،في الحديث المرفوعيؤدي العبادات على أكمل وجه ويقول ألصحابه َثَنا ُمَحمَّ َثَنا َعْبُد اْلَوهَّابِ  :َقالَ  ،َحدَّ  ،َحدَّ
َثَنا َأيُّوبُ  :َقالَ  َثَنا َماِلكٌ  :َقالَ  ،َعْن َأِبي ِقاَلَبةَ  ،َحدَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَنْحُن َشَبَبٌة ُمَتَقاِرُبونَ  ،َحدَّ َفَأَقْمَنا ِعْنَدُه ِعْشِريَن  ،َأَتْيَنا ِإَلى النَِّبيِّ َصلَّى ّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم رَ  ،َيْوًما َوَلْيَلةً  ِ َصلَّى ّللاَّ ْن َتَرْكَنا َبْعَدَنا ،ِحيًما َرِفيًقاَوَكاَن َرُسوُل ّللاَّ  ،َفَلمَّا َظنَّ َأنَّا َقِد اْشَتَهْيَنا أَْهَلَنا َأْو َقِد اْشَتْقَنا َسَأَلَنا َعمَّ
 ،َها َأْو اَل َأْحَفُظَها َوَصلُّوا َكَما َرَأْيُتُموِني ُأَصلِّيَوَذَكَر َأْشَياَء َأْحَفظُ  ،َفَأِقيُموا ِفيِهْم َوَعلُِّموُهْم َوُمُروُهمْ  ،" اْرِجُعوا ِإَلى أَْهِليُكمْ  :َقالَ  ،َفَأْخَبْرَناهُ 

ُكْم َأْكَبُرُكْم " ْن َلُكْم َأَحُدُكْم َوْلَيُؤمَّ اَلُة َفْلُيَؤذِّ  .َفِإَذا َحَضَرِت الصَّ
  ًفقد العن بين رجل وامرأة من األنصار وفرق بينهما ،أجرى إحكام اللعان عمليا. 
  رشاداته إذ كان أذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من كان يعلم أصحابه كيفية االستئذان بفعله وا 

وأن لهذه التطبيقات العملية  ،وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور ،السالم عليكم ،السالم عليكم :ركبته األيمن أو األيسر ويقول
 قدوة وأسوة وتربية لآلخرين. تعد سورة النور()ثر في نفوس اآلخرين فهي بذلك أ

 سور النور األساليب والوسائط التربوية المستوحاة من 

 :ومنها في القرآن األساليب التربوية تتنوع

 :والعبر التربية باآليات :األسلوب األول

تعني تربية عقل اإلنسان وسمعه وبصره ومشاعره من خالل آيات القدرة اإللهية على حسن اإلدراك واالستبصار  :التربية باآليات
رهافها لتوصله إلى معرفة مسبب األسباب ومعرفة الحق في كل النتائج واألسباب  .واستخدام الحواس وا 



 

 

أسلوب تربوي قرآني يقوم على انتقال الذهن من قصة واقعة إلى ما يقبلها أو يناظرها من أحوال الناس أو إلى ما  :والتربية بالعبرة
 .لوهيةباألمن خالل انتقال الفكر من بعض مظاهر القدرة اإللهية إلى توحيد هللا واإلذعان له  ،يتوقع أن تؤول إليه أحوالهم

َ ُيْزِجي َسَحاًبا ُثمَّ ُيَؤلُِّف َبْيَنُه ُثمَّ ) :بقوله تعالى (43اآليات ) في سورة النور فيونستوحي هذا األسلوب من قوله تعالى  َأَلْم َتَر َأنَّ ّللاَّ
َماء ِمن ِجَباٍل ِفيَها ِمن َبَرٍد َفُيِصي َيَشاء َوَيْصِرُفُه َعن مَّن َيَشاء َيَكاُد ُب ِبِه َمن َيْجَعُلُه ُرَكاًما َفَتَرى اْلَوْدَق َيْخُرُج ِمْن ِخالِلِه َوُيَنزُِّل ِمَن السَّ

 .(َسَنا َبْرِقِه َيْذَهُب ِباأَلْبَصارِ 

ُوِلي اأَلْبَصارِ ) :من نفس السورة بقوله تعالى( 44واآلية ) ُ اللَّْيَل َوالنََّهاَر ِإنَّ ِفي َذِلَك َلِعْبَرًة ألِّ عندما قال عز  (45)واآلية (ُيَقلُِّب ّللاَّ
ُ َخَلَق ُكلَّ َدابٍَّة ِمن مَّاء َفِمْنُهم مَّن َيْمِشي َعَلى َبْطِنِه َوِمْنُهم مَّن َيْمِشي َعَلى ِرْجَلْيِن َوِمْنُهم مَّن َوّللاَُّ ) :وجل َيْمِشي َعَلى َأْرَبٍع َيْخُلُق ّللاَّ

َ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ   .(َما َيَشاء ِإنَّ ّللاَّ

 :فقد عرضت هذه اآلية المشاهد اآلتية

فإذا هو في هيئة الجبال  ،ويد هللا تزجيه وتدفعه من مكان الى مكان ثم تؤلف بينه وتجمعه)مشهد تكوين السحب المتراكم ) (1
مع منظر شدة ضوء البرق ولمعانه يكاد يذهب  ،ثم نزول المطر يصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء ،الضخمة الكثيفة

 .(اإلبصار(
فالتأمل في تقلب الليل والنهار بهذا النظام الذي ال يختل وال يفتر يوقظ في القلب الحساسية )) :مشهد تقلب الليل والنهار (2

ليواجه القلب هذا الكون بحس جديد  -التي ذهب األلفة بوقعها المثير ،والقرآن يوجه القلب إلى هذه المشاهد ،ويبعث على التدبير
 .(نا لنفق أمام الظواهر الكونية ونرقب يد هلل تفعل فعلها لنعتبر(فالقرآن يوقظ حسنا وحواسنا ويثير وجدان ،وانفعال جديد

وطبيعة واحدة ثم تنوعها مع وحدة النشأة  ،يعرض نشأة الحياة من أصل واحد)مشهد ) :مشهد تنوع المخلوقات وأصلها واحد (3
  (الطبيعية ليوحي ذلك بالتدبير المقصود والمشيئة العامرة(

 .المشاهد فيها متعة للنظر وعبرة للقلب ومجال للتأمل في صنع هللا وآياته فهذه

وفي معظم سوره ويعتبره بعض علماء التربية الحديثة من أهم األساليب التربوية  ،وقد جاء هذا األسلوب التربوي في القرآن كثيراً 
وتنميته  ،الذي هو طريقه للتعلم الرشيدة -ما تستلزم منه التفكيرك ،والتعليمية ألنه يضع اإلنسان إمام أحوال تستلزم منه تركيز االنتباه

 وتمتحنه.

 :التربية باإلحداث )القصص( :األسلوب الثاني

وعادة ما يكون ذلك في أعقاب حدث يهز النفس كلها فتكون  ،المقصود بهذا األسلوب هو استغالل حدث معين إلعطاء توجيه معين
فهو يعني انتهاز الفرص المناسبة  ،ه أفعل وأعمق وأطول أمدا في التأثير من التوجيهات العابرةأكثر قابلية للتأثير ويكون التوجي

 من قبيل طرق الحديد وهو ساخن لينطبع في النفوس حاله انصهارها في الحدث. ،إللقاء الدروس التربوية في اإلحداث التي تقع

 :ما يأتيفي سورة النور  ومن أهم األمثلة لهذه التربية



 

 

  :-رضي هللا عنها –حادثة آالفك على أم المؤمنين السيدة عائشة  :أوال  

وعندما وصلت اإلحداث إلى ذروتها  ،فقد استمر تناقل الشائعات وتأثيرها السيئ في المجتمع شهرًا كاماًل لم ينزل فيه هللا تعالى بياناً 
آالفك وهذا الحدث المؤلم الذي يعتبر اشد ما أصاب بيت النبوة وبيت فرجت األزمة وأنزل هللا فيها قرآنًا يعزي المنافقين الذين حاكوا 

هو من باب التربية بالنبالء والمحن التي تعد في غالبها عملية إعادة تشكيل لشخصية اإلنسان من  ،الصديق والمجتمع المسلم بأكمله
  .مط حياتهخالل تمريره في سلسلة من الخبرات السارة أو المؤلمة التي تهيؤه إلى مراجعة ن

فسجلت على بعض المسلمين مجموعة من األخطاء كل ينبغي أن  عالجت السورة هذه الحادثة من خالل أساليب تربوية عديدة وقد
 ال يقعوا فيها:

سرعة انتشار الشائعة واتهم شاركوا في نشر هذا الخبر الكاذب بال تدبر وترد وال قصص وال أمعان نظر حتى لكان القول  (أ
 األذان وال تتدبره القلوب.يمر على 

 ترتب على نقل الكالم من غير رؤية وال تفكر وال تريث نقله بغير علم. (ب

 استصغار الحادثة وعدها هينة سهلة ال تبعة لها. ج(

  :أهمها إلى مجموعة من المبادئ واألخالق ووجهت اآليات الكريمة المسلمين

 مما حيك حولها واعتباره أفكا وأنها من الطيبات. -رضي هللا عنها–اآليات ببراءة السيدة عائشة  تصرح (1
 .إن في الحادثة خيرًا للمسلمين وأن أصحاب آالفك سينالون جزاءهم كاًل حسب جرمه (2
حذرت اآليات من الوقوع في مثل تلك الحادثة واعتبرت جريمة القذف كبيرة وحذرت منها بالوعيد والعتاب البليغ والزجر  (3

ملعونين في الدارين وتوعدتهم بالعذاب العظيم وبأن ألسنتهم ستشهد عليهم وأنهم سيوفون جزاءهم الحق الذي  القاذفينالعنيف وجعلت 
 .هم أهله

 .بينت اآليات ما كان ينبغي أن يكون عليه السلوك الصحيح في هذا الموقف (4
 التأكيد على حسن الظن بين المؤمنين وأنهم نفس واحدة. (أ

 غير تثبت وعلم. التأكيد على عدم نقل اإلخبار من (ب

 التأكيد على عدم قبول القذف بحق أحد من غير بينة أو شهد أربعة. ج(

 التأكيد على عدم أتباع خطوات الشيطان وأنها طريق للفحشاء والمنكر. ء(

 وكل أبن عنهم بسبب أخطاءهم وأن ذلك طريق لنيل مغفرة هللا التأكيد على أخالق العفو والصفح بين المخطئين وعدم قطع النفقة هـ(
 آدم خطاء وخير الخطاءين التوابون.



 

 

أنه لوال فضل هللا تعالى ورحمته بالمؤمنين لمس المشاركين منهم في آالفك عذاب عظيم يتناسب مع العذاب الذي سببوه  (5
ل من ولكن رحمة هللا الواسعة شملت المخطئين وباب التوبة مفتوح لك ،للرسول وزوجه وصاحبه ويتناسب مع الشر الذي أذاعوه

 .يتوب
 

 :حادثة تسلل المنافقين يوم الخندق :ثانيا  

فأنزل هللا تعالى هذه اآليات تفضح المنافقين وتعريهم  ،ففي يوم الخندق كان المنافقون يتسللون من العمل ويعتذرون بأعذار كاذبة
  أمور أهمها:ومن ثم تنتقل إلى تعليم المؤمنين من خالل الحدث عدة 

َذا َكاُنوا )عدم جواز الخروج من االجتماعات التي يعقدها الرسول إال بأذنه قال تعالى:  -1 ِ َوَرُسوِلِه َواِ  ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا ِباَّللَّ
ِ َوَرُسوِلِه َفِإَذا اْسَتْأَذُنوَك ِلَبْعِض َشْأِنِهْم َفْأَذن َمَعُه َعَلى َأْمٍر َجاِمٍع َلْم َيْذَهُبوا َحتَّى َيْسَتْأِذُنوُه ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْأِذُنوَنَك ُأوْ  َلِئَك الَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن ِباَّللَّ

َ َغُفوٌر رَِّحيمٌ  َ ِإنَّ ّللاَّ  (62سورة النور: اآلية ) (لَِّمن ِشْئَت ِمْنُهْم َواْسَتْغِفْر َلُهُم ّللاَّ
الهامة ألن في ذلك تقصير يقتضي استغفار الرسول لفاعليه وأن االلتزام بتلك عدم جواز طلب األذن بالخروج إال في الشؤون  -2

ِ  :عندما قال تعالى 62 النور اآليةسورة في  االجتماعات من عالمات كمال اإليمان قال تعالى )ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا ِباَّللَّ
َذا َكاُنوا َمَعُه َعَلى َأْمٍر  ِ وَ َوَرُسوِلِه َواِ  َرُسوِلِه َفِإَذا اْسَتْأَذُنوَك َجاِمٍع َلْم َيْذَهُبوا َحتَّى َيْسَتْأِذُنوُه ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْأِذُنوَنَك ُأْوَلِئَك الَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن ِباَّللَّ

َ َغفُ  َ ِإنَّ ّللاَّ  (.وٌر رَِّحيمٌ ِلَبْعِض َشْأِنِهْم َفْأَذن لَِّمن ِشْئَت ِمْنُهْم َواْسَتْغِفْر َلُهُم ّللاَّ
َفِإَذا اْسَتْأَذُنوَك ِلَبْعِض َشْأِنِهْم َفْأَذن لَِّمن ِشْئَت ِمْنُهْم َواْسَتْغِفْر َلُهُم ّللاََّ )قال تعالى:  ،أن الرأي في األذن أو عدمه مفوض للرسول -3

َ َغُفوٌر رَِّحيمٌ   (62 آية ،سورة النور) .(ِإنَّ ّللاَّ
ُسوِل َبْيَنُكْم َكُدَعاء َبْعِضُكم ) فال ينادى كما ينادى الناس بعضهم بعضًا قال تعالى: وجوب تعظيم الرسول  -4  ال َتْجَعُلوا ُدَعاء الرَّ

ُ الَِّذيَن َيَتَسلَُّلوَن ِمنُكْم ِلَواًذا َفْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُيَخاِلُفوَن َعْن َأْمِرِه َأن سورة النور: اآلية ) (ٌة َأْو ُيِصيَبُهْم َعَذاٌب َأِليمٌ ُتِصيَبُهْم ِفْتنَ  َبْعًضا َقْد َيْعَلُم ّللاَّ
63) 
ُسوِل َبْيَنُكْم َكُدَعاء ) :التأكيد على وجوب طاعة الرسول وأن مخالفته توجب عقوبة الدنيا واآلخرة قال تعالى -5 ال َتْجَعُلوا ُدَعاء الرَّ

ُ الَِّذيَن  سورة ) (َذاٌب َأِليمٌ َيَتَسلَُّلوَن ِمنُكْم ِلَواًذا َفْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُيَخاِلُفوَن َعْن َأْمِرِه َأن ُتِصيَبُهْم ِفْتَنٌة َأْو ُيِصيَبُهْم عَ َبْعِضُكم َبْعًضا َقْد َيْعَلُم ّللاَّ
 (63النور: اآلية 

ِ )قال تعالى: ،التأكيد على إحاطة علم هللا تعالى بكل شيء حتى نوايا القلوب -6 َماَواِت َواأَلْرِض َقْد َيْعَلُم َما َأنُتْم َأال ِإنَّ َّللَّ َما ِفي السَّ
ُ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليمٌ   (64سورة النور: اآلية ) (َعَلْيِه َوَيْوَم ُيْرَجُعوَن ِإَلْيِه َفُيَنبُِّئُهم ِبَما َعِمُلوا َوّللاَّ

 التربية بالعقوبة  :األسلوب الثالث

شعار المرء بخطئه لغرض  والتربية في العقوبة من أساليب التربية صالح النفوس وا  في اإلسالم لتقويم األخالق وتعديل السلوك وا 
 .فهي بمثابة روع عن ارتكاب المفاسد ورعاية لمصالح المجتمع ،تالفيه وتداركه



 

 

من عالج حاسم يضع والقرآن الكريم ال يلجأ للعقوبة إال حين ال تفلح أساليب التربية المختلفة ووسائل الوقاية المتعددة فالبد أذن 
  .األمور في وضعها الصحيح ويحافظ على استقرار المجتمع وتنظيم عالقات اإلفراد وضمان حقوقهم

 :والعقوبة أنواع منها

 التالي:وقد جاءت هذه العقوبة على السورة على النحو  :عقوبة الزنا :أوال  

الزَّاِني ال َينِكُح ِإالَّ َزاِنَيًة َأْو ) :داموا على تلك الحالة لقوله تعالىحيث منعت السورة الزواج من الزواني ما  :المقاطعة االجتماعية -1
َم َذِلَك َعَلى اْلُمْؤِمِنينَ   (3)سورة النور: اآلية (ُمْشِرَكًة َوالزَّاِنَيُة ال َينِكُحَها ِإالَّ َزاٍن َأْو ُمْشِرٌك َوُحرِّ

ْنُهَما ِماَئَة َجْلَدٍة َوال َتْأُخْذُكم )قال تعالى:  ،الجلد مائة جلدة عالنية أمام طائفة من المؤمنين - 2  يهماالزَّاِنَيُة َوالزَّاِني َفاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد مِّ
َن الْ  ِ َواْلَيْوِم اآلِخِر َوْلَيْشَهْد َعَذاَبُهَما َطاِئَفٌة مِّ ِ ِإن ُكنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباَّللَّ  (2سورة النور: اآلية ) (ُمْؤِمِنينَ َرْأَفٌة ِفي ِديِن ّللاَّ

ضافة إليه التغريب وجعلت الرجم  ،واآلية وأن كانت عامة في كل زاٍن إال أن السنة النبوية قد خصصت ذلك بالزاني غير المحصن وا 
 .عقوبة للزاني المحصن

 :عقوبة القذف :ثانيا  

 (ونَ ِبَأْرَبَعِة ُشَهَداء َفاْجِلُدوُهْم َثَماِنيَن َجْلَدًة َوال َتْقَبُلوا َلُهْم َشَهاَدًة َأَبًدا َوُأوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسقُ َوالَِّذيَن َيْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ُثمَّ َلْم َيْأُتوا )قال تعالى: 
 ( 4سورة النور: اآلية )

ألصحابها من السنة فاآلية تصور لنا تشدد القرآن الكريم وهي عقوبة القذف وجعلها قريبة من عقوبة الزنا صيانة لألعراض وحماية 
 .السوء

 التربية بالموعظة  :األسلوب الرابع

والتربية بالموعظة تعني النصح والتذكير بالخير والحق على الوجه الذي يرق له القلب ويبعث على العمل فهي نوع من التحريف 
 .على العمل والترغيب فيه

معجم مفردات ألفاظ  ،االصفهاني) ((الوعظ زجر مقترن بالتخويف)وذهب بعضهم إلى أن الموعظة اقرب إلى التحذير كقول الراغب )
 .(245ص  ،القرآن

شكال هذه التربية  :أساليب من خالل عدةمن سورة النور  ويمكن اخذ بعض أمثلة وا 

وهنا يدل بوضوح  ،التصريح بأن بعض ما جاء من السورة من أوامر ونواه هو من وعظ ونصح هللا تعالى لعباده المؤمنين (1
  .أن في القرآن قصصًا وعبرًا ومواعظ وأن القرآن واعظ ومذكرعلى 



 

 

تخصيص السورة بمطلع فريد فيه تهيئة للنفوس ولفت النظر إلى أهمية ما تضمنته من إحكام تهيئة لقبولها وتنفيذها وهو  (2
ها قبل البدء بها حتى ال يفوته أسلوب يشبه المتكلم المخاطب إلى مهمات كالمه ويحيطه علمًا بما يسرده هو منها من خالل التنبيه ل

  .شيء منها
وصف آيات السورة مع أكثر من موضع بأنها آيات بينات واضحات وأن هللا تعالى قد بينها وفصل أحكامها ليكون لهم  (3

 .عبرة وموعظة
 التربية بالترغيب والترهيب  :األسلوب الخامس

قرآني يقوم على معالجة النفس البشرية بتشويقها لما تحبه من الخير أسلوب تربوي هو  :في القرآنبالترغيب والترهيب أن المقصود 
  .واآلمن وتخويفها مما تخافه وتكره

شكال التربية بالترغيب :أوال   ومن ذلك وعد هللا تعالى األيامى الفقراء  ،لترغيب بطيبات الحياة الدنيا ومسراتهاا :وهناك بعض أمثلة وا 
َماِئُكْم ِإن َيُكوُنوا ) :اإلقبال على الزواج رغم الفقر بقولهبالغنى بعد الزواج ترغيبًا في  اِلِحيَن ِمْن ِعَباِدُكْم َواِ  َوَأنِكُحوا اأَلَياَمى ِمنُكْم َوالصَّ

ُ َواِسٌع َعِليمٌ   (32سورة النور: اآلية ) (ُفَقَراء ُيْغِنِهُم ّللاَُّ ِمن َفْضِلِه َوّللاَّ

 .انه سيغنيه من سعته وخزائنه التي ال تنفذفهذا وعد من هللا بالغنى للمتزوج من 

 .وقد وعد هللا المؤمنين بالفالح والفوز والهداية حتى يرغبهم بااللتزام بغض البصر وحفظ الفروج وآداب االستئذان وغيرها

شكال التربية بالترهيب الواردة مع السورة :ثانيا    :بعض أمثلة وا 

العقوبات لزجر العصاة والمجرمين ولردع اآلخرين عن ارتكاب ما  -سبحانه وتعالى–هللا فقد شرع  ،الترهيب بعقوبات الدنيا )الحدود(
فالعصاة أذا تنكروا العقوبة وما يصيبهم بسببها من آلم وفضيحة وتحقير ارتدعوا عن ارتكاب الجرائم أو حتى  ،حظره وترك ما أمر به

 :قال تعالى ،الترهيب من عقوبة الزنا وهي الجلد مائة جلدة عالنية ،رةومن أمثلة الترهيب بالعقوبات الواردة في السو  .التفكير فيها
ْنُهَما ِماَئَة َجْلَدٍة َوال َتْأُخْذُكم ِبِهَما َرْأَفٌة ِفي ِديِن ّللاَِّ ) ِ َواْلَيْوِم اآلِخِر الزَّاِنَيُة َوالزَّاِني َفاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد مِّ َوْلَيْشَهْد َعَذاَبُهَما  ِإن ُكنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباَّللَّ

َن اْلُمْؤِمِنينَ   (2سورة النور: اآلية ) (َطاِئَفٌة مِّ
سقاط لمروءتههفالجلد على مشهد من المأل فيه استخفاف وامت وال يخفى ما لتشريع هذه العقوبة من ترهيب  ،ان لكرامة اإلنسان وا 

 .ووعيد وتنفير من جريمة الزنا

 :الترهيب من عقوبة القذف

 (ُلوا َلُهْم َشَهاَدًة َأَبًدا َوُأوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ َوالَِّذيَن َيْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ُثمَّ َلْم َيْأُتوا ِبَأْرَبَعِة ُشَهَداء َفاْجِلُدوُهْم َثَماِنيَن َجْلَدًة َوال َتْقبَ ) :تعالىقال 
 (2آية –النور )

 :الترهيب من عقوبات وأهوال اآلخرة



 

 

َكاِة َيَخاُفوَن َيْوًما )كقوله تعالى:  يَتاء الزَّ الِة َواِ  َقاِم الصَّ ِ َواِ  سورة ) .(َتَتَقلَُّب ِفيِه اْلُقُلوُب َواأَلْبَصارُ ِرَجاٌل اّل ُتْلِهيِهْم ِتَجاَرٌة َوال َبْيٌع َعن ِذْكِر ّللاَّ

يومئذ والمقصود من الخوف العمل لما فيه شارة على االضطراب والخوف والوجل من شدة أهوال في هذه اآلية إ ،(37النور: اآلية 
في هذه اآلية ترهيب  ،(24سورة النور: اآلية ) (َيْوَم َتْشَهُد َعَلْيِهْم َأْلِسَنُتُهْم َوَأْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهم ِبَما َكاُنوا َيْعَمُلونَ )وقوله تعالى: ،الفالح يومئذ
ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم للتهويل عليهم لعلهم يتقون ذلك الموقف ذكر شهادة لتمادي من الوقوع مع المعاصي فأن شديد من ا

 .فيتوبون 
َماَواِت َواأَلْرِض َقْد َيْعَلُم َما َأنُتْم َعَلْيِه َوَيْوَم ُيْرَجُعوَن ِإَلْيِه َفُيَنبِّ )وقوله تعالى:  ِ َما ِفي السَّ ُ ِبُكلِّ َشْيٍء َأال ِإنَّ َّللَّ  (.َعِليمٌ ُئُهم ِبَما َعِمُلوا َوّللاَّ

 .(64سورة النور: اآلية )
فالظاهر من سياق اآلية أن هذا وعيد للمنافقين بمجازاتهم على أعمالهم يومئذ ألن إعالمهم بأعمالهم لو لم يكن كناية عن الجزاء لما 

 .كانت له جدوى 

 :الوسائط والوسائل التربوية

ُ َأن ُتْرَفَع َوُيْذَكَر ِفيَها اْسُمُه ُيَسبُِّح َلُه ِفيَها ِباْلُغُدوِّ َواآلَصالِ ِفي ُبُيوٍت َأِذَن ) فقوله تعالى: :المسجد :الفرع األول  36النور أية  سورة (ّللاَّ

َكاِة َيَخاُفوَن َيْوًما ):وقوله تعالى يَتاء الزَّ الِة َواِ  َقاِم الصَّ ِ َواِ  سورة ) (لَُّب ِفيِه اْلُقُلوُب َواأَلْبَصارُ َتَتقَ ِرَجاٌل اّل ُتْلِهيِهْم ِتَجاَرٌة َوال َبْيٌع َعن ِذْكِر ّللاَّ

 .(37 النور اآلية

 ،أن نقطة االنطالق في التربية اإليمانية هي المساجد وهي من وسائل التربوية الروحية واإليمانية والخلقية واالجتماعية والسياسية
وكذلك أنه  ،انضباط يتكرر خمس مرات مع اليوموهو  ،ففيها يرتقي المؤمن بروحه ويتصل بربه وفيها يتدرب المسلم على االنضباط

ومما تقدم فأنه يؤكد على أهمية دور المسجد االجتماعي واإلعالمي في  ،أمر بأجراء المالعنة بين الزوجين المتالعنين في المسجد
 تكوين الرأي العام.

 :البيت واألسرة :الوسيلة الثانية

  .وفي هذا التوجيه يتبين أهمية دور األسرة في التربية والتنشئة ،أهمية األسرةإن في سورة النور توجيه كبير في آياتها على 

وأن خير من يعلم تلك العادات هو األسرة والبيت في ظل  ،يجب تعويد األطفال الصالة والصيام واآلداب الفاضلة منذ صغرهملذا 
أكدت الدراسات النفسية والتربوية الحديثة على أهمية  وقد ،أبوين حيث ينشأ الطفل نشأة نفسية وروحية وأخالقية على أسس صحيحة

إذ أن ما يغرس في أثنائها من عادات واتجاهات وعواطف  ،األسرة والبيت في تكوين شخصية اإلنسان خاصة في مرحلة الطفولة
 تغيره أو استئصاله فيما بعد ومن ثم يبقى أثره مالزمًا للفرد في عهد الكبر. يومعتقدات يصعب أو يستعص

 المجتمع  :الوسيلة الثالثة

 :وتظهر أهمية المجتمع ودوره مع التربية من خالل سورة النور من عدة نقاط أهمها



 

 

أمام طائفة من  ،اتخاذ المجتمع وسيلة لتأديب الجناة ومحاربة المعاصي والمنكرات من خالل التأكيد على تنفيذ العقوبات (1
ِ ِإن ُكنالزَّاِنَيُة ) قال تعالى: ،المجتمع ْنُهَما ِماَئَة َجْلَدٍة َوال َتْأُخْذُكم ِبِهَما َرْأَفٌة ِفي ِديِن ّللاَّ ِ َواْلَيْوِم َوالزَّاِني َفاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد مِّ ُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباَّللَّ

َن اْلُمْؤِمِنينَ   (2سورة النور: اآلية ) (اآلِخِر َوْلَيْشَهْد َعَذاَبُهَما َطاِئَفٌة مِّ
َوالَِّذيَن َيْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ُثمَّ َلْم َيْأُتوا ِبَأْرَبَعِة ُشَهَداء ):قال تعالى ،ومن خالل التأكيد على رد المجتمع شهادة القذفة ورمهم بالفسق( 2

 (4 النور اآليةسورة ) (َفاْجِلُدوُهْم َثَماِنيَن َجْلَدًة َوال َتْقَبُلوا َلُهْم َشَهاَدًة َأَبًدا َوُأوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ 

اتخاذ المجتمع وسيلة للوقوف ضد الشائعات واستذكارها وعدم المشاركة فيها أو االستماع إليها وستر عيوب أفراد المجتمع ( 3
 .واعتبار جميع المؤمنين كنفس واحدة

 :بعض طرق وأساليب من التربية في السورة 

 :ويظهر ذلك من خالل ،تيسير سبل الزواج والحق عليه والترغيب فيه :المسألة األول

َماِئُكْم ِإن َيُكوُنوا  وانكحوا)قال تعالى: ،يامى في المجتمع المسلمالحث على تزويج األ :أوال   اِلِحيَن ِمْن ِعَباِدُكْم َواِ  اأَلَياَمى ِمنُكْم َوالصَّ
ُ َواِسٌع َعِليمٌ   (32سورة النور: اآلية ) (ُفَقَراء ُيْغِنِهُم ّللاَُّ ِمن َفْضِلِه َوّللاَّ

َماِئُكْم ِإن َيُكوُنوا ُفَقَراء  وانكحوا)فقوله تعالى: ،الحث على الزواج والترغيب فيه رغم الفقر :ثانيا   اِلِحيَن ِمْن ِعَباِدُكْم َواِ  اأَلَياَمى ِمنُكْم َوالصَّ
ُ َواِسٌع َعِليمٌ   (32سورة النور: اآلية ) (ُيْغِنِهُم ّللاَُّ ِمن َفْضِلِه َوّللاَّ

ألن ذلك قد يدفعهم  ،في حاجة إلى النكاحفهذه اآلية فيها دليل على مساعدة الفقراء وتزويجهم وأن ال يكونوا في المجتمع ايامى وهم 
شارة إلى أن الفقر ليس علة دائمة حتى تكون مانعًا من قبول زواج الفقير وال ينبغي للمسلم أن يمتنع وفي اآلية إ ،إلى مسالك الحرام

  .عن الزواج لمجرد الفقر فاهلل يكفيه ويغنيه

َثَنا ُقَتْيَبةُ وفي الحديث الشريف  َثَنا اللَّْيثُ  ،)حديث مرفوع( َحدَّ َقاَل  :َقالَ  ،َعْن َأِبي ُهَرْيَرةَ  ،َعْن َسِعيٍد اْلَمْقُبِريِّ  ،َعْن اْبِن َعْجاَلنَ  ،َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ِ َصلَّى ّللاَّ ِ َعْوُنُهمْ  :َرُسوُل ّللاَّ َوالنَّاِكُح الَِّذي ُيِريُد  ،َواْلُمَكاَتُب الَِّذي ُيِريُد اأْلََداءَ  ،اْلُمَجاِهُد ِفي َسِبيِل ّللاَِّ  :" َثاَلَثٌة َحق  َعَلى ّللاَّ

  .َهَذا َحِديٌث َحَسنٌ  :َقاَل َأُبو ِعيَسى ،اْلَعَفاَف "

ُمْشِرَكًة َوالزَّاِنَيُة ال الزَّاِني ال َينِكُح ِإالَّ َزاِنَيًة َأْو ):قال تعالى ،الترغيب في تخير األزواج من الطيبين والطيبات وليس من الزواني :ثالثا  
َم َذِلَك َعَلى اْلُمْؤِمِنينَ   (3 سورة النور: اآلية) (َينِكُحَها ِإالَّ َزاٍن َأْو ُمْشِرٌك َوُحرِّ

 .ففي هذه اآلية توجيه للمسلم أن يختار زوجه من أهل اإليمان والصالح ال من أهل الفجور والمعاصي

 

 تحريم الزنا والبغاء  :المسألة الثانية



 

 

ْنُهَما ِماَئَة َجْلَدٍة َوال َتْأُخْذُكم ِبِهَما َرْأَفٌة ِفي ِديِن ّللاَِّ ) :وقوله تعالى ِ َواْلَيْوِم اآلِخِر الزَّاِنَيُة َوالزَّاِني َفاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد مِّ  ِإن ُكنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباَّللَّ
َن اْلُمْؤِمِنينَ  َوْلَيْشَهْد َعَذاَبُهَما َطاِئَفةٌ   (2سورة النور: اآلية ) (مِّ

وحتى ال يستهان بجريمة الزنا من اإلماء أو اتخاذه وسيلة للتكسب أو رضا بعض إفراد المجتمع بصورة من صورة جاء النهي عن 
ا َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم َفَكاِتُبوُهْم َوْلَيْسَتْعِفِف الَِّذيَن ال َيِجُدوَن ِنَكاًحا َحتَّى ُيْغِنَيُهْم ّللاَُّ ):البغاء بقوله تعالى ِمن َفْضِلِه َوالَِّذيَن َيْبَتُغوَن اْلِكَتاَب ِممَّ

ِ الَِّذي آَتاُكْم َوال ُتْكِرُهوا َفَتَياِتُكْم َعَلى اْلِبَغاء  ن مَّاِل ّللاَّ ًنا لَِّتْبَتُغواِإْن َعِلْمُتْم ِفيِهْم َخْيًرا َوآُتوُهم مِّ ْنَيا َوَمن  ِإْن َأَرْدَن َتَحصُّ َعَرَض اْلَحَياِة الدُّ
َ ِمن َبْعِد ِإْكَراِهِهنَّ َغُفوٌر رَِّحيمٌ  نَّ َفِإنَّ ّللاَّ  (33سورة النور: اآلية ) (ُيْكِرههُّ

 األمر باالستعفاف والتصبر لمن لم يجد النكاح  :المسألة الثالثة

ا َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم َفَكاِتُبوُهْم ِإنْ َوْلَيْسَتْعِفِف الَِّذيَن ال َيِجُدوَن ِنَكاًحا ):قال تعالى َعِلْمُتْم  َحتَّى ُيْغِنَيُهْم ّللاَُّ ِمن َفْضِلِه َوالَِّذيَن َيْبَتُغوَن اْلِكَتاَب ِممَّ
ِ الَِّذي آَتاُكْم َوال ُتْكِرُهوا َفَتَياِتُكْم َعَلى اْلِبَغاء ِإْن َأَردْ  ن مَّاِل ّللاَّ نَّ َفِإنَّ ِفيِهْم َخْيًرا َوآُتوُهم مِّ ْنَيا َوَمن ُيْكِرههُّ ًنا لَِّتْبَتُغوا َعَرَض اْلَحَياِة الدُّ َن َتَحصُّ

َ ِمن َبْعِد ِإْكَراِهِهنَّ َغُفوٌر رَِّحيمٌ   .(33سورة النور: اآلية ) (ّللاَّ

 .الكف والتمنع من غلبة الشهوات بقصر النفس وحملها على ذلك :االستعفاف

فجعل طلب الفعل  ،للمبالغة في الفعل ليجتهدوا في طلب العفة وتحصيل أسبابها وجيء بالسين والتاء )وليستعفف( :ومعنى اآلية
 ،وهذا األسلوب تربوي للذين ال يجدون قدره مالية على الزواج حتى يلزموا جنت العفة ،بمنزلة طلب السعي فيه ليدل على بذل الوسع

 (139ص19ج ،ألبن عاشور ،التحرير والتنوير) .وهيأ لهم بذلك زواجًا مناسباً فإذا فعلوا ذلك أغناهم هللا من فضله 

 :في المجتمع أو رمي المؤمنين بها تحريم إشاعة الفاحشة :المسألة الرابعة

َيْأُتوا ِبَأْرَبَعِة َوالَِّذيَن َيْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ُثمَّ َلْم ):بقوله تعالى (4) ةاآلي في سورة النورفي ويفهم ذلك في قول هللا تعالى  
ا َوُأوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ   .(ُشَهَداء َفاْجِلُدوُهْم َثَماِنيَن َجْلَدة  َوال َتْقَبُلوا َلُهْم َشَهاَدة  َأَبد 

ُ َيْعَلُم ِإنَّ الَِّذيَن ُيِحبُّوَن َأن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة ِفي الَِّذيَن آَمُنوا َلُهْم َعَذاٌب ):بقوله تعالى (19واآلية )  ْنَيا َواآلِخَرِة َوّللاَّ َأِليٌم ِفي الدُّ
 .(َوَأنُتْم ال َتْعَلُمونَ 

أن إشاعة الفاحشة والتحدث بها أو رمي اآلخرين بها يعمل على زعزعة ثقة المجتمع بالعفة والنظافة وعلى إزالة التحرج من ارتكاب 
وبذلك تشيع الفاحشة في النفوس لتشيع بعد ذلك في الواقع وهذا جانب  ،الفاحشة وذلك عن طريق اإليحاء بأن الفاحشة شائعة فيها

 .من منهج التربية وأجراء من إجراءات الوقاية

 

 األمر بالعفة واالحتياط في العورات لبناء مجتمع نظيف  :المسألة الخامسة

 .األمر بعدم دخول بيوت اآلخرين إال بعد االستئذان :أوال  



 

 

متع المرأة داخل لذلك حرص اإلسالم أشد الحرص على أن تت ،الذي تتخف فيه المرأة من لباسها الشعري فالبيت هو المكان األمين 
لذلك وضع حدودًا وقيودًا لدخول البيوت حتى ال تحدث فتنة بين النساء  ،ال تخدش حياءها وعفتها نظرة الفجاءةبيتها بحرية وأ

 .والرجال ولكي تضيق وتسد منافذ الشيطان

 :األمر باالستئذان داخل البيت الواحد :ثانيا  

رات البيت الواحد وبتوجيه األطفال المميزين الذين لم يبلغوا سن الحلم لالستئذان حجبتشريع آداب االستئذان المسلم على أهله داخل 

َيا َأيَُّها الَِّذيَن ) :تعالى قال ،على األهل في أوقات النوم والراحة لئال يكون دخولهم بغير استئذان ذريعة إلى اطالعهم على عوراتهم

َن الظَِّهيَرِة آَمُنوا ِلَيْسَتْأِذنُكُم الَِّذيَن َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم َوالَِّذيَن َلْم َيْبُلُغوا اْلُحُلَم ِمنُكْم َثالَث َمرَّاٍت ِمن  َقْبِل َصالِة اْلَفْجِر َوِحيَن َتَضُعوَن ِثَياَبُكم مِّ
ُ َلُكُم اْلِعَشاء َثالُث َعْوَراٍت لَُّكْم َلْيَس َعَلْيُكْم َوال َعَلْيِهْم ُجَناٌح َبْعَدُهنَّ َطوَّاُفوَن َعَلْيُكم َبْعُضُكْم َعلَ َوِمن َبْعِد َصالِة  ى َبْعٍض َكَذِلَك ُيَبيُِّن ّللاَّ

ُ َعِليٌم َحِكيمٌ   .(58سورة النور: اآلية ) (اآلَياِت َوّللاَّ

 .لجماع ودعوة لالحتياط بحفظ العورات من كل وجهوفي ذلك ستر للعورات وأمور ا

 انتهى الفصل الثاني

 

 الفصل الثالث 

 خالصة وتوصيات لألسرة المسلمة المستمدة من سورة النور

 تهم المسلمين عقائديًا وأخالقيًا واجتماعّياً  وأخيرًا يمكننا أن نشير هنا إلى أن سورة النور اشتملت على توجيهات تربوية واجتماعية 
فهذه السورة تعلم المسلم أدب التعامل مع هللا تعالى  ،ينبغي للجيل المسلم أن يتأملها فيحسن التأمل من اجل أن يترجمها إلى عمل

وترشده إلى األسلوب الذي ينبغي سلوكه حين يختلف المؤمنون في أمر من األمور وان يحسن التصرف مع  ومع رسوله الكريـم 
فالخلق أساس من أسس  ،لتعامل مع أخوته المسلمين توجيهات ما أحرى المسلمين أن يكونوا على علم بهاناقلي األخبار وان يحسن ا

 :ومن جملت ما توصلت إليه ،اإلسالم
  .القواعد الناهية بالتحذير من األخالق السيئة واألمر بالتخلي عن الرذائل والتطهير منها (1
 األمر بقطع العالقة بالزناة والتحذير من الزواج منهم  (2
نها ليست مجرد صوت ينطلق من فم (3 رسالة  –إنما هي وفي حقيقتها  ،نبهت سورة النور إلى أهمية الكلمة وعظيم أثرها وا 

 .من الرساالت إلى عقول الناس
التي حازها اإلنسان ومنزلة الصالح التي في هذه اآلية تحريض على الظن الحسن بالمؤمنين واألصل في أن درجة اإليمان  (4

 .حلها المرء



 

 

نتعلم من سورة النور أنه يجب أن يطيع المؤمن أوامر هللا ورسوله برضا وكذلك ال يقدم على فعل أي شيء إال بعد معرفة  (5
 .حكم هللا تعالى فيه

 .لقد جاءت السورة بمنهج عظيم لصيانة األعراض من التهجم وحماية أصحابها من اآلالم (6
 .تربية للمسلمين لتجنب الخلوة بالنساء أو االختالط الغير الشرعي بهن أو الثرثرة بالكالم معهن من غير حاجة (7
 

 
 (إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق:)محمد عليه الصالة والسالم النبيقال 

 :التوصياتومن أهم تلك  ،تزخر سورة النور بالكثير من التوصيات لألسرة المسلمة تجعل حياتها جنة - القولخالصة و 

 براءة ربانيةال
ظل الوحي محبوسًا عن النبي صلى هللا عليه وسلم حتى يخرج المجتمع ما عنده، وكان اختبارًا صعبًا، حتى نزلت آيات سورة النور 

ُعْصَبٌة ّمْنُكْم اَل َتْحَسُبوُه َشّرًا لَُّكْم إلْفِك باِإنَّ ٱلَِّذيَن َجاءوا ):قال تعالى ،لتعلن براءة السيدة عائشة رضي هللا عنها من فوق سبع سماوات
 (11آية :النور) (َبْل ُهَو َخْيٌر لَُّكمْ 

فهذه اآلية تعلن بمنتهى الصراحة تبرئة السيدة عائشة، وأن ما حصل إنما هو إفك أي كذب شديد وافتراء شديد ال برهان عليه، وكل 
 .عبد هللا بن أبي بن سلول زعيم المنافقين( لهم عذاب عظيممن ينشر مثل هذه األكاذيب في المجتمع )وعلى رأسهم 

 (حسن الظن باهلل) ال تحسبوه شرا  لكم
فأين  ،(11)النور  ) .لَُّكْم َبْل ُهَو َخْيٌر لَُّكمْ  اَل َتْحَسُبوُه َشّراً ب )واآلية السابقة تعلق على حادثة اإلفك وانتشارها بين المسلمين بشكل عجي

 الخير في ذلك؟
إن المجتمع اإلسالمي في المدينة كله سيتعلم من هذه الحادثة، ونحن أيضًا سنتعلم من هذه الحادثة، وسلسلة األحكام اإلجابة هي 

واآلداب االجتماعية التي رافقت نزول السورة ستكون خيرًا للمسلمين في مشارق األرض ومغاربها إلى أن يرث هللا األرض ومن 
 (11 اآلية النور) (َبْل ُهَو َخْيٌر لَُّكمْ ) :ىعليها، مصداقًا لقوله تعال

 خيرا  كم ظنوا بأنفس
 النور) (ْوال ِإْذ َسِمْعُتُموُه َظنَّ ٱْلُمْؤِمُنوَن َوٱْلُمْؤِمَنـُت ِبَأنُفِسِهْم َخْيرًا َوَقاُلوْا َهـَذا ِإْفٌك مُِّبين): ىوأول تعقيب بعد حادثة اإلفك كان قوله تعال

تعلمنا كيفية التصرف عند إشاعة الفتن والكالم في أعراض الناس. هذه اآلية نزلت في أبي أيوب األنصاري آية رائعة  ،(12اآلية 
حين سأل زوجته: لو كنت مكان عائشة أكنت فعلت ما قيل، فقالت ال، فقال عائشة خير منك. فقالت له: لو كنت مكان صفوان بن 

ر منك... فنزلت اآلية فيهم لتمتدح فعلهم الرائع وليكونوا نموذجًا وقدوة لكل المعطل أكنت فعلت ما قيل، فقال ال، فقالت صفوان خي
مع أنهم "ظنوا بإخوانهم خيرًا"، كأنها تقول للمسلمين:  (َظنَّ ٱْلُمْؤِمُنوَن َوٱْلُمْؤِمَنـُٰت ِبَأنُفِسِهْم َخْيراً ) المسلمين. ومن لطف اآلية أنها قالت
وكأن اآليات توحي إلينا أن  ،أنتم مؤمنون كإخوانكم، واتركوا المنافقين يظنون فيهم كما يشاؤون ظنوا بإخوانكم كما تظنون بأنفسكم، ف

 .طعنك أيها المسلم في أعراض الناس هو طعن في عرضك، وأن دفاعك عن عرض أخيك وحسن ظنك فيه هو دفاع عن نفسك
 إياكم واألعراض

النساء. واحذر قبول وساوس الشيطان في أعراضهم، واحذر الترويج لما فاحذر أيها المسلم من الخوض في أعراض الناس، وخاصة 
شاعات فتسيء الظن بالناس ظلمًا وتقع في كبيرة من الكبائر التي حذرت منها السورة قذف  وهي يشاع في الجرائد من فضائح وا 



 

 

 .المحصنات
المية الخير الكثير، فتعالوا معًا إخواني نستعرض وهكذا نرى أن قصة اإلفك حملت من الخير لمجتمع المدينة ولكل المجتمعات اإلس

 .آيات السورة ونفهم سويًا مراد ربنا من هذه السورة
 بداية شديدة لجريمة شديدة

بداية وهي  (1اآلية النور ) (ُسوَرٌة َأنَزْلَنـَها َوَفَرْضَنـَها) فكيف بدأت السورة؟ لقد بدأت بداية غير معهودة فيما قبلها من السور القرآنية
 .شديدة

ُرونَ  آياتُسوَرٌة َأنَزْلَنـَها َوَفَرْضَنـَها َوَأنَزْلَنا ِفيَها ) قال تعالى:   (1 أية :النور) .(َبّيَنـٍت لََّعلَُّكْم َتَذكَّ

 

 الكريمة من خالل السورة آداب تنور المجتمع

 :االستئذان -1
فال يدخل رجل على امرأة بمفردها في بيتها، وخاصة لو كان أخًا للزوج أو قريبه. وال يخلو رجل بامرأة يحل له الزواج منها، وال يدخل 

  بال استئذان وكذلك الخدم. يشاءون األوالد على أبويهم في أي وقت 

 :غض البصر -2
وا ِمْن َأْبَصاِرِهْم َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُهْم َذِلَك َأْزَكى َلُهْم ):وللحفاظ على المجتمع مما يؤدي إلى الفاحشة، تجد قوله تعالى ُقل لِّْلُمْؤِمِنيَن َيُغضُّ

َ َخِبيٌر ِبَما َيْصَنُعونَ   .(30اآلية  النور) (ِإنَّ ّللاَّ
 .واألمر بغض البصر والعفة ليس فقط للرجال والشباب، لكنه موجه أيضًا للنساء بنفس الكلمات واألوامر

  .(31اآلية  )النور (ِرِهنَّ ِت َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصـاَوُقل ّلْلُمْؤِمَنـ)تعالى:قال 
 :تزويج الشباب -3

فال يمكن إقامة حد الزنى إذا كان الشباب غير قادرين على الزواج. ولذلك كان من أهم الضمانات التي قدمتها السورة الكريمة: 
ماِئُكْم ِإن َيُكوُنوْا ُفَقَراء ُيْغِنِهُم ٱهلل ِمن َفْضِلِه َوٱهللَوَأْنِكُحوْا ]:()الحث على تزويج الشباب ـِلِحيَن ِمْن ِعَباِدُكْم َواِ  َواِسٌع  ٱأَلَيـَمى ِمْنُكْم َوٱلصَّ

 (32اآلية  النور) (َعِليمٌ 

 :منع البغاء -4
َواَل ُتْكِرُهوْا ):قال تعالى ليربحوا من وراءها كما شددت اآليات على أولياء األمور )وعلى المجتمعات( الذين يدفعون فتياتهم إلى الزنى

ناً َفَتَيـ ْنَيا َوَمن ُيْكِرهُهنَّ ِفِإنَّ ٱهلل ِمن َبْعِد ِإْكَراِهِهنَّ َغُفوٌر رَِّحيمّلَتْبَتُغوْا َعَرَض ٱْلَحَيو  ِتُكْم َعَلى ٱْلِبَغاء ِإْن َأَرْدَن َتَحصُّ  .(3اآلية  النور ((ِة ٱلدُّ
فساد وتمييع للمجتمع فالسورة بأحكامها  الشديدة، تحمي المرأة، وتحذر من المتاجرة بجسدها وعرضها، ألن في ذلك هضم لحقوقها، وا 

 .كله



 

 

 :الحجاب -5
وبعد األمر باالستئذان وغض البصر وتزويج الشباب ومنع البغاء، كان ال بد من األمر بالحجاب، كأحد أهم الوسائل التي تمنع 

وقوع الشباب العزاب والمتزوجين في الفاحشة، نتيجة ما يرونه من مشاهد مثيرة للغرائز في الشارع أو على صفحات الجرائد أو في 
فالحجاب من جهة، وغض األبصار من جهة أخرى، هما ضمانة أكيدة لحماية المجتمع وطهارته.  الفضائيات ووسائل اإلعالم.

 :اآليات نامع اسمعوا
َوْلَيْضِرْبَن ِبُخُمِرِهنَّ )الشرعيةواآليات لم تأمر بالحجاب فحسب بل فّصلته تفصياًل، فقد وصفت بشكل دقيق شكل الحجاب وشروطه 

 ....لغطاء الرأس أن ينزل تحت فتحة الصدر والرقبة. كما أنها حددت للمرأة المسلمة لمن تكشف زينتهاأي ال بد  (َعَلى ُجُيوِبِهنَّ 
 .(31النور اآلية ) (َواَل ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ ِإالَّ ِلُبُعوَلِتِهنَّ َأْو ءاَباِئِهنَّ َأْو ءاَباء ُبُعوَلِتِهنّ ):تعالىقال 

يقول أن الحجاب في اإلسالم ليس فرضًا؟ إن اآليات في هذه السورة وفي سورة األحزاب فكيف يأتي بعد كل هذا التفصيل، من 
 .فصلت فرضية الحجاب وشكله بشكل غير قابل للنقاش

 :منع إشاعة الفواحش -6
 فيَلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم  امنواٱلَِّذيَن  فيِحَشُة اُيِحبُّوَن َأن َتِشيَع ٱْلَفـ ينذلٱ إن) :ىفقال تعال ،الم من إشاعة الفاحشة في المجتمعمنع اإلس

ْنَيا َوٱأَلِخَرِة َوٱهلل َيْعَلُم َوَأْنُتْم اَل َتْعَلُمونَ   .(19 اآلية )النور (ٱلدُّ
 ال بد من أربعة شهودانه 

وهكذا نرى أن اإلسالم أمر بتطبيق كل هذه الضوابط، ليضمن خلو المجتمع من كل ما قد يسبب وقوع الفاحشة... فإذا كان الزواج 
ميّسرًا، والحجاب منتشرًا، والتزم الناس بغض البصر واختفت اإلعالنات الرذيلة ومنع البغاء، ومع هذا كله، زنى شخص ما، فهل 

ب طبعًا: ال، ألنه ال يكون مستحقًا للحد إال إن شهد عليه أربعة شهداء، وال يطّبق عليه حد الرجم أو يكون مستحقًا للحد؟ والجوا
الجلد إال إذا شهد عليه أربعة شهداء عدول )أي أمناء موثوق في شهادتهم ومعروفون بخلقهم في المجتمع( أو اعترف هو بنفسه. 

 :قوله تعالى اسمعوا
 4النور اآلية  (ِسُقونَ َبدًا َوُأْوَلـِئَك ُهُم ٱْلَفـْجِلُدوُهْم َثَماِنيَن َجْلَدًة َواَل َتْقَبُلوْا َلُهْم َشَهاَدًة أَ وْا ِبَأْرَبَعِة ُشَهَداء فاٱْلُمْحَصَنـِت ُثمَّ َلْم َيْأتُ َوٱلَِّذيَن َيْرُموَن )

 ) 5االية  رالنو ) (ِإنَّ ٱهلل َغُفوٌر رَِّحيمِلَك َوَأْصَلُحوْا فَ ٱلَِّذيَن َتاُبوْا ِمن َبْعِد ذِإالَّ ) :وقوله تعالى
 لهذا استحق العقوبة

 ،ولما طلبت اآليات شرط األربعة شهود إلقامة الحد، فإنها قد وضعت شرطًا صعبًا أمام تطبيق حد الزنى، وذلك من رحمة هللا بعباده
على فعل الفاحشة، ليس وليس ذلك وحسب، بل  فهذا الحد ال يطّبق إال على من تخطى جميع الضوابط التي وضعتها السورة وأقدم

إنه فعل ذلك أمام أربعة أشخاص، مما يعني أنه كان مجاهرًا بالزنى!... ومن يفعل ذلك ال يستحق الرأفة من المجتمع، وال بد من 
ألنه يسعى إلى إفساد المجتمع  (2اآلية  النور) (َواَل َتْأُخْذُكْم ِبِهَما َرْأَفٌة ِفى ِديِن ٱهلل)ن هنا نفهم شدة السورة في بدايتهالقسوة عليه، وم
 .على نحو خطير

ومن روعة اإلسالم وعظمته أنه لو كان الشهود ثالثة، أو لو كانوا أربعة وتراجع أحدهم عن شهادته، فإن هؤالء الثالثة هم الذين 
 .يجلدون، ألن الستر والحفاظ على سمعة الناس هو األولى وهو األصل في اإلسالم

 ال يتعطش إلقامة الحدود اإلسالم
إن ما سبق يدل على أن اإلسالم ليس متعطشًا إلقامة الحدود، ولنا في أصحاب رسول هللا أسوة حسنة في فهمهم لتطبيق أحكام 

حادثة زنى، دون أن يكون معه شهود. فرجع إلى المسلمين  -عندما كان أميرًا للمؤمنين  -اإلسالم: فسيدنا عمر بن الخطاب شاهد 



 

 

ًا وقال: سمعت بأذني ورأيت بعيني، وسأطّبق عليهم الحد. فقال له علي بن أبي طالب: "يا أمير المؤمنين أمعك شهداء؟!" غاضب
ال إن نطقت باسمهما حٌد  فقال عمر: "ال ولكني أمير المؤمنين ورأيت وسمعت". فقال علي: "يا أمير المؤمنين تأتي بأربعة شهداء وا 

قامة الحدودفي ظهرك"!! فمن ذا الذي يستط  !يع القول بعد ذلك بأن هذا الدين متعطش للدماء وا 
 التوبة

وكل الحدود التي جاءت في أول السورة هي الدواء النهائي فيما لو وضعت جميع الضمانات السابقة لعدم وقوع المجتمع في 
 ،فإذا وقع شاب أو فتاة في الفاحشة، وكان البلد ال يطبق حدود هللا، أو لو كانت هذه الضوابط غير مكتملة في المجتمع .الفاحشة

 )كصعوبة الزواج وانتشار الرذيلة وغياب الحجاب في المجتمع( فماذا يفعل من وقع في الزنى والعياذ باهلل؟
يتوب إلى هللا تعالى فورًا ويستر على نفسه، ولذلك فإننا نرى من روعة هذه السورة إن حد الزنى ال يقام عليه أواًل، وال بد له من أن 

 :أننا نراها تفتح باب التوبة بعد كل مقطع يتحدث عن حدود هللا
 .(5اآلية  النور) (ِلَك َوَأْصَلُحواٱلَِّذيَن َتاُبوْا ِمن َبْعِد ذِإالَّ )
 .(10اآلية  النور) (َوَرْحَمُتُه َوَأنَّ ٱهلل َتوَّاٌب َحِكيمَوَلْواَل َفْضُل ٱهلل َعَلْيُكْم )
 .(31اآلية  النور) (َوُتوُبوْا ِإَلى ٱهلل َجِميعًا َأيَُّه ٱْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحونَ ) 

 آيات مبينات
خصائص النور؟ يمكننا أن نلخصها في ومن لطائف القرآن أنه رّكز على استعمال كلمة النور لوصف شرع هللا تعالى، فما هي أهم 

 :ثالث كلمات
 .الكشف -البي نة  -الهداية                  

َوَأنَزْلَنا ):تعالى فالنور يكشف الحقائق ويبّينها، ولذلك تكررت لفظة "بينات" و"آيات مبينات" في السورة تسع مرات. فالسورة بدأت بقوله
 (تِ َوُيَبّيُن ٱهلل َلُكُم ٱأَلَيـ) :ىوبعد الحديث عن كل مجموعة من اآلداب االجتماعية يأتي قوله تعال ،(1 آية)النور  (تٍ ِفيَها ءاَيـٍت َبّيَنـ

َبّيَنـَوَلقَ ):تعالى أو قوله (18اآلية  النور) ألن هذه األحكام هي التي ترشد المؤمنين وتبين لهم  (34اآلية )النور  (تٍ ْد َأْنَزْلَنا ِإَلْيُكْم ءاَيـٍت مُّ
 .طريق الحق

 ...ولذلك كانت السورة التي نزلت فيها تبرئة السيدة عائشة هي سورة النور، ألن النور يكشف الحقائق ويبينها
 ..ولذلك أيضًا اشترطت السورة وجود أربع شهود إلقامة حد الزنى، لكي يكون هناك بّينة، هذه البينة هي الكاشفة وهي النور

واآلداب التي تضمنتها نورًا لكم في أسرتكم، وحافظو على شرع هللا تعالى لتنّور به مجتمعكم، وتحّرك من فضلكم، اجعل هذه السورة 
 به إلى الناس كلهم لتنشر النور في البشرية كلها

 

 انتهى بحمد هللا وفضله
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