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الملخص:
يتعرض البحث لحالة انتشرر ي الجتتجعا سيريجا الجتتجعا العربية الاسيرةجية اللج تن ج
كتب ع هذه الجشكلة إس بعض الجقاس ي الشبكة العنكبالتية.
الالتنجر  - -Bullyingهال شرركم ج شرركام العنإل الاءيذا الاءيررا ا الت تكال جالت ة
ج يرن ال جتجالعرة ج افيران إل يرن ال جتجالعرة ج افيران حيرث يكال ال رن الج راتج ال
ج افيران البا ي .
ال يكال التنجر ع طريق التحرش ال اسعترنا الل ي ال البرنن ال ريرهرا ج افيررررراليرب
العني ة ،اليتبع افشراا الجتنجرال يريايرة الترهيب الالتااليإل الالت نين ،إضراية إل اسيرت ءا
الالتقليم ج شأ الشا  .الركء البحث عل عةج هذه الياهرا ج اةم القرآ الكريج .
الارج البحث بنتائج ج جة تبي يبب التنجر الجااطرا النالر القرآ الكريج ي عةج هذه الحالة.

Abstract
waltanmur Bullying- - hu shakl min 'ashkal aleunf wal'iidha' wal'iisa'at alty
takun mwjhtan min fard 'aw majmueat min al'afrad 'iilaa fard 'aw majmueat
min al'afrad hayth yakun alfard almuhajim 'aqwaa min al'afrad albaqin.
Bullying- Bullying - is a form of violence, abuse, and abuse that is directed
from an individual or group of individuals to an individual or group of
individuals where the attacking individual is stronger than the rest
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`
المقدمة
ِ َّ
السالم عَلى َمن أ َْرسله داعيا
الصالةُ و َّ
قان على َع ِبده ليكو َن للعاَلمين نذيرا ،و َّ
ُ
َنزل الفر َ
الحمد هلل الذي أ َ
إليه ِ
بإذنه ِ
وسراجا ُمنيرا ،وصالة هللا وسالمه على المبعوث رحمة للعالمين .
بعد:
َّ
أما ُ
ِ
َّ
الحق المبين ،أنزله على َع ِبده ورسولِه األمين؛ ليكو َن هداية
العظيم) هو
آن
ُّ
كتاب هللا (القر َ
فإن َ
َ
ظ ِ
ِ
الباطل و َّ
ِ
الش ِك إلى ُن ِ
وي ِ
لإلنس و ِ
ِ
فمن استمسك
ور
لمات
خرجهم من ُ
الجن أَجمعينُ ،
الحق واليقين؛ َ
بالحبل الَقويمِ ،
ِ
ِ
المستقيم.
صم
ُ
وهدي إلى الصراط ُ
به فقد اعتَ َ

ِ ِ
ِ
قال هللاُ َّ
الس َال ِم
عز َّ
ض َو َان ُه ُسُب َل َّ
اب ُمِب ٌ
ين َي ْهدي ِبه هللاُ َم ِن اتََّب َع ِر ْ
ور َو ِكتَ ٌ
اء ُك ْم م َن هللا ُن ٌ
وجلَ( :ق ْد َج َ
صر ٍ
الن ِ ِ ِ ِ
الظلُم ِ
ِ
وي ْخ ِرجهم ِمن ُّ
ات ِإَلى ُّ
اط ُم ْستَ ِقي ٍم ) [المائدة.]16 -15 :
َُ ُُْ َ
ور ِبِإ ْذنه َوَي ْهدي ِه ْم ِإَلى َ
َ

وحي أ ِ
ُنزل على البشريَّة
وكتاب هللا هو
أعظم ٍ
أفضل الكتُب َّ
ُ
ُ
السماويَّة ،و ُ
وجاء عنوان بحثي  ( :دور القرآن الكريم في معالجة المشكالت المعاصرة – التنمر أنموذجا) -
للمشاركة به في مؤتمر كلية اآلداب الجامعة العراقية  :العلوم االنسانية بين مشكالت الواقع
ومتطلبات عالم المعرفة
وموضوع بحثي موضوع مهم يتعرض لحالة انتشرت في المجتمعات السيما المجتمعات العربية
واالسالمية ولم أجد من كتب عن هذه المشكلة إال بعض المقاالت في الشبكة العنكبوتية.
ويأتي بحثي ضمن المحور  :توظيف الدراسات القرآنية في معالجة مشكالت الواقع.
والتنمر  - -Bullyingهو شكل من أشكال العنف واإليذاء واإلساءة التي تكون موجهة من
فرد أو مجموعة من األفراد إلى فرد أو مجموعة من األفراد حيث يكون الفرد المهاجم أقوى من
األفراد الباقين .
و يكون التنمر عن طريق التحرش أو االعتداء اللفظي أو البدني أو غيرها من األساليب العنيفة،
ويتبع األشخاص المتنمرون سياسة الترهيب والتخويف والتهديد ،إضافة إلى االستهزاء والتقليل من
شأن الشخص.
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وجاءت خطة البحث مشتملة على مقدمة وثالثة مباحث:
المقدمة  :وذكرت فيها سبب اختيار الموضوع وخطته
المبحث االول المبحث  :التنمر واسبابه
المبحث الثاني  :انواع التنمر ومخاطرة
المبحث الثالث  :عالج التنمر من خالل القرآن الكريم
الخاتمة  :وذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات
ثم ثبت المصادر والمراجع

وختاما لعلي بذلت جهدا متواضعا في هذا البحث  ،فما كان فيه من صواب فمن هللا
وحده  ،فله الحمد في االولى واآلخرة  ،وما وجد فيه من خطأ أو زلل أو سهو فمن نفسي والشيطان
واستغفر هللا لذلك.
وهللا أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه  ،وأن يعلمنا ما ينفعنا  ،وينفعنا بما علمنا إنه ولي
ذلك والقادر عليه  ،وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

الباحث
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`
المبحث االول  :التنمر وأسبابه
المطلب االول  :معنى التنمر
أوال :في اللغة
ٍ
سبع.1
فالن
جاء في تهذيب اللغة َ :
مر َل ُه وأ َْو َ
شر ٌ
عده ،كأ ُ
َنه ٌ
لفالن ِإذا تن َ
وك َ
الن ِمر ال تلقاه أبدا إال ِ
وتََن َّم َر له ،أي َّ
تنك َر له وتغيَّر وأوعده؛ َّ
متنك ار غضبان،
ألن َ َ
وقول الشاعر :

قوم إذا لبسوا الحدي د تنمروا حلقا وقدا
ٌ

الق ِد و ِ
أي تشبهوا بالنمر الختالف ألوان ِ
الحديد.2
الغ ْشمرة ِإتيان األَمر ِمن َغي ِر تَثَب ٍ
السيل :أَ ْقَبلَ ،والتغشمور :
وغ ْش َمر
ُّتَ ،
وفي لسان العرب ُ َ َ :
ْ ْ
ُ
اط ِل َال يبالي ما صنع؛ وِف ِ
اإلنسان أرْسه ِفي اْلح ِق واْلب ِ
وب ِ
يه َغ ْش َم ِري ٌة َوِفي ِه ْم َغ ْش َم ِرية ،وتَ َغ ْش َم َر
ُ
َ َ َ
ُرُك ُ
َ َ ََ َ

ِ ِ
نمر ،.وأَخ َذه ِ
بالغ ْش ِم ِ
قه ار.
لِي :تَ َّ
ير أَي الش َّدة ،وتَ َغ ْش َمره :أ َ
َ
َخ َذه ْ

3

وفي تاج العروس:
الص ِ
ِ
صادف َماء َنمي ار ،أَي نا ِجعاَ .وتََن َّم َر :تَ َّ
اغاني،
الرجل:
وأ َْن َم َر
الوعيدَ ،نقله َّ
مدَد ِفي َّ
َ
ُ
الص ْوت ع ْند َ
ِ
تشبَّه َّ
قول َع ْم ُرو بن َم ْع ِد َي ْك ِرب:
مجاز .تََن َّمر أ َْيضاِ ،إذا َ
بالن ِمر ِفي َشراسة ْاأل ْ
َو ُه َو َ
َخ َالقَ ،و ِم ْنه ُ
مت أني َي ْوم َذا َ ...ك ُم ِ
ون ْهدا
نازٌل َك ْع َبا َ
وعلِ ُ
َ
قوم ِإذا َل ِبسوا الحدي َ ...د تََن َّمروا َحَلَقا وِق َّدا
ٌ
ِ
بالن ِمر ْ ِ
ِ
أَي :تشبَّهوا َّ
ال األصمعيَ :تن َّم َر َل ُه :تََن َّك َر وتغيَّر وأ َْو َعده،
الخت َالف ألوان القد َواْل َحديدَ .ق َ
الن ِمر من أ َْن َك ِر ِ
ِ
ألن َّ
َخ َبِثهاُ ،يَقال:
السبا ِع وأ ْ
مر َال ُيلقى أبدا إال ُم َتنك ار َغ ْ
ال ُ
ابن َب ِري :و َّ ُ
الن َ
ض َبانَ .ق َ

لفالن ِجلد َّ ِ
َّ
ملوك اْل َع َرب ِإذا َجَل َس ْت لَق ْتل ِإ ْن َسان َلِب َست
الَ :وَك َانت
فالن
ٍ َ
َل ِب َس ٌ
ُ
النم ِرِ ،إذا تنك َر َل ُهَ ،ق َ
جلود َّ ِ
ثم أَمر ْت ِ
يد َق ْتَله.4
بقتل من تُِر ُ
َ
النمرَ َ َّ ،

فالن غضب وساء خلقه ووجهه َغيره وعبسه و َّ
الشيء َلونه بلون
وجاء في المعجم الوسيط ( :نمر) َ
ََ
َ ْ
ال ُد َرْيد
النمر ُيَقال بردة منمرة َوأَ ْقَبلت نمير َو َما نمروا أَي َما ُ
ومهم َق َ
جمعوا من َق ْ
(فأبلغ سليما وألفافها  ...وأبلغ نمي ار َو َما نمروا)
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ِ
ِ
صوته ِع ْند
(تنمر) تشبه بالنمر في َلونه أَو طبعه َوُيَقال تنمر ُلف َالن تنكر َل ُه وأوعده ومدد في َ
اْل َوعيد.5

ثانيا :التنمر في االصطالح
التنمر  Bullyingهو شكل من أشكال العنف واإليذاء واإلساءة التي تكون موجهة من فرد أو
مجموعة من األفراد إلى فرد أو مجموعة من األفراد حيث يكون الفرد المهاجم أقوى من األفراد
الباقين.6
ويكون التنمر؟ يكون التنمر عن طريق التحرش أو االعتداء اللفظي أو البدني أو غيرها من
األساليب العنيفة ،ويتبع األشخاص المتنمرون سياسة الترهيب والتخويف والتهديد ،إضافة إلى
االستهزاء والتقليل من شأن الشخص.
المطلب الثاني :أسباب التنمر
هناك عدة أسباب تؤدي الى جعل الشخص متنم ار منها:
 -1الظروف االسرية
 -2الظروف المادية
 -3الظروف االجتماعية
 -4التأثر باألعالم
 -5االمراض العضوية
 -6اضطراب الشخصية ونقص تقدير الذات.
 -7اإلدمان على السلوكيات العدوانية.
 -8االكتئاب واألمراض النفسية.7
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`
المبحث الثاني :انواع التنمر ومخاطره
المطلب االول :أنواع التنمر
للتنمر أنواعا كثيرة منها:
 -1التنمر في أماكن الدراسة :وهو الذي يحدث في المدارس االبتدائية واإلعدادية والثانوية
والجامعات.
 -2التنمر في أماكن العمل :وهو الحاصل بين زمالء العمل أو ما يمارسه الرؤساء على
المرؤوسين.
 -3التنمر اإللكتروني :ويحدث عن طريق وسائل التواصل االجتماعي والبريد اإللكتروني أو
من خالل الرسائل النصية عبر الهواتف النقالة.
 -4التنمر األسري :وهو الذي يحصل من قبل الوالدين على األبناء ،أو بين اإلخوان ،أو
الزوجين أو األقارب.
 -5التنمر السياسي :ويحصل عندما تسيطر دولة ما على دولة أضعف ،وعادة ما يتم عن
طريق القوة والتهديد العسكري.
 -6التنمر العاطفي.8
المطلب الثاني :مخاطر التنمر
للتنمر مخاطر كثيرة وتؤدي الى مشاكل نفسية وسلوكية واجتماعية ومن هذه المخاطر:
 -1يؤدي التنمر إلى مشاكل نفسية وعاطفية وسلوكية على المدى الطويل كاالكتئاب والشعور
بالوحدة واالنطوائية والقلق.
 -2يلجأ الفرد للسلوك العدواني نتيجة للتنمر ،فقد يتحول هو نفسه مع الوقت إلى متنمر أو
إلى إنسان عنيف.
 -3يزداد انسحاب الفرد من األنشطة االجتماعية الحاصلة في العائلة أو المدرسة ،حتى
يصبح إنسانا صامتا ومنعزال.
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 -4قد يوصل التنمر الضحية إلى االنتحار ،حيث أثبتت الدراسات أن ضحايا االنتحار بسبب
التنمر في ازدياد مستمر وخاصة بعد دخول التنمر اإللكتروني إلى الصورة.
 -5من آثار التنمر قلة النوم أو النوم بكثرة.
 • -6يزداد انسحاب الفرد من األنشطة االجتماعية الحاصلة في العائلة أو المدرسة ،حتى
يصبح إنسانا صامتا ومنعزال.
 -7كما يعاني من يتعرض للتنمر إلى االمراض وحاالت من الخوف والذعر.9
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`
المبحث الثالث  :عالج التنمر من خالل القرآن الكريم
المطلب االول  :نماذج من حاالت التنمر ذكرها القرآن
اوال  :قابيل يتنمر على أخوه هابيل
قال تعالى ﱡﭐ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ
ﲅ ﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑ ﲒ
ﲆ
ﲂﲃﲄ
ﲘﲚﲛﲜ ﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤ
ﲙ
ﲓﲔﲕﲖﲗ
ﲩﲫﲬﲭﱠ
ﲪ
ﲥﲦ ﲧﲨ
ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ المائدة٢٩ – ٢٧ :
ِِ
ِ ُّ ِ
ِ
ِ ِ
صْل ِب ِه ِ -في َق ْو ِل
َيُق ُ
يم َعاقَبة اْل َب ْغ ِي َواْل َح َسد َوالظْل ِم في َخ َب ِر ْابَن ْي َآد َم ل ُ
ول تَ َعاَلى ُم َبينا َوخ َ
ِ
ِ
اْل ُج ْم ُه ِ
يما َو َه َب ُه
يل َك ْي َ
ف َع َدا أ َ
يل َوَقاِب ُ
ورَ -و ُه َما َهاِب ُ
َح ُد ُه َما َعَلى ْاآل َخ ِرَ ،فَق َتَل ُه َب ْغيا َعَل ْيه َو َح َسدا َل ُه ،ف َ
ان َّال ِذي أَخَل ِ ِ ِ ِ
َّللا ِمن ِ
الد ُخ ِ
الن ْع َم ِة وتََقبل اْلُق ْرَب ِ
ض ِع ْاآلثَا ِم َو ُّ
ول ِإَلى
ول ِب َو ْ
َّ ُ َ
ْ َ
ص فيه َّّلِل َع َّز َو َج َّلَ ،فَف َاز اْل َمْقتُ ُ
ِ
الصْفَق ِة اْلخ ِ
ِِ
اس َرِة ِفي ُّ
{و ْات ُل َعَل ْي ِه ْم َن َبأَ ْاب َني
اب اْلَق ِات ُل َوَر َج َع ِب َّ
َ
اْل َجَّنةَ ،و َخ َ
الد ْن َيا َو ْاآلخ َرةَ ،فَق َ
ال تَ َعاَلىَ :
ْ
ان اْل َخ َن ِاز ِ
ص َعَلى َه ُؤَال ِء اْل ُب َغ ِاة اْل َح َس َد ِةِ ،إ ْخ َو ِ
ير َواْل ِق َرَد ِة ِم َن اْل َي ُهوِد َوأ َْمثَالِ ِه ْم
ص ْ
َآد َم ِباْل َح ِق} أ ْ
َيَ :وا ْق ُ
وأَشب ِ
ف واْل َخْل ِ
اح ٍد ِمن َّ ِ
اه ِهمَ -خبر ابَني َآدم ،وهما هاِبيل وَقاِبيل ِفيما َذ َكره َغير و ِ
ف.10
َ
السَل َ
َ َ ُ َ َ ُ َ ُ َ َُ ُْ َ
َ ْ َ ْ ََ ْ ْ
ثانيا :تنمر اخوة يوسف
ﱡﭐ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ
ﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆ ﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍ
ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﱠ يوسف٩ - ٧ :
ِ
يقول تعالىَ{ :لَق ْد َك ِ
ات} أي :عبر وأدلة على كثير من المطالب الحسنة،
ف َوإِ ْخ َوِته َآي ٌ
َ
وس َ
ان في ُي ُ
{لِ َّ ِ ِ
ين} أي :لكل من سأل عنها بلسان الحال أو بلسان المقال ،فإن السائلين هم الذين ينتفعون
لسائل َ
باآليات والعبر ،وأما المعرضون فال ينتفعون باآليات ،وال في القصص والبينات.
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ِ
َح ُّب ِإَلى أَِب َينا ِمَّنا
ف َوأ ُ
وس ُ
َخوهُ} بنيامين ،أي :شقيقه ،وإال فكلهم إخوة{ .أ َ
{إ ْذ َقالُوا} فيما بينهمَ{ :ل ُي ُ
ِ
ض ٍ
الل ُمِب ٍ
ين}
صَب ٌة} أي :جماعة ،فكيف يفضلهما علينا بالمحبة والشفقةِ{ ،إ َّن أ ََب َانا َلفي َ
َوَن ْح ُن ُع ْ
أي :لفي خطأ ِبين ،حيث فضلهما علينا من غير موجب نراه ،وال أمر نشاهده.

ط َر ُحوهُ أ َْرضا} أي :غيبوه عن أبيه في أرض بعيدة ال يتمكن من رؤيته فيها.
ف أ َِو ا ْ
وس َ
{ا ْق ُتلُوا ُي ُ
يك ْم} أي :يتفرغ لكم ،ويقبل عليكم بالشفقة
{ي ْخ ُل َل ُك ْم َو ْج ُه أَِب ُ
فإنكم إذا فعلتم أحد هذين األمرين َ
ونوا ِم ْن َب ْع ِدِه} أي :من بعد هذا
{وتَ ُك ُ
والمحبة ،فإنه قد اشتغل قلبه بيوسف شغال ال يتفرغ لكمَ ،

الصنيع {َقوما ِ ِ
ين} أي :تتوبون إلى هللا ،وتستغفرون من بعد ذنبكم.
صالح َ
ْ َ

فقدموا العزم على التوبة قبل صدور الذنب منهم تسهيال لفعله ،وإزالة لشناعته ،وتنشيطا من بعضهم
لبعض.11

َيَ :قالُوا:
ف أ َِو ا ْ
وس َ
ط َر ُحوهُ أ َْرضا أ ْ
ا ْقتُلُوا ُي ُ

ِ
الطرح في أرض ،أو المشير بالقتل بعضهم واْلم ِشير ِب َّ
َّ
الط ْرِح
َح َد ْاأل َْم َرْي ِن ِإ َّما اْلَق ْت َل ،أ َِو ْ َ
َ ُ ُ
ا ْف َعلُوا ِبه أ َ
اْلبعض ْاآل َخر أَو َكان اْلمتَ َكلِم ِب َذلِك و ِ
احٌد ِم ْنهم َفواَفَق ُه اْلباُقو َنَ ،ف َك ُانوا َكاْلَق ِائ ِل ِفي ِنسب ِة َه َذا اْلمُق ِ
ول
َْ ُ
َْ
َ
ُْ َ
ُ ْ َ ُ ُ َ َ
َ

َّ ِ
ِ
ِ
ير لِ ْ ِ
ِ ِ
اب ْاألَ ْم ِر َي ْخ ُل َل ُك ْم
َي أ َْرضا َم ْج ُهوَلةَ ،و َج َو ُ
اب أ َْرضا َعَلى الظ ْرِفيَّةَ ،والتَّْنك ُ
ص ُ
إل ْب َها ِم أ ْ
إَل ْيه ْمَ ،و ْانت َ
ِ
وز
ونوا َم ْع ُ
ص َف ُيْقِب ُل َعَل ْي ُك ْم َوُي ِحب ُ
َو ْج ُه أَِب ُ
وف َعَلى َي ْخ ُلَ ،وَي ُج ُ
ُّك ْم ُحبًّا َكامالَ .وتَ ُك ُ
ط ٌ
صُ
ف َوَي ْخلُ ُ
يك ْم أ ْ
َي َي ْ
ِ
ار أَنِ .من بع ِدِه أ ِ
ط ْر ِح ِه
فَ ،واْل ُم َرُاد َب ْع َد اْلَف َار ِغ ِم ْن َق ْتلِ ِه أ َْو َ
صوبا ِبِإ ْ
أْ
وس َ
ض َم ِ ْ ْ َ ْ
ْ
َي م ْن َب ْعد ُي ُ
َن َي ُكو َن َم ْن ُ
الذ ْن ِب َّال ِذي ا ْقتَرُفوه ِفي يوسف َقوما صالِ ِح ِ
وِقيلِ :م ْن بع ِد َّ
ُم ِ
يك ْم ،أ َْو
ور ِد ِين ُك ْم َو َ
اع ِة أَِب ُ
َ
ط َ
َْ
َ َ
َ ُ ُ ُ َ ْ
ين في أ ُ
صالِ ِح ِ
ِ
ِ
اكم لِ َذ َه ِ
ُم ِ
ف َوتَ َك ُّد ُر َخ َوا ِط ِرُك ْم
اب َما َك َ
َ
وس َ
ان َي ْش َغُل ُك ْم َع ْن َذل َكَ ،و ُه َو اْل َح َس ُد ل ُي ُ
ور ُد ْنَي ُ ْ
ين في أ ُ
َ
َخوه أ َِو اْلمرُاد ِب َّ ِ ِ
ِبتَأِْث ِِ
ين.12
الصالح َ
َُ
يره َعَل ْي ُك ْم ُه َو َوأ ُ ُ
وتوجد أمثلة أخرى لكن أكتفي بهذا القدر .
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`
المطلب الثاني :القرآن يعالج التنمر
القرآن الكريم كتاب هداية وهو منهاج لحياة المسلم الصالح  ،وقد نهى القرآن الكريم عن التنمر
بالقول والفعل واالشارة ونالحظ هذا جليا في مواطن كثيرة اذكر منها:
قوله تعالى :ﱡﭐ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ
ﳓﳕﳖ ﳗﳘ
ﳔ
ﳌﳎﳏﳐﳑﳒ
ﳍ
ﳇﳈﳉﳊﳋ
ﳙ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﱠﭐ ﭐ ﭐ الحجرات١١ :
ﳚ
هذه اآلية نزلت تقويما كسائر أمر الشرع ولو تتبعت األسباب لكانت أكثر من أن تحصى.
وَ :ي ْس َخ ْر معناه :يستهزىء والهزء إنما يترتب متى ضعف امرؤ إما لصغر وإما لعلة حادثة ،أو
لرزية أو لنقيصة يأتيها ،فنهي المؤمنون عن االستهزاء في هذه األمور وغيرها نهيا عاما ،فقد يكون
ذلك المسته أز به خي ار من الساخر.13
الن ِ
الس ْخ ِرَي ِة ِب َّ
اس َو ُه َو
يقول ابن كثيرَ :ي ْن َهى تَ َعاَلى َع ِن ُّ
ول َّ ِ
ِ َّ
الص ِحي ِح َع ْن رس ِ
ال:
صَّلى َّ
َّ
َّللاُ َعَل ْيه َو َسل َم أََّن ُه َق َ
َّللا َ
َُ

ِ ِ
ِ
اء ِب ِه ْمَ ،ك َما ثََب َت ِفي
ْ
احتَق ُارُه ْم َواال ْست ْه َز ُ
الن ِ
ص َّ
اسَ -وُي ْرَوى-
«اْل ِك ْب ُر َب َ
ط ُر اْل َح ِق َو َغ ْم ُ

اس» واْلمراد ِمن َذلِك احِتَقارهم و ِ
ط َّ
ظ َم َق ْد ار
َع َ
َو َغ ْم ُ
ام َفِإَّن ُه َق ْد َي ُكو ُن اْل ُم ْحتََق ُر أ ْ
است ْ
الن ِ َ ُ َ ُ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ
ص َغ ُارُه ْمَ ،و َه َذا َح َرٌ
اخ ِر ِمنه اْلمحتَ ِق ِر َله ،ولِه َذا َقال تَعاَلى :يا أَي َّ ِ
ِ
الس ِ
آم ُنوا َال
َح َّب ِإَل ْي ِه ِم َن َّ
ُّها الذ َ
ُْ ُ ْ
َ َ
ع ْن َد هللا تعالىَ ،وأ َ
َ َ
ُ َ َ
ين َ

ِ
ِ ِ ٍ
ِ
ِ
ص
َن َي ُك َّن َخ ْي ار ِم ْن ُه َّن َف َن َّ
َن َي ُك ُ
ساء م ْن نساء َعسى أ ْ
َي ْس َخ ْر َق ْوٌم م ْن َق ْو ٍم َعسى أ ْ
ونوا َخ ْي ار م ْن ُه ْمَ ،وال ن ٌ
ِ
الرج ِ
َي َال َتْل ِم ُزوا َّ
اس.
الَ ،و َع َ
طَ
الن َ
َعَلى َن ْه ِي ِ َ
ف نهي النساء .وقوله تبارك وتعالىَ :وال َتْلم ُزوا أ َْنُف َس ُك ْم أ ْ
واْله َّم ُاز َّ
الل َّم ُاز ِم َن ِ ِ
وم َمْل ُعو ٌن َك َما قال تعالىَ :وْي ٌل لِ ُك ِل ُه َم َزٍة ُل َم َزٍة [الهمزة ]1 :والهمز
َ َ
الر َجال َم ْذ ُم ٌ
از م َّش ٍ
اء ِب َن ِمي ٍم [اْلَقَلمِ:
بالفعل واللمز بالقول ،كما قال عز وجلَ :ه َّم ٍ َ

ِ
الن ِم ِ ِ َّ
ِ
ِ
ِ
َي َي ْحتَ ِق ُر َّ
ال
الن َ
يمة َوه َي الل ْم ُز ِباْل َمَقالَ ،ولِ َه َذا َق َ
 ]11أ ْ
اس ويهمزهم طاغيا َعَل ْيه ْم َوَي ْمشي َب ْيَن ُه ْم ب َّ َ
ِ ِ
ِ
ض ُك ْم َب ْعضا.14
َي َال َيْق ُت ْل َب ْع ُ
َه ُ
الَ :وال تَْقُتلُوا أ َْنُف َس ُك ْم [الن َساء ]29 :أ ْ
اهَناَ :وال َتْلم ُزوا أ َْنُف َس ُك ْم َك َما َق َ
هذه اآليات والتي بعدها نزلت في خلق أهل الجاهلية .وذلك ألنهم كانوا يجرون مع الشهوات
نفوسهم لم يقومهم أمر من هللا وال نهي .فكان الرجل يسطو ويهمز ويلمز وينبز باأللقاب ويظن

الظنون.
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فيتكلم بها .ويغتاب ويفتخر بنسبه إلى غير ذلك من أخالق النفوس البطالة .فنزلت هذه اآلية تأديبا
ألمة محمد صلى هللا عليه وسلم.15
نالحظ القرآن الكريم ينهى عن التنمر بأبسط أشكاله حتى وان كان همز أو لمز أو إيماء .
ويؤكد القرآن على حقيقة مبدأ المساواة فال فرق بين البشر اال بالتقوى
ﱯﱱﱲﱳ
ﱰ
قال تعالى  :ﱡﭐ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ
ﱵ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱠ الحجرات١٣ :
ﱶ
ﱴ

ِ
ِ
آخ ُرو َنُّ :
جاء في تفسير الطبريَ :قالُّ " :
وب:
ال َ
الش ُع ُ
الش ُع ُ
وبْ :األَْف َخا ُذَ ،واْل َق َبائ ُل :اْل َق َبائ ُل " َوَق َ
َ
16
طو ُنَ ،واْل َق َب ِائ ُلْ :األَْف َخا ُذ .
اْل ُب ُ
لما دعا تعالى ِإلى مكارم األخالق ونهى عن مساوئهاَّ ،
وحذر المؤمنين من بعض
وقال الصابونيَّ :
األفعال القبيحة ،دعا الناس هنا جميعا للتعارف والتآلف ونهاهم عن التفاخر باألنساب ،ثم بيَّن
صفات المؤمن الكامل.17
ونهى القرآن عن التكبر والغطرسة
ﳔﳖﳗﳘﳙﳚﳛ ﳜﳝﳞﱠ
قال تعالى  :ﱡﭐ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳕ
اإلسراء٣٧ :
القرآن يحرص على تربية األسرة تربية صالحة
قال تعالى :ﱡﭐ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ
ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﱠ التحريم٦ :

ِِ
ِِ
ِ
يقول الشنقيطي :وَي ِج ُب َعَلى ِْ
اإل ْن َس ِ
اه ْم
ان أ ْ
ْم َر أ ْ
َهَل ُه ِباْل َم ْع ُروف َك َزْو َجتهَ ،وأ َْوَالدهَ ،وَن ْح ِوِه ْمَ ،وَي ْن َه ُ
َ
َن َيأ ُ
ع ِن اْلمن َك ِر ; لَِقولِ ِه تَعاَلى :يا أَي َّ ِ
ار ْاآل َي َة [َ ، ]6 \ 66وَق ْولِ ِه -
يك ْم َن ا
َهلِ ُ
َ ُْ
آمُنوا ُقوا أ َْنُف َس ُك ْم َوأ ْ
ُّها الذ َ
ْ َ
َ َ
ين َ

ُّ
َّللا عَلي ِه وسَّلمُُّ :
َّ
ول َع ْن َرِعيَِّت ِه»
«كل ُك ْم َار ٍع َوُكل ُك ْم َم ْس ُؤ ٌ
َ
صلى َّ ُ َ ْ َ َ َ

18

ِ
وجاء في تفسير الرازيُ :قوا أ َْنُفس ُكم أَي ِب ِاال ْنِته ِ
َن ُي َؤِد َب
اك ُم َّ
اء َع َّما َن َه ُ
ال ُمَقات ٌل :أ ْ
َّللاُ تَ َعاَلى َع ْن ُهَ ،وَق َ
َ ْ ْ
َ
َّ 19
ِ
اه ْم َع ِن الش ِر .
اْل ُم ْسل ُم َنْف َس ُه َوأ ْ
ْم َرُه ْم ِباْل َخ ْي ِر َوَي ْن َه ُ
َهَل ُهَ ،ف َيأ ُ
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`
َّللاِ َّ
صلى هللاُ
ال َرُس ُ
وفي السنة المطهرة نهى النبي  -صلى هللا عليه وسلم -عن ترويع المسلم َفَق َ
ول َّ َ
20
ع ُم ْسلِما»
َعَل ْي ِه َو َسَّل َمَ :
َن ُي َرِو َ
«ال َي ِح ُّل لِ ُم ْسلِ ٍم أ ْ

الخاتمة
الحمد هلل الذي تتم بنعمته الصالحات  ،أحمده على توفيقه و إحسانه و أصلي و أسلم على من فاق
البشر في أقواله و أفعاله وجميع أحواله .
وبعد ..
فهذا ما فتح هللا به ويسره  ،وهو جهد بشري معرض للخطأ والزلل والنقصان  ،فأن أصبت فيه
فذلك من فضل هللا وتوفيقه  ،وإن كان االخرى فهي مردودة للنقص البشري  ،واسأل هللا العفو
والمغفرة .
وقد توصلت في بحثي هذا الى نتائج عده كان أبرزها اآلتي :
 -1التنمر هو شكل من أشكال العنف واإليذاء واإلساءة التي تكون موجهة من فرد أو مجموعة
من األفراد إلى فرد أو مجموعة من األفراد حيث يكون الفرد المهاجم أقوى من األفراد
الباقين .
 -2للتنمر أسباب عديدة منها نفسية وعضوية واجتماعية وأسرية وإعالمية وغيرها
 -3للتنمر أنواع عديدة منها التنمر المدرسي والتنمر األسري وااللكتروني والعاطفي وغيرها
 -4يؤكد القرآن على النهي عن هذه الظاهرة سواء كانت بالقول أم الفعل أم اإليماء

وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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المصادر والمراجع
• القرآن الكريم
-1

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  ،محمد األمين بن محمد المختار بن عبد
القادر الجكني الشنقيطي (المتوفى 1393 :هـ) ،دار الفكر للطباعة و النشر و
التوزيع بيروت – لبنان 1995م

-2

تفسير القرآن العظيم :أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم
الدمشقي (المتوفى774 :هـ) المحقق :سامي بن محمد سالمة ،دار طيبة للنشر
والتوزيع  ،الطبعة :الثانية 1420هـ  1999 -م

-3

تفسير الماوردي = النكت والعيون  ،أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن
حبيب البصري البغدادي ،الشهير بالماوردي (المتوفى450 :هـ) ،السيد ابن عبد
المقصود بن عبد الرحيم ،دار الكتب العلمية  -بيروت  /لبنان

-4

تهذيب اللغة  ،محمد بن أحمد بن األزهري الهروي ،أبو منصور (المتوفى:
370هـ)  ،المحقق :محمد عوض مرعب  ،دار إحياء التراث العربي – بيروت
الطبعة :األولى2001 ،م.

-5

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان  ،عبد الرحمن بن ناصر بن عبد هللا
السعدي (المتوفى1376 :هـ) عبد الرحمن بن معال اللويحق  ،مؤسسة الرسالة
2000م.

-6

جامع البيان في تأويل آي القرآن : ،محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب
اآلملي ،أبو جعفر الطبري (المتوفى310 :هـ) المحقق :أحمد محمد شاكر ،
مؤسسة الرسالة 2000م

-7

سنن أبي داود ،أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن
عمرو األزدي ِ
الس ِج ْستاني (المتوفى275 :هـ)  ،المحقق :محمد محيي الدين عبد
الحميد  ،المكتبة العصرية ،صيدا – بيروت د.ت
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`
-8

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  ،أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري
الفارابي (المتوفى393 :هـ) تحقيق :أحمد عبد الغفور عطار  ،دار العلم للماليين
– بيروت الطبعة :الرابعة  1407هـ  1987 -م.

-9

صفوة التفاسير :محمد علي الصابوني  ،الناشر :دار الصابوني للطباعة والنشر
والتوزيع – القاهرة الطبعة :األولى 1417 ،هـ  1997 -م

 -10الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل  ،أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد،
الزمخشري جار هللا (المتوفى538 :هـ)  ،دار الكتاب العربي – بيروت  ،الطبعة:
الثالثة  1407 -هـ
 -11لسان العرب  ،محمد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،جمال الدين ابن منظور
األنصاري الرويفعى اإلفريقى (المتوفى711 :هـ) دار صادر – بيروت ،ط،3
1414ه.
-12

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  ،أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد
الرحمن بن تمام بن عطية األندلسي المحاربي (المتوفى542 :هـ) المحقق :عبد
السالم عبد الشافي محمد ،الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت 1422ه.

 -13محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي  ،تحقيق محمد زهير بن ناصر
الناصر ،دار طوق النجاة 1422ه
 -14المعجم الوسيط  ،مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى  /أحمد الزيات /
حامد عبد القادر  /محمد النجار) الناشر :دار الدعوة د.ت
-15

مفاتيح الغيب = التفسير الكبير  ،أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن
الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى606 :هـ)
 :دار إحياء التراث العربي – بيروت 1420ه
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المواقع االلكترونية

• موقع stopbullying.gov
• موقع ،humanrights.gov.au
• موقع ،kidshealth.org
الهوامش
 - 1تهذيب اللغة  ،االزهري9/10 :
 - 2صحاح الجوهري838/2 :
 - 3لسان العرب23/5 :
 - 4تاج العروس299/14 :
 - 5المعجم الوسيط ،مجمع اللغة العربية في القاهرة954/2 :
 - 6مقال "ما هو التنمر وأنواعه" منشور في stopbullying.gov
 - 7المصدر نفسه
 - 8ما هو التنمر؛ صفحة حقائق عن التنمر والعنف" منشور في ،humanrights.gov.au
" - 9التعامل مع التنمر" منشور في ،kidshealth.org
 - 10تفسير ابن كثير ،82/3 :تفسير النكت والعيون للماوردي  ،27/2 :تفسير زاد المسير البن الجوزي537/1 :
 - 11تفسير السعدي،394/1 :
 - 12تفسير فتح القدير للشوكاني10/3 :
 - 13تفسير ابن عطية149/5 :
 - 14تفسير ابن كثير352 /7 :
 - 15تفسير الكشاف للزمخشري149/5 :
 - 16تفسير الطبري385/21 :
 - 17صفوة التفاسير 219/3 :
 - 18أضواء البيان 466/1 :والحديث في صحيح البخاري  ،باب العبد راع في مال سيده 120/3 :
 - 19تفسير الرازي572/30 :
 - 20سنن أبي داود301/4 :
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