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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي   

 كلية العلــــوم اإلســالميــة     –جــامعــة ديــالي 

 قســــم علـــوم القــــــرآن             

             

 

  خطـــــة حبث

 ظــــاهرة التنمّر

 وعــالجها يف القرآن والسنة  
 الطالبةحبث تقــدمت بـــه 

 رواء عبد اجلبار إبراهيم لطيف
 قسم علوم القرآن-إلى مجلس كلية العلوم اإلسالمية

 وهي جزء من متطلبات نيل شهادة البكالوريوس في العلوم اإلسالمية

 

 إشراف
 الدكــتور صباح كريم

 

 م2021-هـ 1443                                                     
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 ىئ ڳ گ گ گ گ ک ک

 16 – 15املــــــائـــــدة  

 

 

املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه ومن كان في حاجة أخيه  

كربة  هللا بها عنه كان هللا في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج

 من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره هللا يوم القيامة

 128/  3( 2442البخاري برقم)

 تعالى قال

 وقال صلى هللا عليه وسلم
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 -   مخلوقين على قلبي بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم... إلى  إلى أعز

ي وأبي   ......أم 

 -  منهم، وحفظ هللا من بقىإلــــــى إخوتي وأخواتي.... رحم هللا من مض ى. 

 - في كتاب، أو حكمة من الحياة 
ً
 .إلى كل  من علمني حرفا

 - :الدكتور رعد طالباألخ الكبير واألب وصاحب الخلق واألخالق 

 -  ،الدكتور محمد هوبيالدكتور صاحب الخلق الرفيع 

 -  إيمان فليحسر  نجاحي: الدكتورة 

 -  حيدر أحمدمثلي األعلى: الدكتور 

 -  صباح كريممشرفي الودود: الدكتور 

 -    :زة: الدكتورة  إكرام نايفاملتمي 

 -ن محمد سعدو ، الدكتور إلى من تأنس الروح له حتى يصبح رفيق بها. 

 -  ز والنجاح، الدكتور مني التمي 
 
 .عماد أموريإلى من عل

 -   ساندني وساعدني. إلى كل 

 - ،في دخولي الجامعة 
ً
 مدتي السورية أسماء األحأخ إلى تلك التي كانت سببا

 -  العزيزات الغاليات على قلبي.إلى صديقاتي 

... مع وافر املحبة والود                    
ً
 إليـكـــــــم جميعا

 رواء      

ــــداء ـــ  اإلهـــ
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 ظــــاهرة التنمّـر وعــالجها من القرآن والسنة  

 المبحث األول: تعريف التنمر واأللفاظ ذات الصلة 

 املطلب األول: تعريف التنّمر لغة           

 املطلب الثاين: تعريف التنّمر اصطالحاً           

 املطلب الثالث: األلفاظ ذات الصلة           

 المبحث الثاني: التنمر في القرآن الكريم والسنة النبوية واألدب العربي

 املطلب األول: التنّمر يف القرآن الكرمي           

 املطلب الثاين: التنّمر يف السنة النبوية         

 املطلب الثالث: التنّمر يف األدب العريب           

 المبحث الثالث: أنواع التنمر، أسبابه، وآثاره 

 املطلب األول: أنواع التنمر               

 املطلب الثاين: أسباب التنمر           

 مر وخماطرهاملطلب الثالث: آاثر التن         

 من القرآن الكريم والسنة النبوية. ظاهرة التنمر  عالج المبحث الرابع: 

  

  الخــــاتمــــة وفيها أهــم النتــائــــج      
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 المقـــــدمـــــة

تُعترب ظاهرة التنّمر من الظواهر القدمية املتجددة، ظهرت بدايًة تواجد البشرية على هذه 

 تنّمر على أخيه وقتله. مث استمرت هذه الظاهرة على وقتنا احلايل األرض يف قصة قابيل حيت

بصور عديدة وأشكال متنوعة، ولقد أولت الدراسات اإلنسانية مبختلف صنوفها، اإلسالمية 

 منها والرتبوية والنفسية هذه الظاهرة اهتماماً ابلغاً نظراً النتشارها يف اجملتمعات.

الظاهرة، من حيث الكشف عن أسباهبا ومظاهرها واحلديث  ويعّد اإلسالم سباقاً ملعاجلة هذه

 عن خماطرها، كم وضع العالج الشايف الوايف لتلك املسألة.

ويف هذا البحث، أحاول أن أسلط الضوء على هذه الظاهرة من الوجهة الشرعية، ألبّّي 

 تعريفها وأسباهبا مث أذكر كيف سعى اإلسالم لعالجها.

 لسداد.آمالً من هللا التوفيق وا
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 ملقـــــدمـــةا

احلمدُّ هلل الذي خّصنا خبري كتاٍب أُنزل، وأكرمنا خبري نيّب أرسل، وأسبغ علينا نعمه ظاهرًة وابطنة. والصالة 

 والسالم على من أُويت جوامع الكلم، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره وسار على هنجه إىل يوم الدين،

 وبعد،

التنّمر تُعترب من الظواهر القدمية املتجددة، ظهرت بدايًة تواجد البشرية على فمما ال شك يف أن ظاهرة  

هذه األرض يف قصة قابيل حيت تنّمر على أخيه وقتله. مث استمرت هذه الظاهرة على وقتنا احلايل بصور 

 نعديدة وأشكال متنوعة، انتشرت بّي الكبار والصغار، والنساء والرجال، يف املدارس والبيوت وأماك

العمل، ويف كل مكان عام. ولقد أولت الدراسات اإلنسانية مبختلف صنوفها، اإلسالمية منها والرتبوية 

 والنفسية هذه الظاهرة اهتماماً ابلغاً نظراً النتشارها يف اجملتمعات.

ويعّد اإلسالم سباقاً ملعاجلة هذه الظاهرة، من حيث الكشف عن أسباهبا ومظاهرها واحلديث عن 

 كم وضع العالج الشايف الوايف لتلك املسألة.  خماطرها،

ويف هذا البحث، أحاول أن أسلط الضوء على هذه الظاهرة من الوجهة الشرعية، ألبّّي تعريفها وأسباهبا 

 مث أذكر كيف سعى اإلسالم لعالجها.
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 أهمية البحث

 تكمن أمهية البحث يف النقاط التالية:

 اهتماماً يبّّي أسباهبا ويضع احللول املناسبة.خطر هذه الظاهرة إن مل تلَق  -أ

إبراز دور القرآن الكرمي والسنة النبوية املّطهرة يف عالج الظواهر االجتماعية عموماً، وظاهرة  -ب

 التنمر على وجه اخلصوص.

 إبراز الفوائد اجلّمة اليت تعود على الفرد واجملتمع إن التزموا ابآلداب االجتماعية. -ت

 البحثأسباب اختيار 

استفحال هذه الظاهرة االجتماعية مع ما حتتويه مع خطر داهم يهدد الفرد واجملتمع على حّد سواء، 

فعقدت العزم على أن يكن هذا البحث صيحة نذير ُتضاف إىل تلك الصيحات اليت تصدر من خمتلف 

 اجلهات اليت تستشرف ذلك اخلطر العظيم.

 مشكلة البحث

 إلشكالية الرئيسة للبحث وهييتلخص البحث يف اإلجابة عن ا

 ((كيف عاجل القرآن الكرمي والسنة النبوية ظاهرة التنمر)) 

 وتتولد من هذه اإلشكالية التساؤالت التالية

 ما تعريف التنمر لغة واصطالحاً؟ -1
 ما هي أنواع التنمر؟ -2
 ما آاثر التنمر على الفرد واجملتمع؟ -3
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 خطة البحث

 المبحث األول: تعريف التنمر واأللفاظ ذات الصلة 

 املطلب األول: تعريف التنّمر لغة           

 املطلب الثاين: تعريف التنّمر اصطالحاً           

 املطلب الثالث: األلفاظ ذات الصلة           

 المبحث الثاني: التنمر في القرآن الكريم والسنة النبوية واألدب العربي

 املطلب األول: التنّمر يف القرآن الكرمي           

 املطلب الثاين: التنّمر يف السنة النبوية         

 املطلب الثالث: التنّمر يف األدب العريب           

 المبحث الثالث: أنواع التنمر، أسبابه، وآثاره 

 املطلب األول: أنواع التنمر               

 املطلب الثاين: أسباب التنمر           

 املطلب الثالث: آاثر التنمر وخماطره         

 من القرآن الكريم والسنة النبوية. ظاهرة التنمر  عالج المبحث الرابع: 

  

  الخــــاتمــــة وفيها أهــم النتــائــــج      
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 المبحث األول

 تعريف التنمر واأللفاظ ذات الصلة

   (1)املطلب األول: تعريف التنّمر لغة

ُتشتق كلمة تنّمر من الفعل َنََِر يَ ْنُمُر. وَنََِر الشخُص: غضب ساء خلقه فصار كالنمر الغاضب. وتنّمَر: 
 متدد يف الصوت عند الوعيد. وتنّمر له: تنّكر وتغرّي.

احب اخللق غضبان، ويُقال لص والتنّمر تشبيه أبخالق النمر وطبعه وشراسته، ألنه ال يُرى إال متنكراً 
 السيء. وتنّمر قلُبه إذا ُشحن ابحلقد والكراهية.

 والنمر من أنكر السباع وأخبثها، لذلك يُقال لبس فالن جلد َنر، إذا تنكر له.

 من ذلك قول عمرو بن ربيعة  

 (2)ذو قرابة                          هلا كلّما القيتها يتنّمرعماً مل يزل نُ  إذا زرتُ 

 املطلب الثاين: تعريف التنّمر اصطالحا  

 للتنمر، أختار منها: االصطالحيةتعددت التعاريف 

 -   ،و أتكرار السلوك العدواين مع تزايد قابلية لتكرار وقوعه، وذلك ابستخدام القوة البدنية
املعلومات الشخصية اليت قد يهدد هبا األشخاص مما يلحق هبم األذى النفسي، وهي اليت تتمثل 

 التعدي عليهم، ابلقول أو الفعل، ن فضاًل عنالشائعات والتقليل من شأن اآلخرييف نشر 
 .(3)وإقصاء املتنمر عليهم من اجملموعات وفرق العمل

                                                             

 –مؤسسة الرسالة  -حتقيق حممد عرقسوسي -ه( 817الفريوز أابدي ) ت: حممد بن يعقوب ، القاموس احمليط - 1
 لزبيدي) ت حممد بن حممد احلسيين املعروف اب، العروس اتج. 487،ص:  1، ج:م2005-8ط -بريوت      
 .  299ص:  ،14ج: بريوت، بال طبعة وال اتريخ طبع، دار اهلداية،-حتقيق جمموعة حمققّي –ه( 1205      

 ، 1980، دار صعب، بريوت، ه ( 93) ت، عمرو بن عبدهللا بن أيب ربيعة املخزوميديوان عمرو بن أيب ربيعة - 2
 .85ص       

 .7، ص: 2005فهد الطيار، طباعة جامعة انيف للعلوم األمنية،السعودية، العوامل االجتماعية املؤدية للعنف،   - 3
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 - تاء املصريةفتعريف دار اإل : 

" ظاهرة التنّمر هي اإلعتداء اللفظي أو اجلسدي املتكرر، والذي ميارسه عادًة املعتدي) املتنّمر( 
 ". (1)على من غريه معتمداً على قوته أو قوة رفقته، مستغاًل ضعف املعتدى عليه أو انفراده 

 - تعريف علماء النفس السلوكي 
ر ر عليه، قوته البدنية أو الثقافية ضد املتن " هو ما يقع من عدوان بّي األفراد يستخدمه املتنمِّ مَّ

إلحلاق األذى النفسي أو اجلسدي به، وله أشكال متعددة، منها التهديد أو التخويف ونشر 
 ". (2)اإلشاعات واالعتداء اللفظي أو اجلسدي

 - تعريف جامعة كامربدج 
ا شتمه أو إجباره عال مقيام شخص ما بلوٍن عدواين جتاه من هو أصغر أو أقل قوة كإيذائه أو "

 ". (3)ال يريد
  
 

 األلفاظ ذات الصلة: الثالثاملطلب 

 :هناك ألفاظ قريبة تؤدي ذات املعىن منها 

 - اللمز–الغمز  –النميمة -الغيبة –االستهزاء  –السخرية  –اإلساءة  –العنف  –منها: االستقواء 
 إجرام.–عنف صراع  –حترش –تسلط  –فتوة -ترهيب  –مشاغبة –بلطجة –استقواء  –استئساد 

 

                                                             

 ( اتريخ الزايرة https://www.elbalad.newsالبلد اإللكرتوين ) عن موقع، نقاًل دار اإلفتاء املصرية  - 1
 م.   30/12/2021     

  www.harmoon.orgمقال منشور يف موقع حرمون للدراسات  -أمحد الرمح-علم السلوك - 2
 ، حممد إبراهيم احلمد، حبث منشور على النت. موقع جملس األلوكة حتقيق حول كلمة تنمر   - 3

       https://majles.alukah.net/  

https://www.elbalad.news/
http://www.harmoon.org/
https://majles.alukah.net/
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 الثانيالمبحث 

 التنمر في القرآن الكريم والسنة النبوية واألدب العربي

 التنّمر يف القرآن الكرمياملطلب األول: 

كثرية هي اآلايت الكرمية اليت وردت يف القرآن الكرمي توضح معىن التنمر، وتصف حالت تنمر بعض 
 األشخاص على آخرين.

 -  تعاىل بكتابه العزيز أول حالة تنّمر على الكرة األرضية، حّي تنّمر قابيل على فقد وّثق هللا

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ  يئ أخيه هابيل وأّدى هذا التنمر إىل مقتل هابيل. قال تعاىل:

 گڳ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

    (1) ىئ   ے ھ ھ ھ ھ ہہ ہ ہ

 -   :يئكما وّثق هللا تعاىل تنّمر إخوة يوسف على أخيهم وقرروا أن يتخلصوا منه. قال تعاىل  

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

   (2) ىئ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

   ی ىئ ىئ ىئ يئووصف هللا تعاىل تنّمر املشركّي على املؤمنّي الصادقّي. قال تعاىل 

 يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی

    (3)  ىئ   ىث مث جث يت ىت مت خت حت جت

                                                             

 (. 29 – 27، اآلايت ) سورة املائدة  - 1
 (. 9 – 7، اآلايت ) سورة يوسف  - 2
 (.32 – 29، اآلايت ) سورة احلجرات  - 3
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 -   ،كما ذكر قوم نوح حيت تنمروا عليه وسخروا من حّي كان يصنع السفينة بوحي من هللا تعاىل

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ يئقال تعاىل واصفاً هذا التنمر 

     (1) ىئ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ
 -   كما ذكر هللا تعاىل تنّمر السابقّي على أنبيائهم وحذر املسلمّي أن يكونوا مثلهم فيناهلم

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ يئالعذاب كم انل السابقّي. قال تعاىل 

 ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھے ھ

    (2)  ىئ ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ

 

 املطلب الثاين

 التنّمر يف السنة النبوية

هللا  صلى هللا عليه وسلم كثرياً من األلفاظ اليت تؤّدي معىن التنمر وقد هنى رسوللقد ورد يف أحاديث النيب 
 صلى هللا عليه وسلم عن ذلك. من تلك األحاديث

 -  تذكر السرية النبوية كيف تنّمر أبو جهل مبساعدة زوجته أم مجيل فكانوا يرمون األشواك يف
قالوا عنه ساحر، وقالوا عنه كاهن، وقالوا طريقه، كما كانوا حيذرون الناس من السماع لكالمه، و 

 يئ. قال تعاىل (3)عنه كاذب، وقالوا عنه جمنون. حىت أنزل هللا فيهما سورة تُتلى إىل يوم القيامة

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

    (4) ىئ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

                                                             

   (.38، اآلية ) سورة هود - 1
  (.87، اآلية ) سورة البقرة  - 2
 ه( ،حتقيق مصطفى السقا، مكتبة 213) ت: املعافري املعروف اببن هشام  بن هشامعبد امللك ، النبويةالسرية  - 3

 . 355، ص: 1، ج:1955، 2ومطبعة عيسى البايب احلليب، مصر، ط      
 (.5 – 1، اآلايت ) سورة املسد  - 4
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 -  ه الكرام من دّقة ساقيوملا صعد ابن مسعود يوماً شجرة خنيل وظهرت ساقاه، ضحك الصحب
ما يضحككم من دقة ) والضحك هنا مبثابة التنمر( هناهم رسول هللا عن ذلك وقال هلم:))

    (1)(( ساقيه، والذي نفسي بيده إهنما أثقل يف امليزان من أحد
 -  ومن األحاديث الذي ذُكرت يف مصطلح التنمر وموقف الرسل منه موقف أيب ذر مع بالل

مرؤ فيك اإنك  اي أاب ذر أعريته أبمه؟ اببن السوداء، فشكاه إىل النيب فقال له:تنّمر عليه ووصفه 
 . (2). جاهلية

 -   ":ومن تلك األحاديث، حديث عائشة ملا قالت للنيب صلى هللا عليه وسلم عن صفية
قد قلت  ل ، يعين قصرية، فقال هلا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:"كذا وكذا  حسبك منها أهنا

 ".(3)كلمة لو مزجت مباء البحر ملزجته
 -   أن رجاًل وقع يف َأٍب كان وكذلك ما حدث بّي العباس وأحد األشخاص حّي سّب والده"

له يف اجلاهلية، فلطمه العباُس، فجاء قومه، فقالوا: لَيَ ْلِطَمنَّه كما لطمه، فلبسوا السالح، فبلغ 
علمون أيها الناس، أيُّ أهل األرض تاملنرب، فقال: )) ذلك النيبَّ صلى هللا عليه وسلم، فصعد

أكرم على هللا عز وجل؟(( فقالوا: أنت، فقال: ))إن العباس مّّني وأان منه، ال تَسُبُّوا مَواتان 
 ".(4)فتُؤذوا أحياءان((، فجاء القوم، فقالوا: اي رسول هللا، نعوذ ابهلل من غضبك، استغفر لنا

ّي النيب صلى هللا عليه وسلم تنّمر الناس على العباس رضي هللا عنه حيدلنا أن احلديث كيف كره 
سّب أحدهم والد العباس، فما كان من العباس إال أن لطمه دفاعا عن والده املّيت، فما كان من 

                                                             

  –مؤسسة الرسالة  -حتقيق شعيب األرنؤوط-ه(261) ت: ، حممد بن حبان التميمي البسيتصحيح ابن حبان - 1
 ذكر متثيل املصطفى صلى هللا عليه وسلم طاعات ابن مسعود اليت كان بسبيلها من  اببم.1988-1ط -بريوت      
 (. 7069،رقم احلديث)546، ص: 15ج:  ،القيامة قدميه أبحد يف ثقل امليزان يوم       

  –دار طوق النجاة -حتقيق حممد زهري الناصر -ه(256) ت: إمساعيل البخاري، حممد بن صحيح البخاري - 2
 (.30، رقم احلديث) 15، ص: 1،ابب: املعاصي من أمر اجلاهلية، ج:ه1422 -1ط -القاهرة      

  -املكتبة العصرية-(حتقيق حممد حمي الدين عبداحلميد275)ت: ، سليمان بن األشعث السجستاينسنن أيب داود - 3
 (. 4875، رقم احلديث)  237، ص: 7، ابب: يف الغيبة ج: لبنان، بال رقم طبعة وال اتريخ طبع.–صيدا       

 -مكتب املطبوعات العصرية-ه( حتقيق عبدالفتاح أبو غدة303) ت: ت:، أمحد بن شعيب النسائيسنن النسائي- 4
 (4775م احلديث)، رق33، ص: 8،ابب: القود من اللطمة، ج: م1986-2ط-سوراي-حلب     
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أولياء الرجل الذي لطمه العباس إال أن تكاثروا عليه يريدون االنتقام، عندها تدخل رسول هللا 
 لم لوأد هذه الظاهرة االجتماعية املقيتة، مث دفاعاً عن ابن عّمه العباس. صلى هللا عليه وس

 املطلب الثالث

 التنّمر يف التفاسري وعلوم القرآن

 -  چچ چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ يئقول ثعلب يف تفسري قول هللا تعاىل 

 .  (2)قال: استنمروا على النفاق        (1)ىئ

 -   گ گ ک ک ک ک يئقول الشعراوي يف تفسري قوله تعاىل 

 (3) گىئ
فأصبحت املسألة بّي موسى وهارون ( قال: موسى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك اي

وبّي رعية فرعون؛ ألنه خاف من كالم موسى وممّا يعرضه من قضااي إْن فهمها القوم كشفوا 
روا عليه، واثروا على حكمه، ورفضوا ألوهيته هلم، فأدخلهم طرفاً يف ه  .  (4)ا اخلالفذزَْيفه، وتنمَّ

 -  ":رَ نمّ تذكر اإلمام الزرقاين يف كتابه مناهل العرفان يف علوم القرآن لفظة التنمر، حّي قال 
من ذلك  ،من التخيالت واألوهام وعصياً  أعداء هللا على القرآن وألقوا يف طريق اإلميان به حباالً 

 هذا تراها مفضوحة منقوضة يفشبهات لفقوها ووجهوها إىل أسلوبه وهي مع التوائها وخبثها 
 ". (5)الكتاب

                                                             

 (. 101، اآلية ) سورة التوبة - 1
 -دار الوطن-حتقيق ايسر إبراهيم وغنيم بن غنيم -(489منصور بن حممد السمعاين) ت: ، تفسري السمعاين - 2

  .343،ص: 2 ج:م.1997 -1ط-الرايض      
 (.101، اآلية ) سورة طه - 3
  ،15،ج: م1997ة مطابع أخبار اليوم، مصر، ه(، طباع1418)ت: ، حممد متويل الشعراويتفسري الشعراوي - 4

 . 9302ص:       
 ج:  ،3ط-مطبعة عيسى البايب وشركاه-ه(1367الزرقاين)ت: حممد عبدالعظيم  -ناهل العرفان يف علوم القرآنم - 5

 .  330،ص:  2     
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 -   ٺ ڀ يئ كما ورد يف تفسري الطاهر بن عاشور لكلمة الشياطّي يف تفسري قوله تعاىل 

 ". (1) ىئ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

يف  وهو عرق غليظ ةفقال قوم مشتقة من الصال وقد تردد أئمة اللغة يف اشتقاق الصالةقال: 
وسط الظهر ويفرتق عند عجب الذنب فيكتنفه فيقال: حينئذ مها صلوان، وملا كان املصلي إذا 

احنىن للركوع وحنوه حترك ذلك العرق اشتقت الصالة منه كما يقولون أنف من كذا إذا مشخ أبنفه 
م تنمر وقوهلجلمل ألنه يرفعه إذا امشأز وتعاظم فهو من االشتقاق من اجلامد كقوهلم استنوق ا

 ". (2)فالن
 

 املطلب الرابع

 التنّمر يف كتب األدب العريب

استخدمت كلمة تنمر يف األدب العريب، شعره ونثره، يف معاٍن عديدة، تدور معظمها حول املعىن املعاصر 
 للتنّمر.

 الفرع األول: التنمر يف الشعر العريب

 -  بن معدي كرب ويف قول عمر 

 (3)احلدي     ...............................َد تنّمروا َحَلقاً وِقداً ق     وٌم إذا لبسوا 

 ومن ذلك أيضاً قول املتنيب يف مدح أحدهم: - 

                                                             

 (.  3، اآلية ) سورة البقرة - 1
  1،ج:  م1984-تونس -الدار التونسية للنشر -ه(1393عاشور) ت: الطاهر بن  -تفسري التحرير والتنوير - 2

 .233،ص:      
  -دمشق -مطبوعات جممع اللغة العربية -حتقيق مطاع الطرابيشي -ه(40) ت:ديوان عمرو بن معدي كرب - 3

 . 80، ص:1985-2ط      
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 (1)شديد اخلنزوانة ال يبايل                                       أصاب إذا تنّمر أم ُأصيبا

 وقول أمحد بن احلارث اخلزاز معتزاً بذاته: - 

 (2)امرٌؤ ال أُرى يف الباب أقرعه                          إذا تنّمر علّي صاحب البابِ إيّن 

 الفرع الثاين: التنمر يف النثر العريب 

 ، يدل أغلبها على معىن الغضب. من ذلكورد مصطلح التنمر يف كتب النثر العريب كثرياً 

 -  عرشها. شريين جبماهلا. وزبيدة مباهلا. وبلقيس باملقامة التربيزية." -ما جاء يف مقامات احلريري
سرت عن . وحوتنمرتقال: فتذمرت املرأة  ....وبوران بفرشها. واخلنساء بشعرها يف صخرها. 

ساعدها ومشرت. وقالت له: اي أألم من مادر. وأشأم من قاشر. وأجنب من صافر. وأطيش من 
   (3) "طامر! أترميين بشنارك.

 - تِه قال الراوي: فحَّي َنَضَب كالُم بطاق الزينية البن الصيقل اجلزري:" و كذلك يف املقامات
تِه، مَث جعل عنَد إهراِع املعاين إلطاع وتَنمَّرَ وقضَب قَ َرن ما اَقرتَن بطاقتِه، ضّمَر خيول طاعتِه، 

     (4)". ُُييُل حساَم لسانِه، 
 -  لعامل لسان الدين اخلطيب يف وصف رحيانة الكتاب وجنعة املنتابوورد يف كتاب 

ْلعلم أوقاته، ، قصر على امتنمرجُمَْتهد مشمر منقبض :"  احلَِْكيم املغريب أيب ُعْثَمان بن ليون 
ْقِييد والتدوين، واكتسب من اأْلُمََّهات كل ذخر مثّي وهلم  وتبلغ اِبْلَقِليِل فقاته، َوَعَكَف على الت َّ

                                                             

 . ص: 1983 -( دار بريوت للطباعة والنشر354) ت:أمحد بن احلسّي اجلعفي املشهور ابملتنيب، ديوان املتنيب - 1
 البعري. : ذاببة تطري يف أنفاخلنزوانة. ومعىن 194     

 ه(ت حتقيق أمحد األرنؤوط وتركي 764الصفدي) ت: صال الدين خليل ، الوايف ابلوفياتيُنظر البيت يف  - 2
 . 184، ص: 6، ج: 2000 -دار إحياء الرتاث العريب، بريوت -مصطفى       

 .421،ص: 1،ج:  لبنان -بريوت–مطبعة املعارف -ه(566القاسم بن علي احلريري)ت:  -مقامات احلريري - 3
 حتقيق عباس  - ه(701بن الصقيل اجلزري) ت: حممد بن نصرهللا بن رجب املشهور اب ،املقامات الزينية  - 4

 .57، ص:1،ج:م1980، 1ط-األردن-عمان-دار املسرية -الصاحلي      
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اده، يب ونضا برده الزَّمن القشيب، َوَما فرت َعن ُموَاصَلة اْجِتهَ جرا فقد اْشتهر بفوده صباح املش
 ". (1)وإيثار أرقه وسهاده

 -  :إن عاشرته سال عذاب، وإن عاسرته سلّ جاء يف كتاب النجوم الزاهرة يف وصف أحد اخللفاء 
ّليث ال لإن شاربته ختّمر، وإن حاربته تنّمر؛ يرى العّز مغنما، والّذل مغرما، وكان كأنف ا عضبا

 "(2) يشتّم مرغما!
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 حتقيق حممد  -ه(776لسان اخلطيب البغدادي)حممد بن عبدهللا اللوشي املشهور ب -رحيانة الكتاب وجنعة املنتاب - 1
 .  374،  ص:2،ج:م1980-1ط -القاهرة -مكتبة اخلاجني-عنان      

 ، 7،ج:مصر، بال رقم طبعة وال اتريخ طبع. –وزارة الثقافة واإلرشاد  -ه(874)ت:الظاهري بن تغري بردييوسف  -النجوم الزاهرة- 2
 . 314ص:      
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 الثالثالمبحث 

 أنــواع التنمر، أسبابه وآثــــاره

أن عّرفت التنّمر وذكرت اآلايت األحاديث اليت حتدثت عن التنمر، وذكرت بعض النصوص الشعرية  بعد
والنثرية اليت وردت يف تراثنا العريب، أحتدث اآلن عن أنواع التنّمر وأسبابه، مث أذكر خماطره على الفرد 

 واجملتمع وسيكون هذا املبحث يف ثالثة مطالب.

 راملطلب األول: أنــواع التنمّ 

 املطلب الثاين: أسباب التنّمر

 املطلب الثالث: خماطر التنّمر.

 

 املطلب األول 

 أنــواع التنّمر 

 تعددت تقسيمات العلماء ألنواع التنّمر ابعتبارات معينة.

 أوال : أنواع التنمر ابعتبار السلوك واأللفاظ

 - (1)التنمر اللفظي: 

وأكثرها شيوعاً، ويكون ابستخدام األلفاظ السيئة ابلتوبيخ أو ويُعدُّ هذا النوع من أشهر أنواع التنمر 
 الصراخ أو مناداته أبلقاب سيئة. ويكون يكون التنمر اللفظي بشكل مباشر أو بشكل غري مباشر:

فالتنمر اللفظي املباشر: يكون إبطالق األلفاظ على املتنمر عليه وجهاً لوجه ويظهر على شكل  -
وله، والتقليل من شأنه واحتقاره، وقد يكون إبطالق لقب سيء سخرية من شكله أو لونه أو ط

 ونبزه به. يكون اهلدف من ذلك االنتقام وتقليل تقدير املتنمر عليه بنفسه وذاته.

                                                             

ول، أدبيات إسالمية يف مواجهة التنمر - 1  .  4، ص 2018، اندية سرُيي، مقال يف اجمللة اإللكرتونية الشاملة، العدد الثامن، كانون أ
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يكون هذا النوع من التنمر غالباً بّي جمموعة بّي األقران، واندراً ما حيدث بّي املتنمر واملتمر 
 عليه لوحدمها.

غري املباشر، فيكون إبطالق كالم مبّطن بصيغة الغائب، يفهم منه السامعون أما التنمر اللفظي  -
من املقصود منه، وقد يكون التنمر اللفظي يف غياب املتنمر عليه، ويتضمن نشر الشائعات 

 الكاذبة واالهتامات املزيفة واغتياب املتنمر عليه.  
 
 - )(1) التنمر اجلسدي) البدين: 

 اجلسدية إلحلاق األذى والضرر بشخٍص أو مبجموعة أشخاص.وهو استخدام القوة 

وقد يكون هذا النوع عن طريق الضرب أو الصفع أو الطعن أو غري ذلك مما يرتك أثراً جسدايً على جسد 
 املتنمر عليه.

 -  (2)االجتماعيالتنمر: 

 اجتماعية.وهو عزل املتنّمر للمتنمر عليه اجتماعياً وحرمانه من االخنراط مع أي جمموعة 

 وله عدة أشكال وصور منها:

استبعاد املتنمر عليه من كل املناسبات االجتماعية العامة بسبب وجود شيء خمتلف به عن    -
 اآلخرين.

 النبذ بكل أنواع لألطفال املصابّي أبحد أنواع املتالزمات، واالمتناع عن اللعب معهم. -
كان هذا االختالف يف الشكل أو يف القيام إبحراج شخص بسبب اختالفه عن اآلخرين سواء   -

 الصحة أو اللون أو اللغة.

ــــا : أنواع التنمر ابعتبار األماكن اليت حيدث فيها التنّمر   ثــــانيـ

                                                             

 ، ص: اجلزء الثاين -م2021( 39العدد )  -جملة كلية أصول الدين والدعوة أبسيوط -أمحد املصري-معاجلة القرآن لظاهرة التنمر - 1
    1775 

 ؤمترات العدد اخلاص ابمل -جملة مداد اآلداب -إمساعيل خملف خضري -دور القرآن يف معاجلة املشكالت املعاصرة. التنمر أمنوذجا   - 2
 . 11، ص: م.2020 -2019     
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 - التنمّر املدرسي 

 وهو التنمر الذي حيدث يف املدارس بّي األقران.

بية التنمر، وقد عرفه بقوله:" أفعال سلويُعترب العامل ) دان آلويس( أو من لفت األنظار هلذا النوع من 
متعمدة من قبل تلميذ أو أكثر، وتتم عن طريق إحلاق األذى بتلميذ آخر بصورة متكررة طوال الوقت، 

وميكن أن تكون هذه األفعال السلبية ابلكلمات مثل التهديد، أو التوبيخ، أو اإلغاظة، أو الشتائم، وميكن 
، أو الدفع، أو الركل، كما ميكن أن تكون كذلك دون استخدام أن تكون ابالحتكاك اجلسدي كالضرب

الكلمات أو اإليذاء اجلسدي، مثل التكشري يف معامل الوجه، أو اإلشارات غري الالئقة بقصد عزل املتمر 
 ".( 1)عليه عن اجملموعة أو رفض االستجابة لرغباته

ة والشرعية، من الدراسات النفسية والرتبوي يُعترب التنمر املدرسي من أوسع أنواع التنمر، وقد حظي بكثري
وذلك خلطره العظيم بّي الطالب، ولفداحة آاثره املدّمرة على الطالب أنفسهم وعلى أسرهم وعلى اجملتمع  

 ككل.

 - (2)التنمّر اإللكرتوين 

وهو التنّمر الذي يكون ساحته الفضاء اإللكرتوين، عن طريق وسائل التواصل االجتماعي والربيد 
 كرتوين، أو من خالل الرسائل النصية عرب اهلواتف الذكية. اإلل

فيقوم املتنّمر مبمارسة تنّمره على الضحية عن طريق الكتابة له بتعليقات يف صفحته، أو نشر الشائعات 
واألخبار املزيفة الكاذبة، وقد يصل األمر ابملتنمر أن ينشر صوراً مفربكة معاجلة بوسائل التقنية احلديثة، 

التقليل من قيمة املتنمر عليه شعبياً و اجتماعياً أو هبدف ابتزازه واحلصول منه على مبالغ أو تنازل هبدف 
 عن بعض املواقف .

 : (3)يُعترب هذا النوع من أكثر أنواع التنمر شيوعاً واألكثر خطراً على اجملتمع، وذلك لعّدة أسباب منها 

                                                             

  www.new-educ.com   من موقع تعليم جديد. ،التنمر يف املدارس ظاهرة  - 1
  م.2019 –(  2اجلزء) –( 12العدد)  -جملة جامعة الفيوم للعلوم النفسية والرتبوية -ثناء هاشم-مصر– واقع التنمر يف حمافظة الفيوم- 2

 .28ص:       
وية التنمر بني املراهقني  - 3  www.shamaa.org، عماد علوان، مقال على موقع مشعة الرتب
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 مر عليه كما يف التنمر الفيزايئي.يصعب اهلروب منه، حيث ال مكان الختباء املتن-أ

 قدرة املتنمر على عدم كشف امسه أو أّي معلومة عنه، ألنه قد يتنمر على الضحية ابسم   -ب

 ومهي مزّيف، وقد يدخل ابسم شخص آخر، كي يشوه مسعة الطرفّي.    

قوابت رادعة ععدم القدرة على ضبط املتنمر وردعه، حيث ال تزال القوانّي الوضعية بعيدة عن سّن -ج
 حبق املتنمرين.

 :(1)التنمّر األسري -

 وساحة هذا التنمر يكون ابلبيت ويف األسرة الواحدة، قد يتعدد فيها املتنمر:

فقد يكون عن طريق تنّمر األخ على أخيه بغية احلصول منه على مكاسب أو بدافع الغري  -
 املقيتة.

 بعض التقاليد البالية الَعِفنة.وقد يكون عن طريق تنّمر األخ على أخته بدافع من  -
 وقد يكون املتنمر الزوج وتكون الضحية هي الزوجة. -
 وقد يكون التنمر بّي األقارب -

 :(2)يف أماكن العملالتنمّر  

 وهو التنّمر الذي حيدث يف أماكن العمل بّي زمالء املهنة، أو بّي الرؤساء واملرؤوسّي.

ّمر من بّي كل ستة موظفّي، يتعّرض موظف من بينهم للتنويف إحصائية ذكرهتا إحدى اجملالت ذكرت أن 
 الوظيفي بصوره وأشكاله املختلفة.

 وله صور متعددة ، منها:

 متييز قانوين لشخص أو فئة على حساب اآلخرين. -

                                                             

  -دد الثاينالع –جملة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية  -معاوية أبو غزالة-السلوك التنمري من وجهة نظر الطلبة والضحااي- 1
       275، ص: م.2010      

 ،م2020–العربية  جامعة عمان-كلية العلوم الرتبوية والنفسية  –سالة ماجسترير  -طرب عيسى -مفهوم التنمر وعالقته مبفهوم الذات- 2
 .   13ص:        
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 استخدام العنف ضد أحد العاملّي دون سبب. -
 أتخري ترقية عامل بسب اختالفه مع رئيسه املباشر. -
 مزااي معينة بسبب لغة أو جنس أو لون بشرة. حرمان بعض املوظفّي من -
 .رفض توظيف أحد األشخاص بسبب أفكاره، أو لون بشرته، أو أصوله، أو وزنه، أو مرضه -

  الثــــانــــــياملطلب 

 التنّمر أســـبـــــاب 

 مإّن ظاهرة التنمر بوصفها ظاهرة سلبية القت اهتمام الرتبويّي والنفسيّي والدعاة وتعاضدت جهوده
 لكشف عن أسباهبا بغية الوصول إىل عالج شاٍف هلا.

لقد عّدد املعنيون بدراسة األمر عدداً من األسباب اليت تقف وراء بروز هذه الظاهرة وانتشارها يف 
 اجملتمعات، من هذه األسباب:

 :(1)أوال : الظروف األسرية

ألسرية اجملتمعات تعود إىل الظروف اإّن من أهم األسباب اليت سامهت يف انتشار ظاهرة التنمر يف وسط 
اليت يعيشها املتنمر، وقد أشارت الدراسات إىل أن املشكالت السلوكية اليت تظهر على األفراد يف مرحلة 

املراهقة غالباً ما عود إىل التنشئة غري الصحيحة اليت يعيشها الفرد يف أسرته، فغياب دور األسرة يؤدي 
  سلوك منحرف من تلك السلوكيات التنّمر.أبفرادها وخصوصاً املراهقّي إىل

 ومن أهم الظروف األسرية اليت تكون سبباً يف ظهور الفرد املتنّمر هي:

 - .املشكالت احلياتية بّي الزوجّي، ككثرة اخلالفات العلنية بينهما، أو انفصاهلما 
 - و أ الهاألطفال كإهانة الطفل أو إمه األسلوب الرتبوي اخلاطئ الذي تنتهجه األسرة مع

 تشجيعه على العنف.
 - انعدام العالقة الودية الشائعة بّي أفراد األسرة وخصوصاً بّي اإلخوة، يسبب تنمر األخ على

 أخيه ومن مث ينقل هذا السلوك الفرد خارج األسرة.

                                                             

 .280، ص: السلوك التنمري من وجهة نظر الطلبة والضحااي - 1
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 -  عدم الرقابة الفاعلة من قبل األبوين على سلوك أفرادهم، فغالباً ما يسعى األب لتأمّي السكن
واملشرب، ويظّن األب بذلك أنه قّدم كل شيء ألسرته، وينسى أن الرقابة األبوية تضاهى  واملطعم

 أتمّي املتطلبات املادية ألوالده، إن مل تكن أهم.

 املُنـــاخ املدرسي:: اثنيا  

يُقصد ابملناخ املدرسي " املعتقدات غري املكتوبة من القيم واالجتاهات واأُلطر الثقافية اليت حتكم أسس 
 .( 1)التفاعل بّي الطالب بعضهم البعض من انحية، وبينهم وبّي املدرسة املعلمّي واإلداريّي

واملدرسة هي املكان األشهر الذي مُيارس فيه التنمر بكافة أشكاله وصوره. فهناك تنّمُر طالٍب على 
 طالب، وهناك تنّمُر طالٍب على مدّرسه.

 وة انتمائه، تتدهور مستوايت االحرتام بّي الطالبحيدث هذا التنّمر حّي يضعف إحساس الطالب بق
أنفسهم، وكذلك بّي الطالب ومعلميهم. خصوصاً مع عدم وجود اجلو املدرسي النموذجي، مثل اكتظاظ 

الصفوف، وعدم وجود إرشاد طاليب حقيقي أيخذ دوره املنوط به كاماًل، مع عدم وجود أنشطة ال صفّية 
 . (2) .البتعزز مكانة املدرسة يف نفوس الط

 مجـــاعة األقران:: اثلثا  

ويُقصد هبا جمموعة األصحاب من ذات العمر والذي تربطهم عالقات قوية وميضون أغلب أوقاهتم معاً. 
وجلماعة األقران أتثري قوي على سلوكيات كل فرد من أفراد اجملموعة. لذلك قال رسول هللا صلى هللا عليه 

وقال ابن اجلوزي يف ذلك:" ما رأيت ".   (3)على دين خليله، فلينظر أحدكم من خيالل وسلم: الرجل

".وقالوا : الصاحب ساحب. وقالوا:   (4)أكثر أذى للمؤمنّي من خمالطة من ال يصلح، فإن الطبع يسرق
 .قل يل من تصاحب أقل لك من أنت

                                                             

  201،ص:  واقع التنمر اإللكرتوين يف حمافظة الفيوم - 1
     207، ص: املرجع السابق - 2
 ، ص: 4الزهد، ج:  ،ابب: بال رقم طبعة وال اتريخ طبع -بريوت -دار الغرب -حتقيق بشار عواد –( 279) ت: سنن الرتمذي- 3

 (،  2378،  رقم احلديث ) 167      
 ، ص: 1ج: ،م. 2004 -1ط-دمشق –دار القلم  -ه( حتقيق حسن السماحي سويدان597ابن اجلوزي) ت: -صيد اخلاطر - 4

     425.   
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ه يف مجاعة ال أخالقية سوف يتسرب إليوجاءت الدراسات االجتماعية لتؤكد ذلك وقالت أّن وجود الفرد 
أخالقها وصفاهتا وسلوكها، فجماعة األقران املتمردة واليت متارس التنّمر مبجموعها سيشكل ذلك حافزاً 

 .   (1)لكل فرٍد من أفرادها أن يتنّم بشكل فردي

 التأثر ابألعالم:: رابعا  

وأصبح  واجملتمعات، وتستلم دّفة قيادة الفرد واجملتمع،لقد لعب اإلعالم دوراً ابرزاً يف إعادة صياغة األفراد 
 أداة التوجيه الرئيسة لألفراد يف ظل تراجع ملحوظ لدور األسرة واملدرسة.

قد يلعب اإلعالم دوراً إُيابياً يف تنشئة األفراد تنشئة اجتماعية ثقافية، وقد يلعب دوراً سلبياً هّداماً، فأفالم 
وية عنيفة، وأفالم الكرتون اليت جتّسد مشاهد التنمر إبظهار املتنمر شخصاً الرعب وما فيها من مشاهد دم

ذكياً قوايً مرغوابً يف اجملتمع، كل ذلك يؤدي إىل تكريس روح العدوانية يف قلب املتلقي، وقد تؤدى إىل 
سؤول م انتشار التنمر من خالل تطبيق املراهق تلك املشاهد على غريه. يف دراسة حديثة تؤكد أن التلفاز

 .(2)قبل املدرسة من ثقافة الطفل خصوصاً  %96عن 

 

 :(3)خــــامســــا : األسباب الذاتية

 رمبا يكون وراء ظاهرة التنمر أسباب شخصية ذاتية

 -  فقد ميتلك الفرد روحاً عدوانية هجومية إىل جانب رغبة ذاتية قوية يف فرض شخصيته
 خالل أسلوب التنمر على اآلخرين.واستعراض قوته أمام الغري، وهذا يتحقق له من 

 -  وقد يكون خلف ذلك أسباب صحية أو ذهنية، فقد يعاين املتنمر من إعاقة ذهنية أو جسدية
 تدفعه هلذا السلوك.

 - .وقد أييت التنمر كرّد فعل على تنمر الناس عليه، وفق مبدأ اهلجوم خري وسيلة للدفاع 

                                                             

 16، ص  مبفهوم الذاتسلوك التنمر وعالقته - 1
   26، ص: م.2007 -دمشق –دار القمة ، أمحد نتوف، الغزو الفكري يف أفالم الكرتون - 2
 .13، ص: سلوك التنمر وعالقته مبفهوم الذات - 3
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 - ا قد يسلك هذا السلوك لتربير نقصه.وشعوره بذلك، لذ÷ نقص يف تقدير الشخص لذات 

 

  الثالثاملطلب 

 التنّمر آثـــــــار 

 

ال شكَّ أن للتنمر آاثراً مدمرة كبرية تقع على الشخص املتنمر عليه وكذلك الشخص املتنّمر، كما وميتد 
 ة.دلي أذكر اآلاثر على كل طرف على حِ آاثر هذه الظاهرة املدّمرة إىل اجملتمع برّمته، وفيما ي

 آاثر ظاهرة التنّمر على الضحية::أوال  

 - (1)اآلاثر النفسية: 
تؤدي ظاهرة التنمر إىل مشاكل نفسية خطرية على الضحية، فقد ينتاب الضحية شعور ابلوحدة 

واالكتئاب واالنطوائية والقلق والكآبة، فيشعر الشخص املتنّمر عليه ابلقلق واخلوف من جمتمع 
خوفاً من التنّمر عليه، لذلك يعيش وحيداً بعيداً عن أي نشاط األقران وخياف االختالط هبم 

 اجتماعي، مما يؤدي إىل مضاعفات نفسية خطرية.
 - (2)صحية مشاكل : 

للتنمر آاثٌر صحية تظهر على شخص املتنمر عليه. فقد أثبتت الدراسات أنَّ األشخاص املتنمر 
ة والعضالت، وأمراض أخرى وهذا عليهم يعانون من قلة النوم وصداع دائم ومشاكل يف املعد

انعكاس للحالة النفسية على احلالة الصحية للشخص املتنّمر عليه. كما يتسبب التنمر على 
 األطفال واليافعّي حبالة التبول الال إرادي.

 - (3)تعاطي الكحول واملخدرات. 

                                                             

 205، ص: واقع ظاهرة التنّمر يف حمافظة الفيوم - 1
    6، ص: أدبيات إسالمية يف مواجهة التنمر - 2
      1776، ص: الكرمي لظاهرة التنمرمعاجلة القرآن  - 3
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لكحول واإلدمان ا للهروب الضحية من احلالة النفسية اليت يعاين منها، كثرياً ما يلجأ إىل تعاطي
 على املخدرات، ألن ذلك خيرجه من احلالة النفسية اليت يعانيها ولو لفرتة بسيطة.

 -  من متنّمر عليه إىل متنمر على اآلخرينالتحول 
 قد يؤدي التنمر على الضحية إىل حتوله إىل متنمر، من منطلق أن اهلجوم خري وسيلة للدفاع.

 -  (1)إىل جمرم قاتلالتحول 
التنمر على الضحية إىل إرتكاب املتنمر عليه إىل جرمية حبق املتنمر، خصوصاً إذا كان  قد يؤدي

التنمر أمام األقران، فيشعر املتنمر عليه أن كرامته قد ُهدرت، لذلك قد يقوم برّدة فعٍل قد تكون 
 قوية جداً تؤدي على ارتكاب جرمية قتل  أو إيذاء برية حبق املتنمر. 

 - (2)نمر عليهاخنفاض أداء املت. 
يصل األمر ابلضحية إىل عدم قيامه ابملهام املوكلة عليه، نتيجة ما يعانيه من حالة نفسية سيئة، 

فإن كان طالباً سرتاجع مستواه التحصيلي، وإن كان عاماًل أو موظفاً، يرتاجع أداؤه وقد يصل 
 األمر بطرده من عمله بعد تنبيهه من قبل إدارته.

 - (3)االنتحار 
األمر ابلضحااي ولكثرة من يُتنّمر عليهم إىل االنتحار، ألهنم ُيدون ابالنتحار اخلالص قد يصل 

 النهائي من اآلالم النفسية اليت يعانون منها.

ـــا    :(4)املتنمرآاثر ظاهرة التنّمر على : ثــــاني

 -  فقدان اإلحساس ابلذنب، لكثرة ما يلجأ إىل التنمر على اآلخرين، فتموت عنده صفة
اإلنسانية والرمحة والشعور آبالم اآلخرين، فيصبح شخصاً عدمي اإلحساس، ويصبح هذا هو 

 سلوكه الدائم بّي أقرانه، وبل ويتنقل هذا السلوك إىل داخل أسرته.
 -  ًالتنمر طريق سهل الرتكاب اجلرائم، فإذا اعتاد الشخص على التنمر، يصبح الباب مفتوحا

 ة.على مصراعيه لدخوله عامل اجلرمي
                                                             

   1778، ص: املرجع السابق - 1
 207، ص: واقع ظاهرة التنّمر يف حمافظة الفيوم - 2
        5، ص: أدبيات إسالمية يف مواجهة التنمر - 3
     1778، ص: معاجلة القرآن الكرمي لظاهرة التنمر - 4
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 -  رفض اجملتمع له نتيجة سلوكه املنحرف، فيصبح شخصياً مكروهاً يبتعد عنه الناس فيؤدي به
 إىل العزلة االجتماعية.

 -  فشله يف حياته العملية وقد يؤدي طرده من املدرسة إن كان طالباً، أو من عملة إن كان
 عاماًل، 

 - .،إدمان املدرات وتعاطي الكحول 
 - ّي لقمة عيشه، خصوصاً إذا طُرد من عمله.جلوئه إىل السرقة لتأم 

 :(1)اجملتمع ككلآاثر ظاهرة التنّمر على : اثلثا   

 -  إذا برزت ظاهر التنمر يف اجملتمع، وانتشرت فيه، سيؤدي إىل انتشار الرذيلة كاجلرمية
 والسرقات. وستزيد نسبة البطالة.

 -  .بّي  وستسود العالقات املتوترةسيعاين اجملتمع من التفكك وضعف العالقات االجتماعية
 أفراد اجملتمع.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

   207،  ص: واقع ظاهرة التنّمر يف حمافظة الفيوم - 1
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 المبحث الرابع

 عــــالج القرآن الكريم والسنة النبوية لظاهرة التنمر

إنَّ رسالة اإلسالم هي خامتة الرساالت، والقرآن الكرمي هو آخر كتاب أنزله هللا تعاىل هلداية البشر أمجعّي، 
ولضمان سعادهتم يف الدنيا واآلخرة. لقد جاء اإلسالم بشرائع وقواعد عظيمة، لو التزم هبا الناس يف كل 

يف  حملبة واالحرتام املتبادل. فقد مجع اإلسالمزمان ومكان لعاشوا حياة هانئة هادئة، حياة تسودها األلفة وا
تشريعاته بّي العقيدة والعبادة واألخالق واآلداب وحسن املعاملة وربط بينها برابط جامع من النور، وال 

يصبح اإلنسان مؤمناً إال إذا التزم هبا مجيعاً. بل قّدم اإلسالم األخالق يف دعوة رسول هللا صلى هللا عليه 

 ې ۉ ۅۉ ۅ   يئا الثمرة العملية للعبادات كلها. وهللا يقول يف الصالة: وسلم واعتربه

 (1) ىئى ې ې ې

 پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ يئ:فثمرة الصالة البعد عن الفحشاء واملنكر. وقال يف احلج

 (2) ىئ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

لعلم أن كّل ما اوحّي مدح هللا تعاىل رسوله الكرمي صلى هللا عليه وسلم اختار أن ميدحه حُبسن خلقه، مع 
 يف رسول هللا مُيدح، فقط لبيان أمهية حّي اخللق حبياة املسلم.

 (3) ىئ   ں ڱ ڱ ڱ يئ قال

ومن تلك األخالق انطلق اإلسالم يف معاجلة املشكالت االجتماعية اليت تظهر يف اجملتمعات واليت هتدد 
 والنهى. نسيجه املتآلف، وتنذر بعواقب وخيمة إذا مل ينتبه لذلك أولو األحالم

وأتسيساً على ما سبق جند أن اإلسالم كان سّباقاً على معاجلة ظاهرة التنمر، قبل بدئها واستفحاهلا على 
 خالف من ينتظر الستفحال املشكلة ليبدأ ابحلل.

                                                             

 (. 45، اآلية )  سورة العنكبوت  - 1
 (. 197، اآلية ) سورة البقرة - 2
  (.4، اآلية ) سورة القلم - 3
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لقد وضع اإلسالم ) ابلكتاب والسنة( أسساً ومبادئ ألزم الناس اباللتزام هبا لتحقيق السلم األهلي بّي  
 األفراد.

وفيما يلي أذكر تلك األسس واملبادئ اليت انطلق منها اإلسالم يف معاجلة ظاهرة التنمر مبختلف أشكاهلا 
 وألواهنا.

 املبدأ األول: املساواة بني الناس مجيعا  

إّن تدعيم فكرة املساواة بّي الناس هي نقطة االنطالق والبدء يف التصدي لظاهرة التنمر. فاإلسالم يؤكد 
أن الناس سواسية يف نظره مهما اختلفت أجناسهم وألواهنم وألسنتهم. وما هذا التنوع الذي نراه إال حلكم 

 ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں يئإهلية عظيمة. قال تعاىل 

قد  أال إن هللا سبحانه وتعاىل ورسول هللا يؤكد هذه احلقيقة حّي يقول:"  (1)ىئ ھ ھ ھ

 .(2)"أذهب عنكم خنوة اجلاهلية وتكربها آبابئها، كلكم آلدم، وآدم من تراب

 وحقيقة التفاضل بّي الناس ال يكون بلون أو عشرية أو مال، إَنا يكون ابإلميان والتقوى. 

 ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ يئ

 (3)ىئ ژ ڈ

فمن وعى هذه احلقيقة والتزم هبا لن يتنمر على أحد، ألن التنمر إَنا يكون بسبب لون، وقد حرمه هللا، أو 
 بسبب عشرية، وقد حرمه هللا، أو بسبب فقر، وقد حرمه هللا تعاىل.

 الثاين: اإلخوة اإلميانية بني املؤمننياملبدأ 

                                                             

  (.22، اآلية ) سورة الروم - 1
 ، 2ط –بريوت -دار األندلس للنشر والتوزيع-حتقيق رشدي ملحس -ه(250األزرقي) ت: -أخبار مكة- 2

  .121، ص: 2، ج: .1996    
  (.13، اآلية ) سورة احلجرات - 3
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الناس مجيعاً. بل أكد على مبدأ اثٍن ال يقل أمهية عن األول مل يكتف اإلسالم بتأكيد املساواة بّي 

 ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ يئ ويعضده، وهو أن املؤمنّي إخوة. قال تعاىل

  (1)ىئ ې ې

فإذا ترسخ هذا املبدأ لن جند أحداً يتنّمر على أحد، وكيف يتنمر األخ على أخيه. يقول رسول هللا 
 ". (2)يسلمهاملسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يقول": 

 الثالث: النهي عن التعايل والتكرباملبدأ 

فالتكرب هو أحد أهم أسباب التنمر، إذ لو مل يشعر املتنمر ابلغرور والتكرب واألفضلية على املتنمر عليه ملا 
 تنمر.

فض ر لقد بّّي القرآن الكرمي أن أول حادثة تنّمر يف التاريخ كان سببها املرب والتعايل، سببها األان. حّي 

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ   يئ إبليس السجود آلدم بداعي األفضلية عليه. إذ قال

لقد عاجل اإلسالم يف هذا املبدأ، وهذه الغريزة اليت ُزرعت يف نفس كل شخص وغذهتا . (3) ىئ ٿ
ثقافات غريبة عن روح اإلسالم، وهي غريزة)األان( فال يتنمر املتنمر على ضحيته إال وفق غريزة األان، 

فجاء اإلسالم عالجاً شافياً من تضخم األان وحّوهلا إىل ) حنن(  واليت من خالهلا يتحرك املؤمن  يف 
 تعامالته مع بقية إخوته املسلمّي.

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ يئ.لقد بّّي القرآن أن هللا تعاىل يبغض من اتصف بصفة الكرب والتعايل وال حيّبه

 .(4)ىئ ھ ھ ھ ھ ہہ ہ ہ ۀ

                                                             

  (.10، اآلية ) سورة احلجرات - 1
 (. ومعىن 2442، رقم احلديث)128، ص: 3ابب : ال يظلم املسلُم املسلَم ، ج: ، صحيح البخاري - 2

  لعسقالينا ن حجر، ابفتح الباري شرح صحيح البخاريال يسلمه، ال يرتكه مع من يؤذيه، بل ينصره ويدافع عنه.     
 . 97، ص: 5، ج: ه. 1379 -بريوت -دار املعرفة -حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي–ه( 852)ت:      

 (.12، اآلية ) سورة األعراف  - 3
 (.23، اآلية ) سورة النحل  - 4
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عاقبة املتكرب إىل النار، جاهد نفسه أال يكون متكرباً، وال يتصرف مع اآلخرين  فمىت تيّقن اإلنسان أن
 بفوقية مقيتة، وكان هيناً ليناً إلفاً مألوفاً.

 

 الرابع: حترمي السخريةاملبدأ 

 ومعىن السخرية االستهزاء والتحقري والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه ُيضَحُك منه.

ى أهم أسباب التنمر يف اجملتمع، فغاية املتنمر من تنمره على الضحية السخرية وتُعترب السخرية من إحد
 .(1)منه واحتقاره ولفت انتباه الناس لعيوبه ونقائصه

 لقد انتبه اإلسالم إىل تلك النقطة فحرمها ملا هلا من تداعيات خطرية هتدد الفرد واجملتمع أبسره.

 ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى يئيقول هللا تعاىل يف ذلك 

ليوقظ  ىئ ائ ى ى يئ فيبدأ هللا تعاىل بنداء اإلميان.(2)ىئ  یی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ
بذرة اإلميان يف قلوب املستمعّي، وليفلت انتباههم ألمر عظيم، مث يبههم وحيذرهم من خطر تلك الصفة 

نائها على تقى وهدى لباخلبيثة اليت من شأهنا هدم العالقات االجتماعية يف اجملتمع واليت يسعى اجملتمع 
 ورضوان.

مل يكتِف اإلسالم من التحذير من السخرية وحسب، بل بّّي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عقوبة 
 الساخرين من إخواهنم املتنمرين عليهم.

حىت  من ذكر امرأ مبا ليس فيه ليعيبه مبا ليس فيه حبسه هللا يف انر جهنم يقول صلى هللا عليه وسلم:" 
 (3)"بنفاذ ما قال فيهأييت 

                                                             

 ، 1ط -بريوت– ابن حزمدار خرج األحاديث : أبو الفضل العراقي، -ه(505الغزايل )ت: -إحياء علوم الدين- 1
 .131، ص: 3، ج:  .2005       

 (.11، اآلية ) سورة احلجرات  - 2
 عة بال رقم طب -مصر–القاهرة  –دار احلرمّي -ه( حتقيق طارق بن عوض هللا360الطرباين) ت:  -املعجم األوسط- 3

 (8936، رقم احلديث)380، ص: 8ج:  ،وال اتريخ طبع     
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ويف اإلسالم لفتة مجيلة، حيث نّبه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املتنمر على اآلخرين أنه هللا قد يعايف 
 تظهر الشماتة ال املتنمر عليه، ويبتلي التنمر ذاته، وهللا على كل شيء قدير. يقول صلى هللا عليه وسلم:"

 .(1)"ألخيك فريمحه هللا ويبتليك

ّنع القرآن الكرمي على السابقّي أهنم كانوا يسخرون ويتنمرون من املؤمنّي، وتوّعد هلم ابلنار. قال لقد ش

 يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ يئتعاىل 

 حج يث ىث مث جث يت ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ جخ مح جح مج

 (2)ىئ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

ون من خيرب تعاىل عن اجملرمّي أهنم كانوا يف الدار الدنيا يضحك يقول ابن كثري يف تفسري تلك اآلايت:"
املؤمنّي، أي يستهزئون هبم وحيتقروهنم، وإذا مروا ابملؤمنّي يتغامزون عليهم، أي حمتقرين هلم وإذا انقلبوا إىل 

هما م أهلهم انقلبوا فكهّي أي إذا انقلب أي رجع هؤالء اجملرمون إىل منازهلم انقلبوا إليها فاكهّي أي
طلبوا وجدوا، ومع هذا ما شكروا نعمة هللا عليهم بل اشتغلوا ابلقوم املؤمنّي حيقروهنم وحيسدوهنم وإذا 

 (3)"مرأوهم قالوا إن هؤالء لضالون أي لكوهنم على غري دينه

: عاىلتويف موضع آخر من كتاب هللا العظيم، يبّّي هللا تعاىل حال تنّمر الكافرين على املسلمّي، يقول هللا 

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ يئ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

قال مقاتل: إن رؤساء قريش مثل أيب جهل وعتبة وأيب بن خلف   يقول مقاتل يف تفسري ذلك:. (4)ىئ
 الل وخبابمنهم مثل بكانوا يستهزئون أبصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويضحكون ابلفقراء 

                                                             

        حسن غريب.(. وقال عنه حديث 2506رقم احلديث)، 243، ص: 4ج:  أبواب صفة القيامة، ،سنن الرتمذي  - 1
 (.36 – 28، اآلايت ) سورة املطففني  - 2
 -1ط-بريوت-ار الكتب العلميةد- -ه( حتقيق حممد مشس الدين774ابن كثري) ت:-تفسري القرآن العظيم - 3

 .349، ص: 8، ج: ه1419     
 (.111 – 109، اآلايت ) سورة املؤمنون  - 4
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وصهيب، واملعىن اختذمتوهم هزوا حىت أنسوكم بتشاغلكم هبم على تلك الصفة ذكري وأكد ذلك وعمار 
 بقوله:

وكنتم منهم تضحكون مث بّي سبحانه ما يقتضي فيهم األسف واحلسرة أبن وصف ما جازى به أولئك 
 . (1)املؤمنّي فقال: إين جزيتهم اليوم مبا صربوا أهنم هم الفائزون

والتنمر ابللسان توّعد هللا ملن أطلق للسانه العنان يف السخرية أن يناله الغضب من وملا كانت السخرية 
 الكبري املتعايل.

كلتك أمك اي ث ؟( قال له:"اي نيب هللا، وإان ملؤاخذون مبا نتكلم بهورسول هللا ُييب معاذ ملا قال له:) 
 . (2)"معاذ، وهل يكب الناس يف النار على وجوههم أو على مناخرهم إال حصائد ألسنتهم

 . (3)"إن الرجل ليتكلم ابلكلمة ال يرى هبا أبسا يهوي هبا سبعّي خريفا يف النار وقال أيضاً:"

ه لتعرض عليه حيفتفكل كلمة يف اإلسالم صدرت من اإلنسان بسخرية أو استهزاء أو تنّمر، ُتكتب يف ص

عندها سيندم  . (4)ىئ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ يئيوم القيامة وحياسب عليها. يقول هللا تعاىل 

 جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ يئاملتنمر واملستهزئ يوم ال ينفع الندم. 

  (5)ىئ مب خب حب

 

 اخلامس: حترمي التنابز ابأللقاباملبدأ 

                                                             

 ، ص:   23، ج: ه.1420-3ط-بريوت-دار إحياء الرتاث العريب-ه(606الرازي) ت: تفسري مفاتيح الغيب - 1
        298. 

 (2616، رقم احلديث )308، ص:  4ابب :ما جاء يف حرمة الصالة، ج: ، سنن الرتمذي  - 2
 ، رقم احلديث 557، ص:  4،ج: ابب فيمن تكلم بكلمة يضحك هبا الناس، سنن الرتمذي  - 3

       (2314 ) 
 (.18، اآلية ) سورة ق  - 4
 (.56، اآلية ) سورة الزمر  - 5
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ناس املتنمر عليه، فينتشر هذا اللقب بّي ال وقد يكون التنمر عن طريق إطالق ألقاب مسيئة للشخص
 انتشار النار ابهلشيم، مما يسبب أذى للشخص التنمر عليه.

واإلسالم كان ابملرصاد هلذه الظاهرة غري الصحية يف اجملتمع، فحّذر منها يف آايت الكتاب املبّي. يقول 

اِب وال َوال تَنابَ ُزوا اِبأْلَْلق يقول البيضاوي يف تفسري هذه اآلية: . (1)ىئ يئجب ىئ مئ يئهللا تعاىل 
 (2) .يدع بعضكم بعضاً بلقب السوء، فإن النبز خمتص بلقب السوء عرفاً 

مل يرتك اإلسالم الذين ابتلوا يف هذه املعاصي وشأهنم، بل رّغبهم ابإلقالع عن ذلك ،ومن مل يتب منهم 

 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى يئفقد وصفهم ابلظاملّي 

 حت يبجت ىب مب خب حب يئجب ىئ مئ حئ جئ ی یی ی ىئ ىئ ىئ ېئ

 .(3)ىئ جث يت ىت مت خت

لمون يف عكرمة بن أيب جهل حّي قدم املدينة مسلما، وكان املس يقول القرطيب يف تفسري هذه اآلية: نزلت
إذا رأوه قالوا ابن فرعون هذه األمة. فشكا ذلك إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فنزلت. وابجلملة 

فينبغي أال ُيرتئ أحد على االستهزاء مبن يقتحمه بعينه إذا رآه رث احلال أو ذا عاهة يف بدنه أو غري 
ه أخلص ضمريا وأنقى قلبا ممن هو على ضد صفته، فيظلم نفسه بتحقري من وقره هللا، ، فلعلذلك

 .(4)واالستهزاء مبن عظمه هللا

 السادس: حترمي الغمز واللمز ابلناساملبدأ  

واللمز من ملز، كالغمز يف الوجه. واللمز: العيب يف الوجه، وأصله اإلشارة ابلعّي أو الرأس أو الشفة مع  
 يطلقه شخص جتاه أخر، انتقاصاً منه، وتنمراً عليه.كالم خفي، 

                                                             

 (.11، اآلية ) سورة احلجرات  - 1
 دار إحياء -حتقيق: حممد املرعشلي -ه(685عبدهللا بن عمر البيضاوي) ت: -تفسري أنوار التنزيل وأسرار التأويل - 2

 . 136، ص: 5، ج:  ه. 1418-1ط-بريوت-الرتاث العريب    
 (.11، اآلية ) سورة احلجرات  - 3
  -الدار املصرية -ه( حتقيق أمحد الربدوين671) ت: حممد بن أمحد القرطيب-تفسري اجلامع ألحكام القرآن - 4

 .325، ص:  16، ج: م. 1964 -2ط-القاهرة       
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واللمز اصطالحاً: ذكر ما يّعه الذاكر عيباً ألحد مواجهة، فإن كان حبق فهو اعتداء وظلم، وإذا كان 
 ابطاًل فهو افرتاء وهبتان.

 ٿ ٿ ٿ يئ :ولقد توعد هللا من يلمز الناس ابلويل والويل واٍد يف جهنم والعياذ ابهلل. قال تعاىل

 . (1)ىئ ٿ

ولقد عاجل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذه الظاهرة بّي زوجاته رضوان هللا عليهن أمجعّي 
وبّّي هلن عظم هذا الذنب، فتذكر كتب السنن والسري أن عائشة رضي هللا عنها قالت للنيب صلى هللا 

( يعين ذاصفية كذا وك )حسبك، منعليه وسلم عن صفية كالماً فيه نوع من اللمز، حّي قالت له عنها 
لقد قلت كلمة لو مزجت مباء البحر ملزجته" قالت: وحكيت له قصرية. فقال صلى هللا عليه وسلم:" 

 .(2)"إنساان، فقال: "ما أحب أىن حكيت إنساان وإن يل كذا وكذا

لم عهذا احلديث من أعظم الزواجر عن الغيبة أو أعظمها وما أيقول النووي تعقيباً على هذا احلديث: 
 (3){شيئا من األحاديث بلغ يف ذمها هذا املبلغ }وما ينطق عن اهلوى

 

 السابع: حترمي الغيبة  املبدأ 

 من األمراض االجتماعية اخلطرة يف جمتمعنا واليت قد تكون صورة من صور التنمر هي الغيبة.

وتكون الغيبة يف غياب .(4)"ذكرك أخاك مبا يكره:"والغيبة كما عرفها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هي 
 الشخص املقصود. وكثرياً من يتم تنمر شخص على أخر يف غيبته .

                                                             

 (.1، اآلية ) سورة اهلمزة  - 1
 (.4875، رقم احلديث)237، ص:  7يف الغيبة، ج:  ابب: ،سنن أيب داود   - 2
 ، ه1356-1ط -مصر -املكتبة التجارية الكربى-ه(1031املناوي) ت:  -فيض القديريُنظر كالم النووي يف    - 3

 .411، ص: 5ج:           
 (.  4874، رقم احلديث)237، ص:  7، ابب: يف الغيبة، ج: سنن أيب داود   - 4
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   ٿٿ ٺ ٺ ٺ يئوقد حّرم اإلسالم الغيبة ملا هلا من آاثر خطرية على اجملتمع. يقول هللا تعاىل 

كأنه أيكل و وحىت ينّفر هللا تعاىل من هذه املعصية العظيمة شبه القرآن الكرمي غيبة شخص ألخيه  .(1)ىئ

 .(2)ىئ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ يئ من حلمه ميتاً. يقول تعاىل

م وفيه إشارة إىل أن عرض اإلنسان كلحمه، وأنه كما حير يقول الشوكاين يف معرض تفسريه هلذه اآلية:" 
ع أكل حلمه حيرم االستطالة يف عرضه، ويف هذا من التنفري عن الغيبة والتوبيخ هلا والتوبيخ لفاعلها والتشني

عليه ما ال خيفى، فإن حلم اإلنسان مما تنفر عن أكله الطباع اإلنسانية، وتستكرهه اجلبلة البشرية، فضال 
عن كونه حمرما شرعا فكرهتموه قال الفراء: تقديره فقد كرهتموه فال تفعلوا، واملعىن: فكما كرهتم هذا 

 .(3)فاجتنبوا ذكره ابلسوء غائبا

 

 والعدوانالثامن: حترمي الظلم املبدأ 

من األسس واملبادئ اليت وضعها اإلسالم يف عالج ظاهرة التنمر، أنه حّرم الظلم واالعتداء، والتنمر بكل 

 ېئ يئصوره وأشكاله ظلم واعتداء. حيذر هللا تعاىل من االعتداء يف مواطن كثرية يف كتابه منها قوله تعاىل  

 .(4)ىئ ی ىئ ىئ ىئ

ي اي عبادي إين حرمت الظلم على نفس احلديث القدسي :" كما ينهى عن الظلم بكل أشكاله، يقول يف
 .(5)وجعلته عليكم حمرما فال تظاملوا

 

                                                             

 (.12، اآلية ) سورة احلجرات  - 1
 (.12، اآلية ) سورة احلجرات  - 2
 ، ه.1414-1ط-بريوت-دمشق-دار ابن كثري-ه( 1250ت)  0حممد علي الشوكاين -تفسري فتح القدير - 3

 .77، ص:  5ج:      
 (.87، اآلية ) سورة املائدة( ، وكذلك 190، اآلية) سورة البقرة  - 4
 بعة وال بريوت. بال رقم ط -دار إحياء الرتاث العريب-حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي –ه( 261) ت:  صحيح مسلم- 5

 (2577، رقم احلديث)1994، ص: 4، ابب: حترمي الظلم ، ج: اتريخ طبع.      
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 التاسع: حترمي ترويع املسلماملبدأ 

ومن املعلوم أن التنمر يسبب ترويع املتنمر عليه، فال يسمى التنمر تنمراً إن مل يرتك أثراً يف جسد أو نفي 
املتنمر عليه. انتبه اإلسالم هلذه النقطة وحذر املسلم أن يروع مسلما ولو كان مازحاً. يقول صلى هللا عليه 

ال أيخذن أحدكم متاع أخيه العبا، وال  .ويف حديث أخر:"(1)"ال حيل ملسلم أن يروع مسلماً وسلم:" 
 (2)"جادا

 

 العاشر: وجوب نصرة املظلوماملبدأ 

بعد أن كانت املبادئ السابقة تتوجه إىل املتنمر لتبّّي له آاثر وتبعات تنمره على غريه، يتوجه أيضاً 
لتحذيرات اإلسالمية، اباإلسالم يف عالج هذه الظاهرة إىل حميط املتنمر واملتنمر عليه، فلو مل يرتدع املتنمر 

البّد أن يتدخل األصحاب ومن يكون شاهداً على أفعال التنمر، طلب منهم اإلسالم أن يتدخلوا مع 
 طريف التنمر، مع املتنمر بردعه وزجره، ومع املتنمر عليه بنصرته وإنقاذه من أيدي ولسان الفاعل.

ال رجل: اي رسول هللا، أنصره إذا كان فق« انصر أخاك ظاملا أو مظلوما يقول صلى هللا عليه وسلم:"
 .(3)"حتجزه، أو متنعه، من الظلم فإن ذلك نصره»مظلوما، أفرأيت إذا كان ظاملا كيف أنصره؟ قال: 

ا من امرئ م كم حّذر رسول من هللا من غضب هللا إن مل يتم نصرة املظلوم. قال صلى هللا عليه وسلم:"
صرته، وما وينتقص فيه عرضه إال خذله هللا يف موطن حيب فيه نخيذل مسلما يف موطن ينتهك فيه حرمته، 

من امرئ ينصر مسلما يف موطن ينتقص فيه من عرضه وتنتهك فيه حرمته إال نصره هللا عز وجل يف 
 .(4)"موطن حيب فيه نصرته

 

 احلادي عشر : وجوب تقوى هللا يف األبناءاملبدأ 

                                                             

 (5004، رقم احلديث) 352، ص: 7ابب: من أيخذ الشيء على املزاح ، ج:  ،سنن أيب داود   - 1
 (5003،رقم احلديث)  351، ص: 7ابب : من أيخذ الشيء على املزاح، ج:  ،داود سنن أيب   - 2
 (6952، رقم احلديث)22، ص: 9، ابب: أعْن أخالك ظاملاً أو مظلوماً ، ج: صحيح البخاري   - 3
 (4735، رقم احلديث)105، ص: 5ج:  ، الطرباين،املعجم األوسط   - 4
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ية تربية صاحلة وفق قواعد الشرع، فلو انل املتنمر الرتبيقع على عاتق األسرة املسلمة تربية أبناءها 
الصحيحة من أسرته ملا كان متنمراً، فإن زجر األسرة ابنها املتنمر تعّد من أجنع األساليب الرتبوية، فإن 

 أتثري األسرة على أفرادها ال يوازيه أتثري قانون أو مدرس أو شرطي.

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ يئ: وهللا يقول

 .(1)ىئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې

 ول عن رعيته، اإلمام راع ومسئول عنؤ كلكم راع، وكلكم مسورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:"  
رعيته، والرجل راع يف أهله وهو مسئول عن رعيته، واملرأة راعية يف بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها، 

 .(2)"واخلادم راع يف مال سيده ومسئول عن رعيته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 (.6، اآلية ) سورة التحرمي   - 1
 (893، رقم احلديث)5، ص: 2ابب: القرى من املدن والقرى، ج: ،صحيح البخاري   - 2
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 اخلامتة والنتائج من البحث

 احلمد هلل يف مبتدأ كل أمر ويف منتهاه، والصالة والسالم على خري اخللق يف كل وقت وحّي.

 وبعد،

يف هناية هذه اجلولة السريعة املختصرة اليت حاولت تسليط الضوء على ظاهرة التنمر اليت تنتشر 
 النتائج التالية:يف اجملتمعات وتنذر خبطر داهم عظيم، توصلت إىل 

 التنمر شكل من أشكال العنف والعدوان، أيخذ أشكاالً متعددة، وصوراً متنوعة.-1

 للتنمر أسباب عديدة، منها هو نفسي ، ومنها ما هو أسري، ومنها ما هو اجتماعي.-2

 للتنمر آاثٌر مدمرة على الفرد وعلى األسرة وعلى اجملتمع أبسره. -3

ة االجتماعية اخلطرية، من خالل القرآن الكرمي والسنة النبوية عاجل اإلسالم هذه الظاهر -4
املطهرة من خال ترسيخ عدد من املبادئ واملفاهيم اليت إن التزم هبا الناس عادت ابخلري العظيم 

 واختفت ظاهرة التنمر وغريها من الظواهر اليت هتدد اجملتمع املسلم .

 وختاماً 

اده وأسره ويكونوا يداّ واحدة يف مساعدة ونصرة املتنمر ال بّد للمجتمع املسلم أن يتعاون أفر 
عليهم، كما ُيب أن يكونوا يداّ رادعة لكل من تسول له نفسه مبمارسة هذا التصرف الشائن،  

كي حييا اجملتمع أبمان وتنتشر يف الصفات احلميدة وختتفي كل الصفات القبيحة، عندها 
 يعيش اجملتمع املسلم أبمن وسالم.

 

 هلل يف اخلتامواحلمد 
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