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  لبحثوملخص لمقدمة 
  

  
  

الحمد هللا رب العالمین، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمین سیدنا   
  محمد وعلى آله وصحبه أجمعین،،، 

و:  
میم مكارم ت الهدف الرئیس من بعثته الشریفة في ت)r(لقد لخص النبي   

ِّإنما بعثت ألُتم«: )r(األخالق؛ فقال  َ ِ ُ ْ ِ ُ َ ِم صالح اَألخالقَِّ َ ْ ْ َ ِ َ ، وبین لنا أن ثمة )١(»َ
َال إیمان لمن ال «: )r(فقال ؛ عالقة وثیقة بین العقیدة الصحیحة والخلق الحسن َْ َ َِ َ ِ

َُأمانة له، وال دین لمن ال عهد له َ َ َُ َ ََ ْ َ َْ َ َِ ِ َ أن العبادة التي ال تضع لبنة لنا ، كما بین )٢(»َ
َمن لم یدع قول «: )r(وذلك في قوله ها؛ في بناء األخالق الحسنة ال فائدة من َْ ْ َ َ ْ ََ ْ

ُالزور والعمل به فلیس لله حاجة في َأن یدع طعامه وشرابه َ ُ َ َ ََ َ ََ َ ََ ََ َ ََ ٌَ َ ْ ِْ ِ َِّ َِ ِ ْ ِ ُّ«)٣( .  

                                                             

عــن أبــي مــستدركه ، والحــاكم فــي ٩٠٢٩، حt)( أبــي هریــرة عــنمــسنده أخرجـه أحمــد فــي ) ١(
صحیح على شرط الـشیخین ولـم : ، وقال٤٢٤٤، ح)r(، كتاب آیات رسول اهللا t)( هریرة

      .  یخرجاه
الجزیــة، : ، كالــسنن الكبــرى، والبیهقــي فـي ١٢٥٧٨ عــن أنـس، حمــسندهأخرجـه أحمــد فـي ) ٢(

فـرض اإلیمـان، : اإلیمـان، ب: ، كصـحیحه، ابـن حبـان فـي ١٨٩١٩الوفاء بالعهد، ح : ب
  .          ١٩٦ح

ــزور والعمــل بــه فــي الــصوم، : الــصوم، ب: ، كصــحیحهالبخــاري فــي ) ٣( مــن لــم یــدع قــول ال
  .  ١٩٠٣ح
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ًولعلنا ال نعجب من سر ذلكم االهتمام بصالح األخالق؛ بل وجعلها معیارا   
إلنسان على هذه األرض ؛ إن علمنا أن تحقیق استخالف ا)١(لتمام اإلیمان

ُالخلقيوعمارته لها بالجد المثمر والعمل النافع یتوقف على هذا الصالح  ؛ وأن ُ
الفاسد أما ، العبادونفع  الخلق الحسن سیوجه طاقاته للصالح واإلصالحصاحب 

    .سیبدد جهده في الفساد واإلفسادف

ً قدیما وحدیثا -ولما كانت كلمة المربین والمصلحین    تفقت على أن قد ا - ً
 ؛)٢(ها فعالیة في بناء األخالق الفاضلةِّالقصة من أهم األسالیب التربویة، وأشد

ِّتشویقها الكبیر قبل الصغیر؛ وَأخذها بلب اإلنسان وعقله، فینفعل بأحداثها؛ حیث  ُ ِ ْ
ُویسلم كیانه لما یلقى إلیه في طیاتها من دروس وعبر، وما ذلك التشوق  ُّ َ َّ َ ُْ ُُ ِ ْ

ًواسالم النفس ألحداث القصة إال جریاواالنسجام   مع طبیعة النفس البشریة ومیلها ٕ
لسماع القصص والحكایات، صادقة كانت تلك القصص أو كاذبة، خیالیة أو 

  .  واقعیة
في التربیة والتهذیب وغرس العظیمة لما كان للقصة تلك األهمیة : ُأقول  

 القرآن الكریم؛ يمن آ الوافر حظاألخالق الحسنة في النفس، كان لها ذلك ال
ًفشغلت منه مساحة كبیرة   مما یدل على )٣(»ًقد تصل إلى الربع أو تزید قلیال«ً

                                                             

ًَُأكمــل المـؤمنین إیمانـا َأحــسنهم خلقـا«: )r(فقـد قـال ) ١( ُ ُْ َ ُ َُ ْ ًَ ِ َِ ِ ْ ْ ُ جـزء مــن حـدیث أخرجـه الترمــذي » ... ْ
ــرىحــسن صــحیح، والبیهقــي فــي : ، وقــالt)(  عــن أبــي هریــرةســننهفــي  ــسنن الكب : ، كال

  .   ٢٠٨٤٠مكارم األخالق، ح: الشهادات، ب
التربیـة ، عائـشة الحكمـي، ١٠٧، صةیاإلسالم ةیالترب في اإلقناعمـسفر،  دیسع سالم: قارن) ٢(

  .        ٢، صبالقصة
ٕفالقــصص القرآنــي وان كــان أحــد ثالثــة محــاور رئیــسة تــدور علیهــا آیــات القــرآن الكــریم جنبــا ) ٣(

 حیـــث ؛إلــى جنــب مــع محــوري العقائــد واألحكـــام، إال أنــه یهــیمن علــى المحــورین األخیــرین
 =القـیم واألخـالق والتـشریعات واألحكـامومن ثـم، كـاناشتمال القصص القرآني علـى العقائـد و
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َُِّعلیها في التربیة الخلقیة، إن أحسن المرء تدبرها الكریم عظیم أثرها وتعویل القرآن  ُ
حرص القرآن على إثارة دافعیة التعلم ولذا واستخلص منها الدروس والعبر، 

ِلقد كان في ﴿:لخلقي باستخدام هذا األسلوب القصصي؛ فقال تعالىوالتهذیب ا َ َ َْ َ
ِقصصهم عبـرة ألولي ٱألْلباب َ ْ ََ ِ ٌَ ْ ِ ْ ِ ِ  أن یقصها على )r(وكان األمر اإللهي للنبي ، )١(﴾َ

ِفاقصص ﴿ :في قوله تعالى ، وذلكالناس لغایة التفكر واستلهام العظة والعبرة ُ ْ َ
ُاْلقصص لعلهم يـتـفكر َّ َ َََ َْ ُ َّ َ  بأسالفهم، َّیعني لعلهم یعتبرون ویتعظون بما حل، )٢(﴾َونََ

ة لالعتبار ون أن الدعَظُ؛ فال یقصة بلعام بن باعوراءلت بها ِّیُقد ذٕوان كانت اآلیة 
هنا خاصة ببني إسرائیل وحدهم؛ بل األمر على عمومه في االتعاظ واالعتبار 

   . بأخبار وقصص السابقین وما نزل بهم من خیر أو شر
ٕثم إن ذلكم االهتمام الحافل بالقصة القرآنیة، وافراد تلك المساحة الكبیرة لها   

ٕفي القرآن الكریم لم یكن لتصبح مجرد أداة للتسلیة وامتاع النفس؛ وانما لتكون  ٕ
وسیلة مهمة تسهم في تحقیق تلك الغایة العظیمة المتمثلة في إبالغ الدعوة، وبناء 

 في النفس؛ وبذا یتمیز الفرق بین القصة اإلیمان الحق، وغرس الخلق الرفیع
القرآنیة الحقیقیة الواقعیة الهادفة ألخذ العظة والعبرة، وبین القصة األدبیة الحرة 

                                                                                                                                                    

القـــصص آیـــة اهللا جعفـــر الـــسبحاني، : ینظـــر. فـــي المرتبـــة العلیـــا فـــي ضـــرورة فهـــم القـــرآن=
القـصص القرآنـي إیحـاؤه ، فضل حـسن عبـاس، ١١، صالقرآنیة دراسة ومعطیات وأهداف

  .١/١٠، ونفحاته
        . ١١١آیة : یوسف سورة )١(
  .     ١/٣١،مرجع سابقصالح الخالدي، : ینظر، و١٧٦من اآلیة : األعراف سورة )٢(
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 أو تمجید شخص أو أشخاصبهدف بخیال األدیب الممتزجة عن الواقع، البعیدة 
    .)١(مذهب أو فكرة

بناء الشجاعة األدبیة «كانت تلكم الدراسة التي جعلت عنوانها : فلهذا وذاك  
 إضافة لما أسلفت - تهاص أهمییتلخیمكن  والتي »في ضوء القصص القرآني

  :  في النقاط التالیة-
 التأكید على أهمیة القصص القرآني ودوره في بناء األخالق وأنه هدف عام - ١

  . للقصة القرآنیة
لوب األمثــل  بیــان أن التربیــة غیــر المباشــرة مــن خــالل القــصة الهادفــة هــي األســ-٢

  .والبناء الخلقيللتربیة 
 وتمییــز الحــق ، إبــراز أهمیــة الــشجاعة األدبیــة وأثرهــا فــي حفــظ الكلیــات الخمــس-٣

  . عن الباطل
  

ا  :  

 المعروف عند -الموضوعي المنهج في كتابة هذا البحث اتبع الباحث   
یات القرآن االستقرائي التحلیلي، حیث استقراء آ  الممتزج بالمنهج-المفسرین 

الكریم للوقوف على القصص التي یبرز فیها خلق الشجاعة األدبیة بمجاالته 
المختلفة، وجمع اآلیات الكریمة ذات العالقة بهذا الموضوع، ومن ثم دراستها لبیان 

  .في نفس المسلمذلك الخلق العظیم منهج القرآن الكریم في بناء 
  

ا  :  

  : اإلجابة عن السؤال الرئیس التاليمشكلة هذا البحث في  تتلخص  
                                                             

ــرد علــى مــن زعمــوا أن القــصص ) ١( ــة والقــصة األدبیــة الحــرة، وال ــین القــصة القرآنی فــي الفــرق ب
منهج القـصة القرآنیـة فـي تهـذیب الـشهوات، ،  أحمد قطاني:، ینظرالقرآني قصص خیالي

  .          وما بعدها ٢٢ص 
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   في نفس المسلم؟ َني القصة القرآنیة الشجاعة األدبیةَْبكیف ت  
  : تلزمنا اإلجابة عن األسئلة الفرعیة التالیةكانت ولإلجابة عن هذا السؤال 

  الشجاعة األدبیة؟ التربیة على القرآن الكریم في ما منهج   
ویة غیر مباشرة لبناء الشجاعة األدبیة كیف كانت القصة القرآنیة وسیلة ترب  

  في النفس؟ 
  ما موقع الشجاعة األدبیة من منظومة القیم واألخالق القرآنیة؟   

  

ت اراا :  

الكتابة في القصص القرآني من الموضوعات التي حظیت باهتمام العلماء   
ًوالباحثین قدیما وحدیثا؛ وحسبنا الباحث سرده ما على أن أحیل  في هذه النقطة ً

صدر في هذا المجال، یمكن مراجعتها أحمد قطاني من دراسات وبحوث في 
   .)١(»منهج القصة القرآنیة في تهذیب الشهوات«الموسومة بـأطروحته 

الشجاعة «َعلى من خصَّ موضوع  - حسب اطالعي –قف ألم ي بید أن  
 عصره، وفرید  بالدراسة والبحث سوى ما كتبه عالمة»األدبیة في القرآن الكریم

رئیس قسم التفسیر بكلیة أصول دهره، شیخنا الكریم األستاذ الدكتور إبراهیم خلیفة 
في الموضوع   –الفردوسأسكنه و )~( –ًسابقا الدین جامعة األزهر بالقاهرة 

الشجاعة األدبیة «تحت عنوان  »دراسات في التفسیر«الثاني من كتابه الموسوم بـ 
َعرف فضیلته الشجاعة ] ٩٩ إلى ص٩٦ص[ من ؛ ففي الصفحات»في القرآن َّ

األدبیة، وبین أهمیتها البالغة، وكیف حث القرآن الكریم علیها ورغب فیها، وكیف 
  . أسسها في نفوس أتباعه منذ باكورة العهد به

                                                             

ــدالق) ١( ــشهواتادر قطــاني، أحمــد عب ــي تهــذیب ال ــة ف  إلــى ٢٥مــن ص، مــنهج القــصة القرآنی
  . ٣٠ص
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  بعض - بإیجاز-ساق فضیلته ] ١٠٤ إلى ص١٠٠ص[وفي الصفحات من   
  .ن الكریماألمثلة والنماذج للشجاعة األدبیة في القرآ

بعض  في تفصیل )~(شرع ] ١١٥ إلى ص١٠٥ص[وفي الصفحات من   
التعلیق على : في ذلك )~(ما أوجزه من النماذج التي ذكرها، وكان منهجه 

ما یستنبط منها من تذییلها بذكر أهم والمباحث اللغویة في اآلیة موضوع الدراسة، 
  .     فقهیةوأحكام لغویة، فوائد 
َّ قد عد - ر قبره بشآبیب الرحمةَّعط وب اهللا ثراه طی-بید أن شیخنا    َ

َ من جملة ما یدل على الشجاعة األدبیة لسید )١(آیات العتابالتصریح ب ْ ُ    
  .)r(البشریة 

َّأن عد هذه اآلیات الكریمة من جملة دالئل صدق الرسالة  : فیرىالباحثأما    َ
ُتبرز فیما یقع في دائرة نما إأقرب منها إلى الشجاعة األدبیة؛ إذ الشجاعة األدبیة  ُ َْ

ًاختیار المرء، أفعل أو ال أفعل، أجهر بالحق كائنا ما كان حتى لو كان في ذلك 
ْالجهر مذمتي ونقصي، أم أتخلى عن الشجاعة األدبیة فأكتم الحق َألسلم أو َأغنم،  َ ْ

 )r(على أي حال؛ انتفى أن یكون  )r( في حقه ٌ واجبِ الوحيُولما كان تبلیغ
َّ لم نعد التصریح بالواجب البالغ من جملة أدلة :ومن ثمًرا بین التبلیغ وعدمه، مخی ُ َ

ًشجاعة سید الشجعان، الكامل المكمل خلقا وخلقا  ًُ ُ َ َّ َ ُ ِ ُِّ ْ ِّ)r( . 
  :یتكون هذا البحث من مقدمة ومبحثین وخاتمة: خطة البحث

  . ث وخطته تشمل أسباب اختیار الموضوع وأهمیته، ومنهج كتابة البح:المقدمة
  : مطالبثالثة وفیه  ، تمهیدي:المبحث األول
   :مقدمات الزمة بین یدي البحث، وتشمل: المطلب األول

  :مرادفاتهاتعریف الشجاعة، وبیان نوعیها الرئیسین، مع ذكر  -
                                                             

  .   في قبول الفداء من أسرى بدر)r(كعتابه ) ١(
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 : فائدتان أضافهما الباحث في معنى الشجاعة -
  : ووسائل اكتسابها ،وثمرتها، وأهمیتها ،الشجاعةلوازم  -
  :  في میزان القرآن الكریمیةْقُّالشجاعة والت :الثانيب المطل

  : الشجاعة األدبیة في التربیة على القرآن الكریممنهج  :المطلب الثالث
 : مطلبان، وفیه من صور الشجاعة األدبیة في القصص القرآني: المبحث الثاني
  :، ویشمل الشجاعة األدبیة في الجهر بالحق:المطلب األول

 : أجمعین اهللا ورسله صلوات اهللا وسالمه علیهمشجاعة أنبیاء -
 :مؤمن آل فرعونشجاعة  -
 : آل یسشجاعة مؤمن  -
 :سحرة فرعونشجاعة  -
   :شجاعة أصحاب األخدود -

   :، ویشمل الشجاعة األدبیة في االعتراف بالذنب:المطلب الثاني
 :امرأة العزیزشجاعة  -
   :الثالثة الذین خلفواشجاعة  -

 :ج والتوصیاتوتشمل أهم النتائ: الخاتمة
 

  



دا ء ا  آما ء ا  
  

 - ١٠ -

ABSTRACT  
Building Moral Courage in the Light of Quranic Stories 

Dr. Abdalla Refaey Mohammed Ahmed  
 

The Koran has been keen to raise man through the story, 
Because the Quranic story  has a great importance in educating 
man on good morals, Perhaps for this reason we have found the 
stories of the Koran have reached nearly a quarter of the Quranic 
text. 
Therefore, I began to write this Research To emphasize some 
important points such as: The importance of Quranic stories and 
its role in building ethics, and that it is a general goal of the 
Quranic story, The indirect education through the intended story is 
the ideal method of education and moral construction, and The 
impact of moral courage in the preservation of Religion, Self, 
Money, and  Mind. 
 
The Research included examples of the Moral courage of the 
prophets, a believing man of Phar'aun's family, Phar'aun's 
Sorcerers, the wife of Al-Aziz, and others.     
The Research resulted some of  important results, For example: 

١- Belief in Allah is the source of moral courage. 
٢- The Quranic stories have a great impact on the refinement 

of the soul and raising it on good morals 
٣- Much of the origins of dogmas and ethics depend on moral 

courage 
٤- The Holy Qur'an has two methods in education on moral 

courage, one direct and the other indirect. 
٥-  The prophets and messengers of God reached the highest 

levels of moral courage. 
At the conclusion: The Researcher recommended That visual and 
audio media should be used to present Quranic stories in an 
interesting manner - especially for children - to refine their morals 
and educate them on good morals, He also urged researchers to 
focus on the study of Quranic stories and used it in Moral 
education. 
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  )متهيدي( املبحث األول
   وفيه ثالثة مطالب 

  

  : ، وتشمل مقدمات الزمة بني يدي البحث:املطلب األول
 : مرادفاتهاتعریف الشجاعة، وبیان نوعیها الرئیسین، مع ذكر : ًأوال

  

 ََا :  

َشجع"«ّمن مادة  ٌمشتق ٌمصدر   ُ ِوشدة القلب  الجرأة واإلقدام التي تدل على »"َ َْ ِ ِّ
قیل لألسد   َّمَومن ث الذي یشتد عند البأس، فالشجاع هو المقدام ؛ْند البأسع
ٌشجاع«من الحیات ٍدقیق لضرب وقیل  ،ٕلجرأته واقدامه» ْعَجْشَأ« َ  ؛ ألنه أجرؤها،»ُ

ٍلمن رغب غیره في فعل شيء: كما یقال ُشجعه على األمر« َّ َ َّ  أي أقدمه علیه، »َ
منه قیل ون، أو الذي كأن به جنون، المجنوهو  : من الرجال األشجع:قیلو

ٌشجع «اإلبل السریع نقل القوائمللخفیف من  ِ َِألنه یعتریه  أو لخفته وسرعته،» َ ْ َ
    .)١(جنون
  : من خالل العرض السابقولعل القارئ الكریم یكون قد تبین   

ٌجريء مقدام شدید القلب عند البأس؛ ال یهاب الموت وال یخشى : الشجاعأن *  ِ ٌ
ٕأورثته قوة قلبه خفة وسرعة في نجدة الملهوف واغاثة المكروب، واالنتقام الوغي،  ً ًَ ْ ُ َّ ِ ِ ِ َْ ُ

  .ِللمظلوم من ظالمه، ورد العدوان على المعتدي
َشجع"أن مادة *  ُ  الجرأة واإلقدام، :)أولها( :لمعانمعاجم العربیة رد في وردت " َ

ْوشدة القلب عند البأس ِ َْ ُ ّ تلك الشدة حركة الناتجة عن الخفة وسرعة ال: )ثانیهاو(، ِ
یشبه الجنون؛ وهذه ، أو ما الجنون :)ثالثهاو(، هما من لوازم الجرأةو والقوة،

  . المعاني كلها تجتمع في الشجاع
                                                             

مقـاییس ، ابـن فـارس، ٣/١٢٣٥ ،الـصحاح، الجوهري، ٣/١٧٨، لسان العرب ابن منظور، )١(
  .٣/٢٤٧، اللغة
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و أ إن األشجع من الرجال هو المجنون : قولهممعوقفة له لباحث ابید أن   
َ كذلك لما مدح كان لوإنه : ًقائال، ُاللیثذلك  َأَّفقد خطالذي كأن به جنون؛ 

َالشعراء أنفسهم    .  ًوال غیرهم ممن یرجون منهم نواالبالشجاعة ُّ
أنهم ربما قالوا للمجنون مـن الرجـال أو مـن  :على ما قاله اللیثالباحث ویزید   

الجنــون بوجـــه وتخالفــه مـــن تــشبه الـــشجاعة ألن ؛ »أشــجع«عنــده مــا یـــشبه الجنــون 
، معلومــة ٍشــریفةإن لــم یكــن لغایــة   ًاختیــارااإلقــدام علــى المكــاره والمهالــك إذ ؛ وجــوه

 وجرأة غیر منـضبطة بحـدود الحكمـة ، وشدة بأس، بأن كان مجرد قوة قلب؛العواقب
َّعــــد  عــــن ذلــــك فــــون فــــي التعبیــــر ط ولعلهــــم یتل،مــــن الجنــــون ًاضــــرب أو ًجنونــــاذلــــك ُ

بخــــالف الهلكــــة بــــال ثمــــن، مــــوارد ألن فاعــــل ذلــــك یــــورد نفــــسه ؛ »ًتهــــورا«سمونه یــــف
لغایــة شــریفة عظیمــة ٕع الــذي لــم یجــبن ولــم یتهــور وانمــا أقــدم علــى المهالــك؛ الــشجا

، وهــو فــي بــالقول أو الفعــل، أو دفــع أذى عــن الــنفس أو الغیــرعــن العــرض كالــذود 
ذلــك كلــه مــدرك عاقبــة مــا یقــدم علیــه، ومــوقن أنــه إن هلــك فــي ســبیل ذلــك فقــد ربــح 

وحــسبه ؛ ماوات واألرضربــه وجنــة عرضــها الــس شــرى نفــسه ابتغــاء مرضــاة إذبیعـه؛ 
َمن قتل« له بقوله )r(بشرى النبي  ُِ ْ َُدون ماله فهو َ ََ ِ ِ َ ٌشهید ُ ِ كـان إقدامـه : َّمَ ثْنِوم؛ )١(»َ
  .عاقبة شجاعته میمونةكانت ًمحمودا، و

  

ًا ََا:  

وبتتبع ؛ »الجرأة واإلقدام«على في اللغة ت أن معنى الشجاعة یدور فلقد أسل  
  . اللغوياها معنقد اصطلحوا على تعریفها بما هو قریب من نجدهم اء أقوال العلم

                                                             

، مـن حـدیث عبـداهللا ٢٤٨٠ حمـن قاتـل دون مالـه،: المظـالم، بـاب: ، كتـابصحیح البخاري )١(
  .    )(بن عمرو 
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هیئة حاصلة للقوة هي « :وقد جمع الباحث تعریفاتهم في العبارة التالیة فقال  
 على المكاره والمهالك عند ًاختیاراالمرء یقدم بها ، الغضبیة بین التهور والجبن

   .»)١(ستهانة بالموتحاجة النفس أو الغیر لذلك، مع ثبات الجأش، واال
هي «:  حین قال)~( هو ما عرفها به السعدي: لهاولعل أجمع تعریف   

الصبر والثبات واإلقدام على األمور النافع تحصیلها أو دفعها، وتكون في األفعال 
: أعنيالرئیسین، قد شمل نوعي الشجاعة  )~(؛ فتعریف الشیخ )٢(»واألقوال
      .)٣(»األخالقیة«التي یقال لها  واألدبیة ،»الجسدیة«التي یقال لها  الحربیة
 الجرأة واإلقدام مع الصبر تستلزممیدانها الفعل، وهي : )٤(فالشجاعة الحربیة  

، األهوالمالقاة  و،عند النزال، وثبات القلب، ورباطة الجأش عند مقارعة األبطال
     .  ً كما سنبینه الحقا،ومداد ذلك كله هو صدق اإلیمان

                                                             

ِّ إلــى أن االســتخفاف بــالموت ال یعــد شــجاعة فــي كــل حــال:وینبغــي اإلشــارة هنــا) ١( فــالمنتحر ، ُّ
ــأن یــسمى ًمــثال، ال یــسمى شــجاعا، بــل هــو جــدیر ب َّ ــذي هــو ؛ إذ ًجبانــا: ُ ــده الــصبر ال ــوال فق ل

  .  ٨٠، صاألخالق والسیربن حزم، ا: ینظر، مناط الشجاعة لما انتحر
: المنـاوي، ١٢٥، صالتعریفـات، الجرجاني، ٢٧، صتهذیب األخالقالجاحظ، :  في ذلكینظرو

   . ٤/١٢٩، كشاف اصطالحات الفنون، التهانوي، ٢٠٢، صالتوقیف على مهمات التعاریف
  .٥٤، ص الریاض الناضرةعبدالرحمن بن ناصر السعدي، ) ٢(
والبهیمیـة،  یة،ِعْبَّلجهادیـة، والـساى للشجاعة باعتبارات أخرى؛ كالـشجاعة ثمة تقسیمات أخرو) ٣(

، الذریعـــة إلـــى مكـــارم الــــشریعةالراغـــب األصــــفهاني، : ً مفـــصال فـــيُبَلـــْطُوغیرهـــا ممـــا ی
  ، ما بعدها   ٣٢٨ص

، ویقـال لهـا الجـسدیة ٥/٣٤ ،األعمـال الكاملـة:  فـي)~(كما هـو تعبیـر الخـضر حـسین ) ٤(
  .    كذلك
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َوالشج   من الجرأة والصبر تستلزم هي  و،ً غالبامیدانها القول: )١(َاعة األدبیةَّ
طغیان لن یجهر بالحق في وجه ألنه ؛ ما تستلزمه الشجاعة الحربیةثبات القلب و

استكمل أركان من ، إال  ما كانًكائنا َّیبدي رأیه، وما یعتقد أنه الحقو ،الباطل
علیه ما یلقاه من لوم أو ذم  ْتَنَّوَفهة؛ استعظمت نفسه ثواب اآلخرة الباقیواإلیمان؛ 

  .العاجلة الفانیةتلك أو أذى في 
  

  ادا  :  

الباحث فإن  ؛من معنى معجمي واصطالحي للشجاعةأسلفناه وفي ضوء ما   
خصوص شجاعة اإلنسان في « :بـ  - موضوع بحثنا-  الشجاعة األدبیةیعرف 
یؤمن به، غیر ملتفت لضر ینزل به، أو نفع یفوته یعتقده وبالحق الذي الجهر 

  . )٢(»بسبب شجاعته
  

آمل اا  ا :  

ٕفــي القــرآن الكــریم، وانمــا ورد » ع.ج .ش«تهــا مادوال » شــجاعة«كلمــة لــم تــرد   
    .بمعنییها السابقین، أعني الشجاعة الحربیة واألدبیةیها ما یدل عل

                                                             

یقال لها األخالقیة؛ السیما في اللغات األجنبیـة؛ فمقابلهـا فـي المعـاجم اإلنجلیزیـة والفرنـسیة و) ١(
:  وبالفرنـسیة Moral courage:؛ فیقال لهـا باإلنجلیزیـة»الشجاعة األخالقیة«واأللمانیة هو 

Le courage moralوباأللمانیة  :  Der  Moralische  Mut، العربیـة تقابـل فـي  وكلها
  . »ة األخالقیةالشجاع«

 )(حـسین   ٌوهو قریب من تعریف شیخنا العالمة إبراهیم خلیفـة، وشـیخ اإلسـالم الخـضر) ٢(
      . ٩٧، صمرجع سابق، إبراهیم خلیفة، ٥/٣٣ ،األعمال الكاملةالخضر حسین، : ینظر
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أخرى بها، والتحلي  في ُبِّغَرُت آیات كریمة  معناهافقد ورد في :)١(ما الحربیةأ  
َْأيـها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا  َيا﴿ :قوله تعالى :نحو ، من ضدهاُبِّهَرُت َ َ ُْ َُ َِ ِ َِّ َُّ َ َ ِ ُ َ َ ُّ

َزحفا فال تـولوهم األدبار ََ ْ َُ ُ ُ ُّ َ ًَ ْ اإلیمانیة  بالشجاعةفقد تضمنت اآلیة الكریمة األمر ؛ )٢(﴾َ
مع  واألبدان، للقلوب المقویة األسباب جلب في عداء، والسعيفي وجه األوالثبات 
    . )٣(بعض من بعضهم واقترب الرجال للقتال، تزاحف إذا الفرار عنالنهي 
ًيا أَيـها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثـبتوا واذْكروا الله كثيرا ﴿  :تعالىوقوله    ُِ َ ْ ُ ْ َْ ُ ُّ ََ َُ ْ َ ًُّ َ ُِ ِ ِْ َ ِ َ ََّ َ
ُلعلك َم تـفلحونَََّّ ُ َ ْ ُ اثبتوا لقتال تلك الطائفة التي تقاتلكم من الكفار، : ، أي)٤(﴾ْ

واستعملوا الصبر وحبس النفس على هذه الطاعة الكبیرة؛ فإن عاقبتها العز 
والنصر، واستعینوا على ذلك باإلكثار من ذكر اهللا تعالى لعلكم تدركون ما تطلبون 

ت واإلكثار من ذكر اهللا تعالى كلها من من االنتصار على أعدائكم؛ فالصبر والثبا
        .   )٥(أسباب النصر

َوليـربط على قـلوبكم ويـثبت به األقدام﴿  :وقوله تعالى   ََ ْ َ ْ ُ ُ َ َِِ َِ َِّ ُُ َ َْ َْ ِ الربط على ف؛ )٦(﴾ِ
یشمل شجاعة الباطن، وتثبیت األقدام یخص شجاعة  واإلقدام القلوب بالصبر

   . )٧()~(، كما قال ابن كثیر الظاهر

                                                             

ابطـة الجــأش، واإلقــدام ثبـات القلــب فـي میــدان القتــال، ور:  أعنــي:علـى المعنــى الـذي أســلفناه) ١(
  . عند مالقاة العدو، وعدم الجبن أو الفرار

       .  ١٦: األنفال سورة )٢(
  .٣/٦١٠، تیسیر الكریم الرحمنالسعدي،   )٣(
       .  ٤٥  آیة:األنفال سورة )٤(
  .٣/٦٢٢، مرجع سابق السعدي، )٥(
       .  ١١ آیة:األنفال سورة )٦(
 .٢/١٧٨، عظیمتفسیر القرآن الابن كثیر، ) ٧(
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َوال تهنوا في ابتغاء اْلقوم إن تكونوا تألمون فإنـهم يألمون كما  ﴿ :وقوله تعالى   ُ ُ ََ َ ََ ََ َْ َْ ْ ُ َّْ ِ َِ ُ َْ َ َ َُ ِ ْ ِ ِ ِ ُ ِ
ًتألمون وتـرجون من الله ما ال يـرجون وكان الله عليما حكيما ً َ َ ُِ َِ ُ َ َ ُِ َِ ُ َّ ََّ َ َ ََ ََ ْ ْ َ َّفقد ذكر اهللا ؛ )١(﴾ََْ

مة أن ما عسى أن یالقوه من آالم الحروب، تعالى المسلمین في هذه اآلیة الكری
ال ینبغي أن یكون خصومكم، : یقول لهمسبحانه َّیالقي خصومهم مثلها، فكأنه 

وهم أشیاع الباطل، أصبر على اآلالم، وأثبت في مواقف األخطار منكم، وأنتم 
وجزیل مثوبته،  من نصر اهللاوأنكم ترجون سیما الحماة الحق، والدعاة إلى الخیر، 

   .)٢(م، الغاوون المفسدونك ال یرجوه أعداؤما
  .)٣( الجسدیةلهذا النوع من الشجاعةمن اآلیات الكریمة المؤصلة غیرها و  
باألمر فقد ورد في الحث علیها جملة من اآلیات الكریمة : وأما األدبیة  

 هذا النوع من الشجاعة هو وألن ؛ وبالترهیب من ضدها تارة أخرى،الصریح تارة
لتفصیل الحدیث  فقد خصصنا المبحث الثاني من هذا البحثعنا وموضأساس 

    .عنه بمشیئة اهللا تعالى
ًمما سیأتي مفصال في المبحث الثاني  -وغیرها فمن اآلیات الكریمة السابقة  

القرآن «: ندرك أن - عند حدیثنا عن صور الشجاعة األدبیة في القرآن الكریم
ألنه ؛ دبیةالشجاعتین الحربیة واأللى الكریم قد اعتني بتربیة المؤمنین به ع

َتحمى األوطان، ویعم األمن، : الحربیةب ِّ الحق من الباطل، ُ یمیز الناس:األدبیةبوُ
   .)٤(»َّون الحق، ویرجعون إلى الصوابُیمِقُوالخطأ من الصواب، فی

                                                             

         . ١٠٤ آیة :النساء سورة )١(
   ..٥/٣٢، مرجع سابق الخضر حسین، )٢(
، ســـورة األحـــزاب، ٥٢، ســـورة التوبـــة، اآلیـــة ١٧٥ و ١٧٣ اتســـورة آل عمـــران، اآلیـــ:  قـــارن)٣(

  .٣٩اآلیة 
  .     بتصرف ٥/٣٣، صاألعمال الكاملةالخضر حسین، ) ٤(



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
 

 - ١٧ -

ت ااد :   

عنـى، والحـق أنهـا  أنهـا تعـدل الـشجاعة فـي المُّنَظـُثمة بعض األلفاظ التـي قـد ی  
   : تخالفها من وجه أو وجوه، من هذه األلفاظ

الشيء فعل القوي هو القادر على فنقیض الضعف، التي هي : القوة -١  
شدة القدرة ومعنى الشجاعة في تجتمع مع هي و )١(عون من آخردون بنفسه 
ب الشجاع یكون ثابت القلن أب امفرق بینهقد یلكن ؛  منهمافي كلالمتوفر البطش 

 على الصحابة كلهم بثبات قلبه t)(برز الصدیق مثلما « البطش؛قلیل ٕوان كان 
في كل موطن من المواطن التي تزلزل الجبال، مع وجود من هم أقوى منه من 

 یفرق منه األبطال لرباطة جأشه، ورب ةضعیف البنیشخص فرب  )٢(»الصحابة
ٍّعتل  ُ   .ضخم الجثة یفر عن أهله وحریمهُ
عـن الغـضب،  فنـاتج العبـوسوالشجاعة، أمـا فیها معنى العبوس  :البسالة -٢  

ب وجهـــه وكـــان كریـــه المنظـــر، ولعلـــه لهـــذا َّ لـــي فـــالن إذا قطـــَلسََّبـــَت: ومـــن ثـــم قـــالوا
فلمـــا یتـــوفر للباســـل مـــن  الـــشجاعةأمــا و،  األســـد باســـال لكراهـــة منظـــرهَيِّمُالمعنــى ســـ

معــت فیــه قــوة جـــسدیة قـــد اجتفكــأن الباســل  )٣(الــشدة، وتــوطین الــنفس علـــى المــوت
ه، ویتحـــامى عـــن منازلتـــه خـــشیة أن َه لقـــاءَوغـــضبیة تبـــرزه فـــي صـــورة مـــن یكـــره غیـــر

أخـص البـسالة إال أن  ؛مـن هـذا الوجـهًإذا بمكـروه لـشدته وقوتـه، فهـو شـجاع یصیبه 
تنبــئ فإنهــا أمــا الــشجاعة ، الــشدة والقــوةمعــاني البــسالة تجمــع ألن «مــن الــشجاعة؛ 

 أوبنیــــان صــــاحب ذلــــك القلــــب  كــــان ًام المكــــاره  قویــــاعــــن جــــرأة القلــــب علــــى اقتحــــ
   .)٤(»ضعیفا

                                                             

         .  ١٢/١٣٦ )ي. و. ق( ، لسان العرب ابن منظور، )١(
       . ٥٠٠، صالفروسیةابن القیم،  )٢(
       .٢/٣٣)  ل. س. ب( ، لسان العرب ابن منظور، )٣(
  . ٩٩، صالفروق اللغویةالعسكري، ) ٤(



دا ء ا  آما ء ا  
  

 - ١٨ -

فیهـا معنـى الـشجاعة؛ لجـامع قـوة القلـب واإلقـدام علـى المكـاره فــي  :الجـرأة -٣  
ٕأن ثمـــة فـــرق دقیـــق بـــین إقـــدام الجـــريء واقـــدام بیـــد  .)١(ماالمقـــدهـــو جريء ٍكـــل؛ فـــال

إلقــدام أم لــم یتبــین؛ تبــین عاقبــة ذلــك اســواء  علــى المكــارهفــالجريء یقــدم «الــشجاع؛ 
أمــا الــشجاعة ففیهــا  )٢(»قلــة الالمبــاالة وعــدم النظــر فــي العواقــب ففیهــا شــيء مــن 

إدراك عاقبــة األمـــر، ومـــا ینــتج عنـــه مـــن ألــم نفـــسي أو مـــادي، لكــن صـــبر الـــشجاع 
وحسن ظنه بالفوز بإحدى الحسنیین یجعله یـستعذب هـذا األلـم المتوقـع ویثبـت حـین 

َالشجاعة صبر ساعة ن غیره، ومن ثم قیل ُیجبیفر األبطال، ویشجع حین  َ َّ.     
 التي فیها معنى الذهاب »ل. ط. ب«مشتقة من مادة  :البطولة -٤  

ُبطل : والضیاع، یقال الشيء أي ذهب، وأبطلت الشيء جعلته باطال، ومنه سمي َ
غیره، ویجعلها شجاعة ًالشجاع بطال؛ ألنه یبطل العظائم بسیفه، أو ألنه یبطل 

فكل بطل شجاع ولیس ؛ من الشجاعةتكون البطولة أعم : ، وعلیه)٣( العدمبمنزلة
لمثل واللغوي الشرعي االستعمال أن ثمة فرق بین ًشجاع بطال؛ مع مراعاة كل 

عتل ذي كل على  »بطل«ال مانع لغة من إطالق هذا المصطلح إذ هذه المعاني؛ 
قصر استعمال هذا اللفظ  بعید عن الخلق والمروءة والدین، أما الشرع فإنه ی،بطش

تي لذلك أعلى نوع خاص من الشجاعة والقوة في إیصال حق أو دفع ظلم، وسی
  .  مزید بیان في السطور التالیة

  : معنى الشجاعةا الباحث في میضیفهفائدتان 
ومعهود االستعمال اللغوي العام بین المدلول الشجاعة الجسدیة  :األولىالفائدة 
  : القرآني

                                                             

     .٣/١٢٧) أ.ر.ج(، لسان العرب ابن منظور، )١(
  .   ٢٣٧ ،الروحابن القیم، ) ٢(
  ٢/١٠٤ ) ل. ط. ب(، لسان العرب ابن منظور، )٣(



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
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العام اللغوي فرق بین الشجاعة الجسدیة بمفهومها  ثمة  أنُیرى الباحث  
إنه إذ كانت  ف؛بین الرجولة والذكورةالفرق یشبهه الباحث بومفهومها القرآني، 

بمعناها  -كذا الشجاعة الجسدیة فالذكورة صفة جسدیة، والرجولة صفة أخالقیة، 
یم األخالق، الذكر ضخم الجثة عدفي  یمكن أن تجدها متوفرة - العاماللغوي 

المؤمن الكامل في ممن یستخدمها في الضر واإلیذاء ونشر الباطل، كما تجدها 
؛ فهي بهذا المعنى األذىاإلیمان الذي یستخدمها في نصر الحق، ودفع الظلم و

  . مؤمن وغیره، وتستعمل في الخیر والشرالتوجد عند 
البأس في الشدة وفإنها تعني خصوص : يالقرآنمعهود االستعمال  أما في  

تصدق إال على كل ٕإیصال خیر أو دفع شر، أو إحقاق حق وابطال باطل؛ فال 
َمن اْلمؤمنين رجاٌل ﴿ :  سبحانهعناهم اهللا تعالى بقولهرجل من المؤمنین الذین  ِ َ ُ َِ ِ ِْ

ُصدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنـهم من قضى نحبه ومنـهم من يـنتظر  ِ َِ ُ ْ ْ َ َْ ْ َْ َ َ َْ َ ْ َْ ُْ َُ َ َ ُ ََ َ ُِ َ ِ َ ُوما بدلوا ََّ ََّ َ َ
ًتـبديال ِ ْ  أجسادهم، نجدهم یصدق فیهم وألن شجاعة أخالقهم حاكمة على قوة، )١(﴾َ

رعة إنما الشدید الذي یملك نفسه عند «: )r(قول المصطفى  َلیس الشدید بالصُّ ْ ُ ُِ ِ َِّ ُِ َ ََ َْ َُ ْ َّ ََّ ََِّ ِ َ
ِالغضب َ َ تهم شجاعتعد هم الذین ومن على صفتهم فأولئك الرجال وحدهم ؛ )٢(»ْ

 ألنها كانت في جانب الحق، بینما كانت ؛فضیلة في معهود االستعمال القرآني
  .  على غیرهم ممن استعملها في الشرًوباال
  وشجاعة عمرو t)(شجاعة علي نحو الفرق بین ننا  إدراك  یمكن:علیهو  

 فضیلة، وفي حق ابن عبد ود مذمة t)(فهي في حق علي ؛ ً مثالبن عبد ود
  .  ةصیونق

                                                             

  .     ٢٣ آیة :النور سورة )١(
ح ،       )t(الحذر من الغـضب، عـن أبـي هریـرة : األدب، باب: ، كتابصحیح البخاري) ٢(

٦١١٤  .  



دا ء ا  آما ء ا  
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ومعهود االستعمال  العاماللغوي بین المدلول الشجاعة األدبیة : الثانیةائدة الف
  : القرآني
اللغوي بمفهومها األدبیة  أن ثمة فرق بین الشجاعة - كذلك –یرى الباحث   

تشمل  :العاماللغوي معناها  فهي في؛ العام، وخصوص معناها في القرآن الكریم
ًصوابا، حتى لو كان ذلك المعتقد باطال أو ًحقا مطلق الجهر بما یعتقده اإلنسان  ًُ ََ ْ ُ

فیها شجاعة الكافر في تصریحه  ُلِخْدُوهذا المعنى یواقع األمر؛ وحقیقة الفي 
 فذلك الكافر  – على خطئه في ذلك -  بالكفر ومنافحته دون كفره بقول أو فعل

قا من كانت لدیه شجاعة أدبیة جعلته یجهر برأیه وما یعتقده ح مقارنة بالمنافق
بالكفر؛ التصریح عن وأسكته أما المنافق فقد أسكنه جبنه وخوفه  وجهة نظره هو،

 على التحلي ُهُزِّفَحُما یكفل له قد ًفأخفاه وأظهر اإلسالم نفاقا؛ مع أن القرآن 
ِال إكراه في الدين ﴿ : حین قال سبحانه،الشجاعة األدبیة؛ لیكون ظاهره كباطنهب ِّ ِ َ َ ْ ِ َ

َقد تـبـين ال َّ َََ ِّرشد من اْلغيْ َ َ ِ ُ ْ ُّ﴾)١( .  
جهر تخص فإنها : القرآنياالستعمال معهود الشجاعة األدبیة في أما   

؛ ًوالذود عنه كائنا ما كان، الذي هو حق في الواقع وحقیقة األمر، اإلنسان بالحق
    .فیكون الحق دثارها، ومكارم األخالق رداؤها

 الباطل أو منافحته عنه الجهر بما یعتقده الشخص مننعد  یمكن أن :وعلیه  
 - الذي هو حق في الواقع وحقیقة األمر -والجهر بالحق ، وقاحةبقول أو فعل 

عن النفس أو والمنافحة دونه، وتحصیل الخیر والنفع العام، ودفع الضرر واألذى 
  .   في االستعمال القرآنيالشجاعة األدبیةهو عین الغیر 
   :ها، ووسائل اكتسابهاثمرتو، أهمیتهاولوازم الشجاعة، : ثانیا
الصبر، والحلم، وعدم الطیش، والشهامة، «: فقد عدوا منها: هاأما لوازم  

    .)٢(»والكرم، والنجدة، ومجاهدة النفس، وكظم الغیظ

                                                             

  .     ٢٥٦ آیة :البقرة سورة )١(
  .   ، بتصرف١٨، صتهذیب األخالقابن مسكویه، ) ٢(


