بسمميحرلا نمحرلا هللا 
حبث مقدم للمشاركة يف ادلؤمتر العادلي السادس للدراسات القرآنية وتدبر القرآن يف أورواب:
"منهج القرآن يف بناء اإلنسان"
بعنوان:
ىدي القرآن يف بناء الشخصية اإلجيابية  -من خالل ىداايت سورة النساء
د .عائشة علي اإلماـ ،جامعة إفريقيا العادلية ،كلية القرآف الكرًن ،قسم التفسري
د.ىالو ىاشم أبوزيد ،جامعة إفريقيا العادلية ،كلية القرآف الكرًن ،قسم التفسري
مستخلص البحث
ًبٌ تلخيص مشكلة البحث يف السؤاؿ :ما ىو ىدي القرآن يف بناء الشخصية اإلجيابية .

كتناكؿ ادلبحث األكؿ التعريف ابلشخصية اإلجيابية ،كمفهوـ ىداايت القرآف ٍ ،بٌ سبت يف ادلبحث الثاين
دراسة بناء الشخصية اإلجيابية من خبلؿ ىداايت القرآف يف سورة النساء ،مع زلاكلة تسليط الضوء على
ما يفيد ادلسلمني يف الغرب.

تكصل البحث إىل أف الوقوؼ على معاين القرآف كتدبرىا كربطها ابلواقع يوصل إىل ىداايت
قرآنية تيفيد يف بناء الشخصية اإلجيابية  ،كأف اتباع ىدم القرآف لو دكر مهم ككبري يف التنشئة السوية

للمسلم كتقوميو ،كتقوية شخصيتو كاتزاهنا .ك تكصل البحث أيضان إىل أف سورة النساء اشتملت على
ىداايت عظيمة  ،تؤدم إىل بناء الشخصية ذات السلوؾ السوم اإلجيايب .

كتبني من خبلؿ البحث أ ٌف معرةؼىدم القرآف يف بناء الشخصية اإلجيابية يفيد يف إدراؾ كجوه
ٌ
من إعجاز القرآف كحكمتو يف معاجلة قضااي البشرية ،كتربية األنفس ،ك كذلك معني ادلربني على الوصوؿ
إىل عوامل البناء السليم للفرد كاجملتمع ،كعلى كضع األسس السليمة  ،األصيلة كادلعاصرة يف الرتبية من
خبلؿ ىدم القرآف الكرًن.
كأشبرت الدراسة التطبيقية على سورة النساء؛ يف الكشف عن بعض اذلداايت ادلتعلقة ببناء
نفسها ،كأسرهتا ك رلتمعها ،كبناء
الشخصية اإلجيابية  ،كحسن إعدادىا لتعمل على ترقية كإسعاد
الشخصية ادلسلمة على أسس الرضبة اإلنسانية  ،كربقيق تقول هللا تعاىل كمراقبتو يف السر كالعلن ،كغري
ذلك من اذلداايت اليت جاءت هبا السورة الكرمية ،كاليت ذكرت يف منت ىذا البحث.
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مقدمة
صل كسلم كابرؾ على نبينا دمحم كعلى
احلمد هلل رب العادلني ،الرضبن الرحيم ،اللهم ًٌ

آلو كصحبو أصبعني  .أما بعد؛ يندرج ىذا البحث ربت زلور

جوانب بناء اإلنسان يف القرآن

الكرمي ،احملور الثاين من زلاكر ادلؤسبر ،الذم تنظمو األكادميية األكركبية للدراسات القرآنية؛

كالذم يشمل من ضمن أىدافو التعريف دبنهج القرآف يف بناء اإلنساف ،ككيفية بناء القرآف
للشخصية ادلسلمة النافعة ادلتفاعلة إجياابن مع غريىا كمع الكوف إلعمار األرض.
كجاء ىذا البحث ليتفق مع ىذه األىداؼ كيبحث يف
الشخصية ادلسلمة اإلجيابية،

منهج القرآف الكرًن؛ يف بناء

حىت تصبح واقعاً معيشاً حيقق السعادة

يف حياة األفراد

داايت رشيدة
كاجملتمعات ،فقد عاجل القرآن الكرمي قضية بناء الشخصية اإلنسانية بو
عظيمة مبا ال ترقى إليو أيةُ حضارات أومناىج أو نظرايت أخرى ؛ قاؿ تعاىل( :إً َّنف ىى ىذا
الٍ يق ٍرآ ىف يػى ٍه ًدم لًلَّنًيت ًىي أىقٍػو يـ) اإلسراء.9 :
ى ى
تتمثل أمهية ىذا البحث يف أنو يتعلق ببناء اإلنساف كىو ادلكوف الرئيس للمجتمع ،كابستنباط
كإبراز ىداايت قرآنية يتضح من خبلذلا منهج القرآف يف بناء الشخصية اإلجيابية من خالل ىداايت

سورة النساء  ،ىذه السورة اليت تعىن بتنظيم اجملتمع ،ك تعزز مبادئ الرضبة اإلنسانية اليت ينبغي أف
يسري عليها الناس يف معامبلهتم  ،كما أهنا تقرر كحدة أصل اخللق كـا جيب القياـ بو ذباه
اؿعبلقات اإلنسانية من التعاكف ،كالفضل ،كاإلحساف.
ويهدف ىذا البحث إىل :التعريف ابلشخصية اإلجيابية كدبفهوـ اذلداايت القرآنية ،ك الوقوؼ على
الوداايت اؿقرآنية اخلاصة ببناء الشخصية اإلجيابية من خبلؿ بعض آايت كموضوعات سورة النساء.

ادلبحث األول
التعريف ابلشخصية اإلجيابية وابذلداايت القرآنية
الشخصية اإلجيابية ىي  :الشخصية اليت لديها صفات متوازنة يقبلها اجملتمع كيتقبلها اآلخركف،
كربسن من عملها ،انجحة يف
كىي شخصية ـ رنة ،متزنة ،تتقبل النقد ،كتقوـ بواجبها على أكمل كجو ٌ ،
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أمور كثرية ،كذبذب األصدقاء كىي مقنعة يف حديثها كزلبوبة  . 1كالشخصية اإلجيابية ىي الشخصية
ادلؤمنة الصاحلة ،ادلصلحة لذاهتا كدلن حوذلا ك اليت ربب اخلري لآلخرين كما أكصى بذلك النيب صلى هللا
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هللا تعاىل ،كزلبوبة ؿلعادلني ؛ ألف صاحبها فعاؿ يف رلتمعو ،قاؿ تعاىل{ :كًمٍنػهم سابًق ًاب ٍخليػر ً
ات} [فاطر:
ٌ
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كاذلداايت القرآنية ىي ( :الداللة ادلبينة إلرشادات القرآف الكرًن اليت توصل لكل خري كسبنع

من كل شر) ،3فهي كل ما يستفاد من اآلية القرآنية الكرمية أبم نوع من أنواع الداللة ادلعتربة سواء دلت
إبتداء أكجبمعها مع غريىا من النصوصٍ ،ب توظيف كل ما يستفاد من اآلية القرآنية الكرمية يف إرشادات
ذات آاثر إميانية عملية ،تسهم يف إسعاد الفرد كاجملتمع يف اؿدنيا كاآلخرة.
كيي ُّب
عد االىتداء إىل األصوب  ،كاألكمل ،كاألفضل يف بناء اإلنساف ،من أىم ما تسعى اجملتمعات
لتحقيقو ،كالوصوؿ إليو ،كعلى رأس ما يوصل إىل ذلك االىتداء هبداايت القرآف الكرًن؛ لرابنية مصدرىا،
كدلواكبتها لكل حاؿ ك صبلحيتها لكل زماف كمكاف إىل قياـ الساعة .كمن أيكىل مقاصد القرآف الكرًن أف
يهدم الناس لليت ىي أقوـ قاؿ تعاىل( :إً َّنف ىى ىذا الٍ يق ٍرآ ىف يػى ٍه ًدم لًلَّنًيت ًى ىي أىقٍػ ىويـ) اإلسراء_ 9:أى ًم الطَّن ًري ىقةي الَّنًيت
ً
ب  ، _4كتغيري حاؿ الناس إىل األفضل دبا قق ذلم السعادة يف دينهم كدنياىم
ىس ُّبد ىكأ ٍىع ىد يؿ ىكأ ٍ
ىص ىو ي
ى ىي أ ى

كأخراىم ،هبداايت ربمل كل ما مد من الصفات اليت اتصف هبا القرآف؛ فهي نور ،كىدل ،كشفاء،
ً
ك يمبى ىارهؾ} ص ٢٩ :؛ فهي ربمل الربكة يف صبيع ما تنزؿ عليو
اب أىنٍػىزلٍنىاهي إًلىٍي ى
كرضبة ،كبركة ،قاؿ تعاىل{ :كتى ه
يف نواحي احلياة اإلنسانية ،كىي اذلداايت ادلنشودة ،ادلرجوة يف اإلصبلح؛ أل ٌف مصدرىا كبلـ رب العادلني،
اخلالق ذلذه البشرية سبحانو ،كالذم يعلم ما يكوف بو صبلح خلقو ،قاؿ تعاىل{ :أىىال يػى ٍعلى يم ىم ٍن ىخلى ىق ىكيى ىو
ً
اخلىبًريي} ادللك ، ١٤ :ككما ذكر القرآف على لساف إبراىيم عليو السبلـ{ :الَّن ًذم ىخلى ىق ًِن فىػ يه ىو
يف ٍ
اللَّنط ي
يػى ٍه ًدي ًن} الشعراء . ٧٨ :كبتنزيل ،كتفعيل  5اذلداايت القرآنية يف بناء الشخصية اإلجيابية _ يف ضوء اذلدم
ادلنزؿ من عند العليم اخلبري سبحانو_ يتحقق إسعاد اإلنسانية صبيعها.
 1ينظر الشخصية اإلجيابية ،نورة السماعيلhttp://www.al- ،
jazirah.com/2016/20160710/bo10.htm
 2صحيح البخارم)12 /1( 13 ،
 3اذلداايت القرآنية دراسة أتصيلية ،طو عابدين ،يسن قارم ،فخر الدين علي ،مكتبة ادلتنيبء1438،ق.)41/1( ، ،
 4أضواء البياف يف إيضاح القرآف ابلقرآف ()17 /3
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ادلبحث الثاين
بناء الشخصية اإلجيابية من خالل ىداايت القرآن يف سورة النساء
يقوـ بناء الشخصية اإلجيابية على أسس كمبادئ عديدة ،كقد تناكلت سورة النساء عددان كثريان
من ىذه األسس اذلداايت الكلية يف بناء الشخصية اإلجيابية  ،كمنها :
 -1الصدق والنزاىة وجتنب النفاق (: )honesty
كيتم التوصل إىل
تتميز الشخصية اإلجيابية ابلصدؽ ،كعدـ النفاؽ ،مع النفس ،كمع اآلخرين،
ٌ

ىذه الصفات اإلجيابية إذا ًبٌ بناء الشخصية على أساس مراقبة هللا كحده سبحانو كتعاىل ،كىذا ما جاء

يف أبرز اذلداايت الكلية اليت دعت ذلا سورة النساء  ،كىو ربقيق تقول هللا ،كمراقبتو ،كيف ذلك يقوؿ
الرازم( :كلى َّنما ىكانى ً ً ً
يف ىشاقَّنةن ىعلىى النُّبػ يف ً
ورةى ًابلٍعًلَّن ًة
وس لًثً ىقلً ىها ىعلىى ال ًطٌبى ًاع ،ىال ىجىرىـ افٍػتىػتى ىح ُّب
ٍ
ت ىىذه التَّن ىكال ي
الس ى
ى
َّن ً
ىجلًها ىًجيب ضبىٍل ىى ًذهً التَّن ىكالً ً
ب الَّن ًذم ىخلى ىقنىا ك ًٍ
اإللىًو الَّن ًذم أ ٍىك ىج ىد ىان ،فىلً ىه ىذا
يف الشَّناقَّنًة ،ىكًى ىي تىػ ٍق ىول َّن
الر ًٌ
ى
ال ًيت أل ٍ ى ي ي
النَّناس اتػَّن يقوا ىربَّن يك يم الَّن ًذم ىخلى ىق يك ٍم))  ، 1كيؤكد ذلك ختاـ عديد من آايت السورة الكرمية
قاؿ ( :ىاي أىيػُّب ىها ي
[النساء { ،]1 :ىكىك ىفى ًاب َّنَّللً ىح ًسيبنا } [النساء، ]6 :
اَّللى ىكا ىف ىعلىٍي يك ٍم ىرقًيبنا }
كما يف قولو تعاىل{ :إً َّنف َّن
اَّلل علً ً
ً
يدا } [النساء{ ، ]9 :ك ًصيَّنةن ًمن َّنً
يم } [النساء{ ، ]12 :إً َّنف
{فىػ ٍليىػتَّنػ يقوا َّن
اَّللى ىكلٍيىػ يقوليوا قىػ ٍونال ىسد ن
يم ىحل ه
اَّلل ىك َّني ى ه
ى
ى
ً
ً
يما } [النساء .]24 :تفتقد اجملتمعات اليوـ عامل تقول هللا كمراقبتو سبحانو؛ حيث
َّن
يما ىحك ن
اَّللى ىكا ىف ىعل ن

خوؼ
درجت العادة على كضع قوانني ؿتنظيم اجملتمع ،ككضع عقوابت دلن خيالفها؛ فيتبع الناس القوانني ان

من اؿعقوابت ،كليس بدافع تقول هللا تعاىل  ،كعلى إثر انعداـ تقول هللا كمراقبتو يقوـ العدكاف كاالعتداء
على األمواؿ كاألنفس  .فتعمل سورة النساء على تعزيز ادلراقبة الذاتية ،كقد تضمنت اؿسورة الكرمية أكثر
من أربعني امسا هلل تعاىل كصفة؛ لتعريف الناس خبالقهم ليحبوه كيتقوه سبحانو كتعاىل

كيراقبوه يف السر

كالعلن.
 -2احرتام العالقات اإلنسانية ،والرمحة ابلبشرية كافة ،والتواضع وعدم التمييز والنظر إىل الناس
ابعتبار وحدة أصل البشرية: )unit of origin and proportions ( ،

(ينظر رلمل اللغة البن فارس (ص )723 :كمقاييس اللغة (  . ))511 /4كتفعيل اذلداايت القرآنية أم توظيفها
كإعماذلا كجعلها فاعلة يف ربقيق السعادة لئلنسانية.
 1تفسري الرازم = مفاتيح الغيب أك التفسري الكبري ()475 /9
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هتدم سورة النساء إىل التواضع كلني اجلانب الرضبة ابلناس من منطلق كحدة أصل خلقتهم ،
كإىل منهجية للتعامل مع اآلخرين تيبىن على تقول هللا يف العبلقات (فليتقوا هللا)  ،للمحافظة على كياف
اح ىدةو
سكً
ً
األسر كاجملتمعات .كقد ذكرت اؿتقول كاألصل الواحد يف قولو تعاىل( :الذم خلقكم م ٍن نػى ٍف و ى
اَّللى ىكا ىف
ىك ىخلى ىق ًمٍنػ ىها ىزٍك ىج ىها ىكبى َّن
اَّللى الَّن ًذم تى ىساءىليو ىف بًًو ىكاأل ٍىر ىح ىاـ إً َّنف َّن
ث ًمٍنػ يه ىما ًر ىجاال ىكثً نريا ىكنً ىساءن ىكاتػَّن يقوا َّن
ىعلىٍي يك ٍم ىرقًيبنا) [النساء  ، ]1 :كهتدم السورة إىل االمتثاؿ ألمر هللا يف شؤكف التواصل كالرتاحم بني العباد عن
تواد كتعاطف ،كتعزيز ترابط اجملتمع كادلسؤكلية اجلماعية فيو .كالبعد عن التشاحن كالتباغض ،الذم كضعو
النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف قولو ( :إً َّنف ًد ىماءى يك ٍم ىكأ ٍىم ىوالى يك ٍم ىعلىٍي يك ٍم ىحىر هاـ ىك يح ٍرىم ًة يػى ٍوًم يك ٍم ىى ىذا ًيف ىش ٍه ًريك ٍم ىى ىذا ًيف بػىلى ًد يك ٍم ىى ىذا،
اجل ً
اجل ً
اىلًيَّن ًة ىٍربت قى ىدمي موضوعه ،كًدماء ٍ ً ً ً
وً
ً
اىلًيَّن ًة
اجلىاىليَّنة ىم ٍو ي
ض ى
وعةه ... ،ىكًرىاب ٍى
أىىال إ َّنف يك َّنل ىش ٍيء م ٍن أ ٍىم ًر ٍى
ى ى َّن ى ٍ ي ى ى ي
اَّللى ًيف النًٌ ىس ًاء).1
ضوعه ... ،اتػَّن يقوا َّن
ىم ٍو ي
كيف إطار بسط الرضبة اإلنسانية  ،تيبني السورة مدل عظم رضبة اخلالق جل كعبل بعباده؛ لتتجلى
اَّللً بٍ ًن
يف نفوس العباد معاين الرضبة العامة كاخلاصة بوضوح ح يسريكا عليها يف معامبلهتم ،ىع ٍن ىعٍب ًد َّن
مسع و
اؿ( :إً َّنف ًيف سورةً النًٌس ًاء ًخلمس آاي و
ت ىما يىسُّبرًين أ َّن ً
ِل ًهبىا ُّب
الدنٍػيىا ىكىما فً ىيها ( :إً َّنف
اَّللي ىعٍنوي ،قى ى
ود ىر ًض ىي َّن
ى ٍي
ي ى ى ىٍ ى ى
ي
ىف ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
يما) [النساء( ، ]40 :إً ٍف ىٍذبتىنبيوا
اَّللى ىال يىظٍل يم مثٍػ ىق ى
َّن
اؿ ىذ َّنرةو ىكإً ٍف تى ي
ك ىح ىسنىةن يي ى
ضاع ٍف ىها ىكيػي ٍؤت م ٍن لى يدنٍوي أ ٍ
ىجنرا ىعظ ن
اَّللى ىال يػى ٍغ ًف ير أى ٍف
ىكبىائًىر ىما تػيٍنػ ىه ٍو ىف ىعٍنوي ني ىك ًٌف ٍر ىعٍن يك ٍم ىسيًٌئىاتً يك ٍم ىكني ٍد ًخ ٍل يك ٍم يم ٍد ىخ نبل ىك ًرمينا) [النساء( ،]31 :إً َّنف َّن
ً
ً
استىػ ٍغ ىف يركا
ك لً ىم ٍن يى ىشاءي) [النساء ( ،]48 :ىكلى ٍو أىن يػَّنه ٍم إً ٍذ ظىلى يموا أىنٍػ يف ىس يه ٍم ىجاءي ى
يي ٍشىرىؾ بًًو ىكيػى ٍغف ير ىما يدك ىف ىذل ى
كؾ فى ٍ
ً
اَّللى ىًجي ًد
الر يس ي
يما) ( ،ىكىم ٍن يػى ٍع ىم ٍل يسوءنا أ ٍىك يىظٍلً ٍم نػى ٍف ىسوي يٍبَّن يى ٍستىػ ٍغ ًف ًر َّن
وؿ لىىو ىج يدكا َّن
َّن
استىػ ٍغ ىفىر ىذلييم َّن
اَّللى ىك ٍ
اَّللى تىػ َّنو نااب ىرح ن
اَّلل ىغ يف ً
يما) [النساء .2 ) ]110 :ك(قاؿ ابن عباس :شباين آايت نزلت يف سورة النساء ىي خري ذلذه
ورا ىرح ن
َّنى ن
َّن ً
ً
األمة شلا طلعت عليو الشمس كغربت أكالىن (ي ًريد ً
ين ًمن قىػٍبلً يك ٍم
اَّللي لييػبىػًٌ ى
ٌ ي ي ٌ
ني لى يك ٍم ىكيػى ٍهديى يك ٍم يسنى ىن الذ ى
كيػتوب علىي يكم ك ً
يد الَّن ًذين يػتَّنبًعو ىف الشَّنهو ً
ً
ات
اَّللي ييًر ي
يم (  ))26كالثانية ( ىك ٌ
ى ىي ى ى ٍ ٍ ى ٌ
وب ىعلىٍي يك ٍم ىكييًر ي ى ى ي
يد أىف يػىتي ى
يم ىحك ه
اَّللي ىعل ه
ىى
ً
ً
ً
ً ً
ضعًي نفا ( ٍ ))28ب ذكر
يما (  ))27كالثالثة (ييًر ي
نسا يف ى
اَّللي أىف يخيىٌف ى
يد ٌ
أىف ىسبيليواٍ ىمٍيبلن ىعظ ن
ف ىعن يك ٍم ىك يخل ىق اإل ى
قببل يف حديث ابن مسعود) .3
اخلمس آايت اليت ذكرت ن

 1سنن أيب داكد ()185 /2
 2شعب اإلمياف ،البيهقي ، ،يف ذكر السبع الطواؿ يف فصل يف فضائل السور كاآلايت  ،2202كاحلاكم يف ادلستدرؾ،
ً
اب التَّنػ ٍف ًس ًري تىػ ٍف ًس يري يس ىورةً النًٌ ىس ًاء ( 3194كقاؿ ىذا إسناد صحيح ككافقو الذىيب (التلخيص  ، )3194كقاؿ عنو
كتى ي
اذليثمي :رجالو رجاؿ الصحيح)
 3مصاعد النظر لئلشراؼ على مقاصد السور ()89 /2
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 -3االعتناء ابلروابط االجتماعية ( ،التكافل االجتماعى  ، ) social solidarityومواصلة
األقارب واألرحام (  ) kinship tiesابدلال وادلعاملة احلسنة ،وجتنب الفرقة ،ويدخل يف ذلك
بر الوالدين :

دلا كانت اجملتمعات تعاين من اؿقسوة ك اؿغلظة يف اجلاىلية عند نزكؿ سورة النساء ،ككانت
ً ً ًً
السورةً
احلاجة ملحة إىل تعزيز مفاىيم الرضبة كالوحدة كنبذ الفرقة كاالختبلؼ  ،ك (نػىبَّنوى تىػ ىع ىاىل يف أ َّنىكؿ ىىذه ُّب ى
ً ً
ف كعدـ ًاالختً ىبل ً
ث ىعلىى التػَّنوافي ًق كالتػَّنو ًٌاد كالتػَّنعاطي ً
ىص ًل ،كتىػ ىفُّبرًع الٍ ىعاًىا ًٍ
اإلنٍ ىس ًً
ؼ) . 1
اينٌ ًمٍنوي لًيى يح َّن
ٍ
ى ى ى ى ى
ىعلىى إجيىاد ٍاأل ٍ ى

كمن مسات اجملتمعات ادلفككة انعداـ مفاىيم الرتاحم كالتعاكف ،كالتسامح

 forgivenessفتعمل

السورة على ترسيخ مفاىيم الفضل ،كاإلحساف للمجتمع عامة ،كلذ كم القرىب خاصة؛ قاؿ تعاىل( :كاتقوا
هللا الذم تساءلوف بو كاألرحاـ)

(كإذا حضر القسمة أكلو القرىب كاليتامى كادلساكني فارزقوىم منو)

(كاعبدكا هللا كال تشركوا بو شيئا كابلوالدين إحساان) (يوصيكم هللا يف أكالدكم) فتهدم السورة إىل تقوية
الركابط االجتماعية يف األسرة الواحدة،

كيف اجملتمع عامة  ،كتؤكد على أكاصر األخوة  ،كالتكاتف

اجملتمعي ،كشلا يفيده أضافت أمواؿ اليتامى إىل األكصياء يف قولو تعاىل( :كال تؤتوا السفهاء أموالكم)
لتوكيد مفهوـ كحدة اجملتمع من خبلؿ رعاية األيتاـ ال يقصر كحفظ أمواذلم من قبل أقارهبم كأرحامهم.
كهتدم السورة إىل النظر بعني الرضبة إىل خلق هللا ،خاصة األرحاـ منهم ،كأف ذلك من صميم كحقيقة
ً ً
ني) [األنبياء، ]107 :
تقول هللا ،كىو اذلدؼ الشامل من اإلسبلـ :قاؿ تعاىل ( ىكىما أ ٍىر ىس ٍلنى ى
اؾ إًَّنال ىر ٍضبىةن ل ٍل ىعالىم ى
كيف احلديث (الراضبوف يرضبهم الرضبن ،ارضبوا أىل األرض يرضبكم أىل السماء ،كالرحم شجنة من
الرضبن ،من كصلها ،كصلتو ،كمن قطعها ،بتتو).2
دلا كاف ربقيق التواصل كاالجتماع من األمور اليت قد تشق على النفس أحياف ،ك ينفق فيها
ابخلري كاألجر العظيم  ،كيف
ادلاؿ ،كالوقت ،كاجلهد البدين ،جعلها هللا تكاليف شرعية جيازم عليها
ط لىو ًيف ًرٍزقً ًو ،أىك يػٍنس ى لىو ًيف أىثىًرهً ،فىػ ٍلي ً
ص ٍل ىرًضبىوي)  ،3فنجد أف السورة هتدم إىل
ٍ ي ى ي
احلديث ( ىم ٍن ىسَّنرهي أى ٍف يػيٍب ىس ى ي
ى
ما بو تتحقق مصاحل العباد يف التواصل كاالجتماع ،حيث ال رلاؿ لسعادة الفرد كاجملتمع يف ظل التفرؽ
كاذلجر كالشتات.

 1البحر احمليط يف التفسري ،أبو حياف ()492 /3
َّنيءي الٍ يم ٍلتى ًز يؽ.
 2مسند أضبد سلرجا  ، 6494كالش ٍ
ُّبجنىةي الش ٍ
3
ط ًيف ً
الرٍزًؽ 2067
ىح َّن
صحيح البخارم ىاب ي
ب ىم ٍن أ ى
ب البى ٍس ى ٌ
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 -4االحسان ايل اليتام ى  ، charity to orphansوجرب اخلواطر ادلكس ورة
 ، reparation of broken thoughtsوالعناية ابحلقوق اإلنسانية ،ونبذ االعتداء :
يث ًابلطَّنيًٌ ً
ب ىكىال ىأتٍ يكليوا أ ٍىم ىوا ىذليٍم إً ىىل أ ٍىم ىوالً يك ٍم}
قاؿ تعاىل { ىكآتيوا الٍيىػتى ىامى أ ٍىم ىوا ىذليٍم ىكىال تىػتىػبى َّندليوا ٍ
اخلىبً ى
ً
ً ً
ً
ً ً
اح
[النساء { ، ]2 :ىكإ ٍف خ ٍفتي ٍم أَّنىال تػي ٍقسطيوا يف الٍيىػتى ىامى } [النساء { ، ]3 :ىكابٍػتىػليوا الٍيىػتى ىامى ىح َّن إذىا بػىلىغيوا النٌ ىك ى
ً
وىا إً ٍسىرافنا ىكبً ىد نارا أى ٍف يى ٍكبىػ يركا } [النساء{ ، ]6 :إً َّنف
فىًإ ٍف آنى ٍستي ٍم مٍنػ يه ٍم ير ٍش ندا فى ٍادفىػعيوا إًلىٍي ًه ٍم أ ٍىم ىوا ىذليٍم ىكىال ىأتٍ يكلي ى
ًً
َّن ً
صلى ٍو ىف ىسعً نريا } [النساء { ، ]10 :ىكإًذىا
ين ىَيٍ يكليو ىف أ ٍىم ىو ىاؿ الٍيىػتى ىامى ظيٍل نما إًَّنىا ىَيٍ يكليو ىف ًيف بيطيوهن ٍم ىان نرا ىك ىسيى ٍ
الذ ى
حضر الٍ ًقسمةى أيكليو الٍ يقرىب كالٍيػتىامى كالٍمساكًني فىارزقي ً
كع َّند
وى ٍم مٍنوي ىكقيوليوا ىذليٍم قىػ ٍونال ىم ٍع يركفنا} [النساء ، ]8 :ى
ٍى ى ى ى ى ى ى ي ٍي ي
ى ىى ٍ ى
إصبلح شؤكف الضعفاء كرعايتهم _ خاصةن ادلرأة_ يف سورة النساء  ،مقياسان لسبلمة اعتقاد كتقول العبد،
كيف ذلك يقوؿ البقاعي إهنا مسيت "سورة النساء" (ألف ابالتقاء فيهن تتحقق العفة كالعدؿ الذم لبابو
()1
التوحيد) .
 -5رعاية األسرة وإكرام الزوجة  ، family care and wakram wifeواالىتمام
حبقوق ادلراة وكرامتها the right and dignity of women
جاءت سورة النساء بتكرًن ادلرأة كصيانة حقوقها ،قاؿ تعاىل( :كعاشركىن ابدلعركؼ) كشكلت
السورة الكرمية ضماانن اجتماعيان للمرأة ،يكفل ذلا معيشة أسرية مستقرة منذ بدايتها ،كح هنايتها،
إبكرامها يف كربىا دبا فرضو اإلسبلـ على األبناء من برىا ،ح ال تعاين النساء الوحدة كاالنعزاؿ بعد
أعمارىن .األمر الذم تعانيو النساء يف كثري من اجملتمعات.2
تقدـ
ٌ
اشتملت سورة النساء على العديد من قواعد اإلسبلـ يف بناء الفرد كاألسرة كاجلماعة ،كأتسيس
األسرة كاجملتمع  ،كفق ادلنهج الرابين ،حيث صلد أ ٌف (الثلث األكؿ من سورة النساء حديث عن األسرة
كقضاايىا ،كاألسرة ىي اجملتمع الصغري ،كالثلثاف الباقياف حديث عن األمة كشؤكهنا ،كاألمة ىي اجملتمع
الكبري ،فمحور السورة كلها العبلقات االجتماعية كضركرة إحكامها كتسديدىا)  .3كالشخصية اإلجيابية

 1مصاعد النظر لئلشراؼ على مقاصد السور ()89 /2
أعمارىن  ،كتشري إحصائيات إىل أف نصف عدد
 2تعاين النساء يف بعض اجملتمعات من الوحدة كاالنعزاؿ بعد تقدـ
ٌ
النساء شلن ذباكزف الػ  75سنة يعشن كحدىن (نقبلن عن ) http://www.shobohat.com/vb
 3ضلو تفسري موضوعي لسور القرآف الكرًن ،دمحم الغزاِل ،دار الشركؽ ،ص . 47
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وؿ َّنً
صلَّنى هللاي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّن ىم:
اؿ ىر يس ي
ىي اليت هتتم ألمر أسرهتا ،كألمر من حوذلا  ،كما جاء يف احلديث قى ى
اَّلل ى
1
ًً
س ًمٍنػ يه ٍم)
( ىم ٍن ىاٍ يػى ٍهتى َّنم ًأب ٍىم ًر الٍ يم ٍسلم ى
ني فىػلىٍي ى
اشركى َّنن ًابلٍمعر ً
ً
كؼ
كيتضح من آايت السورة االىتماـ ابدلرأة كتكوين األسرة قاؿ تعاىل  { :ىك ىع ي ي ى ٍ ي
ً
فىًإ ٍف ىك ًرىتيموى َّنن فىػعسى أى ٍف تىكٍرىوا ىشيػئا كىجيعل َّن ً ً
وى َّنن
اَّللي فيو ىخٍيػنرا ىكث نريا} [النساء ، ]19 :كقاؿ تعاىل { :ىكآتي ي
ٍ ي ي ىى
ىي ٍن ى ٍ ى ى
ً
أيجورى َّنن ًابلٍمعر ً
ً ً
و
كؼ يٍزل و
ىخ ىد واف} [النساء ،]25 :كقاؿ تعاىل { :ىك َّن
البلًٌب
صنىات ىغٍيػىر يم ىساف ىحات ىكىال يمتَّنخ ىذات أ ٍ
ى
ي ىي ى ٍي
ً
ً
يبل} [النساء:
وى َّنن فىًإ ٍف أىطى ٍعنى يك ٍم فى ىبل تىػٍبػغيوا ىعلىٍي ًه َّنن ىسبً ن
ضاج ًع ىك ٍ
كى َّنن ًيف الٍ ىم ى
ىزبىافيو ىف ني يش ى
اض ًربي ي
وى َّنن ىك ٍاى يج ير ي
وزيى َّنن فىعظي ي
ً
ً
ص ىبل نحا
 ، ]34كقاؿ تعاىل { :ىكإً ٍف ًخ ٍفتي ٍم ًش ىق ى
اؽ بػىٍينً ًه ىما فىابٍػ ىعثيوا ىح ىك نما ًم ٍن أ ٍىىل ًو ىك ىح ىك نما ًم ٍن أ ٍىىل ىها إً ٍف ييًر ى
يدا إً ٍ
اَّللي بػىٍيػنىػ يه ىما} [النساء ، ]35 :فجاءت سورة النساء بتهيئة الوضع اآلمن للمرأة كالزكجة ،الستقرار
يػي ىوفًٌ ًق َّن
األسرة ،كضبايتها من التفكك ككضعت اآلايت عددان من الضوابط للحد من حدكث العنف بني األزكاج
كمبلطفتهن ،كأمر ملسو هيلع هللا ىلص
كللمعاشرة ابدلعركؼ ،كقد كاف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أسوة للمسلمني يف شلازحتو لزكجاتو
ٌ
صوا ًابلنًٌ ىس ًاء ىخٍيػنرا ،فىًإن يػَّنه َّنن يخلً ٍق ىن ًم ٍن
الرجاؿ ابلرتفق كاحللم كاألانة يف معاملة الزكجات يف قولو ملسو هيلع هللا ىلص  ( :ىك ٍ
استىػ ٍو ي
و
الضلى ًع أىعبلىه ،فىًإ ٍف ذىىب ً
ً
ً
صوا
ىٍ ى
يموي ىك ىس ٍرتىوي ،ىكإً ٍف تىػىرٍكتىوي ىاٍ يػىىزٍؿ أ ٍىع ىو ىج ،فى ٍ
ضلى وع ،ىكإً َّنف أ ٍىع ىو ىج ىش ٍيء ًيف ٌ ٍ ي
استىػ ٍو ي
ت تيق ي
ًابلنًٌ ىس ًاء ىخٍيػنرا)  ،2كجاءت السورة بتكرًن ادلرأة كصيانة حقوقها ،كحفظ أسرهتا ح حاؿ نشوزىا .فشكلت
السورة الكرمية ضماانن اجتماعيان للمرأة ،يكفل ذلا معيشة أسرية مستقرة منذ بدايتها ،كح هنايتها إبكرامها
يف كربىا دبا فرضو اإلسبلـ على األبناء من برىا ،ح ال تعاين النساء الوحدة كاالنعزاؿ بعد تقدـ
أعمارىن .األمر الذم تعانيو النساء اليوـ يف كثري من اجملتمعات .3فتهدم السورة إىل ضباية اجملتمع كاألسرة
ٌ

من التفكك ،عن طريق أساليب زلكمة كمتنوعة ابختيار ادلواقف ادلناسبة  ،حبسب األحواؿ ،ذلك أ ٌف
ؼ
بعض األحواؿ يتطلب الرفق ،كاللني قاؿ تعاىل( :كعاشركىن ابدلعركؼ)  ،كبعضها تاج إىل ادلواؽ
الرصينة القوية أك الزجر قاؿ تعاىل( :فعظوىن كاىجركىن يف ادلضاجع كاضربوىن)  ،كبعضها يتطلب

الص ٍل يح ىخٍيػهر) [النساء.]128 :
التسامح ،كالصلح قاؿ تعاىل( :إف يريدا إصبلحا يوفق هللا بينهما)  ( ،ىك ُّب
ً ًً
تكفل للمرأة سبل العيش الكرًن قاؿ تعاىلًٌ { :
َّنل
الر ىج ي
كهتدم السورة إىل أف ي
اؿ قىػ َّنو يامو ىف ىعلىى النٌ ىساء دبىا فىض ى
ض يه ٍم ىعلىى بػى ٍع و
ض ىكًدبىا أىنٍػ ىف يقوا ًم ٍن أ ٍىم ىواذلًً ٍم } [النساء ،]34 :فحملت آايت السورة عن ادلرأة مهوـ
َّن
اَّللي بػى ٍع ى
ربصيل الرزؽ ،على العكس شلا تعانية ادلرأة يف رلتمعات كثرية اليوـ فهي يف الغالب تبدأ يف كقت مبكر
ؽالؿ عن أسرهتا كال يتكفل هبا أحد؛ كتضطر للعمل على توفري عيشها ح كإف ا ذبد سول
ابالست

 1ادلعجم األكسط )270 /7( 7473
2
ً
صاةً ًابلنًٌ ىس ًاء . 5186
اب النًٌ ىك ً
الو ى
اح ،ىاب ي
صحيح البخارم ،كتى ي
ب ى
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الوظائف ذات األجور ادلنخفضة كادلكانة ادلتدنية  ،1فبل يباِل كليٌها أأكلت من كدىا أـ من عرضها ،فللو
احلمد الذم ضبى ادلسلمات من ىذا االبتزاؿ .ككل ىذه القيم كفيلة أبف ذبعل شخصية ادلرأة تتسم
ابإلجيابية كالفاعلية.
 -6جتنب العالقات احملرمة خارج اطار الزواج  ،من مثلية  ،ولواط  ،وز ان احملارم ،آلاثرىا السالبة يف
الصحة واجملتمع ،وحلفظ االنسا ب  it is haraam to commit adulteryوجتنب
عواقب تعاطي اخلمور وادلسكرات distance from alcohol and drugs
هتدم سورة النساء إىل منع انتشار العبلقات خارج ادلفهوـ السوم لؤلسرة كاحلياة الزكجية ،قاؿ
ً
ً
ً ً
اب لى يك ٍم ًم ىن النًٌ ىس ًاء) قاؿ الرازم يف تفسري ىذه
تعاىل ( :ىكإ ٍف خ ٍفتي ٍم أَّنىال تػي ٍقسطيوا ًيف الٍيىػتى ىامى فىانٍك يحوا ىما طى ى
وموا
اآلية :أم (إف خفتم يف حق اليتامى فكونوا خائفني من الزان  ،فانكحوا ما حل لكم من النساء ىكىال ىربي ي
حو ىؿ الٍمحَّنرم ً
ات)  .2ف شارت اآلية هبذا ادلعىن إىل احلد من انتشار الزان ،كالذم يؤدم إىل ازدايد أعداد
ىٍ ي ى ى
3
.
اإلصابة ابألمراض اليت ال ميكن شفاؤىا ،كما يؤدم أيضان إىل تعرض النساء لبلعتداءات بصورة كبرية
فجاءت السورة حبفظ عفة األسر كاجملتمعات كطهارهتا من سلاطر اإلابحية ،كالعبلقات خارج إطار الزكاج؛
ً
ً
[النساء ، ]3 :كقاؿ تعاىل:
ع}
اب لى يك ٍم ًم ىن النًٌ ىساء ىمثٍػ ىىن ىكثيىبل ى
ث ىكيرىاب ى
قاؿ تعاىل  { :فىانٍك يحوا ىما طى ى
ً
{فى َّن ً
ً
ات لًٍلغىٍي ً
وريى َّنن
ظ َّن
ب ًدبىا ىح ًف ى
ات ىحافظى ه
ات قىانتى ه
الصاحلى ي
اَّللي } [النساء ، ]34 :كقاؿ تعاىل { :ىكآتي ي
وى َّنن أ ي
يج ى
ًابلٍمعر ً
ً ً
ً و
كؼ يٍزل و
ت ىعلىٍي يك ٍم
ىخ ىد واف} [النساء . ]25 :كقاؿ تعاىل { :يحًٌرىم ٍ
صنىات ىغٍيػىر يم ىساف ىحات ىكىال يمتَّنخ ىذات أ ٍ
ى
ى ٍي
ىخ كبػنىات ٍاأليخ ً
ت} [النساء ، ]23 :كقاؿ تعاىل:
ات ٍاأل ً ى ى ي ٍ
ىخ ىواتي يك ٍم ىك ىع َّنماتي يك ٍم ىك ىخ ىاالتي يك ٍم ىكبػىنى ي
أ َّنيم ىهاتي يك ٍم ىكبػىنىاتي يك ٍم ىكأ ى
{كالٍمحصن ً ً ً
ت أىٍميىاني يك ٍم } [النساء ، ]24 :كقاؿ تعاىل { :ىكىم ٍن ىاٍ يى ٍستى ًط ٍع ًمٍن يك ٍم
ات م ىن النٌ ىساء إًَّنال ىما ىملى ىك ٍ
ى ي ٍ ىى ي
ً
ً
طىونال أى ٍف يػٍن ًكح الٍمح ً ً ً ً
ك لً ىم ٍن ىخ ًش ىي
ت أىٍميىاني يك ٍم ًم ٍن فىػتىػيىاتً يك يم الٍ يم ٍؤًمنىات  ...ىذل ى
صنىات الٍ يم ٍؤمنىات فىم ٍن ىما ىملى ىك ٍ
ى ى يٍ ى
ٍ
ت ًمٍن يك ٍم } [النساء . ]25 :كالبعد عن ىذه العبلقات احملرمة يساعد على اتزاف الشخصية كثباهتا
الٍ ىعنى ى
كإجيابيتها.
 -7القيام مبسؤليات األسرة وإصالح شؤوهنا :

 1أشارت إحصائيات إىل أ ٌف النسب العالية يف كظائف اخلدـ كعماؿ التنظيف ككظائف السكراترية كاالستقباؿ،
ينظر
كالنوادؿ يف ادلطاعم ،ىم النساء ،أما أكثر ادلناصب القيادية العليا يشغلها رجاؿ
http://www.shobohat.com/vb
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هتدم سورة النساء إىل تكوين األسرة كتنظيم احلياة داخلها ،كيف إطار ذلك سبنع استحبلؿ
العبلقات ابلنساء دكف التكفل أبم كاجبات ذباىهن كما دث يف كثري من اجملتمعات ؛ حيث ال ترتتب
على العبلقات بني الرجاؿ كالنساء كاجبات كحقوؽ بني الطرفني ،كيفضل الرجاؿ االنسحاب من ادلسؤكلية
ادلرتتبة على ىذه العبلقات ك ملوف ادلرأة العبء ؛ ف عداد كبرية من األسر تعوذلا األـ فقط دكف كجود أب
(األمهات العازابت)  ،Single Mothersكيقتل ابإلجهاض أيضان أعداد كبرية من األطفاؿ  ، 1كهللا
ً
ً
تعاىل يقوؿ( :فما استمتعتم بو منهن فآتوىن أجورىن فريضة)  ( ،ىكآتىػٍيػتي ٍم إً ٍح ىد ياى َّنن قٍنطى نارا فى ىبل ىأتٍ يخ يذكا مٍنوي
ض يك ٍم إً ىىل بػى ٍع و
ىخ ٍذ ىف ًمٍن يك ٍم ًميثىاقنا
ىشٍيػئنا أ ىىأتٍ يخ يذكنىوي بػي ٍهتى ن
ضى بػى ٍع ي
ف ىأتٍ يخ يذكنىوي ىكقى ٍد أىفٍ ى
اان ىكإًٍشبنا يمبًيننا (  )20ىكىكٍي ى
ض ىكأ ى
ىغلًيظنا ) [النساء ، ]21 ،20 :فنزلت آايت سورة النساء تسمو ابلعبلقات كترتقي هبا من الشهوانية كزكاج
ادلتعة إىل فظاـ أسرم لو أسس تكفل احلقوؽ كتبني الواجبات قاؿ تعاىلًٌ { :
اؿ قىػ َّنو يامو ىف ىعلىى النًٌ ىس ًاء ًدبىا
الر ىج ي
ض يه ٍم ىعلىى بػى ٍع و
ض ىكًدبىا أىنٍػ ىف يقوا ًم ٍن أ ٍىم ىواذلًً ٍم } [النساءٍ ، ]34 :ب تسند ذلذه األسرة الدكر الرئيس
َّنل َّن
اَّللي بػى ٍع ى
فىض ى
فيها ،ك إدارة
يف بناء اجملتمع كتضع آداب التعامل داخلها ،كسببلن حلل اخلبلفات كمعاجلة ادلشكبلت
األزمات قبل انفبلهتا كحدكث الشقاؽ حيث يصعب االصبلح  ،كتقدـ اإلصبلح كاالئتبلؼ فيها على
الفرقة كاالختبلؼ _الش مء الذم تدعو لو السورة منذ مطلعها يف اجملتمع أصبعو كداخل األسر كبني
اؽ بػىٍينً ًه ىما فىابٍػ ىعثيوا ىح ىك نما ًم ٍن أ ٍىىلً ًو ىك ىح ىك نما ًم ٍن أ ٍىىلً ىها إً ٍف
األزكاج_ قاؿ تعاىل :قاؿ تعاىل( :إً ٍف ًخ ٍفتي ٍم ًش ىق ى
الص ٍل يح ىخٍيػهر) [النساء ]128 :كقاؿ
ص ىبل نحا يػي ىوفًٌ ًق َّن
اَّللي بػىٍيػنىػ يه ىما) [النساء ، ]35 :كقاؿ تعاىل ( :ىك ُّب
ييًر ى
يدا إً ٍ
ً
و
تعاىل( :ىال خيػر ًيف ىكثً وري ًمن ىٍصلواىم إًَّنال من أىمر بً و
ني ً
ك
النَّناس ىكىم ٍن يػى ٍف ىع ٍل ىذل ى
ص ىبل وح بػى ٍ ى
ص ىدقىة أ ٍىك ىم ٍع يركؼ أ ٍىك إً ٍ
ٍ ى ي ٍ ى ٍ ىى ى
ىٍى
ابتًغىاء مر ً
ً
اَّللً فىسو ى ً ً
يما) [النساء .]114 :كمن ىذه اآلايت يتجلى حرص اإلسبلـ
ٍ ى ىٍ ى
ؼ نػي ٍؤتيو أ ٍ
ضات َّن ى ٍ
ىجنرا ىعظ ن
على اتزاف شخصية الرجل كادلرأة على السواء.
 -8الرمحة األبوية ورعاية االبناء : touch the place of parents mercy
تدعو سورة النساء إىل االىتماـ ابألبناء قاؿ تعاىل {ي ً
اَّللي ًيف أ ٍىكىال ًد يك ٍم} [النساء، ]11 :
وصي يك يم َّن
ي

كمن مظاىر االىتماـ كالرعاية لؤلبناء؛ ما دعت لو السورة من احلفاظ على األسرة كرعايتها كالذم بدأ
ً
ابحلث على اختيار الزكجة الصاحلة {فى َّن ً
ً
ات لًٍلغىٍي ً
اَّللي } [النساء، ]34 :
ظ َّن
ب ًدبىا ىح ًف ى
ات ىحافظى ه
ات قىانتى ه
الصاحلى ي
كإكرامها ،كآداء حقوقها ادلادية كادلعنوية (كعاشركىن ابدلعركؼ)  ،فكل ذلك ينعكس إجياابن على األبناء
 ،كعلى تريبهتم كتعليمهم ،كمعاجلة قضااي ا النحراؼ .اليت يؤدم إليها البعد عن القرآ ف كعن أصوؿ الدين
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كالعبادات كاألخبلؽ اإلسبلمية كيساىم فيها كذلك استغبلؿ قوانني الدكؿ يف عدـ طاعة الوالدين  ،الذم
يؤدم إىل تفكك األسرة كاجملتمع.
 -9األمانة يف التعامالت ادلالية وحتري الكسب احلالل  ، halal earingsوجتنب االعتداء
على األموال واألنفس :
من أىم ىداايت السورة يف بناء الشخصية اإلجيابية تنشئة األفراد على األمانة كذبنب التعدم
على األمواؿ كاألنفس ،قاؿ تعاىل{ :ايأىيػُّبها الَّن ًذين آمنيوا ىال ىأتٍ يكليوا أىموالى يكم بػيػنى يكم ًابلٍب ً
اط ًل إًَّنال أى ٍف تى يكو ىف
ى ى
ٍ ى ٍ ىٍ ٍ ى
ى ى
ًذبى ىارنة ىع ٍن تىػىر و
اض ًمٍن يك ٍم ىكىال تىػ ٍقتيػليوا أىنٍػ يف ىس يك ٍم} [النساء ، ]29 :كبيٌنت السورة الكرمية أحكاـ القتل ،كأحكاـ

االعتداء على األمواؿ ،كحثت على ذبنب التبلعب يف ادلعامبلت ادلالية ،كاالكرتاث للماؿ العاـ ؛ كعدـ
التهاكف فيو؛ فوضحت السورة ذلك ابإلشارة إىل ما كاف دث يف اجلاىلية من خلط ماؿ اليتيم مع ماؿ
الوصي كأكل ماؿ اليتيم ظلما ،أك استبداؿ الردمء من ماؿ الوصي دباؿ اليتيم ،كأكل اخلبيث من ادلاؿ،
كعدـ دفع ماؿ اليتيم إليو عند رشده .قاؿ تعاىل  ( :ىكالى ىأتٍ يكليواٍ أ ٍىم ىوا ىذليٍم إً ىىل أ ٍىم ىوالً يك ٍم) (دبعىن أف القائمني

على اليتامى ال يسوغ ذلم أف يتحايلوا كخيلطوا أمواؿ اليتامى أبمواذلم  ،ح ال يتميز رأس ماؿ اليتيم كال
ملكو  ،من رأس ماؿ القائم عليو كملكو اخلاص  ،ألف ىذا النوع من التصرفات كاحليل مدعاة إىل احليف
ً
واب ىكبً نريا) دبعىن أف ىذه
على اليتيم  ،كذريعة البتبلع مالو كاختبلسو ٍ .ب قاؿ تعاىل ( :إنَّنوي ىكا ىف يح ن
التصرفات ادللتوية اليت تضيع معها معاا ماؿ اليتيم  ،كيتعرض عن طريقها للضياع  ،تصرفات حرمها
اإلسبلـ  ،كإشبها عند هللا إٍب كبري  ،حبيث تلتحق عنده بكبائر الذنوب ال بصغائرىا)  .1ك(اعلم أنو دلا
افتتح السورة بذكر ما يدؿ على أنو جيب على العبد أف يكوف منقادا لتكاليف هللا سبحانو  ،زلرتزا عن

مساخطو  ،شرع بعد ذلك يف شرح أقساـ التكاليف .فالنوع األكؿ  :ما يتعلق أبمواؿ اليتامى كىو يف
قولو تعاىل ( :ىكآتيوا الٍيىػتى ىامى أ ٍىم ىوا ىذليٍم) [النساء  .. ، ]2 :كالنوع الثالث من األحكاـ ادلذكورة يف ىذه
اَّللي لى يك ٍم
الس ىف ىهاءى أ ٍىم ىوالى يك يم الَّنًيت ىج ىع ىل َّن
السورة حفظ أمواؿ الضعفاء كالعاجزين يف قولو تعاىل ( :ىكال تػي ٍؤتيوا ُّب
قًياما كارزقي ً
وى ٍم ىكقيوليوا ىذليٍم قىػ ٍوال ىم ٍع يركفنا) [النساء  ، ]5 :النوع الرابع من األحكاـ ادلذكورة يف
وى ٍم ف ىيها ىكا ٍك يس ي
ى ن ى ٍي ي
ً ً ً
يب ًشلَّنا تىػىرىؾ الٍ ىوالً ىد ًاف ىكاألىقٍػىربيو ىف ىكلًلنًٌ ىس ًاء
ىذه السورة كىو ما يتعلق ابدلواريث يف قولو تعاىل ( :ل ًٌلر ىجاؿ نىص ه
ً
ص ً
ً
ً
ً
ً
كضا) [النساء  .2 ]7 :ككضعت السورة
يب شلَّنا تىػىرىؾ الٍ ىوال ىد ًاف ىكاألىقٍػىربيو ىف شلَّنا قى َّنل مٍنوي أ ٍىك ىكثػيىر نىصيبنا ىم ٍف ير ن
نى ه
الكرمية قاعدة من قواعد التشريع اإلسبلمي يف حفظ األمواؿ بني أفراد األمة  ،فالشريعة ربفظ دلكتسب
ادلاؿ حقو كانتفاعو بو  ،كيف نفس الوقت أتمر بكفاية احملتاج من األمة ،عن طريق الزكاة كالصدقات
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اؿ ٍام ًر وئ يمسلً وم إًَّنال ىع ٍن ًط و
يب نػى ٍف و
س)  ،ك (إً َّنف ًد ىماءى يك ٍم ىكأ ٍىم ىوالى يك ٍم ىعلىٍي يك ٍم
كالتكافل ،كيف احلديث( :ىال ىً ُّبل ىم ي
ٍ
ىحىر هاـ) .كيدخل يف أكل أمواؿ الناس ابلباطل احتكار كتدكير األمواؿ كاألعماؿ بني طبقات معينة،
كيدخل فيها كذلك اجلباايت ادلفركضة بغري كجو حق ،كاستغبلؿ السلطة ألكل أمواؿ الشعوب من قبل
مم يؤدم إىل حدكث اذلرج كالقتل.
أفراد أك صباعات ،ا
 -10حفظ حقوق اآلخرين خاصة الضعفاء :
حفظ كأداء حقوؽ اآلخرين ،خاصة الضعفاء؛ حقوقهم ادلعنوية كادلادية  ،كيي ُّب
عد حفظ حقوؽ
ئيسن دلدل تقول هللا كمراقبتو سبحانو .كال أدؿ على صحة التوحيد كصدقو من رقابة
ادلستضعفني مؤشران ر ا

هللا يف القياـ حبقوؽ الضعفاء كإكرامهم حيث ال زلاسب كال كصي كال مانع من استضعافهم كغمط
حقوقهم سول تقول هللا كتوحيده سبحانو كتعاىل .كدلا كاف العرب يقسموف ادلاؿ على األقوايء الذين
ان حلقوؽ
ييرجى نفعهم كيهملوف الضعفاء ف نزؿ هللا عز كجل يف ىذه السورة قسمة ادلواريث أتكيد
النَّناس اتػَّن يقوا ىربَّن يك يم الَّن ًذم ىخلى ىق يك ٍم ًم ٍن نػى ٍف و
س
الضعفاء .فكانت افتتاحية سورة النساء بقولو تعاىل { :ىاي أىيػُّب ىها ي
كً
ث ًمٍنػ يه ىما ًر ىج ناال ىكثً نريا ىكنً ىساءن} [ ( ، ]3-1فاحلديث عن األصل اإلنساين
اح ىدةو ىك ىخلى ىق ًمٍنػ ىها ىزٍك ىج ىها ىكبى َّن
ى
ك قي ًل َّن
كصبلت الرحم كاحلقوؽ ادلالية للمستضعفني منهم .كختمت السورة بقولو تعاىل{ :يى ٍستىػ ٍفتيونى ى
اَّللي
يػي ٍفتًي يك ٍم ًيف الٍ ىكبللىًة} كىي اآلية الثالثة يف قسمة أمواؿ الرتكة ،كبياف حقوؽ الورثة فيها)  .1كحفظ احلقوؽ
يؤدم إىل قوة الشخصية كاتزاهنا.
 -11االنضباط ابلتشريع واألحكام والقوانني :
تعمل سورة النساء على إرساء قواعد للمجتمع وبناء الشخصية ادلسلمة؛

كشكلت

األحكاـ كالشرائع اليت جاءت هبا السورة تلك الدعامات اليت تاجها بناء اجملتمع السليم ،كتعلم سورة
النساء ادلسلمني اإلجيابية ابالنضباط من خبلؿ التكاليف الشرعية كمفهوـ الثواب كالعقاب ،كاحلساب
كاجلزاء عليها يوـ القيامة  ،كطاعة هللا كرسولو ملسو هيلع هللا ىلص  ،كمعصية هللا كرسولو ملسو هيلع هللا ىلص  ،يقوؿ الرازمٍ ( :اعلى ٍم أ َّن
ىف
يف ،ك ىذلً ً
ً
ً ً ًً
و
السورةً
ىى ًذهً ُّب
ورىة يم ٍشتى ًملىةه ىعلىى أىنٍػ ىو واع ىكثً ىرية ًم ىن التَّن ىكال ً ى ى
النَّناس يف أ َّنىكؿ ىىذه ُّب ى
الس ى
ك ألىنَّنوي تىػ ىع ىاىل أ ىىمىر ى
ف علىى ٍاألىكىال ًد كالنًٌس ًاء ك ٍاألىيػتى ًاـ ،ك َّن ً ًً
يص ًاؿ يح يقوقً ًه ٍم إًلىٍي ًه ٍم ىك ًح ٍف ًظ أ ٍىم ىواذلًً ٍم ىعلىٍي ًه ٍم ،ىكًهبى ىذا
َّنعطُّب ً ى
الرأٍفىة هب ٍم ىكإً ى
ًابلتػ ى
ٍ ى ى ى ٍ ى
الٍمعىن ختًم ً
اَّللي يػي ٍفتًي يك ٍم ًيف الٍ ىكبللىًة [النًٌ ىس ًاء ]176 :ىكذى ىكىر ًيف أىثٍػنى ًاء
ك قي ًل َّن
ت ُّب
ورةي ،ىكيى ىو قىػ ٍوليوي :يى ٍستىػ ٍفتيونى ى
الس ى
ى ٍى ي ى
ً ً 2
يخىر ًم ىن التَّن ىكاليف) .
ىى ًذهً ُّب
ورةً أىنٍػ ىو ن
اعا أ ى
الس ى
 1مباحث يف التفسري ادلوضوعي (ص)77 :
 2تفسري الرازم = مفاتيح الغيب أك التفسري الكبري ()475 /9
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تيعد سورة النساء من السور ادلهمة يف التشريع ،كبناء اجملتمع اإلسبلمي  ،كىي اثين أطوؿ سورة

يف القرآف الكرًن من حيث عدد اآلايت ( ،)1فتشتمل على العديد من اذلداايت يف بناء األخبلؽ ،كالسمو
ابجملتمعات،ال يتسع ىذا البحث لتغطيتها  ،كلقد ذيكر فيما سبق بعض ما جاء من اآلية  1إىل اآلية ،28
كفيما يلي ذكر سلتصر لبعض ما جاء يف بقية آايت السورة من اذلداايت ادلهمة كاليت تفيد يف بناء
الشخصية اإلجيابية :
من اآلية  29إىل اآلية : 43
ذبنب األخبلؽ الذميمة  :البخل  ،كالرايء.
التزاـ العدؿ كاخلوؼ من هللا.
العناية ابلعبادات :الصبلة ،كالصدقات.
من اآلية  44إىل اآلية : 58
اإلصبلح كاحلزـ ذباه ادلخربني يف اجملتمعات.
رد ادلظاا  ،كإفشاء العدؿ .كأداء األمانة performance of the secretariat
من اآلية  59إىل اآلية : 70
ربرم ادلفهوـ الصحيح للتدين ،كبناء اإلمياف على أساس طاعة هللا كرسولو ملسو هيلع هللا ىلص.
احلذر عند معاملة ادلنافقني.
ربرم إدراؾ منزلة الطائعني كثواهبم.

( )1سورة النساء من السبع األيكؿ (ال ًطٌىو ياؿ)  :كىي البقرة ،آؿ عمراف ،النساء ،ادلائدة األنعاـ ،األعراؼ ،األنفاؿ ،كقيل
السٍبع الطواؿ ،كىي السور اليت يكوف عددىا قرابة ادلائة آية تزيد على مائة
آخر الطواؿ براءة  .ك (ادلئًني) ىي ما كِل َّن
آية أك تقارهبا ك(ادلثى ًاين) ما كِل ادلًئني من السور اليت ىي دكف ادلائة .ك ف ادلئني مب واد كىذه مثى و
اف .ك(ادلفصل) ىو السور
ى
ىى
ى
األخرية من القرآف الكرًن مبتدأة من سورة احلجرات على األصح كمسيت بذلك لكثرة الفصل فيها بني السور بعضها
كبعض من أجل قصرىا ،كقيل :مسيت بذلك لقلة ادلنسوخ فيها فقوذلا قوؿ فصل :ال نسخ فيو كال نقض .كقيل لكثرة
الزٍرقاين )198 /1 ،ك(ادلوسوعة القرآنية ،خصائص السور.)88/3 ،
الفصل بينها ابلبسملة  .ينظر(مناىل العرفافُّ ،ب
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من اآلية  71إىل اآلية : 104
عز كجل.
ربرر اإلنساف من الذؿ كالعبودية لغري هللا ٌ
من اآلية  105إىل اآلية : 135
األمر ابإلصبلح كالقسط كالعدؿ خاصة مع ادلستضعفني كالنساء.
احلذر من خطر الشرؾ ،كالتزاـ التوحيد كاإلمياف كالعمل الصاحل.
من اآلية  136إىل اآلية : 149
ذبنب النفاؽ
من اآلية  150إىل اآلية :162
ذبنب االضلرافات العقدية كالسلوكية كمعرفة معاا االعتقاد الصحيح.
من اآلية  163إىل اآلية : 170
تقرير الرساالت السماكية ،كاحلكمة منها.
من اآلية  171إىل اآلية : 173
التحذير من التطرؼ كالغلو يف الدين ادلوقع يف العبودية لغري هللا كاتباع األىواء.
من اآلية  174إىل اآلية : 176
االعتصاـ ابلقرآف الدليل القاطع كالربىاف الواضح ،كآداء حقوؽ اإلخوة يف ادلرياث.
ادلبحث الثالث
الشخصية اإلجيابية للمسلم يف الغرب من خالل ىدي القرآن الكرمي
إ ٌف أصلع كسائل الدعوة كالتغيري يقوـ على أساس نشر ىداية القرآف الكرًن إىل الناس أصبعني ،

ىداايت القرآف يف األصوؿ كيف فركع الدين .كمن أفضل الطرؽ اليت ميكن أف ينشر هبا ادلسلموف ىداايت
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القرآف الكرًن يف أكركاب ىي ادلعاملة احلسنة كالقدكة الطيبة  ،كاؿبشاشة ك االحرتاـ ك اؿتقدير كالعدؿ
كاإلنصاؼ  ،كذبنب شو ا دة الزكر  ،قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص (من كاف يؤمن ابهلل كاليوـ اآلخر فبل جيحد حقا ىو عليو
كليؤده عفوا كاليلجؤه إىل السلطاف كخصومتو ليقطع هبا حقو)  ،كغري ذلك من تعاليم اإلسبلـ ،اليت
ذبسد مساحة الدين ،فإذا شعر الناس اب لطم نينة ذباه اإلسبلـ ،علموا أف ىذا اؿدين ىو ما يبح ثكف عنو .
كشلا يدخل يف ذلك:
 القياـ حبقوؽ اجلوارً
اان ىكبً ًذم الٍ يق ٍرىىب ىكالٍيىػتى ىامى
قاؿ تعاىل { :ىك ٍاعبي يدكا َّن
اَّللى ىكىال تي ٍش ًريكوا بًًو ىشٍيػئنا ىكًابلٍ ىوال ىديٍ ًن إً ٍح ىس ن
الص ً
كالٍمساكً ً
ب ًاب ٍجلىٍن ً
اح ً
اجليني ً
اَّللى ىال
اجلىا ًر ٍ
اجلىا ًر ًذم الٍ يق ٍرىىب ىك ٍ
ني ىك ٍ
ت أىٍميىاني يك ٍم إً َّنف َّن
ب ىك َّن
ب ىكابٍ ًن َّن
السبً ًيل ىكىما ىملى ىك ٍ
ى ىى
ورا} [النساء ]36 :أم كاعبدكا هللا كحده ابالنقياد لو ،كال تعبدكا معو سواه،
يً ُّب
ب ىم ٍن ىكا ىف سليٍتى ناال فى يخ ن
كأحسنوا إىل الوالدين إبكرامهما ًٌ
كبرمها ،كأحسنوا إىل األقارب كاليتامى كالفقراء ،كأحسنوا إىل اجلار ذم
القرابة ،كاجلار الذم ال قرابة لو ،كأحسنوا إىل الصاحب ادلرافق لكم ،كأحسنوا إىل ادلسافر الغريب الذم
متكربا على عباده،
انقطعت بو السبل ،كأحسنوا إىل شلاليككم ،إف هللا ال ب من كاف معجبنا بنفسو ،ن
مادحا لنفسو على كجو الفخر على الناس .
ن
أمر اإلسبلـ إبكراـ اجلار  ،كقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص (مازاؿ جربيل يوصيِن ابجلار ح ظننت أنو سيورثو) كقد
ؼ
قسم حقوؽ اجلار إىل ثبلث  :جار لو حق كىو الذم على غري دين االسبلـ  ،فلو حق اجلوار ،كجار لو
علل ادلسلم
حقاف كىو حق اإلسبلـ كحق القرىب كجار لو ثبلثة حقوؽ كىي اجلوار كاإلسبلـ كالقرىب .ؼ
مراعاة اآلٌب يف اجلوار مهما اختلفت داينة اجلار  :اإلحساف إىل اجلار قىوالن كفعبلن  ،ضبايتو كأتمينو  ،سرت
عورتو ،حفظ سره  ،كمشاركتو أفراحو  ،كمواساتو يف مصائبو كأحزانو  ،ك تلبية دعوتو  ،كزايرتو يف الظركؼ
العادية ،كعيادتو يف حالة ادلرض  ،كتف ٌقده كتلبية احتياجاتو عندما يفقدىا مع ال يقدرة على ذلك  ،كمنع
ً
حل مشاكلو  ،كإقراضو ادلاؿ إف طلب  ،كالسعي يف اإلصبلح بني
األذل عنو جبىميع ي
صوره ،كيمساعدتو يف ٌ
الظن
اجلرياف ادليتخاصمني  ،كتعليمو العلم الشرعي  ،ك يمصاحبتو إىل ادلسجد  ،كإىل ىرلالس العلم  ،كإحساف ٌ
بو ،كالصرب على أذل اجلار ،ك ُّب ً
ابلسبلـ  ،كتشييع جنازتو عند موتو .فبتنزيل ادلسلم
ٌ
رد الغيبة عنو  ،ك يمبادرتو ٌ
الذم يعيش يف أكركاب لتلك اذلداايت على الواقع؛ تتجسد مساحة اإلسبلـ كرضبتو كعدالتو  ،اليت ذبذب

العقوؿ كاألركاح ذلذا الدين القيم  .فعلى ادلسلم ا لتزاـ كتنفيذ ماجاء يف اإلسبلـ كبذلك يتحقق إسعاد
اإلنساف هبدم القرآف .
 العدؿ :15

ً
ًً
ً
قاؿ تعاىل{ :ايأىيػُّبها الَّن ًذين آمنيوا يكونيوا قىػ َّنو ًام ً ً
ني
ني ًابلٍق ٍسط يش ىه ىداءى َّنَّلل ىكلى ٍو ىعلىى أىنٍػ يفس يك ٍم أى ًك الٍ ىوال ىديٍ ًن ىك ٍاألىقٍػىربً ى
ى
ى ى
ى ى
ً
ًً
اَّللى ىكا ىف ًدبىا
ضوا فىًإ َّنف َّن
إً ٍف يى يك ٍن ىغنًيًّا أ ٍىك فىًق نريا فى َّن
اَّللي أ ٍىكىىل هب ىما فى ىبل تىػتَّنبًعيوا ا ٍذلىىول أى ٍف تىػ ٍعدليوا ىكإً ٍف تىػ ٍل يوكا أ ٍىك تػي ٍع ًر ي

تىػ ٍع ىمليو ىف ىخبً نريا} [النساء ]135 :تدعو اآلية الكرمية إىل كجوب العدؿ يف القضاء بني الناس كعند أداء

الشهادة ،ح لو كاف احلق على النفس أك على أحد من القرابة .سواء كاف ادلشهود عليو غنيان أك فقريان
فبل ملنكم غىن الغِن كال فقر الفقري على ربريف الشهادة أك كتم انوا كهللا تعاىل رهبما أكىل هبما فهو
يعطي كمينع بشهادتكم ف قيموىا كحسبكم ذلك كإعلموا أنكم إف تلوكا ألسنتكم ابلشهادة ربريفا ذلا
كخركجا هبا على أداء ما يرتتب عليها أك تعرضوا عنها فترتكوىا أكترتكوا بعض كلماهتا فيفسد معناىا أك
يبطل مفعوذلا فإف هللا بعملكم ذلك كبغريه خبري كسوؼ جيزيكم بو فيها يف الدنيا أك يف اآلخرة فاحذركا .

ين،
أقبل عليو ذلك
ُّب
اليهودم كعنده لو ىد ه
كمثاؿ ؿذلك مادار بني اليهودم كالرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص عندما ى
ندؾ فما عي ًرفتيم اي
يف ،فقاؿًٌ " :أدين ىد ًيِن الذم ًع ى
ف خ ىذ ىجييُّبر رداءى ادلصطفى  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ح إضبىَّنر عين يقو الشر ي
اطلو ىف الناس يف حقوقًهم ،فهو مع ذلك إعتدل عليو كسبَّنو ،كم ً
بِن ىاشم إال مطبلن" ،أم :يسب ً
وع يد الدَّني ًن ا
ى
ى ي
ى

أحوج
بعد ،فقاـ سيدان عمر يقوؿ :إئذف ِل أف
أضرب عن ىقو اي ى
ٌل ي
رسوؿ هللا ،فقاؿ (( :ي
ى
كنت أان كىو ى
أف ً
ً
كم ًرين ًحبيس ًن القضاء ،كاعلم َّن
موع ىد الدَّني ًن ا ل كبىًق ىي منو
إىل غ ًري ىذا منك؛ يمرهي ًحبيس ًن
الطلب ،ي
أايـ ،فقم اي عمر ك ً
ثبلثةي و
اقضو حقَّنو كًزدهي عشرين ىمكا ىف ما ىرَّنكعتىوي)) ،ف ىخ ىذه كز ىاده عشرين ،قاؿ :اي عمر،
ً
رسوؿ هللا يف التوراةً
صف ً
األكصاؼ فيو إال كص ىفني:
صبيع
فعلت ذلك إال ًٌ
أت ىك ى
ي
أين قر ي
إين ما ي
فوجدت ى
يده ًش َّندةي ً
ادلاؿ صدقة
حلما ،كقد خربتػي يهما فيو اليوـ ،ف ان أيسلم كىذا ي
احلًلم ،كأنو ال تز ي
اجلهل عليو إال ن
رسوؿ هللا  -صلى هللا
أنك ي
يدؾ ف ان ي
امدد ى
للمسلمني ،فجاءى إىل النيب كقاؿ :ي
أشهد أف ال إلو إال هللا ك ى
عليو كآلو كصحبو كسلم.

ىذا ديننا الذم يعصمنا من الظلم ابلشهادة على أنفسنا كعلى أقرب األقربني قاؿ تعاىل ( ىكلى ٍو أىن يػَّنه ٍم فىػ ىعليوا
ىش َّند تىػثٍبًيتنا )  .يكذب ادلسلموف مع علمهم أف الكذب حراـ كخيلفوف
وعظيو ىف بًًو لى ىكا ىف ىخٍيػنرا َّنذليٍم ىكأ ى
ىما يي ى
ادلواعيد كيعلموف أف ذلك من خصاؿ ادلنافقني قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص ( آية ادلنافق ثبلثة إذا حدث كذب كإذا كعد
أخلف كإذا ائتمن خاف ) كيف ركاية أخرل( فمن كاف فيو كل اخلصاؿ فهو منافق خالص فمن كانت فيو
صفة من ىذه الصفات ففيو صفة من صفات ادلنافقني ح يدعها )  ،ؼمن قدر هللا لو احلياة يف ببلد
كقد
الغرب فعليو أف يتحلى بصفات ادلؤمن اخلالص فيكوف قدكة صاحلة كقرآف ميشي على األرض .
قالت السيدة عائشة اهنع هللا يضر يف خلق الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص (:كاف خلقو القرآف أا تقرأ صدر سورة ادلؤمنوف  :قى ٍد
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َّن ً
َّن ً
أىفٍػلىح الٍم ٍؤًمنيو ىف (  )1الَّن ًذين ىم ًيف ًً ً
ين يى ٍم
ين يى ٍم ىع ًن اللَّن ٍغ ًو يم ٍع ًر ي
ى يٍ ى
ى ي
ضو ىف (  )3ىكالذ ى
ص ىبلهت ٍم ىخاشعيو ىف (  )2ىكالذ ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً ً
ً
َّن
ت أىٍميىانػي يه ٍم فىًإن يػَّنه ٍم ىغٍيػ ير
ين يى ٍم ل يف يركج ًه ٍم ىحافظيو ىف (  )5إًَّنال ىعلىى أ ٍىزىكاج ًه ٍم ٍأك ىما ىملى ىك ٍ
ل َّنلزىكاة فىاعليو ىف (  )4ىكالذ ى
ً
َّن ً
ً
ً
اانهتًً ٍم ىك ىع ٍه ًد ًى ٍم ىراعيو ىف ( )8
ين يى ٍم أل ىىم ى
ك فى يكلىئً ى
ني (  )6فى ىم ًن ابٍػتىػغىى ىكىراءى ىذل ى
ك يى يم الٍ ىع ي
ىمليوم ى
ادك ىف (  )7ىكالذ ى
كالَّن ًذين ىم علىى صلىواهتًًم ي افًظيو ىف (  )9أيكلىئًك ىم الٍوا ًرثيو ىف (  )10الَّن ًذ ً ً
س يى ٍم فً ىيها ىخالً يدك ىف
ى ى يٍ ى ى ى ٍ ى
ى
ى يي ى
ين يىرثيو ىف الٍف ٍرىد ٍك ى
()11
على عاتق ادلسلمني يف داير الغرب مسؤكِلة عظيمةه ،كتبعةه جسيمةه؛ فهم مسؤكلوف عن تبليغ الرسالة
ً
ابلقدكة احلسنة كإظهار زلاسن اإلسبلـ كإرشاد الناس كإيصاؿ الرسالة إليهم قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص (فو َّنً
م
اَّلل أل ٍف ٍيهد ى
لك من ضبيٍ ًر النَّنعم )متفق ً
ك رج نبل ك ً
َّن ً
عليو.
اح ندا ىخٍيػهر ى
ه
اَّلل ب ى ي
اخلامتة
احلمد هلل الذم تتم بنعمتو الصاحلات  ،أثِن عليو دبا كفقِن لو من سباـ ىذا البحث ،كالصبلة
كالسبلـ على نبينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كبعد؛ فبتوفيق من هللا سبحانو كصلت من خبلؿ ىذا البحث إىل صبلة من
النتائج كالتوصيات أخلصها يف النقاط التالية:
النتائج :
 . 1أف القرآف الكرًن قد عاجل قضااي بناء الشخصية اإلنسانية بو

داايت رشيدة راعت مصاحل األفراد

كاجملتمعات.
 .2كأف يف ربط ىداايت القرآف الكرًن ابلواقع ادلعمش دكران مهمان يف تنشئة اإلنساف ،كبناء اجملتمع السليم .
 . 3كتوصل البحث إىل بعض الوداايت الكلية يف سورة النساء كاليت ميكن االستفادة منها يف كضع أسس
بناء الشخصية اإلجيابية ،كمن ذلك ما َيٌب -:
عاجلت ىداايت سورة النساء قضية التفلت عن األحكاـ كالقوانني ،كدعت إىل االلتزاـ بتنظيم احلياة،فعلى ادلسلمني يف الغرب االىتماـ هبذه اجلوانب يف حياهتم ،لتجنب ما ميكن أف يشاع عن اإلسبلـ ،من أف
الفوضى كسلالفة القوانني ادلنظمة للحياة ىي من صفات اجملتمع ادلسلم.
دعت سورة النساء إىل حسن إعداد شخصية الفرد ،لنهضة اجملتمعات  ،كمن ذلك الرقابة الذاتية للفردكاليت سبثل أعلى درجات الصدؽ كىو الصدؽ مع النفس الذم تنعكس شباره على اآلخرين ،كسبلي السورة
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الكرمية كاجب ربمل ادلسئولية على الرجاؿ كالنساء كالذم يفضي إىل انسجاـ األدكار كادلواقف حرصان على
سباسك األسرة كاحملافظة عليها سليمة معافاة ،يرحم فيها األب أبناءه كيرعاىم ،كربتضن األـ أسرهتا كتتعهدىا
ابحلب ،كالرعاية ،ككل ىذا مدعاة ألف

تثري ىذه األسرة اجملتمعات أببناء أسوايء أقوايء اليعرتيهم

الضعف ،والوىن ،بل فاعلني مؤثرين إجياابً يف رلتمعاهتم .
رضبة األيتاـ كالضعفاء  ،كجرب خواطرىم  ،دكف توقع لرد اجلميل ،بل طمعان فيما عند هللا من خري كأجر،كجيب أف يكوف ذلك شعاران شليزان للمسلمني ح خارج حدكد أكطاهنم فهم أكىل بذلك من غريىم.
البعد عن العبلقات احملرمة ،كجيب أف يكوف ذلك مستان شليزان للمسلمني يف كل مكاف عاشوا فيو.تنظيم اجلانب االقتصادم الذم يتعلق حبفظ األمواؿ كتداكذلا كعدـ االعتداء عليها  ،كجيب علىادلسلمني يف الغرب االىتماـ هبذا اجلانب ،كسبثلو السيما يف ىذا العصر الذم طغت فيو ادلادايت.
أتكيد السورة الكرمية على حفظ حقوؽ اإلنساف ادلادية كادلعنوية؛ حقوؽ الضعفاء  ،كاألطفاؿ  ،كالنساء ،كحقوؽ النفس ،فعلى ادلسلمني يف الغرب مراقبة ىذا اجلانب الذم كضع اإلسبلـ أسسو على أفضل هنج
كأكمل نظاـ.
-هتدم سورة النساء إىل كسائل كأساليب

عديدة لصيانة األسر كاجملتمعات من التفكك،

كاالهنيار.

فاالستقرار األسرم كالسكينة الزكاجية من أكثر العوامل أتثريان كفعالية يف تكوين الشخصية اإلجيابية اليت تصل
إىل مبتغاىا دكف تشتت كتردد كليكن ادلسلم قدكة كأسوة يف ىذا اجلانب ح يتميز أبناؤه ابألخبلؽ احلسنة
كالت ثري اإلجيايب على من حوذلم ،فليكن ىذا ىو ديدف ادلسلم الذم يعيش خارج كطنو ح يكوف داعية
بسمتو كخلقو.
كمن ىداايت السورة تربية األجياؿ على مبدأ الرضبة البشرية ،كقد سبثل ذلك يف العديد من اجلوانب ،منهاالتكافل االجتماعي كحسن الصبلت األنسانية كحفظ احلقوؽ شلا يؤدم إىل سباسك اجملتمع كرضبة الضعفاء
فيو ،خاصة فيما يتعلق ابلوالدين كما حث عليو اإلسبلـ من ضركرة مبلزمة أبنائهم ذلم يف الكرب  ،حيث ميثل
ذلك أهبى صور الرتاحم كالتكافل االجتماعي.
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كتوصل البحث أيضان ابلدراسة التطبيقية على سورة النساء؛ إىل صبلحية ىداايت القرآف الكرًن دلعاجلةقضااي البشرية يف كل زماف كمكاف .
وبناءاً على ىذه النتائج متت التوصية ابآليت:

 . 1احملافظة على زلاسن كخصوصيات التشريع اإلسبلمي ،بتنزيل اذلداايت القرآنية على الواقع ،كإزالة
ادلعوقات اليت ربد من تفعيلها ،كإسعاد اجملتمعات هبا.
 . 2التعريف ابذلداايت القرآنية كدكرىا يف هنضة البشرية من خبلؿ معاجلة قضااي بناء اإلنساف.
 . 3تصميم مناىج تربوية تقوـ على ىداايت القرآف يف بناء الشخصية اإلجيابية .
 . 4صبع ادلهتمني كادلختصني من ادلؤسسات كالباحثني يف رلاؿ القرآف كيف اجملاؿ الرتبوم كاالجتماعي  ،يف
مؤسبرات لوضع أسس يف بناء اإلنساف من خبلؿ ىداايت القرآف.
 . 5العناية بنشر اذلداايت القرآنية يف تربية الناشئة بصورة تيسر فهمها كتداكذلا بني الناس كتطبيقها حسب
فئاهتم اجملتمعية ،مع ربطها بواقعهم ادلعاش .
 . 6استثمار ما دعت لو سورة النساء مثل مبدأ الرضبة اإلنسانية لكافة البشرية ،ىذا الكنز األخبلقي
العظيم ،النبيل ليصبح شعاران لكل ادلسلمني ،كبصفة خاصة يف الغرب ح يقدموا أَّنوذجان فريدأن يدحض
ما ىو شائع أف غري ادلسلمني ىم األكثر اىتمامان كرأفة ابلناس من اإلسبلـ الذم يبث الفرقة بني الناس.
 . 7تقدًن النماذج احلية كالقدكة احلسنة يف القياـ ببعض األنشطة كاألعماؿ االجتماعية اليت تتصل حبياة
الناس مباشرة أقدر على نشر مفاىيم إجيابية عن اإلسبلـ أكثر من اجلوانب النظرية

 . 8إنشاء شبكة سبكن من التعاكف كتبادؿ اخلربات بني مراكز حبوث القرآف الكرًن كادلراكز كادلؤسسات الرتبوية
لتبادؿ اخلربات ادلتعلقة ببناء اإلنساف كتكوين شخصيتو.
الفهارس العلمية
ادلصادر وادلراجع
 . 1البحر احمليط يف التفسري ،أبو حياف ت :صدقي دمحم صبيل ،دار الفكر بريكت 1420 ،ىػ.
 . 2صحيح البخارم ،دمحم بن إمساعيل البخارم ت :دمحم زىري  ،دار طوؽ النجاة 1422 ،ىػ
 . 3الشخصية اإلجيابية ،نورة السماعيلhttp://www.al- ،
jazirah.com/2016/20160710/bo10.htm

.4

التفسري الكبري ،الرازم ،دار إحياء الرتاث العريب – بريكت1420 ،ىػ.
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.5

شعب اإلمياف ،البيهقي ،ت :عبد العلي عبد احلميد حامد ،مكتبة الرشد ابلرايض  1423 ،ىػ -
 2003ـ

.6
.7

يف ظبلؿ القرآف ،سيد قطب  ،دار الشركؽ  -بريكت -القاىرة ،الطبعة :السابعة عشر  1412 -ىػ.
مصاعد النظر لئلشراؼ على مقاصد السور  ،البقاعي ،مكتبة ادلعارؼ – الرايض1408 ،ىػ 1987 -
ـ.
ادلفردات يف غريب القرآف ،الراغب األصفهاىن ،ت :صفواف عدانف الداكدم ،دار القلم 1412 ،ىػ .

.8

 . 9ادلوسوعة القرآنية خصائص السور ،جعفر شرؼ الدين ،ت :عبد العزيز بن عثماف التوجيزم ،دار التقريب
بني ادلذاىب اإلسبلمية
 . 10اذلداايت القرآنية دراسة أتصيلية ،طو عابدين ،يسن حافظ قارم ،فخر الدين الزبري ،مكتبة ادلتنيبء
http://www.shobohat.com/vb . 11
 . 12ضلو تفسري موضوعي لسور القرآف الكرًن ،دمحم الغزاِل ،دار الشركؽ.
فهرس ادلوضوعات
ادلقدمة
ادلبحث األوىل :التعريف ابلشخصية اإلجيابية وابذلداايت القرآنية
ادلبحث الثاين :بناء الشخصية اإلجيابية من خالل ىداايت القرآن يف سورة النساء
ادلبحث الثالث :الشخصية اإلجيابية للمسلم يف الغرب من خالل ىدي القرآن الكرمي
اخلاسبة
الفهارس العلمية
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