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احملافظة على كيان اجملتمع
يف ضوء سورة النساء
Preserving the Community Entity
In light of Surat An-Nisaa

إعداد:
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احملافظة على كيان اجملتمع يف ضوء سورة النساء ،د .سلطان بن صغري العنزي

املستخلص
يهدف هذا البحث إىل التةرف على أمهية احملافظة على كيان اجملتاع ،اليت هي
مسؤدلية مجيع أفرا ه ،كاا يركز على أهم األسباب املوصلة إليها ،داليت بينها هللا تةاىل يف
سورة النساء ،مع بيان أن إمهال أد ترك تلك األسباب قد ينتج عنه زعزعة هذا الكيان
داإلخالل به.
دهذا البحث من التفسري املوضوعي ،داملنهج الذي سلكه الباحث هو املنهج
االستقرائي التحليلي.
دقد قساه إىل مقدمة دمتهيد داثين عمر مطلباً دخامتة دفهارس علاية.
فتنادل فيه تةريف مفر ات الةنوان ،مث أشار إىل أمهية احملافظة على كيان اجملتاع ،مث
رس أسباب احملافظة على كيان اجملتاع يف اثين عمر مطلباً ،دختاه خبامتة ذكر فيها أهم
النتائج اليت توصل إليها.
الكلمات املفتاحية :أسباب احملافظة على اجملتاع ،كيان اجملتاع ،سورة النساء.
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Abstract
The purpose of this research is to identify the importance of
preserving the community entity ،which is the responsibility of all
community members. It also focuses on the most important reasons that lead
to it ،which Allah has clarified in Surat An-Nisaa ،indicating that neglecting
or leaving these reasons may result in destabilizing this entity.
The research follows objective interpretation ،and the approach taken
by the researcher is the inductive analytical method.
The researcher divided the research into an introduction ،a preface ،
twelve subchapters ،a conclusion and scientific indexes.
The researcher defined the terms of the title ،then pointed out the
importance of preserving community entity. Afterwards ،the reasons for
preserving the integrity of the community were studied in twelve
subchapters. The research was concluded by mentioning the most important
findings.
Key Words:
reasons for preserving the community ،community entity ،Surat AnNisaa.
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املقدمة
ادحاد هلل رب الةاملني ،دالصالة دالسالم على أشرف األنبياء داملرسلني ،نبينا حماد،
صلى هللا دسلم عليه دعلى آله دصحبه أمجةني ،أما بةد،
فقد أسكن هللا سبحانه آ م  دذريته األرض دأمرهم بةاارهتا ،دهناهم عن اإلفسا

فيها كاا قال سبحانه﴿ :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾ [األعراف ،]56 :دال ميكن
أن تةار األرض على الوجه األكال إال بوحدة اجملتاع داحملافظة على كيانه ،دالبةد عن كل
ما يضةف أركانه ،ديوهن بنيانه.
دالذي خلق اخللق هو سبحانه أعلم مبا يصلحهم ،كاا قال ﴿ :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﴾ [امللك.]14 :
دإن الناظر يف كتاب هللا  املتدبر له يرى التأكيد على حفظ هذا األصل الةظيم
دصيانته ،دالتحذير المديد من كل ما خيل به أد يفسده.
دقد أصاب جمتاةاتنا اإلسالمية دالةربية يف اآلدنة األخرية اء عضال ،بل أ داء دألداء
مجةهم ،دخالفت بني قلوهبم ،ف ّدب بينهم الفسا  ،دتضررت البال ،
فرقت كلاتَهم ،دشتتت َ
داكتوى بلظاها الةبا  ،بل ذهب كثري من خرياهتا مينة ديسرة ،دصارت هنبة لكل منتهب،
دلقطة لكل ملتقط .نسأل هللا أن يصلح أحواهلم ديةيد هلم أمنهم داستقرارهم.
دإننا حباد هللا دفضله دمنته يف هذه البال املباركة املالكة الةربية السةو ية ننةم
بسالمة يننا ،دحفظ أمننا ،داجتااع كلاتنا ،ددحدة صفنا ،يف جمتاع تسو ه األلفة داحملبة
سلانا هللا  من كثري من الفنت داملصائب داحملن اليت أصابت من حولنا،
دالوائم ،دقد ّ
دذلك حمض فضل منه سبحانه ،بةد أن هيأ لنا الةيش الرغيد يف ظل القيا ة املباركة الرشيدة
ادحريصة على التاسك بكتاب هللا  دسنة رسوله .
صالح يننا
كتاب ربنا ،دفيه
دال عجب أن يكون القرآن الكرمي ستور هذه البال  ،فهو ُ
ُ
دح ٌّل جلايع مماكلنا دقضاايان الفر ية داجلااعية ،فواجب علينا أن نُقبل على هذا
د نياانَ ،
الكتاب الةزيز ،تالدة دحفظاً دتةلااً دتدبراً إلجيا تلك ادحلول الكفيلة حبفظ اجملتاع دسالمته.
دال شك أن احملافظة على كيان اجملتاع داجب على مجيع أفرا ه ،الةلااء منهم
- 12 -
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داملفكرين دالباحثني دالرتبويني دالةسكريني دغريهم ،كل حبسب اختصاصه ،دهلا أسباب ،دقد
جةل هللا لكل شيء سبباً ،دربط األسباب مبسبباهتا ،لذا رأيت أن أتقدم هبذا البحث
مستخرياً دساعياً دطالباً من هللا الةون دالتوفيق يف مجع تلك األسباب اليت تؤ ي إبذن هللا إىل
احملافظة على كيان اجملتاع ،داليت أشار هللا إليها يف سورة النساء.
دجةلت عنوانه :احملافظة على كيان اجملتاع يف ضوء سورة النساء.
دأسال هللا سبحانه أن يهديين فيه للصواب ،دأن جيةله خالصاً لوجهه الكرمي ،إنه
جوا بر رؤدف رحيم ،دصلى هللا دسلم على نبينا حماد دعلى آله دصحبه أمجةني.
أهمية البحث وأسباب اختياره:
 -1التةبد هلل  بتدبر كتابه الكرمي ،دالبحث يف ِح َك ِا ِه دأحكامه ،داستنباط الدالالت
داإلشارات الةظياة يف آايته ،داليت فيها الدداء المايف دادحل الكايف لكل قضااي
البمرية ،الفر ية منها داجملتاةية.
 -2القيام بميء من داجبنا جتاه القرآن الكرمي ،خبدمته دإثراء الدراسات دالبحوث املتنادلة
لةلومه.
 -3التأكيد على أن حمافظة الناس على جمتاةاهتم ضردرة من الضردرات.
 -4در سورة النساء يف إبراز مكامن األمن االجتااعي.
 -5در سورة النساء يف مواجهة التحدايت االجتااعية.
 -6داجبات اجملتاع – كاا تربزها سورة النساء -يف احملافظة على دحدته.
 -7توعية اجملتاع دتنبيهه على ضردرة االستهداء هبدي القرآن الكرمي ،دبيان عنايته ابلقضااي
اخلاصة ،دالةامة -دمنها عنايته ببيان أسباب احملافظة على كيانه ،-دلفت انتباه أفرا ه إىل
البحث عن حلول مجيع مماكله ،يف كتاب هللا سبحانه دتةاىل دسنة رسوله .
مشكلة البحث:
قد يغفل بةض الناس عن إ راك قضية كربى ،دهي قضية احملافظة على كيان اجملتاع
من كل ما يفسده أد خيل به ،فال أيخذ ابألسباب املؤ ية إليها ،لذا حيادل الباحث يف هذا
البحث إبراز هذه القضية ،داستقراء أسباهبا الوار ة يف سورة النساء ،دذلك من خالل اإلجابة
- 13 -
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عن األسئلة اآلتية:
 -1ما مدى أمهية احملافظة على كيان اجملتاع ،من خالل تالدتنا دتدبران لسورة النساء
داطالعنا على كالم املفسرين حول ذلك؟
 -2ما األسباب الكفيلة ابحملافظة على كيان اجملتاع ،داليت أشارت إليها هذه السورة؟
 -3ما أبرز التوجيهات الرابنية اليت تضانتها سورة النساء ،فياا خيص قضااي اجملتاع الةامة
املتةلقة ابحملافظة على كيانه ،دالتحذير من زعزعة بنيانه؟
أهداف البحث:
 -1إيضاح دجتلية أمهية احملافظة على كيان اجملتاع ،من خالل سورة النساء ،دكالم
املفسرين يف ذلك.
 -2التةرف على األسباب الكفيلة ابحملافظة على كيان اجملتاع ،دإيرا كالم أهل الةلم فيها.
 -3إبراز التوجيهات الرابنية ،دالوصااي اإلهلية الوار ة يف سورة النساء ،داليت هلا تةلق
أبسباب احملافظة على كيان اجملتاع.
الدراسات السابقة:
مل أقف – حىت ساعة كتابة هذا البحث -على ر ٍ
اسة تنادلت هذا املوضوع مبباحثه
املذكورة يف اخلطة ،دذلك بةد الرجوع إىل أدعية البحث دحمركاته ،دإمنا دقفت على راسات
حول كيان اجملتاع أد حول سورة النساء ،لكنها تنادلت جوانب أخرى ،دهي كاا يلي:
 -1التدابري الوقائية حلفظ كيان األسرة-قراءة يف نصوص الشريعة ،للباحث :دصفي
عاشور أبو زيد ،حبث مقدم ملؤمتر التفكري الةلاي دقيم التقدم يف األسرة ،يف جامةة
عني مشس ،القاهرة2009 ،م؛ دكاا هو داضح من الةنوان ،فإن البحث يتةلق جبزء
من اجملتاع ،دهو األسرة ،كاا أنه ليس خاصاً يف سورة النساء.
 -2مقومات احملافظة على األمن االجتماعي بني اجلريان يف السنة النبوية ،للباحثني :حماد
عو ة ادحوري ،حماد رضا ادحوري ،دالبحث منمور يف اجمللة األر نية يف الدراسات
اإلسالمية ،يف جامةة آل البيت ،األر ن ،اجمللد الرابع عمر ،الةد األدل ،سنة ،2018
دهذا البحث خيتلف عن حبثي ،يف كون جماله :السنة النبوية دليس القرآن الكرمي ،كاا أنه
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خاص ابألمن االجتااعي بني اجلريان ،دليس يف كيان اجملتاع كله.
 -3منهجيات التغيري واإلصالح يف سورة النساء ،دراسة موضوعة ،رسالة ماجستري،
يف اجلامةة اإلسالمية يف غزة ،للباحثة :حرية حماد عزام ،عام  ،2013دبةد االطالع
على فهرس الرسالة ،دجدهتا تتحدث عن منهجيات اإلصالح يف اجلانب الةقدي،
داالجتااعي دالدعوي دالتمريةي ،دالذي يهانا فيها هو اجلانب االجتااعي ،دقد
دجدت الرسالة ركزت على األسرة بدءاً ابلزداج ،دابألخص موضوع تةد الزدجات،
دأفاضت فيه كثرياً ،دانتهاء ابلنموز ،دعالجه ،دهذا خيتلف متاماً عن موضوع حبثي
الذي يتحدث عن اجملتاع كوحدة مرتابطة ،ديبني أسباب احملافظة عليه.
 -4تنظيم اجملتمع اإلسالمي من خالل سورة النساء ،رسالة ماجستري ،عام 1409هـ،
للباحثة :فتوحة صاحل اإلنددنيسي ،يف جامةة أم القرى ،دقد أفاضت الباحثة يف تنظيم
األسرة دحقوق الزدجية دأحكام املرياث دقواعد ادحكم ،بيناا كان حبثي يركز على جزئية
حمد ة ،دهي بيان أمهية احملافظة على كيان اجملتاع دأسباب ذلك.
 -5املبادئ املستنبطة من آييت ( ) 59 ،58من سورة النساء إلقامة اجملتمع
اإلسالمي ،للباحث عبدهللا بن سيف األز ي ،من جامةة امللك عبدالةزيز ،دهو
حبث خاص يف آيتني فقط من سورة النساء ،حتدثتا عن الةدل دالطاعة ،بيناا
يتحدث حبثي عن األسباب املستنبطة من السورة كلها ،دمل أقيده آبايت حمد ة.
حدود البحث:
حدد هذا البحث :سورة النساء فقط؛ ديرتكز على استقراء األسباب الوار ة فيها،
داليت تضان -إبذن هللا -ألفرا اجملتاع احملافظة على كيانه ،دالنأي به عاا خيل به أد يفسده
أد يؤ ي إىل اضطرابه.
داقتصرت على األسباب الوار ة يف سورة النساء ،ألن موضوعها تنظيم اجملتاع درسم
اخلطوط الةامة لةالقات أفرا ه فياا بينهم ،دتبيني حقوق أفرا ه ،بكافة طبقاهتم دأحواهلم ،مع
بيان شيء من أحكامهم ،دما يتةلق هبم ،فسواء كان الفر حاكااً أد حمكوماً ،أد دالداً أد
دلداً ،أد زدجاً أد زدجة ،أد داراثً أد موراثً ،أد غنياً أد فقرياً ،أد مسلااً أد غري مسلم ،فسرتى
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يف السورة إشارة لميء مما يتةلق به ،دمةظم ما فيها شرائع تفصيلية يف مةظم نواحي حياة
املسلاني االجتااعية ،كاا يظهر أهنا نزلت بةد استقرار املسلاني يف املدينة ،دانتظام أحواهلم
دأمنهم من أعدائهم(.)1
منهج البحث:
هذا البحث من التفسري املوضوعي سلكت فيه املنهج االستقرائي التحليلي ،دذلك
بتتبع دمجع آايت سورة النساء املتةلقة مبوضوع البحث ،مث راستها ،دبيان دجه الداللة منها
على تلك األسباب ،دبيان أن ترك األخذ هبذه األسباب يؤ ي إىل اإلخالل ابجملتاع.
خطة البحث:
قسات هذا البحث إىل مقدمة دمتهيد داثين عمر مطلباً دخامتة مذيالً ابلفهارس
الةلاية على ما يلي:
املقدمة :ذكرت فيها :ممكلة البحث ،دأهداف البحث ،دأسئلة البحث ،دالدراسات
السابقة ،دمنهج البحث ،دخطة البحث ،دإجراءات البحث.
التمهيد :ذكرت فيه مطلبني:
األدل :تةريف مفر ات عنوان البحث.
الثاين :أمهية احملافظة على كيان اجملتاع.
مث فصلت راسة أسباب احملافظة على كيان اجملتاع ،كل سبب يف مطلب على النحو
اآليت:
املطلب األدل :حتقيق التوحيد ،داتباع الرسول  دالتحاكم إىل شرعه.
املطلب الثاين :االنضواء حتت لواء اجلااعة ،دلزدم الساع دالطاعة لوالة األمور ابملةردف.
املطلب الثالث :التةايش بني أفرا اجملتاع.
املطلب الرابع :التثبت يف األخبار دادحذر من المائةات.
املطلب اخلامس :إيصال ادحقوق إىل أهلها.
( )1يُنظر :حماد الطاهر ابن عاشور" ،التحرير دالتنوير"( .ط ،1تونس ،ار ابن سحنون) .212 :4
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املطلب السا س :إقامة ادحدد .
املطلب السابع :التكافل االجتااعي.
املطلب الثامن :إقامة الةدل ،دالنهي عن الظلم.
املطلب التاسع :السةي يف الصلح ،دحسم ما ة اخلالف.
املطلب الةاشر :فقه التةامل مع اجملتاةات األخرى.
املطلب ادحا ي عمر :ادحذر من الدخالء.
املطلب الثاين عمر :النهي عن التمد دالغلو.
الفهارس العلمية:
فهرس املصا ر داملراجع.
فهرس املوضوعات.

إجراءات البحث:
 .1مجع املا ة الةلاية ،دذلك من خالل راسة سورة النساء داستخالص ما يتةلق
ابلبحث منها.
 .2راسة هذه اآلايت ببيان مةناها إمجاالً ،ددجه الداللة منها على موضوع البحث،
داستنباط األحكام المرعية أد اإلرشا ات اإلهلية ،فياا خيدم البحث.
 .3عزد اآلايت القرآنية اخل البحث ،بذكر اسم السورة درقم اآلية ددضةها بني
قوسني مةقوفني هكذا[ :اسم السورة :رقم اآلية].
 .4ختريج األحا يث النبوية ،فإن كان ادحديث يف الصحيحني أد أحدمها اكتفيت به،
دإن كان يف غريمها خرجت ادحديث من مصا ره ادحديثية مث نقلت حكم أهل
ادحديث عليه ابختصار.
 .5عزد اآلاثر إىل مصا رها األصلية.
 .6توثيق النقوالت عن أهل الةلم.
 .7التةريف ابملصطلحات الةلاية.
 .8بيان مةاين املفر ات الغريبة -إن دجدت -من كتب الغريب أد املةاجم.
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 .9ختم البحث خبامتة فيها أهم النتائج املتوصل إليها ،مث التوصيات اليت يراها الباحث.
 .10تذييل البحث ابلفهارس الةلاية.
دما توفيقي إال ابهلل ،عليه توكلت دإليه أنيب ،دصلى هللا دسلم على نبينا حماد دعلى
آله دصحبه أمجةني.
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احملافظة على كيان اجملتمع
التمهيد :فيه مطلبان:
املطلب األول :تعريف مفردات البحث:
تةريف احملافظة :هي املواظبة على األمر ،دحراسته ،دالذب داحملاماة عنه  ،دهي من
ظ ،اليت تدل على مراعاة الميء(.)2
َح ِف َ
()3
تةريف الكيان :الكيان من الكون دهو ادحدث  ،ديقال :كان الميء كوانً دكِياانً
دكينونة :إذا حدث ،فهو كائن(.)4
ديطلق الكيان االجتااعي على :ما يضم عائالت جتاةها ردابط مةينة ،كرابطة الدين
أد الدم أد األرض دحنوها(.)5
تةريف اجملتاع :اسم مفةول دهو موضع االجتااع داجلااعة من الناس( )6دعُرف
اجملتاع :أبنه :مجاعة من الناس تربطها ردابط دمصاحل ممرتكة دعا ات دتقاليد دقوانني
َ
()8
()7
داحدة ،فيقال مثالً :جمتاع املدينة  .دأصل لفظة اجملتاع يدل على تضام الميء .
()1

( )1يُنظر :حماد بن مكرم بن منظور" ،لسان الةرب"( .ط ،1بوالق :املطبةة األمريية1300 ،هـ).320 :9 ،
( )2يُنظر :أمحد بن فارس" ،مقاييس اللغة" .حتقيق عبدالسالم هاردن( ،ط ،1بريدت :ار اجليل،
1420ه).87 :2 ،
( )3يُنظر :ابن منظور" ،لسان الةرب".245 :17 ،
( )4يُنظر :إبراهيم مصطفى دآخردن" ،املةجم الوسيط" .جماع اللغة الةربية ابلقاهرة( ،ط ،4القاهرة:
مكتبة المردق1424 ،هـ) ،ص.805
( )5يُنظر :حماد رداس قلةجي ،دحامد صا ق قنييب" ،مةجم لغة الفقهاء"( .ط ،2عاان :ار النفائس،
1408هـ) ،ص.357
( )6يُنظر :إبراهيم مصطفى دآخردن" ،املةجم الوسيط".136 :1 ،
( )7يُنظر . :أمحد خمتار " ،مةجم اللغة الةربية املةاصرة"( .ط ،1الرايض :عامل الكتب1429 ،هـ).396 :1 ،
( )8يُنظر :ابن فارس" ،مقاييس اللغة".479 :1 ،
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املطلب الثاني :أهمية احملافظة على كيان اجملتمع:
خلق هللا « اإلنسان مدنياً ابلطبع»( ،)1فال غىن له عن جمتاع يةيش يف كنفه،
ديسهم يف عاارته ،ديسةى إلصالحه ،ديبذل جهده يف احملافظة عليه ،دمحايته من أي إفسا
أد خلل يتطرق إليه ،السياا دقد أصلح هللا سبحانه هذه األرض ،دهيأها خللقه ،دهناهم عن

اإلفسا فيها ،كاا قال سبحانه﴿ :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾ [األعراف،]56 :
فكل إنسان على دجه هذه األرض مسؤدل عن إصالحها داحملافظة عليها من الفسا .
دمن املتقرر أنه ال ميكن لإلنسان الةيش يف جمتاع مضطرب ،دكيان ضةيف األركان ،فضالً
عن أن يكون قا راً على اإلنتاجية فيه ،داإلسهام يف عاارته دالرقي به إىل ما يصبو إليه أفرا ه.
ةث إليهم رسولنا حماداً  دذ ّكرهم
دقد ذكر هللا فضله دمنته على أهل مكة حني بَ َ
بنةاه ،اليت من أجلّها :األمن داالستقرار ،دالذي يتلوه رغد الةيش الكرمي ،دالتاكني يف
األرض ،فقال سبحانه﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﴾ [قريش،]4 :
دقال سبحانه﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﴾ [القصص ،]57 :دقال﴿ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

دبني هلم ما حل
ﮃ ﮄ ﮅ ﴾ [الةنكبوت ،]67 :دحذرهم عواقب الكفر دادحجو ّ ،
بغريهم من الةذاب دالنكال ،دضرب هلم األمثال ليأخذدا الةربة دالةظة ،فقال﴿ :ﭢ ﭣ

ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ

ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸﭹ ﭺ [النحل.]112 :
ديف هذه اآلايت الالت داضحات على أن اجملتاع إذا حافظ عليه أفرا ه،
ابالستجابة داالنقيا ألدامر هللا تةاىل دأدامر رسوله  ،داتباع تةاليم المريةة الساحة الغراء
كان ذلك سبباً الستقراراه داز هاره دمنائه درقيه دجلب اخلريات داألرزاق إليه من كل مكان؛
دلذلك أسباب دهي كاا يلي:
( )1عبدالرمحن بن خلددن" ،مقدمة ابن خلددن" .حتقيق . :علي عبدالواحد دايف (ط ،4القاهرة :شركة
هنصة مصر للطباعة2006 ،م).340 :1 ،
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أسباب احملافظة على اجملتمع :وقد فصلتها يف املطالب التالية:
املطلب األول :حتقيق التوحيد ،واتباع الرسول  والتحاكم إىل شرعه:
مما الشك فيه أن أعظم سبب للاحافظة على اجملتاع هو أن يلتزم أفرا ه مقتضيات
اإلميان الصحيح ،ديةتقددا الةقيدة الصحيحة املتاثلة يف حتقيق التوحيد هلل  دتصفيته
دتنقيته من كل ما يموبه ،داتباع الرسول  بطاعته فياا أمر ،دتصديقه فياا أخرب ،داجتناب
ما عنه هنى دزجر ،دأال يةبد هللا إال مبا شرع(.)1
دإن الناظر يف سرية ابين اجملتاع اإلسالمي األدل ،دإمامه األكال :نبينا حماد  جيد
أن أدل لبنة دضةها يف بناء هذا اجملتاع هي :الةقيدة الصحيحة دالدعوة إىل التوحيد داألمر
ابتباعه دالتحاكم إىل شرعه ،فأخذ يدعو إىل التوحيد عمر سنني ،دكانت ُجل اآلايت اليت
نزلت عليه يف شأن التوحيد؛ بل إنه  مل ينتقل إىل مقومات اجملتاع األخرى دأسسه
درسخها ترسيخاً متيناً ،دجةلها قاعدة يقوم عليها بنيان
الةظاى إال بةد أن ثبّت هذه اللبنة ّ
اجملتاع ،ليبني لبُناة اجملتاةات د عاة اإلصالح أنه لن يقوم هلم بنيان ،دلن يكتال هلم كيان
إال ابلتوحيد ،الذي كان أساس عوة األنبياء عليهم السالم مجيةاً.
فإذا كان اجملتاع ال يقوم أصالً إال على التوحيد دلوازمه فان ابب أدىل أال يستطيع
أفرا ه احملافظة على كيانه بددن التوحيد ،فال عجب إذن أن يكون أدل أمر يف القرآن هو
األمر ابلتوحيد ،دأدل هني فيه هو النهي عن المرك ،كاا قال سبحانه﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮ
ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ ﴾
[البقرة.]22-21 :

دقد أكدت سورة النساء على هذا املطلب أبساليب متنوعة ،كاألمر به دالنهي عن

( )1يُنظر :إمساعيل بن كثري" ،تفسري القرآن الةظيم" .حتقيق :أ . .حكات بمري ايسني( ،ط ،1الدمام،
ار ابن اجلوزي1431 ،ه)429 :1 ،؛ دحماد بن عبدالوهاب" ،ثالثة األصول" ضان "جماوع
مؤلفات الميخ حماد بن عبدالوهاب" .حتقيق :عبدالةزيز الردمي دآخرين (ط ،1الرايض :جامةة
اإلمام حماد بن سةو ).190 :1 ،
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ضده مفر اً ،داألمر به دالنهي عن ضده مةاً يف موضع داحد ،دذكر اجلزاء للاطيةني
املاتثلني ،دللاخالفني املةاندين ،دخطاب الوعد دالوعيد لكل صنف مبا يناسبه ،كاا بينت
السورة أثره دعواقبه على اجملتاع على النحو اآليت:
أدالً :اإلشارة إىل بداية نمأة اجملتاع ،دأن التوحيد -الذي هو أعظم التقوى -هو
أساس صالحه داستقراره:
ففي قوله تةاىل -يف أدل آية يف السورة﴿ :-ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ [النساء ]1 :بُدئت
اآلية ابألمر بتقوى هللا ،دأعظم التقوى :أن يتقي اإلنسان المرك ،إبفرا هللا سبحانه ابلةبا ة
دن ما سواه ،فاألمر ابلتقوى يتضان هذا املطلب ،دجاء بةده اإلشارة إىل نمأة البمر من
نفس داحدة دزدجها ،دمها آ م  دزدجه حواء( ،)1مث بث الذرية منهاا ،فقال سبحانه:

﴿ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾ [النساء ]1 :دذلك بداية أتسيس
دتكوين أدل جمتاع بمري على هذه األرض ،ففي األمر ابلتقوى داإلشارة بةده إىل نمأة
اجملتاع األدل( )2ليل داضح على أن التقوى -جبايع أنواعها -أساس صالح تلك النمأة
البمرية اجملتاةية داستقامتها ،داحملافظة عليها.
اثنياً :التالزم التام بني األمر ابلتوحيد دالنهي عن المرك ،فال يتحقق امتثال اجملتاع ألمر

هللا ،دال ترتتب اآلاثر ادحايدة إال هباا مةاً ،قال تةاىل ﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾
[النساء ]36 :فقرن سبحانه بني األمر ابلتوحيد دالنهي عن المرك به يف موضع داحد هنا.

دكل أم ٍر ابلةبا ة هو أمر ابلتوحيد إذ ال تصح الةبا ة بددنه ،دال تقبل إذا خالطها
ضده دهو المرك ،قال ابن عباس ﴿« :اعبددا هللا﴾ :أي دحددا»()3؛ دقال الميخ حماد
بن عبدالوهاب رمحه هللا « :-مةىن يةبددن :يوحددن»(.)4

( )1يُنظر :حماد بن جرير الطربي" ،جامع البيان" .حتقيق . :عبدهللا الرتكي( ،ط ،1الرايض ،ار عامل
الكتب1424 ،هـ) .339 :6
( )2يُنظر :الطربي" ،جامع البيان" .339 :6
( )3أخرجه عبد الرمحن بن أيب حامت ،يف "تفسري ابن أيب حامت" ،حتقيق :أسةد الطيب( ،ط ،1مكة،
مكتبة نزار الباز1417 ،هـ) 60 :1
( )4يُنظر :حماد بن عبدالوهاب" ،ثالثة األصول ضان جماوع مؤلفات الميخ حماد بن عبدالوهاب" 186 :1
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اثلثاً :الوعد للاجتاع احملقق للتوحيد املتبع لمرع هللا دسنة رسوله  ابملغفرة دالنصر
داخلري دحسن الةاقبة ،دالوعيد للاجتاع املخالف له ابخلسران دسوء الةاقبة:
فقد جاء خطاب الوعد دالوعيد يف موضةني من السورة دمها قوله سبحانه﴿ :ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ﴾ [النساء[ ]48 :النساء ،]116 :ففيه دعد ابملغفرة
للاوحدين -دعصاة املوحدين حتت املميئة ،-ددعيد ابلةذاب للامركني.
دجاء الوعد للاؤمنني املوحدين ابخلري دالنصر ،دالوعيد للكافرين املمركني ابهلالك
دالةذاب ،كاا يف قوله تةاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﴾

{النساء :}45 :أي :حسبكم أيها املؤمنني دالية هللا لكم ،دلطفه بكم يف مجيع أموركم ،فهو
سبحانه الذي يتوىل نصركم على أعدائكم ،دييسر لكم أسباب الفالح دالسةا ة ،دحصول
اخلري ،دزدال المر(.)1
دكاا يف قوله تةاىل﴿ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﴾ [النساء،]141 :

فينصر هللا املؤمنني ابدحجة دالبيان دابلسيف دالسنان ،أما األدل فاطلقاً دأبداً ،دأما الثاين
فاقيد إما أبن ذلك يف اآلخرة ،أد يف الدنيا ديكون ابألغلب دالنظر إىل الةاقبة ،أد موقوف
على األخذ أبسباب النصر(.)2
دذكر اآللوسي رمحه هللا  -أن الغلبة للاؤمنني تكون ابدحجة دالسيف دما جيري جمراه أد
أبحدمها ،ديكفي يف الغلبة -مبا عدا ادحجة -حتققها للرسل عليهم السالم يف أزمنتهم غالبا،
فقد أهلك سبحانه الكثري من أعدائهم . . .دإن كانت ادحرب سجاالً إال أن الةاقبة كانت
هلم عليهم الصالة دالسالم ،دكذا ألتباعهم بةدهم ،لكن إذا كان جها هم ألعداء الدين على
حنو جها الرسل هلم(.)3
رابةاً :بركة التوحيد دلوازمه على اجملتاع ،دشؤم المرك عليه:
( )1يُنظر :عبدالرمحن بن انصر السةدي" ،تيسري الكرمي الرمحن" .حتقيق :سةد الصايل( ،ط ،2الدمام،
ار ابن اجلوزي1426 ،هـ) ص.183
( )2يُنظر :حماد بن صاحل بن عثياني" ،تفسري سورة الصافات"( .ط ،1الرايض ،ار الثراي1424 ،هـ) ص.357
( )3يُنظر :شهاب الدين حماو اآللوسي" ،ردح املةاين"( .ط ،1القاهرة ،املكتبة التوقيفية) .606 :13
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جا ء التأكيد على أن بركة التوحيد على اجملتاع كله تكون يف الدنيا داآلخرة ،كاا أن
شؤم المرك دالكفر على اجملتاع يةم الدنيا داآلخرة ،دقد ّبني هللا لنا يف القرآن أن هالك
اجملتاةات األدىل دزداهلا كان بسبب المرك دالكفر ،فدل على أن اإلميان أعظم سبب لرخاء
اجملتاع داستقراره دأمنه ،كاا أن المرك دالكفر أعظم سبب الضطرابه دخوفه بل هالكه

دزداله ،دلذا ملا أنكر سبحانه على املرائني بنفقاهتم قال﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

أي شيء يضر
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﴾ [النساء ]39 :داملةىنّ :
هؤالء لو آمنوا ابهلل داليوم اآلخر ،دأنفقوا يف سبيل هللا ،صا قني خملصني؟! بل يف ذلك اخلري
كله ،دهللا سبحانه هو املطلع على النيات ،دالةليم مبن يستحق التوفيق دالرضا ،دمبن يستحق
اخلذالن داخلسران يف الدنيا داآلخرة( ،)1دتدل على أن اإلميان له فوائد جليلة دعوائد مجيلة
على األفرا داجملتاةات ،دفيها اللة على أن اجملتاع إذا عي إىل أمر ال ضرر فيه ينبغي له
()2
أن يستجيب ،فكيف إذا تضان أعظم املنافع؟!
دقال سبحانه﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ ﴾

أي بالء دعقوبة
[النساء ،]47 :دأصحاب السبت ملا اعتددا يف الصيد مسخهم هللا قر ة ،د ّ
على جمتاع أعظم من املسخ؟! دالةياذ ابهلل.
ديف قوله سبحانه﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﴾ [النساء:

 ]59ليل داضح دبرهان ساطع ألثر طاعة هللا دطاعة رسوله  دالتحاكم إىل شرعه ،على
اجملتاع ،السياا دقد دصفه هللا أبنه :خري ،دأحسن أتديالً؛ أي :أنه خري لكم عند هللا يف
مةا كم ،دأصلح لكم يف نياكم ،فهو خري يف الةاقبة ،دأحسن يف الثواب داجلزاء(.)3
( )1يُنظر :ابن كثري" ،تفسري القرآن الةظيم".107 :3 ،
( )2يُنظر :عبدهللا بن عار البيضادي" ،أنوار التنزيل مع حاشية المهاب"( ،ط ،1بريدت ،ار إحياء
الرتاث).136 :3 ،
( )3يُنظر :الطربي" ،جامع البيان".187 :7 ،
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قال ابن القيم رمحه هللا  -عند قوله تةاىل﴿ :ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﴾ « :فدل
هذا على أن طاعة هللا درسوله دحتكيم هللا درسوله  هو سبب السةا ة عاجال دآجالً.
دمن تدبر الةامل دال مردر الواقةة فيه علم أن كل شر يف الةامل سببه خمالفة الرسول 
داخلردج عن طاعته؛ دكل خري يف الةامل فإنه بسبب طاعة الرسول .
دكذلك شردر اآلخرة دآالمها دعذاهبا إمنا هو من موجبات خمالفة الرسول 
دمقتضياهتا ،فةا شر الدنيا داآلخرة إىل خمالفة الرسول  دما يرتتب عليه ،فلو أن الناس
أطاعوا الرسول  حق طاعته مل يكن يف األرض شر قط»(.)1
دقال سبحانه﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﴾ [النساء ،]65 :دقد علم منها أن
املؤمنني الينصرفون عن حتكيم الرسول  ،دال جيددن حرجاً من قضائه(.)2
فتبني مما سبق أن حتقيق التوحيد داتباع الرسول  ،دالتحاكم إىل شرعه ،أعظم سبب
للاحافظة على كيان اجملتاع داستقراره ،دأن عواقبه محيدة يف الدنيا داآلخرة ،ابلنصر دالتاكني
داالستقرار ،دحصول اخلري داملنافع ،دزدال المر داملصائب.
املطلب الثاني :االنضواء حتت لواء اجلماعة ،ولزوم السمع والطاعة لوالة األمور باملعروف:
من املتقرر أنه ال تستقيم أمور أي جمتاع إال أبن يكون أفرا ه مجاعة داحدة
متااسكة ،دالبد للجااعة من دالة يسوسوهنا ،ديديردن شؤدهنا كاا حيب ربنا ديرضى ،دال
تتم الوالية إال بساع دطاعة ابملةردف ،دقد قال عار بن اخلطاب « :إنه ال إسالم إال
جبااعة ،دال مجاعة إال إبمارة ،دال إمارة إال بطاعة»( ،)3كاا «قد علم ابلضردرة من ين
اإلسالم أن اخلردج عن طاعة ديل األمر ،داالفتيات عليه ،من أعظم أسباب الفسا يف البال
( )1حماد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية" ،الرسالة التبوكية" .حتقيق . :حماد مجيل غازي( ،ط ،1جدة،
مكتبة املدين) ص.43 :
( )2يُنظر :ابن عاشور" ،التحرير دالتنوير".111 :5 ،
( )3رداه الدارمي يف "السنن" املقدمة ،ابب :ذهاب الةلم315 :1 ،؛ دابن عبدالرب يف "جامع بيان الةلم" .264 :1
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دالةبا  ،دالةددل عن سبيل اهلدى دالرشا »(.)1
دقد أكدت سورة النساء على هذا املطلب ،دبينت دجوب طاعة دالة األمور

ابملةردف ،كاا يف قوله تةاىل﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﴾

[النساء]59 :؛ قال ابن القيم رمحه هللا « :-دقد اختلفت الرداية عن اإلمام أمحد رمحه هللا -

يف أديل األمر دعنه فيهم ردايتان :إحدامها :أهنم الةلااء ،دالثانية :أهنم األمراء.
دالقوالن اثبتان عن الصحابة يف تفسري اآلية؛ دالصحيح أهنا متنادلة للصنفني مجيةاً،
فإن الةلااء داألمراء دالة األمر الذي بةث هللا به رسوله  ،فإن الةلااء دالته حفظاً دبياانً
دذابً عنه در اً على من أدحد فيه دزاغ عنه ،دقد دكلهم هللا بذلك فقال تةاىل﴿ :ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﴾ [األنةام ]89 :فياهلا من دكالة أدجبت طاعتهم
داالنتهاء إىل أمرهم ،دكون الناس تبةاً هلم.
داألمراء دالته قياماً دعناية دجها اً دإلزاماً للناس به ،دأخذهم على يد من خرج عنه.
دهذان الصنفان مها الناس دسائر النوع اإلنساين تبع هلاا درعية»(.)2
دأدجبت اآلية ر األمر إليهم على حسب ما توجبه المريةة ،السياا فياا يتةلق ابملصاحل
الةامة للاجتاع دعدم االفتيات عليهم ،كاا أدضحت آاثره على اجملتاع ،دمن ذلك أن ر األمر
إىل الوالة فيه جتلية دإيضاح دمةرفة لألمور على دجهها الصحيح ،دسالمة من اخلطأ.
فبينت اآلية أن يف طاعة دالة األمور ابملةردف-بةد طاعة هللا دطاعة رسوله - 
خرياً يف الةاجل داآلجل ،قال ابن عثياني ؒ -من فوائد اآلية« :حمبة هللا  للنظام
داالنضاام داالنزداء حتت رعاية داحدة ،ألن الناس لو مل يكن هلم ذد أمر مطاع لصارت
أمورهم فوضى»(.)3
قال تةاىل﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ
ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﴾ [النساء ]83 :ففي اآلية :إنكار على من يبا ر إىل األمور قبل حتققها،
( )1عبدالرمحن بن حماد بن قاسم" ،الدرر السنية"( .ط1425 ،7ه).114 :9 ،
( )2ابن القيم" ،الرسالة التبوكية" ،ص.41 :
( )3ابن عثياني" ،تفسري سورة النساء".455 :1 ،
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فيخرب هبا ديفميها دينمرها ،دقد ال يكون هلا صحة( ،)1كاا أن فيها أت يباً من هللا لةبا ه
عن فةلهم هذا غري الالئق ،دأنه ينبغي هلم إذا جاءهم أمر من األمور املهاة داملصاحل الةامة،
ما يتةلق ابألمن دسردر املؤمنني ،أد ابخلوف الذي فيه مصيبة عليهم ،أن يتثبتوا دال يستةجلوا
إبشاعة ذلك اخلرب ،بل ير دنه إىل الرسول  دإىل أديل األمر منهمِ ،
أهل الرأي دالةلم
دالنصح دالةقل دالرزانة ،الذين يةرفون األمور ديةرفون املصاحل دضدها.
فإن رأدا يف إذاعته مصلحة دنماطاً للاؤمنني دسردراً هلم دحترزاً من أعدائهم فةلوا ذلك،
دإن رأدا أنه ليس فيه مصلحة أد فيه مصلحة دلكن مضرته تزيد على مصلحته ،مل يذيةوه.
كاا أن فيها ليالً على أنه ينبغي أن يتوىل األمور من هو أهل هلا ،فإنه أقرب إىل
الصواب ،دأحرى للسالمة من اخلطأ(.)2
دفيها أيضاً :أن خوض الةامة يف السياسة دأمور ادحرب دالسلم ،داألمن داخلوف ،أمر
مةتا دهو ضار جداً إذا ُشغلوا به عن عالهم ،ديكون ضرره أشد إذا دقفوا على أسرار ذلك
دأذاعوا به ،دهم ال يستطيةون كتاان ما يةلاون ،دال يةرفون كنه ضرر ما يقولون ،دأضره علم
جواسيس الةدد أبسرار أمتهم ،دما يكون دراء ذلك ،دمثل أمر اخلوف داألمن دسائر األمور
السياسية دالمؤدن الةامة ،اليت ختتص ابخلاصة دن الةامة(.)3
فتبني مما سبق أن طاعة دالة األمور در األمور إليهم تتحقق فيه مصاحل عامة للاجتاع،
تكون سبباً يف احملافظة عليه ،د دام استقراره ،كاا أن يف خمالفته أضراراً على املسلاني دتقوية
لألعداء ،دقد ُحيدث ذلك اضطراابً يف حال األمن داخلوف ،دالسلم دادحرب.

( )1يُنظر :ابن كثري" ،تفسري القرآن الةظيم".169 :3 ،
( )2يُنظر :السةدي" ،تيسري الكرمي الرمحن" ،ص.194
( )3يُنظر :حماد رشيد رضا" ،تفسري املنار"( .ط ،1القاهرة ،اهليئة املصرية الةامة للكتاب1990 ،م)،
.242 :5
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املطلب الثالث :التعايش بني أفراد اجملتمع:
رسخت سورة النساء آ اب التةايش ادحق بني اخللق ،إبيضاح ادحقوق دالواجبات
داألمر أب ائها ،دادحث على آ اب التةايش ،دتنظيم الةالقة بني أفرا اجملتاع ،فال تكا جتد
عالقة بني اثنني إال دترى يف هذه السورة الةظياة نصاً أد إشارة إىل شيء خيدم هذه الةالقة،
ديكال هذا التةايش ،دال غرد إذ مبىن هذه السورة على الندب إىل اإلحسان دالتةاطف
دالتواصل(.)1
فقد أخرب هللا  يف أدل آية من سورة النساء أنه خلق اخللق من ذكر دأنثى ،فقال
سبحانه﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﴾ [النساء ]1 :دذلك فيه تذكري
هلم أبصل خلقتهم دأن أابهم داحد ،دأمهم داحدة ،دهذا أكرب ٍاع للتةايش فيها بينهم ،كاا
أنه يدعوهم الستحضار اإلخوة اإلنسانية ،دأن تكون منهم على ذُكر فال يغفلون عنها ،بل
يةالون مبا توجبه هذه األخوة ،دجيتنبون ما خيالف مقتضاها ،من الةدادة دالفرقة داالضطها
داحتقار اآلخرين ،بددن موجب شرعي ،فايزان التفاضل بني الناس هو التقوى ،فال جنس
دال لون دال عرق دال غري ذلك.
ديف قوله سبحانه﴿ :ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾
[النساء :]1 :تنبيه عظيم على قدرة هللا الذي بث هؤالء الناس كلهم من نفس داحدة،
نسل ٍ
رجل داحد ،دهو أبوهم آ م .
دجةلهم َ
لق اخللق ،على هذا الناط البديع ،قا ٌر على كل
دفيه تنبيه أيضاً على أن الذي َخ َ
شيء سبحانه دتةاىل ،دمن ذلك :قدرته على أن يةاقبهم على مةاصيهم ،فكان النظر
دالتدبر هلذا األمر يقو إىل الفرار من موجبات نقاته ،دكذلك يوجب االحرتاز عن كل ما
خيل حبقوق األخوة(.)2
( )1يُنظر :إبراهيم بن عار البقاعي" ،نظم الدرر" .حتقيق :عبدالرزاق املهدي( ،ط ،2بريدت ،ار الكتب
الةلاية1424 ،ه).292 :2 ،
( )2يُنظر :حماد مجال الدين بن حماد القامسي" ،حماسن التأديل" .حتقيق :حماد ابسل عيون السو ،
(ط ،1بريدت ،ار الكتب الةلاية1418 ،هـ).5 :3 ،
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كاا أن يف قوله سبحانه﴿ :ﭨ ﭩ﴾ [النساء ]1 :مع ما سبق :إخباراً أبنه خلقهم من
نفس داحدة ،دأنه بثهم يف أقطار األرض ،مع رجوعهم إىل أصل داحد -ليةطف بةضهم
على بةض ،ديرقق بةضهم على بةض.
دقرن األمر بتقواه ابألمر برب األرحام دالنهي عن قطيةتها ،ليؤكد هذا ادحق ،دأنه كاا
يلزم القيام حبق هللا ،كذلك جيب القيام حبقوق اخللق ،خصوصا األقربني منهم ،بل القيام
حبقوقهم هو من حق هللا الذي أمر به(.)1
كاا أن يف قوله تةاىل﴿ :ﭗ ﭘ ﭙ ﴾ [النساء :]1 :إشارة إىل أ ب من آ اب
التةايش بني أفرا اجملتاع أال دهو التواضع دترك املفاخرة ،لكوهنم يةلاون أن الكل من أصل
داحد( ،)2فال مسوغ للكرب ٍ
حينئذ.
كذلك من حسن التةايش ما أرشدت إليه اآلية الكرمية﴿ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﴾ [النساء]86 :

السياا إذا استحضران أهنا جاءت بني آايت اجلها  ،دتدبران ما يف ذلك من مجال
النظم ،دلطيف التناسب؛ ففيها إشارة إىل أن من بذل السالم دجب الكف عنه دلو كان يف
ادحرب ،دحرم قتله ،دألن السالم نوع من اإلكرام ،داملكرم يقابل مبثل إكرامه(.)3
داآلية عامة يف كل من ألقى إلينا التحية سواء كان مسلااً أد كافراً ،صغرياً أد كبرياً( ،)4لذا
حث اإلسالم عليه درغب فيه ،دأكثر الةلااء على أن السالم سنة ،در ه فرض هلذه اآلية(.)5
كذلك حثت السورة على أن يرضى كلٌّ مبا قسم هللا له ،لئال يؤ ي عدم الرضا إىل
التسخط ،بل دادحسد ،فقال سبحانه﴿ :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

( )1يُنظر :السةدي" ،تيسري الكرمي الرمحن" ،ص.162
( )2يُنظر :الرازي" ،التفسري الكبري".477 :9 ،
( )3يُنظر :البقاعي" ،نظم الدرر"292 :2 ،؛ القامسي" ،حماسن التأديل".243 :3 ،
( )4يُنظر :ابن عثياني" ،تفسري سورة النساء".40 :2 ،
( )5يُنظر :حماد بن عبدهللا ابن الةريب" ،أحكام القرآن" .حتقيق :علي حماد البجادي( ،ط ،1بريدت،
ار املةرفة)467 :1 ،؛ دانظر :ابن عثياني" ،تفسري سورة النساء".40 :1 ،
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ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﴾ [النساء ،]32 :فإذا عرف كل فر من أفرا اجملتاع أبن ما أاته هو
نصيبه ،ساقه ذلك إىل الرضا ،دعدم التطلع إىل ما عند اآلخرين.
كاا نظات السورة التةايش بني أفرا األسرة الواحدة ،كالزدجني ،دالوالدين داألدال ،
على أكال دجه دأمته ،بل التناسب ظاهر جداً بني مطلع السورة دختامها ،إذ مها فياا خيص
الةالقة األسرية دأحكامها ،دما أمجل ما أد ع يف ثنااي تلك األحكام من آ ٍ
اب تزين التةايش
دتكاله.
فحيناا جاء يف السورة بيان الفرائض داألحكام يف ادحياة دبةد املاات ،دبيان املمردع
يف النكاح داملانوع ،كانت هناك فسحة دمساحمة فياا بةد الفريضة ،كاا قال تةاىل:

﴿ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾ [النساء:

 ،]24فال حرج على الزدجني فياا تراضيا به -بةد الفرض -من زاي ة أد نقصان أد إعفاء أد
أتخري ،إذا كان عن رضا دطيب نفس(.)1
ديف شأن املةاشرة بني الزدجني جاء التوجيه أبدجز لفظ دأكاله دأمجله دأحكاه،
حيجر
ليحث على حسن التةايش ،ديؤصل لتلك املةاشرة ،ديبني أهنا داسةة -دالمرع ال ّ
داسةاً -دخالية من األغالل دالقيو اجلاهلية ،دجةل هلا ضابطاً عظيااً دهو املةردف ،فقال
سبحانه ﴿ :ﯢ ﯣ ﴾ [النساء ،]19 :أي :طيبوا أقوالكم هلن ،دأحسنوا أفةالكم
دهيئاتكم حبسب قدرتكم ،كاا حتب ذلك منها فافةل أنت هبا مثله()2؛ كل ذلك مبا يتةارف
عليه الناس دال ينكره المرع()3؛ قال عكرمة رمحه هللا « :-حقها عليه :الصحبة ادحسنة،
دالكسوة ،دالرزق املةردف»(.)4
كاا جاء يف السورة ادحث على الصرب داإلغضاء عن بةض ما يكرهه اإلنسان ،دهذا

( )1يُنظر :الطربي" ،جامع البيان"591 :6 ،؛ دالسةدي" ،تيسري الكرمي الرمحن" ،ص.175 :
( )2يُنظر :ابن كثري" ،تفسري القرآن الةظيم".44 :3 ،
( )3يُنظر :ابن عثياني" ،تفسري سورة النساء".153 :1 ،
( )4أخرجه ابن املنذر يف "تفسريه".613 :2 ،
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من كاال التةايش بني الزدجني ،فقال تةاىل﴿ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﴾ [النساء ،]19 :قال ابن عباس -رضي هللا عنها« :-داخلري الكثري
أن يةطف عليها فريزق الرجل دلدها ،دجيةل هللا يف دلدها خريا كثريا»( ،)1دالولد نوع من
اخلري ،دليس حمصوراً به ،فقد جيةل هللا خرياً كثرياً -غري الولد-يف الدنيا داآلخرة ،إذ اللفظ
أعم منه( ،)2د﴿عسى﴾ من هللا داجبة(.)3
دأما التةايش مع أدال اآلخرين دادحث على المفقة دالرمحة هبم ،فجاء اإلرشا إليه
بطريقة عجيبة بديةة ،دذلك إباثرة شفقة اآلابء على ذريتهم أبن ينزلوا أنفسهم منزلة
()4

اآلخرين  ،دينزلوا أدال غريهم منزلة أدال هم؛ دذلك مستفا من قوله سبحانه﴿ :ﭴ

ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ ﴾

[النساء ]9 :أي :فان كان خياف على ذريته الضيةة من بةده ،فليةامل الناس يف ذراريهم إذا
دليهم كاا حيب أن تُةامل ذريته من بةده ،دهذا من أمجل التوجيه دأحسن اإلرشا الدال
على حسن التةايش مع أدال اآلخرين.
دعند النظر يف التةامالت التجارية بني أفرا اجملتاع جند أن السورة دضةت قاعدة
عظياة تؤصل هلذه التةامالت ،مبناها على ادحق دالرتاضي اللذين يكال هباا التةايش؛ فقال
سبحانه﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ﴾ [النساء ،]29 :داملرا ابألكل :سائر التصرفات ،داألكل ابلباطل:
كل ما خالف المرع()5؛ داي هلا من قاعدة لو امتثلها الناس لكان التةايش فياا بينهم -حال
المراء دالبيع-على أحسن حال.
( )1أخرجه الطربي يف "جامع البيان".539 :6 ،
( )2يُنظر :الطربي" ،جامع البيان"538 :6 ،؛ دابن عطية" ،احملرر الوجيز" ص416 :؛ دابن كثري،
"تفسري القرآن الةظيم"45 :3 ،
( )3يُنظر :ابن عثياني" ،تفسري سورة النساء".157 :1 ،
( )4يُنظر :ابن كثري" ،تفسري القرآن الةظيم"24 :3 ،؛ دابن عاشور" ،التحرير دالتنوير".252 :4 ،
( )5يُنظر :اآللوسي" ،ردح املةاين".381 :3 ،
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دكذلك النظر يف عالقة ادحاكم ابحملكوم دعكسها ،فادحاكم مأمور أن حيكم ابلةدل،

﴿ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ﴾ [النساء ]58 :داحملكوم مأمور ابلساع دالطاعة

للحاكم ابملةردف ﴿ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﴾ [النساء.]59 :

دهكذا تتنوع -يف ثنااي السورة -التوجيهات ،دتتغاير اإلرشا ات ادحاثة على التةايش
ادحسن الطيب ،املؤ ي إىل استقرار اجملتاع داحملافظة على كيانه.

املطلب الرابع :التثبت يف األخبار واحلذر من الشائعات:
أمر هللا  ابلتثبت دالتبني يف أصةب املواقف دأشدها دهو موقف ادحرب ،الذي هو
مظنة الةداء؛ فأمر املسلم ابلتبني دالتثبت يف إطالق األحكام على الكافر احملارب ،حىت دلو
كان يف أرض املةركة ،فكيف ادحال دالمأن ،مع املسلم ،ديف موقف السلم ،قال تةاىل:

﴿ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾ أي :اطلبوا بيان األمر ،ديف قراءة:
﴿فتثبتوا﴾([)1النساء ]94 :دالتبني نتيجة التثبت ،فيجب على املسلم أن يتثبت أدالً ليتبني له
األمر ،دال يستةجل ،مث أعا ها سبحانه مرة أخرى للتوكيد دألمهية األمر( ،)2فقال:

﴿ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ﴾ [النساء.]94 :
قال ابن تياية رمحه هللا « :-فأمرهم ابلتبني دالتثبت يف اجلها  ،دأن ال يقولوا للاجهول
حاله :لست مؤمناً ،يبتغون عرض ادحياة الدنيا ،فيكون إخبارهم عن كونه ليس مؤمناً خرباً
بال ليل ،بل هلوى أنفسهم ليأخذدا ماله ،دإن كان ذلك يف ار ادحرب . . .فإذا ألقى
املسلم السالم فذكر أنه مسامل لكم ال حمارب فتثبتوا دتبينوا ،ال تقتلوه دال أتخذدا ماله حىت
تكمفوا أمره ،هل هو صا ق أد كاذب؟ دهذا خرب يتضان عوى له ،فإن املدعي خمرب،
داملنكر خمرب ،دالماهد خمرب ،داملقر خمرب ،دكاا هناهم عن تكذيب املدعي بال علم هناهم عن
تصديق املنكر املتهم ،درمي الربيء بال حجة ،دتربئته دتزكيته بال علم»(.)3
( )1قرأ هبا محزة دالكسائي دخلف .انظر :ابن اجلزري" ،النمر".2270 :4 ،
( )2يُنظر :ابن عثياني" ،تفسري سورة النساء".90 :2 ،
( )3أمحد بن عبدادحليم ابن تياية" ،اجلواب الصحيح" .حتقيق :علي حسن دآخرين( ،ط ،1الرايض ،ار
الةاصاة1419 ،هــ).456 :6 ،
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دقد أنكر هللا  على الذين يةجلون إبذاعة األخبار دنمرها ،دال ير دهنا إىل أهلها،

فقال سبحانه﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾ [النساء.]83 :

دبني الفخر الرازي أن نمر األخبار دالةجلة يف إذاعتها بددن تثبت دال حتقق اخل
ّ
يف اإلرجاف ابملؤمنني.
دضرر ذلك عليهم من دجوه:
األدل :أن مثل هذه اإلرجافات ال تنفك عن الكذب الكثري.
دالثاين :أنه إن كان ذلك اخلرب يف جانب األمن زا دا فيه زاي ات كثرية ،فإذا مل توجد
تلك الزاي ات أدرث ذلك شبهة للضةفاء يف صدق الرسول  ،ألن املنافقني كانوا يرددن
تلك اإلرجافات عن الرسول  ،دإن كان ذلك يف جانب اخلوف تموش األمر بسببه على
ضةفاء املسلاني ،ددقةوا عنده يف ادحرية داالضطراب ،فكانت تلك االرجافات سبباً للفتنة
من هذا الوجه.
الوجه الثالث :دهو أن اإلرجاف سبب لتوفري الدداعي على البحث المديد
داالستقصاء التام ،دذلك سبب لظهور األسرار ،دذلك مما ال يوافق مصلحة املدينة.
الرابع :أن الةدادة المديدة كانت قائاة بني املسلاني دبني الكفار ،دكان كل داحد
من الفريقني يف إعدا آالت ادحرب ديف انتهاز الفرصة فيه ،فكل ما كان أمناً ألحد الفريقني
كان خوفاً للفريق الثاين ،فإن دقع خرب األمن للاسلاني دحصول الةسكر دآالت ادحرب هلم
أرجف املنافقون بذلك فوصل اخلرب يف أسرع مدة إىل الكفار ،فأخذدا يف التحصن من
املسلاني ،ديف االحرتاز عن استيالئهم عليهم ،دإن دقع خرب اخلوف للاسلاني ابلغوا يف
ذلك ،دزا دا فيه دألقوا الرعب يف قلوب الضةفة داملساكني ،فظهر من هذا أن ذلك
اإلرجاف كان منمأ للفنت داآلفات من كل الوجوه ،دملا كان األمر كذلك ذم هللا تلك
اإلذاعة دذلك التمهري ،دمنةهم منه(.)1
دإذا كان هللا سبحانه قد أنكر رمي الربيء خبطيئة أد إمث ،ددصفه ابلبهتان داإلمث املبني
بقوله﴿ :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﴾ [النساء:

( )1يُنظر :حماد بن عار الرازي" ،التفسري الكبري"( .ط ،1بريدت ،ار إحياء الرتاث1429 ،هـ).153 :10 ،
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 ]112فإن مستوشي اإلشاعة دانشرها ممارك له فإن اإلمث ،كاا قال النيب « :كفى ابملرء
إمثاً أن حيدث بكل ما مسع»(.)1
ديةظم أتثري المائةات داهت ام األبرايء على اجملتاع إذا ما كان املتهم ذا مكانة عالية
دمنزلة رفيةة؛ فال شك أن اهتام ذدي اهليئات يزلزل مكانتهم يف نفوس أفرا اجملتاع مما حيدث
خلالً فيه؛ ديةظم ذلك جداً إذا كان دالياً أد عاملاً.
فإذا كان دالياً أحدث ذلك عليه شيئاً يف نفوس الرعية ،دإذا كان عاملاً ضةف أتثري
علاه ،دقَ َّل قبول كالمه لدى بةض الةامة الذين قد ال يكون لديهم اإل راك الكايف لتاييز
مزيف الكالم من أصليه ،دصحيح األخبار من سقياها.
أثر ابلغ يف استقرار
فتبني مما سبق أن التثبت يف األخبار دادحذر من المائةات له ٌ
اجملتاع داحملافظة على كيانه؛ كاا أن نمر المائةات دإلقاء األحكام جزافاً دبث األخبار
بددن متحيص يزعزع اجملتاع ،دحيدث خلالً كبرياً فيه من دجوه شىت.
املطلب اخلامس :إيصال احلقوق إىل أهلها:
أكد هللا  يف هذه السورة على حقوق كثرية ،السياا ما يتةلق ابلةالقات
االجتااعية ،دال شك أن إعطاء كل ذي حق حقه ،من أعظم األسباب اليت تسهم يف
احملافظة على كيان اجملتاع.
قال الفخر الرازي رمحه هللا « :-اعلم أن هذه السورة ممتالة على أنواع كثرية من
التكاليف ،دذلك ألنه تةاىل أمر الناس يف أدل هذه السورة ابلتةطف على األدال دالنساء
داأليتام ،دالرأفة هبم دإيصال حقوقهم إليهم دحفظ أمواهلم عليهم»(.)2
دملا أَلِف الناس عا ٍ
ات جاهلية ،دترسبت فيهم رداسبها جاءت هذه السورة لتطهري
اجملتاع من تلك الرداسب اليت ألفتها نفوسهم ،خاصة يف شأن األيتام دالنساء ،الاليت
هضات حقوقهن أعظم اهلضم فجاء اإلسالم ليةيد للارأة مكانتها ،ديفرض هلا حقوقها،
على أكال نظام ،دأعظم تمريع.
( )1أخرجه مسلم يف "مقدمة صحيحه" برقم ،)5( :دأبو اد يف "سننه" كتاب األ ب ،ابب يف التمديد
يف الكذب ،برقم ،)4992( :دصححه األلباين يف "السلسلة الصحيحة" برقم.)2025( :
( )2الرازي" ،التفسري الكبري".475 :9 ،
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فأكدت سورة النساء على حق الضةيفني :املرأة داليتيم ،قال البقاعي رمحه هللا :-
«النساء كاليتامى يف الضةف»(.)1
دقد بني هللا  يف هذه السورة ادحقوق املتةلقة ابجملتاع الصغري (األسرة) ،دنظم
الةالقات األسرية؛ داألسرة اللبنة األدىل يف اجملتاع دال شك أن استقرار األسر يسهم يف
استقرار اجملتاع.
مث بني سبحانه ادحقوق الةامة املتةلقة ابجملتاع الكبري ،دهو األمة أبكالها ،سواء
كانت حقوقاً اخلية ،أد خارجية.
دجاء فيها بيان حقوق األرحام القريبة دالبةيدة ،دحقوق األيتام ،دحقوق النساء،
دادحقوق املتةلقة ابألموال يف ادحياة دبةد املاات؛ دحقوق املسلاني فياا بينهم حىت يف
الدماء ،دحقوق الةبيد داإلماء ،كل ذلك على مقتضى القاعدة الةظياة يف اآلية احملكاة
الكرمية﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾ [النساء ،]58 :دقد أدر الواحدي رمحه
هللا  -أقواالً عن السلف يف مشوهلا لكل أمانة ،د خوهلا يف كل شيء ،فأدر عن ابن عباس
 قوله« :هذه اآلية عامة يف كل أمانة» ،دعن ابن مسةو  قوله« :إن األمانة يف كل
شيء» ،مث قال رمحه هللا « :-فاخلطاب أب اء األماانت إىل أهلها متوجهٌ على كل مؤمتن على
()2
األمور ادحسية داملةنوية ،دأمور الةبا ات داملةامالت ،دأمانة
ة
األمان
فمالت
،
شيء»
ُ
َ
اإلنسان مع نفسه ،دأمانته مع اخللق.
دأتكيد هللا سبحانه على حقوق األيتام جاء يف عد من اآلايت ،منها اثين آية من
السورة فقال عز من قائل﴿ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﴾ [النساء ]2 :دهذه اآلية مع أهنا أمرت األدصياء دأدلياء اليتامى
حبفظ أمواهلم دإيتائها هلم ،إال أهنا كذلك أبطلت عا ة جاهلية ،إذ كان أهل اجلاهلية
اليورثون النساء دالصغار ،بل أيخذه الكبار( ،)3فجاء اإلسالم إببطال عا ات اجلاهلية.
ّ
( )1البقاعي" ،نظم الدرر".209 :2 ،
( )2علي بن أمحد الواحدي" ،البسيط" .حتقيق :جماوعة من الباحثني( ،ط ،1الرايض ،جامةة اإلمام،
1430هـ).537 :6 ،
( )3يُنظر :الطربي" ،جامع البيان".353 :6 ،
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دقال سبحانه﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ﴾ اآلية [النساء ،]6 :قال ابن عاشور
رمحه هللا « :-دشيء هذا شأنه :حقيق أبن تراعى أداصره ددشائجه»(.)1
دجاء بةدها التأكيد على حقوق النساء ،بدءاً ابلصداق دانتهاء ابملرياث ،كاا يف قوله
سبحانه﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾ [النساء ،]4 :دهذه اآلية خطاب لألزداج ،أبن يؤتوا
النساء املهر عن طيب نفس ،دذكر بةض املفسرين :أن هذا خطاب ألدلياء النساء ،دذلك
أن الةرب كانت يف اجلاهلية ال تةطي النساء من مهورهن شيئاً( ،)2إذ كان عند اجلاهلية
جانبان مستضةفان ،دحقان مغبون فيهاا أصحاهبا :مال األيتام ،دمال النساء ،فلذلك
حرسهاا القرآن أشد ادحراسة(.)3
كاا جاء التأكيد على حقوق النساء يف آايت املواريث أيضاً.
دمن ادحقوق اليت أكدت عليها السورة دهلا شأن كبري يف احملافظة على كيان اجملتاع:
حقوق دالة األمور على الناس ،دحقوق الناس عليهم ،دتقدم ادحديث عنها يف "املطلب
الثاين".
دمن املةلوم أن اإلجحاف داهلضم للحقوق من أكرب أسباب اخلالف دالزعزعة دالفرقة
يف اجملتاع ،فكون هذه األحكام التفصيلية يف مةظم نواحي حياة املسلاني االجتااعية ،دهذا
البيان الةظيم هلذه ادحقوق ،ينزل بةد استقرار املسلاني ابملدينة ،دانتظام أحواهلم دأمنهم هلو
خري ليل على أن إيصال ادحقوق إىل أهلها من أسباب دام هذا االستقرار االجتااعي
داحملافظة على كيانه.

املطلب السادس :إقامة احلدود:
ملا كانت بةض النفوس تنزع إىل أنواع من المر ،كان البد هلا من ٍ
حد مينةها ،ديكون
دإصالح دحال اجلاين.
زاجراً درا عاً لغريها ،مع ما يف ذلك من تكفري للسيئات،
ٍ
فجاءت هذه المريةة احملادية الكاملة إبقامة ادحدد على دجه مل يكن هلا فيه مثيل،
( )1ابن عاشور" ،التحرير دالتنوير".218 :4 ،
( )2يُنظر :الواحدي" ،البسيط".314 :6 ،
( )3يُنظر :ابن عاشور" ،التحرير دالتنوير".229 :4 ،
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دذلك ملا هلا من األثر الةظيم يف احملافظة على كيان اجملتاع ،فبها حتفظ الضردرات اخلاس:
الدين ،دالنفس ،دالةرض ،دالةقل ،داملال؛ فإذا حفظت سا األمن ،دعات الطاأنينة،
دقل الفسا دالةددان.
دعظم متاسك اجملتاع داتزانه ،دذهبت الضغينة من النفوسّ ،
قال ابن تياية رمحه هللا « :-إن هللا سبحانه أدجب إقامة ادحدد سداً للتذرع إىل
املةاصي إذا مل يكن عليها زاجر . . .دمل تمرع ادحدد إال يف مةصية تتقاضاها الطباع كالزان
دالمرب دالسرقة دالقذف»()1؛ كاا بني رمحه هللا  -أن إقامة ادحدد من رمحة هللا بةبا ه؛
دالوايل املقيم هلا مبنزلة الوالد إذا أ ب دلده؛ فإنه لو كف عن أت يب دلده لفسد الولد؛ دمبنزلة
الطبيب الذي يسقي املريض الدداء الكريه ،ديكون قصده صالح الرعية دالنهي عن املنكرات
جبلب املنفةة هلم د فع املضرة عنهم ،دابتغاء دجه هللا بذلك(.)2
دقد بني هللا  يف هذه السورة بةض ادحدد  ،دتوعد من يتةداها ابلةذاب املهني،
فقال سبحانه﴿ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷ ﯸ ﴾ [النساء ،]14 :دقال سبحانه﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﴾ [النساء.]30 :

دمن أعظم تلك ادحدد  :حد القتل -القصاص -الذي فيه محاية دحفظ للنفس؛ دقد
عظم هللا  جرمية القتل دإزهاق األنفس ،داالعتداء عليها ،دإراقة الدماء املةصومة ،دتوعد
قاتل النفس املتةاد خباس عقوابت ،فقال سبحانه﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ ﴾

[النساء]93 :؛ قال ابن كثري رمحه هللا « :-دهذا هتديد شديد ددعيد أكيد ملن تةاطى هذا
الذنب الةظيم ،الذي هو مقردن ابلمرك ابهلل يف غري ما آية يف كتاب هللا»(.)3
( )1أمحد بن عبدادحليم ابن تياية" ،الفتادى الكربى"( .ط ،1بريدت ،ار الكتب الةلاية1418 ،هـ)،
.179 :6
( )2يُنظر :أمحد بن عبدادحليم ابن تياية" ،جماوع الفتادى" .مجع دترتيب :عبدالرمحن بن حماد بن قاسم،
(ط1423 ،1هـ).330 :28 ،
( )3ابن كثري" ،تفسري القرآن الةظيم".181 :3 ،
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هذا إذا كان القاتل متةاداً ،فإما إن كان خمطئاً فقد أدجب عليه الكفارة املغلظة ،مما

يدل على عظم شأن الدماء يف اإلسالم ،فقال سبحانه يف اآلية قبلها﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕﭖ ﭗﭘﭙ ﭚﭛ ﭜﭝﭞ ﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥ
ﭦﭧ ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ
ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ ﴾
[النساء.]92 :

دال شك أن هذا الزجر المديد له أتثري ابلغ يف حفظ أمن اجملتاع داستقراره ،دالواقع
شاهد على أن أكثر اجملتاةات أماانً هي اليت تطبق فيها ادحدد  ،ديقتص من أهل اإلجرام.
كاا جاء يف السورة بيان حد الزان قبل النسخ ،دحد الزان فيه محاية دحفظ للةرض ،فقال

سبحانه﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ

ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ﴾ [النساء.]15 :

()1

مث نسخ ذلك ابجللد الذي جاء يف سورة النور ،دالرجم الذي قضى به النيب ، 

قال تةاىل﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

عين خذدا
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﴾ [النور ]2 :دقال « :خذدا ّ
هلن سبيال ،البكر ابلبكر ،جلد مائة دنفي سنة ،دالثـّيّب ابلثـّيّب ،جلد
ّ
عين ،قد جةل هللا ّ
()2
الرجم» ؛ ديف الزان من املفاسد على اجملتاع ما يقر به كل عاقل ،من فسا النسل،
مائة د ّ
دضياع األنساب ،داختالط األرحام ،دانتمار األمراض اليت تفتك ابجملتاع فتكا عظياا.
فإقامة حد الزان فيه حفظ للاجتاع من أنواع كثرية من البالء دالةقوابت.
دكذلك جاء فيها أحد مراحل حترمي شرب املسكر ،دالتضييق على المارب ،فقال
( )1يُنظر :أمحد بن حماد النحاس" ،الناسخ داملنسوخ" .حتقيق :أ . .سلياان الالحم( ،ط ،1الرايض،
ار الةاصاة1430 ،هــ).162 :2 ،
( )2أخرجم مسلم يف "صحيحه" كتاب ادحدد  ،ابب حد الزان ،برقم (.)1690
- 38 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 191اجلزء األول

سبحانه:

﴿ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾ {النساء:

 ،}43مث بةد ذلك نزل التحرمي التام ،يف قوله تةاىل﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﴾ [املائدة)1(]91 :؛
دإذا دقةت الةدادة دالبغضاء بني أفرا اجملتاع اهتز كيانه ،دضةفت أركانه ،دساءت أحواله،
بل إن أكثر اجلرائم اليوم هي بسبب املسكرات داملخدرات ،اليت تفسد الةقل ،دجتةل املرء
يتصرف تصرف البهائم داجملانني ،فإذا أقدم على أم اخلبائث رمبا أتبع ذلك ابجلرائم الةظام،
من السرقة دالزان دالقتل دغريها؛ فإذا أقيم حد شرب املسكر كان أماانً للاجتاع من هذا كله
إبذن هللا تةاىل.
دتقدم حفظ الدين يف "املطلب األدل"؛ دحفظ املال يف "املطلب الثالث".
مما سبق يتبني أن هللا  أرشد إىل حفظ كيان اجملتاع دحفظ ضردراته اخلاس مبا
شرع من ادحدد يف هذه السورة الةظياة.

املطلب السابع :التكافل االجتماعي:
أدضح هللا  يف القرآن الكرمي أمهية التكافل بني أفرا اجملتاع ،ففرض للفقري
داملسكني حقاً يف مال الغين ،دنبه على حق اجلار ،دذ ّكر حبفظ املةردف دالفضل بني الناس،
دذلك أن التكافل بني أفرا اجملتاع من مقوماته األساسية ،دأسباب حفظه داستقراره.
دلنقف مع بةض اآلايت يف هذا المأن.
قال تةاىل﴿ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﴾ [النساء ،]8 :ملا كان بةض األقارب ال نصيب هلم من املرياث درمبا
حضردا قساته فتموفت نفوسهم إليه ،أرشد هللا  أبال ُجياع عليهم ادحرمان دجفاء القول،
دندب أصحاب املال أبن يةطوهم شيئاً منه ،براً هبم ،دإحساان إليهم دجرباً خلواطرهم،
دحيسنوا هلم يف القول ،فيكونوا بذلك قد مجةوا بني اإلحسان الفةلي دالقويل ،دالصدقة
دالصلة ،دهذا من أحكام هللا اجلليلة ،اجلابرة للقلوب ،دفيه من كاال األ ب دحسن املةاشرة
( )1يُنظر :النحاس" ،الناسخ داملنسوخ".207 :2 ،
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ما ال خيفى(.)1

دقال سبحانه﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﴾ [النساء ]36 :مجةت هذه
اآلية آ اابً كثرية دأكدت عليها ،بدءاً ابإلحسان إىل الوالدين مث ذدي القرىب ،مث اليتامي
داملساكني ،دبةد ذلك حقوق اجلريان ،دانتهاء اببن السبيل دملك الياني ،دفيها أتكيد على
ما أريد مجةُه يف هذه السورة من أحكام أداصر القرابة دالنسب دالدين داملخالطة(.)2
فاجيء هذه اآلية بةد اآلايت ادحاثة على اإلحسان إىل الزدجة مناسب غاية املناسبة،
ففيها إشارة إىل أن املؤمن ال يكتفي من التكاليف اإلحسانية مبا يتةلق بزدجته فقط ،بل عليه
غريها ،من بر الوالدين دغريهم ،فصارت هذه اآلية قاعدة يف التكافل االجتااعي بني مجيع
أفرا ه ،دعلى اختالف صوره ،ألن فيها أمراً ابألخذ ابألسباب اجلالبة لاللتحام دااللتئام بني
الناس دعدم الكراهية دالبغضاء؛ دهذا من عناية هللا خبلقه(.)3
دمن أتكيد اآلية على التكافل االجتااعي بدايتها ابألمر ابإلحسان ،دضده أمران:
اإلساءة ،دعدم اإلحسان ،دكالمها منهي عنه( ،)4دينايف التكافل االجتااعي ،فاآلية تنأى
ابملسلم عن أن يكون سلبياً يف جمتاةه ،فال يكفي كونه كافاً للمر عنهم ،دغري مسيء هلم،
بل البد أن يقرن ذلك ببذل اخلري داإلحسان.
فان صور التكافل االجتااعي اليت أمرت هبا هذه اآلية :اإلحسان إىل اليتامى
داملساكني ،دمها صنفان ضةيفان عدميا النصري ،فلذلك أدصي هباا.
دكفالة اليتيم :من أجل األعاال اليت أكدت عليها شريةتنا الغراء ،ديف هذه السورة
( )1يُنظر :ابن الةريب" ،أحكام القرآن"329 :1 ،؛ دالسةدي" ،تيسري الكرمي الرمحن" ،ص164 :؛ دابن
عثياني" ،تفسري سورة النساء".56 :1 ،
( )2يُنظر :ابن عاشور" ،التحرير دالتنوير".48 :5 ،
( )3يُنظر :ابن عثياني" ،تفسري سورة النساء".312 :1 ،
( )4يُنظر :السةدي" ،تيسري الكرمي الرمحن" ،ص.179 :
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عدة أحكام بمأهنم ،كوجوب حفظ أمواهلم ،ددجوب رعايتهم ،دفضل اإلحسان إليهم،
دجرب خواطرهم ،دحسن تربيتهم.
دأما املساكني :فالتكافل االجتااعي يف حقهم يتحقق ابلنظر إىل سبب مسكنتهم،
داألخذ أبيديهم دمساعدهم؛ إذ مها صنفان :مسكني مةذدر يساعد ابملال ،أد يساعد على
حتصيله بكسبه إن كان قا راً على ذلك ،دمسكني غري مةذدر يرشد إىل تقصريه ،دال يساعد
على إسرافه دتبذيره ،بل يدل على طرق الكسب(.)1
دمن صور التكافل أيضاً :التكافل بني اجلريان على اختالف رجاهتم ،فاجلار القريب
له حقان :حق القرابة دحق اجلوار؛ داجلوار غري القريب له حق اجلوار ،دكلاا كان أقرب ابابً
كان آكد حقاً؛ ديكون التكافل بني اجلريان بكل ما جيلب احملبة ،ديبةد البغضاء ،ديقرب من
خريي الدنيا داآلخرة ،كالدعوة ،دالصدقة ،داهلدية ،داملالطفة ،دعيا ة املريض ،دإجابة
الدعوة ،داملواساة يف البأساء ،داملماركة يف السراء ،دغري ذلك مما مر ه إىل المرع دالةرف.
دمن صور التكافل االجتااعي أيضاً :مساعدة ابن السبيل -دهو الغريب املنقطع -مبا
يوصله إىل أهله ،ديقضي حاجته.
دلةظم اإلحسان املأمور به ختات اآلية بذم موانع اإلحسان :االختيال -أي :الكرب-
دالفخر؛ دمها منمأ الغلظة داجلفاء املنافيان لإلحسان(.)2
دال شك أن اإلخالل يف شأن التكافل االجتااعي له أثر يف اختالل اجملتاع ،دزعزعة
كيانه؛ دمغبة ذلك دخياة عليه ،دلنا أن نتصور كيف يكون حال جمتا ٍع ينتمر فيه الةقوق
دقطيةة األرحام ،ديُهال فيها اليتامى فال يُربون الرتبية اإلسالمية الصادحة ،دال يُساعد فيه
املساكني الذين أسكنهم الةوز دقلة ذات اليد ،دما املتوقع منهم أن يفةلوا ،حني ميسك
األغنياء دسائر أفرا اجملتاع عن مساعدهتم ،أليس من احملتال أن يلجؤدا إىل طرق الكسب
احملرمة من السرقة دالةددان دالغش دالتحايل؟ ألن يكونوا حينها بالء على اجملتاع دسبباً كبرياً
لإلخالل أبمنه داستقراره؟ فةُلم منه :أن التكافل االجتااعي سبب للاحافظة على كيان
( )1يُنظر :حماد رشيد رضا" ،تفسري املنار".75 :5 ،
( )2يُنظر :ابن عاشور" ،التحرير دالتنوير"51 :5 ،؛ دابن عثياني" ،تفسري سورة النساء".312 :1 ،
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اجملتاع ،إذ به يتحقق إصالح طائفة كبرية من اجملتاع ،مبساعدهتم ،دقطع طرق المر عنهم،
دإغالق أبواب الفسا أمامهم.
دمن صور التكافل :المفاعة ادحسنة ،قال تةاىل﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﴾ [النساء:

يق
 ،]85دالمفاعة :هي االنضاام إىل آخر ،انصراً له دسائالً عنه ،فيُم ِرع المافع للامفوع طر َ
خري أد شر( ،)1ديدخل فيها التوسط لآلخرين يف جلب خري أد فع شر()2؛ دهي من األمور
اخلطرية يف اجملتاةات ،فهي سيف ذد حدين ،هبا حتفظ حقوق ،دتؤكل حقوق ،ديتحقق عدل،
ديقع ظلم ،دلذا أشار هللا  إىل أهنا صنفني :حسنة ،دسيئة.
دجاءت هذه اآلية هبذا ادحكم الةام على عا ة القرآن يف انتهاز فرص اإلرشا ،
داملقصو  :الرتغيب يف التوسط يف اخلري ،دالرتهيب من ضده؛ فكل من أعان على بر أد
تقوى كان له نصيب منه ،دمن أعان على اإلمث دالةددان كان له كفل منه ،دهذا حال الناس
فياا يفةلونه بقلوهبم دألسنتهم دأيديهم؛ دمن المفاعة ادحسنة :اإلعانة على خري حيبه هللا
درسوله ؛ من نفع َم ْن يستحق النفع د فع الضر عان يستحق فع الضرر عنه؛ دضدها
المفاعة السيئة(.)3
املطلب الثامن :إقامة العدل ،والنهي عن الظلم:
للةدل شأن عظيم ،فةليه قامت الساوات داألرض ،دهو سبب لكل خري دصالح،
كاا أن الظلم سبب لكل فسا دهالك ،دال يقوم اجملتاع دال يستقر إال ابلةدل ،فإذا سا
فيه الظلم آذن ابخلراب.
دقد أمر هللا ابلةدل دحرم الظلم ،دعظم شأهناا سواء أكاان يف األقوال أم يف األفةال،
دسواء أكاان يف األموال أم يف األنفس ،د ّبني أن الةدل سبب لنزدل الربكات ،دكثرة اخلريات،
( )1يُنظر :الراغب االصفهاين" ،مفر ات القرآن" .حتقيق :صفوان عدانن( ،ط ،3ممق ،ار القلم،
1423هــ) ،ص.457 :
( )2يُنظر :ابن عثياني" ،تفسري سورة النساء".36 :2 ،
( )3يُنظر :ابن تياية" ،جماوع الفتادى".65 :7 ،
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كاا أن الظلم سبب للاحق دالنكبات ،دحلول املدهلاات ،قال ابن القيم رمحه هللا« :-فإن
هللا أرسل رسله دأنزل كتبه ليقوم الناس ابلقسط ،دهو الةدل الذي قامت به الساوات
داألرض ،فإذا ظهرت أمارات ادحق ،دقامت أ لة الةقل ،دأسفر صبحه أبي طريق كان؛ فثم
شرع هللا د ينه درضاه دأمره»()1؛ دقد أدضحت لنا آايت هذه السورة ادحكياة أثر الةدل
دفضله على اجملتاع ،دعاقبة الظلم دمغبته عليه.
دأدل من خياطب بذلك :ادحكام ،الذين تكون عندهم مقاطع ادحقوق ،دفصل
املنازعات ،دإهناء اخلصومات بني أفرا اجملتاع ،دأشار ابن تياية رمحه هللا  -أهنم كالسوق ،ما
نفق فيهُ ،جلب إليه؛ فإن نفق فيه الرب دالصدق دالةدل جلب إليه ذلك ،دإن نفق فيه
()2

الفجور دالكذب دالظلم جلب إليه ذلك ؛ قال تةاىل﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ ﴾

[النساء ]58 :قال القرطيب رمحه هللا « :-هذه اآلية من أمهات األحكام ،تضانت مجيع الدين
دالمرع»(.)3
ديف قوله سبحانه﴿ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﴾ إطالق عظيم لقياة
إسالمية عظياة ،ال تةرف اليوم -على هذا الوجه الكامل -يف ين غري ين اإلسالم ،إذ إن
الةدل املأمور به شامل لكل أحد يف كل شيء ،فدخلت فيه شؤدن اجملتاع كلها ،دأفرا
صنف احملكوم بينهم ،دال األشياء احملكوم فيها ،لتكون
اجملتاع كلهم ،فلم خيصص ربنا َ 
قاعدة رابنية ،يبين عليها اجملتاع كل شؤدنه ،فيمال ادحكم بني أفرا ه يف الدماء داألموال
داألعراض ،القليل من ذلك دالكثري ،على القريب دالبةيد ،دالرب دالفاجر ،دالويل دالةدد؛ حىت
لو أرا اإلنسان أن حيكم بني أبيه درجل أجنيب فهو اخل يف اآلية ،أد مسلم دكافر فهو
()4
اخل يف اآلية ،ألن اآلية عامة بني الناس  ،كاا قال سبحانه﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
( )1حماد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية" ،إعالم املوقةني" .حتقيق :ممهور حسن سلاان( ،ط ،1الدمام،
ار اب اجلوزي1423 ،هــ).513 :6 ،
( )2يُنظر :ابن تياية" ،جماوع الفتادى".268 :28 ،
( )3القرطيب" ،اجلامع ألحكام القرآن".423 :6 ،
( )4يُنظر :ابن سةدي" ،تيسري الكرمي الرمحن" ،ص168 :؛ دابن عاشور" ،التحرير دالتنوير"141 :5 ،؛
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ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾
[النساء ،]135 :دأتمل كيف رتب هللا  املذكورين يف اآلية ،إذ جاء هذا الرتتيب يف

االستقصاء يف غاية من ادحسن دالفصاحة؛ فبدأ بقوله﴿ :ﭚ ﭛ ﭜ ﴾ ألنه ال شيء
أعز على اإلنسان من نفسه ،مث ذكر الوالدين دمها أقرب إىل اإلنسان دسبب نمأته ،دقد أمر
بربمها دتةظياهاا ،دادحوطة هلاا ،مث ذكر األقربني دهم مظنة احملبة دالتةصب؛ دإذا كان هؤالء
أمر يف حقهم ابلقسط دالمها ة عليهم ،فاألجنيب أحرى بذلك؛ داآلية تةرضت للمها ة
عليهم ال هلم(.)1
كاا أن يف قوله تةاىل ﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾ ضبطاً للاماعر اليت قد تؤثر يف
المها ة ،دسداً لباب احملاابة ،فإن كان املمهو عليه غنياً :فال حيالكم غناه دالطاع مبا يف
يديه على كتم المها ة عليه؛ دإن كان املمهو عليه فقرياً :فال حتالكم أيضاً المفقة دالرمحة
به على كتم المها ة عليه ،بل أ دا المها ة على كل أحد ،يف كل حال.
داي هلل ما أعظم أثر هذه التوجيهات على اجملتاع ،دما أحراها أبن تقو سفينته إىل بر
األمان داالستقرار أبمر هللا سبحانه.
دكذلك ّبني هللا سبحانه عاقبة الظلم دمغبته على جمتا ٍع سابق لنا ،لنأخذ الةربة

دالةظة ،فقال سبحانه﴿ :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﴾ [النساء ]160 :فكان الظلم سبباً دحرماهنم من طيبات أحلت هلم ،كاا
قال قتا ة رمحه هللا « :-عوقب القوم بظلم ظلاوه دبغي بغوه ،فحرمت عليهم أشياء ببغيهم
دبظلاهم»( ،)2فتفيد اآلية :أن الظلم سبب دحرمان اخلري المرعي دالقدري(.)3
فثبت -مبا تقدم -أن إقامة الةدل ،دالنهي عن الظلم من أعظم أسباب احملافظة على
اجملتاع داستقراره دحصول اخلريات دالطيبات ،دزدال المر دالةقوابت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دابن عثياني" ،تفسري سورة النساء".58 :1 ،
( )1يُنظر :حماد بن يوسف ابن حيان ،أبو حيان األندلسي" ،البحر احمليط" .حتقيق :حماد عرقوسي
دآخرين( ،ط ،1بريدت ،الرسالة الةاملية1436 ،هـ).408 :7 ،
( )2أخرجه الطربي" ،جامع البيان".676 :7 ،
( )3يُنظر :ابن عثياني" ،تفسري سورة النساء".464 :2 ،
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املطلب التاسع :السعي يف الصلح ،وحسم مادة اخلالف:
لقد خلق هللا تةاىل اخللق خمتلفني يف كثري من األمور ،درمبا أ ى االختالف إىل اخلالف،
دما من جمتاع إال دحيصل فيه خالف ،صغر أد كرب ،فجاء يننا ادحنيف حبسم ما ة اخلالف،
دادحث على الصلح بني الناس ،دبيان فضله ،دعظيم أجره ،ملا له من أثر ابلغ يف رأب الصدع،
دمجع الكلاة دتوحيد الصف ،دادحفاظ على كيان اجملتاع دتقوية أداصر احملبة بني أفرا ه.
دقد ّبني هللا  يف هذه السورة أن إرا ة الصلح سبب للتوفيق ،فكيف ابلصلح ذاته،
قال تةاىل﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﴾ [النساء ]35 :دهذا دإن كان قد در يف
األحوال المخصية فياا يتةلق ابلرجل دزدجه إال أنه يستفا منه يف سائر األمور ،كاا قال ابن
﴿ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﴾،

عباس –رضي هللا عنهاا ﴿« :-ﮉ ﮊ ﮋ ﴾ قال :مها ادحكاان
دكذلك كل مصلح يوفقه هللا للحق دالصواب»( ،)1فدلت اآلية على فضيلة الصلح ،بل على
فضيلة إرا ة الصلح ،دأن اجلزاء من جنس الةال؛ دكاا أن هللا تةاىل يوفق املصلحني ،فإنه كذلك
ال يصلح عال املفسدين ،د لت أيضاً على أن األصل :جواز الصلح يف سائر ادحقوق.
كاا لت على كاال هذه المريةة الغراء اليت أدلت األسرة اهتااماً ابلغاً ،دنظات
أحواهلا ،دبينت سبل التأليف دالتوفيق بني الزدجني دفضل ذلك ،فالصلح كله خري كاا قال
سبحانه﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﴾ [النساء]128 :؛ فإذا كان
اإلصالح حماو اً دفاضالً دمأموراً به بني أفرا اجملتاع الصغري دهو األسرة ،فالشك يف فضله
دأت ّكده بني أفرا اجملتاع الكبري ،دهلذا قال سبحانه:
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﴾ [النساء ]114 :قال
جماهد رمحه هللا « :-اآلية عامة يف حق مجيع الناس»( ،)2دقد حثت على تكثري اخلري دالنفع
( )1أخرجه الطربي" ،جامع البيان"723 :7 ،؛ دابن املنذر" ،تفسري القرآن".699 :2 ،
( )2أخرجه البغوي" ،مةامل التنزيل".598 :1 ،
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يف اجملتاع ،د فع المر دالضر أد تقليله ،فنفي اخلري عن كثري من كالم الناس دتناجيهم
داستثناء األمور الثالثة ،فيه ليل على أن ما سوى املستثىن :إما فضول كالم الفائدة فيه،
دإما شر دضرر ،دمها مذمومان شرعاً.
كاا لت على الرتغيب يف اخلري أبنواعه؛ فاخلري إما نفع ،أد فع؛ دالنفع إما ما ي

أد مةنوي ،دكله مستفا من قوله ﴿ :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ﴾؛ فالصدقة نفع ما ي،
﴿ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﴾.

داملةردف نفع مةنوي؛ دأما الدفع فاستفا من قوله
دكذلك ميكن أن يقال :إن اخلري إما نفع -متةد دهو الصدقة؛ أد الزم دهو املةردف-
أد فع ضرر الزم ،أد متةد دذلك ابإلصالح( ،)1داإلصالح ال يكون إال بني متنازعني
متخاصاني ،دالنزاع داخلصام دالتغاضب يوجب من المر دالفرقة ما ال ميكن حصره ،فلذلك
حث المارع على اإلصالح بني الناس يف الدماء داألموال داألعراض ،بل ديف األ اين(،)2
فالصلح من أعظم ما يقوي أداصر احملبة بني أفرا اجملتاع.
ففي اآلية حث دترغيب لإلنسان أبن يكون له در فةال يف اجملتاع ،إما جبلب النفع
دتكثريه ،أد بدفع المر دتقليله.
فإذا مادقع خالف دشجار دجب الرجوع إىل الكتاب دالسنة ،دالتسليم هلاا تسليااً
اتماً ،إذ هباا حتسم ما ة اخلالف ،أايً كانت رجته ،دأايً ما كانت أطرافه يف اجملتاع ،ديتوصل
إىل أجنع سبل اإلصالح كاا قال تةاىل﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨﯩﯪ ﯫﯬﯭﯮ ﯯ ﴾ [النساء ،]65 :دقال
سبحانه ﴿ :ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ

ﰑ ﰒ ﰓ ﴾ [النساء ،]59 :فقوله سبحانه ﴿ :ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﴾ شيء :نكرة يف
سياق المرط فتكون للةاوم ،فأي شيء يتنازع فيه فإنه ير إىل هللا دالرسول  ،)3(دالتنازع
( )1يُنظر :القامسي" ،حماسن التأديل".327 :3 ،
( )2يُنظر :السةدي" ،تيسري الكرمي الرمحن" ،ص.207 :
( )3يُنظر :ابن عثياني" ،تفسري سورة النساء".449 :1 ،
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غري مقيد بفئة من فئات اجملتاع ،بل يمال اجلايع ،فإذا حصل تنازع بني الةلااء أد األمراء أد
أحدمها مع عامة الناس ،أد الةامة فياا بينهم ،أد حصل تنازع بني أفرا اجملتاع الصغري
(األسرة) ،أد أفرا اجملتاع الكبري ،كل ذلك جيب أن حيسم ابلر إىل الكتاب دالسنة ،فهاا
الةالج المايف ،دالدداء الكايف لكل أ داء اجملتاةات ،صغريها دكبريها.
دمما سبق يتبني أثر السةي يف الصلح ،دحسم ما ة اخلالف يف احملافظة على كيان اجملتاع.
املطلب العاشر :فقه التعامل مع اجملتمعات األخرى:
لقد نظم اإلسالم الةالقات بني أفرا اجملتاع الواحد ،كاا نظم الةالقات بني
اجملتاةات كلها ،يف أحوال السلم دادحرب ،فأمر إبنصافهم ددفاء الةهو هلم دعدم خيانتهم،

دبني أن الةدادة قد تنقلب إىل مو ة فقال ﴿ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
دجما لتهم ابليت هي أحسنّ ،
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﴾ [املاتحنة ]7 :دذلك أبن يدخلوا
()1

يف اإلسالم  ،دإذا مت ميثاق دعهد مةهم دجب الوفاء به ،كاا قال سبحانه ﴿ :ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﴾ [النساء ]90 :فاإلسالم جاء بتاام الوفاء ابلةهد ،دمحى
الةهد ملن ابشره أد جلأ إليه(.)2
دخيتلف التةامل مع تلك اجملتاةات ابختالف األحوال -من سلم دحرب،-
دابختالف الدين -من إسالم دكفر ،-دابختالف األعراف كذلكٍ ،
فلكل زمان دمكان ما
يناسبه ،دقد أرست سورة النساء قواعد التةامالت مع اجملتاةات األخرى ،مع التذكري يف أدل
آية من السورة أبن اجلايع من أصل داحد ،أب دأم ،مما يوجب على املتةامل مراقبة هللا دلزدم
التقوى دأن يكون منطلقه الرمحة ابآلخرين ،دإرا ة اخلري ،حىت دلو كان ذلك يف حال ادحرب.
دمبا أن أهل الكتاب كانوا جمادرين للاسلاني يف املدينة دهم أقرب اجملتاةات هلم فقد
بينت السورة فقه التةامل مةهم يف كثري من المؤدن.
فان ذلك :عوهتم لإلميان دجما لتهم ابليت هي أحسن ،دإقامة ادحجة عليهم ،دفيه
( )1يُنظر :الطربي" ،جامع البيان".570 :22 ،
( )2يُنظر :ابن عثياني" ،تفسري سورة النساء".62 :2 ،
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توجيه للاسلاني للقيام بواجب الدعوة جتاه اجملتاةات األخرى ،السياا اجملادرة دالقريبة.

دمن اآلايت اليت ُدجهت الدعوة إليهم فيها قوله تةاىل﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾ [النساء ،]47 :ففيها أمر من هللا تةاىل ألهل الكتاب ابإلميان
مبا نزل على عبده درسوله حماد  من الكتاب الةظيم الذي فيه تصديق األخبار اليت أبيديهم

من البمارات()1؛ دقوله:

﴿ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾ {النساء:

 ،}46دقوله ﴿ :ﭢﭣﭤﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ ﴾ [النساء ]66 :فيها
خري هلم يف الةاجل داآلجل ،مما هم
حث هلم على اإلميان داالستجابة لدعوة النيب  ،دأنه ٌ
عليه من الكفر دالصدد داإلعراض.
مع ما جاء يف السورة من تسلية للاؤمنني عند إعراضهم أد تةنتهم يف مسائلهم ،دبيان
أن هذا طبع دخلق قدمي هلم ،كاا قال سبحانه﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﴾ [النساء:
 ]153داآلايت بةدها.

دمن ذلك :بيان صفاهتم ،دمقاالهتم دكمف حقائقهم ،حىت يكون املسلم على بينة
من األمر حني يتةامل مةهم ،دقد جاء هذا يف عد من اآلايت ،كقوله تةاىل ﴿ :ﭜ ﭝ

ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾ [النساء ،]46 :دقوله﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﴾ [النساء:
 ]51كاا بينت ما انطوت عليهم نفوس اليهو من ادحسد دادحقد على املسلاني ،فقال

سبحانه﴿ :ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭﭮﭯﭰﭱ ﭲ ﴾ [النساء.]54 :

دقد بينت السورة فقه التةامل مع الكفار حال القوة دالضةف ،فيُةال املسلاون آايت
الصرب دالصفح دكف اليد حال الضةف ،ديُةالون آايت السيف حال القوة( ،)2ففي ادحالة

( )1يُنظر :ابن كثري" ،تفسري القرآن الةظيم".128 :3 ،
( )2يُنظر :ابن تياية" ،الصارم املسلول" ،ص.221
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األدىل قال سبحانه﴿ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾ [النساء]77 :

جاء عن ابن عباس رضي هللا عنهاا أن عبد الرمحن بن عوف  ،دأصحاابً له أتوا النيب 
مبكة فقالوا :اي رسول هللا ،إان كنا يف عز دحنن ممركون ،فلاا آمنا صران أذلة ،فقال « :إين
أمرت ابلةفو ،فال تقاتلوا» ،فلاا حولنا هللا إىل املدينة ،أمران ابلقتال فكفوا ،فأنزل هللا :
()1

﴿ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﴾ [النساء ، ]77 :دقال سبحانه ﴿ :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ﴾ [النساء ]90 :قال القرطيب رمحه هللا « :-يف هذه اآلية ليل على إثبات
املوا عة بني أهل ادحرب دأهل اإلسالم إذا كان يف املوا عة مصلحة للاسلاني»(.)2
ديف ادحالة الثانية قال سبحانه ﴿ :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ ﯰ ﯱ﴾ اآلية [النساء ،]74 :دقال ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﴾ اآلية [النساء:

 ،]75داألمر موقوف على ما يرى فيه اإلمام صالح اإلسالم دأهله من حرب دسلم ،دليس
حبتم أن يقاتلوا أبداً ،أد جيابوا إىل اهلدنة أبداً( ،)3كاا أن يف هذا التنوع التمريةي -حسب
ادحال -تسلية للاؤمنني دتوجيهاً عظيااً ،فهم مأموردن بةدم ادحزن دإهالك النفس كاداً
بسبب مسارعة الكفار يف الكفر ،أد إصراراهم على ينهم ،دمأموردن كذلك بتبليغ الدعوة
هلم دإقامة ادحجة عليهم دعدم مقابلة سفههم دجهلهم مبثله ،ففي حسن املةاشرة مع اخللق
مجيةاً ما يؤلف قلوهبم أد يكف شرهم.
دمما الشك فيه أن التةامل مع اجملتاةات األخرى بفقه دحرص دإ راك له در كبري يف
احملافظة على كيان اجملتاع املسلم ،كاا أن التصرفات اهلوجاء دغري املوزدنة مبيزان المرع قد
جتر على املسلاني ديالت دنكبات ال حتاد عقباها.

( )1أخرجه النسائي ،يف "سننه" كتاب اجلها  ،ابب دجوب اجلها  ،برقم ( )3086؛ دالطربي" ،جامع
البيان"231 :7 ،؛ دصححه األلباين يف "سنن النسائي" برقم ( .)3086
( )2القرطيب" ،اجلامع".509 :6 ،
( )3يُنظر :حماو بن عار الزخممري" ،الكماف" .حتقيق :الداين آل زهوي( ،ط ،1بريدت ،ار الكتاب
الةريب 1429 ،هــ) .174 :2
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املطلب احلادي عشر :احلذر من الدخالء:
أمر هللا  اجملتاع املسلم أبن يكون يَِقضاً دأن يكون أفرا ه على حذر من أعدائهم
من الداخل داخلارج ،دأرشدهم إىل دجوب أخذ ادحذر من الةدد ،دمن مجيع املضار
املظنونة( ،)1دأرشد إىل إتقان املكائد للتخلص من اخلطر( ،)2دأن ادحذر ال ينايف التوكل بل
هو عني التوكل ،دأن أنخذ ابألسباب ،دتةبدان أبال نلقي أبيدينا إىل التهلكة( ،)3فقال
سبحانه﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴾ [النساء ،]71 :دقال﴿ :ﭩﭪ﴾،

دقال ﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ] [النساء« ]102 :دادحذر :احرتاز من خميف»( ،)4قال ابن عثياني

رمحه هللا « :-قوله ﴿ :ﮙ ﮚ ﴾ [النساء :]71 :يمال كل ما يكون سالحاً علينا،
بصر الناس
دمةلوم أننا أنخذ لكل سالح ما يناسبه ،فالذي يناسب السالح اخلُلقي أن يُ َّ
دتبني هلم الةاقبة السيئة يف مار األخالق . . .ديف األفكار يُبني للناس الةقيدة السلياة. . .
دالغزد املسلح ابلسالح ،البد أن نةد له الةدة . . .دقال :من فوائد اآلية :دجوب أخذ
ادحذر من أعدائنا ،دكل عدد يؤخذ منه ادحذر فياا خياف منه»(.)5
دأشد ما يكون الةدد خطراً دنكاية حيناا يكون خفياً خيالً ،ألنه يطلع على مكامن
القوة دالضةف ،دعرضة إلفماء أسرار املسلاني ،دهذا الةدد هو املنافق ،دقد حذر هللا تةاىل من
املنافقني يف عدة مواضع من هذه السورة ،فقال سبحانه ﴿ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ﴾ [النساء،]72 :

دهذا يف املنافق الذي يبطئ املسلاني عن اجلها يف سبيل هللا( ،)6قال القرطيب رمحه هللا :-
«داملةىن :أن من خالئكم دجنسكم دممن أظهر إميانه لكم»(.)7
( )1يُنظر :الرازي" ،التفسري الكبري".207 :11 ،
( )2يُنظر :البقاعي" ،نظم الدرر".310 :2 ،
( )3يُنظر :القرطيب" ،اجلامع".451 :6 ،
( )4الراغب األصفهاين" ،مفر ات القرآن" ،ما ة :حذر ،ص.223
( )5ابن عثياني" ،تفسري سورة النساء".516 ،512 :1 ،
( )6يُنظر :الطربي" ،جامع البيان".219 :7 ،
( )7القرطيب" ،اجلامع ألحكام القرآن".455 :6 ،
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دتفيد اآلية أيضاً :أخذ ادحذر من كل مداخل المر ،حىت دإن كان من بةض ضةاف
اإلميان من املسلاني ،ألن ضةيف اإلميان قد يؤتى اإلسالم من قِبَله ،دقد يصدر منه ما يضر
ابملسلاني فوجب أخذ ادحذر دادحيطة منه ،دمن كل َمن يصد عن ين هللا ،أد يغزد املسلاني
أبي دسيلة ،سواء أكان ذلك ابلسالح أم ابألفكار أم ابألخالق(.)1
دقد ذكر هللا تةاىل عد اً من صفات املنافقني دأعااهلم حتذيرا للاسلاني دتنبيهاً،
دذلك لةظم خطرهم ،دكبري شرهم ،فقال سبحانه﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
دبني أهنم يتخذدن الكافرين أدلياء من دن املؤمنني،
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾ [النساءّ ،]88 :
ديتكاسلون عن الصالة ،دخيوضون ديستهزئون آبايت هللا ،ديو دن ر املؤمنني إىل الكفر،
دكلاا ُعوا إىل الفتنة أجابوا؛ دقد ذكر هللا من أدصافهم مبا ال يرتك شكاً عند املؤمنني يف
خبث طويتهم دكفرهم()2؛ دالسبيل األقوم يف التةامل مةهم هو ادحذر منهم دجها هم
ابلوحي ،داألخذ ابألسباب اليت يستةان هبا على قاةهم د فع شرهم.
مما سبق يظهر جلياً دجوب ادحذر من الدخالء دأمهيته على أمن اجملتاع داستقراره
داحملافظة على كيانه ،ألن خطر الةدد اخلفي الداخلي أعظم من خطر الةدد الظاهر اخلارجي.
املطلب الثاني عشر :النهي عن التشدد والغلو:
هنى هللا يف أداخر سورة النساء عن الغلو دالتمد  ،دالغلو :هو «جتادز ادحد»(،)3
دأعظم ذلك :الغلو يف الدين ،ألن صاحبه يةتقد أنه غلوه عبا ة ،فيتةبد ديتاسك به ،ديصر
عليه ،دقلاا أقلع عنه؛ كاا أن الغلو أصل لكثري من الضالل()4؛ دملا هنى هللا أهل الكتاب
عن الغلو ،تضان ذلك هني املسلاني عنه ،فقال سبحانه ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ﴾ {النساء ،}171 :أي :فياا تدينون هللا به؛ دكم جر الغلو يف الدين على اجملتاةات
من دابل شديد ،دفنت عظام ،دحمن دبالاي ،فكثر التناحر دالتنازع داخلالف ،دتفرقت
( )1يُنظر :ابن عثياني" ،تفسري سورة النساء".511 :1 ،
( )2ابن عاشور" ،التحرير دالتنوير".148 :5 ،
( )3الراغب األصفهاين" ،مفر ات القرآن" ،ما ة :غلو ،ص.613 :
( )4ابن عاشور" ،التحرير دالتنوير".51 :6 ،
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الصفوف ،ددهنت القوى ،دضةفت الةزائم ،ددجد الةدد مدخالً كبرياً بني املسلاني ليضرب
بةضهم ببةض ،حىت ظهرت فتنة التكفري فسفكت بسببها الدماء ،داضطرب األمن ،دتزعزع
اجملتاع ،دظهر اإلرهاب دالتفجري دالتخريب داإلفسا  ،فال شك أنه من أعظم فنت هذا
الةصر اليت تلطخ هبا بةض شباب املسلاني ،هداهم هللا در هم إليه ر اً مجيالً.
()1
دالنهي عن الغلو هني عن البدع يف الدين ،كاا فسره به قتا ة رمحه هللا  -؛ دهو هني عن
كل زاي ة فيه ،سواء يف االعتقا أم القول أم الفةل ،دالزاي ة كالنقص منه ،فكاا أن اإلنسان
منهي عن النقص يف ينه ،فهو أيضاً منهي عن الغلو فيه( ،)2ديؤيده سياق اآلايت ،فإن هللا 
ملا حكى عن اليهو طةنهم يف املسيح دجفاءهم دتفريطهم ،هنى النصارى عن ضد ذلك من
الغلو يف عيسى  داإلفراط يف حقه ،فكان الفريقان على طريف نقيض ،دكال طريف قصد
األمور ذميم؛ دادحسنة بني سيئتني( ،)3لذا قال عبدالرمحن بن زيد -رمحه هللا « :-الغلو :فراق
ادحق»( ،)4دقال الطربي رمحه هللا  ﴿« :-ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﴾ [النساء :]171 :ال جتادزا ادحق
()5

يف ينكم»  ،دالغلو :قول على هللا بال علم ،لذا قيل ﴿ :ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾ [النساء:

 :]171أي :ال تةاقوا يف ينكم دال تمد دا ،فيحالكم ذلك على االفرتاء على هللا دالقول مبا ال
حيل ،دال يليق( ،)6دأتثري هذا األمر على اجملتاع ظاهر حق الظهور.
فتبني من ذلك :أن خطر الغلو يف الدين على اجملتاع كبري ،دشره مستطري ،دهو من
أعظم املزعزعات ألمنه ،داملخلة بكيانه ،فكان النهي عنه سبباً عظيااً للاحافظة على كيان
اجملتاع دمحايته ،سواء يف جانب االعتقا أم يف التمريع أم يف السلوك.
دهللا تةاىل أعلم ،دصلى هللا دسلم على نبينا حماد دعلى آله دصحبه أمجةني.
( )1أخرجه ابن أيب حامت ،يف "تفسريه".1122 :4 ،
( )2يُنظر :السةدي" ،تيسري الكرمي الرمحن" ،ص224 :؛ دابن عثياني" ،تفسري سورة النساء".513 :2 ،
( )3قاله عبدهللا بن مطرف ؒ  ،-كاا عند القرطيب" ،اجلامع".229 :7 ،
( )4أخرجه ابن أيب حامت" ،تفسري ابن أيب حامت".1122 :4 ،
( )5الطربي" ،جامع البيان".700 :7 ،
( )6يُنظر :املاتريدي" ،أتديالت أهل السنة".424 :3 ،
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اخلامتة:
ادحاد هلل الذي بنةاته تتم الصادحات ،فال توفيق إال منه ،دال فضل إال من لدنه،
من به ديسر من إمتام هذا البحث ،الذي حادلت فيها مستةينا ابهلل
أمحده سبحانه على ما ّ
 ،مجع األسباب اليت هلا در كبري يف حفظ كيان اجملتاع ،من كل ما يهز أركانه ،أد
يضةف بنيانه ،دذلك يف ضوء سورة النساء ،اليت يددر حمورها على تنظيم الةالقات
االجتااعية ،درعاية دتوجيه اجملتاع الصغري (األسرة) ،داجملتاع الكبري (األمة أبكالها)،
دتركيزها دحثها على اإلحسان ،دالتةاطف ،دالتواصل بمىت صوره؛ دبةد هذه الدراسة هلذا
املوضوع املهم ،خلصت -بفضل هللا -إىل أهم النتائج ،دأبرز التوصيات اآلتية:
أوالا :أهم النتائج:
 -1ضردرة متسك اجملتاةات ابلوحي ،دالةض عليه ابلنواجذ ،ألنه ال جناة هلا إال به ،دال
خالص هلا من مةضالهتا إال ابلنهل من مةينه الصايف.
 -2تدبر القرآن الكرمي دالغوض يف مةانيه يفتح للاسلم آفاقاً عظياة ،ديةطيه نظرة مشولية
متزنة لكل ما حوله.
 -3تنظيم سورة النساء للاجتاع الصغري دالكبري ،دضبط الةالقات فيه ،على دجه يكفل
للبمرية سةا ة الدنيا داآلخرة.
ّ -4بني هللا  يف سورة النساء أسباب احملافظة على كيان اجملتاع ،دذكر الباحث منها
اثين عمر سبباً ،هي أمهها دأسناها دأعالها مرتبةً من دجهة نظره.
 -5احملافظة على كيان اجملتاع ضردرة من الضردرات ال تقبل املسادمة دال اجملاملة دال
التهادن ،بل جيب السةي يف حتصيلها بكل طريقة ممكنة ،دبكل جد دقوة.
 -6مسؤدلية احملافظة على اجملتاع مسؤدلية ممرتكة بني مجيع أفرا ه.
 -7حث اإلسالم الفر املسلم على أن يكون انفةاً دفاعالً يف جمتاةه ،بةيداً عن السلبية
داالهنزامية داخلاول دادحيا  ،فضالً عن اإلضرار داإلفسا .
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اثني ا :أبرز التوصيات (املقرتحات):
 -1مزيد البحث دالتدبر للقرآن الكرمي من أجل الوصول ألسباب أخرى تسهم يف احملافظة
على كيان اجملتاع.
 -2إثراء الدراسات اجملتاةية املتةلقة ابلقرآن الكرمي مبزيد من التأصيل.
 -3راسة السور املدنية األخرى ،داستنباط اإلرشا ات دالتوجيهات الرابنية ،فياا يتةلق
ابجملتاع ،بمىت جوانبه الدينية دالسياسية داالقتصا ية دغريها.
 -4النظر يف خصائص السور املكية داملدنية ،داستخالص الفردق بينها ،فياا يتةلق
كل منهاا.
بتوجيه اجملتاع دإرشا ه ،داألساليب الوار ة يف ٍّ
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املصادر واملراجع
إبراهيم مصطفى دآخردن" ،املةجم الوسيط" .جماع اللغة الةربية( ،ط ،4القاهرة :مكتبة
المردق1424 ،هـ).
ابن أيب حامت ،عبد الرمحن بن حماد " ،تفسري ابن أيب حامت" ،حتقيق :أسةد الطيب( ،ط،1
مكة ،مكتبة نزار الباز1417 ،هـ).
ابن اجلزري ،حماد بن حماد" ،نمر القراءات الةمر" .حتقيق . :أمين سويد( ،ط ،1بريدت،
ار الغواثين1439 ،هـ).
ابن الةريب ،حماد بن عبدهللا" ،أحكام القرآن" .حتقيق :علي حماد البجادي( ،ط ،1بريدت،
ار املةرفة).
ابن القيم ،حماد بن أيب بكر" ،إعالم املوقةني" .حتقيق :ممهور حسن سلاان( ،ط،1
الدمام ،ار اب اجلوزي1423 ،هــ)
ابن القيم ،حماد بن أيب بكر" ،الرسالة التبوكية" .حتقيق . :حماد مجيل غازي( ،ط ،1جدة،
مكتبة املدين).
ابن املنذر ،حماد بن إبراهيم" ،تفسري القرآن" .حتقيق . :سةد السةد( ،ط ،1املدينة املنورة،
ار املآثر1423 ،هــ).
ابن تياية ،أمحد بن عبدادحليم" ،اجلواب الصحيح" .حتقيق :علي حسن دأخرين( ،ط،1
الرايض ،ار الةاصاة1419 ،هــ).456 :6 ،
ابن تياية ،أمحد بن عبدادحليم" ،الفتادى الكربى"( .ط ،1بريدت ،ار الكتب الةلاية،
1418هـ).
ابن تياية ،أمحد بن عبدادحليم" ،جماوع الفتادى" .مجع دترتيب :عبدالرمحن بن حماد بن
قاسم( ،ط1423 ،1هـ).
ابن خلددن ،عبدالرمحن بن حماد " ،مقدمة ابن خلددن" .حتقيق . :علي عبدالواحد دايف
(ط ،4القاهرة :شركة هنصة مصر للطباعة2006 ،م).
ابن عاشور ،حماد الطاهر" ،التحرير دالتنوير"( .ط ،1تونس ،ار ابن سحنون).
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ابن عبدالرب ،يوسف بن عبدهللا" ،جامع بيان الةلم دفضله" .حتقيق :أيب األشبال الزهريي،
(ط ،4الدمام ،ار ابن اجلوزي1419 ،هـ).
ابن عبدالوهاب ،حماد بن عبدالوهاب" ،ثالثة األصول" ضان "جماوع مؤلفات الميخ حماد
بن عبدالوهاب" .حتقيق :عبدالةزيز الردمي دآخرين (ط ،1الرايض :جامةة اإلمام حماد
بن سةو ).190 :1 ،
ابن عثياني ،حماد بن صاحل" ،تفسري سورة الصافات"( .ط ،1الرايض ،ار الثراي1424 ،هـ).
ابن عطية ،عبدادحق بن غالب" ،احملرر الوجيز"( .ط ،1بريدت ،ار ابن حزم1423 ،هـ).
ابن فارس ،أمحد بن فارس" ،مقاييس اللغة" .حتقيق :عبدالسالم هاردن( ،ط ،1بريدت :ار
اجليل1420 ،ه).
ابن قاسم ،عبدالرمحن بن حماد" ،الدرر السنية يف األجوبة النجدية"( .ط1425 ،7هـ).
ابن كثري ،إمساعيل بن عار " ،تفسري القرآن الةظيم" .حتقيق :أ . .حكات بمري ايسني،
(ط ،1الدمام ،ار ابن اجلوزي1431 ،ه).
ابن منظور ،حماد بن مكرم" ،لسان الةرب"( .ط ،1بوالق :املطبةة األمريية1300 ،هـ).
أبو حيان ،حماد بن يوسف" ،البحر احمليط" .حتقيق :حماد عرقوسي دآخرين( ،ط ،1بريدت،
الرسالة الةاملية1436 ،هـ).
أبو اد  ،سلياان بن األشةث" ،سنن أيب اد " .حتقيق :عصام موسى ها ي( ،ط،2
اجلبيل ،ار الصديق1434 ،هـ).
األلباين ،حماد انصر الدين" ،سلسلة األحا يث الصحيحة"( .ط ،1الرايض ،مكتبة
املةارف1415 ،هــ).
اآللوسي ،حماو بن عبدهللا" ،ردح املةاين" (ط ،1القاهرة ،املكتبة التوقيفية).
البغوي ،ادحسني بن مسةو " ،مةامل التنزيل" .حتقيق . :عثاان مجةة ضاريية دآخرين،
(ط ،2الرايض ،ار طيبة1427 ،هــ).
البقاعي ،إبراهيم بن عار" ،نظم الدرر" .حتقيق :عبدالرزاق املهدي( ،ط ،2بريدت ،ار
الكتب الةلاية1424 ،ه).
- 56 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 191اجلزء األول

البيضادي ،عبدهللا بن عار" ،أنوار التنزيل مع حاشية المهاب"( ،ط ،1بريدت ،ار إحياء الرتاث).
الراغب االصفهاين ،ادحسني بن حماد" ،مفر ات القرآن" .حتقيق :صفوان عدانن( ،ط،3
ممق ،ار القلم1423 ،هــ).
الزخممري ،حماو بن عار" ،الكماف" .حتقيق :الداين آل زهوي( ،ط ،1بريدت ،ار
الكتاب الةريب 1429 ،هــ)
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قلةجي ،حماد رداس؛ دقنييب ،حامد صا ق" ،مةجم لغة الفقهاء"( .ط ،2عاان :ار
النفائس1408 ،هـ).
خمتار . ،أمحد خمتار " ،مةجم اللغة الةربية املةاصرة"( .ط ،1الرايض :عامل الكتب1429 ،هـ).
مركز الدراسات داملةلومات القرآنية مبةهد الماطيب" ،موسوعة التفسري ابملأثور" .إشراف :أ.
 .مساعد الطيار( ،ط ،1بريدت ،ار ابن حزم1440 ،هـ).
مسلم ،مسلم بن ادحجاج" ،صحيح مسلم" .عناية :حماد زهري الناصر( ،ط ،1بريدت ،ار
طوق النجاة1433 ،هـ).
النحاس ،أمحد بن حماد" ،الناسخ داملنسوخ" .حتقيق :أ . .سلياان الالحم( ،ط ،1الرايض،
ار الةاصاة1430 ،هــ).
النسائي ،أمحد بن شةيب" ،اجملتىب" .اعتىن به :ممهور حسن آل سلاان( ،ط ،1الرايض،
مكتبة املةارف).
الواحدي ،علي بن أمحد" ،البسيط" .حتقيق :جماوعة من الباحثني( ،ط ،1الرايض ،جامةة
اإلمام1430 ،هـ).
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