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الملخص

على  والسام  والصاة  العالمين  رب  هلل  الحمد 

آلـــه وصحبه  لــلــعــالــمــيــن وعــلــى  الــمــبــعــوث رحــمــة 

أجمعين أما بعد:فإن موضوع األسرة من الموضوعات 

، وتنافست  التي لها مكانة خطيرة في عصرنا الحاضر

على  إقامته  و صروحه،  لتشييد  الــدول،  مجاالته  في 

أسس متينة ، فكان ال بد لألسرة من أحكام تضبطها 

بكل مكوناتها وقد تكفل القرآن الكريم والسنة بذلك 

على  الكريم  القرآن  صورها  كما  تقوم  األســس  وهــذه 

مع  اإلسامية  الشريعة  من  مستعدة  عقائدية  أسس 

والفكر  للعقل  ــام  اإلسـ احــتــرام  االعــتــبــار  فــي  األخـــذ 

لتسخير  اإلنــســان  وتوجيه  النافع  العلم  مــع  ووقــوفــه 

الكون لمصلحة البشر وتقدمه وفق منهج اهلل.،فكان 

أثر القرآن واضحا في محاربة اإلنحرافات التي تؤدي 

إلى فساد المجتمع نتيجة فساد األسرة والفرد فكانت 

هذا  مواجهة  األول  أمرين  في  تتجلى  المحاربة  هذه 

 ، واألمــر جيل  لكل  المتاحة  الوسائل  بكل  اإلنحراف 

اإلنحرافات  هذه  ضد  والفرد  األسر  تحصين  والثاني 

ببناء األسرة المسلمة من خال معاني إيجابية تشيد 

بنيانها وهذا ما أثاره الباحث وعالج هذا األمر حسب 

هذين األتجاهين فأثمر هذا البحث نتائج مهمة في  

مقدمة  في  تبلورت  الدراسة  ،وخطة  الدراسة  خاتمة 

وأربعة مباحث وخاتمة. والحمد هلل رب العالمين.

***

The summary

 is thank God, the Lord of the worlds, and  

 peace and peace be upon the envoy, mercy

 for all the worlds, and on all his family and

 The subject of the:companions, but after

 family is one of the topics that has a serious

 place in our time, and competed in its fields

 states, to build its monuments, and to establish

 it on solid foundations, the family had to have

 provisions to control it in all its components

 and the Qur’an and sunnah have ensured this

 and these foundations are based as depicted by

 the Holy Quran on the basis of beliefs prepared

 from Islamic law, taking into account islam’s

 respect for reason and thought and standing with

 useful science and directing man to harness the

 universe for the benefit of human beings and

 progress according to the method of God. The

 Qur’an is clear in the fight against deviations

 that lead to the corruption of society as a result of

 the corruption of the family and the individual,

 so this fight was manifested in two things, the

 first is to confront this deviation by all means

 available to each generation and the order, and

 the second is to fortify families and the individual

 against these deviations by building the Muslim

 family through positive meanings that praise
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 its structure, and this is what the researcher

 raised and addressed this according to these two

 directions, and this research yielded important

 results in the conclusion of the study, and the

 study plan crystallized in the introduction and

 four investigations and conclusion. And thank

.God the Lord of the Worlds

***

المقدمة

على  والسام  والصاة  العالمين  رب  هلل  الحمد 

المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين 

أما بعد؛

وخفيًا  معلنًا  ــًا  ــراع ص تــواجــه  اإلســامــيــة  فأمتنا 

أصولها  تستهدف  مخططات  مثيل،  لــه  يسبق  لــم 

وسلخها  لتذويبها  والنهار  بالليل  ومكر  ومبادئها، 

وتمييع  الحقائق،  لقلب  دؤوب  عمل  ديــنــهــا،  مــن 

بشتى  المسلمة  المجتمعات  ــراق  إغـ و المفاهيم، 

األمة  أمــر  غــدا  حتى  والشبهات،  الشهوات  صنوف 

ملتبسًا، وحالها في التيه والغواية مرتكسًا، ونشأ جيل 

بل أجيال ال تعرف سوى اسم اإلسام ورسم القرآن، وال 

عاقة لهم بشعائره وشرائعه.

وتعد هذه األنحرفات التي تواجه المجتمع بأسره 

المجتمع  رقــي  عن  معوقا  المسلمة  االســرة  والسيما 

مجتمع  يتصور  ال  ألنه  وديموميته  استقامته  عن  بله 

بشري أي مجتمع فضا عن يكون المجتمع المسلم 

قائم دون حياة مشتركة بين أفراده، وتتنوع العاقات 

كبيرًا بين أفراد المجتمع وال ننسى  االجتماعية تنوعًا 

بعض المؤسسات التي تسيطر على العقول وتتاعب 

بالقيم، فهم يوجهون ويؤيدون السياسات التي توافق 

هذا  فــي  ــمــادوا  وت مصالحهم،  وتحقق  مخططاتهم 

تماديا عظيمًا، حتى غلب على مناهجها األنحراف، 

بأستخدام أساليب ملتوية، تروج للشرور واآلثام، تنكر 

، وتنشر اإلباحية والفساد. المعروف، وتحتفي بالمنكر
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وقد اشتملت آيات القرآن الكريم على وصف الكثير 

من العاقات االجتماعية، توجيهًا، وتقويمًا، وتوثيقًا، 

أهمية الموضوع:

ــرة مــن الــمــوضــوعــات الــتــي لها  يعد مــوضــوع األسـ

في  وتنافست   ، الحاضر عصرنا  فــي  خطيرة  مكانة 

إقامته على أسس  مجاالته الدول، لتشييد صروحه، و

بد لألسرة من أحكام تضبطها بكل  ال  ، فكان  متينة 

مكوناتها وقد تكفل القرآن الكريم والسنة بذلك وهذه 

أسس  على  الكريم  القرآن  صورها  كما  تقوم  األســس 

األخذ  مع  اإلسامية  الشريعة  من  مستعدة  عقائدية 

ووقوفه  والفكر  للعقل  اإلســـام  احــتــرام  االعتبار  فــي 

الكون  لتسخير  اإلنــســان  وتوجيه  النافع  العلم  مــع 

أثر  اهلل.،فــكــان  منهج  وفــق  وتقدمه  البشر  لمصلحة 

القرآن واضحا في محاربة اإلنحرافات التي تؤدي إلى 

فكانت  والفرد  األســرة  فساد  نتيجة  المجتمع  فساد 

هذا  مواجهة  األول  أمرين  في  تتجلى  المحاربة  هذه 

واألمــر  جيل  لكل  المتاحة  الوسائل  بكل  اإلنــحــراف 

اإلنحرافات  هــذه  ضد  والفرد  األســر  تحصين  الثاني 

ببناء األسرة المسلمة من خال معاني إيجابية تشيد 

بنيانها وهذا ما أثاره الباحث وعالج هذا األمر حسب 

هذين األتجاهين فأثمر هذا البحث نتائج مهمة في  

خاتمة الدراسة،

مشكلة البحث:

المشكلة التي أثارها البحث كون هذه اإلنحرفات 

تامس المجتمع بكل أطيافه ومكوناته فكان ال بد من 

الخروج بمهمة تبين لنا نوع هذه األنحرافات وعملية 

األمثل  الحل  الكريم  القرآن  كان  والذي  لها  التصدي 

واضحة  ــاره  أثـ فكانت  يــة  األســر المنظومة  هــذه  فــي 

على  نفعها  ووقــع  األســرة  استقامة  من  المجتمع  في 

العصور  في  شاهد  خير  يخ  التار كان  وقد  المجتمع 

اعترف  وحقيقة  والقرآن  اإلسام  ظل  في  خلت  التي 

بها اإلعداء قبل األصدقاء.

خطة الدراسة تبلورت في مقدمة وأربعة مباحث 

وخاتمة المقدمة بينت فيها أهمية الموضوع ومشكلة 

البحث وأسبابه مع بيان خطة الدراسة 

بمصطلحات  فلتعريف  األول:  المبحث  أمـــا 

وعلى  كاملة  الــدراســة  تكون  لكي  ميدانه  الــعــنــوان. 

قرآني  أسس متينة بينت فيه نظام األسرة من منظور 

منظور  من  األســرة  الثاني:نظام  البحث  عنوان  فكان 

قرآني. ثم ال بد من مبحث ثالث يبين فيه  دور القرآن 

 . في تقويم السلوك والفكر

ولكي تكتمل فكرة البحث اقتضت الدراسة بيان 

المجتمع  في  ودورهــا  والفكرية  األسرية  رافــات  األنح 

الرابع  المبحث  فجاء  الــقــرآنــي  المنظور  خــال  مــن 

على  وأثــرهــا  والفكرية  يــة  األســر بــعــنــوان:االنــحــرافــات 

المجتمع كما صورها القرآن الكريم. ثم الخاتمة لبيان 

النتائج المهمة في هذه الدراسة وبيان أثر القر آن في 

يا الصحيحة للقرآن عن  ذلك حتى تكتمل لدينا الرؤ

تلك اإلنحرافات ومعالجتها.

***
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المبحث االول

التعريف بمصطلحات العنوان

مصطلحات  تعريف  من  بد  ال  المبحث  هذا  في 

ــمــدروســة فــي هــذا  الــعــنــون كــونــهــا مــرتــكــز لــلــمــادة ال

البحث وهي من األهمية بمكان في تحديد مفاهيم 

الموضوعات واإلنطاق منها للبيان والفهم وهي:

َثارًة وهو بقية ما ترى 
َ
ْثًرا وأ

َ
، أ : مصدر أَثَر َيأُثر أوال: األثر

من كل شيء وما ال يرى بعد ما يبقي علقة)١(.

ثة  ــراء، له ثا فـــارس:« الهمزة والــثــاء والـ ابــن  وقــال 

الشيء  ورســم  الشيء،  وذكــر  الشيء،  تقديم  أصــول: 

الباقي... واألثارة: البقية من الشيء، والجمع أثارات، 

ۡحَقاف : مختجحس)٢( .
َ
َثَٰرةٖ ّمِۡن ِعۡلٍمىجس حجساأل

َ
ۡو أ

َ
ومنه قوله تعالى: حمسأ

كما يطلق األثر على السنة... وهم على أثارة من    
علم أي بقية منه يأثرونها عن األولين)3(.

بن  أحمد  بــن  الخليل  الرحمن  عبد  أبــو  العين:  كتاب   )١(
عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )ت: ١٧0هـ( المحقق: 
ومكتبة  دار  السامرائي:  إبراهيم  د  المخزومي،  مهدي  د 

.٢3٧/8) الهال:مادة)أثر
يني  القزو ياء  زكر بن  فــارس  بن  أحمد  اللغة:  مقاييس   )٢(
عبد  الــمــحــقــق:  ـــ(  ــ 3٩5ه )ت:  الحسين  أبــو  ي،  الــــراز
١٩٧٩م:   - ١3٩٩هـــ   : الفكر دار  ن:  هــارو محمد  السام 

.53/١ : مادة أثر
عمرو  بــن  محمود  الــقــاســم  ــو  أب الــبــاغــة:  أســـاس   : ينظر  )3(
538هـ(تحقيق:  )ت:  اهلل  جــار  الزمخشري  أحــمــد،  بــن 
محمد باسل عيون السود: دار الكتب العلمية، بيروت - 

يتبين لنا أن األثر هو مدلول حسي على بقية الشئ 

يكون بعده  وهو في حقيقته ما يرى من رسم الشئ و

كما بينه ابن فارس وقرره الخليل بن أحمد رحمهما 

اهلل تعالى.

أما في االصطاح فلم أجد من عرفه لذا يصار إلى 

الشئ  بعد  يكون  أثــرا  كونه  من  اللغة  أصل  في  ورد  ما 

واهلل تعالى أعلم.

ثانيًا: البناء: مصدر للفعل بنى المقصور معروف 

يقال  إلى بعض  الشي بعضه  البنيان)٤( وهو ضم  من 

 . مقصور وبنى،  وبناء،  بنيا  يبني  البناء  البناء  بنى 

والبنية: الكعبة، يقال: ال ورب هذه البنية)5(.

واحد،  أصل  والياء  والنون  »الباء  فــارس:  ابن  قال 

وهو بناء الشيء بضم بعضه إلى بعض. تقول بنيت 

بانية،  قوس  يقال  و البنية.  مكة  وتسمى  أبنيه.  البناء 

وهي التي بنت على وترها«)6(.

وبناء  ــرة  األس بناء  منها  عــدة  أمــور  على  أطلق  ثم 

ية  كلها تدور  الكلمة وهو لفظها وكلها أطاقات مجاز

بنى   : أيضا  المجاز  ومن  والتنمية)٧(  التأسيس  حول 

على أهله: دخل عليها... وبنى مكرمة وابتناها، وهو 

لبنان:ط١، ١٤١٩ هـ - ١٩٩8م:١/٢0.
)٤(   الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: أبو نصر إسماعيل 
 بــن حــمــاد الــجــوهــري الــفــارابــي )ت: 3٩3هـــ(تــحــقــيــق: 
: دار العلم للمايين - بيروت:ط٤،  أحمد عبد الغفور عطار

١٤0٧ هـ  - ١٩8٧ م: مادة )بنا( ٢٢86/6.
)5(  كتاب العين: مادة بنى:8/38٢.

)6(  مقاييس اللغة: مادة )بني(30٢/١.
:معجم اللغة العربية المعاصرة: ١/٢50. )٧( ينظر
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بنيته)١(   فقد  صنعته  شيء  وكل  المكارم...  بناة  من 

ومنه بناء األسرة كانه اصطنعها وأقامها وهو موضوعنا.

ما  بحسب  فيختلف  االصــطــاح  فــي  البناء  أمــا 

ّية: أوجدها وصاغها،بَنى  يضاف إليه فيقال: بنى نظر

كامه:  على  واحدة،بَنى  حالة  آخرها  ألــزم  الكلمَة: 

ــر ذلــــــــك)٢(... الــبــنــاء  ــي ــذاه واعــتــمــد عــلــيــه وغ ــتـ احـ

البناء  االجتماعي-  التنظيم  أو  الهيكل  االجتماعّي: 

ُيراد  : الماسونّية- البناء القومّي/ البناء الفوقّي:  الُحّر

سات ونظم الحكم)3(. به المؤّسَ

وحقيقة البناء هو اسم لما يبنى)٤(سميت به ألن 

بها صاح األحوال التي يستقر بها اإلنسان.

ْسرات 
ُ
وأ ُسرات 

ُ
وأ َسر 

ُ
وأ ثالثا: األسرة مفرد جمعها  

عائلة، وهي أهل الرجل وعشيرته)5(.

األْدَنــون،  َرْهُطه  جل:  الّرَ ْســَرة 
ُ
أ يقال  و فيها  يتوسع  و

ُته نحُو ذلك، وكذلك ِعْتَرُته)6(.
َ
وَفصيل

أحمد،  بن  عمرو  بن  محمود  القاسم  أبو  الباغة:  أساس   )١(
الزمخشري جار اهلل )ت: 538هـ(

العلمية،  الكتب  دار  الــســود:  عيون  باسل  محمد  تحقيق: 
بيروت - لبنان: ط١، ١٤١٩ هـ - ١٩٩8 م:١/٧8.

:معجم اللغة العربية المعاصرة:١/٢50. )٢(  ينظر
)3( المصدر نفسه:٢5١/١.

الدين  زيــن  يف:  التعار مهمات  على  التوقيف   : ينظر  )٤(
عبد   38 الكتب  عالم  ١03١هـــ(:  )ت:  القاهري  ي  المناو

الخالق ثروت-القاهرة: ط١، ١٤١0هـ-١٩٩0م:ص8٤.
:معجم اللغة العربية المعاصرة:٩١/١. )5(  ينظر

م بن 
ّ

ــا  )6(   الــغــريــب الــمــصــنــف: أبـــو ُعــبــيــد الــقــاســم بــن سـ
ي البغدادي )ت: ٢٢٤هـ(، المحقق: صفوان  عبد اهلل الهرو
بالمدينة  اإلســامــيــة  الجامعة  مجلة  داوودي:  عــدنــان 

المنورة:١/386.

ــراء أصل  ــ ــارس : »الــهــمــزة والــســيــن وال قــال ابــن فـ

اإلمساك.  وهــو  الحبس،  وهــو  مطرد،  وقياس  واحــد، 

 ، اإلســار بالقد وهــو  وكــانــوا يشدونه   ، األســيــر من ذلــك 

الرجل  إن لم يؤسر أسيرا... وأسرة  كل أخيذ و فسمي 

رهطه، ألنه يتقوى بهم. وتقول أسير وأسرى في الجمع 

ى بالفتح. واألسر احتباس البول«)٧(  وأسره اهلل،   وأسار

أي خلقه)8(.

أسرت  يقال  الضم  وهو  األسر  من  مأخوذة  واألسرة 

السرج والرحل: ضممت بعضه إلى بعض بسيور)٩(.

بالقوة  والــتــمــاســك  الــتــربــط  هــذا  لحظوا  وكــأنــهــم 

الواحدة  العائلة  على  فأطلق  وشدته  والجمع  والضم 

أسرة ولهذا فقد وجد من ذكر أن األسرة قد تطلق على 

الواحد ألنها مترابطة ومتماسكة بقوة  الرهط والقبيلة 

واهلل  والتعاون  النسب  بقوة  فيها  العوائل  وانضمام 

تعالى اعلم. 

أمر  يربطها  جماعة  فهي  االصطاح  في  األسرة  أما 

مشترك وهذا بالمعنى العام)١0(.

الجماعة  بأنها  اإلجــتــمــاع  علماء  عند  ــرة  ــ واألس

في  تأثير  كــبــر  أ صاحبة  األولــيــة  ــى  األولـ والمرجعية 

الفرد  اجتماعيا، وفيها وضعت البذور األولى  تنشئة 

لنمو شخصيته، وفيها يقضي معظم وقته، وفي ضوء 

النمو  رعاية  في  بمسئولياتها  قيامها  ومــدى  ظروفها 

.١0٧/١ : )٧( مقاييس اللغة : مادة أسر
.5٧8/3) )8( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: مادة )أسر

: كتاب العين :مادة أسر :٧/3٩3. )٩(  ينظر
)١0( معجم اللغة العربية المعاصرة:٩١/١.
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وتحقيق مطالبه يتحدد توافقه األسري)١(.

معقد  اجتماعي  نــظــام  كونها  األســـرة  عــرفــة  كما 

المكان  أعضائها...  بين  متداخلة  وظائف  يتضمن 

األول الذي تبدأ فيه معالم التنشئة االجتماعية )٢(.

الــعــنــوان فهو  كلقب عــلــى هـــذا  ــرة  بــنــاء األســ أمـــا 

التنظيم االجتماعي للجماعة ضمن العائلة الواحدة 

نتيجة  شخصيته  ونــمــو  اجتماعيا  الــفــرد  لتنشئة 

وظائف متداخلة بين أعضائها للسير بها للصاح)3(. 

ــو بمعنى  رابــعــا: األنــحــرافــات:جــمــع إنــحــراف وه

الميل عن خط االستواء.

ينحرف  إنــحــرف  للفعل  مــصــدر  هــو  واإلنـــحـــراف 

إنحرافا  ومادته )حرف(  وهو العدول عن الشيء وميل 

الراء  »الحاء  فارس:  ابن  ،قال  حَرَف  ُمطاوع  وهو  عنه 

والــعــدول، وتقدير  الــشــيء،  ــول: حد  ثة أص والــفــاء ثا

ــيء... واألصـــل الــثــانــي: االنــحــراف عــن الــشــيء.  ــش ال

عنه،  أنا  وحرفته  انحرافا.  ينحرف  عنه  انحرف  يقال 

أي عدلت به عنه، ولذلك يقال محارف، وذلك إذا 

حورف كسبه فميل به عنه، وذلك كتحريف الكام، 

وهو عدله عن جهته. قال اهلل تعالى: حمسُيحَّرِفُوَن ٱلۡكَلَِم 

عبد  حامد  الدكتور  النفسي:  واإلرشـــاد  التوجيه   : ينظر  )١(
السام زهران: عالم الكتب: ط3: ١53.

: تنشئة الطفل وسبل الوالدين في معاملته ومواجهة  )٢(   ينظر
صادق:  يسرية  دكتورة  الشربينى-  يا  زكر دكتور  ته:  مشكا

دار الفكر العربى: ص٩0.
األســرة  بناء  مــوضــوع  باستلهام  الباحث  مــن  التعريف   )3(

والمعتمد على اللغة وأقوال أهل االصطاح.

َواِضعِهِۦىجس حجسالّنَِساء : حمتمختجحس)٤(. َعن مَّ
جــاّدة  عن  مــال  خُص: 

َ
الّش انحرف   : يقال  ولهذا 

الّصواب)5(.

عليها  يكون  حالة  هو  اإلنحراف  أن  يتبين  وبهذا 

معناها  لبيان  ترجمت  حسية  هيئة  على  الــشــيء 

ووصفت به.

عن  الميل  هو   : فهو االصطاح  في  اإلنحراف  أما 

وهو  اإلنسان  يميل  فقد  االلتفات،  غير  وهو  الشيء، 

في نفس االتجاه)6(.

الفكرية  اإلنحرافات  وهو  موضوعنا  مايخص  أما 

تحّول  ــه   ب فيقصد  الــمــوضــوع  هــذا  على  لقبا  وكــونــه 

كانحراف  بيعية  الّطَ غايتها  عــن  الــوظــائــف  إحــدى 

الغريزة. والفكر والسلوك.

الفكر هو  نشاط ذهني، يحدث نتيجة  أن  علما 

ــى معرفة  إعــمــال الــعــقــل فــي الــمــعــلــوم لــلــوصــول إلـ

المجهول، إال أن االنحراف فيه هو موع من االضطراب 

الذي يحدث للفكر فيحيد به عن جادة الصواب)٧( 

واهلل تعالى أعلم.

***

)٤(  مقاييس اللغة:مادة)حرف(:٤٢/٢.
)5(  معجم اللغة العربية المعاصرة:١/٤٧5.

عبد  محمود  د  الفقهية:  واأللفاظ  المصطلحات  معجم    )6(
الرحمن عبد المنعم، مدرس أصول الفقه بكلية الشريعة 

: دار الفضيلة:305. والقانون - جامعة األزهر
اللغوي  الــمــعــنــى  ــراءة  ــ ق بــعــد  الــبــاحــث  مــن  الــتــعــريــف   )٧(

واالصطاحي للفكر وتوصل إلى هذا التعريف.
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المبحث الثاني

نظام األسرة من منظور قرآني

األسرة في اإلسام تعد النواة األولى للمجتمع وهذا 

الوجهة  إقامتها  الكريم وحث على  القرآن  إليه  نوه  ما 

أثر بالغ على المجتمع ورقيه  الصحيحة لما لها من 

وسامته.

على  األســرة  ببناء  أقــوم  هي  للتي  يهدي  فالقرآن   

الصالحة،  الــزوجــة  باختيار  فيأمر  والعفة،  الــوضــوح 

الناس وهو نظام محكم لذا  الزواج بين  إعان هذا  و

حارب الزنا. 

عن  فضا  الــزنــا؛  مقاربة  مجرد  مــن  الــقــرآن  وحــذر 

من  فالتحرز  خفية،  شهوة  إليه  تدفع  الزنا  ألن  إتيانه؛ 

ۖ إِنَُّهۥ َكاَن َفِٰحَشٗة  المقاربة أضمن: حمس َولَا َتۡقَرُبواْ ٱلّزِنَىٰٓ

اء : جحتمحتجحس .  وََسآَء َسبِيلٗا ٣٢ىجس حجساإِلۡسَ
ــن الـــتـــردي واالنـــحـــال،   لــيــحــفــظ الــمــجــتــمــع مـ

وما من أمة فشت فيها الفاحشة إال صارت إلى انحال 

.فالقرآن يهدي للتي هي أقوم في حفظ  وهاك ودمار
النفوس واألمم.)١(

وطاعتهما   الوالدين  إلــى  باإلحسان  أمــر  فقد  لــذا 

كل من الزوجين ووضح   كد على واجبات وحقوق  وأ

واجب الوالدين نحو األوالد وواجبهما  نحو الوالدين 

اهلل  عبد  بــن  إبــراهــيــم  بــن  محمد  الــقــلــوب:  فقه  موسوعة   )١(
التويجري: بيت األفكار الدولية: ١56٧/٢.

يكتفي  لــم  وهــو  متينا  ــري  األسـ الــتــرابــط  يــكــون  لكي 

روافــد هذا  األنهيار بسد  األســرة من  بذلك بل حصن 

كيفية  األنحال فبين المحرمات من النساء، ووضح 

المعاشرة  حسن  مــن  بــه  يتعلق  ومــا  وشــروطــه  ــزواج  الـ

ــرة بتشريعه  ــداد األســ ــت أم والــغــنــفــاق وحــافــظــة عــلــى 

يث والوصايا  وحتى في انفصال العاقة  أحكام الموار

الزوجية جعل لها أحكام تخص الطاق وجعل لهذه 

العاقة قبل األنفصال أحكاما تبين أحترام هذه األسر 

نتيجة  للعدة  أحكاما  بين  األنفصال  حالة  في  حتى 

عدم استمرار الحالة الزوجية وهي حالة عرضية حتى 

بأن وضع ذلك من  األســر  إلى تشتت  يــؤدي ذلك  ال 

جعل  ذلــك   عن  فضا  الزوجية  الحياة  قداسة  باب 

كل والنوم والضيافة  مبادئ ألصول التربية، وآداب األ

قائما  متينا  األسر  نظام  ليكون  ذلك  ذلك.كل  ونحو 

في  حتى  الواحد)٢(  األســرة  أفــراد  بين  التماسك  على 

حالة وجود الخلل والعرض لبيان قداسة هذه األسرة 

االمــر  ليعيش  لنا هذا  اآليــات توضح  كثير من  ولعل 

يعيش  لمجتمع  الفرد فيها، فيحيا في أسرة كريمة ، و

ينه  مواز تتبدل  فا  تكونه   التي  األسر  بين  متماسك 

فالقرآن ينظم حياة  يتغير تصوره،  تتبدل قيمه وال  وال 

في  منها  لكل  الازمة  الحقوق  يقرر  و والمرأة،  الرجل 

وحــال   ، والفقر الغنى  وحــال  والــضــراء،  الــســراء  حــال 

. الصحة والمرض، وحال الحضر والسفر

الحب  من  متينة  جسور  على  العاقات  ينظم  و

يدعو إلى مكارم األخاق،  في اهلل، والبغض في اهلل، و

: المصدر السابق:٢/١580. )٢(  ينظر
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ية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   أثر القرآن الكريم في بناء األسرة ضد اإلنحرافات السلوكية والفكر

والعفة،  والحياء  والجود،  كالكرم  الصفات  وجميل 

، والعدل واإلحسان، والرحمة والشفقة،  والصدق والبر

،وغير ذلك من مكارم األخاق)١(. والحلم والعفو

وتحقيق  تحديد  إلــى  الفرد  يصل  لكي  ذلــك  كل 

وتحقيق  ــه  ذاتـ تحقيق  لــه  تكفل  واضــحــة  ــداف  أهــ

اآلخرين  ومــع  نفسه  مع  والسعادة  النفسية  الصحة 

ومهنيا  وتــربــويــا  شخصيا  والــتــوفــيــق  المجتمع،  فــي 

األسرة  أن  حقيقة  ليؤكد  ذلك  كل  يا)٢(.  وأسر وزواجيا 

أقوى العوامل االجتماعية تأثيرا في الفرد وفي تنشئته 

السيئ  أو  الحسن  تأثيرها  يختلف  و االجتماعية، 

األســرة  بــنــاء  تغير  وظــروفــهــا،وان  تركيبها  بــاخــتــاف 

يــؤثــر عــلــى سلوك  مــمــا  الــداخــلــيــة فيها  والــعــاقــات 

في  أهمية  كثر  أ األولية  الجماعة  باعتبارها  أعضائها 

حياة كل فرد)3(.

األولية  األولى  المرجعية  الجماعة  األسرة  تعد  لذا 

اجتماعيا،  الــفــرد  تنشئة  فــي  تأثير  كــبــر  أ صاحبة 

شخصيته،  لــنــمــو  ــى  ــ األول الـــبـــذور  وضــعــت  وفــيــهــا 

ومدى  ظروفها  ضوء  وفي  وقته،  معظم  يقضي  وفيها 

وتحقيق  الــنــمــو  ــة  ــاي رع ــي  ف بمسئولياتها  قــيــامــهــا 

الــقــرآن  أســس  األســري.وقــد  توافقه  يتحدد  مطالبه 

في  المهم  العامل  ــرة  األس وجعل  هــذا  لكل  يم  الكر

حث  يم  الكر الــقــرآن  فــإن  لــذا  فاضل  مجتمع  إقامة 

الزواج  روابط  على  بناء  الصالحة  األسرة  إقامة  على 

)١(  المصدر السابق:3/٢86٧.
عبد  حامد  الدكتور  النفسي:  ــاد  واإلرشـ التوجيه   : ينظر   )٢(

السام زهران: عالم الكتب: ط3: ص١٢.
: المصدر نفسه:ص55. )3( ينظر

محكم  في  فقال  غليظا  ميثاقا  العقد  وسمى  وجعل 

َغلِيٗظا ٢١ىجس  ّمِيَثًٰقا  ِمنُكم  ــۡذَن  َخ
َ
حمسَوأ التنزيل: 

جحتجحتجحس، هذا الميثاق في إنشاء االسرة المتكاملة   : حجسالّنَِساء 

ميثاق  وهــو  اهلل  سنة  وعلى  اهلل،  باسم  النكاح،  هو 

دعامة  وهــو  مؤمن  قلب  بحرمته  يستهين  ال  غليظ 

في  األولــى  اللبنة  إقامة  و الهانئة  الحياة  دعائم  من 

الركيزة  وهــذه  السنة  هــذه  اهلل  بين  وقــد  المجتمع)٤( 

ۡن 
َ
أ ۦٓ  َءاَيٰتِهِ َوِمۡن  حمس  بقوله:  اإلنساني  المجتمع  في 

إِلَۡيَها  لِّتَۡسُكُنٓواْ  ۡزَوٰٗجا 
َ
أ نُفِسُكۡم 

َ
أ ّمِۡن  لَُكم  َخلََق 

ٓأَلَيٰٖت  َذٰلَِك  فِى  إِنَّ  َوَرۡحمًَةۚ  ٗة  َودَّ مَّ بَۡيَنُكم  وََجَعَل 
وم : جحتجحتجحس، فهي من آيات الفطرة  ُروَن ٢١ىجس حجسالرُّ لَِّقۡوٖم َيَتَفكَّ
تكوينها  في  األســرة  عليها  تعتمد  ما  وأقــوى  اإللهية 

والتي  بتنظيمها  يقوم  و األســرة  نظام  يحفظ  ،ولكي 

المحرمات  السواء:ذكر  على  بها  المجتمع  ينتظم 

التنزيل  فــي  فــقــال  نظامها  يفسد  شانها  مــن   الــتــي 

َخَوٰتُُكۡم 
َ
َوأ َوَبَناتُُكۡم  َهُٰتُكۡم  مَّ

ُ
أ حمسُحّرَِمۡت َعلَۡيُكۡم 

ۡخِت 
ُ
ٱلۡأ َوَبَناُت  ِخ 

َ
ٱلۡأ َوَبَناُت  َوَخَٰلُٰتُكۡم  ُٰتُكۡم  وََعمَّ

َضَٰعةِ  َخَوٰتُُكم ّمَِن ٱلرَّ
َ
ۡرَضۡعَنُكۡم َوأ

َ
ٰتِٓي أ َهُٰتُكُم ٱلَّ مَّ

ُ
َوأ

ٰتِي فِى ُحُجورُِكم ّمِن  ئُِبُكُم ٱلَّ َهُٰت نَِسآئُِكۡم َوَرَبٰٓ مَّ
ُ
َوأ

َدَخۡلُتم  َّۡم تَُكونُواْ  ل ٰتِي َدَخۡلُتم بِِهنَّ فَإِن  نَِّسآئُِكُم ٱلَّ
َِّذيَن ِمۡن  ۡبَنآئُِكُم ٱل

َ
بِِهنَّ فَلَا ُجَناَح َعلَۡيُكۡم وََحَلٰٓئُِل أ

َّا َما قَۡد َسلََفۗ  ۡخَتيِۡن إِل
ُ
ن َتۡجَمُعواْ َبيَۡن ٱلۡأ

َ
ۡصَلٰبُِكۡم َوأ

َ
أ

ِمَن  ۞ َوٱلُۡمۡحَصَنُٰت  رَِّحيٗما ٢٣  َغُفوٗرا  َكاَن   َ ٱللَّ إِنَّ 
ِ َعلَۡيُكۡمۚ  يَۡمُٰنُكۡمۖ كَِتَٰب ٱللَّ

َ
َّا َما َملََكۡت أ ٱلّنَِسآِء إِل

: في ظال القرآن: سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي  )٤(  ينظر
 - القاهرة:ط١٧،  بيروت-   - الشروق  دار  ١385هـــ(:  )ت: 

١٤١٢ هـ:60٧/١.
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ــ  أ. د. خالد إبراهيم مسلم اآللوسي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذه  مختجحتجحس   - محتجحت   : حجسالّنَِساء  َذٰلُِكۡمىجس  َوَرآَء  ا  مَّ لَُكم  ِحلَّ 
ُ
َوأ

قبلها،  التي  واآليــة  اآليــة  هذه  في  المبينة  الطبقات 

فبعضها  المحرمات  بينت  قد  بعدها  التي  واآليــة 

يما مؤقتا،  يما مؤبدا، وبعضها محرمة تحر محرمة تحر

الرضاعة،  بسبب  وبعضها  النسب،  بسبب  وبعضها 

وبعضها بسبب المصاهرة. وبهذا يكون اإلسام ألغى 

المجتمعات  عرفتها  التي  األخرى،  القيود  أنواع  كل 

اختاف  إلى  ترجع  التي  كالقيود  األخــرى.  ية  البشر

التي  والقيود  وقومياتها.  وألوانها  ية  البشر األجناس 

االجتماعية  ومقاماتها  الطبقات  اختاف  إلى  ترجع 

هذه  وحقيقة  الــواحــد  والــوطــن  الــواحــد  الجنس  في 

معروفة  منهن-  الــزواج  يحرم  اللواتي  أي  المحارم- 

السواء.  على  والمترقية  البدائية  األمــم،  جميع  في 

ويراد أن تكون العاقة بالنساء عاقة رعاية وعطف، 

الحياة  في  يجد  قد  لما  تتعرض  فا   ، وتوقير واحترام 

الزوجية من خافات تؤدي إلى الطاق واالنفصال- 

المشاعر  فــتــخــدش  ــفــصــال-  االن هـــذا  رواســــب  مــع 

في  والرحمة  المودة  وجعل  الـــدوام)١(  لها  يــراد  التي 

نظام.  أتم  على  المنزلية  الحياة  لتدوم  األســرة  بناء 

الشهوة،  قــضــاء  مــجــرد  الــمــرأة  مــن  المقصد  ولــيــس 

المرحلة  مــن  األســـرة  بناء  فــي   � النبي  بين  لــذا 

فقال:  الصالحة  الــمــرأة  الــرجــل  يتخير  ــأن  ب االولـــى 

وجمالها  ولحسبها  لمالها  ألربـــع:  الــمــرأة   تنكح   (

وقال  يــداك()٢(  تربت  الدين،  بذات  فاظفر  ولدينها، 

: في ظال القرآن:١/608. )١(  ينظر
ــاء في  ــفـ كـ ي فـــي صــحــيــحــه،بــاب األ )٢(  أخـــرجـــه الـــبـــخـــار

وأنكحوا  كفاء،  األ وانكحوا  لنطفكم،  »تخيروا  أيضا 

القرآن لألسرة نظرة تعظيم  كانت نظرة  إليهم()3( وقد 

ــى عــقــده)٤(،  ــزواج، وَســّمَ ــ ال وذلــك مــن تعظيم شــأن 

متين،  اجتماعي  بحصن  وأحاطها   ، األســرة  وحمى 

المتانة  من  درجــة  على  األبــويــن  عاقة  جعل   حين 

يبة تنغص على  ال يتطرق إليها أي خلل أو شك، أو ر

متينا  ميثاقا  الزوجية  ميثاق  وجعل  حياتها،  األسرة 

خيانة،  أية  من  الزوجية  العاقة  حمى   عظيما،كما 

عقوبة  وجعل  الزوجين  من  أي  عن  تصدر  إهانة  أو 

الموت رجما بالحجارة لكل زوج تثبت عليه خيانة 

بشهادة  مشروع،  غير  جنسي  اتصال  أي  يحة،  صر

حفظت  أن  ذلــك  نتيجة  مــن  وكــان  شــهــداء،  أربــعــة 

وتعارفوا  وقبائلهم،  بآبائهم  الناس  وعرف  األنساب، 

: الجامع المسند الصحيح  الدين:٧/٧، برقم )50٩0( ينظر
المختصر من أمور رسول اهلل � وسننه وأيامه - صحيح 
ي  البخار عــبــداهلل  أبــو  إسماعيل  بــن  محمد  ي:  الــبــخــار

. الجعفي ،المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر
بإضافة  السلطانية  عن  )مصورة  النجاة  طوق  دار   : الناشر

ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(: ط١، ١٤٢٢هـ.
برقم   ،633/١ كفاء،  األ باب  سننه  في  ماجة  ابن  أخرجه   )3(

: سنن ابن ماجه. )١٩68( ينظر
يني،  المؤلف: ابن ماجة أبو عبد اهلل محمد بن يزيد القزو

وماجة اسم أبيه يزيد )ت: ٢٧3هـ(.
الكتب  إحــيــاء  دار  الــبــاقــي:  عبد  فـــؤاد  محمد  تحقيق: 

العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي.وحسنه األلباني.
يد بن محمد  ِة: بكر بن عبد اهلل أبو ز

َ
َفِضيل

ْ
: ِحَراَسُة ال )٤(  ينظر

بن  غيهب  بن  يحيى  بن  عثمان  بن  بكر  بن  اهلل  عبد  بن 
يــع،  والــتــوز للنشر  العاصمة  دار  ـــ(:  ــ ١٤٢٩ه )ت:  محمد 

الرياض: ط١١ ، ١٤٢6 هـ - ٢005 م: ١/٧8.
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التي  األمور  المصاهرة.)١( وغير ذلك من  أو  بالنسب 

يمة.  اعتنى بها القرآن في إنشاء األسر الكر

***

البيت  فــي  وأساليبها  اإلســامــيــة  التربية  :أصــول  يــنــظــر  )١(
 : ي: دار الفكر والمدرسة والمجتمع: عبد الرحمن النحاو

ط٢5، ١٤٢8هـ-٢00٧م:6٤.

المبحث الثالث

دور القرآن في تقويم السلوك والفكر

حقيقة القرآن أنه مصدر للفكر والثقافة  والعقيدة 

ومنهاج السلوك والتربية واألخاق ومستودع التشريع 

بل   ، قاصرا  يكن  فلم  كبيرا  دوره  كــان  لــذا  واألحــكــام 

كاما. وواقعيا  كانت  نظرته للحياة، ولإلنسان شاما 

يتمثل في مجرد  أن  إيجابيا. وهو يكره - بطبيعته - 

تصور ذهني معرفي، ألن هذا يخالف طبيعته وغايته. 

وفي  حي،  تنظيم  وفي  أناسى،  في  يتمثل  أن  يجب  و

جزئيات  كــل  فــي  يكون  دوره  ولعل  واقــعــيــة)٢(  حركة 

مجموعة  أو  فـــردا  كــونــه  األنــســان  يخص  ومــا  الحياة 

الذي  وفكره  األنسان  سلوك  تقويم  خال  من  وذلــك 

يعينه في هذه الحياة ألن من طبيعة البشر النسيان 

وهذا  الزلل  هــذا  ليقوم  الــقــرآن  فجاء  والــزلــل  والخطأ 

كونه  تضبطه  عــامــة  قــواعــد  وضــع  خــال  مــن  الخطأ 

األخاق  قواعد  في  يتمثل  و مجتمع  أو  أسرة  في  فردا 

والسلوك، وفي القيم والموازين التي تسود المجتمع، 

الحياة  واألشياء واألحداث في  بها األشخاص  يقوم  و

االجتماعية، كما يتمثل في » المعرفة » بكل جوانبها، 

كيف  هنا  ياحظ  و الفكري.)3(  النشاط  أصــول  وفي 

ليرى  نفسه  إلــى  اإلنــســان  نظر  الكريم  الــقــرآن  يلفت 

الشروق: ط١:  دار  الطريق: سيد قطب:  : معالم في  ينظر   )٢(
ص٤١.

: المصدر نفسه:ص١٢٤. )3( ينظر
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كيف أن اهلل خلقه من علق، وعلمه الكتابة والقراءة، 

وكيف  للتعلم،   
ً

قابا وجعله  الكائنات،  واستخدام 

خلقه وكونه في رحم أمه أطواًرا ومراحَل؛ حتى تكامل 

فــشــّبَ حــتــى أصبح  ال يعلم شــيــًئــا  ــد  ُولـ ثــم  خــلــقــه، 

خصيًما مبيًنا،وأراد القرآن الكريم من عرضه آياته في 

إلى منهجه الذي  اآلفاق أن ترجع البشرية إلى ربها، و

الرفيعة الكريمة التي تتفق مع  إلى الحياة  أراد لها، و

في  تحققت  والتي  لإلنسان،  اهلل  كتبها  التي  الكرامة 

يخ على ضوء هذا التصور عندما  فترة من فترات التار

ل في أمة تقود البشرية 
َ

استحال واقًعا في األرض يتمّث

إلى الخير والصاح والنماء.

المؤثرات  أقــوى  مــن  اإلنــســان  إلــى  الــقــرآن  فمظرة 

إلى  القرآنية  النظرة  هذه  ُقّدمت  لذلك  تربيته؛  في 

الكرة  وجه  على  وجد  منذ  اإلنسان  زال  وما  اإلنسان، 

إلى  يميل  لنفسه،  الفهم  بــســوء  مــأخــوًذا  األرضــيــة 

كائن في  كبر وأعظم  جانب اإلفراط حيًنا؛ فيرى أنه أ

كرم اهلل تعالى باإلنسان أن جعله قادًرا  العالم)١(،ومن 

تعالى  اهلل  فألهم   ، والــشــر الخير  بين  التمييز  على 

النفس اإلنسانية فجورها وتقواها، وغرس في جبلتها 

إرادة  اإلنسان  عند  وجعل   ، والشر للخير  االستعداد 

يستطيع بها أن يختار بين الطرق المؤّدية إلى الخير 

له  ن  وبّيَ الشقاء،  إلى  الموصلة  والطرق  والسعادة، 

بنفسه عن سبل  ع 
َ
يترّف أن  الحياة  أن هدفه في هذه 

يسمو  و يطهرها  و ينّميها  أي:  نفسه  يزكي  وأن   ، الشر

العالمية،  المدينة  جامعة  مناهج  الدعوة:  أصول   : ينظر   )١(
: جامعة المدينة العالمية: ٢٩5. الناشر

عز  بــاهلل  واالتــصــال  الفضيلة  نحو  مًعا  وقــت  في  بها 

ىَٰها ٧  َسوَّ َوَما  حمسَوَنۡفٖس  تعالى:  اهلل  يقول  ــل)٢(،  وج

ىَٰها ٩  ۡفلََح َمن َزكَّ
َ
لَۡهَمَها فُُجوَرَها َوَتۡقَوىَٰها ٨ قَۡد أ

َ
فَأ

م  كّرَ ۡمس : خمت - مجتجحتجحس  ومن   ىَٰها ١٠ىجس حجسالشَّ َوقَۡد َخاَب َمن َدسَّ
التعلم  على  القدرة  وهبه  أن  وفضله  باإلنسان  اهلل  

ده بكل أدوات هذه القدرة يقول تعالى:  والمعرفة، وزّوَ

َم اإِلنَساَن 
َّ
ِم * َعل

َ
َقل

ْ
َم ِبال

َّ
ِذي َعل

َّ
ْكَرُم * ال

َ
َك األ ّبُ َر  َو

ْ
}اْقَرأ

ْسَماَء 
َ

األ آَدَم  َم 
َّ
}َوَعل سبحانه:  يقول  و ْم{)3(، 

َ
َيْعل ْم 

َ
ل َما 

ْسَماِء 
َ
ْنِبُئوِني ِبأ

َ
 أ

َ
ِئَكِة َفَقال َما

ْ
ى ال

َ
َها ُثّمَ َعَرَضُهْم َعل

َّ
ُكل

َنا 
َ
ل َم 

ْ
وا ُسْبَحاَنَك ال ِعل

ُ
َقال ُكنُتْم َصاِدِقيَن *  ِإْن  َهُؤالء 

َحِكيُم{)٤(.
ْ
َعِليُم ال

ْ
ْنَت ال

َ
َك أ

َ
ْمَتَنا ِإّن

َّ
 َما َعل

َ
ِإاّل

وبهذا يقرر القرآن  أن لإلنسان فاعليته وقدرته على 

من  اهلل  ليبتليه  الدنيا،  الحياة  في  وفاعلية   ، التغيير

ۡمَشاٖج نَّۡبَتلِيهِ 
َ
خالها: حمسإِنَّا َخلَۡقَنا ٱلۡإِنَسَٰن ِمن نُّۡطَفٍة أ

فََجَعۡلَنُٰه َسِميَعۢا بَِصيًرا ٢ىجس حجساإِلنَسان : جحتجحس.
وسلوكه  باإلنسان  اهتم  القرآن  ان  لنا  يتبين  وبهذا 

األخــاقــي  السلوك  هــذا  لتقويم  بــه  يحيط  مــا  وبــكــل 

روح  من  والمجتمع  الفرد  بشؤون  يعنى  والعقلي،فهو 

كلما  دينه  شــؤون  اإلنسان  تعلم  وكلما  وعقل  وجسد 

وبالتالي  والباطنة  الظاهرة  سلوكياته  في  ارتقى  كلما 

حسن  ســويــا  مجتمعا  فينتج  المجتمع  فــي  يــؤثــر 

المجتمع  هــذا  مــن  جــزء  هــي  ــرة  األسـ ولــعــل  السلوك 

: جاهلية القرن العشرين: محمد قطب: دار الشروق،  )٢(  ينظر
الطبعة: ١٤08هـ-١٩88م: ٢١٤.

)3( سورة العلق: 3 - 5.
)٤( سورة البقرة: 3١- 3٢.
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يعيش  ال  األمر)١(فاإلنسان  هذا  في  الكبير  دورهــا  ولها 

مع  يتبادل  إنما  و غيره،  عن  منعزال  بنفسه،  مستقا 

أفراد المجتمع اآلخرين الوالية، بما تعنيه من اإلشراف 

والــتــســانــد والــتــكــافــل فــي أمـــور الــحــيــاة، وفــي شــؤون 

المجتمع)٢(.

مهمة  كانت  القرآن  فإن  كان  المنطلق  هذا  ومن 

تقويم السلوك اإلنساني وتهذيبه وتنظيم البيئة الذاتية 

لإلنسان على أساس القيم والمبادئ القرآنية لذا فإنه 

ئ  ومساو األنــحــراف  ضد  والعمل  الفكر  ثقافة  يبني 

األخــاق  ومــكــارم  االستقامة  على  وحــرصــا  األخـــاق 

السلوك  مــن  ــواع  أنـ فــي  الحكمة  اتــخــاذ  ــى  إل يــدعــو  و

الشخصي، وقد ذكر هذه األنواع بشكل مفصل، وحدد 

شملت  قد  كثيرة  آيــات  في  السلوكي  الكمال  صــورة 

قيم  عــن  فضا  والــشــراب  والطعام  الــمــرء  ينة  ز حتى 

األخاق وسلوكيات الفرد والجماعة في كافة مجاالت 

الحياة ومن أجل ذلك اهتم القرآن بإدخال كافة األمور 

في  السلوكي)3(وكذا  للكمال  التفصيلية  بياناته  في 

محمد   : المعاصر العالم  ــوال  ألحـ إسامية  يـــة  رؤ  : ينظر  )١(
قطب: مكتبة السنة: ط١،١٤١١هـ-١٩٩١م:ص80.

عبد  بــن  اهلل  عبد  ــام:  ــ اإلس فــي  اإلنــســان  حــقــوق   : ينظر  )٢(
الــشــئــون  وزارة  الــتــركــي:  ــرحــمــن  ال عــبــد  بـــن  الــمــحــســن 
العربية  المملكة   - واإلرشــاد  والدعوة  واألوقــاف  اإلسامية 

السعودية:ط١، ١٤١٩هـ:8٢.
من  وصــور  ووسائلها  أسسها  اإلسامية  الحضارة   : ينظر  )3(
سائر  في  تأثيرها  من  ولمحات  لها  المسلمين  تطبيقات 
َكة الميداني الدمشقي  األمم: عبد الرحمن بن حسن َحَبّنَ
المستكملة  األولــى  دمشق:  القلم-  دار  ١٤٢5هــــ(:  )ت: 

لعناصر خطة الكتاب ١٤١8هـ-١٩٩8م: ص٧6.

مجال اآلداب االجتماعية جاء في بيانات تفصيلية 

السلوكي فيها)٤(،  الكمال  إلى  المسلمين  كثيرة توجه 

وفي كل تصرف يمارسه في حياته.وهكذا كان للقرآن 

دوره في تقييم السلوك والفكر في المجتمع المسلم. 

في  الواقعية  مــن  كونها  ومتانتها  ديموميتها  ولــعــل 

تحديد مناهج السلوك للناس.

***

:المصدر السابق: ٧8. ينظر  )٤(
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المبحث الرابع

االنحرافات األسرية والفكرية وأثرها على 
المجتمع كما صورها القرآن الكريم

األفــراد  األمــر قد تمس  االنــحــرافــات في حقيقة      

لها  كان  ولما  المختلفة  والموسسات  والجماعات 

نتائج  إلى  يخلص  مما  المجتمع  في  الكبير  الــدور 

كانت مهمة  قد تكون سلبية تؤدي إلى انحطاطه لذا 

اإلنحرافات  هذه  يكشف  القرآن  وراءه  ومن  اإلســام 

ال بــد أن تــرافــق الــفــرد فــي نــشــؤه وعــاقــاتــه وقــد تكون 

التي  األخـــرى  الــمــؤســســات  أو  األســـرة  صعيد  على 

المجاالت  كافة  في  عليه  يؤثر  مما  المجتمع  تكون 

السياسية  وحتى  والثقافية  واألقتصادية  اإلجتماعية 

لذا جاءت عناية الفكر اإلسامي بالفكر واألسرة ضد 

هذه اإلنحرافات وقد كان القرآن الكريم والسنة النبوية 

خير معالج لهذه اإلنحرافات ونبه عليها في مختلف 

لترسيخ  كان  فقد  التعبير  صح  إن  الفرد  نشؤ  مراحل 

العقيدة في اإلنسان أولى هذه التحصينات في حياته 

العملية لذا جاءت اآليات الكريمات لترسخ العقيدة 

عند الناس واإلنسان كونه مكلفا في هذه الحياة  فأول 

ساح  أي  العقيدة،  ســاح  الفرد  إليه  يحتاج  ســاح 

على  يتغلبوا  أن  من  للمسلمين  مكن  الذي  اإليمان 

يعتقد  أن  التوحيد  معنى  وليس  العالم،)١(  دول  كبر  أ

حسني  بــن  مصطفى  الــحــيــاة:  علمتني  هــكــذا   : يــنــظــر  )١( 

اإلنسان بأن لهذا العالم خالقًا وأنه قديم باق متصف 

ه عن أضداده، فهذا شيء فطري  بصفات الكمال منّزَ

منه...  كًا  انفكا وال  عنه  نزوعًا  يستطيع  ال  اإلنسان  في 

يعيش  و الكون  لهذا  إله  ينكر وجود  وليس هناك من 

يموت عليه، فالكفار الذين  كلها على ذلك و حياته 

التسمية  بهذه  واختّصهم  مشركين،  اإلسام  سّماهم 

إلهًا  للكون  بأن  ُيقّرون  كانوا  ى،  والنصار اليهود  دون 

لَۡتُهم 
َ
خالقًا: ولهذا سجل اهلل مقولتهم بقوله حمسَولَئِن َسأ

ٱلۡحَۡمُد  قُِل   ۚ ُ لََيُقولُنَّ ٱللَّ ۡرَض 
َ
َوٱلۡأ َمَٰوِٰت  ٱلسَّ َخلََق  ۡن  مَّ

جمتجحتجحس، ولعل ما يؤكد هذه الحقيقة أنهم إذا   : ِۚىجس حجسلُۡقَمان  لِلَّ
يقولون  أنهم  مخلصين،مع  اهلل  دَعوا  ك 

ْ
الُفل في  ركبوا 

ىجس  ِ ُزلَۡفىٰٓ َّا لُِيَقّرُِبونَآ إِلَى ٱللَّ عن آلهتهم حمسَما َنۡعُبُدُهۡم إِل

َمر : محتجحس.  حجسالزُّ

إنما ُبعث  إنما العقيدة في إفراد اهلل بالعبودية ، و و

الحقة،فَمن  العبودية  هذه  إلى  الناس  إلرشاد  الرسل 

إلهًا قادرًا قديمًا باقيًا سميعًا بصيرًا،  عرف أن للكون 

إذنه،  بغير  شفعاء  إليه  واتخذ  غيره  معه  عبد  ولكنه 

دًا)٢(. فالعقيدة الصحيحة هي  ال يكون مؤمنًا وال موّحِ

. أساس كل عمل والتذكير باليوم اآلخر

السباعي )ت: ١38٤هـ(: المكتب اإلسامي: ط٤، ١٤١8 هـ 
- ١٩٩٧ م: 3٤8.

مصطفى  بن  علي  واإلصـــاح:  الدعوة  في  فصول   : ينظر   )٢(
ي )ت: ١٤٢0هـ(. الطنطاو

جمع وترتيب: حفيد المؤلف مجاهد مأمون ديرانية: دار 
يع، جدة - المملكة العربية السعودية:  المنارة للنشر والتوز

ط١، ١٤٢٩ هـ - ٢008 م: ص٢٧.
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ية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   أثر القرآن الكريم في بناء األسرة ضد اإلنحرافات السلوكية والفكر

يعد  والــذي  اإلنحرافات  ضد  الفكر  تحصين  ثم 

خطورة  مــن  لــه  لما  العقيدة  ــرار  إقـ بعد  مهمة  ركــيــزة 

السياسي  العمل  في  حتى  أسلحة  أفتك  من  كونه 

الشريعة  جاءت  وقد  والمجتمع)١(   األســرة  عن  فضا 

في  »الحرية«  مبدأ  وقــررت  الكريم  بالقرآن  المتمثلة 

االعتقاد،  وحرية   ، الفكر حرية  فقررت  مظاهرها،  أروع 

كــثــيــرة ومنها  ــول، والــنــصــوص فــي ذلـــك  ــق يــة ال  وحــر

ۡرِضىجس 
َ
َمَٰوِٰت َوٱلۡأ قوله تعالى: حمسقُِل ٱنُظُرواْ َماَذا فِى ٱلسَّ

ُــواْ  ْول
ُ
أ َّٓا  إِل ُر  كَّ يَذَّ حمسَوَمــا  تعالى  وقــولــه   ، جحتمجتجحتجحس  حجسيـُـونـُـس: 

فِى  إِۡكَراهَ  حمسلَٓا  تعالى  وقوله   ، حمجحمتجحتجحس   : حجسابلََقَرةِ  لَۡبِٰب ٢٦٩ىجس 
َ
ٱلۡأ

ةٞ  مَّ
ُ
ٱلّدِيِنىجس حجسابلََقَرةِ : حمتجمتجحتجحس، وقوله تعالى حمسَولَۡتُكن ّمِنُكۡم أ

َعِن  َوَيۡنَهۡوَن  بِٱلَۡمۡعُروِف  ُمُروَن 
ۡ
َوَيأ ٱلۡخَۡيِر  إِلَى  يَۡدُعوَن 
ٱلُۡمنَكرِۚىجس حجسآل ِعۡمَران : مختمجتجحتجحس.

الفرد  صعيد  على  األنحرافات  من  الفرد  صيانة 

والــمــجــتــمــع وحــتــى الــمــؤســســات فــقــد حـــرم الخمر 

بتقرير  الشريعة  فجاءت  التخبط  من  الفكر  لحماية 

َها  يُّ
َ
أ حمسَيٰٓ تعالى  قوله  في  وذلك   ، الخمر التحريم  هذا 

ۡزَلُٰم 
َ
نَصاُب َوٱلۡأ

َ
َِّذيَن َءاَمُنٓواْ إِنََّما ٱلۡخَۡمُر َوٱلَۡمۡيِسُر َوٱلۡأ ٱل

ۡيَطِٰن فَٱۡجَتنُِبوهُىجس حجسالَمائـَِدة : مجتحمججحس. رِۡجٞس ّمِۡن َعَمِل ٱلشَّ
ذلك  وأثــر  وانحرافه  به  الفكر  في  دور  من  له  لما   
ولهذا  كمله  بأ المجتمع  على  يؤثر  مما  األســرة  على  

أسس  مــن  وكــونــه  الخمر  حقيقة  ليبين  الــقــرآن  جــاء 

يكون  وبهذا   والفكر  واألســرة  الفرد  على  اإلنحرافات 

: الغارة على العالم اإلسامي: ألفريد لوشاتليه )ت:  )١(  ينظر
١٩٢٩ م( لخصها ونقلها إلى اللغة العربية: ُمساعد اليافي، 
ُمحّبُ الدين الخطيب: منشورات العصر الحديث: ط٢ 

، ١38٧ ھ: ص٢.

القرآن الكريم، قد سلك منهجًا تربويًا جديرًا بالدراسة 

في  ينصب  العام  القرآني  المفهوم  أن  نضيف  أننا  إال 

الحديث النبوي الذي يصيغه في القالب التطبيقي، 

المسلم  حياة  في  مباشرة  تدخل  أحكام  صــورة  وفي 

اليومية، وفي توجيه وجوه نشاطه فالبناءات العقلية 

الذي ينطلق  الفكر االسامي  القرآن في  أنشاها  التي 

محصنًا، مزودًا، موجهًا هكذا للقيام بمهمته العلمية 

والسياسية واالجتماعية)٢(.

ــام مــنــذ طــلــوع فــجــره عــلــى أن  وقـــد حـــرص اإلســ

إلى  نظرتهم  تستقيم  حتى  أبنائه،  مفاهيم  يصحح 

فلم  والقيم.  لألشياء  العام  تصورهم  يتحد  و  ، األمــور

، وال انحرافات الهوى ، فيزيغوا  يدعهم لشطحات الفكر

يضلوا عن سواء الصراط ، وتتفرق بهم  عن القصد، و

القرآن،  دأب  ولهذا  الحق.  سبيل  عن  الباطل  سبل 

كما دأبت السنة، على تصحيح المفاهيم المغلوطة 

واألفكار الخاطئة، والتصورات المنحرفة ، التي تشيع 

في أذهان الناس. فقد فهم بعض األعراب أن اإلذعان 

، فــنــزل الــقــرآن يصحح هــذا  مــجــرد إعـــان وتــظــاهــر

َّۡم تُۡؤِمُنواْ  ۡعَراُب َءاَمنَّاۖ قُل ل
َ
المفهوم يقول حمس۞ قَالَِت ٱلۡأ

ا يَۡدُخِل ٱلِۡإيَمُٰن فِى قُلُوبُِكۡمۖ  ۡسلَۡمَنا َولَمَّ
َ
َوَلِٰكن قُولُٓواْ أ

ۡعَمٰلُِكۡم 
َ
َ َورَُسولَُهۥ لَا يَلِۡتُكم ّمِۡن أ َوِإن تُِطيُعواْ ٱللَّ

َِّذيَن  ٱل ٱلُۡمۡؤِمُنوَن  َما  إِنَّ رَِّحيٌم ١٤  َغُفورٞ   َ ٱللَّ إِنَّ  َشۡيـًٔاۚ 
ۡمَوٰلِِهۡم 

َ
ِ َورَُسولِهِۦ ُثمَّ لَۡم يَۡرتَابُواْ َوَجَٰهُدواْ بِأ َءاَمُنواْ بِٱللَّ

اإلســامــّي  الِفكر  فــي  وأَثـــره  المستشرقيْن  إنــتــاُج   : ينظر   )٢(
الَحِديث: مالك بن الحاج عمر بن الخضر بن نبي )ت: 
ط١،  يــع:  والــتــوز والنشر  للطباعة  اإلرشـــاد  دار  ١3٩3هــــ(: 

١388هـ - ١٩6٩م:3٧.
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ــ  أ. د. خالد إبراهيم مسلم اآللوسي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِٰدقُوَن ١٥ىجس  ُهُم ٱلصَّ ْوَلٰٓئَِك 
ُ
أ  ِۚ َسبِيِل ٱللَّ فِى  نُفِسِهۡم 

َ
َوأ

حجساحُلُجَرات : مختجحت - جمتجحتجحس .

لكل  شاملة  كونها  اإلســامــيــة  الثقافة  وحقيقة 

من  وفيها  اإلنساني،  والواقع  الفكري  النشاط  حقول 

الخصائص ما يكفل نمو هذا النشاط وحيويته دائمًا. 

القرآن الكريم في تنزله على النبي �  وهكذا ظل 

يصحح التصورات  يبين الحقائق ويزيف األباطيل، و

ومفاهيمه  اإلسام  أفكار  والمفاهيم، حتى أصبحت 

المجتمع  فــي  وحــدهــا  تعمل  الــتــي  هــي  وتــصــوراتــه 

المسلم ، وقد تنوعت تلك المفاهيم حتى شملت كل 

والمجتمع  واألسرة  الفرد  فيما يخص  الحياة  جوانب 

فقد بينت المفاهيم فكرة اإلسام عن اإلنسان ، وعن 

وعن   ، والفقر والغنى  الــمــال  وعــن   ، والدنيا  الحياة 

كد  العدل واإلحسان، وعن التحضر والتخلف،  كما أ

ونفس  واحــد،  أصل  من  جميعًا  الناس  كون  حقيقة 

والتاقي،  والترابط،  التواصل،  من  هذا  وفي  واحــدة، 

َها  يُّ
َ
أ َيٰٓ حمس  تعالى:   قال  كما  الكبير  الشئ  والتعاون  

وََجَعۡلَنُٰكۡم  نَثٰي 
ُ
َوأ َذَكرٖ  ّمِن  َخلَۡقَنُٰكم  إِنَّا  اُس  ٱلنَّ

 ِ ٱللَّ ِعنَد  ۡكَرَمُكۡم 
َ
أ إِنَّ   ْۚ لَِتَعاَرفُٓوا َوَقَبآئَِل  ُشُعوٗبا 

َ َعلِيٌم َخبِيرٞ ١٣ىجس حجساحُلُجَرات : محتجحتجحس)١(. ۡتَقىُٰكۡمۚ إِنَّ ٱللَّ
َ
أ

دراسة   - الكريم  القرآن  في  اإلسامي  اإلعام  صور   : ينظر   )١(
في التفسير الموضوعي: عاطف إبراهيم المتولي رفاعي، 
مزروعة:  منصور  محمد  حاتم   : الدكتور فضيلة  ــراف  إش
كلية العلوم  ، قسم التفسير وعلوم القرآن،  رسالة ماجستير
يا(: ١٤3٢ هـ -  اإلسامية، جامعة المدينة العالمية )ماليز

٢0١١ م: ١88.

دفعا للنزاع الذي هو سببه األنحرافات بمفهومها 

الكريم  القرآن  أبــان  فقد  واســع  نطاق  وعلى  الشامل 

ر من 
َّ

ه، وحــذ فنّبَ  عليها، 
َ

األخــاق، وحّث عن مكارم 

األنحرافات  أساس  وانها  مساوئها  من  ه  ــّرَ وَك خبيثها، 

في المجتمع ولها دورها الكبير في األسرة والفرد لذا 

آيات  في  ئ  المساو هــذه  عن  الكريم  الــقــرآن  كشف 

َِّذيَن  ٱل َها  يُّ
َ
أ َيٰٓ حمس  تعالى:  اهلل  فقال  منها  فحذر  عــدة 

ن يَُكونُواْ َخۡيٗرا 
َ
َءاَمُنواْ لَا يَۡسَخۡر قَۡومٞ ّمِن قَۡوٍم َعَسيٰٓ أ

 ۖ ن يَُكنَّ َخۡيٗرا ّمِۡنُهنَّ
َ
ّمِۡنُهۡم َولَا نَِسآءٞ ّمِن نَِّسآٍء َعَسيٰٓ أ

بِۡئَس  لَۡقِٰبۖ 
َ
بِٱلۡأ َتَنابَُزواْ  َولَا  نُفَسُكۡم 

َ
أ تَۡلِمُزٓواْ  َولَا 

ْوَلٰٓئَِك 
ُ
فَأ َيُتۡب  َّۡم  ل َوَمن  ٱلِۡإيَمِٰنۚ  َبۡعَد  ٱلُۡفُسوُق  ٱلِٱۡسُم 

َِّذيَن َءاَمُنواْ ٱۡجَتنُِبواْ َكثِيٗرا  َها ٱل يُّ
َ
أ ٰلُِموَن ١١ َيٰٓ ُهُم ٱلظَّ

ُسواْ َولَا َيۡغَتب  ّنِ إِثٞۡمۖ َولَا َتجَسَّ ّنِ إِنَّ َبۡعَض ٱلظَّ ّمَِن ٱلظَّ
ِخيهِ 

َ
ُكَل لَحَۡم أ

ۡ
ن يَأ

َ
َحُدُكۡم أ

َ
ُيحِبُّ أ

َ
بَّۡعُضُكم َبۡعًضاۚ أ

َ تَوَّاٞب رَِّحيٞم ١٢ىجس  إِنَّ ٱللَّ  ۚ َ َوٱتَُّقواْ ٱللَّ َمۡيٗتا فََكرِۡهُتُموهُۚ 
حجساحُلُجَرات : جحتجحت - جحتجحتجحس.

َولَا  لِلنَّاِس  َك  َخدَّ تَُصّعِۡر  حمسَولَا  جاله   
َ

جــّل وقــال   
ُمۡخَتاٖل  ُكلَّ  ُيحِبُّ  لَا   َ ٱللَّ إِنَّ  َمرًَحاۖ  ۡرِض 

َ
ٱلۡأ فِى  َتۡمِش 

فَُخورٖ ١٨ َوٱۡقِصۡد فِى َمۡشيَِك َوٱۡغُضۡض ِمن َصۡوتَِكۚ إِنَّ 
ۡصَوِٰت لََصوُۡت ٱلۡحَِميِر ١٩ىجس حجسلُۡقَمان : حمججحت - حمججحتجحس.

َ
نَكَر ٱلۡأ

َ
أ

عنها.ومنها  اهلل  نهى  األنــحــرافــات   ــذه  ه وفــكــل   

والسب  باآلخرين،  واالستهزاء  والسخرية،  الكذب، 

والظن  ــارة،  واإلشـ باللسان  اآلخــريــن  وعيب  والشتم، 

والغيبة،  الناس،  عورات  وتتبع  والتجسس  السييء، 

، والخياء. وهي أخاق سيئة ، تقطع  ، والبطر والكبر

بين  والبغضاء  الكراهية،  وتنشر  المجتمع،  أوصــال 

يستحيل معها التواصل  األفراد، والجماعات، واالسر و
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ية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   أثر القرآن الكريم في بناء األسرة ضد اإلنحرافات السلوكية والفكر

الذي يحتاج  والتواد  التعاطف  ينعدم  األفراد، وو بين 

إليه المجتمع المسلم)١(.

في  يصوره  إنما  وحــده،  اإلنسان  يصور  ال  واإلســام 

المجتمع  وطهارة  الجماعة  حقيقة  ليؤكد  مجتمع، 

إليه  التكاليف  توجهت  ولهذا  إنــشــاءه   يريد  الــذي 

يجئ  ولــم  ــوا{.  ــُن آَم ــِذيــَن 
َّ
ال ــَهــا  ّيُ

َ
}َيــاأ الجماعة  بصيغة 

أن  وذلـــك  المؤمنين  مــن  فـــرد  مخاطبة  ــرآن  ــق ال فــي 

تكاليف اإلسام تحتاج إلى التكاتف والتضامن في 

العبادات  بأعبائها. يستوي في ذلك  والقيام  حملها 

الكريم  القرآن  دعوة  كانت  فقد  والمعامات،وبذلك 

المجتمع  كافة جوانب  األنحرافات في  التحذير من 

تتبعنا  إذا  يــطــول  الــمــوضــوع   هــذا  أن  األمـــر  وحقيقة 

لذا  القرآن وصورها  بها  التي جاء  النصوص  جزئيات 

والثقافة   الفكر  هي  كليات  ثة  ثا بجوانب  كتفينا  أ

ُيستغرب  وال  والفرد   واألســرة  المجتمع  في  واألخــاق 

بين  بــالــعــاقــة  الكبير  الــقــرآنــي  االهــتــمــام  هـــذا  مــثــل 

الزوجين، فهي اللبنة األولى في بناء المجتمع المسلم 

، تقوم على هذين  َسرٍ
ُ
أ الذي يتشكل في مجمله من 

محيطة،  مستوِعبة،  اآليـــات  كانت  ولــذا  الــزوجــيــن، 

مة بكل األسس لبناء األسرة السعيدة، وبتفاصيل  ِ
ّ
ُمَعل

بناء  في  الخطيرة  الطاهرة  العاقة  هذه  لدقائق  كثيرة 

المجتمع المسلم.

كما نبه القرآن الكريم على القيم اإلنسانية الرفيعة، 

على  تقوم  والتي  الراقية،  ية  البشر إليها  تتطلع  والتي 

دراسة   - الكريم  القرآن  في  اإلسامي  اإلعام  صور   : ينظر   )١(
في التفسير الموضوعي: ١88.

وحقوقه،  وحــرمــاتــه،  وحريته  اإلنــســان  كــرامــة  احــتــرام 

بوصفه  ونسله،  وعقله  ومــالــه  وعــرضــه  دمــه  وصيانة 

منها  متعددة  قيم  وهي  مجتمع،  في  وعضوًا  إنسانًا، 

والعدالة  والمساواة  ــاء  واإلخ والحرية  والعمل  العلم 

ى والتكافل والتعاون. والشور

أعظم  من  المسلم،  المجتمع  أبناء  بين  والتكافل 

ضد  فحمايتها  التناصر  والتراحم  التعاون  مظاهر 

بعضهم  ــارب  ــ األق بين  بالتكافل  يــبــدأ  األنــحــرافــات 

َبۡعُضُهۡم  رَۡحاِم 
َ
ٱلۡأ ْولُواْ 

ُ
كما قال اهلل تعالى   حمسَوأ وبعض، 

َشۡيٍء  ّلِ 
بِكُ  َ ٱللَّ إِنَّ   ِۚ ٱللَّ كَِتِٰب  فِى  بَِبۡعٖض  ۡولـَـٰى 

َ
أ

المسلمين  تكافل  يقتصر  وال  جمتخمتجحس    : نَفال 
َ
حجساأل َعلِيُمۢ ٧٥ىجس 

يتعداه  بل  الــمــادي،  التكافل  هــذا  على  بينهم  فيما 

كالصداقات  المعنوي،  التكافل  من  أنواعًا  ليشمل 

والمواساة في  النصيحة لآخرين،  وبذل  األفراد،  بين 

المصائب واألحزان، والتهنئة والتبريكات في األفراح 

إرشاد الضال)٢( وغيرها  والمسرات، وتعليم الجاهل، و

والتي قامت  اآليات بذكرها وقد يطول بنا المقام في 

إيرادها واإل فهي تكتب فيها الصفحات الكثيرة مما 

ونكتفي  صفحاته  وعــدد  البحث  إطــار  عن  يخرجنا 

بهذا القدر من القول.

***

: صور اإلعام اإلسامي في القرآن الكريم - دراسة في  )٢( ينظر
التفسير الموضوعي: ٢00.
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الخاتمة

بعد هذه الدراسة في بيان األنحرافات التي تواجه 

مهمة  نتائج  إلى  توصلت  األســرة  والسيما  المجتمع 

تعد بمثابة األسس لهذه الدراسة وتتجلى في اآلتي:

بأنها  ــرة عــنــد عــلــمــاء اإلجــتــمــاع  ــ األس ــعــرف  ُت  -١

كبر تأثير  الجماعة والمرجعية األولى األولية صاحبة أ

البذور  وضعت  وفيها  اجتماعيا،  الــفــرد   تنشئة  في 

األولى لنمو شخصيته.

النواة األولى للمجتمع  ٢- األسرة في اإلسام تعد 

إقامتها  على  وحــث  الكريم  القرآن  إليه  نــوه  ما  وهــذا 

الوجهة الصحيحة لما لها من أثر بالغ على المجتمع 

ورقيه وسامته فالقرآن يهدي للتي هي أقوم في بناء 

األسرة على الوضوح والعفة.

يــقــرر  و ــرأة،  ــمـ والـ ــرجــل  ال حــيــاة  ينظم  الـــقـــرآن   -3

والضراء،  السراء  حال  في  منها  لكل  الازمة  الحقوق 

وحال  والمرض،  الصحة  وحال   ، والفقر الغنى  وحال 

. ويؤكد حقيقة أن األسرة أقوى العوامل  الحضر والسفر

االجتماعية تأثيرا في الفرد وفي تنشئته االجتماعية، 

يختلف تأثيرها الحسن أو السيئ باختاف تركيبها  و

الداخلية  والعاقات  األســرة  بناء  تغير  وظروفها،وان 

فيها مما يؤثر على سلوك أعضائها باعتبارها الجماعة 

كثر أهمية في حياة كل فرد. األولية أ

والثقافة   للفكر  مــصــدر  أنـــه  الــقــرآن  حقيقة   -٤

والعقيدة ومنهاج السلوك والتربية واألخاق ومستودع 

التشريع واألحكام لذا كان دوره كبيرا فلم يكن قاصرا، 

كاما.  شــامــا  ولــإلنــســان  للحياة،  نظرته  كــانــت   بــل 

وواقعيا إيجابيا.

اإلنساني  السلوك  تقويم  كانت  الــقــرآن  مهمة   -5

الذاتية لإلنسان على أساس  البيئة  وتهذيبه وتنظيم 

الفكر  ثقافة  يبني  فإنه  لذا  القرآنية  والمبادئ  القيم 

ئ األخاق وحرصا على  والعمل ضد األنحراف ومساو

يدعو إلى اتخاذ الحكمة  االستقامة ومكارم األخاق و

في أنواع من السلوك الشخصي.

تــصــوراتــه  حقيقة  عــلــى  يــم  الــكــر الــقــرآن  كـــد  أ  -6

المجتمع  فــي  وحــدهــا  تعمل  التي  فهي  ومفاهيمه 

المسلم ، وقد تنوعت تلك المفاهيم حتى شملت كل 

والمجتمع  واألسرة  الفرد  فيما يخص  الحياة  جوانب 

فقد بينت المفاهيم فكرة اإلسام عن اإلنسان ، وعن 

وعن   ، والفقر والغنى  الــمــال  وعــن   ، والدنيا  الحياة 

العدل واإلحسان، وعن التحضر والتخلف.

٧- األنحرافات بمفهومها الشامل فقد أبان القرآن 

ــث على مــكــارم األخـــاق،  يــم  وحـــذر منها وح الــكــر

أساس  وانها  مساوئها  من  ه  وَكـــّرَ خبيثها،  من  ر 
َّ

وحــذ

األنحرافات في المجتمع ولها دورها الكبير في األسرة 

عن  لتكشف  الكثير  اآليــات  جــاءت  فقد  لذا  والفرد 

ئ. هذه المساو

***
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ية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   أثر القرآن الكريم في بناء األسرة ضد اإلنحرافات السلوكية والفكر

المصادر والمراجع

عمرو  بن  محمود  القاسم  أبــو  الباغة:  أســاس   )١

بن أحمد، الزمخشري جار اهلل )ت: 538هـ(تحقيق: 

العلمية،  الكتب  دار  الــســود:  عــيــون  بــاســل  محمد 

بيروت - لبنان:ط١، ١٤١٩ هـ - ١٩٩8م.

عبد  علمائه:  وعجز  أبنائه  جهل  بين  اإلســام   )٢

الــقــادر عـــودة )ت: ١3٧3هــــــ(: االتــحــاد اإلســامــي 

للمنظمات الطابية  IIFSO: ط5، ١٤05 هـ - ١٩85 م.

البيت  في  وأساليبها  اإلسامية  التربية  أصول   )3

دار  ي:  النحاو الرحمن  عبد  والمجتمع:  والمدرسة 

: ط٢5، ١٤٢8هـ-٢00٧م. الفكر

ــوة: مــنــاهــج جــامــعــة الــمــديــنــة  ــــدعــ ٤( أصــــول ال

: جامعة المدينة العالمية. العالمية،الناشر

اإلسامّي  الِفكر  في  وأَثــره  المستشرقيْن  إنتاُج   )5

بن  الخضر  بــن  عمر  الــحــاج  بــن  مــالــك  ــَحــِديــث:  ال

والنشر  للطباعة  اإلرشـــاد  دار  ١3٩3هـــــ(:  )ت:  نبي 

يع:ط١، ١388هـ - ١٩6٩م. والتوز

معاملته  فــي  الــوالــديــن  وسبل  الطفل  تنشئة   )6

دكتورة  الشربينى-  يا  زكر دكتور  ته:  مشكا ومواجهة 

يسرية صادق: دار الفكر العربى.

٧( التوجيه واإلرشاد النفسي: الدكتور حامد عبد 

السام زهران: عالم الكتب: ط3.

8( التوجيه واإلرشاد النفسي: الدكتور حامد عبد 

السام زهران: عالم الكتب:ط3.

يف: زين الدين  ٩( التوقيف على مهمات التعار

 38 الكتب  عالم  ١03١هــــ(:  )ت:  القاهري  ي  المناو

عبد الخالق ثروت-القاهرة: ط١، ١٤١0هـ-١٩٩0م.

أمور  ١0( الجامع المسند الصحيح المختصر من 

ي:  البخار صحيح   - وأيامه  وسننه   � اهلل  رســول 

الجعفي،  ي  البخار عبداهلل  أبو  إسماعيل  بن  محمد 

طوق  دار   : الناصر ناصر  بن  زهير  محمد  المحقق: 

ترقيم  ترقيم  بإضافة  السلطانية  عن  )مصورة  النجاة 

محمد فؤاد عبد الباقي(: ط١، ١٤٢٢هـ.

دار  قطب:  محمد  العشرين:  القرن  جاهلية   )١١

الشروق،الطبعة: ١٤08هـ-١٩88م. 

المؤلف مجاهد مأمون  ١٢( جمع وترتيب: حفيد 

يع، جدة - المملكة  ديرانية: دار المنارة للنشر والتوز

العربية السعودية:ط١، ١٤٢٩ هـ - ٢008 م.

يد بن  ِة: بكر بن عبد اهلل أبو ز
َ
َفِضيل

ْ
١3( ِحَراَسُة ال

محمد بن عبد اهلل بن بكر بن عثمان بن يحيى بن 

غيهب بن محمد )ت: ١٤٢٩هـ(: دار العاصمة للنشر 

يع، الرياض:ط١١ ، ١٤٢6 هـ - ٢005 م. والتوز

وصور  ووسائلها  أسسها  اإلسامية  الحضارة   )١٤

من تطبيقات المسلمين لها ولمحات من تأثيرها في 

َكة الميداني  سائر األمم: عبد الرحمن بن حسن َحَبّنَ

األولى  دمشق:  القلم-  دار  ١٤٢5هـــ(:  )ت:  الدمشقي 

المستكملة لعناصر خطة الكتاب ١٤١8هـ-١٩٩8م.

١5( حقوق اإلنسان في اإلســام: عبد اهلل بن عبد 

الشئون  وزارة  الــتــركــي:  الرحمن  عبد  بــن  المحسن 

المملكة  ــاد -  والــدعــوة واإلرشــ ــاف  ــ اإلســامــيــة واألوق

العربية السعودية:ط١، ١٤١٩هـ.

: محمد  ية إسامية ألحوال العالم المعاصر ١6( رؤ
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قطب: مكتبة السنة: ط١،١٤١١هـ-١٩٩١م.

١٧( سنن ابن ماجه: ابن ماجة أبو عبد اهلل محمد 

يني، وماجة اسم أبيه يزيد )ت: ٢٧3هـ( بن يزيد القزو

الكتب  إحياء  دار  الباقي:  عبد  فؤاد  محمد  تحقيق: 

العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي.

١8( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: أبو نصر 

إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )ت: 3٩3هـ(

: دار العلم للمايين  تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار

- بيروت:ط٤، ١٤0٧ هـ  - ١٩8٧ م.

الكريم -  الــقــرآن  ١٩( صــور اإلعــام اإلســامــي في 

إبراهيم  عــاطــف  الــمــوضــوعــي:  التفسير  فــي  دراســـة 

: حاتم محمد  المتولي رفاعي، إشراف فضيلة الدكتور

التفسير  قــســم   ، ماجستير رســالــة  مـــزروعـــة:  مــنــصــور 

القرآن،كلية العلوم اإلسامية، جامعة المدينة  وعلوم 

يا(: ١٤3٢ هـ - ٢0١١ م. العالمية )ماليز

لوشاتليه  ألفريد  العالم اإلسامي:  الغارة على   )٢0

العربية:  اللغة  ــى  إل ونقلها  لخصها  ١٩٢٩م(  )ت: 

منشورات  الخطيب:  الدين  ُمحّبُ  اليافي،  ُمساعد 

العصر الحديث:ط٢ ، ١38٧ هـ.

٢١( الغريب المصنف: أبو ُعبيد القاسم بن سّام 

ي البغدادي )ت: ٢٢٤هـ(المحقق:  بن عبد اهلل الهرو

اإلسامية  الجامعة  مجلة  داوودي:  عدنان  صفوان 

بالمدينة المنورة.

٢٢( فصول في الدعوة واإلصاح: علي بن مصطفى 

ي )ت: ١٤٢0هـ( الطنطاو

٢3( في ظال القرآن: سيد قطب إبراهيم حسين 

بــيــروت-   - الــشــروق  دار  الــشــاربــي )ت: ١385هـــــ(: 

القاهرة:ط١٧، - ١٤١٢ هـ.

بن  الخليل  الرحمن  عبد  أبــو  العين:  كتاب   )٢٤

)ت:  البصري  الفراهيدي  تميم  بن  عمرو  بن  أحمد 

إبراهيم  د  المخزومي،  مهدي  د  المحقق:  ١٧0هــــ( 

السامرائي: دار ومكتبة الهال.

دار  ــطـــب:  قـ ســيــد  ــق:  ــريـ ــطـ الـ فـــي  مــعــالــم   )٢5

الشروق:ط١.

الفقهية:  ــاظ  ــف واألل المصطلحات  معجم   )٢6 

المنعم، مدرس أصول  الرحمن عبد  د. محمود عبد 

دار   : ــر األزه جامعة   - والقانون  الشريعة  بكلية  الفقه 

الفضيلة.

ياء  زكر بن  فــارس  بن  أحمد  اللغة:  مقاييس   )٢٧

ي، أبو الحسين )ت: 3٩5هـ( المحقق:  يني الراز القزو

 - ـــ  ١3٩٩هـ  : الفكر دار  ــارون:  هـ محمد  الــســام  عبد 

١٩٧٩م.

بن  إبراهيم  بن  محمد  القلوب:  فقه  موسوعة   )٢8

عبد اهلل التويجري: بيت األفكار الدولية.

الحياة: مصطفى بن حسني  ٢٩( هكذا علمتني 

ط٤،  اإلسامي:  المكتب  ١38٤هــــ(:  )ت:  السباعي 

١٤١8 هـ - ١٩٩٧ م.

***




