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 ئعزيزي القار

أن هذا الكتاب  إلى ئأحب أن أَْلِفَت انتباهك أخي القار

 ( كلمة، وإذا كان50000ين ألف )سخمالمهم يحوي 

معدل ومتوسط القراءة في الدقيقة الواحدة يتراوح ما بين 

( كلمة، وإذا 150(  ومائة وخمسين )130مائة وثالثين )

وعشرين  اعتمدنا متوسط القراءة في الدقيقة الواحدة مائة

( كلمة فقط، فإن هذا الكتاب لن يأخذ من وقتك سوى 120)

 س( فقط، وعدد أيام8،30ثماني ساعات وثالثين دقيقة )

( ساعة، فلو قرأت 168األسبوع مائة وثمانية وستين )

كل يوم ساعة واحدة بتمعٍن وتفكٍر  ألنهيت قراءته في أقل 

( ساعة 768من أسبوع، وإذا كانت عدد ساعات الشهر )

فانظر كم ستقرأ في الشهر؟ وكم ستقرأ في السنة؟ وكم 

 ستقرأ طول عمرك الذي يصل السبعين أو الثمانين؟ 

 كتور أحمد محمود عيساوياألستاذ الد
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 قال هللا تعالى: 

))واْعبدوا هللا وال تُِشركوا به َشْيئا وبالوالَدْيِن 
إِْحسانًا وبِذيِ القُْربى واليتامى والمساكيِن والجاِر ِذي 
القُربى والجار الُجنُِب والصاحِب بِالَجْنِب وابِن السبيِل وما 
ملَكْت أَيمانِكُم إن هللا ال يُِحبُّ من كان ُمختاالً فخوراً(( 

 ( 36)النساء: 

 

 : تعالىهللاقال 

ومن أحسن قوال ممن دعا إلى هللا وعمل صالحا }

وقال إنني من المسلمين * وال تستوي الحسنة وال السيئة 

ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه 

وا وما يلقاها إالّ ذو ولي حميم * وما يلقاها إالّ الذين صبر

 [35..  33]فصلت:  {حظ عظيم

 

 صلى هللا عليه وسلم:قال رسول هللا 

))من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يؤذ جاره، 
ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه، ومن كان 

أو -خر فليقل خيرا أو ليسكتيؤمن باهلل واليوم اآل
 (( )متفق عليه(ليصمت
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 ــــداءاإلهــــــــــ

أبي األنبياء  إبراهيم .. وإلى إلى نبي هللا آدم الداعية األول

 ..   ء هللا عليهم الصـالة و الســالم.. وإلى سائر أنبياخليل هللا

عليه وإلى صاحب الرسالة الخاتمة محمـد  صلى هللا 

ن وتابعيهم بإحسان إلى ..  ومـن بعده كل صحابته والتابعيوسلم

 ..الدينيوم 

و إلى كل دعاة اإلسالم.. دعاة الخير والبر واإلحسان.. في 

كل زمـان ومكان وكيان.. في الشرق والغرب.. وفي الشمال 

 .                                                    والجنوب

ين صدقوا مـا عـاهـدوا هللا .. الذوإلى كل دعـاة اإلسالم          

منهم من ينتظر ومـا بدلوا .. وقضى نحبهعليه.. فمنهم من 

 .. تبديال

.. الذين وإلى مشايخنا الكرام.. وأصحاب الفضل علينا           

أخـذنـا على أيديهم العلم الشرعي وتربينا في حلقاتهم العلمية 

 ..لم والدعوة والخلق واألدب والظرفالعامـرة بالع

شيخ حسن ) ال خنا الكرام بمدينة دمشق العريقةإلى مشاي

حبنكة الميداني، محمـد عـوض، عبد الكريم الرفاعـي، مرزوف 

محمد بهجت محمـد سـعيد رمضـان البوطــي، سارية الرفاعي، 

بشـير الـرز، درويـش النقاش، البيطار، زين العابدين التونسي، 

بو بكر، محمـد علي أأبو عـادل شميس، عبد الحميد ياسين، 

 وسام الجبان، جزائريال غـالـب رجـب، نذير البصري

 ..(.الدمشقي
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نبوي يوسف، وإلى أساتذتنا بجامعة عنابة )عبد العزيز 

د غنيم، حافظ دياب، خير و، محممحمود حجاج، جودت كساب

 هللا عصار، محمد نسيب نشاوي..(.

بقسـنطينة ) وبجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية 

، جابر العلواني طه، الشـيخ محمد الغزالي، يوسف القرضاوي

أبو المعاطي حجــازي، عبد الحليم السـيد، عبد المجيد النجار، 

ي، علي قريشي، عبد الخالق بكــر، محمد الهواري، محمد التوم

محمد رضــوان، محمد فؤاد العقلـي، أبو القاسـم الغـالـي، عمــار 

محمد الخاروف، غازي عناية، عبد الرحمن عمر طالبي، 

(  ..الرحمن، صبحي التميمي،  أنس طبارة عزي عبد ،الماحي

وإلى أستاذنا ومشرفنا في شهادة الدكتوراة بجامعة الجزائر  .. ) 

تور  إسماعيل يحي رضوان بكلية أصول الدين األستاذ الدك

 (.  العداربه

                                                                                                                                                  المتواضع أهدي هذا الكتاب                        

 الدكتور أحمد محمود عيسـاوي األستاذ                          
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 المقدمة

بن محمد الكريم نبينا الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على 

بإحسان إلى يوم الدين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم عبد هللا 

 :آمين، وبعد

 التعريف بالموضوع وأهميته وجديده:  -أوال

عهدْت إليَّ إدارة قسم الشريعة بكلية العلوم اإلسالمية بجامعة باتنة 

م  تدريس 2017-2016منذ ثالث سنوات وبالضبط في العام الجامعي  -1

مادة )المجتمع اإلنساني في القرآن الكريم والسنة النبوية( لطلبة السنة 

األولى ماستر تخصص األقليات وحقوق اإلنسان، فرحبت بهذا العرض 

علمي والتربوي والمعرفي والديني والدعوي، وألهمية هذا المجال ال

المعرفي الخصب، الذي ذهل عنه الكثير من الباحثين أمام انبهارهم 

وسلبيتهم من زخم وضغط سيول الدراسات والنظريات االجتماعية 

القادمة من وراء البحار، والتي تسعى جاهدة لطمس معالم السبق 

تكويني والتأطيري والسلوكي.. للمدرسة التأسيسي والتنظيري وال

اإلسالمية في مجال رعاية اإلنسان وحماية حقوقه، والحفاظ على مساره 

الحياتي الطبيعي والسوي، وضمان بقائه على فطرته ونقائه وسالمة 

تفاعل شبكات ونسيج عالقاته األسرية والجمعية واالجتماعية المنسجمة 

حانه وتعالى من خالل ما وضعه من والمتزنة، التي يرضى عنها هللا سب

سنن ونواميس وقوانين ومعالم هادية وضوابط راشدة لمخلوقاته..  

تجاوزت منذ قرون طويلة ما توصل إليه العقل المادي اليوم من نظريات 

ورؤى ودعوات راشدة في مجال الرقي الفردي والنهضة االجتماعية 

ه التي باتت تتنزل السوية.. وهو ما عرضه القرآن الكريم في تعاليم

وتترى على المجتمع العربي القرشي خصوصا، ثم على سائر شرائح 

وفئات المجتمع العربي عموما. فضال عن ما عرضته السنة النبوية 
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المطهرة من تجسيد محكم ومضبوط وراشد ومهتد.. من خالل ممارساته 

نزل صلى هللا عليه وسلم مع الجماعة المسلمة في مكة من خالل ما كان يت

من تعاليم القرآن المكي، ثم مع الفرد والجماعة والكيان والمجتمع 

اإلسالمي في المدينة من خالل ما كان يتنزل من تعاليم هادية في القرآن 

المدني، الذي عضدته سنة نبوية اجتماعية راشدة ثالثية األبعاد: )السنة 

ي والنوراني القولية، العملية، التقريرية(، حيث بدا جليا البعد اإلشراق

والتكويني في عمليات التفاعل االجتماعي الشرعي، إذْ السنة التقريرية 

هي: مجرد مشاركة فكرية وسلوكية واجتماعية ألفراد الجماعة، الذين 

انخرطوا في المشروع انخراطا كليا، وصاروا يساهمون في عمليات دعم 

يالت وإثراء تفاصيل المشروع اإلسالمي، الذي حظي بتوجيهات وتعد

الوحي من خالل تدخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في تهذيب وتعديل 

 . 1تلك السنة التقريرية 

فهذا موضوع قديم جديد، قديم من حيث طرحه ووجوده في عالم 

النبوية  المثل والقيم الدينية والرسالية الخالدة في القرآن الكريم والسنة

ث ومعالجته وتحليله، ومن حيالمطهرة، وهو جديد من حيث أخذه وتناوله 

  صياغته المنهجية والتنظيرية والتأصيلية التقعيدية واالستنتاجية..

كما يشكل إضافة معرفية ومنهجية وإبداعية وإعجازية في رف 

، وكما هو مقرر لدى 2مكتبة علوم التفسير التقليدية والحديثة والمعاصرة 
                                                             

لنبوي( تناولت لي كتاب مخطوط قيد الطبع عنوانه )مكانة عالم األفكار في الهدي ا 1
بغية إثراء  فيه عملية االنخراط الفكري والروحي والعقلي والسلوكي لجيل الصحابة

لك المشروع اإلسالمي، ودور النبي صلى هللا عليه وسلم في ضبط وبلورة ت
رية، فهي حي المنعوت بالسنة التقريالتدخالت المختلفة لترقيتها إلى مصاف الو

حات.. مجرد أفكار واجتهادات الصحابة مع تعديالت وتوضيحات وتثقيفات وتنقي
 .رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

للغوي والبياني، التفسير بالمأثور، التفسير بالمعقول، التفسير الفقهي، التفسير ا 2
د من . لمزيسير اإلعجازي.التفسير العقدي، التفسير الحركي والسياسي، التف

ر الكتب م(، التفسير والمفسرون، دا1977التوسع انظر: الذهبي، محمد حسين )ت 
 م. وغيره.1980العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 
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يعني: البيان  -للغويفي المعنى ا–، فإن علم التفسير 3أهل االختصاص 

والتوضيح وإظهار المعنى المعقول، وكشف المعنى المراد من اللفظ 

والرسم اللغوي بمؤونة أيسر وأسهل من اللفظ والرسم اللغوي نفسه، 

فيصير التفسير في االصطالح اللغوي العربي هو: سوق البيان الذي يزيل 

المعنى  في–اللبس والخفاء القائم في اللفظ. وهكذا فإنه يعني 

: بأنه ذلك العلم الذي يُفهم به مقصود كالم هللا من خالل -االصطالحي

 . 4كتاب هللا، واستخراج أحكامه 

ولكن التفسير االجتماعي الذي نعنيه ونقصده ونرتاده في اآلي 

الحكيم، ونرجع إليه في ارتياداتنا التفسيرية تلك، ونحتكم له في سياقاتنا 

ليلية، ليس هذا السالف الذكر، بل هو التفسير المعرفية والتأصيلية والتح

الذي ينطلق من تعريف المجتمع المسلم من خالل اآلي الحكيم، وهو الذي 

                                                             
 م(،1004-941هـ 329-395انظر: ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس ) 3

ت سين بن محمد )، واألصفهاني، أبو القاسم ح879معجم مقاييس اللغة، ص 
اء ، والكفوي، أبو البق636م(، المفردات في غريب القرآن، ص 1108هـ 502

 ، وابن منظور، محمد بن55، ص 5م(، الكليات، ج 1094أيوب بن موسى )ت 
. نقال 636م(، لسان العرب، ص 1311-1232هـ 711-630مكرم بن علي )

ر، ي علم التفسيم(، منهجية البحث ف2020هـ 1441عن: وزناجي نادية )حية 
ن بضمن كتاب: عيساوي، أحمد وآخرون: فؤاد بن عبين وعبد القادر  .147 ص

شيخ ونور حرز هللا ونادية وزناجي ورابح زرواطي وبلقاسم ساعي و العربي بن ال
ية، دار م(، منهج البحث في العلوم اإلسالم2020هـ 1441الدين بولحية )أحياء 

نادية،  م، بحث وزناجي2016هـ 1437ألولى، الكتاب الحديث، القاهرة، الطبعة ا
 .239..137منهجية البحث في علم التفسير، ص 

محمد  ، وابن عاشور،18، ص 1انظر: الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج  4
بعة والنشر م(، تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية للطا1973-1879الطاهر 

 ، سالمة،11، ص 1م،  ج 1980هـ 1399والتوزيع، تونس، الطبعة األولى، 
ن، هبي، محمد حسيالذ،  107محمد علي، منهج الفرقان في علوم القرآن، ص 

ـ ه1441نقال عن: وزناجي، نادية )حية  .15، ص 1التفسير والمفسرون، ج 
ضمن كتاب: ، 149و  148 م(، منهجية البحث في علم التفسير، ص2020

 ، مرجع سابق.عيساوي، أحمد وآخرون، منهج البحث في العلوم اإلسالمية
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الحقا: ))بأنه ذلك الكيان االجتماعي البشري  -بعد بحث وتدقيق–قررناه 

التلقائي، المكّون من الشعور الجمعي لألفراد باالنتماء إلى هيئة وعقيدة 

محترمة من الجميع، تحركهم وتسيرهم وتضبطهم، وشريعة واحدة 

وتضمن لهم ذاتية القرار وآليات االستمرارية، وتربطهم مجموعة من 

الصالت المختلفة، التي يحددها العرف، وترسخها العادات والتقاليد 

والقوانين المرسومة فيما بينهم، وفق األنظمة المتبعة التي تديرها سلطة 

 .5منتقاة منهم(( 

ات بعد أخذنا بمكون–ير والبيان الذي نقصده من كتابنا هذا فالتفس

ية هو: البحث في وعن الحركة االجتماع -ومبادئ علم التفسير التقليدية

يه، فالواعية في القرآن الكريم، وذلك برصد مكونات الظاهرة االجتماعية 

والتعرف على أصول وأسس ومعالم ومكونات النظام االجتماعي فيه، 

لتقرب من الفرد السوي والمنحرف والضال معا، واستبصار والتعرف وا

قية، حقيقة الجماعة المتزنة والسوية واآلبقة عن منهج ربها وفطرتها الن

ورصد أسس ومكونات وطبيعة شبكة العالقات االجتماعية والنفسية 

 والسلوكية.

 هو: مجرد قراءة اجتماعية، بَْلهَ  -ببساطة ووضوح–فهذا التفسير 

 اهد الحياة االجتماعية في القرآن الكريم، وتمييز صحيحهاتصوير لمش

من سقيمها، ومعرفة حقيقة الظاهرة االجتماعية، ومعادلة الفرد 

 والجماعة، ومعرفة أصول النظام االجتماعي في القرآن الكريم. 

 أهدافه وغاياته: -ثانيا

فيما تلخصت خطوطه وأهدافه وغاياته الكبرى وتجسدت في عدة 

ية وعلمية ومنهجية، تمثلت في الكثير من األهداف، لعل ُشعب معرف

                                                             
لوطنية اآن، المؤسسة م(، المجتمع اإلنساني في القر2000التومي، محمد )ت   5

ـ 1407للكتاب، الجزائر، ودار التونسية للنشر، تونس، الطبعة األولى،  م، 1986ه
 .296ص 
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 أهمها:

ل الهدف العلمي والمعرفي المتمثل في إعادة تشكيل الرؤية حو – 1

ي علمي التفسير والتأويل لالنتقال إلى ممارسة عملية الفهم االجتماع

 للقرآن.

ني الهدف المنهجي المتمثل في إعادة قراءة وتحليل النص القرآ – 2

لمنظور االجتماعي السوي، بعيدا عن ظل وإكراهات الطروحات وفق ا

 المادية القادمة من هناك.

تحديد مواصفات ومعالم الفرد السوي والمجتمع الراشد  – 3

 يه.والمتزن في القرآن الكريم من خالل معرفة أصول النظام االجتماعي ف

 االطالع على مواصفات المجتمعات البشرية ومعالمها الهادية – 4

والضالة، لمعرفة قوانين وسنن قيام الحضارات وسقوطها المادي 

 واألدبي والمعنوي والروحي.

ريف تقديم نظرية اجتماعية إسالمية منبثقة من اآلي الحكيم )تع - 5

ات المجتمع، خصائصه، مميزاته، مقوماته وأركانه، أهدافه وغاياته، آلي

 سالمته وبقائه واستمراره وقدوته وراشديته..(.

غيرها من األهداف الخاصة والمرتقبة واآلنية، كدعوة طلبة و

الدفعة أو من في مصفهم االستئناس بالنظرية االجتماعية اإلسالمية، 

فتبدو جلية في صناعة سلوكهم، وصياغة رؤاهم وقناعاتهم، التي رانت 

عليها سجف الماضوية والتقليد وعبادة السلف، وتوليفات التسلف 

وحاالت االرتخاء الفكري والخواء المعرفي  ،6المتناقض المزعوم 

                                                             
م(، 1929-2013لمزيد من التوسع انظر: البوطي، محمد سعيد رمضان ) 6

السلفية مرحلة زمنية مباركة ال مذهب إسالمي، دار الفكر المعاصر، بيروت، 
المذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة اإلسالمية، دار م. وال1998الطبعة األولى، 

-1969م. وبوخلخال، عبد الوهاب )1987الشهاب، باتنة، الجزائر، دون طبعة، 
هـ(، السلفية ومفهوم االنتساب إلى السلف، دار اليمن للنشر 1441م 2020حي 

. وعيساوي، أحمد محمود م2006والتوزيع واإلعالم، قسنطينة، الطبعة األولى، 
م(، المدرسة التقليدية السلفية الالمذهبية، دار 2020هـ 1441حي -1957)
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واليباب العلمي والمنهجي.. في ظل هيمنة وشلل وسائط الموجة 

اإللكترونية الطاغية على عقول ومشاعر ووجدان وإرادات األجيال، التي 

استأنسْت للكسل والسلبية والتلقي واالنبهار بعالم الصورة والضوء 

 القراءة العينية الواجبة.   والبريق واأللوان.. على حساب فريضة

فضال عن غيرها من األهداف العامة، كإيجاد موطىء قدم في عالم 

 الدراسات االجتماعية الهجينة والمناوئة للطرح االجتماعي اإلسالمي

الراشد. وصوال إلى بناء رأي عام وطرح فلسفي إسالمي نظري وواقعي 

العالي  التربية والتعليمقرآني قد تتبناه جهات من السلطة الحاكمة كوزارة 

 والتضامن الوطني واألسرة ووزارة الصحة والسكان.. وهو عين الغايات

 التي نطمح من خاللها عبر اطالع وقراءة وإيمان طلبة الدفعة بمضمون

 المقرر.

 أسباب اختياره: -ثالثا

ة كما رحبُت بهذا العرض المقدم إليَّ لعدة اعتبارات أخرى: ذاتي

 ها:ومعرفية، لعل أهم

االنطالق من حكمة الداعية المصلح مجدد القرن الشيخ العالمة  - 1

م مؤسس ومنظر جماعة العدل 2012-1928)عبد السالم ياسين 

واإلحسان بالمملكة المغربية الشقيقة( التي تقرر بأنه ))إذا أردت أن تبرع 

في فن فألف فيه((، وحتى تؤلف فيه فأنت تحتاج إلى أن تقرأ فيه الكثير 

كثير، وتُنزل الكثير من الكتب من رفوف المكتبات وتهضمها وال

وتستوعبها بعد قراءتها واالطالع عليها، ولعل شيخي وإمامي يأذن لي 

أن أتصرف في حكمته الشهيرة في عالم الكتابة والتأليف والتنظير.. 

                                                             

  م.2019هـ 1441سامي للطباعة والنشر، وادي سوف، الطبعة األولى، 
هـ(، وقفات مع 1442م 2021وكيفاجي، الضيف المدعو عبد الحميد، )حي 

هـ 1433الحركة السلفية، دار التقريب للنشر والتوزيع، سكيكدة، الطبعة الثانية، 
هـ(، الرد المفيد فصول في نقد 1442م 2021م. ورابحي، لخضر )حي 2011

 م.2017السلفية المدخلية، دار نسيبان للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة األولى، 
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ألنقلها إلى عالم التدريس والتربية والتعليم والتكوين، ألقول: ))إذا أردت 

ع في فن فّدرس فيه((، وستجد نفسك قبل أن تُدّرس فيه أنك مجبر أن تبر

على القراءة والبحث فيه، ومن ثمَّ معرفة كل من كتب من قبلك فيه، 

 لتجلس أمام الطلبة وتستطيع الكالم والتعليم والتربية والتكوين. 

افتقاد المكتبة العربية اإلسالمية الجزائرية لكتاب في التفسير  - 2

للقرآن الكريم، بحيث إذ اقتناه الطالب الدارس في كلية وأقسام  االجتماعي

العلوم اإلسالمية أغناه عن غيره في هذا التخصص، عدا ما ألف أستاذنا 

م( كتابه الشهير )المجتمع 2000الراحل الدكتور )محمد التومي ت 

، أو كتاب األستاذة الدكتورة )عائشة عبد 7اإلنساني في القرآن الكريم( 

م( المشهورة ببنت الشاطىء 1998-1913هـ 1419-1330ن الرحم

 . 8)القرآن وقضايا اإلنسان( 

محاولة إغناء المكتبة الجزائرية والعربية واإلسالمية بخالصة  – 3

وعصارة ما أنتجه العقل العربي والجزائري المتميز في مجال البحث 

                                                             
جامعة رسالة دكتوراة دولة في تخصص القرآن الكريم وسُجلت ب هو في األصل 7

ذهبي م وأشرف عليها الشيخ األستاذ الدكتور محمد حسين ال1976األزهر سنة 
جماعة  وزير الشؤون الدينية واألوقاف بجمهورية مصر العربية، الذي اغتالته

ذهب  ذيم، على عهد الرئيس محمد أنور السادات ال1977التكفير والهجرة سنة 
مضى م، وأ22/09/1977إلى زيارة العدو الصهيوني في العاصمة تل أبيب يوم 

نا محمد م. فاضطر أستاذ1979معهم الحقا اتفاقية )كامب ديفيد( المشؤومة سنة 
ن تحت إشراف التومي إلى إعادة تسجيله في بالكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدي

هـ الموافق 1404رمضان//18محمد الحبيب بن الخوجة، ونوقشت يوم 
لمنيف م، بعضوية األستاذ عبد هللا لوصيف رئيسا، وعبد الحميد ا18/06/1984

 عضوا مناقشا، واألستاذ عبد المجيد النجار عضوا مناقشا.

ح الفوال ثمة كتاب في التفسير االجتماعي للقرآن الكريم للدكتور مصطفى صال 8
رن العشرين، ريم( طبع في ستينيات القبعنوان: )التصوير االجتماعي في القرآن الك

حمد سعادة ألم أتمكن من االطالع عليه، ولكن زميال لي )األستاذ الدكتور مولود 
م( درس في قسم علم االجتماع بجامعة قسنطينة سنوات 2020حي  -1954
كتب  ، فهو أشبه بمام اطلع على الكتاب وأخبرني بمضمونه بعجالة1976-1980

 م( )التصوير الفني في القرآن(.1966-1906قطب  الراحل الشهيد )سيد
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 الدعوي والقرآني االجتماعي.

نفسه عندما كنت طالبا بقسم  -المساق–كوني درْسُت المقياس  –4

ت الدراسات العليا بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية سنوا

م على يد صاحبه ومؤسسه األول األستاذ 1989-1987هـ 1407-1409

م( يرحمه هللا، والذي نال به شهادة 2000الدكتور )محمد التومي ت 

ـ 1404 دكتوراه الدولة من الجامعة الزيتونية سنة  م تحت إشراف1984ه

 األستاذ الدكتور )محمد الحبيب بن الخوجة(، بعد أن كان قد سجله في

 جامعة األزهر.

كوني درْسُت هذا الكتاب نفسه على يد صاحبه قراءة وشرحا  -5

وتحليال وتدبرا في ذاك المساق المعرفي المنعوت باسم )المجتمع 

سم الدراسات العليا بجامعة اإلنساني في القرآن( عندما كنت طالبا في ق

م، 1989-1987األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية بقسنطينة سنوات 

وكم كانت إلفادات أستاذي واستطراداته وتفصيالته وتعريجاته 

وتوضيحاته الجانبية والجريئة جدا عبر مختلف الميادين والمجاالت 

العالم العربي التاريخية والواقعية واآلنية، والسيما ما تعلق بظروف 

م من فوائد 1984-1977ومصر أثناء إعداده لرسالته العلمية تلك سنوات 

عادت علّي بالنفع والتفتح والفهم والتعمق، والسيما قدراته العجيبة في 

فهم الظاهرة السلفية وتعداد طرق مواجهتها، فله طرق عديدة كان يُفحم 

كعادتهم –دون حياء  بها غالة الطلبة السلفيين الذين كانوا يشوشون من

 على المشهد العلمي والديني الرائق يومها. -في كل عصر ومصر

كوني أحببت المقياس واستفدت منه أيّما استفادة، والسيما  – 6

وأنه يتناول موضوعا جديدا بالنسبة لي يومها، وهو وجه جديد من 

التفسير لم نعهده في كتاب مفرد خاص به، حيث مدارس التفسير تركز 

 قضاياها المعهودة والمعروفة لدى أهل الصناعة. على

كوني قد انخرطت في مشروع التفسير االجتماعي للقرآن  – 7

الكريم إلى أبعد حدود، فهما وتدبرا وكتابة ودعوة وتوجيها.. الذي نحن 
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بأمس الحاجة إليه في ظل هيمنة النظريات البشرية، وغطرسة 

ولكتابه ولرسوله الكريم في  الطروحات اإليديولوجية المعادية لإلسالم

 عصر العولمة العاّجِّ باألطروحات اإللحادية والوثنية.

رغبتي األكيدة في إفادة طلبة الماستر الوافدين على هذا القسم  –8

لمتابعة دراساتهم العليا، والسيما وأن أغلبهم من خريجي الدفعات 

يتفاجؤوا  السابقة المتميزة بكثرة القراءة والتكوين الرصين، ولكي ال

أنهم سيجدون شيئا  -بعون هللا–بأزمة التكوين المعرفي والمنهجي، ظانا 

 مهما وجديدا فيما أقدمه لهم.

 إشكاليته وفرضياته: -رابعا

ينطلق هذا البحث من إشكالية رئيسية واحدة مفادها: )هل تناول 

القرآن الكريم موضوع المجتمعات اإلنسانية؟(، وعنه يتفرع التساؤل 

المكمل اآلتي: )هل تناولت السنة النبوية المطهرة موضوع المجتمع 

اإلنساني؟(، و )هل رسم لنا القرآن الكريم والسنة النبوية معالم المجتمع 

 ني المثالي؟(. اإلنسا

وأمام هذه التساؤالت اإلشكالية الرئيسية، ومن خالل نماذج من 

 مجتمع القصص القرآني نطرح التساؤالت اإلجرائية الضرورية اآلتي

هل من قراءة تفسيرية عصرية للقرآن الكريم نكتشف من  – 1

 خاللها الرؤية االجتماعية القرآنية؟

 المجتمع؟هل تناول القرآن قضايا اإلنسان و – 2

 هل ثمة قراءة للظاهرة االجتماعية في القرآن والسنة؟ –3

 هل ثمة بعد اجتماعي للعقيدة من خالل القرآن المكي والمدني؟ – 4

 هل ثمة وجود للظاهرة االجتماعية في القصص القرآني؟ – 5

 هل ثمة وجود للظاهرة السياسية في القصص القرآني؟ – 6

د تضمنت الخطة فصوال سبعة ولإلجابة على هذه التساؤالت فق

سنتبينها الحقا، وبعد عرضنا للمنهج العلمي والبحثي المتبع، وبعد عرض 
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 تفاصيل محتوى الدراسات السابقة.

 المنهج:  -خامسا

ولهذا ولغيره فقد عزمت على هللا وتوكلت عليه في تدريس هذا 

. المساق المعرفي، بما توافر لي من قاعدة معرفية ومنهجية وخبراتية.

استفدتها من أستاذي الراحل أوال، ثم مما راكمته عليها من قراءات 

 وكتابات زادت في توضيح خط التفسير االجتماعي لآلي الكريم لدي.

معتمدا في ذلك على خبرتي البحثية والمعرفية والمنهجية في هذا 

المجال، وعلى توسيع مجال وإطار القراءة نحوه، بما حوته رفوف 

واإلسالمية من مصادر ومراجع في مختلف العلوم ذات  المكتبة العربية

الصلة الوثيقة بهذا المجال المعرفي الخصب والثري، والذي نستطيع من 

خالله تقديم رؤية اجتماعية ناضجة حيال األطروحات الغربية المناهضة، 

وطرح مقاربة نفسية واجتماعية وتأطيرية صالحة لصناعة نهضة 

العالمي. ألن المنهج هو: )).. الطريقة التي  حقيقية وسوية في ظل التيه

يتبعها الباحث في دراسة مشكلة بحثة الكتشاف الحقيقة، ولإلجابة على 

فرضياتها واستفساراتها التي يثيرها العقل في البحث والتساؤل في 

 .9تفاصيله..(( 

معتمدا على المنهج المسحي والوصفي واالستقرائي التحليلي، ألن 

( هو: ))الطريقة التي Description Méthode)المنهج الوصفي 

يعتمدها الباحثون في الحصول على معلومات وافية ودقيقة تصور الواقع 

االجتماعي، ومختلف العوامل التي تؤثر في كافة األنشطة الثقافية 

 .  10والسياسية والعلمية وتساهم في تحليل الظاهرة المرصودة(( 

جمع المعلومات عن حالة األفراد وألنه )).. أحد األشكال الخاصة ب

                                                             
ـ 1441شفيق، محمد )حي  9 حديث، م(، البحث العلمي، المكتب الجامعي ال2020ه

 .، بتصرف86م، ص 1988االسكندرية، دون طبعة، 
وري للنشر قندلجي، عمر، البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات، دار الياز 10

 .، بتصرف105م، ص 1999لى، والتوزيع، عّمان، الطبعة األو
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وسلوكاتهم وإدراكاتهم واتجاهاتهم، كما يُعتبر الشكل الرئيسي والمعياري 

لجمع المعلومات عندما تشمل الدراسة المجتمع الكلي، أو تكون العينة 

كبيرة ومنتشرة بالشكل الذي يصعب االتصال بمفرداتها، مما يوفر جانبا 

ذول من خالل خطوات منهجية من الوقت والنفقات والجهد المب

. وألن المنهج الوصفي يقوم على رصد وتسجيل 11وموضوعية..((  

 .12الظواهر وما بينها من عالقات متبادلة 

ويستخدم المنهج الوصفي بشكل خاص في الدراسات االجتماعية 

واإلنسانية، والسيما التي تهتم وتعنى بالرأي العام، ويذهب باحثو 

لى أن الهدف الرئيسي من البحث العلمي ال يتوقف المدارس االجتماعية إ

عند وصف الظاهرة، بل يتعدى ذلك إلى تقديم تفسيرات مقنعة ومنطقية 

لها، ومعرفة األسباب الكامنة وراء حدوثها، من أجل صياغة قواعد 

وتعميمات قابلة للتحقيق واالختبار، لتفسير كيفية عمل المتغيرات في هذه 

 .13اثلة لها  الظاهرة والظواهر المم

 الدراسات السابقة: -سادسا

وقد تنوعت وتوزعت مصادري ومراجعي على القرآن وعلومه 

وتفاسيره مع ما دار حوله من الدراسات واألبحاث القرآنية الحديثة 

والمعاصرة، وعلى كتب السنة وشروحها التراثية والحديثة والمعاصرة، 

واإلعالمية واالتصالية وعلى كتب التاريخ والحضارة والعلوم السياسية 

وعلى كتب السياسة الشرعية والفقه والمقاصد وفقه النوازل، وعلى ما 

                                                             
م(، البحث العلمي في الدراسات 2020هـ 1441عبد الحميد، محمد )حي  11

 .158م، ص 2004اإلعالمية، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة األولى، 
كتبة معبد المعطي، علي محمد و السرياقوسي محمد، أساليب البحث العلمي،  12

 .بتصرف ،79م، ص 1988الفالح، الكويت، دون طبعة، 
الكويت،  ديو بولد فان فالين، مناهج البحث العلمي في التربية وعلم النفس، 13

طبعة،  ترجمة: محمد نبيل نوفل وآخرون، مكتبة األنجلو مصرية، القاهرة، دون
 .، بتصرف69م، ص 1969
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أنتجته المدرسة االجتماعية والنفسية بمختلف اتجاهاتها الحديثة 

والمعاصرة، وعلى علم االجتماع والتاريخ وفلسفة التاريخ والحضارة.. 

 المقدمة.وهي كثيرة جدا وأكبر من تُحصر في هذه الزاوية من 

 الخطة: -سابعا

 وقد قسمته إلى الفصول التالية:

الفصل األول: مدخل منهجي لتفسير وقراءة القرآن قراءة  – 1

 عصرية.

 الفصل الثاني: القرآن وقضايا اإلنسان. – 2

 الفصل الثالث: الظاهرة االجتماعية في القرآن والسنة. –3

الل القرآن المكي الفصل الرابع: البعد االجتماعي للعقيدة من خ – 4

 والمدني.

 الفصل الخامس: الظاهرة االجتماعية في القصص القرآني. – 5

 الفصل السادس: الظاهرة السياسية من القصص القرآني. – 6

 الفصل السابع: نماذج من مجتمع القصص القرآني. – 7

 الصعوبات والعراقيل: -ثامنا

والعمودية، وتشعباته نظرا المتدادات البحث المعرفية األفقية 

العلمية المحلية واآلفاقية، وتمدداته المنهجية.. فقد واجهت بعضا من 

الصعوبات في الجمع واالستقراء والتتبع والتسجيل والتدوين والتحليل، 

السيما وأنني لست من الذين يبحرون في الشبكات والمواقع اإللكترونية 

فقد وفقني هللا سبحانه السهلة.. ومع كل هذه االمتدادات والتشعبات 

وتعالى وأعانني فتجاوزت كل ما وقف في وجهي من صعوبات وعراقيل، 

والسيما خلق وصفة الصبر التي رافقتني طيلة عمليات القراءة والفهم 

والتحليل والكتابة والصياغة والتصحيح.. حتى أتممت العمل على وجه 

 األكمل من وجهة نظري على أقل تقدير.

ل هللا العلي القدير التوفيق والسداد في القول وفي األخير أسأ



19 
 

 والعمل، إنه سميع قريب مجيب الدعاء.

 م 14/02/2020هـ 1441جمادى اآلخرة//20الجمعة  -باتنة

 أ. د. أحمد محمود عيساوي
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 الفصل األول

 مدخل منهجي لتفسير وقراءة القرآن قراءة عصرية

َر بها عنوان نتناول في هذا الفصل  المفاهيم والمصطلحات التي تصدَّ

هذا الكتاب، وذلك عبر المبحث األول، فيما نتناول في المبحث الثاني 

 المدخل المنهجي لتفسير وقراءة القرآن قراءة عصرية.

 المبحث األول

 المفاهيم والمصطلحات

يحوي عنوان هذا البحث )الكتاب( جملة من المفاهيم والمصطلحات 

ها استئناسا بأسس المنهج العلمي المتبع في الدراسات التي وجب تعريف

يغلب عليها الطابع األكاديمي، وهذه المصطلحات هي: )المدخل، 

المجتمع، اإلنساني، القرآن، السنة، المنهج، القراءة(، ولنحاول اآلن 

شرحها وتوضيحها وتبيان مكانتها في البناء الفكري للكتاب. وذلك عبر 

 مطلبين، هما:

 المصطلحات البحثية لغة واصطالحا. -المطلب األول – 1

 عالقة المسلمين بالبحث العلمي. -المطلب الثاني – 2
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 المطلب األول

 المصطلحات البحثية لغة واصطالحا

ال يمكننا بأية حال من األحوال أن ننطلق لدراسة أي موضوع من 

ا بصدد دراسة الموضوعات العلمية إالّ بتتبع خطواته المقررة، وما دمن

موضوع )مدخل إلى المجتمع اإلنساني في القرآن والسنة النبوية( فنحن 

بحاجة  دقيقة لمعرفة لما يعنيه مفهوم ومصطلح كل تلك المعاني من 

الناحيتين اللغوية واالصطالحية، ألن التعريف مهم في توضيح المراد 

عريف والمقصود من الدراسة. وقبل الخوض في تفاصيل بحثنا نود الت

بمفاهيمه ومصطلحاته ذات العالقة األساسية والوطيدة به لتتضح لنا 

 . (14)التصورات الصحيحة السليمة لما نريد معالجته 

                                                             
هـ 1440يذكر األستتتتتتتتاذ الدكتور الداعية الشتتتتتتتيخ محمد حستتتتتتتن هيتو )حي  (14)

الصتتة م( في مقدمة كتابه القيم "الوجيز في أصتتول التشتتريع اإلستتالمي" خ2020

 سليما محكمة عن أهمية ضبط الحدود والمفاهيم وبناء التصورات الصحيحة بناءً 

األصتتتتتتتول في ذهن صتتتتتتتتاحبها، فيقول: )) قبل الخوض في الكالم على مقدمات 

أن  ومبتاحثته، يجتب علينتا أن نقف على حتده وتعريفته، ألنته ال يمكن ل نستتتتتتتتان

يخوض في أي علم من العلوم إالّ بعد أن يتصتتتتتتوره تصتتتتتتورا صتتتتتتحيحا ستتتتتتليما، 

ن موالطريق إلى التصتتتتور الصتتتتحيح، هو التعريف الستتتتليم، الذي يوضتتتتح المراد 

 م(، الوجيز2018هـ 1440المعرف ويشرحه..(( انظر: هيتو، محمد حسن )حي 

 في التشتتتريع اإلستتتالمي، مؤستتتستتتة الرستتتالة ناشتتترون، دمشتتتق، الطبعة األولى،

 .25م، ص 2006هـ 1427

الذي  وهذه شهادتي )األستاذ الدكتور أحمد محمود عيساوي( في أستاذي وشيخي

ية بقسنطينة أخذت عنه علم أصول الفقه بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالم

صتول أجاء أستتاذا زائرا إليها لتقديم ستلستلة محاضترات في م عندما 1988ستنة 

 الفقه لطلبة الدراسات العليا وكنت واحدا منهم.
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وما يجب التأكيد عليه أن دالالت المصطلحات تنقسم إلى قسمين 

رئيسين، أحدهما يتعلق بالمشترك اإلنساني العام، فهي مصطلحات 

ذاتية أصيلة وغير دخيلة على منظومة إنسانية، وثانيهما مصطلحات 

الذات الروحية والعقلية والفكرية والعلمية والثقافية واألدبية، 

كالمصطلحات الشرعية: )اإليمان، الزكاة، الصالة، الربا..(، ومن هنا 

نؤكد على أن )).. للمفاهيم دورا محوريا في عملية بناء الهوية، 

ما، وهي تتضمن عناصر والمفاهيم انعكاس للجوهر الحضاري ألمة 

مختلفة ومتنوعة ال يمكن رؤيتها إالّ كعناصر مترابطة تعكس تركيب 

الواقع وتطوره وتطور دراكه، وتؤثر يقينا في البنية المعرفية وفي 

السياق الفكري.. لذلك تبرز ضرورة رد المفهوم لمجمل البنيان المعرفي 

ي تبني مفهوم معين والثقافي والفكري الذي ينتمي له، وتقدير المصلحة ف

 . (15)أو ربما رفضه(( 

                                                             

د حستتتن واألستتتتاذ الدكتور الشتتتيخ العالمة واألصتتتولي والفقيه النظار محم

م وريث خالصة المدرسة الشامية في علو م(2020هـتت 1441)حي هيتو الشامي 

، وكان جه من بالد الشام مدة تسع عشرة سنةالشريعة، عمل في الكويت بعد خرو

والجماعة،  له الفضتتتل الكبير في تكوين البنية الدينية للفهم الصتتتحيح ألهل الستتتنة

غيره من ووعلى يديه تخرج الكثير من العلماء، ثم عمل التيار الستتتتتتتلفي الكويتي 

كويت التيارات الستتتتلفية المستتتتتأجرة بالدوالر على تشتتتتويه ستتتتمعته وطرده من ال

لتيار جة أنه أشتتتتتعري وعقالني وشتتتتتافعي وغيرها من التهم الجاهزة لدى هذا ابح

واستقر  المخابراتي المأجور، والمستعد إللصاق التهم الباطلة في وجه خصومه،

مستتتتتتلمة هناك، شتتتتتتيخنا المحترم يحفظه هللا في ألمانيا يعلم ويربي أبناء الجالية ال

ية، وهذا ضتتتتلعه في العلوم الشتتتترعواألمة اإلستتتتالمية أحوج إليه من أوربا كلها لت

لى كبار ليعلم طلبة العلم في الجزائر فستتتتتتتتاد منهج التيارات الستتتتتتتلفية وحقدها ع

 وخيرة وأنقى العلماء الذين ال يسيرون في ركاب الظلمة. 

م(، المفاهيم مفاتيح 2020هـ 1441سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل )حي  (15)

(. نقال عن: البنعيادي، Islamonline.netالفهم ومرايا الحضارة، عن موقع )
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فالمصطلحات كائنات حية مثلها مثل أي كائن حي، تلد وتزداد ف 

فراش ومحاضن مجتمعها، وتكبر وتنمو وتترعرع وتنضج وتثمر، ثم 

 ات. تنتشر وتهيمن على مجموع الحياة المحلية الذاتية لألفراد والمجتمع

والموت واالنقراض أيضا، وقد تعرف الضعف والمرض والتراجع 

له وكذلك الحضور القوي أو الضعيف أو الغياب المؤقت أو الكلي، وذلك ك

متوقف على مدى استعمالها وتفضيلها على غيرها أو على مدى 

ومستوى تركها واإلعراض عنها، كمصطلحات )الرعية، الشورى، 

م زاحالخالفة، الفرد المسلم، المنافق، اإلرهاب..(، وقد تشهد عملية ت

مصطلحي مع الوافد المصطلحي الجديد، فتصمد أمامه بقوة، أو تتراجع 

وتضمحل تدريجيا، وتدخل في مرحلة اليات أو التوأمة المصطلحية، 

ما فتصير كائنا دخيال مقبوال مجاورا للمصطلح األم، وقد تصير بديال ك

حصل مع الكثير من المصطلحات الشرعية، فصارت وحلت مصطلحات 

ل )الرعية(، ومصطلح )الفرد المسلم( محل )المواطن(، )الشعب( مح

ومصطلح )الديمقراطية( محل )الشورى(، ومصطلح )السلطة والحكومة 

والدولة( محل )الخالفة(، وهكذا شأن ومصير الكثير من المصطلحات 

ة الغائبة من قاموس االستعمال اليومي للحياة وللفرد المسلم بعد موج

 ي..الروحي والفكري والعقدي والديني والثقافالذل واالنكسار والتراجع 

 وهي المعاني واأللفاظ والدالالت اآلتية:

 مصطلح مدخل:  -أوال 

، أي بمعنى: ولج، (16) تشير المادة اللغوية لجذر كلمة )َد، َخ، َل(

                                                             

م(، نحو فقه لالستغراب مقاربة نظرية وتاريخية، 2020هـ 1441محمد )حي 

 .   33، ص 29هـ، السنة 1430، رجب 132كتاب األمة، رقم 

هـ(، 781انظر: الفيروز آبادي، أبو طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب )ت   (16)
، ص 3، بيروت، دون طبعة وتاريخ، ج معجم قاموس المحيط، دار مكتبة الحياة

 ، بتصرف، مادة )دخل(. 375
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وصار في داخل المكان أو الكهف أو النفق أو الشيء أو العلم أو المراد.. 

كما يُطلق الدخول على األمور المعنوية واألدبية، كقولنا دخل الوقت، 

ودخول الوقت في عهد األصوليين، ودخول الحدود في عهد القانونيين، 

 ة.. ودخول الفترة والمدة الزمنية المسموحة والمقرر

وهو مصطلح علمي صار يُطلق على عناوين المؤلفات والكتب 

م أي العلمية، التي تنتظمها هيكلة العلوم والمنهجية الحديثة، حيث ينقس

بيق(. علم من العلوم إلى ثالثة أجزاء رئيسة هي: )المدخل، النظرية، التط

 ونحن اآلن في المدخل من بحوث علم فقه مناهج الدعوة.

مصطلح المدخل حري بنا أن ننتقل لتبيين مصطلح وبعد أن تبينا 

 المجتمع، فماذا يعني لغة واصطالحا؟

 مصطلح المجتمع: –ثانيا 

 تعريف المجتمع لغة: – 1 – 2

تشير معاجم اللغة والتعريفات إلى أن مصطلح المجتمع لغة يعني: 

))ما دل على آحاٍد مقصورة بحروف مفردة، خرج بهذا القيد، مثل: نفر، 

. وهو من فعل (17)مع، مجموع.. ألنه ال مفرد لهما بحروفهما..(( رهط، ج

)َج، َم، َع(، أي: آلف بين األفراد واآلحاد في مجموع مؤتلف. وهو في 

 االصطالح المعرفي اإلسالمي.

 المجتمع اصطالحا: -1 – 2

م( المجتمع ))بأنه 2000يُعّرف األستاذ الدكتور )محمد التومي ت 

البشري التلقائي، المكّون من الشعور الجمعي ذلك الكيان االجتماعي 

لألفراد باالنتماء إلى هيئة وعقيدة وشريعة واحدة محترمة من الجميع، 

تحركهم وتسيرهم وتضبطهم، وتضمن لهم ذاتية القرار وآليات 

                                                             
ر الفكر هـ(، كتاب التعريفات، دا816الحسيني الجرجاني، علي بن محمد )ت   (17)

 142م، ص 2005هـ 1426للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة األولى، 
 ، بتصرف، مادة )مجموع(. 143و 
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االستمرارية، وتربطهم مجموعة من الصالت المختلفة، التي يحددها 

لقوانين المرسومة فيما بينهم، العرف، وترسخها العادات والتقاليد وا

 .(18)وفق األنظمة المتبعة التي تديرها سلطة منتقاة منهم (( 

فالمجتمع في المفهوم اإلسالمي، ومن المنظور القرآني هو وسط 

 إنساني متشعب، وظاهرة معقدة ونامية، ذات مكونات أساسية، هي:

جماعة أو مجموعة من أفراد الناس وجدوا تلقائيا نتيجة  – 1

 عوامل طبيعية متفاعلة في وسط اجتماعي، تميز بتداخل طواهره وتشابك

 مقوماته.

صالت اجتماعية متنوعة، عرقية أو وطنية أو وجدانية أو  – 2

 فكرية أو ثقافية أو نفعية أو مصلحية، تكون منسجمة أحيانا ومتوترة

 ماعةأحيانا أخرى، وكلها انبثقت عن وجود األفراد الذين تألفت منهم الج

 أو المجموعة، وتكّون منهم المجتمع أو الجمهور أو الشعب أو األمة.

نظام معين ظهر في شكل قانون، تعاون على إبرازه دين أو  – 3

عرف أو أخالق وتاريخ وثقافة، وتطور وتغيّر مهمته الحفاظ على 

ى الصالت، وضبط الحقوق وتحديد الواجبات فردية كانت أم اجتماعية، حت

 يب وال يختل توازن الهيكل العام.ال ينعطب الترك

عقيدة مشتركة تغذي الروح الجماعية في المجتمع، وتقاوم  – 4

لمختلفة االنفصالية المتمردة، هدفها تأمين حياة األفراد، ومنح العالقات ا

 ه.االعتبار الالئق بها، وتمكين النظام العام من التقدير الذي يستحق

 مصطلح اإلنساني: –ثالثا 

 عريف مصطلح اإلنسان لغة:ت – 1 – 3

ف الجرجاني في كتاب التعريفات اإلنسان بقوله: ))هو الجامع  يُعّرِّ

                                                             
 لمجتمع اإلنساني في القرآن، المؤسسةم(، ا2000التومي، محمد )ت   (18)

هـ 1407ولى، دار التونسية للنشر، تونس، الطبعة األالالوطنية للكتاب، الجزائر، و
 . 296م، ص 1986
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لجميع العوالم اإللهية والكونية، الكلية والجزئية، وهو كتاب جامع لكل 

الكتب اإللهية والكونية، فمن حيث روحه وعقله: كتاب عقلي مسمى بأم 

، ومن حيث نفسه: كتاب الكتاب، ومن حيث قلبه: كتاب اللوح المحفوظ

المحو واإلثبات، فهو الصحف المكرمة، المرفوعة المطهرة، التي ال 

يمسها وال يدرك أسرارها إالّ المطهرون من الحجب الظلمانية، فبنسبة 

العقل األول إلى العالم الكبير وحقائقه بعينها نسبة الروح اإلنساني إلى 

الكبير، كما أن النفس الناطقة  البدن وقُواه، وإن النفس الكلية قلب العالم

، وقديما قال (19)قلب اإلنسان، ولذلك يسمى العالم باإلنسان الكبير(( 

 الشاعر في وصف وتشخيص اإلنسان:

 وتزعم أنك جرم صغير ** وفيك انطوى العالم األكبر.

 تعريف مصطلح اإلنسان اصطالحا: – 2 – 3

ل اختزلت فيه كاإلنسان هو ذلك  الكائن اإلنساني المتمايز الذي 

أجمل مظاهر اإلبداع الرباني العظيم، هذا التفرد جعل اإلنسان من أبدع و

وأفضل وأحسن المخلوقات التي تعيش على هذه المعمورة في برها 

 وبحرها وجوها.

هذا التفرد جعل من اإلنسان خاصة صنع هللا الذي أتقن وأبدع 

راً عليه. ذكاًء وفكوأحسن صناعته على المنظر والمظهر الجميل الذي هو 

ً وإرادةً وقوةً وإبداعاً.. ومن مظاهر ه ً وإحساسا ذا وشعوراً ووجدانا

ية التمايز اإلبداعي العظيم في هذا الكائن اإلنساني المظاهر التكريم

 التالية:

التميز والتفرد في التكوين الجسدي، لقوله تعالى:}يا  - 1 - 2 – 3

ي خلقك فسواك فعدلك* في أي أيها اإلنسان ما غرك بربك الكريم* الذ

(، كما قال تعالى: }..لقد خلقنا 8، 7، 6)االنفطار:  صورة ما شاء ركبك{

                                                             
 03هـ(، كتاب التعريفات، ص 816الحسيني الجرجاني، علي بن محمد )ت   (19)
 ، بتصرف. 31و 
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اإلنسان في أحسن تقويم* ثم رددناه أسفل سافلين*  إالّ الذين آمنوا 

 (.6، 5، 4وعملوا الصالحات{ )التين: 

التميز والتفرد في التكوين العقلي، فقد تفرد آدم عن  - 2 - 2 – 3

ره من المخلوقات بالعقل وسر المعرفة والعلم، وقد صرح المولى غي

تبارك وتعالى بذلك ممتنا على بني آدم في العديد من اآليات القرآنية فقال: 

(، كما امتن على نبيه سليمان عليه 31}وعلم آدم األسماء كلها{ )البقرة: 

نه على (، وامتنا16الصالة والسالم فقال: }علمنا منطق الطير{ )النمل: 

نبييه داوود وسليمان عليهما الصالة والسالم إذ قال: }ولقد آتينا داوود 

(، كما امتن على بني آدم بتعليمهم ما ال 15وسليمان علما{ )النمل: 

(، وقال أيضا: }الرحمن 5يعلمون فقال: }علّم اإلنسان ما لم يعلم{ )العلق: 

(، وبيّن له مناط 2 ،1علم القرآن* خلق اإلنسان علمه البيان{ )الرحمن: 

وموضع التكريم هذا في قوله تعالى: }ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في 

البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا 

 (.. وهذا ما لم يؤته أحدا من مخلوقاته.70تفضيال{ )اإلسراء: 

سان على تميز وتفرد في حرية االختيار، فقد تميز اإلن - 3 - 2 – 3

سائر المخلوقات بنوعية تكوينته وطبيعته المغايرة والمختلفة، القائمة 

أساسا على حرية اإلرادة والحرية المسؤولة، ولذا فإن عالم المالئكية 

عالم خيّر بطبيعته، وعالم اإلبليسية شرير بطبيعته، وعالم الحيوانات 

وتكوينة هذه غريزي بطبيعته، ولكن عالم اإلنسانية مجبول على تشكيلة 

العوالم الثالثة، ففيه شيء من تكوينة اإلبليسية، وفيه شيء من تكوينة 

المالئكية، وفيه شيء من تكوينة الحيوانية الغرائزية، ويفصل بينهما 

 ويقرر بالعقل المميز، والمهتدي والمستنير بالشرع والوحي اإللهي.

د من وقد أثنى المولى تبارك وتعالى على طبيعته تلك في العدي

المواضع القرآنية فقال: }إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا{ 

(، وبناء 10(، ومنها قوله تعالى: }وهديناه النجدين{ )البلد: 3)اإلنسان: 

على هذا التمايز بالحرية المسؤولة فقد تركت له حتى حرية اختيار 
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يد من عقيدته ودينه، وقد بيّن له المولى تبارك وتعالى ذلك في العد

المواضع القرآنية فقال: }ال إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي..{ 

(، وتوسع في تلك الحرية على بقية المخلوقات األخرى، 255)البقرة: 

فقال هللا تعالى: }.. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء 

 (. 28فليكفر..{ )الكهف: 

ات، ألن قدرات اإلنسان غير تميز في القدرات واإلمكان - 4 - 2 – 3

محدودة إذا قيست بقدرات المخلوقات األخرى، ولقد رزق المولى تبارك 

وتعالى اإلنسان وزوده بقدرات وطاقات وإمكانات هائلة دون سائر 

المخلوقات، بل سخر له كل شيء في هاته الحياة الدنيا، وقد صرح المولى 

من المواضع القرآنية منها  تبارك وتعالى بذلك التسخير والخلق في العديد

(، وفي 39قوله تعالى: }هو الذي خلق لكم ما في األرض جميعا{ )البقرة: 

قوله تعالى: }ألم تروا أن هللا سخر لكم ما في السموات وما في األرض{ 

(. وقوله تعالى: }هو أنشأكم من األرض واستعمركم فيها{ 30)لقمان: 

 .(20)( 61)هود: 

ستخلَف غير مالك أصيل، بل هو مجرد فإن اإلنسان الم وعليه

مستخلَف عابر فقط. وليس من حقه التصرف إالّ بما قدره وهيأه ووجهه 

إليه المستخلِّف. كما أنه ليس له الحق في عصيان المالك األصلي، ويشق 

رضوانه بالعصيان، وقد بين هللا تعالى له ذلك فقال: }ألم تر أن هللا خلـق 

شأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد* وما ذلك السموات واألرض بالحق إن ي

(، وقوله تعالى: }أفمن  يخلق كمن ال 20، 19على هللا بعزيز{ )إبراهيم: 

 . (21)( 17يخلق أفال تذكرون{ )النمل: 

                                                             
نة، دار الشهاب، باتم(، الرسول، 1935-1987للتوسع انظر: حوى، سعيد ) (20)

 ، بتصرف.7و  6و  5م، ص 1989الجزائر، الطبعة األولى، 

األمة،  انظر: نعمان عبد الرزاق السامرائي، نحن والحضارة والشهود، كتاب (21)

 .7.. وسعيد حوى، الرسول، ص 51هـ، ص 1422، 81قطر، عدد 
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اإلنسان مأمور أن يتصرف كما يريد المستخلِّف  - 5 – 2 – 3

 بهاألصلي، ال كما يريد هو، ألنه ال يملك لنفسه ضرا وال نفعا، وقد ن

نكم مالمولى تبارك وتعالى بني آدم فقال: }يا بني آدم إما يأتينكم رسل 

يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فال خوف عليهم والهم يحزنون* 

والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها 

 (.35، 34خالدون{ )األعراف: 

جهنم لتعالى: }ولقد ذرأنا  ولئن عصى فله نار جهنم خالدا فيها لقوله

ن كثيرا من الجن واإلنس لهم قلوب ال يفقهون بها ولهم أعين ال يبصرو

بها ولهم آذان ال يسمعون بها أولئك كاألنعام بل هم أضل أولئك هم 

 (.178الغافلون{ )األعراف: 

على اإلنسان المستخلف أن يطيع ويستجيب ويخضع  - 6 – 2 – 3

بهه يتعدى الحدود المقررة والمرسومة له، وقد نلما أمره به ربه، وأال 

رسوله المولى تبارك وتعالى عن ذلك فقال: }تلك حدود هللا ومن يطع هللا و

* يدخله جنات تجري من تحتها األنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم

 ومن يعص هللا ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب

 (.13، 12مهين{ )النساء: 

وبناء عليه، فإن المستخلف عليه الطاعة، وعليه اتباع خالقه وفق 

 .(22)سنن وقواعد وضعها له خالقه ليضمن له النجاة في الدنيا واآلخرة 

دية، وقد ترك لنا األقدمون تراثا علميا عظيما لمعرفة قضايانا العق

بد ع ولعل منظومة الشيخ التقي، والعالم الفذ، سلطان العلماء )العز بن

هـ( من أفضل ما قيل في تعريف اإلنسان، نسوق أطرافا 660السالم ت 

 منها قوله:  

 .فشـخصك لوح به أســـطر      إذا كنت تقــــرأ علــم الحــروف

                                                             
ة، اتنم(، الرسول، دار الشهاب، ب1935-1987للتوسع انظر: حوى، سعيد ) (22)

 ، بتصرف.7و  6و  5م، ص 1989الجزائر، الطبعة األولى، 
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 بصـــــر .يلكل الوجـود لمـن       ـوذج ـــــــــــــــوتمـثال ذلك أنم

 ر .ــال وال تظهلذي الجهـل ك     ـي ـــحــــروف معانيك ال تنجـل

ا بأســــرارها ـــرًّ  ه مـنـكــر .فمعـروفهـــا عنــد        ومـن يــك غِّ

 . ففيك انطوى العالـم األكبــر        إذا كان جسمك جسما صغيرا

 بل أكثـر . بهـا يـوزن الكـون         ــدتفـــال ذرةٌ منــك إالّ غــــ

 أبـحــــــر . يـنابيـع أسـرارها       وال قطـــــــــــرة منـك إالّ وفـي

 ـو األصغـر .إليـك فــــذاك هــ       وكــــل الـوجــــــود إذا قســـته

ــرٍ ومــــا فيـه مـن َعــَرٍض ح  ـــه جوهر .يـــــزول وأنـت ب       اضِّ

 .(23)وما في وجودك ال يحصر        فــأنت الـوجود وكــل الــوجـود

 القرآن لغة واصطالحا: مصطلح –رابعا 

 مصطلح القرآن لغة: – 1 – 4

القرآن لغة: مصدر، كقولنا: غفران و رجحان وكفران.. قال تعالى: 

. إالّ (24)( 17)إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه( )القيامة: 

أن هذا المصدر قد اختص بالكتاب المنزل على نبينا محمد صلى هللا عليه 

 .(25)علما له، واشتهر به  وسلم، فصار

وهو من ضم الشيء لبعضه، فيقال: )قرأت الماء في الحوض(، 

أي: جمعته وألفته وقريته. فهو يُطلق على الحروف والكلمات والمعاني 

واآليات المجموعة في ذلك الكتاب المنزل على نبينا محمد صلى هللا عليه 

                                                             
مان بين م(، ركائز اإلي1917-1996لمزيد من التوسع انظر: الغزالي، محمد ) (23)

 .166م، ص 1988العقل والقلب، دار الشهاب، الجزائر، الطبعة األولى، 

، الفكرم(، كبرى اليقينيات، دار 2013-1929والبوطي، محمد سعيد رمضان )

    ..241هـ، ص 1409دمشق، الطبعة الخامسة، 

م(، الوجيز في أصول 2020هـ 1441انظر: هيتو، محمد حسن )حي   (24)
م، 2006هـ 1427التشريع اإلسالمي، مؤسسة ناشرون، بيروت، الطبعة األولى، 

 .99ص 

 .99انظر: هيتو، محمد حسن، الوجيز في أصول التشريع اإلسالمي، ص   (25)
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 .(26)وسلم 

 مصطلح قرآن اصطالحا: – 2 – 4

م( 2020هـ 1441يعرف األستاذ الدكتور )محمد حسن هيتو حي 

القرآن بقوله: )) هو اللفظ العربي المنزل على محمد صلى هللا عليه 

وسلم، المنقول إلينا بالتواتر، المتُحدى بأقصر سورة من سوره 

 .(27)المعجزة(( 

ف الجرجاني في كتاب التعريفات القرآن بقوله: ))هو المنزل  كما يُعّرِّ

ى الرسول المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقال متواترا بال عل

، وبضيف قائال في إعطاء تعريف آخر للقرآن بقوله: (28)شبهة.(( 

))والقرآن عند أهل الحق، هو العلم اللدني اإلجمالي الجامع للحقائق 

 .(29)كلها(( 

وذهب بعضهم إلى أن له أكثر من خمسين اسما، فهو: الكتاب، 

رقان، البيان، الهدى، المصحف.. واشتهر بلفظين هما: والوحي، الف

 . (30))القرآن( و )الكتاب( 

غير أن أشهر تعريف له هو: ))هو اللفظ العربي، المنزل على محمد 

صلى هللا عليه وسلم للتدبر والتذكر، والمتعبد بتالوته، المكتوب في 

                                                             
طبعة : الجزائري، محمد بن عبد الكريم، توجيهات القرآن العظيم، مانظر (26)

م، 2013 هـ1434المعالي للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة األولى، 
 .11و  10ص 

 .99هيتو، محمد حسن، الوجيز في أصول التشريع اإلسالمي، ص   (27)

ار الفكر هـ(، كتاب التعريفات، د816الحسيني الجرجاني، علي بن محمد )ت    (28)
، 123م، ص 2005هـ 1426للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة األولى، 

 بتصرف. 

 .123الجرجاني، كتاب التعريفات، ص  (29)

.. 14 انظر: الجزائري، محمد بن عبد الكريم، توجيهات القرآن العظيم، ص (30)
 بتصرف. ،16
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منقول المصاحف، المبدوء بسورة الفاتحة، والمختوم بسورة الناس، وال

 .(31)إلينا بالتواتر(( 

 مصطلح السنة لغة واصطالحا: –خامسا 

 تعريف السنة لغة: – 1 – 5

تشير معاجم اللغة إلى أن عبارة )سنة( تعني: الطريقة، قال هللا 

تعالى: )قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في األرض فانظروا كيف كان 

 .(32)( 137عاقبة المكذبين( )آل عمران: 

ى عبارة السيرة، الطريقة المحمودة أو المذمومة، كما تُطلق عل

ومنها قوله عليه الصالة والسالم: ))من سن في اإلسالم سنة حسنة فله 

أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في اإلسالم سنة 

سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من 

 .(34).(33)أوزارهم شيئا(( 

يقول الجرجاني في كتابه التعريفات عن السنة: ))السنة في اللغة: 

 . (35)الطريقة المتبعة، مرضية كانت أو غير مرضية، وهي العادة..(( 

 تعريف السنة اصطالحا: – 2 – 5

م( 2020هـ 1441يعرف األستاذ الدكتور )محمد حسن هيتو حي 

السنة بقوله: )) هي ما صدر عن النبي صلى هللا عليه وسلم من قول أو 

فعل أو تقرير.. بغض النظر على وصولها إلينا بطريق التواتر أو اآلحاد.. 

                                                             
 تصرف.، ب16الجزائري، محمد بن عبد الكريم، توجيهات القرآن العظيم، ص  (31)

 .326انظر: هيتو، محمد حسن، الوجيز في أصول التشريع اإلسالمي، ص   (32)

. 1017أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي هللا عنه برقم   (33)
 عنه  البجلي رضي هللاوأخرجه الترمذي في سننه الجامعة عن جرير بن عبد هللا

 .2675برقم 

 .326انظر: هيتو، محمد حسن، الوجيز في أصول التشريع اإلسالمي، ص   (34)

 ، بتصرف.88الجرجاني، كتاب التعريفات، ص  (35)
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وهي المصدر الثاني من مصادر التشريع اإلسالمي بعد القرآن الكريم 

وجاحد العمل بها كافر بإجماع األمة أبضا، ألنه جاحد ألمر هللا  باإلجماع،

ومعرض عنه. لقوله تعالى: )ومن يطع الرسول فقد أطاع هللا( )النساء: 

80 ))..)(36). 

كما يُعرفها اصطالحا فيقول: ))..السنة في الشريعة: هي الطريقة 

ي المسلوكة في الدين من خير افتراض وجوب. فالسنة: ما واظب النب

صلى هللا عليه وسلم عليها، مع الترك أحيانا، فإن كانت المواظبة 

المذكورة على سبيل العادة فسنن الهدى، وإن كانت على سبيل العادة 

فسنن الزوائد. فسنة الهدى ما يكون إقامتها تكميال للدين، وهي التي 

تتعلق بتركها كراهة إساءة. وسنة الزوائد، هي: التي أخذها هدى، أي: 

متها حسنة، وال يتعلق بتركها كراهة وال إساءة، كسير النبي في قيامه إقا

وقعوده ولباسه وأكله. وهي مشترك بين ما صدر عن النبي صلى هللا 

عليه سولم من قول، أو فعل، أو تقرير، وبين ما واظب النبي صلى هللا 

 .(37) عليه وسلم عليه بال وجوب((

 القراءة لغة واصطالحا: –سادسا 

 القراءة لغة: – 1 – 6

تَابَةً(، و )قُْرآنًا( كـ )عثمان(  38تشير مادة )َق. َر. أَ(  ) ِّقَراَءةً( كـ )كِّ

ىٌء(، ونقول: )قرأت الكتابة قراءة وقرآنا(. و )قََرأَ الشيء(:  فهو: )قارِّ

 جمعه وضمه، و )قََرأُْت الشيء(: أي تلوته وتلفظت به. 

                                                             
 326انظر: هيتو، محمد حسن، الوجيز في أصول التشريع اإلسالمي، ص   (36)
 ، بتصرف.264و

 ، بتصرف.88الجرجاني، كتاب التعريفات، ص  (37)

ن هـتتتتتتت(، تاج العروس م1205انظر: الحسيني الزبيدي، محمد المرتضى )ت   38

 101 ، ص1جواهر القاموس، دار مكتبة الحياة، بيروت، دون طبعة وتاريخ، ج 

 رأ.، بتصرف. ولم يتعرض له الجرجاني في التعريفات في باب ق103و  102و 
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اُء( كعُذال ف ـ )َكتَبٍَة( في كاتب، و )ُقرَّ ي عاذل وهما جمعان و ) قََرأَةٌ( ك

ئيَن( جمع مذكر سالم، ويقال: )قرأُت الكتابةَ قرا ءةً مكسران، و )قارِّ

 وقرآناَ(، ومنه ُسمي القرآن قرآناً لجمعه بين الكتابة والقراءة. 

م( 923هـ ت 311-241قال )أبو إسحاق الزجاج، إبراهيم لن محمد 

في تفسيره لقوله تعالى: )إن علينا جمعه وقرآنه(، أي: جمعه وقراءته، 

 . 39)فإذا قرأناه فاتبع قرآنه(، أي: أي قراءته 

 القراءة اصطالحا: – 2 – 6

ومن خالل هذه المقاربة اللغوية نتبين أن القراءة فعل خاص يقوم 

ل والَُمدَّرُب به اإلنسان القادر على فك الرموز الكتابية وغيرها، والمؤه

ُد على هذا الفعل الحضاري المميز باإلنسان وحده، وهو الفعل  والُمعوَّ

الذي ال يستطيع أن يقوم به إالّ اإلنسان وحده دون سائر المخلوقات 

والموجودات المسخرة له، عدا عالمي الجن والمالئكة الذين ثبت لهم 

جن وغيرها.. ألن القراءة واالستماع والفهم بالقرآن الكريم في سورة ال

هللا سبحانه وتعالى اصطفاه وكرمه على سائر المخلوقات بنعمة العقل 

والتفكير، ومن نعم العقل القراءة والكتابة والترميز، لقوله تعالى: )ولقد 

كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم 

 . 40 (70على كثير ممن خلقنا تفضيال( )اإلسراء: 

 مصطلح المنهج:  -سابعا 

 تعريف مصطلح المنهج لغة: -1 – 7

                                                             
، 103و  102و  101، ص 1انظر: المرتضتتتتتتتى الزبيدي، تاج العروس، ج  39

  بتصرف.

القرآن الكريم  لم يُشر الجرجاني في التعريفات لمدلول الـتتتتت " قراءة " أللهم إالّ  40

، ال شبهةمنقول عنه نقال متواترا بالمنزل على الرسول المكتوب في المصاحف ال

لدني اإلجمال علي بن  :رالجامع للحقائق كلها. انظ يوهو عند أهل الحق العلم ال

شتتتتتتتر للطبتتاعتتة والن، دار الفكر محمتتد بن علي .. الجرجتتاني، كتتتاب التعريفتتات

 . ، باب القاف123م، ص 2005هـ 1426، والتوزيع، بيروت، الطبعة األولى
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في معجم "تاج العروس من جواهر   41تشير مادة ) َن . هـَ . َج( 

القاموس" إلى المعاني والمترادفات التالية: ) َسلََك ، أََخذَ ، َساَر ، اعتمد 

 (، ويقال: )نَهَج زيد الطريق(، أي: سلكه وأخذه واعتمده وسار وشرع

فيه، و يقال: )استنهج زيد الطريق(، أي: )صار له َنْهًجا وطريقا واضحا 

وبيّنا وظاهرا(، و )الَنْهُج( هو: الطريق الواضح، و )الِّمْنَهاُج( كالِّمْصباحِّ، 

: )وأنزلنا إليك هو: )الطريق الواضح والبيّن والمعلوم(، وفي قوله تعالى

مهيمنا عليه فاحكم بينهم الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب و

بما أنزل هللا وال تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة 

. وفي هذا الصدد يوضح الصحابي الجليل عبد (48)المائدة:  ومنهاجا(

هللا بن عباس  رضي هللا عنه معنى: قوله تعالى: )شرعة ومنهاجا(، أي: 

أي: )لكل منكم يق الواضح. سبيال وسنة. فالمنهاج: هو السبيل والطر

 جعلنا له الطريق البيّن الواضح(.

وقد ورد مصطلح المنهج في السنة النبوية المطهرة في قوله عليه 

الصالة والسالم: ))تكون النبوة فيكم ما شاء هللا أن تكون، ثم يرفعها هللا 

، أي ينهج 42إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خالفة على منهاج النبوة((

الراشدون رضوان هللا عليهم أجمعين من بعد رسول هللا صلى هللا  الخلفاء

 عليه وسلم منهجه ويسيرون على سنته. 

ومن خالل هذه المقاربة اللغوية نتبين أن المنهج هو السبيل 

والطريق الواضح والموصل لهدف ما، ويخرج من داللته اللفظية الشيئية 

والروحية والوجدانية أيضا،  المادية ليدل على األمور المعنوية والعقلية

ويُقصد به هنا الخطط، أو المبادىء، أو المشاريع، والرؤى والتوجهات 

ذات البعد العقدي أو الفلسفي أو الفكري أو اإلصالحي أو التنظيمي أو 
                                                             

 هـتتتتتتت(، تاج العروس من جواهر1205الحسيني الزبيدي، محمد المرتضى )ت  41

، 109ص  ،2بيروت، دون طبعتتتة وتتتاريخ، ج  القتتتاموس، دار مكتبتتتة الحيتتتاة،

 .بتصرف

  .17939 مسند أحمد، أول مسند الكوفيين، حديث النعمان بن بشير، حديث رقم  42
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 . 43 السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي .. في سائر مجاالت الحياة

 المنهج اصطالحا:  -2 – 7

 ناحية االصطالحية هو: والمنهج من ال

الطريقة التي يتبعها العقل اإلنساني في دراسته لموضوع ما، من 

أجل التوصل إلى قانون عام، أو مذهب جامع، أو فن في ترتيب األفكار 

ترتيبا دقيقا، بحيث يؤدي إلى كشف حقيقة مجهولة، أو البرهنة على 

  .44صحة حقيقة معلومة 

رعَ كما يُطلق مصطلح "المنهج" على:  ةِّ، الدين، أو النِّحلةِّ أو الشِّ

و أأو العقيدة، أو اإليديولوجية، أو على المشروع السياسي أو الفكري 

 التربوي أو اإلصالحي.. ممن يستهوي الساسة والمفكرين والفالسفة..

فالمنهج جملة أو مجموعة منسجمة ومقننة اجتماعيا أو دينيا أو 

التي  آلليات واألهداف والوسائلتنظيميا من القيم والمبادىء والضوابط وا

 يمكن من خاللها الوصول إلى النتائج المسطرة والمرجوة. 

يرى عبد الناصر جندلي  المنهج بأنه هو: ))وسيلة لغاية من 

استعمالنا له، من أجل الوصول إلى الحقيقة العلمية سواء كانت مجهولة 

على اإلشكالية  أو معلومة، ويرتبط اختيار المنهج المتبع  بالدراسة بناء

 .45التي يتم تحديدها(( 

                                                             
ن محمد بلم يُشر الجرجاني في كتاب التعريفات لمصطلح المنهج، انظر:  علي  43

النشر وهـتتتتتتتت(، كتاب التعريفات، دار الفكر للطباعة 826بن علي.. الجرجاني )ت 

 م. 2005هـ 1426والتوزيع، بيروت، الطبعة األولى، 

ة الطبع انظر: توفيق الطويل، أستتتس الفلستتتفة، دار النهضتتتة العربية، القاهرة، 44

، نقال عن: تركي رابح، منتتتاهج البحتتتث في علوم 141م، ص 1964الرابعتتتة، 

ولى، التربيتتة وعلم النفس، المؤستتتتتتتستتتتتتتتتة الوطنيتتة للكتتتاب، الجزائر، الطبعتتة األ

 .15م، ص 1984

ـ 1441جندلي، عبد الناصر )حي   45 لعلوم ام(، منهجية البحث العلمي في 2020ه
 . 14، ص 0200،  2ديوان المطبوعات الجامعية، ط االجتماعية، الجزائر،
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الطريقة أو األسلوب هو: )) "بأنه méthodeويعرف "المنهج 

الذي ينتهجه العالم في بحثه أو دراسة مشكلته والوصول إلى حلول لها 

 . 46أو إلى بعض النتائج..((

وبأنه هو: ))ذلك التنظيم الفكري المتداخل في الدراسة العلمية، و 

بمعنى أبسط هو الخطوات الفكرية التي يسلكها الباحث لحل مشكلة 

 .47معينة(( 

والمنهج هو: )).. الطريقة التي يتبعها الباحث في دراسة مشكلة 

بحثة الكتشاف الحقيقة، ولإلجابة على فرضياتها واستفساراتها التي 

 .48رها العقل في البحث والتساؤل في تفاصيله..(( يثي

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن تطبيق المناهج للبحث يهدف وباستمرار 

إلى توسيع آفاق المعرفة العلمية حول مختلف المجاالت االهتمام من قبل 

الباحثين في العالم ومن وقت آلخر وذلك ألسباب أهمها تطور الحياة 

ي النواحي االقتصادية واالجتماعية والسياسية و اإلنسانية لبني البشر ف

 .  49التكنولوجية و غيره 

ا فهو إذن ذلك الطريق السوي والمستقيم الذي يسير فيه العقل سير

مقصودا وفق خطوات معينة وقواعد عامة ومعلومة ومحددة سلفا، 

يعتمدها الباحث في تنظيم ما لديه من أفكار أو معلومات أو رؤى أو 

 أو تصورات.. من أجل الوصول إلى النتيجة المطلوبة. وجهات نظر

وانطالقا من هذا التعريف للمنهج على أنه الطريق السوي المؤدي 

                                                             
علمي في عبد الرحمان العيسوي، عبد الفتاح محمد العيسوي، مناهج البحث ال  46

 . 13، ص 1997الفكر اإلسالمي و الفكر الحديث، دار الراتب الجامعية، بيروت، 
ص  ،1988أحمد حافظ نجم وآخرون، دليل الباحث، دار المريخ، الرياض،   47
13. 

م(، البحث العلمي، المكتب الجامعي 2020هـ 1441شفيق، محمد )حي  48
 .، بتصرف86م، ص 1988الحديث، االسكندرية، دون طبعة، 

راحل انظر: محمد عبيدات وآخرون، منهجية البحث العلمي: القواعد و الم  49
 .35، ص 1999والتطبيقات، دار وائل للطباعة والنشر، عمان األردن، 



38 
 

لمعرفة الحقيقة، يمكننا القول بأن الدعاة محتاجون لمعرفة حقيقة وبنية 

ومكونات المناهج من جهة، كما أنهم معنيون باالستفادة من تلك المناهج 

بالعمل الدعوي المعقد والمتشابك من جهة ثانية. أثناء اضطالعهم 

ونتساءل هنا عن عالقة المسلمين بعالم المناهج؟ ومدى معرفتهم به؟ 

 ومتى بدأوا استخدامه؟  
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 المطلب الثاني

 بعلم المناهج عالقة المسلمين

تعاني أمة اإلسالم اليوم من مشكلة التخلف والفساد والسكون 

تتحرج بشدة من معضلة اللحاق بالركب العالمي والكمون الحضاري، كما 

المتفوق، الذي انطلق يُبدع ُويوقع ويكدس في عالم األشياء والموجودات 

والمتاع واألشخاص.. ذاهال عن روح التغيير والنهضة الحقيقية، وروح 

القوة والتجديد السوية المطلوبة منه روحيا وعقليا وحضاريا، لضمان 

نسانية جمعاء.. وقد استطاع العقل المادي مستقبل مهتٍد وراشد لإل

التكديسي خالل القرون االستعمارية الثالثة الماضية من هيمنته الطاغية 

على مجموع الطاقات والموارد البشرية العالمية، بناء منظومة مدنية 

وحضارية شيئية تعتمد التكديس والتفوق في تلك العوالم فقط، ُمفضيا مع 

عشرين على تقرير واعتماد معاييره المادية مطلع القرن الواحد وال

والشيئية في توجيه وحكم سائر شؤون المجتمعات اإلنسانية، بحيث صار 

من العسير على العقل المسلم والوجدان المؤمن أن يتلمس الطريق 

الصحيح للتغيير الراشد بمعزل عن الهدي الرباني والنبوي ممثال في 

الصحابة رضي هللا عنهم، وخيار )الكتاب والسنة(، وفهوم وعمل جيل 

ممارسات وتطبيقات وسبيل جيل التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم 

 الناس هذا.

وانطالقا من هذه المعضلة األخالقية والمسؤولية الدينية والرسالية 

التي يواجهها العالم اإلسالمي من جهة، ومن حالة التيه والضياع والعََمهِّ 

ادي التكديسي المهيمن من جهة ثانية، صار من التي آل إليها العقل الم

الالزم والحتم على العقل المسلم االستئناس واإلصغاء إلشعاعات التفكير 

السوي، النابع من روح ومعاني آي القرآن الكريم، التي حوت قواعد 
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وقوانين التوجيه الصحيح والسليم لمجموع اإلنسانية في سائر شؤون 

 بليا.حياتها الرشيدة آنيا ومستق

ولكي ينطلق العقل المسلم من إسار االرتهان لهيمنة الراهن 

المتغطرس عليه أن يترسم سبيل الحيارى المهتدين، الذين رسم هللا لنا 

صورتهم الجميلة البديعة في اآلي الكريم، وحدثنا عنهم وهم يبحثون عن 

اكتشاف أم الحقائق، وهي معرفة هللا سبحانه وتعالى، في زمن لم تكن 

تها مؤلفات وال كتب وال مكتبات وال مفكرين وال أنبياء.. فجالوا بعقولهم ثم

وبصائرهم وأرواحهم في الكون بحثا عن الحقيقية الكبرى، وهي معرفة 

هللا سبحانه وتعالى، وعلى رأسهم األنموذج اإلبراهيمي )نسبة إلى نبي 

. وهذا هللا إبراهيم عليه الصالة والسالم( الحاضر بقوة في اآلي الحكيم

هو السبيل الوحيد الذي ينأى بالعقل المسلم عن الضالل واالنحراف، ألنه 

بالتفكير والفهم السديد لمعاني القرآن لن يبعد العقل المسلم الراشد عن 

طريق الهداية وهو يتلمس روح النص القرآني للدخول في عين اإلجابة 

–دناها عن سؤال التغيير والنهضة الحضارية المنشودة، التي افتق

باتباعنا لليهود والنصارى والوثنيين الذين  -وافتقدها الغرب التائه قبلنا

نهانا هللا سبحانه وتعالى عن عدم اتباعهم في العديد من المواضع من 

 اآلي الحكيم.. 

 األنموذج اإلبراهيمي: -الفرع األول - 1

َح األنموذج اإلبراهيمي السوي علّنا نستنبط منه س بل ولنا أن نَُشّرِّ

وكيفيات وصيغ السؤال الصحيح عن منهج التغيير القويم والسوي، الذي 

األمة المسلمة أسبق األمم مارسه بالبحث عن ربه ومعبوده الحقيقي. ألن 

في التعرف على علم المناهج والسيما التجريبية منها، فقد حوى القرآن 

دنا الكريم الكثير من التحليالت المنهجية البحتة، ولعل في رحلة سي

إبراهيم عليه الصالة والسالم في البحث عن إلهه الحقيقي ما يجعلنا 

نتوسم كيفية تطبيقه للمنهج التجريبي بكامل جزئياته، بدًء من مالحظة 

المالحظات العلمية والمنهجية والبحثية المقصودة وليست العرضية 
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والسطحية العابرة، ثم مرحلة فرض الفرضيات، وطرح التساؤالت عن 

يات وتقديم االختبارات الجزئية واالبتدائية عليها، وعرض الفرض

اإلشكاالت فتتبع الجزئيات باالستقراء والتجريب والبرهنة المنطقية 

الواعية، ثم تجميع اإلجابات والخالصات الجزئية الصحيحة والخاطئة، 

وفرزها واستبعاد الفاسدة منها، للوصول إلى النتيجة النهائية، كقانون 

 للمسألة. جامع ضابط 

وقد أخذ الغرب عن المسلمين أبجديات المنهج التجريبي، وها هو 

نص قرآني كاشف لحقيقة السبق في تناول المسألة وقد جاء في قوله 

َن  تعالى: يَم َملَُكوَت السََّماَواتِّ َواأْلَْرضِّ َولِّيَُكوَن مِّ ي إِّْبَراهِّ لَِّك نُرِّ
]َوَكذََٰ

ا أَفََل قَاَل ) 75اْلُموقِّنِّيَن ) ذَا َربِّّي ۖ فَلَمَّ ا َجنَّ َعلَْيهِّ اللَّْيُل َرأَىَٰ َكْوَكبًا ۖ قَاَل َهَٰ فَلَمَّ

بُّ اآْلفِّلِّينَ  ا أَفََل قَاَل لَئِّن  (76) اَل أُحِّ ذَا َربِّّي ۖ فَلَمَّ ًغا قَاَل َهَٰ ا َرأَى اْلقََمَر بَازِّ فَلَمَّ

الِّّينَ  َن اْلقَْومِّ الضَّ نِّي َربِّّي أَلَُكونَنَّ مِّ َغةً  (77) لَّْم يَْهدِّ ا َرأَى الشَّْمَس بَازِّ فَلَمَّ

يٌء ّمِّ  ا أَفَلَْت قَاَل يَا قَْومِّ إِّنِّّي بَرِّ ذَا أَْكبَُر ۖ فَلَمَّ ذَا َربِّّي َهَٰ ُكونَ قَاَل َهَٰ ا تُْشرِّ  مَّ

ي فََطَر السََّماَواتِّ َواأْلَْرَض َحنِّيفًا ۖ َوَما أَنَ  (78) لَّذِّ َي لِّ ْهُت َوْجهِّ َن إِّنِّّي َوجَّ ا مِّ

ينَ  كِّ  [.(79) اْلُمْشرِّ

بتوفيق من -والمحلل لما قام به سيدنا إبراهيم عليه الصالة والسالم 

مؤشرات ومكونات وعناصر المنهج التجريبي بحذافيره وبخطواته  -هللا

نية كافية الستخراج القاعدة الكلية، الخمس الدقيقة، عبر مساحة زم

 وتمثلت في:

الخطوة األولى في المشاهدات والرؤى ووضع المالحظات  - 1

َن اْلُموقِّنِّيَن ] يَم َملَُكوَت السََّماَواتِّ َواأْلَْرضِّ َولِّيَُكوَن مِّ ي إِّْبَراهِّ لَِّك نُرِّ
َوَكذََٰ

(75(  .] 

ا َجنَّ َعلَْيهِّ اللَّْيُل َرأَىَٰ َكْوَكبًا ۖ قَاَل  ]ثم بدأ يفرض الفرضيات  - 2 فَلَمَّ

بُّ اآْلفِّلِّينَ  ا أَفََل قَاَل اَل أُحِّ ذَا َربِّّي ۖ فَلَمَّ  [.  (76) َهَٰ

ثم قام بعملية اإلجابات التقريبية على الفروض والمالحظات  - 3

ا أَفََل قَالَ لَئِّن لَّْم يَْهدِّ المطروحة ] ذَا َربِّّي ۖ فَلَمَّ ًغا قَاَل َهَٰ ا َرأَى اْلقََمَر بَازِّ نِّي فَلَمَّ
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الِّّينَ  َن اْلقَْومِّ الضَّ  [.(77) َربِّّي أَلَُكونَنَّ مِّ

ثم قام بعملية االستقراء عبر تجميع المالحظات على ضوابط  - 4

ا َجنَّ َعلَْيهِّ اللَّْيُل َرأَىَٰ َكْوَكبًا ۖ قَا ا َرأَى الجزئيات ]فَلَمَّ ذَا َربِّّي [، ]فَلَمَّ َل َهَٰ

َغةً[.  ا َرأَى الشَّْمَس بَازِّ َغةً فَلَمَّ ا َرأَى الشَّْمَس بَازِّ ًغا[، ]فَلَمَّ  اْلقََمَر بَازِّ

ثم خرج بالنتيجة النهائية، الممثلة في قاعدة التوحيد الكبرى  - 5

لَّذِّي فََطَر السََّماَواتِّ َواأْلَْرَض َحنِّيفًا ۖ َوَما والمطلقة ] َي لِّ ْهُت َوْجهِّ إِّنِّّي َوجَّ

ينَ  كِّ َن اْلُمْشرِّ  [. (79) أَنَا مِّ

وسؤال التغيير الحقيقي ينطلق من التأكد من حقيقة وكنه المعبود  

الصحيح، فإذا عرفه الواحد منا انطلق للبحث عن تحقيق وجوده الرشيد 

والرسالي الذي ُوجد من أجله في هذه الحياة. ولسيدنا إبراهيم عليه 

الصالة والسالم الكثير من المواقف البحثية الصائبة في تحري الحقيقة، 

( عن نبيه 72..51أخبرنا المولى تبارك وتعالى في سورة األنبياء ) كما

إبراهيم عليه الصالة والسالم في حواره مع قومه بعد أن حطم أصنامهم، 

وبكَّتَُهم بالحوار المثمر والنافع، وبالتساؤالت العلمية والمنطقية 

 والمنهجية المقنعة )قال أفتعبدون من دون هللا ما ال ينفعكم شيئا وال

 (. 66يضركم أٍف لكم ولما تعبدون من دون هللا أفال تعقلون( )األنبياء: 

ولذلك فقد صنف القرآن الكريم األنموذج اإلبراهيمي في المرتبة 

األولى في البحث عن الحقيقية، وفي كيفيات طرح التساؤالت العلمية 

والمنهجية والمنطقية للبحث عن المعرفة والحقيقة. وجعل المدرسة 

اهيمية هي القدوة الواجب اقتفاء أثرها، فقال: )وجعلناهم أئمة اإلبر

يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصالة وإيتاء الزكاة 

 (.         72وكانوا لنا عابدين( )األنبياء: 

وقياسا على المنهج اإلبراهيمي القرآني السديد فعندما أسأل نفسي 

يعني ذلك أني أقوم بعملية التساؤل العلمي  سؤاال وأبدأه بصيغة )كيف؟(،

والمنهجي البحثي الُمفضي للبحث عن الحقيقة، وأني مارست حيثيات 

ومجريات الفعل العلمي الواعي الكبير في حياتي، وهو الذي يميزني عن 
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سائر المخلوقات والموجودات، وهو السؤال المركزي الذي انطلق منه 

لصالة والسالم سائال ربه في أعقد وأشكل وبه وإليه سيدنا إبراهيم عليه ا

وأغمض مسألة من مسائل الحياة، وهي اإلحياء واإلماتة، محتارا في 

كنهها الغامض، وباحثا عن التفسير الحقيقي لها، وذلك عندما أخبرنا 

المولى تبارك وتعالى عن نبيه إبراهيم عليه الصالة والسالم وهو يسأله 

في قائٍم إلى اليوم، قائال له: ))وإذ في أحرج وأغمض حياض علمي ومعر

قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن 

ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل 

منهن جزًءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن هللا عزيز حكيم(( 

 (. 259)البقرة:

شكالية البحثية الكبيرة في السياق القرآني وقد سبق طرح هذه اإل

من قبل سيدنا إبراهيم عليه الصالة والسالم مسألتان، األولى: تناولت 

بعض المفاهيم المنطقية الالزمة للعقل الواعي الفعال والشجاع والصادق 

جاج والمغالطة والبيان والتبكيت، في قوله تعالى: ))ألم  والجريء، كالحِّ

إبراهيم في ربه أن آتاه هللا الملك إذ قال إبراهيم ربي تر إلى الذي حاج 

الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن هللا يأتي بالشمس 

من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر وهللا ال يهدي القوم 

 (. 257الظالمين(( )البقرة:

ة أيضا، وقد أخبرنا والمسألة الثانية هي: مسألة لغز اإلحياء واإلمات

المولى تبارك وتعالى عن ذلك بقوله: ))أو كالذي مرَّ على قرية وهي 

خاوية على عروشها قال أنى يحي هذه هللا بعد موتها فأماته هللا مائة عام 

ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مائة عام 

لى حمارك ولنجعلك آية فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إ

للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال 

 (. 258أعلم أن هللا على كل شيء قدير(( )البقرة: 

إذن فالسؤال بأداة البحث )كيف؟( تعني البحث عن الحقيقة المطلقة 
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وليست النسبية القابلة لألخذ والرد، ومعرفة الصواب من الخطإ، 

خضاع المسألة المراد بحثها إلى وسيلة التجريب، وآلية التقريب وإ

واالختبار والتأكد والتقييم والتقويم، بهدف الوصول إلى النتيجة الحقيقية 

والصحيحة المطلوبة.  وهو ما سنعمق به طرحنا حول تساؤل مركزي 

مفاده ما ورد في قوله تعالى عن أداة التساؤل )كيف؟(: )وأصحاب مدين 

(، 42موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير( )األنبياء:  وُكذب

فكيف القرآنية هنا، أداة تصوير لمشاهد عاقبة مصارع األمم البائدة التي 

حقت عليها كلمته وعقابه سبحانه وتعالى، فضال عن ما خفي لكيف؟ من 

مشاهد وحقائق وصور فظيعة وراءها )كيف كان نكير(، تجعل العقل 

ال يهيم في الفضاء الفسيح باحثا عن بقية التفاصيل والمشاهد والخي

المختفية وراء قوله تعالى )فكيف كان نكير(، غير المقدرة أو المحصية، 

 )علم أن لن تحصوه(.

وانطالقا من تلك الحقائق القرآنية في عوالم التساؤالت المنطقية 

الكبيرة، في البحثية يجوز لنا بل الواجب علينا أن نسأل في الصغيرة و

الخاصة والعامة، في الذاتية والموضوعية، في شؤون الفرد والجماعة 

والكيان والبشرية، ونحوها بحثا عن الحقيقة، وهي األسئلة الواجب 

طرحها دوما عند كل مشروع أو خطوة حياتية: هل  أنا عندما أبدأ هذا 

ة المشروع على صواب أم على خطإ؟ هل ما سأقوم به جائز من الناحي

الشرعية أم مخالف؟ وغيرها من األسئلة القرآنية، التي تجعل عقل وروح 

ووجدان الفرد المسلم يقظةً وحيةً وواعية عن وفي ولكل خطوة يخطوها 

 في هذه الحياة.. 

ولو تعمق الفرد المسلم وسما بطموحه وتفكيره وتساءل عن واقع 

لكترونية ومستقبل اإلنسانية التائهة في ظل الهيمنة والغطرسة اإل

الطاغية قائال بينه وبين نفسه: هل يسير العالم المتمدن في عالم األشياء 

والشهوات اليوم نحو المستقبل الرشيد؟ وكيف يسير؟ وبَِّم يسير؟ وإلى 

أين يسير بالبشرية الالهثة خلف ضالله وتيهه؟ وغيرها من األسئلة 
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 الواجب طرحها الكتساب لحظات الوعي والفقه الرشيد.

سيجد األجوبة والحقيقة والطريق فيما رسمه وصوره  وحتما

وعرضه القرآن الكريم من خطوط وأمثال وحكم وقصص ومواعظ ومعالم 

وقواعد ضابطة.. وما رسمته السنة النبوية من مناهج ووسائل وآليات 

رشيدة.. وما ترجمته الحضارة العربية اإلسالمية عبر عطاءاتها 

األخالقية والقيمية والعمرانية  وتاريخها الناصع، وعبر نتاجاتها

والحضارية الرائدة.. وما تركه السلف والخلف الصالح من تفسيرات 

وقراءات وتحليالت ورؤى صائبة، في ثالثية حضارية هندسية غير 

مسبوقة في تاريخ البشرية لو أحسنا استثمارها واستغاللها وتوجيهها، 

ة التراث اإلسالمي فتتقاطع دائرة الوحي )الكتاب، السنة(، مع دائر

المتميز، مع دائرة االجتهاد والتجديد المعاصرة في أبدع صورة حضارية 

 هادية راشدة، لتصنع مدنية سائرة على هدى من هللا ورضوان.   

 مقومات التفكير الموضوعي في اإلسالم: -الفرع الثاني - 2

وبعد أن تبيّن لنا سبق المسلمين في مجال مناهج البحث العلمي 

فإننا نود هنا أن نقدم معالم التفكير الموضوعي والعلمي في اإلسالم، وقبل 

ـ ))العلم والفلسفة ليس كما يظن البعض  هذا وذاك نود إثبات هذه الحقيقة ف

وجهين لعملة واحدة، ألن العلم في حقيقته قياسي وموضوعي، أما 

لفلسفة فإنها ذاتية تُنسب ألصحابها، كما يُنسب الناس آلبائهم، فنقول: ا

فلسفة سقراط وأفالطون وهيجل، وال نستطيع أن نقول علم فالن وفالن 

وفالن. والتاريخ في حقيقته علم يتدثر بدثار الفلسفة، ويقترب منها يحن 

فته تُفلسف أحداث التاريخ، ولكن للبحث التاريخي في حقيقة األمر فلس

الخاصة به، والتي بموجبها يحرك التاريخ مفاصله ثانية، ويعود إلى 

الحياة جسدا من غير روح بعد أن عاش األحداث روحا مجردة عن الجسد. 

َن أحداث التاريخ، ونسب حوادثه،  ومع أن العرب بُعدون من أقدم من دوَّ

 وفّسر معالمه، وبرغم ما تزخر به المنطقة العربية من آثار حضارية

هامة، إالّ أن الدراسات التاريخية العربية لم تتجاوز تاريخ األفراد، وتلك 
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أزمة هذا التاريخ، وفيها مقتله الحقيقي. ومع أن أقدم الكتابات اإلنسانية 

قد نشأت في أحضان أمتنا العظيمة، إالّ أن الدراسات العلمية العربية لم 

 .  50العظيمة..((  تتجاوز التدوين دون الغوص في أعماق تلك الحضارات

خل وقد أوردنا هذه الرؤية العلمية والمنهجية درءاً للخلط والتدا

قة الحاصل اليوم بين العلم والفلسفة، والسيما في العلوم التي لها عال

بينهما، وهنا نذهب لنتساءل عن مقومات التفكير الموضوعي في 

 اإلسالم، فما هي هذه المقومات واألركان في اإلسالم؟

استخالص أركان التفكير الموضوعي في اإلسالم من خالل يمكن 

النتائج التي توصل إليها األستاذ الدكتور والباحث المتميز )فؤاد عبد 

، من خالل كتابه القيم 51م( 2020هـ 1441الرحمن محمد البنا حي 

 )التفكير الموضوعي في اإلسالم(، وهي:

ديسهم إلى التمحور حول األفكار والقيم ال األشخاص، وتق – 1

 مستوى األوثان واألصنام والرجال.

ه العدل واالعتدال والتوازن واالنسجام في حالتي الحب والكر – 2

 واالتفاق واالختالف.

ن عدم احتكار الحقيقة واالدعاء بفردانية ملكيتها، ونفيها ع – 3

 اآلخر مهما كان.

 اعتقاد واتقان وممارسة آداب االختالف مع الذات واآلخر. – 4

 اعتقاد واتقان فقه االعتذار والتأسف.  – 5

تشجيع مبدأ االعتراف بمحدودية االطالع والثقافة والجهل  – 6

 بالكثير من الحقائق والمعارف.

                                                             
مة: سيف المري، الحضارات األولى األصول واألساطير، غلين دانيال، ترج 50

أوت  ، أغسطس27سعيد الغانمي، دار الصدى، دبي، الطبعة األولى، كتاب رقم 
 . 5و  4م، ص 2009

عي م(، التفكير الموضو2020هـ 1441البنا، فؤاد عبد الرحمن محمد )حي  51
ة األولى، ، السنة الثالثون، الطبع137في اإلسالم، كتاب األمة، قطر، كتاب رقم

 ، بتصرف. 210..  207هـ، ص 1341جمادى األولى 
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 اإلحساس بالمسؤولية الفردية ونقد الذات ولمها. – 7

 احترام التخصصات واالستفادة من خبرات اآلخرين. – 8

 تعميم.النسبية ال المطلقية، وعدم ال – 9

 تقديس ثقافة )وهللا أعلى وأعلم(. -10

وهو من أولى المبادئ الواجب على المثقف المسلم العمل بها 

والتحلي بها في سائر أبحاثه ودراساته ومؤلفاته وكتبه، بل حتى في 

 عملية تحصيل معارفه.

 النتيجة: 

 ماذا سيقول الغرب عن المنهج العلمي في اإلسالم؟

يضيفه أو يقوله أو يدعي إبداعه واختراع إذن لن يجد الغرب ما 

عن المنهج العلمي بعد هذه اإلطالالت العلمية والمنهجية القرآنية 

لنفسه منذ قرون عديدة  -هذا الغرب االستعماري–السريعة، بعد أن ادعى 

أنه هو صاحب الشك والمنهج )الديكارتي( والمنهج العلمي لـ)فرنسيس 

ت عنصرية واستعمارية تنطلق من الرؤية بيكون(.. بل إنها مجرد افتراءا

العنصرية والعقيدة الشوفينية االستكبارية التي ُجبل عليها العقل 

المسيحي واليهودي والوثني، الذي يُنكر أي شيء جميل للمسلمين أو 

لعقيدتهم. ونتساءل هنا: هل يمكن االستفادة من مناهج البحث العلمي 

يمكننا اعتبارها مناهج صالحة وهل  المختلفة في الدعوة اإلسالمية؟

للعمل الدعوي؟ وكيف سنستفيد من المناهج الوصفية والتوثيقية 

والتحليلية واالستنباطية في الدعوة؟ وكيف سنستفيد من مناهج البحث 

الميداني وقياس األثر في الدعوة اإلسالمية؟ وكيف نستفيد من الفتوحات 

وغيرها من األسئلة العلمية اإللكترونية العولمية االتصالية في الدعوة؟ 

والمنهجية التي ستتبين لنا عندما نستعرض لمحات تعريفية وتوضيحية 

عن تلك المناهج في المبحث الثاني، وكيفيات االستفادة منها في بناء 

 خطاب ديني ودعوي قوي وعميق وهادف ومؤثر أيضا.
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وبعد أن حررنا المفاهيم والمصطلحات واتضحت لنا الصورة 

لمفاهيمه ومصطلحاته األساسية، ننطلق مباشر إلى المبحث  الحقيقية

الثاني الذي سنعالج فيه المدخل المنهجي لتفسير القرآن الكريم، وكيف 

سنقرأه قراءة عصرية متحررة من كل قيود المفسرين، عدا التمكن 

اللغوي من لغة العرب الجاهليين الذين نزل بلسانهم القرآن، وأسباب 

محيطة بنزول النص، وأحداث السيرة النبوية النزول والظروف ال

 المطهرة.
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 المبحث الثاني

 مدخل منهجي لتفسير وقراءة القرآن قراءة عصرية

 

تعرو الدارس أو الباحث أو الطالب المبتدأ في العلوم اإلسالمية جملة 

من العقبات والمطبات والدرجات والتحديات اللغوية والمعرفية والفكرية 

ة والبحثية المكتبية والنفسية عندما يُطلب منه الرجوع والعلمية والمنهجي

الدينية أو غيرها من المسائل واإلشكاالت -في مسألة من المسائل العلمية 

إلى كتب التفاسير، فيذهب فرحا مستبشرا مسرورا في بداية  -الحياتية

مساره التربوي إلى رفوف كتب التفسير ومدارسها المتنوعة: )تفسير 

، الفقهي، العقدي، اللغوي والبالغي، اإلعجازي، الحركي، األثر، النظر

العلمي، االجتماعي، الموضوعي، مفردات وغريب القرآن، مشكل 

القرآن، متشابه القرآن، رسم المصاحف، فضائل القرآن، الوقف 

واالبتداء، الناسخ والمنسوخ، أسباب النزول، ألفاظ القرآن، إعراب 

مبهمات القرآن، علم القراءات، النكت القرآن، علوم القرآن والتفسير، 

 . 52واإلعجاز..( بمدارسها واتجاهاتها المتباينة.. 

وسرعان ما يُصاب بالدهشة والذهول من رؤية ما يجده  مكدسا 

عاً عن علوم القرآن من جهة، ومن غزارة المصنفات  ومنوعا وُمفَرَّ

أربعين مجلدا والكتب والمجلدات التي تفوق في بعض األحيان ثالثين أو 

لكل تفسير كروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 

هـ، ومفاتيح وأسرار الغيب المسمى 1255لمحمود شكري األلوسي ت 

                                                             
م(،  وآخرون، منهج البحث في 2020هـ 1441انظر: عيساوي، أحمد )حي  52

م، 2016هـ 1437العلوم اإلسالمية، دار الكتاب الحديث، القاهرة، الطبعة األولى، 
 .239.. 137 تفسير، صبحث وزناجي، نادية، منهجية البحث في علم ال
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هـ، أو التفسير العلمي لطنطاوي 666بالتفسير الكبير للفخر الرازي ت 

جوهري، أو التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور ت 

هـ المعروف جامع البيان عن 310هـ، أو تفسير اإلمام الطبري ت 1397

هـ الجامع ألحكام القرآن 671تأويل آي القرآن، أو تفسير القرطبي ت 

 م أو...2016العظيم، أو التفسير المنير للراحل الشيخ وهبة الزحيلي ت 

53. 

 وعندما يقف مشدوها ضئيال أمام تلك الرفوف العامرة بالتفاسير،

اآلالف من المشاعر واألحاسيس والخياالت.. والتي هي في تنتابه 

حقيقتها: سُُجٌف وطبقات وتراكمات معرفية متنوعة حامت وأحاطت 

حمه وأثقلت كاهل اآلي الكريم، ومن هنا تعتريه حيرة ال مثيل لها، وتزا

ئلة الكثير من االنفعاالت النفسية المتباينة، وتطارده الكثير من األس

 ربكة والُمحيَِّّرةِّ .. لعل أولها التساؤل اآلتي:والتساؤالت المُ 

لماذا تضخم القرآن بهذا الشكل حتى صار يقارب عشرات  – 1

اآلالف من الصفحات بعد أن كان يقارب ستة آالف وأقل من بضع مئة 

 آية، أو خمسمائة إلى ستمائة صفحة فقط؟ 

تها ئيلماذا فهم األوائل اآلية وقد نزلت عليهم بسليقتها وتلقا – 2

وسهولتها وبساطتها، ولم يكونوا يحتاجون إلى هذا الحشد الهائل من 

 الشروحات والتوضيحات والتراكمات واألدلة؟

ول لماذا هذه الطبقات الكثيفة المحيطة بالنص الكريم التي تح – 3

 بيني وبينه؟

هض لماذا ال يوجد تفسير سهل ميسر أمرُّ من خالله للمعنى ألن – 4

 ثرتها؟به وبأمتي من ع

لماذا تعمل كل هذه السُجف المحيطة بالقرآن على تحويل  – 5

بوصلتي واتجاهي منذ البداية وصرف نظري عن روح النص ومقصود 

                                                             
بحث في لمزيد من التوسع انظر: المرجع السابق، وزناجي، نادية، منهجية ال 53

 .239.. 137 علم التفسير، ص
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 الشارع العملي؟

وغيرها من التساؤالت المشروعة والمنطقية التي يطرحها أي 

طالب علم شرعي، أما الذي ال يدرس العلوم الشرعية فهو ال يقرب 

رآن إالّ لضرورة بحثية وعلمية ملحٍة جدا، فيما تبقى سائر تفاسير الق

 األمة في معزل عن هذه األطنان من الكتب والمصنفات.

وإذا فكرنا للحظة واحدة فقط في سبب نزول القرآن الكريم على 

الناس إلى اليوم، لعلمنا أنه نزل لسبب هدايتهم لإلسالم واتباع الدين الذي 

صينهم من اإللحاد والكفر والفسوق والعصيان اختاره هللا للبشرية، وتح

 واالنحراف عن طريق هللا.

وإذا فكرنا أيضا للحظة واحدة فقط في سبب توفية رسول هللا محمد 

صلى هللا عليه وسلم مهمته وأدائها رسالة هللا تامة كاملة وعلى أحسن 

وأكمل وجه في سبيل نشر هذا الدين، وتعليم الناس السنة النبوية 

ة المتممة والمكملة والشارحة والمبينة والمفصلة والناسخة المطهر

والمثبتة.. لما جاء في القرآن، لعلمنا دونما جهد أو عناء، أنها لهدي 

الناس إلى طريق ربهم الذي اختار لهم محمد صلى هللا عليه وسلم 

 لتعليمهم عبر المحجة البيضاء، التي يتساوى سوادها وبياضها معا.

ى حقيقة مفادها التساؤل اآلتي: فلماذا إذن كل ويخلص الدارس إل

هذه األحمال واألوزار المحيطة باآلي الكريم؟ والتي تفرض على صاحبها 

أن ينداح فيها ويتبعها ويطيعها، ليفهم مراد الشارح لمقصود  -بداءةً –

الشارع. وبالتالي يضيع زمن طويل، وجهد كبير في التعلم للوصول إلى 

 ومات وشروحات الشارح والشراح.مقصود الشارع عبر فه

كما يتساءل أيضا عن سبب عدم اتخاذنا الطريق نفسه الذي كان 

 سببا لفهم الوحي مباشرة أيام نزوله حيا طازجا بين العرب؟

ولماذا ال نوفر األسباب نفسها لصناعة محضنين ووعائين )عقل 

صاف، وقلب سليم( سويين وقادرين على تقبل اآلي الكريم بشكل سوي 

وسليم وصحيح، ليصير اآلي الكريم بفضلهما وسيلة نهضة وإقالع 
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 وتحليق في عوالم الرضى الرباني الدنيوي واألخروي؟

ومن هنا يجد نفسه أنه يستذكر كيف كان العربي تتنزل عليه اآليات 

فيفهمها على وجهها الصحيح، وما قصة تلك العجوز األعرابية التي كانت 

لسرقة فصححت البنها بسليقتها العربية فقالت تسمع تالوة ابنها عن آية ا

 له يا بني: )عز فحكم(، الكما كنت تتلو )عز فغفر وسامح(.

فالمحضن األول هو لسان وعقل سليم صاف، والثاني وجدان مهيأ 

لتقبل أو لرفض الطلب، وجدان مهيأ للنهضة واإلقالع، أو وجدان ران 

ومنسيات ومسليات عن عليه تراكمات السنون، وما أكثرها من ملهيات 

 مسؤولية النهضة.

فهل تهيأت لطلبتنا ولمدارسنا ولمعلمينا هذه الرؤية السوية 

 -التائهة العطشى بسراب وقيعة الضالل-والمباشرة لإلقالع باألمة 

بالقرآن؟ أم أنها مازالت في أطوار حفظه وترتيله ورسمه والتغني به 

مهرجانات القرآنية، وزخرفة الجدران والعمران بنقوشه، وتنظيم ال

 ورصد الجوائز لعنصره البشري؟

إن بعض المدارس الدينية والهيئات العلمية والدينية الشامية التي 

انتسبت إليها في سبعينيات القرن الماضي كانت تعتمد تدريس اللغة 

وتحفيظ الشعر واللغة واألمثال والحكم مدة من الزمن قبل ولوج اآلي 

يعة اإلسالمية. وهو األمر نفسه الذي اعتمده الكريم، وقبل تدريس الشر

م( في الجزائر عندما 1940العالمة المجدد )عبد الحميد بن باديس ت 

طبعا غير مهمل تدريس –تصدى لتدريس اللغة العربية الجميلة أوال 

ليضمن تحضير المحضن الصافي والسليم األول  -مبادئ اإلسالم األولية

 اشر.وهو )العقل، اللسان( بأسلوب مب

وهو المنهج ذاته الذي تتبعه المدرسة الشامية إْذ يُطلب من طلبة 

العلم الشرعي في بداية عهدهم الطلبي أن يحفظوا دواوين شعرية بعينها 

هـ وديوان الحماسة ألبي تمام وبائيته 354كديوان أبي الطيب المتنبي ت 

ل الشهيرة وللبحتري وسينيته الخالدة، وشعر النقائض لجرير واألخط
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والفرزدق، ثم النزول إلى شعر المواجهة اإلسالمية بين شعراء الرسول 

صلى هللا عليه وسلم )عبد هللا بن أبي رواح، وكعب بن مالك، وحسان بن 

ثابت( وشعراء قريش ) عبد هللا بن الزبعرى، وأبو عزة الجمحي، وضرار 

 بن الحارث، والحارث بن هشام(، وشعراء القبائل كالحطيئة والسموأل

والزبرقان بن بدر .. ونحوهم، ثم النزول لحفظ المعلقات.. التي يجدون 

فيها لذة ال مثيل لها، وعندما يشعر الطالب بالملل والسآمة طيلة شهرين 

من الحفظ يذكرونهم بالمقولة الشهيرة: )إن العربية بريد القرآن والشرع، 

وبه فمن استوى على سوقه فيها قارب الفهم األولي للقرآن، ومنه 

 سينطلق نحوه فهما ومنهجا، إلحياء أمته(.

وأثناء صناعة المحضن اللغوي والعقلي السليم األول، سيعيش 

حالة من الحيرة، ترتفع به لمساوقة ومكاشفة معاني واضطراب وتزلزل 

الجاهليين ولداتهم حيال الفوضى واالضطراب النفسي والروحي واختالل 

فتتحرك فيه بشكل تلقائي مكامن الشوق الفطرة التي كانوا يعانونها،  

لتهيئة تساؤالت الحيرة والطمأنينة في المحضن الثاني )القلب والوجدان 

 المهيأ( لتقبل أو رفض مقصود الشارع الحكيم.

وخالصة القول في المسألة، أن: مكتبة علوم القرآن والسنة النبوية 

الكريم وبالحكم  أيضا زاخرتان وعامرتان بما هو زيادة في اإلحاطة بالنص

النبوي الشريف. والمشكلة ليس في هذا الزخم الذي يعكس مدى اهتمام 

علماء األمة بخدمة القرآن الكريم والسنة النبوية، وهذا جهد يشكرون 

عليه، فكما خَدَمنا القرآن والسنة ونهضنا بهما، فالواجب أيضا أن 

ننهض بهما نخدمهما بما توافر لدينا من معارف وأدوات لنخدمهما، ول

ثانية، أو لينهض بهما الجيل الذي يأتي من بعدنا، وهكذا عملية تواصل 

األجيال مع الكتاب والسنة، ولكن بالطريقة المناسبة والمساعدة له، دون 

 اإلخالل بسياقات ومقاصد الشارع الحكيم من النص الكريم.

وإذا أردت نشدان تفسير أي آية أو شرح أي حديث نبوي شريف، 

أنه دونك وإياها الصفحات الطوال الموروثة عن عصور القوة  لتجّدن
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والتأسيس والتنظير من القرون الهجرية األربعة األولى، ومن فوقها 

أيضا تراكمات وشروحات بيئات وظروف وانحناءات وتجييرات عصور 

التقليد والجمود والضعف والتخلف، وعصر المنظومات العروضية.. وأنه 

البسيط األبيات الشعرية والمرويات اللغوية دونك ومعناها السهل 

والشواهد الشعرية من القرون الهجرية األربعة األولى، بحدود أهل 

الحضر في القرن الثالث وأهل المدر في القرن الرابع، والوجوه النحوية 

القاعدية والشاذة، فضال عن أقاويل وآراء شيوخ المذهب والفرقة، فضال 

قوال األخرى، تحت عبارات ومفردات الردود عن الردود واالفحامات لأل

 والجدال..

ويصير بيننا وبين فهم روح الشارع من النص هذه السجف 

بأنواعها الغث والسمين، وهو ما يعطل حركة الفهم السوي لروح النهضة 

 المبثوثة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة.

ق من نفسية ووجدان وإذا لم نضع في حسباننا أن كل تفسير ينطل

ورؤية وعقل وبيئة وظروف عصره وصاحبه، فمن كان همه من 

المفسرين االستدراك على األقدمين والتعقيب عليهم لغويا وبالغيا، 

استحال تفسيره إلى ديوان لغة ومعجم للنحو والصرف والغريب 

واإلعراب، كما حصل لتفسير التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن 

لى قدره وجالله وقيمة نفعه، حينما وضع نصب عينيه )عبد عاشور ع

القاهر الجرجاني( وكتابيه الشهيرين )دالئل اإلعجاز( و )أسرار البالغة(، 

 و)محمد بن عمر جار هللا الزمخشري( وتفسيره )الكشاف(.

وثمة من كانت همته إثبات عقيدته أو مذهبه وقواعده الفقهية 

ه تركيع اآلي وتسخير اآلي لخدمة وأصوله ومنطلقاته، فجعل كل هم

غاياته ومقاصده المذهبية والفَِّرقية الخفية، التي يراها أصح وأفضل 

وأصوب الرؤى، فيصبح اآلي الكريم خادما ال مخدوما، ووسيلة ال غاية 

ومقصدا، يُساق تارة يسرة وتارة يسير ذات اليمين، حسب رغبة وهوى 

وة الفرقية الخفية، كما حصل المفسر، المسكون بإكراهات المذهب والشه
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على سبيل المثال لتفسير الرازي العقدي، واالنتصار لعقيدة األشاعرة 

على غيرها.. أو كما حصل لتفسير القرطبي الفقهي، في االستدالل على 

عدد وكم ومدلول آيات األحكام، واالنتصار للمذهب المالكي والتعقيب على 

يا الهراسي الشافعي(.. والتعقيب )أحكام القرآن للجصاص الحنفي( و) الك

حتى على داخل المذهب والفرقة كاالستدراكات على )أحكام القرآن البن 

 هـ(.543عربي المالكي ت 

ا  ويصير البحث في تفاسير ومصنفات القرآن مسؤولية كبرى، وهمًّ

كبيرا للباحث عن معنى آية، أو حديث في كتب وشروح السيرة والحديث. 

ئر التفاسير األخرى الحركية والسياسية والعلمية واألمر صنوه في سا

واإلعجازية، ووصل األمر بها حتى إلى التفسيرات العلمية الحديثة. األمر 

الذي أدى إلى إعراض اآلالف من الطالب عن الغوص والبحث فيه، 

واالكتفاء بمدرسة أو باتجاه تفسيري واحد، دونما االستفادة من بقية 

 خرى لالعتبارات والموانع السابقة نفسها..الفتوحات التفسيرية األ

 والتساؤل االستراتيجي الكبير والُمحيّر اليوم ما هو؟

هل سننهض األمة بركام كبير من الكالم الذي يُثقل اآلي الكريم، 

ويشكل حاجزا غير طبيعي وال منطقي بينه وبين المرور إلى عالم 

 الطمأنينة والتسخير الرباني لإلنسان؟ 

يصير النص القرآني غرضا وعرضا لذاته ال لغيره،  حتى ليكاد

وهم في فوضى المصادر والمراجع وكثرة -ويذهل ويغفل المفسرون 

 عن روح النص، ومقصد النص، والهدف من النص. -الكالم

ولألسف الشديد أنه بعد أن جنى المفسرون الكثر على اآلي الحكيم 

بكثرة المنقوالت والمكتوبات الحائلة دون صفائه وروعته وجماله 

وسكينته ومتعة االطمئنان به والنهضة بتعاليمه.. جنوا أيضا على جيل 

من طلبة العلم الشرعي، المستنسخين بدقة متناهية من القرون الماضية، 

إن جالست شيخا أو منتسبا إلى علوم الشريعة، أو استمعت إليه حتى أنك 

وهو يخطب أو يدرس في جامع أو قناة دينية أو نحوها.. ال تجد منه 
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رائحة العصر والواقع ومشاكل الناس وواقعهم المحلي واإلقليمي 

والعالمي.. وال ترى منه غير حكايات ومصطلحات وكلمات أصولية أو 

مة بَْلهَ خاصة الناس، أو هي مْستَلَّةٌ من عبق التاريخ فقهية.. ال يفهمها عا

العربي اإلسالمي الجميل طيلة القرون الهجرية األربعة األولى، أو ملتقطة 

من تداعياته المفعمة بالهزيمة والضياع في أحضان السالجقة والبويهيين 

 والمغول والصليبيين والتتار واالستعمار الغربي.. 

غة بدًء من الجرجاني فابن طباطبا فالسكاكي حتى أن كل كتب البال

صاحب كتاب )مفتاح العلوم( وهو آخر ملخصات ومنقوالت ومكرورات 

البالغة العربية في القرن السادس، قرن الجمود والتكرار والحواشي 

والشروح على المتون والحواشي على الحواشي..  وصوال إلى كتاب 

)جواهر البالغة، وجواهر )السيد أحمد الهاشمي الجزائري السوري( 

األدب( يضعون هذه األبيات على أنها أفضل أبيات في البالغة العربية في 

بعض المفسرين، وهي كلها  -لألسف–المدح والوصف، ويستعين بها 

شيٌن وميٌن، وتصف إنسانا سخيا كريما على أهل بلدته فأحبوه وأطاعوه، 

باب المدينة ثمانية أيام فخاف الحاكم من أن ينافسه فقتله، ثم علقه على 

أسوة بما حصل لسيدنا عبد هللا بن الزبير رضي هللا عنه على يد الحجاج، 

والدود يأكل جثته المعلقة، وقالوا إنها أفضل أبيات قيلت في الوصف 

والمدح، وهي تتضمن الكثير من المخالفات الشرعية، التي نهى عنها 

 لبيتين:القرآن، ولألسف توضع لتفسيره، ومنها هذين ا

 علٌو في الحياة وفي المماتِّ *** بربك تلك إحدى المعجزاتِّ 

 مددَت إليهم يداك بالعطايا *** كما ُمدَّْت إليهم بالهباتِّ 

فالمسكين محسود حيا وميتا، ولكن ما حكم دفن الميتة، وقصة 

)فبعث هللا غرابا يبحث في األرض( الواردة في القرآن ذهلنا عنها، 

هذه المستالت وغيرها الكثير في الحضارة  وفسرنا القرآن بمثل

 اإلسالمية، كرمزية الرأس المقطوع والمعلق على أسوار المدينة.

فهل عجزنا عن النهوض بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة 
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نهضة حضارية نقلع بها نحو الذات العاجزة واآلخر الحائر؟ وهل عجزنا 

الفتوى الجماعية التي عن وضع تفسير جماعي نهضوي، على شاكلة 

تُعدها المجامع الفقهية، فلماذا نغار ونهبُّ للفتوى الجماعية في الفروع، 

 ونترك منبع ومصدر أصل األصول كٌل يفسره كما أراد؟ 

يكمن في سقوط عملية  -حسب رؤيتي المتواضعة–وأس المشكلة 

تحقيق المخطوطات برمتها وبمدارسها ورجالها ودورها ومؤسساتها 

 تها المتخصصة.. ووقوعها في المطبات التالية: وهيئا

الصراع المذهبي والفَِّرقي والفكري والفلسفي والمرجعي،  – 1

ةً عبر مشروطية وبوابة تراثه الُمحقق.  وصار كل يرى النهضة مارَّ

االنتصار للمذهب وابتغاء الغلبة وتحقيق الهيمنة الراهنية على  – 2

وف الكتب الُمحققة، سواء أكانت من المخاصم المذهبي بتكثير وتكثيف رف

 القرون الهجرية األولى أو من بعدها.

الوقوع في حالة الالتوازن في عملية تقييم وتقديم الحقب  – 3

التراثية، بحيث تترك عملية تحقيق تراث وكنوز القرون الهجرية األولى 

 لحساب القرون الالحقة والمتعثرة التي جاءت بعدها.

ة االبتعاد عن تراث وعطاء قرون الخيرية عدم تقدير خطور – 4

األولى، التي كانت تحمل كل مظاهر وأسباب ودوافع النهضة األصيلة 

والحقيقية، المستنبطة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية المطهرة 

ومن عمل الصحابة رضوان هللا تعالى عليهم أجمعين، ومن التابعين 

ن أجمعت األمة اإلسالمية على صفاء وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، مم

 مشربهم ومأخذهم ومصرفهم أيضا..

عدم تقدير خطورة استنساخ جراثيم وفيروسات وأمراض  – 5

قرون التخلف، بطباعة تراث ومخلفات عصور الضعف والجمود والتقليد 

والتكرار.. مصنفات الشروح وشرح الشرح والحاشية على المتن 

 حاشية على ذيل الحاشية.. والحاشية على شرح الشرح وال

عدم إدراك خطورة اإلعراض عن استخالص النافع والمفيد من  – 6
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تراث محطات العصور اإلسالمية المتأخرة، كتراث العز بن عبد السالم 

وابن دقيق العيد والشاطبي وابن خلدون.. وخلطها بغيرها ممن تحمل 

 فيروسات وأمراض عصور الضعف والتخلف.

اخ عصر المنظومات والقصائد النظمية العلمية خطورة استنس – 7

الطوال الموروثة عن عصور االجترار والتكرار..، فهي من ميزة وعالمة 

ما بعد القرون األربعة أو الخمسة الهجرية األولى. وبها نستنسخ اليوم 

جيال من الطلبة المتمدرسين في العلوم الشرعية وكأنهم مستلين من تلك 

ا السلبية واإليجابية طبعا إن ُوجدت. وتكمن القرون بكل مواصفاته

خطورتها في خلق حواجز كبيرة بين العالم والفقيه والشيخ وجمهور 

 القرن الواحد والعشرين الفاقد والجاهل بتلك األدبيات.

إن غيرنا نهض وتفوق في شؤون األرض والمادة والجسد والمتعة، 

مئات المرات بالتمعن  وسخر كل شيء، وقد أُمرنا نحن من قبله في القرآن

في آيات التسخير،  حتى ذهب  المفكر الياباني األمريكي )ميتشو كاكو( 

( عالما من مختلف أنحاء العالم إلى القول في 26رفقة ستة وعشرين )

كتابهم الجماعي في سلسلة عالم المعرفة بالكويت )رؤى مستقبلية(: )).. 

كتشافات، ودخلنا في مرحلة إننا قد خرجنا من مرحلة العلم والمعرفة واال

 تسخير كل شيء في البر والبحر والجو..((. 

فهل ينهض غيرنا بالعقل والحواس والمادة فقط؟ ونعجز نحن عن 

النهضة والقرآن بين أيدينا؟ إننا ال يمكن أن ننهض البتة، إالّ إذا انبرينا 

إلى وضع تفسير جماعي ونهضوي للقرآن الكريم وللسنة النبوية 

 ، وللصالح والمفيد من التراث. المطهرة

وهو ما نحاول التعرض إليه في هذا الكتاب، من خالل تناولنا للبعد 

 االجتماعي بكل تفاصيله وأبعاده في القرآن الكريم. 

وقبل االنتقال للفصل الثاني نعود فذكر بمنهجنا ومقصدنا ومرادنا 

حو من دراسة القرآن دراسة اجتماعية، ومن تفسيره على هذا الن

بعد –االجتماعي المقصود، فالتفسير والبيان الذي نقصده من كتابنا هذا 
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هو: البحث في وعن الحركة  -أخذنا بمكونات ومبادئ علم التفسير

االجتماعية في القرآن الكريم، وذلك برصد الظاهرة االجتماعية فيه، 

والتعرف على أصول ومكونات النظام االجتماعي فيه، والتعرف والتقرب 

الفرد السوي والمنحرف والضال، واستبصار حقيقة الجماعة المتزنة من 

والسوية واآلبقة عن منهج ربها وفطرتها النقية، ورصد أسس ومكونات 

 وطبيعة شبكة العالقات االجتماعية والنفسية.

هو: مجرد قراءة اجتماعية، بَْلهَ  -ببساطة ووضوح–فهذا التفسير 

ي القرآن الكريم، وتمييز صحيحها تصوير لمشاهد الحياة االجتماعية ف

من سقيمها، ومعرفة حقيقة الظاهرة االجتماعية، ومعادلة الفرد 

 والجماعة، ومعرفة أصول النظام االجتماعي في القرآن الكريم. 
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 الفصل الثاني

 القرآن وقضايا اإلنسان

 تمهيد:

بنورانية قيمه إنني كلما قرأت وتدبرت كتاب هللا تعالى، وكلما تظللت 

ومعانيه ومبادئه السامية، وكلما توسمت ُمخبتا لمعانيه النبيلة بدقة، 

وتفرست في أعماقه الفاضلة بروية، ورنوُت بخاطري وأنسُت بمشاعري 

وضميري في قيمه ومثله العال.. إالّ ورأيت نفسي عبر مرآة تعاليمه 

يكاد يكون وتوجيهاته السوية، وأبصرت اإلنسان حاضرا فيه بقوة، بل ل

اإلنسان الفرد واإلنسان الجماعة والمجتمع هو مبتدؤه ومنطلقه وغايته 

 وهدفه ومنتهاه.

وإنني كلما تفحصُت تعاليمه وتوجيهاته وقصصه ومواعظه وأمثاله 

وتشريعاته وبشاراته ونذارته.. إالّ ووجدُت أن هدفها األول واألخير هو: 

تزكية النفس وتجميلها وتزيينها بأبهى حلة وأجمل مضمون، وتنمية 

عقلها وقلبها ونفسها ووجدانها، وتكميل وضبط ورفع مستوى ومقدار 

تها ومعامالتها االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية شبكة عالقا

واألدبية.. بما يضمن للفرد والجماعة الحياة السوية والكريمة، وما يحفظ 

لها بقاءها واستمرارها السوي والمتزن، الذي يحقق لها السعادة والرقي 

 ورضوان هللا تعالى. 

ل تلقائي وكان أول تساؤل تبادر مسرعا وقفز إلى ذهني بشك

 ومباشر عندما قرأت عنوان الكتاب )المجتمع اإلنساني في القرآن( هو: 

والمجتمع هما الموضوع المركزي والرئيس  -اإلنسان–هل الفرد 

في القرآن الكريم؟ ومنه وعنه تتفرع الكثير من التساؤالت المهمة في 

 بحثنا، ولعل أهمها:
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له منهج هل للقرآن غرض اجتماعي واضح ومقصود، وهل  – 1

 مضبوط لالجتماع البشري؟

هل للقرآن خطة طريق واضحة لضمان صيرورة االجتماع  – 2

 البشري السوية؟

هل تناول القرآن ما يعتري اإلنسان من حاالت وجدانية وروحية  - 3

 ونفسية وانفعالية؟

هل تعرض القرآن لما يدور بخلد وعقل اإلنسان من أفكار  – 4

 ورؤى وتصورات وتخيالت؟

هل المس القرآن بعمق كيفيات وأشكال وأنماط السلوك  – 5

 اإلنساني المرغوب والمرفوض؟

هل رسم القرآن ونظََّم حدود وأطر وشكل العالقة بين أركان  – 6

الموجودات الكونية: )اإلنسان، الجماعة، المجتمع، األمم، الكون، الحياة، 

 النظام، الطبيعة..(؟ 

لعالقة بين اإلنسان والجماد هل أسس القرآن لطبيعة وشكل ا – 7

؟  والنبات والحيوان وسائر المسََّخراتِّ

هل اكتفى القرآن بتزكية الروح والقلب والنفس والعقل  – 8

والسلوك فقط، أم أنه رسم قواعد وأسس الحياة االجتماعية واالقتصادية 

 والسياسية السوية؟

ها وغيرها من األسئلة الكثيرة والمتعددة والمتنوعة التي يثير

طبيعة المجال البحثي اآلفاقي الذي نحن بصدد تناوله بالبحث والعرض 

 والتحليل.

وحتى ال نذهب بعيدا عن احتياجات الواقع،  وننأى هناك عن 

متطلبات العصر، ونشطَّ فطرة عن أسس وضرورات ومتطلبات النهوض 

الحضاري المطلوب.. فإننا نحاول القيام بعملية استقراء سريعة ومكثفة 

يقة لآلي الحكيم، لنرى موقع اإلنسان والجماعة والمجتمع الحقيقي وعم

 والمرسوم حضاريا من لدن رب العزة.
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 اإلنسان والمجتمع موضوع القرآن وغايته:

من خالل استقرائنا لآلي الحكيم أمكننا تسجيل جملة من المالحظات 

 التي تعّرض لها القرآن الكريم حيال الفرد والمجتمع، لعل أهمها:

تناول القرآن الكريم كل ما يعتري اإلنسان من حاالت نفسية  – 1

ووجدانية وروحية وعقلية وسلوكية تصاحب اإلنسان والجماعة في حالة 

كفره وشركه وإلحاده وإنكاره.. لوجود هللا وسائر صفاته وقدراته سبحانه 

 وتعالى.

تناول القرآن الكريم كل ما يختلج ويدور في أعماق اإلنسان  – 2

والتي تصاحبه وترافقه في حالة  -العقلية والنفسية–جماعة والمجتمع وال

دخوله عالم اإلسالم ورجوعه نحو فطرته التي فطره هللا عليها، وتنعمه 

 في عوالم اإليمان، وتذوقه لحالوته المتميزة. 

تناول القرآن الكريم حواس اإلنسان المميزة عن سائر حواس  – 3

خرى، تناول العقل ومشتقاته، وعرضه وقدرات ومواهب المخلوقات األ

في آالف اآليات، كما تعرض للقلب فجعله محور النجاح والفشل، والفوز 

والنجاة والردى، وتناول الفكر والتوسم والنظر واإلخبات واإلبسال.. 

 وهي محور العالقة بين هللا وخالقه.

تناول القرآن الكريم أسس ومبادئ وطبيعة ونوعية وشكل  – 4

لعالقة بين الفرد ونفسه، وبين الفرد وغيره، فردا كان أم جماعة ونمط ا

أم مجتمعا. وما له عالقة بتزكية النفس، وتنمية المدارك، ورفع الهمم 

 واالرتقاء بالمقاصد والغايات الكبرى. 

امتالء القرآن الكريم بالقصص والحكايات والطرف واللطائف  – 5

البائدة ومصارعها ومجريات واألحداث والوقائع القرآنية عن األمم 

ةِّ  حياتها، واستقامتها أو انحرافها عن طريق ومنهج ربها.. والعاجَّ

بالنظائر واألشباه واألمثال والعبر والحكم والدروس والمواعظ والقوانين 

 والسنن الضابطة.. ورسمه لمعالم وأسس النظام االجتماعي السوي.

جميع المعامالت  اهتمام القرآن الكريم بضبط وتوجيه وحكم – 6
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اإلنسانية في عوالم االقتصاد واالجتماع والسياسة. وتوجيه حياة الناس 

 بما يضمن لبقائهم االجتماعي والعمراني السوي الوجود والبقاء.

وضع القرآن الكريم دستور ومدونة النواميس والقوانين  – 7

ة والسنن الضابطة للحياة السوية في األنفس واآلفاق والكون والطبيع

 والمجتمع والنظام والحياة..

التركيز على اجتماعية الرسالة العقدية واإليمانية والتشريعية  – 8

بشقيها المكي والمدني، وثباتها وعالقتها بقضايا الفرد والجماعة 

والمجتمع الداخلية الذاتية والخارجية، وقدرتها على استقطاب واستيعاب 

  مشاكل ومتطلبات وحاجات الفرد والمجتمع.

اهتمام وتنبيه القرآن على ضرورية وحاجية الفرد والجماعة  – 9

 والمجتمع للدين، أو ما يُسمى بالظاهرة الدينية.

اهتمام وتنبيه القرآن على تاريخية وسننية وأهمية الدين  -10

وضروريته للفرد والجماعة، ودوره في الحفاظ على وحدة وتماسك 

 وانسجام الجماعة. 

الكريم على المصطلحات االجتماعية )القرية، احتواء القرآن  -11

القرى، المدينة، األمة، األمم، القوم، األقوام، القرون، الجنة، األسفار، 

الطعام، الشراب، النوم، المرض، الزواج، الطالق، الخلع، الصلح، 

ق، الذهب، الفضة، النحاس،  الرضاع، البيع، الشراء، الدينار، الَورِّ

، الدخول، الخروج، االستئذان، االتعاظ، الغنى، البيوت، المعارج، السكن

الفقر، الترف، التكافل، التضامن، الشفقة، الحب، الكراهية، الرغبة، 

 الرهبة.. وسائر العالقات االجتماعية..(. 

احتواء القرآن الكريم على سنن ونواميس نهضة وسعادة  -12

تهم وقيام األمم، وهالكهم بسبب كفرهم وعنادهم وصدودهم، وعداو

ومناهضتهم وتعديهم عن السنن والنواميس االجتماعية، الضابطة للحياة 

االجتماعية السوية، التي تنتقم منهم بسبب اإلعراض عنها، وسلوكهم 

الطريق الخاطىء حضاريا، مع التأكيد على دور السنن والنواميس 
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 االجتماعية في حفظ وصيانة واستمرار حياة الفرد والجماعة السوية.  

شمولية القرآن الكريم ألهم القضايا االجتماعية ذات الصلة  -13

الوثيقة بحياة الفرد والجماعة السوية، كقضايا )اليتم واأليتام، الطفولة، 

الشيخوخة، ذوي االحتياجات الخاصة، األسرة وأفرادها من والدين 

وإخوة وأخوات، الحرية وتحرير العبيد، مقاومة التقليد واتباع اآلباء 

بغير حق، العدل، الحرية، المساواة، األخوة، االعتصام، الوحدة، والسلف 

الصداقة، الود، بناء العالقات السوية بين األفراد في شتى ومختلف مناحي 

 الحياة..(.

اهتمام القرآن الكريم بقضايا األمراض والعلل واألسقام  -14

الل النفسية والعقد الوجدانية واالختالالت االجتماعية المؤثرة، من خ

تناول مصارع األمم البائدة: )قوم نوح، قوم لوط، قوم شعيب، قوم هود، 

قوم تبع، قوم فرعون، أصحاب األيكة، أصحاب األخدود..(، ومن خالل 

سير األنبياء والرسل والملوك والجبابرة: ) النمرود، فرعون، هامان، 

 قارون، يأجوج ومأجوج، ذو القرنين، داوود، سليمان..(.

وعناية القرآن الكريم بحقيقة المجتمع وماهيته اهتمام  -15

وتعريفه، وذلك بتناوله لفطرية االجتماع، وأن اإلنسان مدني واجتماعي 

بجبلته وطبعه، وبظاهرة االستخالف الرباني في األرض، وبظاهرة 

استعمار األرض والتسخير والبناء، وبظاهرة معادلة وأيقونة التوازن بين 

 الفرد والجماعة. 

هتمام وعناية القرآن الكريم بتعريف المجتمع من المنظور ا -16

القرآني الرباني، ووضع الحد المفهومي والتعريفي االصطالحي له، من 

 خالل استقراء اآلي الحكيم بعمق ودقة وصوابية. 

فهو ذلك: الكيان االجتماعي البشري التلقائي، المكّون من الشعور 

وعقيدة وشريعة واحدة محترمة من الجمعي لألفراد باالنتماء إلى هيئة 

الجميع، تحركهم وتسيرهم وتضبطهم، وتضمن لهم ذاتية القرار وآليات 

االستمرارية، وتربطهم مجموعة من الصالت المختلفة، التي يحددها 
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العرف، وترسخها العادات والتقاليد والقوانين المرسومة فيما بينهم، 

 .54قاة منهم وفق األنظمة المتبعة التي تديرها سلطة منت

ومنه يمكننا تحديد معالم ومقومات وصورة المجتمع من المنظور 

 القرآني كما رسمه رب العزة في اآلي الحكيم، وهي:

تجمع تلقائي لألفراد ضمن مجتمع بشري معين وهيئة جامعة،  -أ

هر اجتمعوا بشكل تلقائي، ثم كونوا بعد ذلك التجمع مجتمعا مقصودا انص

 دة.في بوتقة ثقافية واح

توفر شعور جمعي مشترك وإحساس وجداني داخلي فردي  -ب

 باالعتزاز باالنتماء لذلك المجتمع. -جامع وموحد-وجمعي 

توفر عقيدة وشريعة محترمة من قبل عناصر المجتمع، تغذي  -ج

م الروح وتقاوم االنفصالية والتفكك، بحيث تعمل على تحريكهم وتوجيهه

ي ت الحركة االجتماعية السوية، التوتسييرهم وضبطهم ومنعهم وفق آليا

 تضمن لهم الشعور بممارستهم واتخاذهم لقراراتهم المستقلة بعيدا عن

 كل إكراه داخلي أو خارجي.

ضرورة توفر صالت اجتماعية مختلفة: )صالت وجدانية،  -د

 عقدية، تشريعية، عقلية، ثقافية، مصلحية ونفعية مشتركة..(.

والواجبات وفق أيقونة اجتماعية ضبط آلية ومعادلة الحقوق  -هـ

 سوية، تؤمن لألفراد حياتهم العادية، مرتكزة على متأرجحة واجبي هو

 حقك، وحقك هو واجبي.

ضرورة توفر نظام وهيئة تضمن وتحفظ تطبيق القوانين بعدالة  -و

ومساواة وصرامة أيضا، وذلك عبر أو من خالل مؤسسات الدولة 

ظ على ة والقضائية واإلعالمية..( والحفاالسيادية: )التشريعية والتنفيذي

 األعراف والعادات والتقاليد الجامعة والسوية.

                                                             
ي في م(، المجتمع اإلنسان2000لمزيد من التوسع انظر: التومي، محمد )ت  54

م، ص 1987القرآن، الدار التونسية للنشر والتوزيع، تونس، الطبعة األولى، 
296. 
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اهتمام القرآن الكريم بصناعة سلوك الفرد االجتماعي المقبول  -17

اجتماعيا لقول عائشة رضي هللا عنها في وصفها لخلق رسول هللا صلى 

خالق الصحابة هللا عليه وسلم: )كان خلقه القرآن(، وفي وصف بعضهم أل

رضوان هللا عليهم )كانوا مصاحف تمشي على األرض(، مجسدا في شبكة 

 العالقات االجتماعية بقيمه ومثله ومبادئه السامية.

اهتمام وعناية القرآن الكريم بعملية التغيير االجتماعي على  -18

مستوى األفراد والجماعة، بحيث أفرد مجاال واسعا لعملية التغيير 

والنفسي والوجداني والعقلي والسلوكي واألخالقي.. وذلك من الروحي 

خالل تأسيسه ألصول العقيدة والتوحيد واألخالق والمعاملة، كأسس ثابتة 

 في عملية التغيير االجتماعي الراشدة.

وضع القرآن الكريم ألصول النظام االجتماعي، بهدف بناء  -19

تبين، وتحددت تلك الفرد الرشيد والجماعة الراشدة والمجتمع المس

 األصول في:

ضبط أسس ومكونات المجتمع والظواهر االجتماعية السوية  -أ

والمنحرفة: )الزواج، األسرة، األفراد، العقيدة والشريعة، التربية، العمل 

واالرتزاق والمعاش، التواصل الطيب والخيّر وفق السنن والنواميس 

 الضابطة..(.

)السلطة والحكم، الشوري، ضبط أصول النظام السياسي:  -ب

 البيعة، العدل، األخوة، المساواة، تكافؤ الفرص..(.

التأسيس للظاهرة الدفاعية االجتماعية لحماية الجماعة  -ج

والكيان: )حفظ الفرد عبر حفظ الكليات الخمس: دين، عقل، نفس، نسل، 

 مال..(، والدعوة واإلرشاد والجهاد. 

ادئ وضوابط الشريعة وضع أسس العقيدة الصحيحة، ومب -د

 السوية، والحرص على امتثال وتطبيق القيم واألخالق واآلداب الفاضلة.

 الخالصة:

ومن خالل ما قدمنا في هذا الفصل من إشارات سريعة ومختصرة 



67 
 

والمجتمع هما الموضوع المركزي  -اإلنسان–جدا، نتبين أن الفرد 

واضح  والرئيس في القرآن الكريم، وأن الغرض االجتماعي فيه

ومقصود، ومضبوط بمنهج لتنظيم االجتماع البشري السوي والمتزن 

والمنسجم، وأن خطه بيٌّن منذ نزوله، وذلك بهدف ضمان صيرورة 

االجتماعي البشري السوي والمقبول، وتجلى ذلك في تناوله لكل ما 

يعتري اإلنسان في مختلف حاالته وتاراته: الوجدانية والروحية والنفسية 

لية.. وما يجول في خلده وعقله من: أفكار ورؤى وتصورات واالنفعا

وتخيالت.. وما يبحث عنه ويحتاجه بشدة من: كيفيات وأشكال وأنماط 

وآداب سلوكية وأخالقية وقيمية محبذة ومرغوبة فطريا، تنتظم معها أطر 

وشكل العالقة بين أركان الموجودات الكونية: )اإلنسان، الجماعة، 

لكون، الحياة، النظام، الطبيعة..(، التي يشكل أحد المجتمع، األمم، ا

عناصرها وأركانها الرئيسة والمهمة، بحيث نراه يؤسس لطبيعة وشكل 

، غير  العالقة بين اإلنسان والجماد والنبات والحيوان وسائر المسََّخراتِّ

مكتٍف بتزكية الروح والقلب والنفس والعقل والسلوك فقط، بل تعدى ذلك 

وأسس الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية  إلى رسم قواعد

 السوية.
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 الفصل الثالث

 الظاهرة االجتماعية في القرآن 

تناولنا في الفصل الثالث حقيقة وجود الظاهرة االجتماعية في 

القرآن الكريم، وهل تضمن القرآن الكريم قضايا المشاكل والظواهر 

 باحث التالية:االجتماعية العامة، وذلك عبر الم

تحديد وضبط الظاهرة االجتماعية في القرآن  -المبحث األول – 1

 الكريم.

حقيقة البعد االجتماعي للدين اإلسالمي، وقد  -المبحث الثاني – 2

 تضمن المطالب الثالثة اآلتية:

 األبعاد االجتماعية في القرآن الكريم. -المطلب األول – 1

 تماعية في السنة النبوية المطهرة.األبعاد االج -المطلب الثاني – 2

األبعاد االجتماعية في أحاديث الرؤيا واإلسراء  -المطلب الثالث – 3

 والمعراج. 
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 تمهيد:

بعد أن تبينا في الفصل الثاني بشكل سريع ومختصر عالقة القرآن 

الوطيدة بقضايا اإلنسان والمجتمع المختلفة والمتشعبة والمتعددة، فإننا 

نسعى في هذا الفصل استطالع حقيقة وجود وبروز وحضور الظاهرة 

االجتماعية في القرآن الكريم، والسيما بعد تطاول الفكر الغربي والوثني 

يث والمعاصر ببحوثه االجتماعية والنفسية النظرية والميدانية الحد

التطبيقية على ساحة التنظير والتأطير المعرفي للحياة، ومحاولة هيمنته 

على المنتوج الفكري والثقافي اإلسالمي، الذي جمد مع الطرح الخلدوني 

م( في كتابه المقدمة 1404هـ 808)نسبة لعبد الرحمن بن خلدون ت 

 .55ابن خلدون( )مقدمة 

 وذلك من خالل طرحنا للتساؤالت العلمية والمنهجية اآلتية:

 هل اقتصرت مهمة القرآن على تبيّن مكونات العقيدة الصحيحة – 1

يدة لإلفراد فقط، أم أنها تجاوزت ذلك الحد بتوظيف ضوابط ومحددات العق

 الصحيحة لخدمة الشأن االجتماعي؟

ي الكشف عن الجوانب هل انحصرت مهمة القرآن فقط ف – 2

 الخرافية واألسطورية والوثنية والشركية والضاللية.. ونحوها، التي

و رانت على العقيدة الصحيحة، أم أنها تجاوزت هذا الحد المعرفي لتدع

 إلى المستوى التوظيفي االجتماعي؟  

هل توقفت وظيفة القرآن على مهمة تحرير العقول، وتهذيب  – 3

ك، وتأديب النفوس، وتنصل من قضايا اإلنسان النفوس، وتزكية السلو

 والمجتمع )المادية والمعنوية واألخالقية والعمرانية والحضارية(؟

 وهو ما سنجيب عنه في المبحثين اآلتيين، وهما: 

                                                             
دم آمع كتابات مونتسكيو وجون جاك روسو في العقد االجتماعي، وكتابات  55

لمصلحية سميث في االقتصاد الرأسمالي ومكيافيلي وكتابه األمير في السياسة ا
ونت في كالغادرة وشعارها )الغاية تبرر الوسيلة(، وكتابات دور كايم وأوغست 

 مجال البحث االجتماعي..
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المبحث األول: تحديد وضبط مفهوم ومعالم الظاهرة االجتماعية في 

 القرآن.

 ين اإلسالمي.حقيقة البعد االجتماعي للدالمبحث الثاني: 
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 المبحث األول

 تحديد وضبط الظاهرة االجتماعية في القرآن

 حري بنا هنا أن نتعرف أوال عن مفهوم الظاهرة االجتماعية، فما

 هي الظاهرة االجتماعية؟

هـ 1421-1319يعرف األستاذ الدكتور )علي عبد الواح وافي 

م( الظاهرة االجتماعية بقوله: )) هي القواعد واالتجاهات 1901-1991

العامة التي تسود في مجتمع ما، وتعتمد على الصالت بين أفراده، وتنسق 

 .56على أساسها العالقات التي تربطهم ببعض وبغيرهم أيضا(( 

م ولو ل–عناية ودقة واهتمام وعمق وبُعد نظر إن من يقرأ القرآن ب

ة، سيتبين للوهلة األولى الكثير من الحقائق الساطع -يكن من المسلمين

 والمبادئ النبيلة، والنظريات الراقية جدا، التي تنتظم شؤون الفرد

 والجماعة، ولعل أهمها ما يلي:

أنه كتاب ودستور يهتم بكليات وتفاصيل وشؤون حياة الناس  – 1

المهمة واألساسية اليومية العادية، ويرعاها وصونها ويحافظ عليها 

 بربطها بالمثل األعلى وهو هللا سبحانه وتعالى.

 أنه كتاب يعتني بكل متطلبات وحاجات وشؤون الفرد والجماعة – 2

 معية. والكيان: االجتماعية والوجدانية والمادية والمعنوية الفردية والج

ناس أفرادا وجماعات وكيانات بشكل واضح أنه كتاب يخاطب ال – 3

وتلقائي ومباشر وصريح ال غموض فيه، ويطلب منهم بسهولة ويسر 

وتلقائية إلى المبادرة بإصالح أنفسهم ومجتمعهم، كي تصلح حياتهم 

                                                             
عة األولى، م االجتماع، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، الطبعبد الواحد، وافي، عل 56

ي ، بتصرف. نقال عن: التومي محمد، المجتمع اإلنسان5م، ص 1966هـ 1382
 .300في القرآن، ص 
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 وتستقيم.

فهو كتاب يدفع معتنقيه برفق وبجاذبية معرفية ومنهجية  – 4

النظر والتفكر والتفكير في كل ورمزية وإشارية نحو االعتبار والتوسم و

شيء، ففيه من األمثال والعبر والقصص والحكايا والحوادث والوقائع 

واألمثال والنظائر واألشباه.. ما يدفعهم ويطالبهم باالتعاظ وأخذ العبرة لما 

حدث لمن قبلهم من األمم البائدة، وذلك بالنظر والتحليل العميق في فقه 

ألنفس واآلفاق، وذلك بهدف إثراء خبرتهم السنن والنواميس الضابطة ل

وتجربتهم المعرفية التي ال تعرف حدا وال تؤمن بالكفاف المعرفي وال 

 ترى له توقفا.

وهم من خالل سلوكهم ذلك السبيل والمنهج الرباني الصحيح 

يتمكنون من الوصول إلى تحقيق معنى الحياة اإلنسانية السوية، القائمة 

هلل والسيادة في األرض(، واستسخار ما سخره  على متأرجحة )العبودية

هللا لهم فيها من سبل المعاش والحياة الكريمة، وبه يصلون إلى الحياة 

السوية والكريمة والنظيفة، القائمة على العمل والكد والجد واالستكثار 

من الخير، وفق ما يرتفقهم ويَربُّهم به أنبياء هللا ورسله الذين يحلون بهم 

 شرين ومنذرين، في مختلف ميادين ومجاالت ومواقيت الحياة.   داعين ومب

كتاب تدعو تعاليمه إلى خير ونفع ومصلحة الفرد  -كما ترى-فهو 

والجماعة والمجتمع والكيان، وهو الذي تفطن له وأحس به المشركون 

وكفار قريش وكبراءها منذ الوهلة األولى، وأنه جاء لتهديد مصالحهم 

ة، القائمة على إفساد متأرجحة )العبودية هلل، وامتيازاتهم الخاص

والسيادة في األرض على مسخراتها ال على بقية الناس(، ولذا فقد 

ناصبوا محمدا صلى هللا عليه وسلم ودعوته ورسالته اإلسالمية وأصحابه 

من المؤمنين األوائل العداء المطلق، وساقوا في سبيل القضاء على تلك 

–ه جملة من البيانات الهجومية، يُلخصون الرسالة وقائدها وجماعت

فيها للناس فحوى رسالته ومطالبه وأهدافه، واضعين أنفسهم  -بزعمهم

موضع المانع والمفسر والحائل بين الناس والرسالة، فبعد أن كانوا 
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يستهزئون بعقيدة التوحيد، وخرافة اإلله الواحد، والموت والحساب 

اإلعراض، وقد أخبر وفضح المولى  والعقاب.. وصل بهم األمر إلى مرحلة

تبارك وتعالى موقفهم ذلك فقال: سبحانه وتعالى: ))فأعرض أكثرهم فهم 

ال يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر ومن 

 (. 5، 4بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون( )فصلت: 

انتقلوا إلى تحرير ولما أعيتهم الحيل وضعفت بياناتهم السابقة، 

بيانات وخطابات أخرى صارت تحمل مضمونا اجتماعيا تمثل في عبارة 

: )).. إنه يفرق بين المرء وأبيه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء 

 .57 وزوجه، وبين المرء وعشيرته..((

نبي ولذا فقد كانت وصارت معاداتهم للقرآن وللرسالة اإلسالمية ولل

لم ودعوته وجماعته لسبب التنظيم االجتماعي محمد صلى هللا عليه وس

صام الذي يدعو إليه، والتي باتت تهدد مجتمعهم وشبكاته الواهنة باالنف

يل والتفكيك، ذلك التنظيم االجتماعي الجديد الذي يقوم على إعادة تشك

لو لم العالقة بين أفراد الجماعة بناء على العقيدة الصحيحة والسليمة. و

ور جتماعي الجاهلي القائم على الشرك والوثنية والجيتعرض لنظامهم اال

عي، والظلم.. لما تعرضوا له باألذى، ألنه ال يمس صميم نظامهم االجتما

 الذي ألفوه وعاشوا وفقه خطأ لقرون عديدة واستساغوه عوجا وظلما.

لقلوب لقد كان للقرآن المكي دوره الكبير والفعال في تحريك الهمم وا

ءت حاثة والضمائر الحية لالستجابة التلقائية والفورية لتعاليمه، ألنها جا

على ترسيخ قيم العدل واألخوة والمساواة والكرامة، متحدية النظام 

هيمنة االجتماعي الجاهلي، القائم على الظلم والقهر والعبودية 

 االستذالل والحرمان والطبقية..  و

وقد نقلت لنا المصادر اإلسالمية أن الصحابي الجليل )عثمان بن 

ًّ لكلمة اإليمان التي نطق بها أمام رسول  مظعون( رضي هللا عنه ظل وفيا

                                                             
ية، دار هـ(، السيرة النبو180ابن هشام األنصاري، أبو محمد عبد الملك )ت  57

 .244، ص 1م، ج 2013هـ 1434ابن الجوزي، القاهرة، الطبعة األولى، 
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هللا صلى هللا عليه وسلم طيلة ست سنين من عمر الدعوة اإلسالمية، 

لج صدره من الناحية االجتماعية ولكن أعماقه كانت تعتلج باحثة عما يُث

)إن هللا يأمر بالعدل في تلك التعاليم المنزلة، إلى أن نزل قوله تعالى: 

واإلحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم 

، فلما نزلت قال: اآلن استقر  اإليمان في  58( 90لعلكم تذكرون()النحل: 

إن دينا جاء لينظم الحياة االجتماعية هو قلبي، وقلت في قرارة نفسي: 

دين من عند هللا ال من عند محمد، فاهلل الذي يأمر بثالثة، وينهى مقابلهن 

عن ثالثة في حياة األفراد والجماعة هو رب حقيقي وتعاليمه هي تعاليم 

 حقيقية ليست من صنع محمد عليه الصالة والسالم.

ا تواضع وتعارف عليه بالنظر إلى م-والمتمعن في النص الكريم 

نتبين دور ومكانة  -عرب الجاهلية من مقاييس الشرف االجتماعي يومها

األخالق العربية األصيلة )العدل، اإلحسان، إيتاء ذي القربى( في المجتمع 

الجاهلي، وما كان يتأذى منه الضمير العربي يومها )النهي عن: 

قظة الضمير االجتماعي الفحشاء، المنكر، البغي(، ما يرادف االستقامة وي

الكامن والُمثقل بران الجاهلية، وهو الذي عبر عنه القرآن الكريم في 

اآلية، بعد أن رفع األتربة المتراكمة على الضمير وقيمه النائمة، وهو 

عين ما ساقه الحديث النبوي الشريف في قوله عليه الصالة والسالم: 

 .59فقهوا( )خياركم في الجاهلية خياركم في اإلسالم إذا 

                                                             
، ص 14انظر: الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان في تفسير القرآن، ج  58

حالل وحرام أجمع ل . وفي رواية البخاري في األدب المفرد: )ما في القرآن آية109
دب المفرد، وأمر ونهي من هذه اآلية(، ابن حجر العسقالني، فتح الباري، كتاب األ

، 479، ص 10، ج 59باب قوله تعالى: )إن هللا يأمر بالعدل..(، حديث رقم 
. ومرعي بن يوسف الكرمي 161والواحدي النيسابوري، أسباب النزول، ص 

عدل واإلحسان"، قوله تعالى: "إن هللا يأمر بال المقدسي الحنبلي، قالئد العقيان في
وإحياء  تحقيق الدكتور  عبد الحكيم األنيس، دار البحوث للدراسات اإلسالمية

 م.2005ه 1426التراث، دبي، الطبعة األولى، 
 .3353، حديث رقم 387، ص 6ابن حجر، فتح الباري، ج  59
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فهذا معيار اجتماعي وأخالقي واحد بين قيم وأخالق الجاهلية 

واألخالق التي يدعو إليها اإلسالم، وبها يُوزن الفرد في الدينين 

والمعيارين. وهو ما ذهب إليه ابن حجر بقوله: )).. كان شرفهم في 

 .60 الجاهلية بالخصال المحمودة من جهة مالءمة الطبع ومنافراته..(

ا ذهب إليه اإلمام الباجي في قوله: )).. كانت العرب أحسن وهو م

الناس أخالقا بما بقي عندهم من شريعة إبراهيم، وكانوا قد ضلوا بالكفر 

 .61عن كثير منها..(( 

وعليه فقد كان وقع اآلية في العرب ومشركي قريش كبيرا، نظرا 

لما قيل في شأن اآلية، وهو الذي ذهب إليه اإلمام الطبري في تفسيره، 

عندما قال: ))..فما من خلق حسن يتعاير به العرب مدحه هللا، وما من 

 .62خلق ذميم يتعايرون به إالّ ذمه هللا ونهى عنه..(( 

يد المجتمع المكي دعوة اإلسالم لمكارم ومن هنا فقد سقط في 

األخالق، ونهيه عن مذامها، ولذا فقد فسر واختصر جهده وجهاده 

وصبره ودعوته وبعثته عليه الصالة والسالم في جملة واحدة جاءت في 

 . 63مكارم األخالق(  -حسن–قوله صلى هللا عليه وسلم: ))بُعثت ألتمم 

إلى ما كانت عليه من قيم ومن مكارم األخالق دفع الناس للعودة 

فطرية وأخالقية صالحة، وبقاء روح وجاذبية الحياة السوية، وهو الذي 

 .64ذهب إليه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور

ومن هنا فقد شن كبراء مشركي قريش حملة شعواء على القرآن 

الكريم وعلى تعاليمه وعلى النبي محمد صلى هللا عليه وسلم وجماعته 

وا عليهم الخناق لالعتبار االجتماعي والقيمي واألخالقي المؤمنة، وضيق

                                                             
 .415، ص 6ابن حجر، فتح الباري، ج  60
 .904، ص 2الموطأ، ج  مالك بن أنس، 61
 .109، ص 14الطبري، جامع البيان في تفسير القرآن، ج  62
 .8، حديث رقم 904، ص 2مالك بن أنس، الموطأ، ج  63
م(، مقاصد الشريعة 1973هـ 1394انظر: ابن عاشور، محمد الطاهر )ت  64

 .59اإلسالمية، ص 
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الذي أثنى عليه المولى تبارك وتعالى بقوله: ))يُضل به كثيرا ويهدي به 

 (.26كثيرا(( )البقرة: 

وهو عين االحتجاج الذي ساقه الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب 

اعية واألخالقية رضي هللا عنه في خطابه البيّن أمام النجاشي بالقيم االجتم

الفاضلة: )).. وأمرنا بصدق الحديث، وأداء األمانة، وصلة الرحم، 

وحسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش، وقول 

 . 65الزور، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات..(( 

فوظيفة الدين ال كما تذهب إليه الرؤية العلمانية من أنه مجرد عالقة 

وشخصية بين الفرد وخالقه، وإنما تتجاوز التوجيه الروحي  فردية

والسلوكي للفرد في عالقاته مع خالقه إلى صهر روح الجماعة في روح 

واحدة ومنسجمة، تظهر في شكل سلوك عملي يعبر تعبيرا كليا عن الروح 

والنفس، وما تؤمن به من قيم ومعايير أخالقية واجتماعية، وعليها جاء 

 عليه وسلم: )).. أال وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت قوله صلى هللا

 .66صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، أال وهي القلب..(( 

فجوهر المسألة االجتماعية تكمن في تهذيب الباطن، الذي دليله 

ة، تهذيب الظاهر من األقوال واألفعال واألعمال ضمن شبكة نظم اجتماعي

تم بينها. ومنه نخلص إلى أن القرآن الكريم اهلتترابط ولتتفاعل فيما 

ي اهتماما فريدا وحقيقيا وواقعيا بالظاهرة االجتماعية، وتجلى ذلك ف

 الضوابط التالية: 

 وضوح الغرض االجتماعي للقرآن. – 1

 وضوح المنهج االجتماعي للقرآن في فطرية االجتماع البشري. – 2

اعية للقرآن، بهدف وضوح الغرض واآلليات والوسائل االجتم – 3

                                                             
 .290، ص 1ابن هشام األنصاري، السيرة النبوية، ج  65
 ، بتصرف.22و  221البهي، محمد، الفكر اإلسالمي المعاصر، ص  انظر: 66

، 2م بيّن، ج والحديث جاء في سنن الدارمي، كتاب البيوع، باب الحالل بيّن والحرا
 .245ص 
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 تحقيق االجتماع البشري.

وضوح الخط االجتماعي للقرآن في ضمان وتثبيت وحماية  – 4

 ي.الوجود االجتماعي للفرد والجماعة بما يحقق سعادتها ورقيها الحضار

بيان ووضوح الخط االجتماعي للقرآن منذ نزول القرآن المكي  – 5

فرية التطور التي حصلت  على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ودحض

لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم في تحديث وتطوير أدواته وآلياته 

 االجتماعية في القرآن المدني.

تأسس القرآن المدني في تشريعاته: )مباحات، محظورات،  – 6

واجبات، تكاليف، شرائع..( القطيعة مع تمهيدات القرآن المكي، القائمة 

رغيب والترهيب المالزمين لمصطلحي والمؤسسة على أسلوبي الت

 التحسين والتقبيح.

وضع أسس وأصول النظام االجتماعي للمجتمع المسلم، بله  – 7

 للمجتمع اإلنساني عموما.

ومن خالل هذا العرض السريع نتبين وضوح أبعاد الظاهرة 

االجتماعية في القرآن الكريم بشقيه المكي والمدني. وهو ما سيقودنا إلى 

بعد االجتماعي للدين اإلسالمي في القرآن والسنة في المبحث تناول ال

الموالي من خالل أنموذج تحليلي سريع نؤكد من خالله اجتماعية الدين 

 اإلسالمي.
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 المبحث الثاني

 حقيقة البعد االجتماعي للدين اإلسالمي

 تمهيد:

الدين اإلسالمي دين اجتماعي بطبيعته وبتنزيله وبمقاصده 

وبتشريعه وبتعاليمه العقدية والعملية معا، هذه  هي حقيقته وتكوينه 

ومقصده، وهي الحقيقة التي يستطيع أن يصل إليها كل من درس وتعمق 

في منظومته التشريعية بكلياتها  وفروعياتها، كما يستطيع أن يدركها 

 بعمق كل من آمن بتعاليمه وطبقها في حياته.

ن عن غيره من األديان هذا الجانب ولعل أهم ما  يميز هذا الدي

االجتماعي المهم، ويؤهله بجدارة لينظم ويوجه ويحكم سائر شؤون الفرد 

والجماعة والمجتمع، ويجد  لهم اإلجابات المقنعة والراشدة لمختلف 

 تساؤالتهم وتطلعاتهم وأمانيهم في الحياة.

يتبين روحانيتها  -القرآن والسنة -والدارس لتعاليم اإلسالم 

االجتماعية الدافئة، ويستطيع اكتشاف عنايته الدقيقة بالفرد والمجتمع، 

واهتمامه المتميز برسم الصورة المثلى والمتوازنة للعالقة الراشدة 

 بينهما في سياق تناغم اهتدائي مع المولى تبارك وتعالى.

 معارف الوحي واألبعاد االجتماعية:

اختالف  على-فقد تمحورت سائر معارف الوحي المقدسة 

حول محور الذات اإلنسانية، وجعلته محورها المركزي  -موضوعاتها

والرئيسي، إذ يبدو جليا وواضحا تمحور وحضور الذات اإلنسانية  الدائم 

من خالل التواجد المعلمي المتميز في سائر المواضع القرآنية، وإشعاعه 

بوي كركن محوري وقطبي في الخطاب القرآني الكريم، وفي الخطاب الن

الشريف، بحيث ال تكلف عملية رصد وتتبع مواطن وجود الذات اإلنسانية 
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جهدا معرفيا ومنهجيا وأداتيا كبيرا للمهتمين بقضايا الخطاب القرآني 

 الكريم وموضوعاته. 

والمالحظ على الخطابين القرآني الكريم والنبوي الشريف أنهما قد 

انية السوية والمنحرفة، اهتما منذ مطالعهما األولى بمحور الذات اإلنس

ومنارات اهتدائها، ومعالم ضاللها، وغايات وجودها االستخالفي، 

ومناطات رسالتها الدنيوية واألخروية، وأسباب ودوافع واستمرار 

رشدها وضاللها، إذ تضافرا حول عملية تنمية وإحياء وإغناء الكيان 

والوحيد للحياة، الحيوي لتلك الذات اإلنسانية، باعتباره المكون األساسي 

وذلك ضمن سياق الرابطة الجمعية واالجتماعية التي ُجبلت عليها من 

لدن خالقها، الذي فطر الناس جميعا بفطرته السمحة والخيرية، حيث 

أخبرنا المولى تبارك وتعالى عن اهتمامه بالحفاظ على نفسية اإلنسان 

فق كيفيات المعنوية والروحية والجسدية والسلوكية سليمة ومستقيمة و

خلقها وإعدادها وغاياتها، فقال: ))فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت هللا 

التي فطر الناس عليها ال تبديل لخلق هللا ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس 

 (. 30ال يعلمون(( )الروم: 

والمتتبع الفاقه لمعارف الوحي المقدسة على اختالف موضوعاتها: 

ارية والقصصية والسننية االعتبارية والتشريعية العقدية والتعبدية واإلخب

التي تتناول سائر مجاالت المعامالت من: حالل وحرام وآداب وأخالق، 

يلحظ انشغالها الشامل، وتوجهها الكلي نحو تغذية الكيان اإلنساني بسائر 

القيم النظرية والتصورية والوجدانية والشعورية والسلوكية واألخالقية 

ية واالجتماعية، إدراكا منها ألهمية الفرد القيمي في الفردية والجمع

عملية البناء الجمعي واالجتماعي، ضمن نسق نظرية االستخالف اإللهي 

 لإلنسان في األرض.

وقد جاءت معارف الوحي المقدسة منذ الوهلة األولى متوجهة 

لصناعة وتشكيل أهم األجهزة الحيوية في الفرد، عبر تعميق قيم اإليمان 

عتقاد الصادق والقويم في أعماقه، وال أدل على أهمية هذا الخط واال
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المنهجي من توجه سائر المعارف القرآنية والنبوية تجاه جهازين مهمين 

في اإلنسان، هما: العقل والقلب. بحيث احتال مساحة بارزة من آي الذكر 

الحكيم، وكذلك األمر من خالل موقعهما من الخطاب النبوي الشريف 

والعملي والتقريري. حتى صار مآل الصالح والفساد واالستقامة  القولي

واالعوجاج يوكل إليهما مباشرة، وما اقتراف جوارح الجسم المختلفة، 

إال دليل ومترجم لما بداخلهما من قيم ومعتقدات ومثل، حيث يقول عليه 

الصالة والسالم: )).. أال إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 

فسدت فسد الجسد كله، أال وهي القلب ((. وبهذه المكانة القطبية  كله، وإذا

البارزة صار الوجدان محضن القيم الشعورية، والعقل مستودع األسرار 

والمفاتيح والهدى والرشاد، الذي ال غنى لإلنسان عنهما في كافة 

 نشاطاته الحياتية.     

لشريفة منذ وقد أكدت تعاليم الوحي القرآنية الكريمة والنبوية ا

الوهلة األولى على أهمية إعادة تشكيل وصياغة العقل والوجدان 

المسلمين ألهميتهما في عملية بعث الفرد المؤمن والحي ))أومن كان 

ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات 

بعاد (، الوثيق الصلة بالعوالم واأل122ليس بخارج منها(( )األنعام: 

الحقيقية والمهمة له في حياته، مع عالم األفكار والقيم والمثل العال، ومع 

عالم األشخاص واألفراد والجماعات، ومع عالم األشياء والموجودات، 

حيث الصلة والتواصل الصحيح مع الذات المؤمنة السوية، ومع اآلخر 

ى، ضمن السوي أو المتأزم: فردا كان أم جماعة، ومع ربه سبحانه وتعال

منظومة منسجمة ومتناغمة من القيم والرموز المتآلفة، المفضية إلى 

 تحقيق نظرية االستخالف الرباني لإلنسان في األرض.. 

والمالحظ على سور القرآن الكريم األولى إنما جاءت حاثة على 

قضايا وثيقة الصلة بالفرد والكيان االجتماعي معا، كسورة الماعون 

وقريش والتين والقارعة والمسد والعصر، والبلد  والتكاثر والعاديات

والبينة واإلسراء والكهف والنحل والروم وسبأ ويسين والصافات وص 
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ون.. وغيرها من السور القرآنية، حيث قضايا الفرد والجماعة واضحة 

تمام الوضوح، على العكس مما يذهب إليه الكثير من المفسرين، الذين 

ى مكي ومدني، حيث يهتم المكي بزعمهم دأبوا على تقسيم القرآن إل

بقضايا العقيدة والتوحيد والقصص واألخبار، ويتوجه المدني نحو قضايا 

 التشريع الفردي واالجتماعي والسياسي وغيره.

فيما نتبين من خالل استقصاءاتنا المتواضعة في هذا المجال أن 

سق صناعة البعد التشريعي االجتماعي في الفرد المسلم كان ضمن ن

منتظم من الجرعات اليسيرة المتنزلة في سياقات القرآن المكي، فضمن 

خطاب القصة واإلخبار والتوحيد تتنزل بعض الجرعات الطبية الشافية 

لبعض الجوانب المهمة والضرورية والالزمة لتفعيل القيم المتنزلة على 

تنزل العقل والوجدان المسلمين، فمع توطيد الروح وتعميق القيم العقدية ت

جرعات اجتماعية مهمة وضرورية لحياة وانتعاش تلك القيم الوجدانية، 

ولما حصلت إشكالية توضيح نزول بعض اآليات في السور المكية، اضطر 

بعض المفسرين إلى استثناء بعض آياتها بكونها مدنية استنادا إلى 

نية طبيعتها التشريعية ، فيقال: سورة يوسف مكية عدا اآليات األولى والثا

والثالثة، فهي مدنية مراعاة لمقتضيات القاعدة التشريعية المختصة 

بالقرآن المدني، وفي هذا الصدد نسوق توضيحا لشيخ اإلسالم عالمة 

المغرب العربي المرحوم الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في سياق 

استدراكه على أقوال المفسرين في معرض تفسيره لسورة اإلسراء قوله: 

مكية عند الجمهور، قيل: إالّ آيتين منها، وهما "وإن كادوا )).. وهي 

قليال" وقيل إالّ أربعا هاتين اآليتين، وقوله " وإذ  –إلى قوله–ليفتنونك 

قلنا لك إن ربك أحاط بالناس" وقوله "وقل رب أدخلني" وقيل: إالّ خمسا، 

آيات  هاته األربع وقوله "إن الذين أوتوا العلم من قبله" وقيل: إالّ خمس

 –إلى قوله-غير ما تقدم.. وقيل: ثماني، من قوله "وإن كادوا ليفتنونك 

سلطانا نصيرا"، وأحسب أن منشأ هاته األقوال أن ظاهر األحكام التي 

اشتملت عليها تلك األقوال يقتضي أن تلك اآلي ال تناسب حالة المسلمين 
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آلي مدنية، فيما قبل الهجرة فغلب على ظن  أصحاب تلك األقوال أن تلك ا

وسيأتي بيان ذلك غير متجه عند التعرض لتفسيرها. ويظهر أنها نزلت 

في زمن كثرت فيه جماعة المسلمين بمكة، وأخذ التشريع المتعلق 

بمعامالت جماعتهم يتطرق إلى نفوسهم، فقد ذكرت فيها أحكام متتالية لم 

من تذكر أمثال عددها في سورة مكية غيرها عدا سورة األنعام، وذلك 

قوله "وقضى ربك أال تعبدوا إالّ إياه" إلى قوله "كل ذلك كان سيئة عند 

 . 67 ربك مكروها"..((

والمالحظ على كالم الشيخ ابن عاشور إدراكه ألهمية أصول 

التشريع االجتماعي للجماعة المسلمة في بداياته العقدية والتشريعية 

أواخر العهد المكي األولى بمكة المكرمة، حيث توسع الخطاب القرآني في 

نحو اإلكثار من اإلشارات التشريعية واالجتماعية على سبيل لفت انتباه 

الفرد المسلم ألهمية ما سيورد عليه من مرحلة مستقبلية قادمة، بعدما 

كان يتنزل باللمحات العابرات في البدايات األولى. وقد أشار بعض 

مكة، حيث كانت آيات المفسرين إلى أهمية البدايات التشريعية األولى ب

المجتمع عامل اطمئنان ورسوخ لعقيدة التوحيد في قلوب الكثير من 

الصحابة رضوان هللا تعالى عليهم أجمعين، وكما حصل للصحابي الجليل 

عثمان بن مظعون رضي هللا عنه عند نزول اآلية تسعين من سورة النحل 

هى عن الفحشاء ))إن هللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القربى وين

(، فقد ظل طيلة ست 90والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون(( )النحل: 

سنين من اإليمان يصارع نفسه حول صدقية وصحة هذا الدين، حتى 

نزلت هاته اآلية فقال: ))..إن دينا يهتم بمثل هذه القضايا االجتماعية 

في حياة  ويولي اهتمامه الكبير لثالث مكارم اجتماعية هامة وأساسية

الجماعة: )) العدل. اإلحسان. إيتاء ذوي القربي(( أمام ثالث رذائل 

وفواحش تقوض النسق االجتماعي وتهدمه هدما أكيدا: ))الفحشاء. 

                                                             
ير، ، تفسير التحرير والتنوم(1973هـ 1394ابن عاشور، محمد الطاهر )ت  67
 .6، ص 15ج 
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المنكر. البغي(( لهو دين حق وصحيح، وهو دين من عند هللا ال من عند 

 محمد..((.

 ومن هنا يمكننا إجراء قراءات وتحليالت اجتماعية للنصوص

القرآنية والنبوية لنكتشف فيها أهمية األبعاد االجتماعية من التشريع 

اإلسالمي، ومنهج اإلسالم في تشكيل وصناعة الفرد االجتماعي المنسجم. 

والمتتبع ألحاديث الرؤيا الواردة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

من يلحظ توجهها الكلي نحو صياغة الكيان االجتماعي للفرد المسلم ض

نسق الجماعية المنسجم والفاعل، ومثالها حديث سمرة بن جندب رضي 

هللا عنه عن رؤية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  في المنام، وقصها 

على الصحابة رضوان هللا تعالى عليهم، وحديث اإلسراء والمعراج الذي 

حوى على مشاهدات استثنائية رمزية عديدة االمتدادات، مختزال أنساقا 

ختلفة من األبعاد التشريعية ذات التمدد االجتماعي، وهي التي سنعمد م

إلى تفكيكهما وقراءتها قراءة اجتماعية، وفق مقتضيات القراءة 

 المنهجية لظاهر النصوص النبوية.

ولتأكيد رؤيتنا نستجلي بقراءة عابرة سورة الماعون المكية، التي 

الدين تتحول في أنساق حولت عملية التكذيب بمعالم وأركان العقيدة و

اجتماعية بحتة، تقدمت على الفرائض التعبدية وما يترتب عليها من 

تقصير، وصارت عملية التكذيب بالدين وقواعده العقدية الراسخة تساوي 

 في وزرها، وتعدل في ثوابها المسائل التالية: 

 دع وقهر اليتيم.  – 1

 ترك الحض على إطعام المسكين. – 2

 العقاب اآلجل للمتهاونين في أداء فريضة الصالة.التلويح ب – 3

أخطار المراءات واالهتمام بالمظاهر الخارجية على صناعة  – 4

القيم العميقة في الذات الباطنية، وخطرها على البناء والفردي والنسق 

االجتماعي المنسجم، الذي يقوم على أسس صحيحة تكمن في قوة 

البناء االجتماعي للجماعة، فضال  باطنها، حيث األسس الصحيحة لتماسك
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عن عدم احتفاله بالمظاهر الخارجية، التي تكون في معظمها براقة 

 خادعة، وال تُنبىء على المضمون الداخلي لتلك المظاهر.

أهمية التواصل االجتماعي بإقامة شبكة العالقات االجتماعية  – 5

خذ والرد اإليجابية والفاعلة، وذلك بضرب مثال عن االستعارة واأل

للوسائل واألدوات ذات الطابع االجتماعي كمواعين صناعة الطعام 

 وغيرها مما يحتاجه اإلنسان الستمرار الحياة االجتماعية. 

ولعل قراءة عابرة لوصية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لصحابته 

بالتواصي بالمحبة لكونها اإلسمنت الرابط بين نسيج المجتمع قوله لعمر 

رضي هللا عنه: ))وهللا لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى 

((. تحابوا، أال أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السالم بينكم

ففي الحديث أوصى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بجملة من الوصايا 

االجتماعية المفضية لبعضها البعض، وفق تناسق وتسلسل وتداخل 

منطقي تدرجي سليم، بحيث جعل اشتراط دخول الجنة حصول وتوفر 

شرط اإليمان، ولتعزيز شرط اإليمان هذا اشترط شرط المحبة واأللفة 

ل شرطها وبريدها إفشاء السالم، وهي من صميم أسس االجتماعية، وجع

البناء االجتماعي للجماعة، وعليه يكون المجتمع وقضاياه معبرا لدخول 

 الجنة. 
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 المطلب األول

 البعد االجتماعي في التعاليم القرآنية

نقلت لنا المصادر اإلسالمية أن الصحابي الجليل )عثمان بن 

ًّ لكلمة اإليمان التي نطق بها أمام رسول مظعون( رضي هللا عنه ظل  وفيا

هللا صلى هللا عليه وسلم طيلة ست سنين من عمر الدعوة اإلسالمية، 

ولكن أعماقه كانت تعتلج باحثة عما يثلج صدره من الناحية االجتماعية 

: ))إن هللا يأمر بالعدل في تلك التعاليم المنزلة إلى أن نزل قوله تعالى

ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم واإلحسان وإيتاء 

، فلما نزلت قال اآلن استقر  اإليمان في  68( 91)النحل:  لعلكم تذكرون((

قلبي، وقلت في قرارة نفسي إن دينا جاء لينظم الحياة االجتماعية هو دين 

من عند هللا ال من عند محمد، فاهلل الذي يأمر بثالثة، وينهى مقابلهن عن 

ثة في حياة األفراد والجماعة هو رب حقيقي وتعاليمه هي تعاليم ثال

 حقيقية ليست من صنع محمد عليه الصالة والسالم.

 وهي الحقيقة التي اختلجت في صدور الكثير من الصحابة في العهد

لتعاليم االمكي األول وظلوا مترقبين تبلورها مع نزول التعاليم، فلما رأوا 

ماعة والمجتمع، حريصة على جبالفرد وال تترى مؤكدة على العناية

ع عنه العالقة النوعية والمتميزة بينهما استماتوا في سبيل نصرته والدفا

 ونشره بين الناس.

وإذا تأملنا في اآلية التي كانت سببا في تعمق واستقرار اإليمان في 

                                                             
وله قن يوسف، قالئد العقيان في انظر: الكرمي المقدسي الحنبلي، مرعي ب 68

م األنيس، دار تعالى: "إن هللا يأمر بالعدل واإلحسان"، تحقيق الدكتور  عبد الحكي
هـ 1426البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث، دبي، الطبعة األولى، 

 م.2005
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صدر هذا الصحابي الجليل لوجدناها آية اجتماعية صرفة بموازين 

ت البحث االجتماعي بمختلف فروعه وتخصصاته: العام ومناهج وأدوا

والسياسي والثقافي واالقتصادي واألخالقي والتربوي والبيئي والنفسي 

 والريفي والصناعي.. 

فالقضايا االجتماعية الثالث التي أمر هللا سبحانه وتعالى بها عباده 

 المؤمنين هي:

م الحياة العدل، والعدل قضية اجتماعية وسياسية تمس صمي - 1

االجتماعية والسياسية للفرد وللمجتمع، فال يمكن تصور العدل إالّ ضمن 

سياق شبكة من العالقات االجتماعية والسياسية التي تحكم األفراد 

 والجماعات.

فضال عن كون العدل أحد مظاهر الكيانات الراشدة، التي تؤكد على 

عدال أو ظلما في  -ياواقع-كرامة الفرد والجماعة، إذ ال يمكننا أن نتصور 

معزل عن مؤسساته وهيئاته ومنظماته االجتماعية والسياسية، ونوعية 

 التشريعات الضابطة لها عدال أو ظلما.

اإلحسان، واإلحسان مستوى روحاني وأخالقي وعقدي  - 2

وسلوكي يعرج إليه الواصلون إلى رضى المولى تبارك وتعالى، وهو 

ن اإلسالمي، ال يستطيع الوصول إليه محراب عقدي مقدس في تعاليم الدي

 -بجهده ومكابدته ورضى المولى تبارك وتعالى عليه-إالّ من استحق 

رتبته الروحانية العالية، وهو يمس صميم الوجود الفردي والجمعي 

 للكيان المسلم.   

وفضال عن كونه درجة عقدية وروحانية وسلوكية، فهو: أحد 

ضى هللا تعالى، وذلك عبر ممارسات معايير التفاضل للقرب من تحقيق ر

الفرد المسلم الواقعية واالجتماعية في إطار شبكة العالقات االجتماعية 

 الرشيدة في األمة مع مختلف المخلوقات. 

إذ اإلحسان في حقيقته عملية اجتماعية معقدة ذات أركان خمسة 

هي: ]المحسن. المحسن إليه. منهج اإلحسان. ووسيلة اإلحسان. آثاره 
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وتأثيراته[، وهذه األركان ال يمكن ممارستها إالّ ضمن سياق اجتماعي 

 سوي، حددت مناهجه وسبله ووسائله الشريعة اإلسالمية.

إيتاء ذي القربى، وإيتاء ذي القربى فرع تطبيقي من عملية  - 3

اإلحسان الكبرى، بل هو أخص وأدق في التدليل على اجتماعية هذا الدين، 

 لقربى أحد فروع اإلحسان االجتماعية التطبيقية.حيث أن إيتاء ذوي ا

وإيتاء ذوي القربى يقتضي بالضرورة إحداث صالت اجتماعية 

معينة معهم، تتمحور على المستويين المعنوي األدبي واالجتماعي 

السلوكي، وقد حددت الشريعة سبل ووسائل وطرق إيتاء ذي القربى، 

 نبوية المنظمة لشأنها.   ووردت بشأنها سيول من النصوص القرآنية وال

والقضايا االجتماعية التي نهى المولى تبارك وتعالى عباده 

 المؤمنين عن إتيانها هي:

الفحشاء، والفحشاء مستوى عاطفي متدني يصل إليه الفرد بعد  - 1

مروره بسلسلة من االنزالقات الروحية والعقدية والسلوكية على 

واالجتماعي أيضا، إذ ال يمكن المستوى العاطفي واالنفعالي الفردي 

تصور حصول عملية التفحش من الفرد خارج منظومته االجتماعية 

والتربوية واألخالقية والدينية، فالفحشاء عملية اجتماعية أيضا متكونة 

من أربعة أركان رئيسة هي: ]المتفحش. المتفحش عليه. ووسيلة 

 التفحش. آثاره وتأثيراته[.

معقدة تبدو فيها تداعيات وانزالقات  والفحشاء عملية اجتماعية

الفرد الفاسد الضال في سياق شبكة العالقات االجتماعية غير السوية، 

تؤدي في نهايتها الوخيمة إلى تحطيم بناء النظام االجتماعي المحكم 

والمنسجم للفرد وللجماعة وللمجتمع، ولذا فقد نهى الشرع اإلسالمي 

ا على حيوية وفاعلية المنظومة لخطورته -منذ الفترة المكية-عنها 

 المرجعية الفردية واالجتماعية  للكيان االجتماعي. 

المنكر، والمنكر مستوى سلوكي وأخالقي وروحاني متدٍن،  - 2

فيما -يتردى فيه الفرد الضال الفاسد، وينطبع به وجدانه الباطن، ليبدو 
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راد، وفي في شبكة العالقات االجتماعية بين الجماعات واألف -بعد جليا

 صميم اتصاالتهم االجتماعية الفاسدة المختلفة.

وهو فوق كل ذلك عملية اجتماعية ذات أبعاد ستة: ]قائم بالمنكر. 

والمنكر. وواقع عليه المنكر. ووسيلة المنكر. وأسلوب وطريقة المنكر. 

وتأثيراته[، إذ ال يمكن تصور وقوعه في نسيج شبكة عالقات األفراد 

 ذه األركان االجتماعية الستة.والجماعات بغير ه

وإذا صار واقع الفرد والمجتمع قابال ومستمرئا لكل أشكال المناكر 

القولية والعملية الفردية والجمعية غير مستهجن لها قلبيا، وغير مستنكر 

لها عمليا، وغير مستنكف عنها سلوكيا، صار سقوط الفرد حتميا من 

درجة اإلنسانية الراشدة إلى درجة البهيمية العمية، وصار انهيار 

مع وشيكا في دائرة التخلف واالنحطاط، وبالتالي آذن بغيابه الواعي المجت

 عن مواطن الشهود الحضاري بين األمم.  

البغي، والبغي وجه سلوكي ُمجسد لمختلف أنواع المناكر  - 3

القولية والعملية والوجدانية والقلبية الجمعية والفردية في شبكة العالقات 

ع شكلي ومظهري عنه، تبدو من خالله االجتماعية للمجتمع، كما أنه فر

 وقائع تطبيق المنكر فرديا واجتماعيا وأمميا.

وهو في صميمه عملية اجتماعية فاسدة ومدمرة لمختلف األواصر 

االجتماعية ذو أبعاد ستة هي: ]باغ. مبغي عليه. بغي. ووسيلة البغي. 

قعيا وأسلوب وطريقة البغي. وتأثيراته التدميرية[، وال يمكن حصوله وا

 بغير هذه األركان االجتماعية الستة.    

وبمجرد قبول األفراد والجماعات بانتشار ظاهرة البغي بين نسيجهم 

االجتماعي، ورفضهم مقاومته في واقعهم الحياتي والمعيشي، والتغاضي 

عن أركانه االجتماعية األخرى تعبث ويُعبث بها وفق هوى البغي والبغاة  

المجتمع وجماعاته وسائر هيئاته ومؤسساته إلى اجتماعيا، آل فرد ذلك 

وضع تدميري تخريبي للبنيات الفطرية السوية لسائر شبكة عالقاته، 

ودخل آليا في وضعية االجترار القيمي األرعن ألفراده وجماعاته، لينفلت 
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 إلى مرحلة التآكل واالنهيار الداخلي القيمي والواقعي. -آليا-بعدها 

يم اإلسالمية منذ العهد المكي األول على إيالء ولذا فقد حرصت التعال

البعد االجتماعي قيمته الحقيقية تقديرا منها ألهميته في نجاح الدعوة بين 

األفراد والجماعات، وتقديسا منها للبعد االجتماعي لهذا الفرد المكرم. 

وخالصة النظر في هذه اآلية من الناحية االجتماعية أن العامل المشترك 

مورات الثالثة والمنهيات الثالثة هو التفاعل البشري الواعي بين المأ

))لعلكم والعاقل مع التعاليم اإللهية المنزلة المختتمة بقوله تعالى: 

 تذكرون((.
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 المطلب الثاني

 البعد االجتماعي في التعاليم النبوية الشريفة

الفردي ربطت السنة النبوية عملية التشريع في جانبيها 

واالجتماعي بحركية نسيج العالقات االجتماعية  في المجتمع، وجعلت 

مسبار صدق العقيدة لدى األفراد والجماعات مرهون بمدى واقعيتها 

التطبيقية والسلوكية في المجتمع، وذلك تأسيا على نهج التشريع اإللهي 

لبيعي المحكم في القرآن الكريم، الذي ربط بدقة وبإحكام حركية النشاط ا

: ))ويل والتسويقي بالعقيدة عادا إياها مسألة اجتماعية بحتة فقال تعالى

للمطففين* الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون* وإذا كالوهم أو 

، كما ربط أيضا سائر النشاطات (3..1وزنوهم يخسرون(( )المطففين: 

رم الربا(( وأحل هللا البيع وح): والتعامالت المالية بالعقيدة فقال تعالى

، كما ربط سائر العمليات الخيرية في المجتمع بالعقيدة (263)البقرة: 

وقرن قبولها ليس فقط بتطبيقها اجتماعيا، بل بمقدار نفعيتها وخيريتها 

اآلنية والمستقبلية على األفراد والجماعات والمجتمع، فقال منظما 

ير من ))قول معروف خوموضحا وضابطا بعض العالقات االجتماعية: 

، وهكذا سار منهج التشريع القرآني (263صدقة يتبعها أذى(( )البقرة: 

 والنبوي.

وعلى هذا النسق المنهجي في التشريع سارت السنة النبوية، 

وتنّزلت بعمق لربط قضايا العقيدة بسائر شؤون الحياة االجتماعية لألفراد 

 والجماعات.

 العقيدة في السنة النبوية وقضايا المجتمع:

متمعن في أحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سرعان ما ال

يتبين منها اهتمامها البالغ بالبعد االجتماعي للفرد وللجماعة، إذ ربط 
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سائر قضايا الفرد والجماعة االجتماعية بالعقيدة، معتبرا العالقة بينهما 

عالقة طردية فبمقدار أصالة التصور وصدق اإلحساس وعمق اإليمان 

رد يكون السلوك االجتماعي عاكسا لها، من ذلك حديثه عليه لدى الف

الصالة والسالم الذي يرويه عنه أبو هريرة رضي هللا عنه حيث قال، قال 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ))من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال 

يؤذ جاره، ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه، ومن كان 

 . 69اهلل واليوم اآلخر فليقل خيرا أو ليسكت(( يؤمن ب

وقد ورد بلفظ مشابه في رواية الصحابي الجليل أبي شريح 

الخزاعي رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: ))من كان 

يؤمن باهلل  واليوم اآلخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن باهلل واليوم 

من باهلل واليوم اآلخر فليقل خيرا أو اآلخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤ

 . 70ليسكت(( 

فقد ربط هذا الحديث في تعاليمه النبوية شؤون الفرد والجماعة 

االجتماعية بالعقيدة، عاقدا بمعادلة واضحة ومتوازنة مساواة غير 

ياتية حسابية بين مكونات اإليمان العقدي في اإلسالم وقضايا المجتمع الح

ي رائع اتسم باالختزال التوسمي لدى األنفس العادية، وفق عرض بيان

 البّصارة من المؤمنين في سياق منطقي مقنع روحيا وعقليا.

 اإليمان باهلل واليوم اآلخر: - 1

اليوم اختزل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بين حدي اإليمان باهلل و

ل لرساآلخر قضايا العقيدة األخرى، وهي: اإليمان بالمالئكة وبالكتب وبا

 وبالقضاء والقدر خيره وشره من عند هللا.

وهذه الحدود العقدية اإليمانية الثابتة والمكونة ألسس عقيدة  

-اإليمان الصحيح في اإلسالم تجد ترجمتها الحقيقية والعملية الصادقة 

                                                             
 .150متفق عليه، انظر: رياض الصالحين للنووي، ص   69
للنووي،  وروى البخاري بعضه، انظر: رياض الصالحينرواه مسلم بهذا اللفظ،   70

 .150ص 
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في شبكة العالقات  -الواردة في حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

سب التقييم والتوجيه النبوي الشريف هي االجتماعية. فقضايا المجتمع ح

 الجانب الشكلي والمظاهري للمعتقدات اإليمانية الغيبية. 

 اإليمان باهلل وشبكة العالقات االجتماعية: - 2

المتمعن في حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتبين بوضوح 

: مهنا ربط مكونات العقيدة بقضايا المجتمع فقوله عليه الصالة والسال

ألخرى ))من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يؤذ جاره((، وفي الرواية ا

عية )) من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليحسن إلى جاره(( قضية اجتما

يوم ربطت بأحد األركان العقدية، وهي اإليمان ))من كان يؤمن باهلل وال

ر يذاء الجااآلخر((، وقد جاءت مقرونة بقضية اجتماعية تمثلت في عدم إ

)) فال يؤذ جاره(( من جهة، واإلحسان إليه من جهة أخرى ))فليحسن 

 إلى جاره(( بشتى طرق اإلحسان المتعارف عليها اجتماعيا.

ألن المجتمع حسب التصور اإلسالمي الصحيح ليس بمجموع 

ر ما األفراد واألسر، كما أنه ليس محصلة تعداد المنازل والدور،  بمقدا

وتضامن وترابط وتواشج األفراد والمنازل بعضهم  هو محصلة تفاعل

 ببعض في شبكة حميمية من العالقات االجتماعية المتنوعة الراشدة. 

إن اإلحسان للجار  عملية اجتماعية بحتة، وعدم إيذائه أيضا عملية 

اجتماعية أيضا، منطلقها األساس إقامة عالقات حسن الجوار معه، 

: ))أفشوا السالم بينكم((، ألن عملية المؤسسة على تبادل التحية معه

إفشاء السالم بمقدار ما هي عملية اجتماعية، تدعم تماسك الصف 

االجتماعي للجماعة هي أيضا طريق للجنة وللخلود في النعيم األبدي 

لقوله صلى هللا عليه وسلم: ))وهللا  لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن 

شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا تؤمنوا حتى تحابوا، أال أدلكم على 

  .71السالم بينكم(( 

                                                             
 رواه البخاري ومسلم.  71
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يا وقد بيّن عليه الصالة والسالم في هذا الحديث الكثير من القضا

هي  العقدية ذات الصلة الوثيقة بقضايا المجتمع، ولكن أهم قضية أبرزها

المعبر  األبعاد االجتماعية للعقيدة، وكون المجتمع وعالقاته المختلفة هما

 لجنة ولرضى المولى تبارك وتعالى. الحقيقي ل

 اإليمان باهلل وإكرام الضيف: - 3

نية إن إكرام الضيف قضية اجتماعية بحتة، كما أنها قضية ثقافية وف

 أيضا، إذ ال يمكن استقبال ضيف بغير تحشيد أبهى وأجلى وأحلى القيم

، االجتماعية والثقافية لدى الُمضيّف ليبسطها أحسن بسط في وجه ضيفه

ءا من طريقة ومدة ومكان استقباله، ونوعية ضيافته وتميز طبائع بد

 التكريم فيها، التي تختزل سائر القيم النبيلة لدى المضيف.

 ولذا فقد ربطت الشريعة اإلسالمية كما وردت في حديث رسول هللا

يفه(( صلى هللا عليه وسلم ))ومن كان يؤمن باهلل  واليوم اآلخر فليكرم ض

 ة بقضايا المجتمع، وأعطتها بعدها التطبيقي العملي،قضاياها العقدي

لى مخرجة تلك العقائد الروحية والمعنوية من بعدها الشعوري المكنون إ

 بعدها السلوكي المنظور.

 72 اإليمان باهلل ولغة التواصل االجتماعي: - 4

لقد خص المولى تبارك وتعالى كل أمة برموز تتواصل وتتناغم 

))حتى إذا أتوا على واد  ذلك جليا في قوله تعالى:وتتفاهم بها، ويبرز 

النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ال يحطمنكم سليمان وجنوده 

وهم ال يشعرون * فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر 

نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني 

                                                             
ية، ولم م، ونشر في مجلة الوعي اإلسالمي الكويت2008كُتب هذا البحث سنة   72

لم يكن يكن مصطلح )التواصل االجتماعي( يومها متداوال بين أهل االختصاص، و
لكتروني. لمزيد يعني ما يعنيه اليوم في عالم اإلعالم والنشر والتدوين والتواصل اإل

جة عالم الجديد وتداعيات المومن التوسع انظر: أحمد محمود عيساوي، اإل
بعة األولى، االتصالية اإللكترونية المعاصرة، دار الكتاب الحديث، القاهرة، الط

 ..95م، ص 2017هـ 1438
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، وبهذا التكريم من (19و  18صالحين(( )النمل: برحمتك في عبادك ال

المولى تبارك وتعالى لمخلوقاته بمنحهم القدرة على التواصل يصير الكالم 

لدى البشر ظاهرة اجتماعية، ربطتها الشريعة اإلسالمية بقضايا العقيدة، 

فجعلت أعالها حسب حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ))ومن كان 

يوم اآلخر فليقل خيرا أو ليسكت(( مقرونا بمدى مقاصديتها يؤمن باهلل  وال

 الخيرية وبمدى استعماالتها وتوظيفها في سبل الخير االجتماعي. 

وعلى هذا التقدير فقد حرصت الشريعة اإلسالمية على إيالء البعد 

االجتماعي قيمته الحقيقية تقديرا منها ألهميته في نجاح الدعوة بين 

 وتقديسا منها للبعد االجتماعي لهذا الفرد المكرم.  األفراد والجماعات،
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 المطلب الثالث

 األبعاد االجتماعية ألحاديث الرؤيا واإلسراء والمعراج

 أحاديث الرؤيا:  –أوال

إن المتتبع ألحاديث الرؤيا الواردة عن رسول هللا صلى هللا عليه 

مختلفة ، فمنهم من صنفها وسلم التي صنفها رواة األحاديث ضمن أبواب 

في قسم الرؤيا واألحالم ، ومنهم من صنفها في قسم تحريم الكذب  

وآخرون وضعوها في قسم تحريم النفاق، وغيرها، ونحب أن نقتطف 

حديثا واحدا أورده اإلمام النووي في كتابه القيم )رياض الصالحين( في 

 نصه: باب تحريم الكذب، نقال عن صحيح اإلمام البخاري، هذا

عن سمرة بن جندب رضي هللا عنه قال: كان رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم  مما يكثر أن يقول ألصحابه: )) "هل رأى أحد منكم من 

رؤيا؟" فيقص عليه من شاء هللا أن يقص، وإنه قال لنا ذات غداة: "إنه 

تينا أتاني الليلة آتيان، وإنهما قاال لي: انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أ

على رجل مضطجع، وإذ آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة 

لرأسه، فيثلغ رأسه، فيتدهده الحجر ها هنا، فيتبع الحجر فيأخذه فال يرجع 

إليه حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة 

لق انطلق، األولى "قال: قلت لهما: سبحان هللا. ما هذا؟" قاال لي: انط

فانطلقنا فأتيا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من 

حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره 

إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب اآلخر فيفعل به مثل ما 

الجانب كما فعل بالجانب األول فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك 

كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة األولى قال: قلت: "سبحان 

هللا. ما هذان؟" قال لي: انطلق انطلق، فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، 
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فأحسب أنه قال: فإذا فيه لغط وأصوات، فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء 

ذا أتاهم ذلك اللهب ضوضئوا، عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإ

قلت: "ما هؤالء؟" قاال لي: انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت 

أنه كان يقول أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على 

شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما 

الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجرا، يسبح ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده 

فينطلق فيسبح ثم يرجع إليه كلما رجع فغر له فاه فألقمه حجرا. قلت لهما: 

"ما هذان؟" قاال لي: انطلق انطلق، فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة 

أو كأكره ما أنت راء رجال مرأى، فإذا هو عنده نار يحشها ويسعى حولها، 

؟" قاال لي: انطلق انطلق، فانطلقنا فأتينا على روضة قلت لهما: "ما هذا

معتمة فيها من كل نور الربيع، وإذا بين ظهراني الروضة رجل طويل ال 

أكاد أرى رأسه طوال في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان ما 

رأيتهم قط، قلت: "ما هذا؟ وما هؤالء؟" قاال لي: انطلق انطلق، فانطلقنا 

عظيمة لم أر دوحة قط أعظم منها وال أحسن، قاال لي: ارق فأتينا دوحة 

فيها، فارتقينا فيها إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فأتينا باب 

المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها، فتلقانا رجال شطر من خلقهم 

كأحسن ما أنت راء. وشطر منهم كأقبح ما أنت راء، قاال لهم: اذهبوا 

ك النهر، وإذا هو نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في فقعوا في ذل

البياض فذهبوا فوقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم 

فصاروا في أحسن صورة، قاال لي: هذه جنة عدن، وهذاك منزلك فسما 

بصري صعدا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء، قاال لي: هذاك منزلك؟ قلت 

كما، فذراني فأدخله، قاال: أما اآلن فال وأنت داخله، قلت لهما: بارك هللا في

لهما: فإني رأيت منذ الليلة عجبا؟ فما هذا الذي رأيت؟ قاال لي: أما إنا 

سنخبرك: أما الرجل األول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل 

ت يأخذ القرآن فيرفضه، وينام عن الصالة المكتوبة. وأما الرجل الذي أتي

عليه يشرشر شدقه إلى قفاه.. فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة 
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تبلغ اآلفاق. وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في بناء مثل التنور 

فإنهم الزناة والزواني. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم 

عند النار يحشها  الحجارة فإنه آكل الربا. وأما الرجل الكريه المرآة الذي

ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم. وأما الرجل الطويل الذي في 

الروضة فإنه إبراهيم، وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على 

الفطرة، فقال بعض المسلمين: يا رسول هللا وأوالد المشركين؟ فقال 

م الذين كانوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأوالد المشركين. وأما القو

شطر منهم حسن وشطر قبيح فإنهم خلطوا عمال صالحا وآخر سيئا تجاوز 

  .73هللا عنهم (( 

 أحاديث اإلسراء والمعراج:  –ثانيا 

دم إن قراءة مركزة لمجموع أحاديث اإلسراء والمعراج كفيلة بأن تق

لنا صورة واضحة عن المقاصد العامة من سرد تلك المشاهد الرمزية 

ي تها أحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ودون الدخول فالتي ساق

نسق التكرار والمشابهة لما تضمنته الروايات المختلفة عن وقائع 

 الحادثة والرحلة والمعجزة ومختلف تفاصيلها، حيث تجمع األحاديث في

مجملها على وصف الرحلة من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى، ومن 

 لى السماء العال، على موضوع واحد مع بعض الفروقاتالمسجد األقصى إ

ك بين الرواة، وما يهمنا نحن هو أن نقتطف من مجموع تلك األحاديث تل

ها المشاهدات الرمزية التي ذكرتها تلك األحاديث، وقراءتها وفق أبعاد

 االجتماعية. وهذه األحاديث هي:

المغيرة، حدثنا ما رواه اإلمام أحمد في مسنده، قال: حدثنا أبو  – 1

صفوان، حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير، عن أنس قال: قال 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ))لما عرج بي ربي عز وجل، مررت 

بقوم لهم أظفار من نحاس، يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من 

                                                             
 .545رياض الصالحين، ص  73
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هؤالء يا جبريل؟ قال: هؤالء الذين يأكلون لحوم الناس، ويقعون في 

  . 74 عراضهم((أ

ما رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه "دالئل النبوة" عن  – 2

أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم  أنه قال 

له أصحابه: يا رسول هللا أخبرنا عن ليلة أسري بك فيها، قال: )).. 

يل: ومن معك؟ فاستفتح جبريل باب السماء، قيل: من هذا؟ قال جبريل، ق

قال: محمد، قيل: أوقد بعث إليه؟  قال: نعم، فإذا أنا بآدم  كهيئته يوم خلقه 

هللا تعالى على صورته، تعرض عليه أرواح ذريته المؤمنين، فيقول: 

روح طيبة، ونفس طيبة، اجعلوها في عليين. ثم تعرض عليه أرواح 

ي سجين، ثم ذريته الفجار فيقول: روح خبيثة ونفس خبيثة، اجعلوها ف

مضيت هنية، فإذا أنا بأخونة عليها لحم مشرح، ليس يقربها أحد، وإذا 

أنا بأخونة عليها لحم قد أروح وأنتن، عندها أناس يأكلون منها، قلت: يا 

جبريل من هؤالء؟ قال: هؤالء من أمتك، يتركون الحالل ويأتون الحرام، 

ت، كلما نهض أحدهم ثم مضيت هنية فإذا  أنا بأقوام بطونهم أمثال البيو

، يقول: اللهم ال تُقم الساعة، قال: وهم على سابلة آل فرعون، قال:  خرَّ

فتجيء السابلة فتطؤهم، قال: فسمعتهم يضجون إلى هللا عز وجل، قال: 

قلت: يا جبريل من هؤالء؟ قال: هؤالء من أمتك "الذين يأكلون الربا ال 

من المس"، قال: ثم مضيت يقومون إالّ كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان 

هنية فإذا أنا بأقوام مشافرهم كمشافر اإلبل، قال: فتفتح على أفواههم 

ويلقمون من ذلك الجمر، ثم يخرج من أسافلهم، فسمعتهم يضجون إلى 

هللا عز وجل، فقلت: من هؤالء يا جبريل؟ قال: هؤالء من أمتك "الذين 

ونهم نارا وسيصلون يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بط

سعيرا"، قال: ثم مضيت هنية فإذا أنا بنساء يعلقن بثديهن، فسمعتهن 

يضجن إلى هللا عز وجل، قلت: من هؤالء النساء؟ قال: هؤالء الزناة من 

                                                             
 .8، ص 3ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج  74
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أمتك، قال: ثم مضين هنية فإذا أنا بأقوام يقطع من جنوبهم اللحم، 

قلت: من هؤالء يا  فيلقمونه، فيقال له: كل كما كنت تأكل من لحم أخيك،

جبريل؟ قال: هؤالء الهمازون من أمتك اللمازون، ثم صعدنا إلى السماء 

  .75الثانية..(( 

روى اإلمام أحمد عن ابن عباس رضي هللا عنهما قوله: ))..  – 3

قال: فمضى، فلقيه شيخ جليل متهيب فرحب به وسلم عليه، وكلهم يسلم 

عليه، قال: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أبوك إبراهيم، قال: ونظر في النار 

فإذا قوم يأكلون الجيف، قال: من هؤالء يا جبريل؟ قال: هؤالء الذين 

كلون لحم الناس. ورأى رجال أحمر أزرق جدا، قال: من هذا يا جبريل؟ يأ

 . 76قال: هذا عاقر الناقة.(( 

روى اإلمام أحمد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي هللا  – 4

عنهما من طريق آخر قوله: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )) لما 

رائحة؟ قالوا: ماشطة أسري بي، مرت بي رائحة طيبة، فقلت: ما هذه ال

بنت فرعون وأوالدها، سقط مشطها من يدها، فقالت: باسم هللا، فقالت 

ابنة فرعون: أبي؟ قالت: ربي وربك ورب أبيك. قالت: أولك رب غير 

أبي؟ قالت: نعم، ربي وربك ورب أبيك هللا، قال: فدعا فقال: ألك رب 

رة من نحاس غيري؟ قالت نعم ربي وربك هللا عز وجل. قال: فأمر بنق

فأحميت، ثم أمر بها لتلقى فيها، قالت: إن لي إليك حاجة، قال: ما هي؟ 

قالت: تجمع عظامي وعظام ولدي في موضع، قال: ذاك لك. لما لك علينا 

من حق. قال: فأمر بهم فألقوا واحدا واحدا، حتى بلغ رضيعا فيهم، فقال: 

أربعة وهم صغار،  يا أمه، قعي وال تقاعسي، فإنك على الحق، قال: وتكلم

  .77هذا، وشاهد يوسف، وصاحب جريج، وعيسى ابن مريم (( 

رواية أبو هريرة رضي هللا عنه: قال: )).. فسار وسار معه  – 5

                                                             
 .17و  16، ص 3ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج  75
 .21و  20، ص 3ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج  76
 .21، ص 3ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج  77
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جبريل عليهما السالم، قال: فأتى على قوم يزرعون في يوم ويحصدون 

في يوم، كلما حصدوا عاد كما كان، فقال النبي صلى هللا عليه وسلم: يا 

يل ما هذا؟ قال: هؤالء المجاهدون في سبيل هللا، تضاعف لهم الحسنة جبر

بسبعمائة ضعف، وما أنفقوا من شيء فهو يخلفه، وهو خير الرازقين. 

ثم أتى على قوم ترضخ رؤوسهم بالصخر، كلما رضخت عادت كما كانت، 

وال يفتر عنهم من ذلك شيء، فقال: ما هؤالء يا جبريل؟ قال: هؤالء الذين 

قل رؤوسهم عن الصالة المكتوبة. ثم أتى على قوم على أقبالهم رقاع تتثا

وعلى أدبارهم رقاع، يسرحون كما تسرح اإلبل والنعم، ويأكلون الضريع 

والزقوم ورضف جهنم وحجارتها، قال: ما هؤالء يا جبريل؟ قال: هؤالء 

الذين ال يؤدون صدقات أموالهم، وما ظلمهم هللا شيئا، وما هللا بظالم 

لعبيد. ثم أتى على قوم بين أيديهم لحم نضيج في قدر، ولحم آخر نيء ل

في قدر خبيث، فجعلوا يأكلون من النيء الخبيث ويدعون النضيج الطيب، 

فقال: من هؤالء يا جبريل؟ فقال: هذا الرجل من أمتك تكون عنده المرأة 

قوم الحالل الطيب، فيأتي امرأة خبيثة فيبيت عندها حتى يصبح، والمرأة ت

من عند زوجها حالال طيبا، فتأتي رجال خبيثا فتبيت معه حتى تصبح. قال: 

ثم أتى على خشبة على الطريق، ال يمر بها ثوب إالّ شقته، وال شيء إالّ 

خرقته، قال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا مثل أقوام من أمتك، يقعدون على 

وتصدون عن  الطريق يقطعونه، ثم تال "وال تقعدوا بكل صراط توعدون

سبيل هللا". ثم أتى على رجل قد جمع حزمة حطب عظيمة ال يستطيع 

حملها، هو يزيد عليها، فقال: ما هذا يا جبريل؟ فقال: هذا الرجل يكون 

عليه أمانات ال يقدر على أدائها، وهو يريد أن يحمل عليها. ثم أتى على 

ادت قوم تقرض ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من حديد، كلما قرضت ع

كما كانت، ال يفتر عنهم من ذلك شيء، قال: ما هؤالء يا جبريل؟ قال: 

هؤالء خطباء الفتنة. ثم أتى على جحر صغير يخرج منه ثور عظيم، فجعل 

الثور يريد أن يرجع من حيث خرج فال يستطيع، فقال: ما هذا يا جبريل؟ 

تطيع أن فقال: هذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة، ثم يندم عليها فال يس
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يردها. ثم أتى على واد فوجد ريحا طيبة باردة وريح مسك، وسمع صوتا، 

فقال: ما هذه الريح الطيبة الباردة؟ وما هذا المسك؟ وما هذا الصوت؟ 

قال: هذا صوت الجنة تقول: يا رب آتني ما وعدتني.. ثم أتى على واد 

جبريل؟ فسمع صوتا منكرا، ووجد ريحا منتنة، فقال: ما هذه الريح يا 

وما هذا الصوت؟ فقال: هذا صوت جهنم تقول: يا رب آتني ما وعدتني.. 

ثم جاء السماء السابعة فاستفتح فقيل له: من هذا؟ قال: جبريل، قيل: 

ومن معك؟ قال: محمد، قالوا: أو قد أرسل؟ قال: نعم، قالوا: حياه هللا من 

، فإذا هو برجل أخ ومن خليفة، فنعم األخ ونعم الخليفة، ونعم المجيء جاء

أشمط جالس عند باب الجنة على كرسي، وعنده قوم جلوس بيض الوجوه 

مثل القراطيس، وقوم في ألوانهم شيء، فقام هؤالء الذين في ألوانهم 

شيء فدخلوا نهرا فاغتسلوا فيه فخرجوا وقد خلص من ألوانهم شيء، 

ارت ثم دخلوا نهرا آخر فاغتسلوا فيه، فخرجوا وقد خلصت ألوانهم فص

مثل ألوان أصحابهم، فجاؤوا فجلسوا إلى أصحابهم، فقال: يا جبريل، من 

هذا األشمط؟ ثم من هؤالء البيض الوجوه؟ ومن هؤالء الذين في ألوانهم 

شيء؟ وما هذه األنهار التي دخلوا فيها فجاؤوا وقد صفت ألوانهم؟ فقال: 

ض الوجه هذا أبوك إبراهيم، أول من شمط على األرض، وأما هؤالء البي

فقوم لم يلبسوا إيمانهم بظلم، وأما هؤالء الذين في ألوانهم شيء، فقد 

خلطوا عمال صالحا وآخر سيئا، فتابوا فتاب هللا عليهم. وأما األنهار 

فأولها رحمة هللا، والثاني نعمة هللا، والثالث سقاهم ربهم شرابا 

  .78طهورا..(( 

 قواعد دعوية في األسلوب النبوي:

لقراءة األولية لألسلوب النبوي في عرض األحاديث ومن خالل ا

 السالفة الذكر يمكننا تسجيل المعالم  الدعوية التالية:

اعتماد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على المشاهد الرمزية  – 1

                                                             
 .26..  23، ص 3ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج  78
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نظرا لقيمتها في المخيال العربي كأسلوب تواصلي تأثيري ودعوي 

 متميز.

عليه وسلم  على عالم الرؤيا اعتماد رسول هللا صلى هللا  – 2

والحياة الغيبية الثانية ألهميتها أيضا في الضمير والمخيال العربي الذي 

 يتشوق إلى التطلع لعالم الماورائيات، ويتشوف لمعرفة عالم الغيبيات.

اعتماد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  على أسلوب التصوير  – 3

وان واألبعاد واألشكال والرسوم الفني للمشاهد التصويرية الغنية باألل

 والصور الحية والمتحركة.

اعتماد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  على أسلوب المشاهد   - 4

الرمزية المقززة للنفس اإلنسانية السوية من خالل مناظر الدم والروائح 

 الكريهة والجروح والكدمات واللهب والتنور والنار والوجوه الكريهة..

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  على أسلوب البيان  اعتماد - 5

النبوي التصويري ممزوجا بالبالغة النبوية النفاذة في القلوب والضمائر 

 الحية، الممزوج بالبساطة واليسر والتلقائية.

اعتماد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  على أسلوب المقابلة  - 6

اء مقارنة ذهنية شعورية تقابلية الرمزية للمشاهد الواقعية والغيبية وإجر

بينهما في مخيال العقل العربي، حيث يعرض مشهد الرجل الذي يضرب 

رأسه بالحجر، فيتشظى الحجر على رأسه إلى شظايا، ثم يكرر رضخ 

رأسه حتى يشرشر بالدم، مقابل تارك العمل بالقرآن، والمتكاسل عن أداء 

 الصلوات والعبادات في أوقاتها.

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  على أسلوب التحريم اعتماد  - 7

بالتخويف اإلرادي الداخلي، وخلق المانع الذاتي ضمن أعماق النفس 

 اإلنسانية. 

اعتماد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  على أسلوب البالغة  - 8

الدعوية التأثيرية بعرض النماذج والصور البشرية المختلفة، وذات 

 ة والمخيفة والمرعبة. التفاصيل المقزز
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 األبعاد االجتماعية ألحاديث الرؤيا واإلسراء والمعراج:

وقد تركزت األحاديث الشريفة على التنفير من المحرمات اآلتية 

الذكر، والتي في معظمها ذات بعد اجتماعي بحت، إذ ال يمكن اقترافها إالّ 

بعملية ضمن السياق االجتماعي، وعالقة اجتماعية بين أركان قائمة 

التواصل االجتماعي. وهذه المحرمات والمحظورات تفسد انسجام 

واتساق العالقات االجتماعية، وتعكر سير واستمرار عالقاته السوية، 

 وتودي بالجماعة إلى الهالك، وهذه المحظورات هي:

خطورة معرفة حقائق القرآن وتعاليمه وعدم العمل بها،  – 1

را لما لها من فوائد على المستويين والتقاعس عن الصالة المكتوبة نظ

الفردي واالجتماعي. إذ أن التعاليم القرآنية هي قواعد وقوانين قطعية 

وصادقة وخالصات ونواميس ربانية دقيقة، تفيد الفرد والجماعة لضمان 

السير الحسن لهم في الحياة الدنيوية، وضمان مستقبل زاهر في الحياة 

قدمها الحديث من تكسير بالحجارة  األخروية. والصورة البشعة التي

وتهشيم للوجه والرأس وتشظي الحجارة جراء عملية التهشيم.. تدل 

 2داللة قطعية على تشابه المشهدين الواقعي والغيبي اآليل إليه مقترفه. 

التنبيه إلى خطورة آلية الكذب على الفرد والجماعة، وتبيين حقيقة  –

نسق االنسجام العالئقي بين الفرد اآلثار التدميرية آللية الكذب على 

والفرد، وبين الفرد والجماعة، وبين الجماعة والجماعة، وبين الجماعة 

والمجتمع، وخطورة تعويد الفرد آلية تغيير الحقائق والوقائع عبر معصية 

 الكذب، وتعويم الحياة ومختلف ارتياداتها بالكذب والبعد عن الحقيقة. 

لحديث النبوي الشريف عبر الصورة والمشهد المرعب الذي قدمه ا

البشعة والمقززة لتبديد قسمات الوجه بكلوب الحديد، هي رسالة واضحة 

ومباشرة للكشف عن خطورة آلية الكذب ومآالت مقترفها في عالم 

الملكوت، حيث شدتها وخطورتها أعظم من مشاهدها وقسماتها في عالم 

هراتها وتحوالتها في الشهود. هذا على المستوى الفردي ناهيك عن تمظ

عوالم االتصال واإلعالم والتربية والتوجيه. وهي الجريمة ذاتها التي نبه 
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لخطورتها حديث اإلسراء والمعراج الذي يعطي للكلمة القيمة الكبرى، 

نظرا لما للكلمة من أهمية في عملية التواصل االجتماعي، عبر مشهد 

حجم وال يستطيع العودة الجحر الصغير الذي يخرج منه الثور الكبير ال

 إليه.

 

النكير على خطورة جريمة الزنا بالنسبة للرجال والنساء معا،  – 3

حيث نقل لنا المشهد النبوي صورة مقززة لرجال ونساء عراة في تنور 

يتضأضأ بالنار التي تأتي على قاطنيه فيتصايحون من شدة ألم النار 

نفيس عن الرغبات والحريق، لعرض خطورة هذه اآللية المرضية للت

النفسية عبر منافذ عشوائية وغير سوية، مما شرعه هللا لعباده، ألن عالم 

الغرائز فضاء مهم في أعماق النفس اإلنسانية وضع له الشارع الحكيم 

مسارب للتنفيس والتصريف، رافضا أن يأخذ مسارا تدميريا للفرد 

لداء الخطير إلى والجماعة. وقد عمدت البالغة النبوية للتنفير من هذا ا

تخصيص آلية التعذيب والشوي بالنار لخلق حالة من النفور الداخلي في 

أعماق الفرد السوي، فيتجنب هذه الفاحشة التي تشددت معها التعاليم 

الربانية. والمقابلة التي أقامها الحديث بين المشهدين لهي خير تصوير 

ي تمثله أمامه. وهو لمآالت مقترفها في الدنيا عبر جزائه األخروي، الذ

ذاته المشهد الذي صوره حديث اإلسراء والمعراج عن مشهد تعليق 

 النسوة من أثدائهن عاريات وشيهن بالنار.  

النكير على خطورة آلية تنمية الثروة بالطرق غير السوية،  – 4

عبر آلية الربا وإرهاق كاهل المستدينين بالفوائد الربوية، وقد حمل 

ملة شعواء على هذه اآللية وعدها جريمة كبرى عقابها الخطاب القرآني ح

الحرب من هللا تعالى، والمشهد المقزز لنهر الدم ، وللسابح فيه، وللمرابي 

الجالس الذي يلقم السابح المتعب في نهر الدم بالحجر تلو الحجر، ضمن 

دوامة ال تنتهي، إنما هو تأكيد على خطورة هذه الجريمة المنكرة في حق 

والجماعة والمجتمع. وهو النكير ذاته الذي حمله حديث اإلسراء الفرد 



105 
 

والمعراج على جريمة تعاطي الربا، من خالل مشهد مريع يخالف سنن 

هللا في خلقه للنفس اإلنسانية، التي لها بطن معتدل، حيث شبه الحديث 

آكلي الربا بأن لهم بطونا حجمها كحجم البيوت، وكلما حاول أحدهم 

يعا مغشيا عليه، في رحلة عذاب مستديمة حتى قيام النهوض خر صر

الساعة، ثم تطؤوهم سابلة فرعون وجنوده بسنابك خيلها، في مشهد 

مريع ومربك، نظرا لخطورة جريمة الربا على النسيج االجتماعي 

 واالقتصادي والحياتي السوي للمجتمع.    

ختم تلك المشاهد المريعة بعرض مشهد الردع الغيبي عبر  – 5

مشهد خازن جهنم الكريه المنظر وهو يحش النار ويوقدها، لتعميق 

صورة الخوف في أعماق الضمير اإلنساني الحي من مسلك خرق آليات 

 المنهج الرباني التي وضعها للخلق ليسيروا وفقها.

النكير على آلية تفتيت شبكة العالقات االجتماعية بواسطة  – 6

الحقيقية والصحيحة، من خالل خرق انسجام الجماعة وتغيير صورتها 

صورة خمش الوجوه بأظافر من نحاس في مشهد لمن يقع في أعراض 

الناس، نظرا لمكانة أعراض الناس وأهميته في استمرار الحياة 

االجتماعية السوية، إذ ال يمكن للجماعة أن تستمر في حالة تشويه 

 صورتها وأعراضها.

بنائه الذين أخذ لهم سهر سيدنا آدم على تتبع مآل ومصير أ – 7

العهد من ربه أن تاب عليه وتلقى كلمات الرحمة والتوبة منه ))فتلقى آدم 

(، ويرى 37من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم )) )البقرة: 

مدى صدقية أبنائه من بعده ))وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم 

ا بلى شهدنا أن تقولوا ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالو

يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين * أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل 

و  172وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون (( )األعراف: 

(، ومدى التزامهم بعهده الذي أبرمه مع ربه. وذلك بعرض أرواحهم 173

بها، وسروره بالنفس المؤمنة المؤمنة الطيبة والخبيثة حين قدومهم لر
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الطيبة، وتبرمه بالخبيثة اآلثمة، وهي الريح الطيبة ذاتها التي تكررت في 

حديث اإلسراء والمعراج عن ماشطة بنت فرعون وأبنائها الموحدين هلل، 

 نظرا لما للوفاء بالعهود من قيمة اجتماعية تواصلية بين األبناء واآلباء.

المقرفة ، والتي تثير االشمئزاز عرض المشاهد المقززة  و - 8

والنفور النفسي واالجتماعي، عبر مشهد األفراد الذين يجتمعون على 

أخونة نتنة ويأكلون منها اللحم النتن، ويتركون اللحم الطازج الطيب، 

وهذا الفعل في حد ذات منكور من الناحية االجتماعية، إذ هو من عادات 

ة، وتشبيهه بمقترف جريمة األكل وغرائز التجمعات الحيوانية المتوحش

الحرام وترك الكسب واألكل الحالل، نظرا لخطورة هذه الجريمة على نقاء 

 واستمرارية المجتمع، الذي سيستمر في الفوضى والهمجية البهيمية.

النكير على آكلي أموال اليتامى ظلما وعدوانا، وتشبيههم بإبل  – 9

في حالة أسوء ما تكون تدلت أشفارها واستطالت حتى مست األرض، 

عليها اإلبل في المخيال العربي الواقعي والغيبي، تنبيها على خطورة 

 جريمة أكل مال اليتامى وتأثيراتها السلبية على الحياة االجتماعية. 

عرض مشهد األفراد الذين ينالون في أعراض الناس، من  –10

نوبهم ثم الهمازين واللمازين والغمازين ، وهم يقطعون لحومهم من ج

يقومون بلقمها في أفواههم، نظرا لخطورة وأهمية حفظ األعراض 

وصيانة الشرف وقدر ومكانة الفرد في النسيج االجتماعي. وهي الجريمة 

التي تشدد عليها في الحديث الموالي الذي رواه ابن عباس عن مشهد 

ث األقوام الذين يأكلون الجيف. وهي الجريمة التي تكررت مرارا في أحادي

اإلسراء والمعراج حيث  النكير على الغمازين واللمازين والهمازين ممن 

يقعون في أعراض الناس ، وذلك عبر تصويرهم بمشهد جديد مغاير 

للمشهد األول، إذ عملهم أشبه بالمسمار الذي يقطع ثياب كل عابر دونما 

لم اكتراث بما يسببه لهم من أذى، إدراكا من رسول هللا صلى هللا عليه وس

 لخطورة هذه الجريمة على تماسك النسيج االجتماعي.

إعالء مكانة فرضية الجهاد في سبيل هللا من خالل عرض  –11
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مشهد المزارعين المستغنين بحصاد دائم، نظرا لقيمة هذه الفريضة في 

 الحفاظ على بيضة الدين، وشرف األمة.

النكير على ترك الزكاة وإهمال الصدقات عبر تصويرهم  -12

مشهد العراة المستترين بالرقاع والمنكبين على أربع يسيمون كما تسيم ب

اإلبل واألنعام، نظرا لخطورة التهاون في فرضية الزكاة والصدقات، 

 وآثارها السلبية على استمرار وتماسك الجماعة المسلمة.

النكير على مضيع األمانة وتاركها، عبر مشهد حامل حزمة  -13

حجمها ووزنها وهو غير قادر على حملها، نظرا الحطب ، الذي يزيد في 

 لخطورة تضييع األمانة على شبكة العالقات االجتماعية.

النكير على خطباء الفتنة ممن ال يأبهون لقيمة الكلمة، عبر  -14

عنهم بمشهد من تقرض شفاههم بمقاريض من حديد ال يفتر عنهم ذلك 

وحدة المجتمع  العذاب حتى يوم الدين، نظرا لخطورة الفتنة على

 وتماسكه. 

عرض مشاهد الجمال البشري عبر سيدنا إبراهيم الخليل عليه  –15

الصالة والسالم وحوله الصبيان الذي ولدوا على الفطرة السوية وماتوا 

عليها، في جنة جميلة المنظر والريح، ثم مشاهد بعض روابي الجنان 

ضى هللا تعالى وأنهارها، وفتح مجال للفسحة والتوبة لمن سيشملهم ر

ممن خلط عمل سيئا وآخر صالحا، لتثبيت الكثير من تعاليم المنهج الرباني 

حيال المحسنين والمسيئين. وهو ما حملته أشواق التبشير والتشويق 

للجنة ومظاهرها الخالبة وروائحها العطرة، ورحمة هللا فيها عبر العفو 

 والصفح عمن خلط عمال طيبا وآخر سيئا.

 والخالصة:

ن المتأمل في مجموع هذه المشاهد المريعة، والصور الملونة بلون أ

الدم والنار والسواد والرماد ومالك خازن جهنم.. المقززة والمخيفة، 

يتبين منها خطورة هذه الجرائم المقترفة في األرض، والمخالفة للمنهج 

الرباني السليم على الفرد والجماعة، لعل أشدها خرق القوانين 
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االجتماعية السوية التي يجب أن تستمر بها الجماعة،  والنواميس

وتعطيل وظيفتي االستخالف واالستعمار األساسيتين، وهو ما يعاني منه 

كائن المدنية المتوحشة المعاصرة، الذي قدم سعارا الهثا، وسرابا ظامئا، 

نحو مضاهاة ربه، واإللحاد بتعاليمه، وعبادة نفسه وشهوته وهواه، 

اة اختصرها المولى تبارك وتعالى في خمس كلمات: ناسيا أن الحي

))اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في 

األموال واألوالد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم 

يكون حطاما وفي اآلخرة عذاب شديد ومغفرة من هللا ورضوان وما الحياة 

(، فصار كمثل الكلب إن تحمل عليه 20تاع الغرور (( )الحديد: الدنيا إالّ م

يلهث، وإن تتركه يلهث، في انتظار وثبة الدعاة الصادقة، بين آالف 

الدعوات المحمومة والمسعورة بنشوة الكفر والصدود والنكران، لتنتشل 

 هذا الكائن المسعور والمحموم باللذات، نحو طريق الهدى وسبيل الرشاد.
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 الفصل الرابع

البعد االجتماعي والمعرفي للعقيدة في القرآن المكي 
 والمدني

يتناول هذا الفصل األبعاد االجتماعية والمعرفية للعقيدة اإلسالمية 

في القرآن المكي والمدني، باعتبار األبعاد االجتماعية للمعرفة القرآنية، 

ها. وذلك عبر المباحث حيث المعرفة اجتماعية بطبيعتها وتكوينها وغايات

 التالية:

خطاب المعرفة في المشروع الحضاري  -المبحث األول – 1

 اإلسالمي، وقد تضمن المطالب اآلتية:

خطاب القراءة في المشروع الحضاري في  -المطلب األول – 1

 سورة العلق.

المكونات المعرفية األساسية للمشروع  -المطلب الثاني – 2

 الحضاري.

مواصفات حامل المشروع الحضاري في سورة  -الثانيالمبحث  – 2

 المدثر، وقد تضمن المطالب اآلتية:

 قراءة تأسيسية لآلي الحكيم. -المطلب األول –1

 مواصفات حامل المشروع الحضاري. -المطلب الثاني – 2

مواصفات حامل المشروع الحضاري في سورة  -المطلب الثالث – 3

 المدثر.
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 المبحث األول

 المعرفة في المشروع الحضاري اإلسالمي خطاب

( مفردٍة وُمْشتَّقٍ  1700ضم القرآن الكريم قرابة ألف وسبعمائة ) 

وكلمٍة تدل على العلم والمعرفة والتفكر والنظر والتوسم والعقل والنهى 

( آية صريحة تحث  400، كما ضم أيضا حوالي أربعمائة ) 79واللُّبِّ.. 

البحث والسير العقلي في ملكوت السموات على العلم والتفكر والنظر و

واألرض. وكما قدس القرآن العلم وآياته وحقائقه ومصدره والمشتغل به 

، وقسم العقل إلى أربع مستويات، أولها 80والمنشغل به ومكانه وأهدافه 

العقل الوازع، وثانيها العقل المدرك، وثالثها العقل الحكيم، ورابعها العقل 

 . 81الرشيد 

                                                             
لم للماليين، انظر: عز الدين بليق، موازين اإلعالم في القرآن الكريم، دار الع 79

حث أن أذهب لمحركات البحث للب.. لم أشأ 36بيروت، دون طبعة وتاريخ، ص 
آن مرارا العددي كسائر الباحثين اليوم، بل تأكدت بنفسي من إعادة قراءة القر

 والتثبت من هذا العدد.

بعة وتاريخ، طأبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، دار الشهاب، الجزائر، دون  80
 .12، كتاب العلم، ص 1ج 

الح صوعبد الرحمن .. 13إسالمية، ص عباس محمود العقاد، التفكير فريضة  81
وسوعة كما تزخر الم.. 80عبد هللا، دراسات في الفكر التربوي اإلسالمي، ص 

، عقل وألنواعهالفكرية اإلسالمية بالكثير من التفريعات والتقسيمات والتعريفات لل
ربعة أقسام هـ( حيث يقسم العقل إلى أ 320منها ما ذهب إليه الحكيم )الترمذي ت 

 هي:

 وث.العقل المور – 4عقل التجربة.  – 3عقل الحجة.  – 2عقل الفطرة.  – 1

عقل عقل الفطرة: وهو الذي يخرج به الصتتتبي والرجل من صتتتفة الجنون، في – 1
الربح من ما يقال له. ويميز بين الخير والشتتتتتتتر، ويعرف به الكرامة من الهوان و

 الخسران..
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لتقديس اإلسالم للعلم فقد اهتم المسلمون منذ عهد اإلسالم ونتيجة 

األول بالعلم والعلماء وطلبته وأماكنه، وجعلوا طلبه واالشتغال به مقدسا، 

ورفعوا مكانة من عمل بقضاياه طالبا كان أو معلما، وتركوا لنا تراثا 

نا حضاريا إسالميا رائدا في هذا المجال مازالت آثاره شاهدة عليه إلى يوم

 . 82هذا من الصين إلى األندلس 

نون كما قعّدوا، وبّوبوا، ونّظروا، وتفنّنوا، وصنّفوا.. في شتى ف

العلم ومجاالته، فكانت لهم أدبياتهم ومناهجهم وأجواؤهم العلمية 

وتقاليدهم التربوية المتميزة، التي خلفتها وحفظتها لنا كتب آداب 

بهم، كما كانت لهم أيضا المعلمين وسيرهم وطبقاتهم ونوادرهم وتجار

أدواتهم وحوائجهم القرطاسية والمدرسية التي استعملوها في عصورهم 

المختلفة، بحسب رقيهم وتطورهم آنذاك، بدءا من سوق الوراقين وسوق 

 النساخين والمكتبات الخاصة والعامة.

كما ترك لنا الكثير من العلماء والفقهاء والدعاة والمعلمين 

الصة تجاربهم التربوية مكتوبة في المجلدات المسلمين نتيجة وخ

                                                             

ذا بلغ من هللا تعالى الخطاب، فإعقل الحجة: وهو الذي به يستتتتتتتتحق العبد  – 2
ى خطاب هللا الحلم يتأكد نور العقل الذي وصتتف بنور التأييد، فيؤيد عقله فيصتتل إل

 تعالى.

جارب، عقل التجربة: وهو أنفع الثالثة وأفضتتتتتتتلها، ألنه يصتتتتتتتير حكيما بالت – 3
ليه وستتتلم: يعرف ما لم يكن بدليل ما قد كان، وهو ما قال رستتتول هللا صتتتلى هللا ع

 ال حكيم إالّ ذو تجربة، وال حليم إالّ ذو عثرة "."

 العقل الموروث: وهو العقل الذي يمنحه السلف للخلف. – 4
لبحوث اانظر: علي عبد العظيم، فلسفة المعرفة في القرآن الكريم،  سلسلة  82

، جمادى 65اإلسالمية، مجمع البحوث اإلسالمية، القاهرة، السنة الخامسة، عدد 
يخ . كما يمكن مراجعة كتب التار32..  7م، ص 1973يونية  هـ1393األولى 

مة العلم وأهله  واالجتماع واألدب واللغة والنوادر والطبقات لنتبين مكانة وقدر وقي

اءهم من والمشتغلين به في العصور اإلسالمية الزاهرة، وما تركه المسلمون ور
ية البشرية تراث فكري وعلمي ضخم في شتى المجاالت، ساهموا به في ترق

  المتخلفة في القرون الوسطى المظلمة أوربيا المشرقة إسالميا.
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هـ( والشيخ 597الضخمة، كما فعل الشيخ )عبد الرحمن بن الجوزي ت 

هـ( والشيخ )محمد بن سحنون ت 808)عبد الرحمن بن خلدون ت 

هـ( ممن ألف في آداب العلم والمعلمين وحلية طالب العلم، وغيرهم.. 241
83. 

ة في المشروع الحضاري ومن هنا ننطلق لتبيين خطاب القراء

 . 84اإلسالمي الذي تنزلت به سورة العلق 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
محمد  وكتابه صيد الخاطر، وكتابهـ  597ت انظر:  عبد الرحمن بن الجوزي  83

ـ ه 808هـ وكتابه آداب المعلمين، وخطرات ابن خلدون ت  240بن سحنون ت 
ن والمحاسن بيان والتبييهـ ال255في علوم التربية في المقدمة.. وكتب الجاحظ ت 

عالم هـ في تذكرة السمع والمتكلم في أدب ال 429واألضداد، وابن جماعة ت 
 981وي ت هـ في  أيها الولد، وابن العلم 505والمتعلم، وأبو حامد الغزالي ت 

 هـ في التربية والتعليم.. وغيرهم. 403هـ، والقابسي ت 

الحديث،  رآن العظيم، دار الكتابانظر: إسماعيل بن عمر بن كثير، تفسير الق 84
.. ومحمد علي الصابوني، صفوة 2282، 4القاهرة، دون طبعة وتاريخ، ج 

.. 580، ص 3التفاسير، قصر الكتاب، البليدة الجزائر، دون طبعة وتاريخ، ج 
حقائق  وأبو القاسم جار هللا محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، الكشاف عن

 271، ص 4دون طبعة وتاريخ، ج ، دار المعرفة، بيروت التنزيل وعيون األقاويل،
ونسية . ومحمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، الدار الت272و 

 .. 433، ص 30م، ج 1984للنشر، تونس، الطبعة األولى، 
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 المطلب األول

خطاب القراءة في المشروع الحضاري في سورة العلق 
85 

ز ثمة ظاهرة معرفية تبليغية دعوية متميزة ومثيرة لالنتباه، تبر

ات بوضوح في الخطاب القرآني الكريم، وقد تكررت بجالء العديد من المر

صالة مع مختلف دعوات أنبياء هللا عليهم الوفي السور المكية والمدنية، 

والسالم، ومع سائر األنبياء عليهم الصالة والسالم خالل اتصالهم 

ة أمين كليفي األول بربهم، وخالل تلقيهم معالم الرسالة من لدنه بواسطالت

 الوحي جبريل عليه  السالم، أو بغيره من وسائط الوحي األخرى، يمكن

 تدبر والتوسم، وذلك بعقد صلة منهجية وتدبرية فيشيء من التلمحها ب

 مكوناتها ومعالمها الرئيسة.

وهذه الظاهرة المعرفية التبليغية الدعوية الناظمة لشؤون الجماعة 
، تتمثل في إجمال المولى تبارك وتعالى المعالم الكبرى والخطوط 86

المرجعية المقدسة لرسالة ذلك النبي أو الرسول في اللقاء األول، حيث 

يتلقى النبي أس ومنهج الرسالة، ثم يتلقى بعدها أبجديات المعتقدات 

                                                             
 ية:انظر: سلسلة مقاالت كتبها المؤلف في مجلة الوعي اإلسالمي الكويت 85
الحضاري عند نبيي هللا نوح وموسى، مجلة الوعي مقومات المشروع  - 1

رة مقومات المشروع الحضاري في سو - 2. 2007، جانفي 496اإلسالمي، عدد 
مقومات   - 3م. 2007،  فبراير 498العلق، مجلة الوعي اإلسالمي، عدد 

ارس ، م 499اإلسالمي، عدد  المشروع الحضاري في سورة العلق، مجلة الوعي
، الميرة المدثر، مجلة الوعي اإلسواصفات حامل المشروع في سوم - 4 .م2007
 م.2007، أفريل 500عدد 

للنشر،  محمد التومي، المجتمع اإلنساني في القرآن، الدار التونسيةانظر:  86
، ص م1986هـ 1407تونس، الشركة الوطنية للنشر، الجزائر، الطبعة األولى 

284  ..290. 
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سة، والضوابط المرجعية الكبرى للعبادة، والخطوط العامة المقد

للمنظومة التشريعية. بعد أن يوفر له المولى تبارك وتعالى كل عوامل 

 .87الجذب واالستقطاب، والتحضير المعنوي والروحي واألدبي.. 

مع رسولنا الكريم محمد صلى هللا عليه  -بالفعل–وهذا ما حصل 

 وحيللقاء األول في غار حراء ليلة نزول الوسلم  في روحانيات وأشواق ا

عليه، إذ تلقى رسولنا الكريم محمد صلى هللا عليه وسلم  أس ومنهج 

عالم الرسالة الرئيس المتمركز على آلية القراءة والمعرفة، ومعها أخذ م

، وكما الرسالة األولى لهذا الدين من خالل اآليات اليسيرة من سورة العلق

يل رة الثانية أو الثالثة من لقاء أمين الوحي جبرحصل له أيضا في الم

عليه السالم وهو يتعرف على مواصفات حامل المشروع اإلسالمي من 

ضا خالل اآليات الخمس األولى من سورة المدثر والمزمل، وكما أثبتت أي

تجربة سنين الدعوة اإلسالمية الثالث والعشرين المتميزة، آليات 

، الدفاع، لدوام فاعلية المشروع اإلسالميالصيانة، وعوامل التحصين و

خر وأصالة وفاعلية ونصاعة حامله، بما ختمه المولى تبارك وتعالى في آ

كل آليات  -سورة العصر–التنزيل في سورة العصر، حيث تضمنت 

،  التحصين المعرفية والممانعة الفردية والجمعية، المادية والمعنوية

جدة وكل مقومات الصيانة والفاعلية لالكيانية واإلمكانية والتمكينية، 

عليه  المشروع، وألصالة وحركية حامله. إذ باتصاالته الثالث األولى تلقى

الصالة والسالم المعالم والخطوط الكبرى للمشروع اإلسالمي 

 ولمواصفات ومقومات حامله.    

والدارس المحقق والمتعمق في هذه السور القرآنية الثالث: ]العلق، 

النصر[ يتبين من غير كبير عناء معالم المشروع المعرفية المدثر، 

الكبرى ، وخطوطه المرجعية العامة. كما يتبين أيضا مواصفات حامل 

المشروع الحقيقي. وآلياته التحصينية التي تضمن أصالة وفاعلية 

                                                             
 .47فلسفة المعرفة في القرآن الكريم، ص علي عبد العظيم، انظر:  87
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 88 واستمرارية حامله .

فالتسبيح والحمد واالستغفار والتوبة ))فسبح بحمد ربك واستغفره 

( الواردة في سورة النصر هي منارات وآليات 3ه كان توابا(( )النصر: إن

معرفية جوهرية في المشروع الحضاري اإلسالمي، وهي وقود وأدوات 

ُوعدة ومنهج ووسائل الفرد المسلم في نهوضه الحضاري، والملتزم بعقد 

أبينا آدم األول مع هللا، ومجموع هذه اآلليات المعرفية الجوهرية 

ح، الحمد، االستغفار، التوبة[ هي الضامن المعرفي األكيد لنجاح ]التسبي

 . 89المشروع اإلسالمي في واقع الناس 

ولنا استعراض هذه الظاهرة، وإثبات صحة وادعاء الفرضية التي 

، افترضناها ماثلة في الخطاب القرآني من وجهة نظر رؤيتنا المتواضعة

واُءها ات السورة الكريمة، احتتفرز عملية التأمل األولى في مضامين آيإذ 

ات على مخزون ثري بالمنظومات المعرفية األساسية لقيام األمم والكيان

الراشدة، واشتمالها على المقومات األساسية للمشروع الحضاري 

 اإلسالمي، الذي أسسه المعرفة، وهي وفق النسق اآلتي:

قوله المنظومة المعرفية والعلمية الدقيقة: وتبدو واضحة في  – 1

  .90( 1تعالى: }إقرأ باسم ربك..{ )العلق: 

المنظومة االتصالية: وتبدو في اختيار رموز االتصال الحاملة  – 2

للمعاني المراد تبليغها بلغة الرجل المنزلة عليه وهو سيدنا محمد صلى 

هللا عليه وسلم، وللقوم المراد تبليغهم وهم العرب، في خطابه وقوله 

 .91 (1لق: تعالى: }إقرأ..{ )الع

المنظومة التوحيدية القيمية: المبلورة للمثل األعلى، وتبدو  – 3

                                                             
 .33محمد التومي، المجتمع اإلنساني في القرآن، ص انظر:  88
 .41..  38المرجع السابق، ص انظر:  89
عبد و. 377و   376محمد التومي، المجتمع اإلنساني في القرآن، ص انظر:  90

  .99السالم األحمر، المسؤولية أساس التربية اإلسالمية، ص 
 .  280..  263محمد التومي ، المجتمع اإلنساني في القرآن ، ص : انظر 91
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 . 92( 1واضحة جلية في قوله تعالى: }.. باسم ربك{ )العلق: 

المنظومة البحثية والمنهجية واإلشكالية الدقيقة: التي تبدو  – 4

واضحة في قوله تعالى: }.. الذي خلق* خلق اإلنسان من علق* إقرأ 

  .93( 5..  1رم.. علم اإلنسان ما لم يعلم{ )العلق: وربك األك

المنظومة التربوية: إذ تبدو واضحة جلية في قوله تعالى:  – 5

 (.5، 4}الذي علّم بالقلم* علم اإلنسان ما لم يعلم{ )العلق: 

المنظومة التعبدية: وتبدو واضحة جلية في قوله تعالى:  – 6

إن كان على الهدى أو أمر }أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى* أرأيت 

  .94( 12..  9بالتقوى{ )العلق: 

المنظومة الرقابية والعقابية: وتبدو واضحة في قوله تعالى:  – 7

}أرأيت إن كذب وتولى* ألم يعلم بأن هللا يرى* كال لئن لم ينته لنسفعن 

بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كال ال تطعه 

  .95( 19.. 13رب{)العلق: واسجد واقت

ية والمطلع على أسس قيام الكيانات الراشدة يعلم أنها بحاجة أساس

لتوافر مجموعة من المنظومات المتجانسة والمتكاملة بنسق بنائي 

 واهتدائي لصناعة مقومات الحياة الراشدة فيها، وهي منظومات أساسية

يل المجتمع لصناعة الفرد السوي، وصياغة الجماعة المنسجمة، وتشك

هارت الراشد، وبناء وتوحيد الكيان المتماسك، وإن افتقدت واحدة منها ان

تلك األمة، وفقدت مبررات بقائها، أو قامت ناقصة مضطربة معرضة 

 لتسلط أمة أكثر رقيا ورشادا منها، وكانت عرضة للتالشي والضياع.

 وهذه المنظومات القيمية المعرفية السبع التي تحتاجها أية أمة

لتبني فردا وجماعة ومجتمعا فاضال، وتحقق الرشاد بين عوالم التيه 

                                                             
 ..290و ص   198..  125المرجع السابق، ص انظر:  92
 .377و   376المرجع السابق، ص انظر:  93
 .203..  198المرجع السابق، ص انظر:  94
 .215.. 210المرجع السابق، ص انظر:  95
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والضياع، هي: ]المنظومة المعرفية والعلمية، والمنظومة االتصالية 

واإلعالمية، والمنظومة التوحيدية: أي منظومة المثل األعلى فيها، 

المنظومة التعبدية، المنظومة البحثية والمنهجية، والمنظومة التربوية، 

لمنظومة الرقابية والعقابية[. وقد توصل لمعرفتها العقل البشري بعد وا

قرون عديدة من التجربة والمحاولة والخطإ والنضج والرشاد، في الوقت 

الذي كفى هللا البشرية معاناة التجربة وتجرع مرارة الفشل وتكرار 

 المحاولة، بما نّزله على محمد عليه الصالة والسالم في سورة العلق.
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 المطلب الثاني

 المكونات المعرفية األساسية للمشروع الحضاري

 ولنستقصي هذه المنظومات المعرفية والقيمية في سورة العلق بما

ا رشح به فهمنا المتواضع من ظالل النص القرآني الكريم، مبينين أثره

 في قيام أمة الرشاد.

 المنظومة المعرفية والعلمية:  – 1

الفكرية –ال يمكن بناء فرد راشد، وتشكيل بناه ومكوناته األساسية 

دون وجود تصوري وواقعي  -والوجدانية والسلوكية واإلنجازية

لمنظومة معرفية وعلمية دقيقة، وكذلك األمر نفسه بالنسبة للجماعة 

 . 96الراشدة، والمجتمع القويم الراشد 

ل مقومات أساسية فهي بكل مشموالتها وتفاصيلها المتعددة، تشك

مفاهيمه وتصوراته ورآه المعرفية، وتشكل عوامل وضرورية لبناء 

قطبية لتزكية قدراته العقلية واإلدراكية والتحليلية حيال ما يقابله في 

 . 97رتابة ومستجدات وتطورات الحياة 

والمنظومة المعرفية عمادها األساسي، وقوامها الرئيس القراءة، 

اختالف أشكالها المورد الرئيس لتحصيل حيث تشكل القراءة على 

المعرفة، وتدوين الحقائق والنتائج العلمية، إذ ال يمكن بناء المعرفة وال 

تقعيد القواعد واألسس إالّ بها. والقراءة فعل إنساني متميز، وعمل قيمي 

بشري مقدس، وهي آلية من آليات التواصل مع اآلخر عبر رموز متفق 

عمادها الرموز التوصيلية اللغوية، إذ بها تتحقق عليها بين المتواصلين، 

                                                             
 .379 و 377و   376، ص ساني في القرآنمحمد التومي، المجتمع اإلن: انظر 48
 .379و  377و   376، ص المرجع السابق: انظر 49
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إنسانية اإلنسان، وبها تتجسد فيه معاني الكرامة اإللهية، التي جسدها 

تعزيز هللا له ولمكانته بين المالئكة عندما قال: }وعلم آدم األسماء كلها..{ 

(، فهي إذن منحة إلهية يتفضل بها المولى تبارك وتعالى على 31)البقرة: 

سان ليتميز بها على سائر المخلوقات، التي تندفع اندفاعا غريزيا نحو اإلن

إشباع نهمها الحيواني، بفعل ما زوده به من الوسائل واألدوات التنويرية 

المتعددة، التي تؤهله لفعل القراءة المتعدد المجاالت، فجعل منه كائنا 

طراف، قارئا ومتصفحا ومتأمال لكل شيء في صفحات الوجود الممتدة األ

ومن هنا فقد عملت دعوات أنبياء هللا على تعزيز هذا الفعل المقدس، نظرا 

لفاعليته في صياغة الكرامة وتحويلها إلى معاني واقعية وسلوكية للذات 

اإلنساني ، وقد حرص المولى تبارك وتعالى على إيالء العناية الكافية 

العالية والرفيعة،  لهذا الفعل المقدس في الدين الخاتم، بتبويئه المكانة

وجعله يحتل المكانة األولى في الخطاب القرآني، من حيث األولوية 

والمكانة والحجم والتواجد ، فخص أتباع هذا الدين الحنيف ونبههم إلى 

أهمية هذا العمل الكريم، وليكون معبرهم الوحيد نحو الفهم واإلدراك 

م، انطالقا ووصوال الصحيح، ونحو االعتقاد السوي، ونحو العمل المستقي

قوله سبحانه وتعالى: }إقرأ{، حيث  إلى المقصد النبيل، فكان خطابه األول

خيال العربي األمي إلى أهمية هذا الخطاب، وأهمية القراءة معبٌر لتنبيه مِّ 

فعل القراءة في بنية الدين الجديد، الذي سيتأسس كل ركن وتصور 

 . 98لمية وفرض ومنهج فيه على المنظومة المعرفية والع

بوضوح  -وهو األمر الذي حصل بالفعل تطبيقه وبثه والدعوة إليه 

خالل سني الدعوة في مكة المكرمة، والدعوة  -باعتباره وسيلة وغاية

والدولة في المدينة المنورة، حيث تحول الخطاب القرآني بالعقل العربي 

ن وات واألرض، يحيلهما مفتوحين منيريايسيح بمخياله في ملكوت السم

إلى صفحات مكتوبة يتأمل فيهما حقائق العلم والمعرفة، ومثال ذلك يبدو 

                                                             
 .98 .. 94علي عبد العظيم، فلسفة المعرفة في القرآن الكريم، ص انظر:  98
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جليا في قوله تعالى: }سنريهم آياتنا في اآلفاق وفي أنفسهم حتى يتبين 

لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد* أال إنهم في مرية 

  .99( 55، 54من لقاء ربهم، أال إنه بكل شيء محيط{ )فصلت: 

هكذا يمنح المولى تبارك وتعالى للكائن المسلم الراشد في هذا و

الدين الخاتم مفتاح التقدم، ومعبر البناء الحضاري، عبر تقديسه لفعل 

(  الموصولة 1القراءة الراشدة المهتدية بـ: }إقرأ باسم ربك..{ )العلق: 

الصلة باهلل، والتي مبتدؤها ومنتهاها ووسيلتها وممارستها وغايتها 

ضاء وطاعة واستخالف هللا على وجه االستخالف الحق الذي ارتضاه إر

-للراشدين، وهو معبر كل كيان راشد نحو الرقي والتقدم، وهو ما حصل 

في سنين الحضارة اإلسالمية الزاهية، والذي تسعى لبلوغه  -بالفعل

  .100الكيانات اإلسالمية الراشدة اليوم 

 المنظومة االتصالية )التواصلية(:  – 2

اإلنسان كائن اجتماعي ومدني بالطبع والغريزة، وقد أودع هللا تعالى 

فيه هذه الصفة الجبلية، فبها يحن ويتآلف ويتعايش ويجتمع مع إخوانه 

من بني البشر، ولتحقيق هذه الصفة الجبلية فيه فقد أودع هللا فيه وسيلة 

اآللية تحقيقها، عبر آلية التواصل واالحتكاك واالجتماع، ولتحقيق هذه 

فيه فقد أودع هللا فيه القدرة على االتصال والتواصل، ولتحقيق آلية 

التواصل فقد أودع هللا فيه وسيلة التواصل عبر الرموز التي يختزل بها 

 101عالم األشياء واألشخاص واألفكار .. 

                                                             
 .379محمد التومي، المجتمع اإلنساني في القرآن، ص انظر:  99

عبد وللتوسع أكثر انظر: عباس محمود العقاد، التفكير فريضة إسالمية.  100
ارس أبريل مالوهاب بوخلخال، اإلسالم دين اإلنسان، مجلة حراء، السنة التاسعة، 

 .44..  41م، ص 2014

عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، تحقيق الدكتور: حامد أحمد الطاهر، انظر:  101
ـ 1425الطبعة األولى،  دار الفجر للتراث، القاهرة، . وقد تناول 65م، ص 2004ه
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، وتعد اللغة أحد أشكال التواصل االجتماعي العديدة بين األفراد

قد وي في استمرار وانتعاش غريزة االجتماع، فونظرا ألهميتها كعامل حي

ذي ال نوه بها المولى تبارك وتعالى عبر فعل القراءة المهتدية باسمه، ال

نه يتم إال بواسطة رموزها وأصواتها، وما تنويهه بفعل القراءة ال بكو

قا تقديرا للمنظومة المعرفية والعلمية فحسب، بل تنويها إضافيا ومراف

التحصيل المعرفي والعلمي معا، فبها يحصل اكتساب لوسيلة التواصل و

المعارف والعلوم، وبها تتطور وسيلة التحصيل، وبها تتثقف وتتبلور 

رة وتنتشر رموز االتصال وتعم بين أفراد المجتمع الراشد، وقد جاءت سو

خيال العقل العربي لتنبيهه إل ى العلق كأول خطاب قرآني يتوجه إلى مِّ

ا لية في بناء الكيانات الراشدة من جهة، وتنويهأهمية الرموز التواص

ه في بالمنظومة التواصلية بين أفراد المجتمع من جهة ثانية، وتنويها من

لمنزلة ااختيار رموز االتصال الحاملة للمعاني المراد تبليغها بلغة الرجل 

عليه من جهة ثالثة، وهو سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم، وللقوم 

(، 1: م وهم العرب، ممثلة في قوله تعالى: }إقرأ..{ )العلقالمراد تبليغه

أ ممثلة في ماذا سيقرأ عليهم محمد صلى هللا عليه وسلم؟ وبماذا سيقر

ه عليهم صلى هللا عليه وسلم؟ ولماذا وكيف سيقرأ عليهم صلى هللا علي

الّ وسلم؟ وعن ماذا سيقرأ لهم صلى هللا عليه وسلم؟ وما جاء هذا كله إ

ْخيالِّ العربي ألهمية المنظومة التواصلية مللفت وج مثلة في ذب انتباه المِّ

سالفة. اللغة العربية كأبدع ما أنتجه العقل العربي في قرونه الحضارية ال

بر خاتمة إذ تنزلت تعاليم هللا لعباده عبر آخر نبي صلى هللا عليه وسلم، وع

م،  عليه وسلالرساالت باللغة العربية كمعبر تواصلي بين محمد صلى هللا

ْخيالِّ العربي من جهة، وبين العرب الذين سيصبحون  بعد –وبين المِّ

 مسلمين، وبين شعوب وأمم األرض من جهة ثانية. -إسالمهم

وقد فهم العرب مضمون وهدف هذه الرسالة، وأدركوا أهمية اللغة 

                                                             

مسألة التواصل االجتماعي علم االتصال، وثمة الكثير من المؤلفات التي تشرح 
 هذه العمليات من وجهة النظر االجتماعية والنفسية واإلعالمية واالتصالية..
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العربية، ضمن إطار المنظومة التواصلية بينهم، فصارت بين فصحائهم 

ساجالت وتأمالت ونقاشات ومجادالت.. حول طبيعة وكنه وبلغائهم م

ومعنى البالغة القرآنية، وبيانية الخطاب السماوي الذي أفحمهم حد 

اإلبكام. فساروا بها إلى دنيا وحياة الناس اآلخرين يتواصلون بلغة القرآن 

الكريم، وجعلوها معبرهم التواصلي الوحيد نحو النهضة والتقدم، إذ 

ى تبارك وتعالى لتكون لغة التعاليم اإللهية للبشر، اختارها المول

واصطفاهم ولغتهم من بين آالف اللغات واللهجات واأللسنة لتكون معبره 

التواصلي نحو البشرية، حتى صارت خالل نصف قرن من الزمان لغة 

العلم والمعرفة والفكر والتجارة والتدوين والكتابة والتأليف والسياسة 

 ارة العالمية. والحكم، ولغة الحض

وال يدرك أهمية المنظومة التواصلية في حياة الجماعة، وبخاصة 

الرموز اللغوية، إالّ من تعرضت منظومته التواصلية لالختراق أو الغزو 

أو التدمير، كما حصل للشعب الجزائري العربي المسلم أثناء فترة 

ن م[، الذي حاول إلغاءها م1962-1830االحتالل الفرنسي الغاشم ]

وجودهم إلغاًء كليا، مسلطا عليهم كافة أشكال القهر والقمع واالستئصال 

حتى يفصلهم عن بعضهم بقطع شرايين االتصال اللغوي بينهم، فيصيروا 

مزقا وجماعات من السهل السيطرة عليهم، لوال رجال مؤمنون صدقوا 

ما عاهدوا هللا عليه من رجال اإلصالح الديني واالجتماعي والثقافي 

سالمي ممن جاهد في هللا حق جهاده، وأعاد األمة لمحضنها الديني اإل

      الندثرت.واللغوي العربي اإلسالمي الدافيء. 

 المنظومة التوحيدية القيمية:  – 3

عاشت البشرية منذ األزل حيال ربها وخالقها وقيمه العال بين خطين 

المدبر، الذي أخذه متباينين ، خط الوفاء واالعتراف باهلل الخالق الرازق 

أبونا آدم عليه الصالة والسالم على نفسه بعد أن تاب عليه ربه، وخط 

الصدود والجحود والنكران، ممن يرى أنفسهم الخبيثة تُعرض عليه في 
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السماء األولى، ولألسف الشديد فقد كانت أمة العرب عندما بُعث فيها 

لثاني، متنكرة لعهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تنهج الخط الجحودي ا

أبينا آدم في ذريته، حتى آل أمرها إلى التالشي والضياع، ولذا حرص 

الخطاب القرآني األول على إرساء قواعد المنظومة التوحيدية والقيمية 

منذ الوهلة األولى، فقد جعل جسرها الوحيد المعرفة الصادقة والقراءة 

الموصولة الصلة باهلل  اليقينية، واالطالع والتأمل والمعرفة الصحيحة،

سبحانه وتعالى، وقد تجلى ذلك في ربط عملية التفتح والمعرفة والعلم 

باسم هللا تعالى، نظرا ألهمية المنظومة العقدية والتوحيدية القائمة على 

العلم اليقيني، حيث تبدو واضحة جلية في قوله تعالى: }.. باسم ربك الذي 

 . 102 (2، 1خلق* خلق اإلنسان من علق{ )العلق: 

وما يجدر التنبيه إليه هو أن أغلب المصادر اإلسالمية أشارت إلى 

أن مما اتصف وامتاز به القرآن في العهد المكي هو اعتناؤه بمسألة 

األلوهية ومقتضيات التوحيد، وإثبات رسالة محمد صلى هللا عليه وسلم، 

ة مسألة والتأكيد على أهميتها ومكانتها وضروريتها، والتدليل على أهمي

البعث، وعلى ضرورة تصديق نبوة محمد صلى هللا عليه وسلم، وبما جاء 

معه من القرآن الكريم، نظرا لما حوته من مشروع إصالحي وتنويري 

لعقل وقلب ووجدان الفرد، كخطوة أولى وأساسية ومهمة إلصالح 

 .103سلوكه، ومن ثمَّ القيام بعملية اإلصالح االجتماعي الشاملة 

ي تاريخ التجمعات البشرية أنها أخذت أحد خطين، والمتأمل ف

أولهما خط الوفاء لمنهج هللا الذي أبرمه سيدنا آدم مع ربه تعالى، والثاني 

خط الجحود والنكران، الذي جعل إلهه هواه، وأضله هللا على علم، وجعل 

                                                             
ص المي، انظر: عبد الرحمن صالح عبد هللا، دراسات في الفكر التربوي اإلس 102
18  ..26. 
رة، . ومحمد أبو زه196و  195، ص 1انظر: الزرقاني، منهل العرفان، ج  103

. 130. ومناع القطان، مباحث في علوم القرآن، ص 18المعجزة الكبرى، ص 
 وعائشة عبد الرحمن، القرآن وقضايا اإلنسان..
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قلبه وبصره وسمعه غشاوة، ومع تلك الغشاوة فقد كان يعتقد بوجود 

لُ له إطارا قيميا ومرجعيا منظومة دينية وق يمية تحكم جميع أموره، فَتَُشّكِّ

لسائر نشاطاته. إيمانا من تجمعات الخط البشري الضال بأهمية المنظومة 

  .104القيمية والتوحيدية 

ومن هنا فقد حرص الخطاب القرآني األول على جعل المنظومة 

ه، حيث التوحيدية من أس وأول وأهم أولوياته، بل هي لب وكل أولويات

ا، المنطلق والمبتدأ والغاية والوسيلة والممارسة والمرجع منها وإليه

اها وليس إلى غيرها، إذ فيها وبها الوصول والنجاة والسالمة، وفيما عد

 الخسران كله، واالنكسار كله، والتيه والضياع كله. 

ومن خالل خط -وقد تبين أيضا أنه وفي االتجاه المعاكس للتوحيد 

اتخاذ قطب مرجعي يحكم مسيرة  -ود البشري تجاه الخالقومنهج الجح

 الحياة والناس، ضمانا لوحدة الجماعة ولو على خطى الشيطان.

 وقد أكد الخطاب القرآني منذ آياته األولى على أهمية المنظومة

، فبه التوحيدية في الحياة الفردية والجمعية واالجتماعية للكيان المسلم

ع ومقصد كل أمر وفعل، وهي أس كل خلق ومنه وإليه مستقر ومستود

 قويم ينتظم أمر الفرد والجماعة والمجتمع. 

وقد حازت المنظومة التوحيدية في الخطاب القرآني الركن األوحد 

واألهم في حكم وانتظام كل أمر من أمور الفرد والجماعة الدنيوي، ليشكل 

وبالمنظومة بمعبره الصحيح الطريق السوي نحو العالم األخروي. 

التوحيدية انتظمت القيم والمعتقدات والتصورات والرؤى واألفكار.. التي 

ستشكل الوعاء المرجعي لكافة قيم الجماعة العقلية والفكرية والتصورية 

حازت بهذه المكانة المهمة فقد والوجدانية والسلوكية واألخالقية. و

اعة األطر المنظومة التوحيدية على موقع مهم بحيث شكلت محضن صن

القيمية للفرد وللجماعة، وبذلك تكون قد حازت مكانة أس المنظومات، 

                                                             
، ص انظر: محمد الغزالي، الدعوة اإلسالمية تستقبل قرنها الخامس عشر 104
42..  
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بارتباطها بذات هللا سبحانه وتعالى، فهي بذلك صارت مصدر كل قيمة 

ُوخلٍق، ومقصد ومآل كل عبادة وخضوع، وهي غاية كل عمل نافع وفعل 

 مفيد صالح، منطلقه وغايته هللا. 

 ية واإلشكالية: المنظومة البحثية والمنهج – 4

أرست دعوات أنبياء هللا عليهم الصالة والسالم دعائم التفكير الحر 

بين مختلف فئات المدعوين، وقوت فيهم مقومات التأمل العقالني الرشيد، 

قدرات العقل البشري للنزوع نحو التفكير  –بكل ما استطاعت–واستثارت 

والتركيب، ودفعته والتأمل والبحث والدرس والتحليل والنقد والتفكيك 

بقوة للتفكير في أمهات األمور، وكبريات القضايا المصيرية، كما حثته 

أيضا للتفكير والتأمل في صغيرها ودقيقها، إيمانا منها بأهمية استخدام 

اإلنسان لميزته العقلية التي تفضل بها على غيره من المخلوقات، وضمانا 

على سائر المخلوقات،  إلحقاق كرامته السامقة التي كرمه هللا بها

التي حمله هللا إياها دون غيره. وقد تنزلت سائر  -العقل–واحتراما لألمانة 

دعوات أنبياء هللا حاثة ومفعلة لمزية البحث والتفكير والتأمل والدرس 

والتحليل، وقد حرص الخطاب القرآني الكريم منذ بداياته األولى على دفع 

الخائرة والمعطلة، من خالل تفعيل عملية العقل العربي للتفاعل مع قدراته 

التأمل فيه، ليرى  كيفيات وحيثيات عملية الخلق }الذي خلق{، التي هي 

إحدى وظائف الخالق العديدة سبحانه وتعالى، والتي ال تحصى، وال تعد، 

وال يمكن اإلحاطة بها بأي شكل من أشكال الرقي والتطور البشري العلمي 

عا إياه مباشرة للتأمل في عملية خلق نفسه، من والتقني أو غيرهما، داف

خالل دفعه للتأمل في مرحلة مرور خلقه بتكوينة العلق }خلق اإلنسان من 

(، إذ ال يؤهله مستواه المعرفي ووضعه العلمي والثقافي 2علق{ )العلق: 

يومها لمعرفة عبارة }علق{، كما ال يؤهله وضعه العلمي من معرفة 

يوم، فتساءل وتأمل في قاموسه اللغوي عن العلق الكثير من أسرارها ال

هذا الذي حيره وبكته مكان ووقت وحين وأوان تعلقه، وليرحل به ذلك 
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إلى تكرار فعل القراءة الوثيق الصلة باهلل تعالى، المتكرم على اإلنسان، 

بسيول من التكريمات والتفضيالت المنقطعة النظير، في سلسلة من 

التنبيهات ليحفز فيه تشغيل قدراته العقلية اإليحاءات والتوجيهات و

والفكرية واالقتدارية على أعلى مستوياتها }إقرأ وربك األكرم{ )العلق: 

3 )105.  

ي والمتأمل في هذه السيوالت البالغية الدقيقة والمباشرة من اآل

ألولى االحكيم التي تنزل بها الخطاب القرآني الكريم  في بداياته المكية 

فائه بتكوين عناصر ومقومات المنظومة البحثية يلحظ مدى احت

نسان، والمنهجية في المخيال والعقل العربيين، نظرا ألهميتها الفكرية لإل

يحة، الذي يعتمد عليه اعتمادا كليا في سائر قضايا حياته الدنيوية الصح

 الُمفضية به للخاتمة السعيدة بلقاء ربه وهو راض عنه.

ها لتبدأ من صناعة اإلشكاالت والتنبه هذه المنظومة البحثية التي 

في الواقعين النظري والعملي، لتنتقل بعدها الفتراض الفرضيات 

واالحتماالت، وصوال إلى حاالت البرهنة وتصور اإلجابات الصحيحة 

هكذا، والمقنعة، وذلك باالنتقال من المعلوم للتأمل والبحث في المجهول و

لم عبك األكرم* الذي علم بالقلم* حسبما يرشح به قوله تعالى: }إقرأ ور

 (. 5..  1اإلنسان ما لم يعلم{ )العلق: 

هذه المنظومة الضرورية ألي أمة تريد صناعة مجتمع وبيئة 

راشدة، ومن ثمَّ كيان سوي ومتزن ومنسجم من مختلف النواحي وعلى 

ش العي -ال محالة–كافة األصعدة والميادبن الحياتية، التي ستضمن لها 

اآلمن وفق سنن هللا في األنفس واآلفاق، حسبما رشحت به الكريم و

، صورة الحياة اإلسالمية السعيدة في القرون الهجرية األربعة األولى

الي حيث كان الفرد يعيش معززا مكرما مبجال، تحوطه عناية الخليفة والو

 والقاضي، الذي كانت له سلطة تخضيع األمراء الجائرين.

                                                             
 .281..  125انظر: دراسات في الفكر التربوي اإلسالمي، مرجع سابق، ص  105
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 المنظومة التربوية:  – 5

تشكل المنظومة التربوية إحدى أهم منظومات نجاح الفرد المدني 

المتمكن، وإحدى منظومات قيام الكيانات والتجمعات الراشدة،  إذ تحتاج 

التجمعات البشرية إلى وسائل ومناهج تربوية تسهل لها أمور حياتها، 

 . 106وتهون عليها حاجيات ومتطلبات عيشها الكريم 

 وطئت أقدامه األرض لتدبر أمر حاجياتهوقد سعى اإلنسان منذ أن 

األساسية مما اضطر إلى تدبير أمر وسائل تسهيل وتذليل سبل العيش 

إلى  الكريم. وقد أشار ونبه الخطاب القرآني الكريم منذ بداياته األولى

أهمية عالم الوسائل من خالل ضرب مثال ألهم وأفضل وسيلة على وجه 

 به عملية تدوين المعارف، وتقعيد البسيطة ممثلة في القلم، حيث تتم

 قواعد العلم، وتتبع خطوات المنهج العلمي.

والعارف بأحوال العرب حين نزول الخطاب القرآني يعلم حقيقة 

على  مستواها التدويني، ومقدار تمكنها من عالم الكتابة، وعدد القادرين

 ابممارسة هذا الفعل الحضاري الراقي، األمر الذي يدفعه لتعظيم الخط

 القرآني الكريم الذي يحث المخيال العربي للنزوع نحو عالم الكتابة

 والتدوين، واالنتقال من حالة المشافهة والمالسنة والقول، التي هو

ر يؤسس لها منذ قرون عديدة، ألن عماد بناء الكيانات الراشدة يتم عب

مجموعة من المنظومات، منها منظومة الوسائل، وعلى رأسها أس 

وحالته  ، ممثال في القلم كوسيلة للتدوين والتعليم والتعلم والعلمالوسائل

القلم* الحضارية آنذاك، إذ يبدو واضحا جليا في قوله تعالى: }الذي علّم ب

 (. فهذه الوسيلة هي طريق من5، 4علم اإلنسان ما لم يعلم{ )العلق: 

 طرق تدوين المجاهيل والمعاليم من المعارف والعلوم المراد الوصول

إليها. ولذا وجب على العقل العربي االنتقال إليها وممارستها ضمن 

 ميادين عيشه.

                                                             
 .109.. 106انظر: المرجع السابق، ص  106
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وقد سما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بصحابته في عالم الوسيلة، 

ْخياَل العربي مثل هذا  وعلى رأسها القلم والتدوين، ولم يكن لِّيَفُْت المِّ

سنين الدعوة اإلسالمية  التنبيه المهم لعالم الوسيلة التدوينية،  وقد بينت

احتفاء الحياة اإلسالمية بهذه الوسيلة وبغيرها، حتى زهت الحضارة 

اإلسالمية بالعلم والمعرفة والتدوين، فحفظت علوم األقدمين، وعلوم 

المعاصرين يومها، وسائر علوم ومعارف وخبرات الحياة والدين 

ولغويا وتاريخيا  وحقائقه، وخلفت لنا تراثا فقهيا وفكريا وفلسفيا وأدبيا

 متميزا، شعت به على دنيا الظالم التي كانت سائدة في العصور الوسطى.

 المنظومة التعبدية:  – 6

المتتبع الفاقه لحركية األمم والشعوب حيال المنظومة التعبدية يلحظ 

تميز تاريخها التعبدي بخطين عباديين متمايزين. أحدهما أخبت الخنوع 

رازق المصور، فعبد ربه بصدق وإخالص، وأخبت واإلبسال هلل الخالق ال

لعبادته على المنهج الحق، فوفاه حق عبادته دونما زيادة وال نقصان. 

وثانيهما ناصب العداء لربه وخالقه ورازقه، فعبد غيره، أو ألحد بعظمته 

وقدرته، أو أشرك بربوبيته، أو كفر بألوهيته، فأخطأ العبادة والطريق 

ا ال ينفع وال يضر وال يملك لنفسه حياة وال نشورا، والمنهج، ألنه عبد م

فضال عن نفع وضر غيره. والمالحظ على هاتين المنظومتين التعبديتين 

السوية والمنحرفة اشتراكهما وانتظامهما ضمن عامل إنساني مشترك، 

يُنبىء عن حقيقة اإلنسان الضعيفة المجبولة على الضعف، والرجاء في 

والقوة، المتمثلة في االلتجاء واالحتماء بالجهة  االتصال بعالم الكمال

 المعبودة. 

في حقيقتها وكما يذهب كثير من العلماء –وعليه، فالعبادة 

فطرة جبلية جبل هللا الناس عليها في تكوينهم ومادتهم  -والدارسين

األولية، وهي ضرورة نفسية ووجدانية وشعورية َشكََّل هللا عليها الجانب 

ن، وهي حاجة عقلية صاغ المولى تبارك وتعالى عقل العاطفي لإلنسا
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اإلنسان لالطمئنان بها، والشعور بالسعادة في أدائها، وهي حاجة 

عبادة  -إذن–اجتماعية وبشرية مهمة للتجمعات البشرية السوية. فهي 

ومكتسبة معا، لقوله عليه الصالة  107ذات دوافع ومقومات فطرية 

فطرة فأبواه يمجسانه أو يهودانه أو والسالم: ))كل مولود يولد على ال

، فاإلنسان يلد مؤهال من الناحية الفطرية والجبلية 108ينصرانه(( 

لالستجابة لنداء ربه وخالقه ورازقه، ولكن الوسط الذي يعيش فيه هو 

 الذي يميزه باالستمرارية على النهج ، أو النكوص واإلدبار.

ل اتصاالتهم وقد حرص أنبياء هللا عليهم الصالة والسالم خال

ق أدائها، بأقوامهم حثهم بعد توحيد هللا واإليمان به أن يؤدوا العبادة له ح

وأن يتوجهوا له وحده سبحانه وتعالى دون سواه، وقد توجه الخطاب 

ألقوام القرآني الكريم عبر القصص واألخبار وذكر أحوال األمم البائدة، وا

ظ ورسلهم وملوكهم، يلح السابقة لألمة اإلسالمية وحالهم مع أنبيائهم

آللية ااهتمامه بفعل العبادة ومكانته وأهميته في المنظومة الدينية، فهي 

ه وفق التوقيفية الوحيدة التي يضمن بها هللا سبحانه وتعالى ربط عباده ب

الكيفيات الصحيحة والسوية، التي ال تشوبها شائبة، وبالتالي فقد 

اتها والتوقير في مضمونها وكيفي استحقت العبادة درجة القداسة والتعظيم

ومكوناتها وفي طقوس أدائها، وتلقينها وتعليمها، وممارستها فرديا 

 وجماعيا مختلف أوقات النهار والليلة.     

وقد حرص الخطاب القرآني الكريم منذ بداياته األولى على التنويه 

}أرأيت  بأهمية هذه المنظومة التعبدية، فأفرد لها الحديث في قوله تعالى:

                                                             
 .119 صالفطرة هي: الجبلة المتهيئة لقبول الدين، التعريفات للجرجاني،  107
. 97ص ،2أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات، ج  108

، 8لود.. ج مسلم في الجامع الصحيح، كتاب البّر: باب معنى كل مووأخرجه اإلمام 
. 2658، وفي كتاب القدر ، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة، رقم 52ص 

ك العقلية قبل ومعنى الفطرة هي تلك الحالة الطبيعية التي تكون عليها ملكة اإلدرا
سات عوارض ومالب اختالطها بالمدركات الباطلة التي تحدث في النفوس بسبب

 ..59اجتماعية. انظر محمد التومي، المجتمع اإلنساني في القرآن، ص 
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الذي ينهى عبدا إذا صلى* أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى{ 

(، وتشدد في الحملة على من يمنع المؤمنين من أدائها 12..  9)العلق: 

والتقرب بها إليه، وجعل ممارستها وأداءها مظهرا من مظاهر الوحدة 

لمسلمة، العقدية والتصورية والوجدانية والسلوكية والثقافية للجماعة ا

إيمانا بأهميتها بالنسبة لبناء وتأطير وتكوين دعائم الفرد المسلم، 

ولتماسك وتضامن وحدة الجماعة المسلمة. وقد بينت سنين الدعوة 

اإلسالمية حرص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على ربط المسلمين 

ت بأداء العبادة هلل حق أدائها، وتنزلت خاللها اآليات الكثيرة التي تثب

فرضيتها وواجبيتها على المسلمين، كما ورد ُوقرر ُوعمل وقيل فيها 

الحشد الكبير من األحاديث النبوية الشريفة، حتى غدت حياة المسلمين 

كلها وأيامهم ولياليهم شكرا لخالقهم، وحمدا لرازقهم، وتسبيحا 

لمصورهم، وتعظيما لحاميهم، واستغفارا وإنابة وتوبة لربهم الرحمان 

، مالك يوم الدين، فعرفوا لبرهم فضله َومنَّهُ، وعرفوا له قدره الرحيم

وثناءه الجميل.. فزهت بهم األرض، وعرفت بأجسادهم الركوع والوقوف 

والقيام، وشهدت بجباههم السجود واإلخبات والتضرع، وعرفت بقلوبهم 

الخشية والخوف والضراعة.. حتى أرسوا تقاليد الوفاء لعهد أبيهم آدم 

سالم في األرض، بعد أن مألها الملحدون والمشركون والكافرون عليه ال

وثنية وقذارة وشركا وإلحادا وصدودا ونكرانا جهارا.. فازدهت بهم 

الحضارة والمدنية وطابت بهم ولهم الحياة الكريمة، وشادوا ممالك ودول 

وإمارات في مشارق األرض ومغاربها تعلوها المآذن وأصوات المؤذنين 

 تكبير باسم هللا أكبر.بنداءات ال

وقد أثبتت حقائق الحياة حاجة اإلنسان الفطرية والمكتسبة للعبادة، 

ولذا فقد احتارت أمم اإللحاد والكفر وهي تضاهي ربها، وتصرف شعوبها 

عن الوالء والوفاء لخالقها ورازقها، بأن َلبََّسْت على نفسها وشعوبها 

معرفة حقيقة وجودهم  طقوسا ومناسبات وذكريات تشغل بها الناس عن

ورسالتهم في هذه الدنيا، فتاهت وتاهوا معها ألجٍل مسمى، لوال أن 
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تداركها هللا بالدعاة والوعاظ والمرشدين من كل حدب وصوب في عصر 

االتصاالت فأناروا لها سبل الخير، وفتحوا لها مغاليق الفهم، وقادوها 

وجدْت فيها حاجتها، لمعرفة ربها عبر منظومة الخير والعبادة السوية. ف

وألفت فيها ُغنيتها وبغيتها، ولمست فيها حلوال عملية ومقنعة وعادلة 

 لكل مشكالتها، ولك ما يستجد لها من شؤون الحياة ونوازلها.

مُ  ها، وقد رشحت الحقائق عن األمم الفاقدة لمنظومة تعبدية تَْنتَظِّ

جتماعية، وتطمئن إليها، ارتفاع نسب اآلفات واألمراض النفسية واال

بدية على األمر الذي هدى قادة الرأي فيها إلى التنبه ألهمية المنظومة التع

إحداث التوازن النفسي في الفرد، والتوافق االجتماعي للجماعة، ما 

ت دفعهم لفتح باب حرية التدين على مصراعيه، واالنفتاح على المنظوما

ضامينها الدينية األخرى، لعل في االطالع عليها واالستئناس بم

وموضوعاتها، ما يفرج ويخفف من غلواء االغتراب النفسي 

ُىء حاالت الشعور باليأس والقنوط واالكتئاب، عبر  واالجتماعي، ويَُهّدِّ

ن منظومة تواصلية منفتحة على كل التيارات واألديان، وفي ممارستها م

 قبل شعوبها ما يدفع إلى تشكيل فرد وجماعة مطمئنة سعيدة ، بعد فشل

م يق السعادة بالتخمة المادية، وهو ما جعل معدالت حاالت االنضماتحق

ويه للديانة اإلسالمية في ارتفاع وازدياد مضطرد، بالرغم من سيول التش

 يوم.         والمسخ والتضليل التي يعاني منها اإلسالم والمسلمون في العالم ال

 المنظومة الرقابية والعقابية:  – 7

ة تمارس وظيفة العيش والحياة الكريمة إلى تحتاج كل جماعة بشري

منظومة رقابية وردعية وعقابية واضحة المعالم، وبيِّّنَةِّ الضوابط، تحكم 

مختلف شرائح الجماعة، فهي منظومة أساسية الستمرارها ودوامها 

ورقي عمرانها واجتماعها، إذ من دونها ال تستطيع ممارسة وظائف 

دنى من مناخ األمن والطمأنينة الحياة، وال تستطيع ضمان الحد األ

الالزمين الستمرار الحياة الجماعية الكريمة، كما أثبتت ذلك حقائق 
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 . 109التاريخ وواقع األمم والشعوب 

وقد حرص الخطاب القرآني الكريم منذ بداياته األولى على إيالء 

العناية الكافية لهذه المنظومة، نظرا لحاجة الجماعة المسلمة الماسة لها، 

ْخياَل العربي عامة والوجدان  في تكوينها واستمرارها ورقيها، منبهة المِّ

المسلم خاصة إلى أهمية هذه المنظومة، حيث يخلق الخطاب اإلسالمي 

روح الوعي الداخلي في نفسية الفرد المسلم، فيجعله قائما بعملية الرقابة 

الدنيا  الداخلية على نفسه، فإن نجح فهو من المستحقين الدرجات العال في

واآلخرة، وإن بَدََّل وغيَّر، ونافق وأظهر خالف ما أبطن، فمآله واضح 

المعالم من خالل قوله تعالى: }أرأيت إن كذب وتولى* ألم يعلم بأن هللا 

يرى* كال لئن لم ينته لنسفعن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه 

  .110( 19..  13سندع الزبانية كال ال تطعه واسجد واقترب{ )العلق: 

وقد أبدع الخطاب القرآني الكريم في ترتيب ورصف هذه 

به المنظومات، مبينا مدى حاجة الجماعة المسلمة الماسة لها، وختم خطا

رقابة بهذه المنظومة الرقابية، التي بدورها تمر بثالثة مراحل، مرحلة ال

وي. فاألخرالذاتية، ثم مرحلة الوقاية الجماعية، فمرحلة الردع الدنيوي 

وقد حفل سجل الجماعات البشرية بحاالت الفشل والتفكك واالنهيار 

الداخلي والخارجي نتيجة فشل أو غياب المنظومة الرقابية الذاتية، 

الك فانهارت تبعا لذلك الفراغ الوقائي الذاتي أو الرقابي الجمعي المم

واألمم، وتحطمت التجمعات الكبرى والدول، وزالت المدن وفنيت 

 لشعوب، بفعل غياب مثل هذه المنظومات عن حكم الفرد والجماعة.ا

ونظرا ألهمية هذه المنظومة في حياة الفرد والجماعة فقد حرص 

اإلسالم على تنبيه الفرد ألهمية تشكيل الحس الرقابي الذاتي في أعماقه، 

انطالقا لممارسة عملية المراقبة والنصح والتوجيه الداخلي الذاتي، 

مر مع شبكة العالقات االجتماعية والدينية الحية في إطار بتفاعل مست

                                                             
 .32..  30انظر: محمد التومي، المجتمع اإلنساني في القرآن، ص  109
 .390..  386المرجع السابق، ص نظر: ا 110
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 شعائر وممارسات الجماعة المسلمة الموحدة.

وقد بينت سنين الدعوة والدولة مدى نجاح المشروع اإلسالمي في 

صناعة فرد وجماعة متماسكة وقوية، مربوطة الصلة باهلل، واستطاعت 

صبر قليلة أن تتقبل كل هذه الجماعة المتحدة داخليا وخارجيا في سنين 

كل من ال ينسجم معها روحيا  -بشكل تلقائي-فرد سوي ضمنها، وأن تلقي 

 ونفسيا وباطنيا ووجدانيا وسلوكيا وعقليا.

وبناء على هذه القراءة التنظيمية الهيكلية السريعة للخطاب القرآني 

فقد تبين  -من خالل سورة العلق، وهي منظومات معرفية بحتة–األول 

رص الشريعة اإلسالمية منذ تعاليمها األولى على توطيد البعد مدى ح

ْخيالِّ العقل العربي عامة والمسلم خاصة،  المعرفي التنظيمي الهيكلي في مِّ

وحمله على االعتقاد بأن اإليمان واليقين رديف النظام والبناء الشمولي 

للحياة، وليس هو إيمان مبتور أعرج، أناني ينصرف لتزكية الذات دون 

خيار بناء الجماعة النموذجية المسلمة، وهو الذي رشحت به تعاليم 

القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة خالل سنين الدعوة والدولة، وبدا 

سامقا في خالفة الراشدين واألمويين والعباسيين واألندلسيين 

والمرابطين الموحدين واأليوبيين والعثمانيين.. متجليا في االعتناء 

 ب والمكتبات وكل ما له عالقة بصناعتهما.بالكتا
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 المبحث الثاني

مواصفات حامل المشروع الحضاري اإلسالمي في  
 سورة المدثر

يتناول هذا المبحث مواصفات حامل المشروع الحضاري في سورة 

المدثر، وذلك من خالل القراءة التأسيسية لآلي الحكيم، ومواصفات حامل 

 اإلسالمي، وذلك عبر ثالثة مطالب هي:المشروع الحضاري 

 قراءة تأسيسية لآلي الحكيم. -المطلب األول – 1

مواصفات حامل المشروع الحضاري  -المطلب الثاني – 2

 اإلسالمي.

 معالم حامل المشروع.  -المطلب الثالث – 3
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 المطلب األول

 قراءة تأسيسية لآلي الحكيم

 تمهيد:

أنبأتنا التراكمات التاريخية الحياتية المتنوعة، كما أخبرتنا صفحات 

تاريخ الشعوب والممالك واألمم، وبعد تصفح دقيق لسجل الدول 

والتجمعات البشرية أن نجاح المشاريع وفشلها مرتبط ارتباطا أساسيا 

يجيء على رأسها عامل الذاتية والموضوعية، بمجموعة من العوامل 

القائمين عليها، ومدى خدمتهم وتضحيتهم وإخالصهم نوعية الرجال 

لمشروعهم، المراد تجسيده في الحياة، فبمقدار بذلهم وتضحيتهم 

وخدمتهم وإخالصهم له تكون النتيجة، وبمقدار تفانيهم في القدرة على 

تحويل النظريات والمشاريع الفكرية والعلمية النظرية إلى حقائق واقعية 

عهم العملي الذي يرتادون قالوجود، وفي وامجسدة في دنيا الناس و

 مجاالته ومستجداته كل يوم، تتوفر فرص النجاح، وتقطف الثمار اليانعة.

وقد تصفحنا تاريخ الشعوب واألمم الناهضة والراكدة والصاعدة 

فوجدنا نجاح مشاريعها الحضارية أو تعثرها مرتبط ارتباطا شرطيا 

عية، الداخلية والخارجية، بمجموعة من العوامل الذاتية والموضو

الروحية والمعنوية والمادية، ففيها بعض مقومات النجاح، ولكن العامل 

المهم ذي العالقة المصيرية بالنجاح أو الفشل هو عامل العنصر البشري 

المؤهل والمؤطر والمكون، وإلى نوعيته البنيوية والمعنوية معا. إذ 

ريا بنوعية القائمين عليه يرتبط نجاح المشروع أو فشله ارتباطا مصي

 شريطة توفر عنصرين مهمين في تركيبتهما النفسية والروحية، وهما: 

الوعي اإليجابي الفعال، واإلدراك الحقيقي بحقائق األشياء  - 1

 واألمور والمسائل.
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امتالك إرادة التغيير والنهضة الحقيقية، وفاعلية الحركة  - 2

 اإليجابية المثمرة. 

لك كثيرة وكثيرة جدا، من حقائق الماضي ومن واألمثلة على ذ

التاريخ المعاصر. فاألمتان اليابانية واأللمانية مثال استطاعتا بعد 

خوضهما لحربين عالميتين مدمرتين، والسيما الحرب العالمية الثانية 

م( أن تنهضا نهضة جبارة، وتصبحا من بين القوى 1939-1945)

ة على عجلة االقتصاد العالمي، االقتصادية العالمية السبع المسيطر

والمتحكمة في دواليبه ودوائره وتوجهاته. فمع نهاية الحرب تسوت كامل 

أراضيهما بالركام والنفايات وبمخلفات المواد الحربية المدمرة من 

كيمياويات وبيولوجيات وبكتريات وسموميات ونوويات.. وصارت 

فات، وفقدتا كل أسباب أراضيهما مرتعا خصبا لكل األمراض واألوبئة واآل

ووسائل المدنية الحديثة، بعد عمليات التدمير الشامل التي طالت 

أراضيهما وممتلكاتهما ومستعمراتهما ومواردهما البشرية المؤهلة. 

ولكنهما قامتا ونهضتا في غضون سنين قليلة جدا، ألن شعوبهما توفر 

ادة تغييرية فيهما عامال الوعي الحركي اإليجابي الفاعل، وامتالك إر

فوالذية ال تضاهى، ولم تستسلما ألي نداء آخر يعلو ضمير شعبيهما 

الحي، عدا نداء الوعي اإليجابي الحركي الفاعل، بمقابل الوعي السكوني 

الخامل، الذي يشكل بيئة نفسية واجتماعية آسنة وعفنة وخصبة للمغفلين 

ة إلى صرخة وللموهومين وللمخدوعين ببريق التغيير والنهضة. باإلضاف

إرادة العمل والتغيير الحقيقية في ضمائر وقلوب شعبيهما. حتى صارتا 

من أقوى القوى االقتصادية العالمية، بحيث تسعى كل واحدة منها لتكون 

قطب النهضة في قارتها، وهو ما اقتدرتا عليه فعليا ومنذ عقود عديدة 

 من الزمن.  

ستعمار الفرنسي منذ واألمة الفيتنامية التي قاست من ويالت اال

نهاية القرن التاسع عشر، ثم قادت بشراسة وشجاعة نادرتين حرب 

التحرير في منتصف القرن العشرين، وبعد االنتصار الكبير في معركة ) 
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م وطرد المحتل الفرنسي، لتجد نفسها 1954ديان بيان فو ( الشهيرة سنة 

الويالت وأفانين  تقع فريسة في يد االستعمار األمريكي الذي أذاقها صنو

الدمار، وصب فوق أراضيها وشعبها من الحميم النووي والكيمياوي 

والبيولوجي والبيكتري والسمومي وغيره من منتجات المدنية األمريكية 

( قنبلة نووية في عشر 173المتوحشة ما يعادل مائة وثالثا وسبعين )

ن شعبها م(، ولكن هذه األمة التي فقدت الكثير م1975 – 1965سنين )

العمالق حتى جاوز القتلى فيها سبعة ماليين قتيل، استطاعت في غضون 

سنين عديدة أن تنهض من كبوتها، وتصبح من القوى االقتصادية 

الناهضة في المنطقة، حتى قدر إنتاجها من األرز بأنه أعلى إنتاج في 

 العالم، بعدما تعرضت بالدها لكل أشكال التدمير والقهر والتخريب.

يكن ليتأتى لهذه األمة العمالقة من النهوض لوال توفر العاملين  ولم

 السابقين اللذين صدرنا بهما نظريتنا.

وهكذا سائر األمم المتطلعة للنهضة والرقي والتطور كاألمتين 

المسلمتين الباكستانية والماليزية، ألننا تبينا أن الكثير من األمم توفرت 

فشلت في تجسيدها واقعيا، النعدام على مشاريع نهضوية جيدة، ولكنها 

وفقدان الجماعة المرجعية المخلصة والقادرة على تجسيدها في واقع 

الحياة والناس، فبقيت في حدود األفكار والنظريات، أو تعثرت بفعل انعدام 

المناعة الداخلية لمواجهة أشكال الغزو واالختراق الخارجي، كما حصل 

قوة اقتصادية إسالمية في نهاية القرن  ألندونيسيا التي كادت تصبح أكبر

 الماضي. 

غير أن بعض األمم توفرت وامتلكت  هاتين القوتين الحيويتين 

والالزمتين للنهضة، واستطاعت تحقيق نصف مشروع النهضة في 

شطره األول، وتعثرت في شطره ونصفه الثاني، فنجحت في شطر 

، وعلى سبيل المثال التحرير والتهديم، وفشلت في شطر البناء والتعمير

الشعب الجزائري، الذي استطاع بعد كفاح بطولي وجهاد إسالمي مرير 

م(، ولكن 1962-1830ه 1383-1245طرد الغزاة الصليبيين من بالده ) 
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الدوائر االستعمارية تنبهت لعناصر القوة الكامنة في نفسية هذا الشعب، 

فأجهزت على فعملت على تكسير مشروعه الحضاري العربي اإلسالمي، 

نصف المشروع المتبقي، بعد نيلها صورة االستقالل السياسي الظاهري 

م(، وهو إتمام عملية البناء والتشييد والنهضة 1962 -هـ1383سنة ) 

البشرية والروحية والدينية والمادية أيضا، وذلك بما طرحته من أفكار 

قيقية ومشاريع وآليات وقادة ورجال وهميين أفشلوا إرادة الشعب الح

القادرة على تحقيق الشطر الثاني من المشروع، وهو بناء الفرد 

والمجتمع الروحي والمعنوي واللغوي والمادي معا. فروجوا أفكارا 

وهمية وقدموا مشاريع مضللة، انحرفوا بصخبها الثوري، ومرقوا 

بضجيجها اإليديولوجي المخادع، ما ضلل على ضمير األمة الحي، فتاه 

ريع النهضة. وهكذا سائر األمم العربية واإلسالمية التي وتاهت معه مشا

حاولت النهضة من كبوتها، إذ فشلت في توفير هذين العاملين، في ضمائر 

شعبيهما، بله قسمتهما إلى أحزاب وطوائف لتسهل عملية السيطرة 

عليها، فضاع بذلك كل أمل للنهضة والرقي الحقيقي، وخسر الطالب 

النهضة المصيري، بعدما فشلت في القرنين  والمطلوب معا في معركة

األخيرين في اإلجابة على سؤال النهضة المصيري؟ من أين تبدأ؟ وبم 

 تبدأ؟ وبماذا تبدأ؟ وبأي شيء تبدأ؟ وكيف تبدأ؟ ومتى تبدأ ؟ ..
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 المطلب الثاني

 مواصفات حامل المشروع الحضاري اإلسالمي

سنحاول إرساء بعض مسابر وبعد هذه اللمحة النظرية الموجزة 

النقد والتحليل حول أبجديات ومعالم وحقيقة ومواصفات حامل المشروع 

الحضاري في أي أمة من األمم، إذ يشكل قادة الرأي والنخب القيادية 

والطليعية في األمة شكال وبناًء هندسيا متباينا بين مختلف شعوب 

ل وتقسيم األدوار األرض، حيث يضطلع القائد العام بدور تحريك وتفعي

القيادية الجزئية على مختلف القادة المحليين والميدانيين واإلقليميين، 

وهنا تبدو براعة اإلخراج لدى القائد العام ، وبراعة تمكنه من فنون 

القيادة والتحكم والتوجيه، حيث يتفاعل مختلف القادة، من مختلف 

من أبجديات تحقيق المناطق والمواقع للعب الدور المنوط بهم حضاريا ض

 عناصر المشروع وتجسيدها بنجاح في أرض الواقع، وفي حياة الناس.

وقد ألف الدارسون وبحث الباحثون في الشخصيات القيادية البارزة 

التي ميزت التاريخ العالمي، واستطاعت أن تقود أممها نحو تجسيد 

ظماء المشاريع الحضارية في الواقع الحياتي العالمي. ولعل كتاب )الع

مائة وأعظمهم محمد( هو أفضل مدونة تاريخية وأدبية وسياسية في فن 

اإلدارة والقيادة والتحكم والتوجيه ُوضعت في هذا الشأن حسب اطالعاتي 

المتواضعة، إذ تبدو الصورة الحقيقية للقادة المذكورين من قبل دارس ال 

ة أولئك القادة عالقة له باإلسالم وال بالمسلمين، إذ استطاع أن يبرز عبقري

في قيادة أممهم وتجسيد مشاريعهم بصدق وموضوعية علمية محايدة، 

مكتشفا في نهاية المدونة عبقرية وبراعة محمد صلى هللا عليه وسلم في 

قيادة وصناعة وتشكيل الجماعة المسلمة والموحدة في األرض، 

ح بعدما ُملئت شركا ووثنية وكفرا وإلحادا، وفي صناعة جيل متميز، فت
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 الدنيا ونشر فيها الحق والعدل والنور.

وهو ما حدا باألستاذ المرحوم عباس محمود العقاد إلطالق سلسلته 

الشهيرة عن عباقرة اإلسالم في منتصف القرن الماضي، حيث درس 

عبقرية الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم في جانبها البشري، مع 

ماوية الخاتمة، التي ال يماري اعترافه وإيمانه ويقينه بنبوته ورسالته الس

 فيها مسلم.

ولعلنا نريد أن نتبين مواصفات حامل المشروع الحضاري اإلسالمي 

من خالل سورة المدثر، كما جسدها سيد الخلق محمد صلى هللا عليه وسلم 

، بما بذله من جهد نفسي وروحي وعقلي وجسدي جبار في سبيل إيصالها 

سبحانه وتعالى في المطالع األولى من  لقلوب الناس، وكما رسمها له ربه

سورة المدثر حين خاطبه قائال: }يا أيها المدثر* قم فأنذر* وربك فكبر* 

وثيابك فطهر* والرجز فاهجر* وال تمنن تستكثر* ولربك فاصبر*...{ 

(، وكما رسم نقيض الصورة لعدو المشروع اإلسالمي 7..  1)المدثر: 

المخزومي، حيث قال عز من قائل من خالل صورة الوليد بن المغيرة 

واصفا عدو المشروع: }ذرني ومن خلقت وحيدا* وجعلت له ماال 

ممدودا* وبنين شهودا* ومهدت له تمهيدا* ثم يطمع أن أزيد* كال إنه 

كان آلياتنا عنيدا* سأرهقه صعودا* إنه فكر وقدر* فقتل كيف قدر* ثم 

تكبر* فقال إن هذا قتل كيف قدر* ثم نظر* ثم عبس وبسر* ثم أدبر واس

(، راسما 25..  11إالّ سحر يؤثر* إن هذا إالّ قول البشر*..{ )المدثر: 

في الوقت نفسه وفي السورة نفسها صورة أعداء المشروع اإلسالمي 

عموما، والمواصفات التي استحقوا بها العقاب اآلجل في قوله: }كل نفس 

ءلون* عن بما كسبت رهينة* إالّ أصحاب اليمين* في جنات يتسا

المجرمين* ما سلككم في سقر* قالوا لم نك من المصلين* ولم نك نطعم 

المسكين* وكنا نخوض مع الخائضين* وكنا نكذب بيوم الدين* حتى أتانا 

 (. 47..  38اليقين*{ )المدثر: 

وراسما الصورة المشرقة نفسها في غيرها من السور القرآنية 
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من قوله تعالى: } إن اإلنسان خلق المكية األخرى الحقا، كسورة المعارج 

هلوعا* إذا مسه الشر جزوعا* وإذا مسه الخير منوعا* إالّ المصلين* 

الذين هم على صالتهم دائمون* والذين في أموالهم حق معلوم* للسائل 

والمحروم* والذين يصدقون بيوم الدين* والذين هم من عذاب ربهم 

هم لفروجهم حافظون* مشفقون* إن عذاب ربهم غير مأمون* والذين 

إالّ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين* فمن ابتغى 

وراء ذلك فأولئك هم العادون* والذين هم ألماناتهم وعهدهم راعون* 

والذين هم بشهاداتهم قائمون* والذين هم على صالتهم يحافظون* أولئك 

رة الناصعة (، وهي الصو35..  19في جنات مكرمون*{ )المعارج:  

البياض نفسها التي رسمها المولى تبارك وتعالى في سورة الفرقان 

المكية، حيث تناول مواصفات عباد الرحمن المشكلين والحاملين 

والمجسدين للمشروع الحضاري اإلسالمي من قوله تعالى: }وعباد 

الرحمن الذين يمشون على األرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا 

ى قوله تعالى: }والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا سالما*{ إل

وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمام* أولئك يجزون الغرفة بما صبروا 

 (.  75..  63ويلقون فيها تحية وسالما *{ )الفرقان:  

وهي الصورة الناصعة البياض نفسها أيضا، التي رسمها المولى 

ن المكية، حيث تناول مواصفات تبارك وتعالى في سورة المؤمنو

المؤمنين المشكلين والحاملين والمجسدين للمشروع الحضاري 

اإلسالمي من قوله تعالى: }قد أفلح المؤمنون{ إلى قوله تعالى: }أولئك 

 1هم الوارثون* الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون{ )المؤمنون:  

 عن المدنية، التي (. وفي غيرها من السور المكية األخرى، فضال11.. 

 لها قراءات أخرى.     

وبعد استعراض هذه التشكيلة القيمية واألخالقية لحامل المشروع 

الحضاري اإلسالمي في القرآن الكريم، يمكننا تسجيل المالحظات والنتائج 

 التالية:
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تحديد المواصفات العقدية والتصورية والعقلية والفكرية  – 1

 لحاملي المشروع.

د المواصفات الروحية والشعورية والوجدانية لحاملي تحدي – 2

 المشروع.

 تحديد المواصفات النفسية والذاتية الباطنية لحاملي المشروع. – 3

تحديد المواصفات السلوكية واألخالقية واالجتماعية والعالئقية  – 4

 لحاملي المشروع.

تحديد المواصفات العمرانية والعالقات اإلنجازية للتجمع  – 5

 لبشري الراشد المشكل والمتكون من حاملي المشروع.ا

تحديد شروط التمكين والنجاح والنجاة الدنيوي واألخروي  – 6

 لحاملي المشروع.

البيان اليقيني القطعي بحسن ومآل الخاتمة للصادقين  – 7

والمخلصين من حاملي المشروع العاجل في الدنيا، واآلجل في اآلخرة 

الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون{ }أولئك هم الوارثون* 

(، }أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية 11)المؤمنون: 

 (.35(، }أولئك في جنات مكرمون{ )المعارج: 75وسالما{ )الفرقان: 

وعليه فحامل المشروع الحضاري اإلسالمي هو شخص متميز 

وفاء وفريد من نوعه، عرف المشروع بصدق، وآمن به بحب و

وإخالص، وضحى من أجله وفي سبيله بالغالي والنفيس. وقد جسدته 

الجماعة المرجعية األولى من صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

عليهم رضوان هللا تعالى عليهم أجمعين، وأبنائهم وتابعيهم وتابعي 

تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، من رجال ونساء وأطفال وشباب وشيوخ 

ز القرون الهجرية األربعة األولى، وما درج عليه الصالحون وعجائ

والمخلصون والصالحات والمخلصات من عدول هذه األمة كابرا عن 

 كابر، من سلف وخلف هذه األمة، حتى يرث هللا األرض ومن عليها. 
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 المطلب الثالث

معالم حامل المشروع الحضاري اإلسالمي في سورة 
 المدثر

وبعد هذه اإلطاللة السريعة على مواقع ومواطن تواجد صورة حامل 

المشروع الحضاري اإلسالمي الناصعة في القرآن المكي، ندقق القول 

 الحقا في مواصفاته من خالل مطالع سورة المدثر. 

 لحظات اللقاء الحاسم:    -أوال

لم تكد تمر ساعات قليلة على لقاء غار حراء األول وتلقي الرسول 

صلى هللا عليه وسلم مقومات المشروع الحضاري للدين اإلسالمي في 

سورة العلق، حتى عاد أمين الوحي جبريل عليه الصالة والسالم يحمل 

معه أشواق إيمانية وروحانية نورانية أخرى، تبين بجالء مقومات 

ومواصفات الرجل القادر على االضطالع بحمل أبجديات هذا المشروع 

ل الباذل نفسه للدفاع عنه، والتضحية من أجله، بكل ما للناس، هذا الرج

يملك ولو كلفه ذلك نفسه وروحه وسعادته الدنيوية. ولذا ال غرابة أن 

تتنزل سورة المزمل ومن بعدها سورة المدثر، أو إحداهما قبل األخرى 

بقليل، أو في وقت متقارب على ما يذهب إليه علماء التفسير والتأويل 

 وأسباب النزول.

حيث تلقى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم المعالم الهادية لنوعية 

الرجال القادرين على حمل هذا المشروع وإيصاله إلى الناس، وقد بدا في 

اآليات القرآنية الكريمة السبع اآلتية من قوله تعالى: }يا أيها المدثر* قم 

تكثر* فأنذر* وربك فكبر* وثيابك فطهر* والرجز فاهجر* وال تمنن تس

 (.7..  1ولربك فاصبر{ )المدثر: 

ومن خالل قراءتنا المتواضعة لهذه اآليات يمكننا تحديد هاته المعالم 
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 في الشكل اآلتي:

 الفاعلية والحركية }يا أيها المدثر{. – 1

 التبليغ واإلنذار )الرجل االتصالي الناجح( }قم فأنذر{. – 2

 هوية ومضمون االتصال }وربك فكبر{. – 3

 مواصفات حامل المشروع الظاهرية الشكلية }وثيابك فطهر{. – 4

 مواصفات حامل المشروع الباطنية }والرجز فاهجر{. – 5

 أخالق وسلوكات حامل المشروع }وال تمنن تستكثر{. – 6

 فضائل وآداب وعدة حامل المشروع  }ولربك فاصبر{. – 7

 تحليل ألف باء حامل المشروع:    -ثانيا

نطالق في تحليل وشرح هذه المقومات ولنحاول اآلن اال

والمواصفات الخاصة، التي طلبها المولى تبارك وتعالى من نبيه محمد 

صلى هللا عليه وسلم أن يجسدها، ثم ينقلها لتكون من مواصفات أصحابه 

وأتباعه من المؤمنين والحاملين للمشروع الحضاري اإلسالمي المتنزل 

 ات:في سورة العلق، وأولى هذه المواصف

 الفاعلية والحركية }يا أيها المدثر{: – 1

بعد أن تلقى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  من أمين الوحي جبريل 

عليه السالم المعالم الرئيسة للمشروع الحضاري اإلسالمي، نزل إلى داره 

يعدو، خائفا مذعورا من حرارة ومشاهد اللقاء األول، كما تروي ذلك 

لمطهرة، ليأوي إلى حضن زوجه الحنون أم مصادر السنة النبوية ا

المؤمنين السيدة الفاضلة خديجة بنت خويلد رضي هللا عنها، التي بادرت 

إلى تزميله وتدثيره، بناء على رغبته وهو يقول: )زملوني زملوني، 

دثروني دثروني..(، ليبين له المولى تبارك وتعالى أن من مواصفات حامل 

ي صحن داره، ويجب عليه أال يتدثر في هذا المشروع يجب أال يقبع ف

غرفة نومه، ويجب عليه أال يركن للنوم وللدعة ولدفء الفراش، وثقل 

الغطاء، بل عليه أن يكون رجال متحركا ، فاعال، موارا، نشيطا ، ولذا 
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بادره بالجواب وهو يناديه بإحدى حاالته وصفاته، بقوله تعالى: }يا أيها 

 المدثر{.

تبين أن الصفة األولى من صفات حامل هذا وعليه يمكننا أن ن

المشروع الحضاري اإلسالمي المتميز هو: الفاعلية والحركية اإليجابية 

لنشره وإيصاله للناس. والمتتبع لصيرورة الحياة والناس، يجد أن 

المشاريع التي سهر عليها أصحابها، واضطلعوا بنشرها وتبليغها، نجحت 

نيا الناس. وأن المشاريع العظيمة وقامت كالطود في نفوس وقلوب ود

التي تواكل أصحابها أو تركوا أمر تبليغها وإيصالها للناس، لم تنجح 

وفشلت، كما هو حاصل اليوم لمشاريع النهوض والتنمية الحضارية في 

عالمنا العربي واإلسالمي، إذ فشلت األمة في تجسيد جواب النهضة 

مقنعة، ألن مثل هذه المشاريع المصيري، بعدما وجدت إجابته الحقيقية وال

يجب أن يسقيها القائمون عليها من عرقهم ودمائهم وسعادتهم وراحتهم 

وصحتهم وأجسادهم وروحهم ووجدانهم.. وهكذا كان محمد صلى هللا 

 عليه وسلم، وهكذا كان أصحابه رضوان هللا تعالى عليهم أجمعين.      

 فأنذر{:التبليغ واإلنذار )الرجل االتصالي( }قم  – 2

لكي ينجح أي مشروع بين الناس، البد له من مبلغ يوصله لهم، فكم 

من مشاريع عظيمة باءت بالفشل لعدم وجود الرجال األكفاء المضحين 

بالغالي والنفيس إليصالها للناس. وكم من مشاريع وهمية وتافهة 

ومضللة سيطرت على حياة وقلوب الناس لسنين عديدة بفضل تضحية 

القائمين عليها، ولنا في ذلك تجربة الشيوعية واالشتراكية  وسهر ودعاية

في الكثير من دول العالم في القرن الماضي، بعد قيام الثورة الشيوعية 

م، وكيف انتقلت هذه 1917اللينينية الماركسية في روسيا سنة 

اإليديولوجية إلى الكثير من دول العالم الثالث، ومن بينها الكثير من الدول 

 ة واإلسالمية.العربي

وتجيء صفة الرجل االتصالي الفاعل الواردة في قوله تعالى: }قم 

فأنذر{، للقيام الجازم بفعل النذارة، كصفة ثانية ومهمة في مواصفات 
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الرجل الحامل للمشروع، حيث تعني مما تعنيه هذه العبارة }فأنذر{، أي 

مشروع، القيام بفعل النذارة، وتبليغ الناس وإنذارهم بأبجديات ال

وبالتالي: فهي عملية اتصالية باآلخرين، لتعريفهم بأبجديات المشروع، 

وفق أساليب معينة ومعروفة في المخيال العربي، ووفق وسائل معروفة 

أيضا في طريقة التعامل في المجتمع العربي ، لتحقيق أهداف مختلفة، 

يريدها صاحب المشروع من المنذرين، بواسطة وضعهم ضمن الهدف 

تصالي وهو اإلنذار والتخويف من وضعهم من جهة، ومن األخطار اال

 الناجمة عنه مستقبليا.

وعليه فنحن إزاء عملية اتصالية اجتماعية، واضحة المعالم، بينة 

 األبعاد، ومحددة األركان، هي:

 مضلع بفعل اإلنذار(.-قائم باالتصال )متصل – 1

 سورة العلق(.رسالة اتصالية )مضامين المشروع الواردة في  – 2

جمهور متصل بهم )الناس كافة، والعرب خاصة، وقبيلة قريش  – 3

 كدائرة اتصالية أولى(.    

 لغة االتصال )اللغة العربية(. – 4

وسيلة االتصال وهي االحتكاك المباشر )الفردي السري،  – 5

 الجمعي السري..(.

 أهداف اتصالية واجبة التحقيق )تعريف الناس باإلسالم(. – 6

ردة فعل اتصالية )مواقف محايدة، واستجابات إيجابية،  – 7

 وصدود ونكران وعداء من بعض أو كل جمهور المتصلين(..

ومن هنا فقد جسد قوله تعالى: }قم فأنذر{ األركان الرئيسية لعلمية 

االتصال واإلعالم معا، حيث أركانها الهندسية في التساؤالت التالية: 

؟ بأية وسيلة؟ بأية لغة؟ ألي هدف؟ وماذا )من؟ ماذا يقول؟ لمن يقول

ينتظر؟(. ولكل ركن من هذه األركان أبعاده ومعالمه، نجد أن رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم  قد جسدها في الواقع العربي القرشي يومها. حيث 

تتجسد نظرية االتصال واإلعالم التخويفي واإلنذاري هنا في األركان 
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 التالية، هي: 

 حمد صلى هللا عليه وسلم(.من؟ )م – 1

ماذا يقول؟ )سورة العلق والبدايات األولى لتعاليم رسالة  – 2

 اإلسالم. القرآن الكريم(.

 لمن يقول؟ )للناس كافة وللعرب ولقريش ابتداء(. – 3

 بأية وسيلة؟ )االتصال الشخصي السري والمباشر(. – 4

 بأية لغة؟ )باللغة العربية الفصحى(. – 5

؟ )لهداية الناس عامة والعربي خاصة لرسالة وتعاليم ألي هدف – 6

 اإلسالم(.

ماذا ينتظر؟ )القبول والصدود وغيرها من ردود األفعال  – 7

 والمواقف المختلفة(.

 هوية ومضمون االتصال }وربك فكبر{: – 3

يشكل مضمون االتصال ركنا مهما في صلب الرسالة االتصالية 

أساسيا في نجاح أو فشل العملية كلها، ألن واإلعالمية، إذ يعتبر عامال 

المضمون االتصالي األصيل والقوي والمتماسك والمنطقي والصحيح.. 

يلعب دورا مهما في إقناع وقبول الطرف المتصل به من جمهور 

المدعوين. على العكس من المضمون االتصالي الهش والضعيف.. الذي 

يه، ومن ثم النفور ينفر جمهور المدعوين من قبوله واالستماع إل

 والمقاطعة له.

وقد حرص المولى تبارك وتعالى من خالل قوله: }وربك فكبر{ على 

تبيين وتوضيح المضمون االتصالي لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

بشكل دقيق ومحكم، محددا نوعية الرسالة المراد تبليغها لجمهور الناس 

بحانه وتعالى في نفوسهم، وإنذارهم بها، وهي إعادة تعظيم صورة هللا س

من بين مشهد ديني ضال، يعج بعبادة األصنام، وتعظيم األوثان، وتكبير 

 من ليس من حقه شيء، فضال عن التكبير.  

وعليه: فمضمون الرسالة واضح، بيّن، دقيق، ومباشر، وهو تكبير 
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هللا سبحانه وتعالى، وتعظيمه في نفوس الجمهور المدعو، بإعادة رسم 

 كانته في نفوسهم بقوله: }وربك فكبر{.صورته وم

 مواصفات حامل المشروع الظاهرية }وثيابك فطهر{: – 4

يعد المظهر الخارجي الشكلي لحامل أي مشروع عامال مهما وفاعال 

في تحسينه وقبوله في عيون الجمهور المدعو، إذ يتساءل أو ما يتساءل 

ه، إذ من الجمهور عن مدى فائدة صاحب المشروع من حسنات مشروع

البديهي أن يعود فضله األولي عليه، قبل أن يعود عليهم، فرسالة صاحب 

المشروع االبتدائية تتبدى من خالل حالة الطهر والنقاء والمظهر الحسن 

 الذي هو عليه، والذي سيجعله حسنا في نفوس وقلوب المدعوين.

 ويجيء التأكيد على نظافة الثياب، وطهارة الشكل الخارجي للداعية

األول سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم، لتبيين أهمية ومكانة حامل هذا 

المشروع، الذي يجب أن يعرج حامله نحو مقامات الطهارة ليكون جديرا 

بحمله واالضطالع به، فهو مشروع طاهر ومتميز، ال يمكن أن يحمله أي 

أحد ال تتوفر فيه صفة الطهارة، والتي وضحت تفاصيلها وكيفياتها 

 ريعة اإلسالمية الحقا.    الش

وقد بينت الدراسات اإلعالمية واإلعالنية والدعائية الحديثة أهمية 

الشكل الخارجي في الحمالت اإلعالنية واإلشهارية، وفي الحمالت 

اإلعالمية السياسية، وال سيما في الحمالت االنتخابية بين المتنافسين، 

مستقبل، وإقناعه بعدالة من لعب دور مهم في عمليات إقناع الجمهور ال

وأهمية ونفعية ووجاهة صاحب المشروع، وقد ُوظفت واستثمرت مثل 

هذه العناصر الفعالة في الحمالت االنتخابية، حيث يلعب الشكل الخارجي 

دوره في تحويل فئات من المستقبلين نحو جهة سياسية أو شخصية 

ك بفعل قيادية، وافتكاكها من بين أحضان جهات منافسة أخرى، وذل

االهتمام بالشكل الخارجي، ألنه في بعض األحيان نصدق مقولة: إنما جعل 

 السان على الفؤاد دليال. 

ومن هنا فقد أكد المولى تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى هللا 
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عليه وسلم  ليكون من صفاته الطهارة، وليكون هو وأتباعه من 

طهارتهم من خالل المطهرين، ومن الذين يهتمون اهتماما متميزا ب

مظهرهم الخارجي النظيف، الذي يشكل أحد عوامل نجاح صاحب وحامل 

المشروع، وقبوله في نفوس المدعوين، وعدم نفورهم منه، أو مؤاخذتهم 

عليه فساد مظهره، كمبرر مباشر وتلقائي للنفور منه، وبالتالي النفور 

 {.من دعوته ومن مشروعه، فقال عز من قائل له: }وثيابك فطهر

 مواصفات حامل المشروع الباطنية: }والرجز فاهجر{: – 5

كما أكد المولى تبارك وتعالى على ضرورة االهتمام بالمظهر 

الخارجي واالعتناء بالطهارة المادية والجسدية والظاهرية، كعامل مهم 

من عوامل نجاح المشروع وصاحبه بين المدعوين، فإنه ركز االهتمام 

صغير الحجم في الجسم، ولكنه مركزي من حيث البالغ أيضا على موضع 

الموقع التسييري لإلنسان كله، وهو القلب، مستودع المشاعر، ومستقر 

االنفعاالت، ومحضن األحاسيس، وفضاء الوجدان واألنات والمقاصد 

والنيات، وموئل القيم واألخالق والمثل العال. إذ عليه يترتب نجاح أو فشل 

جيهه إلى االعتناء بطهارة الصدر، عن المشروع وصاحبه، وذلك بتو

طريق هجران كل أشكال الرجز المعنوي واألخالقي، وما يعيب بصدر 

 حامل المشروع.

وقد تبين أن الطهارة الباطنية عامل مهم وأساسي في بناء الفرد 

والمجتمع الرسالي، من حيث رساليته وبنائيته وتدافعاته وهدفيته 

بنماذج طاهرة من لوثات الرجز، فيكون  وربانيته، إذ به يتدعم المشروع

ظاهرها كباطنها، وسريرتها كعالنيتها، ووجهها كقلبها، وكلمتها وقولها 

كشعورها ووجدانها. فيراقب حامل المشروع نفسه بنفسه، الستغنائه عن 

الرقيب الخارجي، الذي ال يفيد كثيرا في نجاح مثل هذا المشروع المتميز، 

لى نوعية متميزة من العناصر الفاعلة حيث يتأسس هذا المشروع ع

الصافية الصدر، التي تتحرر من كل عبودية وقيد، عدا عبوديتها المطلقة 

 لخالقها سبحانه وتعالى، الذي يعلم خائنة األعين وما تخفي الصدور.
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وقد تبين من خالل سنين الدعوة والدولة أهمية طهارة صدور 

لمعنوي في نجاح المشروع المهاجرين واألنصار من كل أشكال الرجز ا

اإلسالمي، الذي حملوه بكل صدق وإخالص، وضحوا في سبيل وصوله 

للناس بكل ما يملكون من نفيس، ينطلق رقيبهم من داخلهم، ليحصي 

عليهم كل صغيرة وكبيرة، يطلع عليها ربهم، فهم فهموا أبجديات 

ادقا، ال المشروع النبيلة، وأحبوا تعاليمه السامية، فآمنوا به إيمانا ص

يشوبه قطمير شائبة، وال يدنسه  شرو نقير نفاق، ثم نزل فيهم حتى خالج 

بشاشة قلوبهم، واعتمر فضاء صدورهم، فنجح بهم ونجحوا به، وأسماء 

قوافل المخلصين من الشهداء الطاهرين من أصحاب رسول هللا صلى هللا 

ل خبيب بن عليه وسلم تمأل مصادر التاريخ والسنة النبوية المطهرة، أمثا

عدي وعاصم بن ثابت وأنس بن النضر وحمزة بن عبد المطلب وعثمان 

بن مظعون.. رضوان هللا تعالى عليهم أجمعين ممن استوى ظاهرهم مع 

باطنهم، وممن خال صدرهم من كل أشكال الرجز، ولو في مجال التفكير 

 التأملي، والنظر الفلسفي المجرد.

وسالمته من الدنس ، وصفاء وعليه فإن طهارة الصدر من الرجز، 

مشاعره، ونقاء أحاسيسه، ترجمتها ممارسات أصحاب رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم طاعة مطلقة هلل ولرسوله، واتباعا كليا هلل ولرسوله، 

وخضوعا شامال هلل ولرسوله، وإخالصا متفانيا هلل ولرسوله، وحبا ال 

هرة من كل دنس عز نظير له في الدنيا هلل ولرسوله، فبصدورهم الطا

اإلسالم، وبقلوبهم الصافية من كل رجس عال نصر هللا في األرض، 

وبمشاعرهم النبيلة ارتوت سروح الدين وأينعت، وبقيمهم النبيلة تسامت 

صروحه وبذخت، وتطاولت شمس اإلسالم في سنين عديدة تبعث أشعتها 

 على العالم المثقل باألوزار والخطايا.  

ولى تبارك وتعالى وتأكيده على الطهارة الباطنية وقد أتى تركيز الم

كعامل مهم وأساسي الكتمال شخصية المنخرط الصادق في المشروع 

الحضاري به، إذ ال يحتاج المشروع إالّ لهذه النوعية الرفيعة من 
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الصدور، فبها يعز، وبها يقوى، وبها ينجح، وبها يصل إلى دنيا الناس، 

فقين، كما أخبرتنا السنة النبوية المطهرة، ولذا فقد دلف إليه بعض المنا

واندس فيه بعض الغادرين والمنافقين من يهود، فلم يفلحوا في مسايرته 

والتلذذ بأريحيته، وسرعان ما قذفهم بعيدا، ولفظهم من مسيرته، التي ال 

 تحتاج إالّ لهذا الصنف الطاهر الناصع البياض. 

ودون العكوف على فشل مسيرة الحركات النهضوية واإلصالحية 

في العالمين العربي واإلسالمي في القرون الثالثة الماضية من تحقيق 

اإلجماع الشامل لوحدة األمة اإلسالمية، نود إعادة اكتشاف عنصر طهارة 

الصدر من الرجز كعامل مهم واستراتيجي في معادلة نحاج المشروع 

ا في النخب الطليعية التي تدعي حمل المشروع وقيادته، وفشله، والسيم

من أنه غاب كثيرا عن أصحاب تلك المشاريع، ولذا فقد انتكست في 

مهدها، ولم تؤت ثمارها المرجوة، ألن المولى تبارك وتعالى قرر في 

سننه ونواميسه القطعية طريق العز والتمكين، إذ يقول: }يا أيها الذين 

 ينصركم ويثبت أقدامكم* والذين كفروا فتعسا لهم آمنوا إن تنصروا هللا

(. وعليه فقد يشكل الصدق الظاهري 8،  7وأضل أعمالهم{  )محمد: 

 والباطني أحد عوامل النصر والتمكين األساسية في هذا المشروع.         

 أخالق وسلوكات حامل المشروع }وال تمنن تستكثر{: – 6

حامل أي مشروع استراتيجي  يعد خلق التضحية أحد أهم مواصفات

مصيري لجماعة من الجماعات، فبه يتقوى صاحبه، وبه يستمد العون، 

وبه يستمر، وبه يتحدى الصعاب، وبه يستسهل المخاطر والتحديات، وبه 

يستقل المنجزات وال يستكثرها، وبه يتطلع دوما إلى الغايات النهائية، 

. وقد أنبأتنا حقائق التاريخ وبه يرنو إلى األفق البعيد، وال يلتفت وراءه

والجماعات واألمم أنه بمقدار توافر خلق التضحية والبذل فيهم بمقدار ما 

 يحققوه وينجزوه في حياتهم. 

ومن هنا وجب على حامل أي مشروع حضاري أالّ يستكثر ما 

أنجزه، وال يرضى بما حققه ووصل إليه، وال يمنن بالمجهودات التي 
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مشروع، ألن تغلغل مثل هذا اإلحساس في نفسية قدمها في سبيل نجاح ال

 القائمين عليه مدعاة للخور، ومطية للفشل، وطريق للتالشي والضياع.

وعليه فقد حث هللا سبحانه وتعالى نبيه الكريم ليستصغر كل جهد 

يبذله في سبيل إنجاح هذا المشروع، ألن من يرد الحسناء فال يغل مهرها، 

سنيين، أوالهما: حسنة الدنيا والفوز ومهر هذا المشروع إحدى الح

 والتمكين في األرض، وثانيهما: الفوز برضوان هللا تعالى في اآلخرة.

ولذا فقد خاطبه ربه بقوله الكريم: }وال تمنن تستكثر{، بعكس 

الخلق الذي  يريده منه، بحيث طلب منه أن يسترخص كل غال ونفيس 

السيرة النبوية المطهرة في سبيل إنجاح مشروعه. وقد بينت لنا حقائق 

تفاني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في عرض مثل هذا الخلق النبيل، 

فتحمل في سبيل إيصاله للناس الفقر والجوع، واأللم والغربة، والسفر 

والسهر، والصبر والجميل، وكظم الغيظ، السباب والشتم، واإلهانات 

والهجرة ومغادرة  واالعتداءات، والتآمر، والخوف والحزن والحسرة،

أحب األوطان، والضرب والزجر، وتلقي الكدمات واإلصابة بالجروح، 

وسيل الدماء، وتكسير األسنان، ووعثاء القتال.. فقد تحمل كل ذلك 

استرخاصا من نفسه الكريمة من أجل إنجاح المشروع الذي كلفه به ربه 

يم بقوله: سبحانه وتعالى، الذي أثنى عليه فقال له مادحا تفانيه العظ

}وإنك لعلى خلق عظيم{، ما جعل من نفسه معرضا وأنموذجا مثاليا لخلق 

التضحية العظيم، الذي جسده صحابته رضوان هللا تعالى عليهم أجمعين، 

وهم يحتضنون اإلسالم احتضان األم الرؤوم لرضيعها الصغير، حتى 

 أبلغوه مأمنه.     

ا، وصار من أهم ومن هنا صار خلق التضحية سلوكا نبويا كريم

عوامل نجاح المشروعات الكبرى في الحياة، فإن توفر في أصحابه 

وحامليه نجح، وإن ضجروا وتململوا كان نصيبهم ونصيب مشروعهم 

 بمقدار تضحياتهم. 

 فضائل وآداب وعدة حامل المشروع  }ولربك فاصبر{: – 7
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يحتاج صاحب أي مشروع إلى جملة من الصفات الخلقية المتميزة 

ألصيلة والراسخة فيه، إذ هي ضرورية لقيام ونهضة ونجاح مشروعه وا

، وزينتها وواسطة عقدها خلق الصبر، الذي يشكل أحد مواصفات حامل 

أي مشروع ناجح، وهو من مواصفات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 

ومن قبله سائر األنبياء والمرسلين عليهم الصالة والسالم، حيث طلب 

ارك وتعالى أن يصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل فقال منه المولى تب

له: }واصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل{، ألن هذا الخلق ركن 

مصيري في شخصية حامل المشروع، فبه يستقل الصعاب، وبه يتحمل 

المخاطر، وبه يذيب الصخور والتحديات، وبه يذلل العقبات، وبه يستعين 

عطية من هللا سبحانه وتعالى يقدرها وفقا لمقادير على نوائب الدهر، وهو 

 خاصة بعباده.

وقد بينت حقائق السيرة النبوية المطهرة كيف استطاع رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم  أن يكون معرضا مثاليا، وأنموذجا رائد في تقديم 

أبجديات خلق الصبر، فصبر وتحمل وغفر وتشذى بمديح ربه له، وهو 

ومكانة هذا الخلق باالعتبار بقصة أحد أنبيائه المخلصين، ينعت له قيمة 

وهو يقول: }.. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم األمور{ )لقمان: 

17 .) 

ومن هنا فقد بات يشكل خلق الصبر الزاد النفسي والروحي 

والوجداني الوحيد لالستمرارية والتواصل، وتحقيق الغايات، وبلوغ 

 تنقاد إالّ لصابر. المنى، ألن اآلمال ال

تقودنا إلى أن هللا سبحانه وتعالى بين لنا في النص القرآني الكريم 

الثاني مواصفات حامل المشروع الناجح، التي جسدتها شخصية رسول 

اإلسالم محمد صلى هللا عليه وسلم وصحابته الكرام  رضوان هللا تعالى 

ة حوادث عليهم أجمعين، وعرضتها حقائق السيرة النبوية المطهر

ومواقف وعالقات نبيلة تمشي بثقة وثبات في دنيا الناس، وتصنع دقائق 

 وعظائم شؤون حياتهم اإلسالمية المختلفة.
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 آليات التحصين المرجعي: -ثالثا

وقد حاطتهم من االنهيار والتالشي آليات التحصين اإلسالمي التي 

وان هللا مارسها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   وصحابته الكرام رض

تعالى عليهم أجمعين، التي لخصتها سورة العصر، التي هي أعظم سورة 

خاتمة في القرآن الكريم، والتي احتوت على آليات التحصين والصيانة، 

مبينة عوامل النجاح والفوز والخسران في الحياة، حيث ضبط المولى 

تبارك وتعالى فيها آليات النجاح الزمني، فقال: }فسبح بحمد ربك 

واستغفره إنه كان توابا{، إذ شكلت هذه اآلليات وسائل التطهير الفردي 

والجماعي ألفراد الكيان اإلسالمي خالل مسيرة الدعوة والدولة، وخالل 

عملية التواصل مع اآلخرين لعرض أبجديات المشروع الحضاري 

اإلسالمي عليهم في الثالث والعشرين سنة من دعوة رسول هللا صلى هللا 

 سلم، وهي:عليه و

 التوبة.  – 4االستغفار.  – 3الحمد.  – 2التسبيح.  – 1

حيث عملت آلية التسبيح الدائمة والمتواصلة على تطهير جوف 

المؤمن من كل غبش يعيق استمرارية التواصل الصادق مع هللا، 

فبتسبيحه الدائم يعود تلقائيا الحتضان مشروعه والخنوع لصاحبه. 

عه في كامل وعيه وفطنته ويقظته، فال يغفل وعملت آلية الحمد على وض

عن المنعم والمتفضل الحقيقي، وال يخرج بنفسه إلى ما سواه، فضمن له 

بهذه اآللية استمرارية التواصل الحقيقي مع المانح الحقيقي. كما أمنت 

له آلية االستغفار العودة الصادقة والمقبولة بعد الخطإ والزلل، ضمانا 

صحاب المشروع وحامليه، احتراما لتكونتهم لتأكيد خط الرجعة أل

وجبلتهم المجبولة على النسيان والخطإ. كما أمنت له آلية التوبة، اإلنابة 

الجماعية والفردية لحاملي المشروع في حالة تماديهم في الزلل والخطإ، 

واستحالة يقظتهم بآلية االستغفار، فتكون آلية التوبة المحضن الرباني 

 عودة حاملي المشروع إلى الحظيرة الحقيقية.الرؤوم إلنابة و
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 والخالصة:

فهل بقي لدعاة العقالنية والحداثة وما بعد الحداثة من البنيويين 

والتفكيكيين والتشكيكيين والغالة.. من قول يقولونه في صدق نبوة محمد 

صلى هللا عليه وسلم، وفي صدق رسالته، التي جاء بأبجدياتها ومبادئها 

برى من عند ربه من أول يوم، والتي لم يؤلفها من عنده، ومعالمها الك

ولم يتدرج بها تدرج الكتاب واألدباء، وهم يتطورون ويتدرجون بتحسين 

وتثقيف وتهذيب مواهبهم، فالرسالة نزلت معالمها الكبرى من أول يوم، 

كما نزلت مواصفات حاملها من أول يوم، والغريب أنها ال تعمى األبصار 

ء الحمقى المأجورين، بل تعمى العقول والقلوب كأدوات فقط عند هؤال

للتفكير والنظر الصحيح التي أودعها الخالق في قلوب المؤمنين 

 والملحدين.
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 الفصل الخامس

 الظاهرة االجتماعية في القصص القرآني

نتناول في هذا الفصل حقيقة وجود الظاهرة االجتماعية في القرآن 

خالل القصص القرآني، إذ حفل القرآن الكريم بذكر قصص الكريم من 

األمم والشعوب البائدة، و ليكاد يشكل القصص القرآني ثلثي القرآن. وذلك 

 المباحث الثالثة اآلتية:

 ماهية ومكانة القصة في القرآن الكريم. -المبحث األول – 1

 القواعد المستفادة من القصص القرآني. -المبحث الثاني – 2

 القصص القرآني ومقاصده. -المبحث الثالث – 3
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 المبحث األول

 ماهية ومكانة القصة في القرآن الكريم

 تمهيد:

القصة في اللغة هي: تتبع األثر لمعرفة ما حصل من أحداث ووقائع 

وقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: ).. فارتدا  في زمان ومكان ما.

(، أي: رجعا على آثارهما. وقوله 64)الكهف: على آثارهما قصصا( 

تعالى: )نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم 

(، أي: نروي لك خبرهم. وقوله تعالى: )نحن نقص 13هدى( )الكهف: 

عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن 

لك أحسن حكاية من حكاياتهم تجهلها. (، أي: نحكي 3الغافلين( )يوسف: 

فالقصة في القرآن الكريم تعني الحكاية والرواية والهداية إلى األخبار 

واآلثار الباقية من سير القرون الغابرة، ويُقصد بها التعليم والعبرة 

والعظة واالقتداء. وتجيء القصة أيضا ألخذ العبرة من عاقبة ومصارع 

لى: )وكال نقص عليك من أنباء الرسل ما نُثبت األمم البائدة، فقد قال تعا

 (120به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين( )هود: 

111. 

وقد حفل أكثر من ثلثي القرآن الكريم بقصص األمم البائدة المعاندة 

لربها، والمتنكبة عن منهج أنبيائها، ففي سورة واحدة من سور المئين 

ه أو القصص تجدها حافلة بالحديث عن كسورة يونس أو هود أو ط

وال السور )البقرة، آل عمران، النساء،  قصص الكثير من األقوام، عدا طِّ

                                                             
لنشر لم(، حياة قلم، دار اليقين 1889-1964انظر: العقاد، عباس محمود ) 111

، 308..  303م، ص 2017هـ 1434القاهرة، الطبعة الثانية، والتوزيع، 
 بتصرف.
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المائدة، األنعام، األعراف( التي حفلت بالعشرات من القصص، ولو أخذنا 

على سبيل المثال سورة هود لوجدناها قد نقلت إلينا أخبار الكثير من األمم 

 عليها، فقد جاء في السورة قصة مشركي العرب البائدة التي غضب هللا

مع نبيهم محمد صلى هللا عليه وسلم، وقصة نبيه موسى عليه الصالة 

والسالم مع بني إسرائيل وفرعون وجبروته، وقصة نبي هللا نوح عليه 

الصالة والسالم مع قومه المعاندين، وقصة نبي هللا هود مع قومه عاد 

والغرور واالستكبار، وقصة نبي هللا صالح العتاة في الجاهلية والصلف 

عليه الصالة والسالم مع قومه ثمود نموذج الكفر والفسوق والعصيان 

والتحدي ألمر هللا بقتل الناقة، وقصة نبي هللا إبراهيم عليه الصالة 

والسالم وضيافة المالئكة وتبشيرهم إياه بالمولود الجديد بعد معجزة 

لوط عليه الصالة والسالم مع أقذر وأفحش تشبيب زوجه، وقصة نبي هللا 

أنموذج اجتماعي على وجه األرض، وقصة نبي هللا شعيب عليه الصالة 

والسالم مع قومه سكان مدين أسوء تجار عرفتهم البشرية ممن يخسرون 

في الكيل والميزان، وختمت بالحديث عن دعوة محمد صلى هللا عليه 

تعالى: )وما كان ربك ليهلك  وسلم، وقانون الجزاء والسناء في قوله

 (.117القرى بظلم وأهلها مصلحون( )هود: 

وقد شكل القصص القرآني مساحة بارزة في اآلي المكي الكريم، 

حتى لغدا الوصف المشهور لدى علماء التفسير والقرآن: أن كل سورة 

فيها قصص األنبياء فهي سورة مكية باالتفاق عدا سورة البقرة، كونها 

من القرآن بالمدينة، وعلى عادة تنزل الوحي التدرج في  أول ما نزل

الخطاب، ولذا فقد حفلت سورة البقرة بالقصص جريا على عادة العرف 

 التنزيلي للقرآن طيلة فترة النزول المكي.

كما صار من المشهور بين أهل القرآن وخاصته أن القصص  

دث والوقائع القرآني تكفل بذكر ووصف حال األمم البائدة، وعرض الحوا

التي مرت بهم، وذكر ملوكهم وقراهم ومدنهم وسيرهم وتاريخهم 

وجوانب كثيرة من حياتهم ومعاشهم ومعتقداتهم وتصوراتهم 
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وسلوكاتهم.. وقد سيقت تلك القصص والحكايا والحوادث والوقائع 

الكثيرة والمتنوعة والمؤثرة.. بهدف سوق وتحويل أفئدة العرب نحو 

بعقيدة التوحيد الخالصة، التي جاء بها خاتم األنبياء اإليمان والتسليم 

 والمرسلين محمد صلى هللا عليه وسلم.

وقد اختيرت تلك القصص والحوادث واألمثال لتؤدي أغراضها وفق 

الخطاب القرآني المقصود، فقد جاءت كل قصة تحمل معنى وغاية عقدية، 

رهيبهم تهدف جميعها إلرساء عقيدة التوحيد في نفوس العرب، وت

وترغيبهم، وتبشير وتثبيت قلوب الجماعة المؤمنة، وتثبيت قلب الرسول 

صلى هللا عليه وسلم، وتوضيح مهامه الرسالية، ومناطات ومسؤوليات 

 وحقوق وواجبات الفرد والجماعة المؤمنة الفردية واالجتماعية.

وعلى الرغم من غزارة  وتنوع وتوجه القصص القرآني المتنزل، 

كثير من المدعوين كانوا يجابهونه بالصدود والعنت والنكران إالّ أن ال

خير  -من بين عشرات السور–والكفر والجحود..، ولعل سورة الشعراء 

دليل على تنوع وتعدد القصص القرآني المتنزل فيها، فقد ذكر أكثر من 

عشرة أقوام وسيرة أنبيائهم معهم، ولكنهم على اختالف موبقاتهم 

م وأوضاعهم، إالّ أنهم كانوا يشتركون في خاصية ومعاصيهم وبيئاته

ُر مطالع  المواجهة والصدود والنكران لرسالة أنبيائهم، ولذا كان هللا يُصّدِّ

وخواتيم كل قصة بهذه الروائع البينات من الذكر الحكيم ))إن في ذلك 

(، كما كان يختم 139آلية، وما كان أكثرهم مؤمنين(( )الشعراء: 

وله: )).. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين(( القصص القرآني بق

(، وقوله تعالى: )).. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين(( 103)األعراف: 

(، وقوله تعالى: )).. فانظر كيف كان عاقبة المجرمين(( 40)القصص: 

(، و وقوله تعالى: )).. وانظروا كيف كان عاقبة 84)األعراف: 

 ا من اآلي الحكيم. (.. وغيره86المفسدين( )األعراف: 

وقد كان سوق القرآن الكريم للقصص والحوادث وضرب األمثال 

والوقائع على سبيل التأريخ الصادق والذكر الواقعي الستحقاق األمم 
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البائدة الرضوان أو الغضب اإللهي، وذلك لحصول االقتداء أو االتعاظ بتلك 

اريخ والحوادث الحوادث، وهو الذي عناه ابن خلدون في مقدمته بعلم الت

 والوقائع.

ألن علم التاريخ هو الذي يعرفنا بحقيقة وسيرة وحياة األمم البائدة، 

وأحوالهم ومعاشهم وسياستهم ومجتمعهم وملوكهم وقراهم ومدنهم 

ودينهم وأخالقهم وآدابهم.. وانصب الهدف في القصص القرآني على ذكر 

قتداء.. أي اتباع أطراف من تلك الحقائق بهدف االتعاظ واالعتبار واال

خطة معيشية وبرنامج حياتي مهتٍد، يقوم على إرساء القواعد واألسس 

 . 112السليمة التي تُبنى بها الحضارات والمدنيات الراشدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
ية. كما آذكرت لفظة )القرية، القرى( خمسا وأربعين مرة، في ثالث وأربعين  112

ذكرت لفظ ذكرت لفظة )المدينة، المدائن( ثالث عشرة مرة، في ثالث عشرة آية. و
أقوام(  ر لفظ )قوم،)أمة، أمم( سبعا وأربعين مرة، في واحد وأربعين آية. وذك

ع عشرة مائتين وتسعا وسبعين مرة. وذكر لفظ )قرنا، قرونا( عشرين مرة في تس
ر: محمد آية. وذكر لفظ )الناس، أناسي، إنس، إنسان( مائة وأحد عشر مرة. انظ

 ، بتصرف.78..  73التومي، المجتمع اإلنساني في القرآن، ص 
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 المبحث الثاني

 القواعد المستفادة من القصص القرآني

 

ثمة العديد من القواعد المستفادة من عرض وسرد الحقائق 

 113 التاريخية الواردة عبر القصص القرآني، لعل أهمها:

القاعدة األولى: )المجتمعات اإلنسانية موضوع القصص  - 1

 القرآني(

وعليه نتبين أن المجتمعات اإلنسانية هي موضوع القصص 

اف: القرآني، لقوله تعالى: ))تلك القرى نقص عليك من أنبائها(( )األعر

 (..100قصه عليك(( )هود: (، ))ذلك من أنباء القرى ن101

 وية(القاعدة الثانية: )المجتمعات اإلنسانية غرض الدعوات النب - 2

إن وهي المجتمعات المقصودة بالدعوات النبوية، لقوله تعالى: ))و 

سلنا في (، ولقوله تعالى: ))وما أر24من أمة إالّ خال فيها نذير(( )فاطر: 

ك الى: ))وما أرسلنا من قبل(، ولقوله تع94قرية من نبي(( )األعراف: 

 (..109إالّ رجاال نوحي إليهم من أهل القرى(( )يوسف: 

 القاعدة الثالثة: )الدين ظاهرة فطرية واجتماعية( - 3

الدين ظاهرة اجتماعية وفطرية في كل المجتمعات، لقوله تعالى: 

 يعوق، ))وقالوا ال تذرن آلهتكم، وال تذرن ودا، وال سواعا، وال يغوث، وال

باؤنا(( آ(، ولقوله تعالى: ))أتنهانا أن نعبد ما يعبد 23وال نشرا(( )نوح: 

ن(( (، ولقوله تعالى: ))ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفو61)هود: 

نبياء: (، ولقوله تعالى: ))وجدنا آباءنا لها عابدين(( )األ52)األنبياء: 

53 ..) 

                                                             
 تصرف.ب، 109..  78انظر: محمد التومي، المجتمع اإلنساني في القرآن، ص  113
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التوحيد والفكر  القاعدة الرابعة: )الدين اإلسالمي هو دين – 4

 والعمل االجتماعي(

أن الدين السماوي هو دين التوحيد والفكر والعمل االجتماعي، 

لقوله تعالى: ))شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، 

وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، وال تتفرقوا 

وزكريا إذ نادى ربه رب ال  (، ولقوله تعالى: ))13فيه(( )الشورى: 

تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحي وأصلحنا له 

زوجه، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا 

(.. وأن األنبياء الذين ذكر هللا طائفة 90، 89لنا خاشعين(( )األنبياء: 

حيد، وطالبوا أقوامهم بإعمال النظر منهم، حرصوا على تبليغ دين التو

في السنن واآلفاق واألنفس.. ودعوا أقوامهم لإلصالح االجتماعي، لقوله 

تعالى: ))فأوفوا الكيل والميزان، وال تبخسوا الناس أشياءهم، وال تفسدوا 

في األرض بعد إصالحها، ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين(( )األعراف: 

قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، وال  (، ولقوله تعالى: ))ويا100

تبخسوا الناس أشياءهم وال تعثوا في األرض مفسدين بقية هللا خير لكم 

 (..86، 85إن كنتم مؤمنين(( )هود: 

 القاعدة الخامسة: )وحدة الجنس البشري( – 5

وأن الناس كانوا أمة واحدة، فاختلفوا وافترقوا، لقوله تعالى: ))وما 

 أمة واحدة فاختلفوا ولوال كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم كان الناس إالّ 

(، ولقوله تعالى: ))ولو شاء هللا لجعلهم 19فيما فيه يختلفون(( )يونس: 

أمة واحدة، ولكن يدخل من يشاء في رحمته، والظالمون ما لهم من ولي 

 (..8وال نصير(( )الشورى: 

 المجتمعات(القاعدة السادسة: )ضبط آجال ومدد حياة  - 6

وأن لكل أمة أجل ونهاية محتومة، فلها بداية وتوسع ونهاية 

محتومة، لقوله تعالى: ))لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة 

(، ولقوله تعالى: ))ما تسبق من أمة 34وال يستقدمون(( )األعراف: 
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م (.. وعليهم اغتنا43( و )المؤمنون 5أجلها وما يستأخرون(( )الحجر: 

فرصة وجود األنبياء فيهم، وعليهم معرفة سنن ونواميس البقاء والفناء، 

لقوله تعالى: ))وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم 

 (.. 102شديد(( )هود: 

 القاعدة السابعة: ) سنن ونواميس هالك األمم( – 7

ية أن هالك األمم ال يقع إالّ بأسباب معقولة، وبأسباب موضوع

دم كانتشار الفساد والظلم والترف والضالل واالنحراف االجتماعي، مع ع

ن من االستجابة لنداءات هللا وأنبيائه ورسله، لقوله تعالى: ))فلوال كا

بك رالقرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد في األرض.. وما كان 

له (، ولقو117و  116ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون(( )هود: 

ه (، ولقول58تعالى: )) وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها(( )القصص: 

تعالى: )) وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها(( 

مترفيها  (، ولقوله تعالى: )) وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا123)األنعام: 

 (.16ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا(( )اإلسراء: 

 القاعدة الثامنة: )النتائج السلبية لتضعضع بنية المجتمع( – 8

جرأة الغزو الخارجي بسبب التضعضع االجتماعي، ألن تصدع 

البناء االجتماعي عامل مهم وأساس في تشجيع الغزو الخارجي، لقوله 

تعالى: ))إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة 

وإني مرسلة إليه بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون((  وكذلك يفعلون،

 .114(.. 35و  34)سبأ: 

 القاعدة التاسعة: )النماذج االجتماعية السوية( – 9

أهمية ووصف العمل والنشاط السياسي واالجتماعي واالقتصادي 

في المجتمع من خالل القصص القرآني، فقد وصف لنا القصص القرآني 

ان وقارون، وسياسة نبيا هللا داوود سياسة فرعون ونمرود وهام

                                                             
نظر افّصل ابن خلدون في المقدمة هذه المسألة ومخاطر الغزو الخارجي،  114

 ..259المقدمة ص 
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وسليمان.. وسياسة نبي هللا يوسف االقتصادية والتربوية واالجتماعية 

والدعوية، وسياسة الملكة بلقيس مع نبي هللا سليمان وقومها.. كما 

وصف القصص القرآني حركة البيع والشراء والتبادل واالدخار والسقي 

 ساتين.. والحصاد والبذر والزرع والثمار والب

ومنه نتبين أن القرآن لم يتنزل للبيان العقدي والتوجيه الروحي 

والنفسي والوجداني والعقلي والسلوكي فقط لألفراد، وإنما جاء ليصنع 

 لنا مبادىء الحياة االجتماعية السوية الراشدة.
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 المبحث الثالث

 القصص القرآني ومقاصده

وتعالى البشرية لتتيه على وجهها في لم يترك المولى تبارك 

األرض، وتواجه عنت الحياة بفوضى وتداخل واضطراب، بل تعهدها 

سبحانه وتعالى بالعناية والرعاية، وساق إليها من لدنه كل وسائل الهدى 

والرشاد، إلى أن بلغت درجة النضج العقلي والرشد الروحي والوعي 

 الحضاري.

ة منذ القدم بعمليات االتصال وقد حفل تاريخ التجمعات البشري

الدعوي السماوي بالعالم األرضي بواسطة األفراد الذين اختارهم هللا 

تعالى ليكونوا وسائل وأدوات اتصاله الدعوي بالناس، من أنبياء 

ومرسلين عليهم الصالة والسالم، منهم من قصهم علينا ومنهم من لم 

لجسيمة، التي تتمحور يقصص، مكلفا إياهم بجملة من الوظائف والمهام ا

كلها حول محور واحد، هو الدعوة إلى توحيده، وعدم اإلشراك أو الكفر 

 أو اإللحاد به، واتباع نهجه وسبيله السوي في الحياة.

وقد اضطلع أنبياء هللا ورسله عليهم الصالة والسالم  بجملة من 

{ المهام والوظائف الثقيلة لقوله تعالى: }إنا سنلقي عليك قوال ثقيال

(، وُكلفوا بتبليغها في المجتمعات التي بُعثوا فيها. وباإلضافة 4)المزمل: 

إلى وظيفتهم العقدية التصورية الرئيسة، التي لخصها المولى تبارك 

وتعالى بقوله: }قل هذه سبيلي أدعو إلى هللا على بصيرة أنا ومن اتبعني 

فوا بتأدية (، فقد ُكل108وسبحان هللا وما أنا من المشركين{ )يوسف: 

مهام أخرى: اجتماعية وتربوية وتعليمية وتهذيبية وتثقيفية وأخالقية 

 وسياسية.. 

ومن أجل تبليغ وتأدية هذه الوظائف أو بعضها فقد عانى أنبياء هللا 
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معاناة كبيرة جدا من قبل سدنة المعابد والمؤسسات الدينية التقليدية، 

دء ال لون الّرِّ تبريري والتسويغي والتزيفي للطغم الذين كانوا ومازالوا يُشّكِّ

الحاكمة، كما عانى أنبياء هللا معاناة شديدة جدا من قبل الزعامات 

السلطوية القائمة، ومن سائر القوى المتحكمة في المجتمع، باإلضافة 

إلى معاناتهم النفسية والذاتية الدائمة، التي صور المولى تبارك وتعالى 

ة رسول اإلسالم محمد صلى هللا عليه أطرافا منها عند حديثه عن معانا

وسلم  بقوله: }فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث 

(، وقوله تعالى: }وال يحزنك قولهم إن العزة هلل جميعا 6أسفا{ )الكهف: 

 (.65هو السميع العليم{ )يونس: 

 كما أورد المولى تبارك وتعالى أطرافا بيِّّنة ودقيقة وهادفة من

وظائفهم في قصصه القرآني الكريم، التي شخصت لنا بدقة، وصورت لنا 

بوضوح حلقات مقتطعة من تاريخ البشرية البائد، في مختلف جوانبه 

الفردية والجمعية، الفكرية والوجدانية، السلوكية واألخالقية، التربوية 

ة معاناة أنبياء هللا الشديد -في  الوقت نفسه-واالجتماعية، لتبين لنا 

 والدائمة مع أنفسهم، ومع مجتمعاتهم الضالة.

ولم يكن المولى تبارك وتعالى يقصد من تضمين كتابه الكريم أطرافا 

من قصصهم الكريم، ونبذا من حكاياتهم وعالقتهم بمجتمعاتهم، وتاريخ 

وعادات وتقاليد مجتمعاتهم البائدة، ونبذا من ممارساتهم مع أنفسهم ومع 

لغرض التشويق الفني  لترفيه القصصي، أوربهم لغرض التسلية وا

على الرغم من احتفال -واألدبي، أو لغرض الجذب واإلثارة الفنية 

كأغراض  -قصصهم بمظاهر اإلثارة والجذب والفاعلية والحيوية الحركية

فنية مؤثرة، تصور لنا بدقة وبخشوع النهاية الحزينة للمجتمعات الكافرة 

 -كما حفزت عقول فطناء العرب-رها بربها، وتحفز بقوة عقولنا وتثي

الستيعاب نهاية مصارع األمم البائدة الضالة، بل كان قصده الرئيس 

سبحانه وتعالى تبليغ قواعد وأسس العملية الدعوية، التي قام بها أنبياؤه 

عليهم الصالة والسالم  خير قيام، وتشخيص مقاصدها وأهدافها الربانية 
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عليهم الصالة والسالم في أرضية الواقع خير النبيلة، التي جسدها أنبياؤه 

تجسيد، وتصوير مظاهرها ووسائلها وأساليبها اإلعالمية واالتصالية 

 الهادفة التي مارسها أنبياؤه عليهم الصالة والسالم في واقعهم الدعوي.

 مقاصد وحكم القصص القرآني:

ضمن المولى تبارك وتعالى كتابه الكريم الكثير من القصص لحكم 

 قاصد عديدة أهمها:وم

تشريف الجماعة المؤمنة بأطراف من علم الغيب كانت يهود  - 1

تتفاخر على العرب وسائر األمم بها، وتخفيها فال يطلع عليها أحد، }تلك 

من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت وال قومك من  قبل هذا{، 

فضل على أحد بعد معرفة واطالع  -بعد جحودهم-فلم يعد ألهل الكتاب 

 . 115سلمين لما عندهم الم

ربط حركة التشريعات السماوية ببعضها، فصار اشتمال القرآن  - 2

ـ }كل الطعام  على قصص األمم البائدة من باب معرفة تشريعات من قبلهم ك

كان حال لبني إسرائيل إالّ ما حرم إسرائيل على نفسه من   قبل أن تنزل 

على الذين من قبلكم..{ التوراة{، و كـ }.. كتب عليكم الصيام كما كتب 
116. 

معرفة النواميس والسنن اإللهية الحادثة في تاريخ األمم  - 3

والشعوب }فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا{}وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا 

 .117مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا{ 

قصص حصول العبرة واليقظة لنبهاء وعقالء المشركين }فا - 4

اقصص لعلهم يتفكرون{، }لقد كان  في قصصهم عبرة ألولي األلباب{، 

                                                             
لوطنية اانظر: محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، المؤسسة  115

 ، بتصرف.65و  64، ص 1م، ج 1984ألولى، اللكتاب، الجزائر، الطبعة 
 تصرف.ب، 65، 1انظر: محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ج 116
، 66 و 65، 1انظر: محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ج 117

 بتصرف.
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و}ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن األرض يرثها عبادي    

 .118الصالحون{ 

تبكيت العرب بإضافة القصص القرآني المحكي بأسلوبي  - 5

 .119التوصيف والمحاورة الذي لم يكن معهودا عند بلغائهم 

التمثيل بالمحسوس، بعد تبلد شعور العرب عن االتعاظ  - 6

بالمعقول }وسكنتم في مساكن الذين  ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا 

 .120بهم{ 

تعويد المسلمين على معرفة سعة العالم وعظمة األمم  - 7

واالعتراف لها بمزاياها وفضلها، ودفع عار الغرور الذي قد يلحق 

عظهم قوله تعالى عن قوم عاد بقوله: }وقالوا من أشد  بالمتأخرين، كما و

 .121منا قوة{ 

رفع همة المسلمين لسيادة العالم وملئه بالخير والسعادة، وترك  - 8

 .122الركون لألدنى 

معرفة قوة هللا تعالى وجبروته على عباده } فنادى في الظلمات  - 9

بنا له ونجيناه أن ال إله إالّ أنت سبحانك إني كنت من الظالمين* فاستج

 .      123من الغم وكذلك ننجي المؤمنين{ 

معرفة فوائد المدنية والتحضر، وتشريعات وقوانين األمم  - 10

البائدة وعاداتها، من ذلك معرفة حكم استرقاق اللص عند القبطيين بمصر 

في قصة يوسف عليه الصالة والسالم، }قال معاذ هللا أن نأخذ إالّ من 

                                                             
 بتصرف. ،66، 1انظر: محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ج  118
 بتصرف. ،66، 1الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ج انظر: محمد  119
، 67 و 66، 1انظر: محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ج  120

 بتصرف.
 بتصرف. ،67، 1انظر: محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ج  121
 تصرف.ب، 67، 1ج انظر: محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير،  122
 بتصرف. ،67، 1انظر: محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ج  123
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 .  124ه{ وجدنا عندنا متاع

 المقاصد العقدية والتصورية والمعرفية.  - 11

المقاصد االجتماعية والنفسية والتربوية والتكوينية و  - 12

 التأطيرية. 

 .125المقاصد اإلعالمية و االتصالية و الدعوية والدعائية  - 13

 مقاصد تكرار القصة في القرآن الكريم:

 صد عديدة أهمها:تكررت القصة في القرآن الكريم العتبارات ومقا

المقاصد التاريخية، بحيث تسرد القصة في مواضع متعددة  - 1

فتذكر من جوانب وتترك أخرى لتذكر في المرة القادمة حتى تكتمل، مع 

 .126مراعاة حال ونفسيات ومعارف ومشاعر المخاطبين 

المقصد التربوي، ألن للقصة القرآنية أهداف تربوية وتكوينية  - 2

وجمعية، تلقى على المخاطبين في فترات متباعدة وتأطيرية فردية 

 .127مراعاة ألحوالهم ونفسياتهم 

المقاصد السياسية واالجتماعية واألخالقية والنفسية التي  - 3

تقتضيها وضعية كل مرحلة، وما يجب أن يضاف إليها، وما يجب أن 

 ينسخ منها، وما هي الجرعات التي تنضاف إليها، ورحم هللا المفكر الكبير

عباس محمود العقاد إذ قال: )).. إن الصور تختلف للمكان الواحد عندما 

يتم التقاطها من زوايا مختلفة، فصورة القاهرة من الجو غير صورتها 

من جبل المقطم، غير صورتها من النيل، غير صورتها من األهرام.. 

                                                             
 بتصرف. ،67، 1انظر: محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ج  124
الجزائر،  انظر: محمد الغزالي، المحاور الخمسة للقرآن الكريم، دار الهدى، 125

اء ، بتصرف. وسنفصل الشرح فيها أثن114. . 101دون طبعة، دون تاريخ، ص 
م، باإلضافة دراستنا لقصص األنبياء ونفرق بين الدعاية والدعوة واالتصال واإلعال

 إلى التوسع في الجوانب األخرى.
. 141..  101انظر: محمد الغزالي، المحاور الخمسة للقرآن الكريم، ص  126

 بتصرف.
 رف.، بتص101قرآن الكريم، ص انظر: محمد الغزالي، المحاور الخمسة لل 127
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 .128القاهرة هي القاهرة، وما يراد إبرازه هنا ما يراد إبرازه هناك..(( 

وقد عقد اإلمام محمد الطاهر بن عاشور مبحثا جليال عن مقاصد 

تكرار القصة في القرآن جاء فيه تعداد وذكر األسباب التي من أجلها تكرر 

القصص القرآني، لعلها مشابهة لما قدمه المرحوم الشيخ محمد الغزالي 

ة في كتابه )المحاور الخمسة للقرآن الكريم(، مركزا على الجوانب البالغي

 .129أكثر من غيرها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 رف.، بتص101انظر: محمد الغزالي، المحاور الخمسة للقرآن الكريم، ص  128
و  86، ص 1انظر: محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ج  129
69. 
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 الفصل السادس

 الظاهرة السياسية من القصص القرآني

 تمهيد:

حفل القصص القرآني بذكر وتفصيل حقيقة النماذج السياسية 

 والتنظيمية واإلدارية الحاكمة، كما عرض بتفصيل أنواع أنظمة الحكم

امس، السائدة لدى الكثير من األمم البائدة كما عرضنا ذلك في الفصل الخ

ولعل أهم ما يستفاد من القصص القرآني تحديد المدد الزمنية لبقاء 

راض مم، وارتباط ذلك كله باتباع السنن والنواميس أو اإلعواستمرار األ

 عن األخذ بأسبابها.  

وقد عالج هذه مسألة الكثير من  الدارسين والباحثين المسلمين 

األوائل وربطوها بجملة من المعطيات، فهي عند ابن خلدون مرتبطة 

 باالنغماس في الترف والغرق في النعيم، وتخييم الذل واالنكسار على

المترفين، وعدم التنافس في الخالل الحميدة، واالستغناء عن توحيد 

مجموع القوى، وزيادة الترف في بداية الدولة فيزيدها قوة، ثم ينقلب 

عليها فيصير لها ضعفا ويمهد لزوالها، وأن العصبية هي عصبة تأسيس 

الملك واالستغناء عنها دليل استمرارها وقوتها واالعتماد عليها مؤذن 

والها، ومكانة الدعوة الدينية في قوة واستمرار الملك والرغبة عنها بز

مؤذن بزوال ملكها، ثم الظلم ومنع الناس من العيش في ظل الكرامة 

 . 130والمساواة والعدل والعيش الكريم..  

                                                             
بدءا من أبو يعلى الفرا في األحكام السلطانية، والماوردي في األحكام  130

على ما قيل في نظريته من قبل الدارسين والسيما المستشرقين منهم السلطانية، 
كهاملتون جب صاحب كتاب "دراسات في حضارة اإلسالم" وهو يدرس نظرية 
الماوردي السنية األشعرية في الخالفة في كتابه "األحكام السلطانية" تحت عنوان: 
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ة وخالصة القراءة التحليلية للقصص القرآني ولما ُكتب في السياس

وعدم احترام النواميس والقوانين الشرعية، تبين أن اختراق السنن 

ب اإللهية معبر مهم من معابر سقوط األمم الحضاري، واستحقاقها العذا

سألة موالفناء والهالك من هللا، أما مدة بقائها واستمرارها الزمني فهي 

م نسبية بين أحداث التاريخ الماضية، والواقع التاريخي الحديث، إذ ل

 اتها وتعامالتها فقط، ولم يستقريهايرصدها دارس إالّ من باب ممارس

باحث من حيث مدتها الزمنية إالّ ارتباطا مشروطا بمقومات القوة 

 والضعف، فكلهم ربطوها بالظلم والجور واالنغماس في الترف والتنافس

في الدنيا والصراع على كرسي الملك وما سبق ذكره، ولم يحددوا لها 

 وقتا تقريبيا بعينه.

الدول والممالك اإلسالمية قديما، ومشاريع  ولما استقرينا حال

الثورات والنهضات الحديثة تبين لنا ارتباط مشاريع واليات الغلبة 

 50والغصب والكيد والتسلط أنها محدودة بمدة زمنية تتراوح بين 

 الثمانين سنة. وسنعرض لهذه المسألة وفق المراحل 80الخمسين سنة و 

 التالية: 

 ية الحضارية وعددها بالسنين:مدة الدورات الزمن – 1

                                                             

ألمم في التياث والجويني في "غياث ا"نظرات في النظرية السنية للخالفة ".  
الظلم" الذي عّده أول كتاب حقيقي في السياسة الشرعية من وجهة نظر أهل 
السنة. وابن تيمية في السياسة الشرعية وابن خلدون، وما دار على نظريته من 

..  219دراسات كدراسة المستشرق هاملتون جب في كتابه اآلنف الذكر ص 
. .فغاني ومحمد عبدة والسيد رشيد رضا.  وانتهاء بالمتأخرين كجمال الدين األ291

انظر: هاملتون جب، دراسات في حضارة اإلسالم، ترجمة: إحسان عباس ويوسف 
 185م، ص 1979نجم ومحمود زايد، دار العلم للماليين، بيروت، الطبعة الثالثة، 

. انظر: ابن خلدون، المقدمة، دار الفجر للتراث، القاهرة، الطبعة األولى، 218.. 
ووهبة الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، دار الفكر، .. 184م، ص 2004ه 1425

وكتابنا تيارات وقضايا ..  651، ص 6م، ج 1991ه 1412دمشق، الطبعة، 
ه 1432طبعة األولى، لفكرية حديثة ومعاصرة، دار الكتاب الحديث، القاهرة، ا

 ..151م، ص 2011
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إن الناظر لتاريخ الممالك وعمر الدول يرى أنها استقرت بين 

[، وهو األمر الذي تبين من عمر 80.. 50الخمسين سنة والثمانين سنة ] 

دولة الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم مع الخالفة الراشدة الذي يسميه 

ق.هـ  13وخمسين سنة  المؤرخون "عصر صدر اإلسالم"، وقد دام ثالثا

ه عام استيالء سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي هللا عنه على  41إلى 

الخالفة وتنازل سيدنا الحسن بن علي رضي هللا عنهما عن الخالفة 

وسمي ذلك العام بعام الجماعة، وهنا تحسب فترة وجود النبي محمد صلى 

الخالفة الراشدة كانت هللا عليه وسلم بمكة والمدينة ثالثا وعشرين سنة، و

مدتها ثالثون سنة، فمجموعهما ثالث وخمسون سنة، وقد نقل 

الزمخشري في تفسيره لقوله تعالى: ))وعد هللا الذين آمنوا منكم وعملوا 

الصالحات ليستخلفنهم في األرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن 

يعبدونني ال  لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا

(، 55يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون(( )النور: 

رؤية دينية مدعمة بالنص النبوي الشريف قوله: "والخطاب لرسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم ولمن معه، ومنكم للبيان كالتي في آخر سورة الفتح. 

رض ويجعلهم فيها وعدهم هللا أن ينصر اإلسالم على الكفر ويورثهم األ

خلفاء كما فعل ببني إسرائيل حين أورثهم مصر والشام بعد إهالك 

الجبابرة، وأن يمكن الدين المرتضى وهو دين اإلسالم، وتمكينه وتثبيته 

وتوطيده ، وأن يؤمن سربهم ويزيل عنهم  الخوف الذي كانوا عليه، 

سنين  وذلك أن النبي صلى هللا عليه وسلم وأصحابه مكثوا بمكة عشر

خائفين، ولما هاجروا كانوا بالمدينة يصبحون في السالح ويمسون فيه 

حتى قال رجل: "ما يأتي عنا يوم نأمن فيه ونضع السالح"، فقال صلى 

هللا عليه وسلم: "ال تغبرون إالّ يسيرا حتى يجلس الرجل منكم في المأل 

جزيرة العظيم محتبيا ليس معه حديدة"، فأنجز هللا وعده وأظهرهم على 

العرب وافتتحوا بعد بالد المشرق والمغرب ومزقوا ملك األكاسرة وملكوا 

خزائنهم واستولوا على الدنيا، ثم خرج الذين على خالف سيرتهم فكفروا 
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بتلك األنعم وفسقوا، وذلك قوله صلى هللا عليه وسلم: "الخالفة بعدي 

زيزى قطع ثالثون سنة، ثم يملّك هللا من يشاء فتصير ملكا، ثم تصير ب

  .131سبيل وسفك دماء وأخذ أموال بغير حقها" 

والمتمعن في تفسير الزمخشري لقوله تعالى وما ساقه من الدليل 

ي النبوي هنا مدعاة للتفكير والتوسم العميق في مدة المشروع اإلسالم

على نقائه وطهارة وإخالص وتفاني رجاله لم  -المشروع–السوي، فهو 

 لتالية:اارتبط عند هللا سبحانه وتعالى باألركان  يدم سوى ثالثين سنة، وقد

 وعد خاص بالمؤمنين فقط. – 1

 وعد خاص بالذين يعملون جميع الصالحات. – 2

 وعد بالقسم باالستخالف في األرض. – 3

 وعد بتمكين دينهم اإلسالم الذي ارتضاه لهم وملكهم. – 4

 وعد بتبديل خوفهم أمنا مطلقا. – 5

 دته لوحده وعدم اإلشراك به والكفر بآالئه.وعد مشروط بعبا – 6

  .132وعد بإهالك الفاسقين  – 7

وقد ساق شيخ اإلسالم محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره لقوله 

تعالى: ))ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن األرض يرثها عبادي 

الصالحون * إن في هذا لبالغا لقوم عابدين * وما أرسلناك إالّ رحمة 

( تصورا للتمكين ووراثة األرض، وهو 107..105للعالمين(( )األنبياء: 

اه الحافظ ابن كثير في تفسيره شيئا كثيرا من هذا القبيل مدعما الذي حك

                                                             
لكشاف لزمخشري الخوارزمي، اانظر  أبو القاسم جار هللا محمود بن عمر ا 131

يروت، الطبعة عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، دار المعرفة، ب
. وإسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 74و  73، ص 3م، ج 1982األولى، 

بعة وتاريخ، الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، دار الكتاب الحديث، القاهرة، دون ط
 .1468، ص 3ج 

للنشر،  مد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسيةمح 132
 ..161، ص 17م، ج 1984دون طبعة، 
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باألحاديث النبوية الشريفة كقوله صلى هللا عليه وسلم: "الخالفة بعدي 

 . 133ثالثون سنة، ثم تكون ملكا عضوضا" 

لعهد  والمتتبع للمدد الزمنية التي مرت بها الدول والممالك التالية

نحو حت مدة بقائها قوية ومؤثرة على الالخالفة الراشدة سيجدها قد تراو

 الذي قررناه آنفا، ولنا تتبع ذلك:

هـ، فهي لم تدم سوى تسعين سنة،  132-41الدولة األموية :  – 1

لم تعرف القوة سوى في عهد الخليفة األول معاوية رضي هللا عنه سنوات 

هـ، وابنه معاوية 64-60هـ، وكادت تتهاوى في عهد ابنه يزيد 41-60

هـ، ولم تتماسك ثانية سوى في 65 -64هـ ومروان بن الحكم 64اني الث

ـ بفضل بطش والته وعماله كالحجاج  86-65عهد عبد الملك بن مروان  ه

 134 هـ .96-86بن يوسف الثقفي، ثم في عهد الوليد بن عبد الملك 

هـ،  ثم عمر بن عبد  99-96ومنذ خالفة سليمان بن عبد الملك 

ه، ثم هشام بن عبد 105-101يد بن عبد الملك هـ ثم يز101-99العزيز 

ه، فشغل الناس بالفتوح على الفتن، حتى انتقض عقد 125-105الملك 

هـ، ثم يزيد بن 126-125الدولة األموية مع الوليد بن يزيد بن عبد الملك 

هـ، ثم خالفة مروان بن محمد 127هـ ، ثم إبراهيم بن الوليد 126الوليد 

  .135ـه132هـ 127الحمار سنة 

فخالل التسعين سنة لم يستقر الوضع سوى لمعاوية عشرون سنة 

هـ، ثم لهشام بن عبد الملك 96-86هـ، ثم لعبد الملك بن مروان 41-60

                                                             
ديث سعيد هذا الحديث رواه اإلمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من ح 133

عيل بن بن جهمان عن سفينة مولى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. انظر: إسما
و  1468، ص 3الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، ج  عمر بن كثير القرشي

 ..161، ص 17. ومحمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ج 1469

 انظر: محمد أسعد طلس، تاريخ العرب، دار األندلس للطباعة والنشر 134
 . 140..  1، ص 4م، ج 1979هـ 1399والتوزيع، دمشق، الطبعة الثانية، 

 .181..  140، ص  4طلس، تاريخ العرب، ج  انظر: محمد أسعد 135
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هـ، فمجموع خالفتهم خمسون سنة، والباقي كلها فتن وحروب 105-125

 وإخماد للفتن واالنتفاضات. 

م 929هـ/316نة وكذلك أمر الخالفة األموية باألندلس التي بدأت س

في عهد عبد الرحمن الناصر وانتهت عند حفيده محمد الثالث 

م. فمجموعها مائي سنة ثلثها فتن وحروب ومنازعات 1025هـ/422

 .136داخلية 

م 1065هـ/448وكذلك أمر دولة المرابطين التي بدأت من سنة 

هـ التي دامت تسعين سنة، 1146هـ/544وانتهت على يد الموحدين سنة 

  .137يها النعيم واإلغراق في الملذات فسقطت على يد الموحدينأسرع إل

م إلى 1120هـ/524وكذلك أمر دولة الموحدين التي بدأت من سنة

هـ، 621م/1214م. التي ضعفت عمليا بداية من سنة 1296هـ/ 668سنة

  .138فهي عمليا لم تدم سوى قرابة التسعين سنة 

اب التي أودت وقد ساق الدكتور علي محمد الصالبي نفس األسب

بسقوط دولة المرابطين هي ذاتها التي أدت لسقوط دولة الموحدين 

 والمرينيين والحفصيين والزيانيين ومملكة غرناطة وبني عبد الواد..

 يمكننا تلخيصها فيما يلي:

ظهور روح الدعة والترف، واالنغماس في الملذات  – 1

نهلك قرية أمرنا  والشهوات، فتحقق فيهم قوله تعالى: ))وإذا أردنا أن

مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا(( )اإلسراء: 

                                                             
 . 249.. 246، ص 5انظر : محمد أسعد طلس، تاريخ العرب، ج  136

. وعلي  254.. 250، ص 5انظر : محمد أسعد طلس، تاريخ العرب، ج  137
لقاهرة، محمد الصالبي، فقه التمكين عند دولة المرابطين، دار ابن الجوزي، ا

 .181ص م، 2007هـ 1428الطبعة األولى، 

مد . وعلي مح257.. 254، ص 5انظر : محمد أسعد طلس، تاريخ العرب، ج  138
 .155الصالبي، فقه التمكين عند دولة الموحدين، ص 
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16.) 

عّدة انحطاط وضع المرأة وانتشار الفساد والرذيلة في مربية ُوم – 2

 األجيال، فيتفكك جراء ذلك الفرد وتنحل األسرة وينهار المجتمع.

عدالة جور السالطين وظلمهم وابتعادهم عن الشورى وال – 3

 والمساواة وعن القيم الفاضلة، وتركهم وإهمالهم لشؤون الرعية.

 ضيق األفق الفكري والحجر على العقول وإيقاف حركة التفكير – 4

 والتعبير الصحيح.

 الفتن واالضطرابات الداخلية. – 5

ابتالء هللا لهم المصائب والكوارث وضيق المؤونة والذل  – 6

 . 139والفوضى 

دولة بني العباس التي امتدت في عصر قوتها من  واألمر نفسه عند

هـ، فهي لم تستمر سوى نيف وتسعين سنة، 227هـ إلى سنة 132سنة 

ثم آل أمرها لصراع وفوضى الفرس واألتراك. ثم تولى أمرها الفرس 

هـ. ثم تولى أمرها السالجقة 447هـ إلى سنة 334البويهيون من سنة  

ه، وانفصل عنها في هاته الفترة 628هـ إلى سنة 429األتراك من سنة 

-254هـ، والطولونيون 402 -293الحمدانيون في بالد الشام من سنة 

هـ في مصر، والقرمطة في البحرين 359-324هـ، ثم اإلخشيديون 292

هـ، واألدارسة في المغرب 297-184هـ، واألغالبة في تونس 291 -261

هـ 498إل سنة هـ 297هـ، ثم الفاطميون من سنة 364-172والجزائر 

دولة األتابكة في الشام ومصر التي تسمت فيما بعد بالدولة األيوبية من 

هـ، ثم المماليك الشركس والبرجية والبحرية  648هـ إلى سنة 497سنة 

                                                             
د محمو، بتصرف. 366..  360انظر: عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، ص  139

لتمكين . وعلي محمد الصالبي، فقه ا257.. 254، 5أسعد طلس، تاريخ العرب، ج 
 .182و  181عند دولة المرابطين، ص 
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 . 140هـ 923هـ إلى سنة 658من سنة 

وفي العصر الحديث فنحن نجد دولة محمد علي باشا في مصر قامت 

أما دول الثورات القومية واالشتراكية م، 1952م إلى سنة 1806سنة 

العربي فعمرها الزمني لم يزد عن نصف قرن، وهي تتعرض للنقمة 

 الشعبية اآلن.

 المدة الزمنية لتفاعل األجيال مع المشاريع: – 2

يُعّد التواصل بين األجيال أحد أهم أسباب استمرار الدولة وبقائها 

التواصل بين األجيال المؤسسة وطول أمدها، وأي دولة تفشل في إحداث 

والموالية سيكون مآلها الفشل والتالشي واالنهيار وذهاب الريح، وقد 

بيّن العالمة ابن خلدون هذه المسألة في موضوع سماه: "في كيفية 

طروق الخلل للدول"، حيث يرى أن بحث قادة الدولة على النعيم 

م، ومن ثمة واالنغماس في الترف مدعاة للتنافس والصراع والصدا

يتهاداها هادمان ]الترف والقهر[، ثم يصير قهر اآلخرين خوفا وفزعا 

من نقمتهم ويتحول إلى مدعاة لإلبعاد واإلهانة وسلب النعمة والمكانة، 

فإن ثاروا عليه عاداهم ونقم منهم ودخل معهم في صراع أودى بهم إلى 

بتعد عنه قتلهم أو قتله، وبالتالي انحالل عرى قوتهم وشكيمتهم، فت

عصبته المؤازرة األولى ويستبدلها بعصبة ثانية، يجري معها ما سبق 

لألولى، فيسرع لها الهالك بالترف والضعف والتالشي بالقتل، فتنهار 

أطراف الدولة وتُقتطع المقاطعات باالستقالل والخروج عن الطاعة، 

وتسري روح الضعف واالنقسام وتقلص نفوذ وهيبة الدولة شيئا فشيئا 

ومصرا فمصرا وبلدة بلدة حتى تصل إلى المركز، بعد أن يأخذ االضمحالل 

في البطانة المتخمة بالترف، والمنهكة بالمتعة، والمشغولة بالتآمر والكيد 

والقتل، فتضعف عصبية وغيرة األجيال الالحقة عن حماية الدولة، وقد 

                                                             
. .21، ص 7، و ج 183.. 8، 6انظر: محمد أسعد طلس، تاريخ العرب، ج  140
  .195..  6، ص 8و ج 
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لمنافقين تتحايل البطانة فتطيل أمر وعمر الدولة، ولكن ذلك كله يصير با

والمرتزقة ولفيف المأجورين، الذين يؤدون واجبهم مقابل المال العام، 

وهنا تخبو وتفرغ خزينة المال العام، وتصبح ال تكفي للوفاء بمتطلبات 

بطانة الحاكم ومرتزقته ومنافقيه، فتُحرم منها العامة وتصير لمجاري 

 141 الترف والنعيم بعد أن كانت لمصارف العامة.

ه العصبات الحاكمة إلى خطورة هالك الملك بضعف وقلما تتنب

لعام الشوكة ونفوق البطانة الصالحة من جهة، وتسلط األراذل على المال ا

من جهة ثانية، وما يطرأ على وضع الخزينة من إنفاق حتى تفرغ، 

ات فيتجاسر مرتزقة إلى زيادة الضرائب والمكوس واإلتاوات ونزع الملكي

 وقهر الناس وغصب ممتلكاتهم وعقاراتهم، ثم واألموال وأخذ الزكوات،

يلجؤون بعدها إلى االقتراض، بحجة تسيير شؤون الدولة والملك، وهو 

م، ولوال الطفرة 1991-1979لألسف الشديد ما حصل في عهد حكومة 

 –وهللا –م لهلك العامة، وهم 2012-1999في أسعار البترول في الفترة 

، وال أرصفة معبدة، وال مجاري مياههالكون اليوم، فال طرقات قائمة، 

 وقمامات مرفوعة، وال حدائق يتنزه فيها المواطن، وال مدن إالّ مدن

 مدمرة ومحطمة.

ل وهذا عين ما أشار إليه ابن خلدون وهو يتناول عوامل طروق الخل

للدول، المفضي إلى فنائها واضمحاللها. فأجيال اليوم لم تعد تهضم 

سية، عجز الدولة عن توفير حاجات الفرد األسا خطابات اإليديولوجيا أمام

حيث يجب على الدولة أن توفر لكل فرد حاجاته األساسية في الحياة: 

التربية السليمة، التكوين السوي، األمن الشامل، اإلعالم الصادق، 

لحرية الخدمات الكريمة، العيش المحترم، العمل الدائم، المسكن الالئق، ا

 رامات المهدورة..المضمونة، الحقوق والك

ففي دراسة قام بها طالبي في قسم الدراسات العليا بجامعة باتنة في 

                                                             
 ، بتصرف  363..  360انظر: عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، ص  141
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 –قسم اإلعالم واالتصال عن أثر النشيد الوطني على طالب المدارس 

ودوره في تعميق الروح الوطنية، فكانت النتائج  -بأطوارها الثالث 

كراهيتهم [ من طالب المرحلة الثانوية عن  %94عكسية، فقد صّرح  ] 

واشمئزازهم من النشيد الوطني كونه يعرقل دخولهم مبكرين إلى الثانوية 

[  %86ويحرمهم من الخروج مبكرين من الثانوية ، فيما كانت صّرح ] 

طالب المرحلة المتوسطة عن األمر نفسه، أما طالب المرحلة االبتدائية 

عرفوا فلم يحسنوا اإلجابة على المسألة، وهو مؤشر خطير حيث لم ي

 .  142القصد من وضع هذا النشيد طرفي اليوم 

وهو مؤشر خطير عن تفكك روح التواصل بين األجيال، فجاءت 

النتائج عكسية، والنتيجة أنه: إن تفاعلت األجيال مع نضعها ضمنت 

الدولة االستمرارية، وإن غرقت في الترف والتنافس على الملذات 

 انهارت الدولة وذهبت ريحها.

 الضخ والتجديد والتمديد في عمر المشاريع الحضارية:خاصية  – 3

يُعّد االجتهاد والمثابرة على األعمال الصالحات أحد المقومات 

الرئيسية لقيام ونجاح واستمرار المشاريع، بله الزيادة في عمرها 

الكياني، وقد أكد هذه الحقيقة التاريخية السياسية السيادية القرآن الكريم، 

احا لالستخالف والتمكين والتثبيت في األرض، وبالتالي حينما جعلها مفت

استحقاق كل عوائد ومنافع النجاح والتمكين في األرض، ففي معرض 

تفسير لقوله تعالى: )) وعد هللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 

ليستخلفنهم في األرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم 

بدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ال يشركون بي الذي ارتضى لهم ولي

(، قال شيخ 55شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون(( )النور: 

                                                             
لحقوق قسم انظر: دراستنا برفقة طلبة الدراسات العليا بجامعة باتنة كلية ا 142

ارها بأطو –] أثر النشيد الوطني على طالب المدارس واالتصال، عن  اإلعالم
 م.2012، ودوره في تعميق الروح الوطنية [ -الثالث 
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اإلسالم محمد الطاهر بن عاشور: )).. وقد بيّن هللا تعالى أصول انتظام 

أمور األمة في تضاعيف كتابه وعلى لسان رسوله صلى هللا عليه وسلم 

إن هللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القربى وينهى مثل قوله تعالى: )

عن الفحشاء والمنكر والبغي(، وقوله: )يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا 

أموالكم بينكم بالباطل(.. وبيّن الرسول عليه الصالة والسالم تصرفات 

والة األمور في شؤون الرعية ومع أهل الذمة ومع األعداء في الغزو 

هادنة والمعاهدة، وبيّن أصول المعامالت بين الناس. فمتى والصلح والم

اهتم والة األمور وعموم األمة باتباع ما وّضح لهم الشرع تحقق وعد هللا 

إياهم بهذا الوعد الجليل. فهذه التكاليف التي جعلها هللا قواما صالح أمور 

 األمة ووعد عليها بإعطاء الخالفة والتمكين واألمن صارت بترتيب تلك

 الموعدة عليها أسبابا لها..((. 

فالوعد من هللا باالستخالف والتمكين واألمن استحقه المؤمنون 

الفاعلون لكل ما قدروا عليه من الصالحات. فاإليمان وعمل الصالحات 

شرطا استحقاق الوعد من هللا بهاته األمور الثالثة: االستخالف، التمكين، 

تام للصالحات بسبب الموانع األمن، وفي حالة استحالة اإلتيان ال

والعراقيل، فمن العناية اإللهية بالمسلمين والرفق بهم وعدم تعجيل 

العقوبة لهم قوله تعالى: ))ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن اٍض 

يرثها عبادي الصالحون* إن في هذا لبالغا لقوم عابدين* وما أرسلناك 

 . 143( 107..105إالّ رحمة للعالمين(( )األنبياء: 

وقد ساق شيخ اإلسالم محمد الطاهر بن عاشور حقيقة حضارية 

لها دخل وطيد بعمر المشروع ومدتة صالحيته فقال: ))فلو أن قوما غير 

مسلمين عملوا في سيرتهم وشؤون رعيتهم بمثل ما أمر هللا به المسلمين 

من من الصالحات، بحيث لم يعوزهم إالّ اإليمان باهلل ورسوله الجتننوا 

سيرتهم صورا تشبه الحقائق التي يجتنيها المسلمون، ألن تلك األعمال 

                                                             
 .284و  283، ص 18ابن عاشور، تفسير التحرير، ج  انظر: 143
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صارت أسبابا وسننا تترتب عليها آثارها التي جعلها هللا سننا وقوانين 

عمرانية سوى أنهم لسوء معاملتهم ربهم بجحوده أو باإلشراك به أو 

بعدم تصديق رسوله يكونون بمنأى عن كفالته وتأييده إياهم ودفع 

وادي عنهم ، بل يكلهم إلى أعمالهم وجهودهم على حسب المعتاد. أال الع

ترى أن القادة األوربيين بعد أن اقتبسوا من اإلسالم قوانينه ونظامه بما 

مارسوه من شؤون المسلمين في خالل الحروب الصليبية، ثم بما اكتسبوه 

ة قد من ممارسة كتب التاريخ اإلسالمي والفقه اإلسالمي والسيرة النبوي

نظموا ممالكهم على قواعد العدل واإلحسان والمواساة وكراهة البغي 

والعدوان فعظمت دولهم واستقامت أمورهم. وال عجب في ذلك فقد سلط 

هللا اآلشوريين وهم مشركون على بني إسرائيل لفسادهم فقال: ))وقضينا 

را إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في األرض مرتين ولتعلن علوا كبي

فإذا جاء وعد أوالهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خالل 

 .  144 الديار وكان وعدا مفعوال(..((

وهو الذي سارعت إليه األنظمة العربية واإلسالمية تحت عنوان 

"اإلصالحات" و "التجديد" و "التغيير"، وهي ليست "الصالحات" 

مته على الفرد والمجتمع في كرا المذكورة في قوله تعالى، إن عاد نفعها

 وعزته ودينه ومعاشه وحياته الكريمة. 

مر فبعث الدماء الجديدة في األمة، وضخ روح التجديد والحياة في ع

الدول، إنما يكون بوضع األمور في نصابها، وإرجاع الحقوق ألهلها، 

ي وإجراء المقادير والسنن والنواميس وفق ما يجب أن تسير عليه بمجار

 الحكمة وحسن التدبير والتقدير والتعيير.

 أسباب وعالمات الموت الحضاري للمشروع: – 4

من أهم أسباب الموت الحضاري للمشروع النهضوي لألمة أو 

النهيار وزوال الممالك والدول، إنما هو الظلم، والظلم مصطلح أعم من 

                                                             
 .285و  284، ص 18ابن عاشور، تفسير التحرير، ج  انظر: 144
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لعل أن يُفهم على عواهنه ومعانيه الظاهرة، بل هو مصطلح شمولي عام 

قول العالمة ابن خلدون في المقدمة يوضحه أكثر، حيث يقول: )).. وال 

تحسبن الظلم إنما هو أخذ المال أو الملك من يد مالكه من غير عوض وال 

سبب كما هو المشهور، بل الظلم أعم من ذلك، وكل من أخذ ملك أحد أو 

رع غصبه في عمله أو طالبه بغير حق، أو فرض عليه حقا لم يفرضه الش

فقد ظلمه، فجباة األموال بغير حقها ظلمة، والمعتدون عليها ظلمة، 

والمنتهبون لها ظلمة، والمانعون لحقوق الناس ظلمة، وغّصاب األمالك 

على العموم ظلمة، ووبال ذلك كله عائد على الدولة بخراب العمران الذي 

 . 145هو مادتها إلدهابه اآلمال من أهله(( 

ن سبب تحريم الشارع الحكيم للظلم فيقول: ويبين العالمة ابن خلدو

))واعلم أن هذه هي الحكمة المقصودة للشارع في تحريم الظلم، وهو ما 

ينشأ عنه من فساد العمران وخرابه، وذلك مؤذن بانقطاع النوع البشري، 

وهي الحكمة العامة المراعية للشرع في جميع مقاصده الضرورية 

عقل والنسب والمال، فلما كان الظلم الخمسة: من حفظ الدين والنفس وال

كما رأيت مؤذنا بانقطاع النوع، لما أدى إأليه من تخريب العمران، كانت 

حكمة الحظر فيه موجودة، فكان تحريمه مهما ، وأدلته من القرآن والسنة 

 .  146كثير، أكثر من أن يأخذها قانون الضبط والحصر(( 

موت الحضاري للدول ولعل من بين أبين مظاهر الظلم ومسببات ال

والممالك هو ظلم الراعي الحاكم لمحكوميه، وهو مؤذن بخراب وزوال 

الممالك والدول، قال ابن خلدون: ))وأعظم من ذلك في الظلم وإفساد 

العمران والدولة التسلط على أموال الناس..((، وقد ألجأ ظلم الحاكم 

رعن من لرعيته بأخذ أموالهم حاجته المتزايدة لمضاعفة عبّه األ

الشهوات وانغماسه اآلسن في الشهوات، فيظلم الرعية بحرمانهم من 

                                                             
 ، بتصرف. 352عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، ص  انظر: 145

 ، بتصرف. 353عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، ص  انظر: 146
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حقوقهم أو بأخذ أموالهم، وهو مؤذن بتناقص النوع البشري وهالكه 

  .147وخراب العمران وزوال الدولة 

وقد يطول عمر مشروع عصبات الغلبة بالقهر والقمع والغلبة 

سارته مصادر قوته والقتل، ولكنه سرعان ما ينتهي وتذهب ريحه، لخ

وشوكته، فتتحمل الرعية األذى وتكابد الجور والظلم، ولكنها ما إن تبصر 

مخرجا لالنتفاضة والثورة حتى تبادر إلى ذلك، فتخرج على الحاكم عمال 

 . 148بقاعدة "االستمرار بما بدأ والخروج بما انتهى" 

 الخاتمة

 سبيل اإلصالح:

ذي ُنشخصه على عجالة وفي الختام نتساءل عن سبيل اإلصالح ال

 في المعالم التالية:

االستنارة برأي العلماء المخلصين العاملين فهم بمنزلة  – 1

األنبياء، بل على اإلمام غير مستوفي شروط اإلمامة وجوب مراجعة 

العلماء الصادقين، وقد ذهب إلى ذلك الجويني في الغياثي وغيره، بل 

لعربي التبسي إلى أن العلماء يذهب الجويني وابن خلدون وابن باديس وا

هم قادة األمة في غياب الحكام، وهو ما حصل لجمعية العلماء في العهد 

 149االستعماري فقد كانت بيعة األمة لها في غياب الحكم اإلسالمي. 

إصالح العلماء واألمراء والقضاة، وتوفير الجو الحر  – 2

                                                             
 ، بتصرف. 355و  354عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، ص  انظر: 147

، كتاب عمر أنور الزبداني، فقه السياسة الشرعية الجويني أنموذجا انظر: 148
 .. 104هـ، ص 1432، رجب 144األمة، قطر، عدد 

وف، سمنارات من شهاب البصائر، دار الوليد، وادي  أحمد عيساوي، انظر: 149

لشرعية . و عمر أنور الزبداني، فقه السياسة ا455م، ص 2006الطبعة األولى، 
. . 111هـ ، ص 1432، رجب 144الجويني أنموذجا، كتاب األمة، قطر، عدد 

119. 
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والمناسب للتعبير عن الحق ، فكما ورد في الحديث الشريف: ))صنفان 

و ))لوال العلماء من أمتي إذا صلحوا صلح الناس : العلماء واألمراء(( 

لصار الناس مثل البهائم((، و ))يوزن مداد العلماء بدم الشهداء فيرجح 

ماء دم الشهداء((. وسئل الحسن البصري ما عقوبة العالم إذا مداد العل

أحب الدنيا، قال الحسن: ))موت القلب، فإذا أحب الدنيا طلبها بعمل 

  .150اآلخرة، فعند ذلك ترحل عنه بركات العلم، ويبقى عليه رسمه(( 

االستفادة من الفورة اإلعالمية واالتصالية في التعبير  – 3

لقوة الناعمة للتغيير السلمي كحتمية لإلصالح والتواصل، واستغالل ا

  .151والتغيير 

إعادة فقه المناصحة بين العلماء والحكام فال يتحرج حاكم من  – 4

فلما ولي عمر بن هبيرة نصيحة عالم، وال يخاف عالم من بطش الحاكم. 

هـ، دعا أهل 103العراق وخراسان نيابة عن يزيد بن عبد الملك سنة 

رين وعامر الشعبي والحسن البصري، وقال لهم: )) المشورة كابن سي

إن الخليفة كتب إلي بأمر فأقلده ما تقلد من ذلك األمر، فقال ابن سيرين 

وعامر الشعبي قوال فيه بعض تقية، إلى أن انتهيا. فقال: ما تقول يا 

حسن، فقال الحسن: يا ابن هبيرة خف هللا في يزيد، وال تخف يزيدا في 

يمنعك من يزيد، وال يمنعك يزيد من هللا، ويوشك أن يبعث هللا، فإن هللا 

إليك ملكا فيزيلك عن سريرك، ويخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك، 

ثم ال ينجيك إالّ عملك، يا ابن هبيرة : إياك أن تعصي هللا، فإنما جعل هللا 

هذا السلطان ناصرا لدين هللا تعالى وعباده، فال تتركن دين هللا وعباده 

                                                             
، 249أحمد عيساوي، الحسن البصري، مجلة الوعي اإلسالمي، عدد  انظر: 150
  م.2006يت، اكتوبر الكو

رن، مجلة أحمد عيساوي، حتمية التغيير السلمي في الجزائر يعد نصف ق انظر: 151
، م16/10/2011هـ 1422ذو القعدة//18، األحد 1966البالغ، الكويت، عدد 

 .38ص 
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 . 152ا السلطان، فإنه ال طاعة لمخلوق في معصية الخالق (( لهذ

وجوب مقارعة العلماء للحكام الظلمة وعدم السكوت على  – 5

)).. ظلمهم وجورهم، فهذا الحسن البصري يخرج على الحجاج ويقول:  

أللهم أمته فأذهب عنا سنته، وقال: فإنه أتانا أخيفش أعيمش يمد يديه، 

عرق فيها غبار في سبيل هللا، يرجل جمته، ويخطر  قصير البنان، وهللا ما

في مشيته، ويصعد المنبر فيهدر حتى تفوته الصالة، ال من هللا يتقي، وال 

من الناس يستحي، فوقه هللا تعالى، وتحته مائة ألف أو يزيدون، وال يقول 

 153 له قائل: الصالة أيها الرجل، هيهات حال دون ذلك السيف والسوط ((

 . 

ية األكفاء الموهوبين المخلصين الشرفاء من ذوي األحساب تول - 6

، فقد كتب إليه عمر بن عبد واألنساب وأبناء األسر الكريمة والمحترمة

العزيز غداة توليه الخالفة مستنصحا في أمر الخالفة فقال: يا حسن إني 

قد ابتليت بهذا األمر، فانظروا لي أعوانا يعينوني عليه ، فكتب إليه 

))أما أبناء الدنيا فال تريدهم، وأما أبناء اآلخرة فال يريدونه، الحسن: 

وعليك بأهل الشرف واألحساب، فإن لهم في شرفهم وحسبهم ما يردعهم، 

 .  154وامضي بعدها، واستعن باهلل والسالم(( 

إعادة فقه مكاتبة الحكام وتذكيرهم ولو كانوا من الصالحين،  – 7

خليفة الراشدي عمر بن عبد العزيز، فعلى الرغم من تقوى وزهد وورع ال

إالّ أن اإلمام الحسن لم يكتف بورعه، بل كتب إليه ناصحا: ))  أما بعد.. 

فإن الدنيا دار ظعن، وليست بدار إقامة، وإنما أنزل آدم عليه السالم من 

الجنة إليها عقوبة، فاحذرها يا أمير المؤمنين، فإن الزاد منها تركها، 

                                                             
، 249انظر: أحمد عيساوي، الحسن البصري، مجلة الوعي اإلسالمي، عدد  152

  م.2006الكويت، اكتوبر 

 انظر: أحمد عيساوي، المرجع نفسه. 153

  انظر: أحمد عيساوي، المرجع نفسه. 154
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لها في كل حين قتيل، تذل من أعزها، وتفقر من والغنى منها فقرها، 

جمعها، هي كالسم يأكله من ال يعرفه، وفيه حتفه، فكن فيها كالمداوي 

جراحه، يحتمي قليال مخافة ما يكره طويال ، ويصبر على شدة الدواء 

 . 155مخافة طول الداء، فاحذر هذه الدار الغدارة، الختالة الخداعة..(( 

جرة والفاسدين والمفسدين واألراذل إبعاد الفسقة والف – 8

 وأصحاب السوابق عن تولي أمور الناس.

وضع ميثاق شرف باحترام الدستور والقوانين والسهر على  – 9

م تطبيقها وفق دولة القانون التي تفتح المجال أمام مواطنيها على قد

 المساواة.

وقد جاء في كتاب )األموال( للفقيه )أبو جعفر أحمد بن نصر 

هـ( أن )).. وفدا قدم إلى الخليفة الراشدي 402ودي المالكي ت الدا

هـ( يشكون عامله عليهم، وبسببهم 101الخامس )عمر بن عبد العزيز ت 

 قاسمهم األموال والثروات وضمها لبيت المال، فقال:

نحجُّ إذا حجوا، ونغزوا إذا غزو *** فأنى لهم وفٌر ولست بذي 

 وفر.

هُ *** سيرضون إن شاطرتهم منك فدونك ماَل هللاِّ حيث وجدت

 .156بالشطر.(( 

                                                             
 انظر: أحمد عيساوي، المرجع نفسه. 155

تحقيق:  هـ، كتاب األموال،402الداودي، أبو جعفر أحمد بن نصر المالكي ت  156
م، ص 2008رضا محمد سالم شحادة، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 

إلداري، ف. نقال عن:  الصالحي، أمين نعمان، الفساد المالي وا، بتصر94و  93
ة م، السنة الثامن2018هـ جوان 1439، رمضان 182كتاب األمة، قطر، رقم 

 . وفي رواية أخرى قوله: 113والثالثون، ص 

 فر.ونؤوب إذا آبوا ونغدو إذا غدوا   ***  فأنى لهم وفر وليس لنا 

 فر.و***  فأنى لهم وفر وليس لنا  نؤوب إذا آبوا ونغزو إذا غزوا  
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 ثم أردف القائل من الحضور فقال ويحك يا رجل لم؟ فقال:

 إن كنت تحفظ ما يليك فإما   *** عمال أرضك في البالد ذئاب

 لن يستجيبوا للذي تدعو له   ***  حتى تُّجلََد بالسيوف رقاب.

 

بيل سم الطالب أن وهذه سيرتي الذاتية العلمية المختصرة جدا،  ليعل

العلم الشرعي طريق شائك وطويل ويحتاج إلى طول سماع وإصغاء 

وادخار وصبر وتحمل وذل وتواضع ومزاحمة وجلوس إلى ركاب 

 العلماء..

لمحة موجزة عن السيرة الذاتية لألستاذ الدكتور أحمد محمود 

 عيساوي

Aissaoui Ahmed Mahmoud P. Dr. 

 هـ ..1442 -هـ 1377م / 2021 -م1957

d.aisawi.ahmed@gmail.com 

00213667324013 
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سنوات اإلسالمي. ابتدائي وإعدادي وثانوي بمدارس دمشق بسورية 

م وشهادة التعليم المتوسط 1971م، شهاد التعليم االبتدائي 1969-1975

م ثانوية مالك بن نبي تبسة،  1977م، وبكالورية آداب سنة 1974األهلية 

م جامعة عنابة. شهادة الدراسات العليا 1984ليسانس آداب ولغة عربية 

اإلسالمية م الدعوة وأصول الدين جامعة األمير عبد القادر للعلوم 1989

م جامعة األمير عبد القادر 1993قسنطينة،  ماجستير في الدعوة واإلعالم 

للعلوم اإلسالمية، دكتوراة دولة في أصول الدين: الدعوة والفكر 

 م كلية أصول الدين جامعة الجزائر.2002اإلسالمي 

المسار التكويني والمعرفي والعلمي المرحلة االبتدائية  –ثانيا 

 م دمشق: 1975-1970لثانوية واإلعدادية وا

-1908الشيخ العالمة )حسن مرزوق حبنكة الميداني الدمشقي  – 1

م( أخذنا على يديه  كتاب )العقيدة اإلسالمية وأسسها( في جامع 1978

 م(.1975-1973منجك بالميدان في حلقة خاصة للشباب فقط )

م( كتاب 2013الشيخ العالمة )سعيد رمضان مال البوطي ت  – 2

ياء علوم الدين ألبي حامد الغزالي( في جامع السنجقدار بحي سوق )إح

 م(.1975-1973الهال بالقرب من القلعة )

الشيخ العالمة )عبد الحميد ياسين( شيخ مقرئي الشام، كتاب  – 3

)األذكار لإلمام النووي( بجامع المنصور بحي المجتهد الذي نسكن فيه، 

 م(.1975-1972ح( )الذي كان خطيبه الشيخ )محمد كريم راج

الشيخ العالمة )محمد أبو عادل شميس( ابن الشيخ العالمة  – 4

)رشيد شميس( كتاب )شرح رياض الصالحين لإلمام النووي( بجامع 

 م(.1975-1970الحيواطية بحينا )

الشيخ العالمة )سارية عبد الكريم الرفاعي( ابن العالمة الشيخ  – 5

الغاية والتقريب للقاض أبي الشجاع )عبد الكريم الرفاعي( كتابي )متن 

الشافعي( و )المقدمة الحضرمية لإلمام الحضرمي الشافعي( في جامع 

 م(.1975-1972زيد بن ثابت األنصاري وسط دمشق )
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الشيخ )محمد درويش النقاش( كتاب )شرح حاشية ابن عابدين  – 6

 م(.1975-1972رد المحتار على الدر المختار( بجامع الحيواطية بحينا )

الشيخ )محمد أبو بكر الدرعاوي( كتاب )متن األربعين نووية  – 7

 م(.1975-1972اإللمام النووي( بجامع الحيواطية )

م( كتاب )الرقائق 2015الشيخ العالمة )محمد عوض ت  – 8

 .م(1975-1972)واألخالق والذوق( بجامع زيد بن ثابت األنصاري 

عة دمشق والشيخ الشيخ )محمد بشير الرز( المدرس بجام – 9

)محمد أبو اليسر عابدين( خطيبا الجمعة بمسجدنا الحيواطية كتاب 

 م(.1975-1970))الدعوة واإلرشاد والوعظ( 

الشيخ )علي المغربي اإلباضي الجزائري( اللغة العربية  -10

 .م(1970-1975)

م( حفظ 2020حي  -1955الشيخ )وسام الجبان الدمشقي  -11

والسيرة النبوية والتاريخ اإلسالمي في جامع  القرآن الكريم وتفسيره،

 .م(1975-1970)الحيواطية بحينا 

االشتراك في العمل التطوعي واالنخراط في جمعية بناء جامع  -12

مقام أهل الكهف بحي جبل المهاجرين بأعالي دمشق أسبوعيا، وإيصال 

تلك التبرعات لمقر الجمعية عند الشيخ )محمد محفوظ( رفقة الشيخ 

 .م(1975-1973))محمد وسام الجبان الدمشقي( 

البصري الجزائري  الشيخ األديب الشاعر األستاذ )زياد -13

ذو األصول الجزائرية من قرية البصرة بالغرب  -م2020حي  -1955

الجزائري بالقرب من تلمسان( تدريسنا اللغة العربية وقواعدها ونحوها  

-1973)وبالغتها، وتحفيظنا الشعر واألمثال في جامع الحيواطية بحينا 

 .م(1975

شق بحي السويقة معلمو مدرسة التربية والتعليم الخاصة بدم -14

بزقاق األربعين طريق باب الجابية، حيث مقبرة باب الصغير وقبور 

الصحابة والتابعين والعلماء وجامع النقشبندي، إْذ تبدأ الدراسة على 
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الساعة السابعة صباحا في تفسير للقرآن الكريم على يد الشيخ العالمة 

اذنا الذي كان األديب المترجم )محمد غالب رجب الميداني الدمشقي( أست

يتقن أربع لغات وشارك في الحرب العالمية األولى مترجما في الجيش 

التركي، وأستاذنا للغة العربية والتربية اإلسالمية والخط )محمد سليم 

القمحة الميداني الدمشقي( الشديد والقاسي جدا، واألستاذ )محمد وليد 

والشديد في  رجب الميداني الدمشقي( مدير المدرسة ومدرسنا القاسي

مادة التاريخ والجغرافيا والعلوم الطبيعية، والتي تبدأ الدراسة فيها من 

الساعة السابعة صباحا وتنتهي على الساعة الرابعة مساًء. سنوات 

 م.1970-1971

الشيخان بهجت البيطار وزين العابدين التونسي شقيق العالمة  -15

طيبا الجمعة في األصغر محمد الخضر حسين التونسي شيخ األزهر خ

جامع باب المصلى الكبير الذي صلى فيه سيدنا عمر بعد فتح دمشق 

 م(.  1975-1970سنوات )

مشايخ مدينة تبسة بالشرق الجزائري من خريجي جامعة  -16

الزيتونة ومن تالميذ الشيخين عبد الحميد بن باديس والعربي التبسي 

شيخ العيد مطروح، ومدرسي جمعية العلماء المسلمين الجزائريين: )ال

الشيخ عيسى سلطاني، الشيخ محمد الشبوكي، الشيخ إبراهيم مزهودي، 

الشيخ علية بلقاسم، الشيخ محمد سالمة، الشيخ سعدي األزهر، الشيخ 

رجال السعيد، الشيخ األمين خالدي صديق مالك بن نبي، الشيخ محمود 

 (.م1981-1975أرسالن، الشيخ حسين خليف، الشيخ لحبيب فارس( )

المسار التكويني والمعرفي والعلمي في المرحلة الجامعية  -ثالثا

 والدراسات العليا:

ثم دعمتها تجربة أخرى هي تجربة الدراسات الجامعية الصفية 

م بجامعة عنابة، ثم تجربة أعرق وأعمق وأكبر 1982-1977األولى 

 وأنضج في مرحلة الدراسات العليا بجامعة األمير عبد القادر للعلوم

م( على يد ثلة من الشيوخ 1991-1987اإلسالمية بقسنطينة سنوات )
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واألساتذة الدعاة والباحثين، يتقدمهم الشيخ العالمة الداعية المصلح 

هـ 1416فارس الدعوة اإلسالمية في القرن العشرين )محمد الغزالي ت 

م(، والشيخ العالمة الكبير )يوسف القرضاوي(، وهم على 1996

 التوالي:  

 الشـيخ محمد الغزالي، اإلعجاز والتفسير والدعوة. -1

 يوسف القرضاوي، الفقه والدعوة.  -2

 أبو المعاطي حجازي المصري، الفقه والمعامالت. -3

 عبد الحليم السيد المصري، الفقه والمعامالت المالية. -4

 حسن هيتو السوري، األصول والرقائق.   -5

 دة والتوحيد.عبد المجيد النجار التونسي، العقي -6

 محمد التومي التونسي، علم االجتماع اإلسالمي. -7

علي قريشي العراقي، اإلعالم واالتصال وعلوم التربية.  - 8

 )مشرفي األول في الماجستير(

 عبد الخالق بكر المصري، مقارنة األديان واللغة العبرية. -9

محمد الهواري المصري، األديان القديمة واليهودية  -10

 حية.والمسي

 محمد سليمان آتش التركي، التفسير وحلقة البحث العلمي. -11

 محمد رضوان المصري، النحو والصرف. -12

 أحمد فؤاد العقلـي المصري، العقيدة وعلم الكالم. -13

 أبو القاسم الغالي التونسي، فرق إسالمية، وفرق ضالة.   -14

 عمار طالبي الجزائري، حركات النهضة وحاضر العالم -15

 اإلسالمي. 

محمد الخاروف الفلسطيني األردني، السيرة النبوية  -16

 ومصادرها.

 غازي عناية الفلسطيني األردني، المنهجية. -17

عبد الرحمن عمر الماحي التشادي، التاريخ والحضارة  -18



194 
 

 اإلسالمية. )مشرفي األول في الدكتوراة(

 أحمد شلبي المصري، التاريخ.  -19

ن الجزائري، اإلعالم واالتصال. )مشرفي في عزي عبد الرحم -20

 الماجستير(

 صبحي التميمي العراقي، اللغة العربية.   -21

 أنس طبارة اللبناني، التفسير ومدارسه ومناهجه. -22

 سامي الكناني العراقي، اللغة العربية. -23 

 فخري أبو صفية الفلسطيني األردني، الفقه والمقاصد.  -24

 زائري، فلسفة الحضارة وفكر مالك بن نبي.يوسف حسين الج -25

 حمزة عبد هللا المليباري، علم مصطلح الحديث. -26

، المقاصد. إسماعيل يحي رضوان العداربه الفلسطيني األردني -27

 )مشرفي في الدكتوراة(

بشير بوجنانة الجزائري، المناهج وتقنيات البحث. )مشرفي  -28

 األول في الماجستير(

 برغوث الجزائري، فقه الدعوة.الطيب  -29

حسيب حسب هللا السامرائي العراقي، التفسير ومناهجه  -30

 ورجاله وعلوم القرآن.

حسن رمضان فحلة السوري، الفقه والمقاصد وتاريخ  -31

 الحركات اإلسالمية.

األساتذة الزائرون والمقيمون بجامعة األمير عبد القادر  -رابعا

 للعلوم اإلسالمية: 

عبد السالم الهراس المغربي، محمد صادق حسن السوداني، محمد 

الدسوقي المصري، عامر الزيباري العراقي، عبد المجيد النجار التونسي، 

محمد الطاهر الجوابي التونسي، جبر الفضيالت الفلسطيني األردني، 

محمد السويسي التونسي، جمال الدين عطية المصري، محي الدين عطية 

ابر فياض العلواني العراقي، عبد الحليم عويس المصري، طه ج
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المصري، عبد الفتاح أبو غدة السوري، محمد كمال الدين إمام المصري، 

عبد العزيز نبوي يوسف المصري، أحمد بسام ساعي السوري، مصطفى 

جعفر المصري، عمر عبيد حسنة السوري، حمدي زقزوق المصري، 

ئري، مهدي شمس الدين كامل الشيبي العراقي، محمد أركون الجزا

اللبناني، محمد حسين فضل هللا اللبناني، محمد علي التسخيري العراقي 

اإليراني، محمد علي أبو ريان المصري، محمد عبد الهادي أبو ريدة 

الفلسطيني، محمد فاضل الجمالي العراقي، التهامي نقرة التونسي، جمعة 

يب نشاوي شيخاني التونسي، محمد علي الصابوني، المرحوم نس

 م.. 1984السوري مشرفي في بحث الليسانس سنة 

 الجزائريون الزائرون والمقيمون:  -خامسا

محمد مصايف، أبو العيد دودو، زهير إحدادن، الهاشمي التيجاني، 

أبو القاسم سعد هللا، عبد الرزاق قسوم، أحمد حماني، يحي بوعزيز، 

شريفي، أبو  محمد الصالح فركوس، موسى لقبال، حمو فخار، عدون

عمران الشيخ، مراد زعيمي، أحمد شرفي الرفاعي، عباسي مدني، حسن 

 كاتب، مغلي محمد بشير، عمار طسطاس، رابح بلعيد، علي بن محمد..

 المسار التعليمي:  -سادسا

م 1992-1982أستاذ بالتعليم الثانوي وبدار المعلمين سنوات  - 1

 بمدينة تبسة.

القادر للعلوم اإلسالمية بقسنطينة  أستاذ بجامعة األمير عبد - 2

 م. 1992-1993

أستاذ بكلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية والعلوم اإلسالمية  - 3

 م..2021-1994جامعة باتنة  

 اإلنتاج العلمي والمؤلفات:  –سابعا

، 71اإلعالن من منظور إسالمي كتاب سلسة األمة، قطر، رقم  – 1

 .(187ص  -12x  18 (م 2000هـ 1420جمادى األولى 

م 2003العالمة الشيخ الطيب باشا، مطبعة الرغاية، الجزائر، – 2
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) 12x  18-  47ص). 

مدينة تبسة وأعالمها طبعة دار البالغ دمشق والجزائر األولى  – 3

. وطبعة الجزائر عن دار البالغ، (211ص  -x  18 24 (م 2005والثانية، 

 .. (410ص  -x  18 24 (م 2013

طاب اإلسالمي المعاصر تأليف جماعي وزارة الشؤون الخ – 4

، منها مخصص 730ص  -x  18 24 (م 2005الدينية واألوقاف، قطر 

 . ص( 50لي 

منارات من شهاب البصائر، مطبعة الوليد، وادي سوف،  – 5

 .(502ص  -x  18 24 (م 2006الجزائر 

يلة، شاعر الثورة الجزائرية الثائر، طبعة دار الهدى، عين مل – 6

 .(128ص  -12x  18 (م 2008الجزائر، 

منهج الدعوة عند األنبياء، دار الكتاب الحديث، القاهرة،  – 7

 .(209ص  -x  18 24 (م 2012

دراسات وأبحاث في تاريخ الدعوة والدعاة، دار الكتاب  – 8

  x 24 – 2، )ج (510ص  -24x 18 – 1م )ج 2012الحديث، القاهرة، 

 .(214ص  -18

أعالم اإلصالح اإلسالمي، دار الكتاب الحديث، القاهرة،  –9

. وطبعة الجزائر عن دار البالغ، (710ص  -x  18 24 (م، 2012

 .(220ص  -x  18 24 – 2، )ج (390ص  -x  18 24 – 1م )ج 2013

تيارات فكرية معاصرة، دار الكتاب الحديث، القاهرة،  – 10 

 .(510ص  -x  18 24 (م 2012

 (م 2012جية البحث في عملية االتصال الدعوي القاهرة منه – 11

24 x  18-  216ص). 

آثار الشيخ العربي التبسي طبعة الجزائر عن دار البالغ،  -12

 .(300ص  -x  18 24 2ج  (.  (410ص  -x  18 24 -1ج (م 2013

التغيير بالقراءة وزارة الشؤون الدينية واألوقاف، سلسلة  -13
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 . (160ص  -x  18 12 (م 2014ويت، ، الك77روافد، رقم 

مدخل إلى علوم اإلسالم واالتصال، دار الكتاب الحديث،   -14

 .(273ص  -x  18 24 (م 2014القاهرة، 

مدخل إلى تاريخ الجزائر الحديث، دار الكتاب الحديث، القاهرة،  -15

 . (150ص  -x  18 24 (م 2015

الكتاب الحديث، منهجية البحث في العلوم اإلسالمية، دار  –16 

، منها مخصص 559ص  -x  18 24 (م 2016القاهرة، كتاب جماعي، 

 .ص( 102لي 

مدخل إلى مناهج الدعوة، دار الكتاب الحديث، القاهرة،  – 17

 ..(234ص  -x  18 24 (م 2015

مركزية اإلنسان والوحدة في فكر المجدد عبد السالم ياسين  -18

 ..(140ص  -x  18 24 (م 2016دار نور ألمانيا 

 -x  18 24 (م 2016الدافعية للقراءة، دار نور، برلين ألمانيا،  -19

 .(251ص 

مدخل إلى علم الدعوة اإلسالمية، دار الكتاب الحديث، القاهرة،  -20

 .(251ص  -x  18 24 (م 2016

الدعوة اإلسالمية في قرن التكنولوجيات العولمية، دار الكتاب  -21

 .(256ص  -x  18 24 (م 2016الحديث، القاهرة، 

اإلعالم الجديد وتداعيات الموجة اإللكترونية المعاصرة، دار  -22

 .(251ص  -x  18 24 (م 2017الكتاب الحديث، القاهرة، 

 24 (م 2017الدافعية للقراءة، دار الكتاب الحديث، القاهرة،  -23

x  18-  205ص). 

الحديث، القاهرة، مدخل إلى مناهج البحث الدعوي، دار الكتاب  -24

 .(325ص  -x  18 24 (م2018هـ 1439الطبعة األولى

حاجة الدعاة لعلم المقاصد وفقه الواقع، سلسلة كتاب األمة  -25

 -x  18 24 (، 180م، رقم 2018هـ فبراير 1439بقطر جمادى األولى 
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 .(208ص 

الحركات التجديدية واإلصالحية الحديثة والمعاصرة في العالم  -26

  x 24 (هـ 1440م 2019مي، بدار الكتاب الحديث بالقاهرة سنة اإلسال

 .(608ص  -18

مدخل إلى فقه مناهج الدعوة اإلسالمية، دار الفجر، قسنطينة،  -27

 . (174ص  -x  18 24 (م 2019هـ 1441

المدخل الوجيز إلى الفكر اإلسالمي الحديث والمعاصر، دار  -28

 ..(290ص  -x  18 24 (م 2019هـ 1441الكتاب الحديث، القاهرة، 

المدرسة التقليدية السلفية الالمذهبية، دار سامي للطباعة  -29

 -x  18 24 (م 2020هـ 1441والنشر، وادي سوف، الطبعة األولى، 

 .  (100ص 

تيجية لتجفيف منابع اإلرهاب، معد للنشر برابطة رؤى استرا -30

 العالم اإلسالمي.

مجتمع األقليات غير المسلمة في العالم العربي، مرسل للنشر  -31

 في لسلسلة األمة بقطر.

المدخل الوجيز للمجتمع اإلنساني في القرآن الكريم، معد  -32

 للطبع.

 للطبع.المدخل الوجيز لتاريخ الصحافة الجزائرية، معد  -33

 ، معد للطبع.2019مذكرات السجين رقم  -34

 دموع باكيات على نهر بردى الحزين، سيرة ذاتية، معد للطبع. -35

مدخل إلى البحث العلمي وكتابة الرسائل والبحوث العلمية،  -36

 معد للطبع.

 من أعالم الدعوة اإلسالمية بالجزائر، معد للطبع. -37

قسنطينة تحت إدارة الشيخ معهد عبد الحميد بن باديس ب -38

 العربي التبسي. مخطوط معد للطبع.

الشيخ عبد الحميد بن باديس كما تصوره جريدة البصائر  -39
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 وكتابها. مخطوط معد للطبع.

األمثال الشعبية الجزائرية دراسة سوسيوثقافية مقارنة بأمثال  -40

 بالد الشام. مخطوط معد للطبع.

األوراس. مخطوط معد للطبع  شخصيات وأعالم مرْت بعاصمة -41

 أجزاء. 4

 5معجم تراجم وسير أعالم األوراس. مخطوط معد للطبع  -42

 أجزاء.

مفهوم الوحدة اإلسالمية عند المفكرين المغاربة. مخطوط معد  -43

 للطبع.

 مكانة عالم األفكار في الهدي النبوي. معد للطبع. -44

المدخل إلى مناهج البحث العلمي وكيفية كتابة الرسائل  -45

 العلمية، معد للطبع. 

 الكتب اإللكترونية: –ثامنا 

 المدخل الوجيز إلى علم وفن الخطابة والحوار. – 1

 المدخل إلى فقه األقليات. – 2

 أعالم الدعوة اإلسالمية في الجزائر. – 3

 ابة البحوث العلمية.المدخل الوجيز إلى منهجية البحث وكت – 4

 مدخل إلى علم الدعوة اإلسالمية. – 5

الحركات التجديدية واإلصالحية الحديثة والمعاصرة في العالم  – 6

 إسالمي.

 مدخل إلى المجتمع اإلنساني في القرآن والسنة. – 7

 االنتاج الفكري والثقافي: -تاسعا

ية أكثر من مائة وستين مقال ودراسة وبحث في المجالت العرب

والوطنية التالية: ]األحمدية، آفاق الثقافة والتراث، الوعي اإلسالمي، 

البالغ، التقوى، رابطة العالم اإلسالمي، الفيصل، المنهاج، الحج، المجلة 

العربية، العربي، المعيار، الهداية ، الخيرية، العالمية، الحرس الوطني، 
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الخفجي، منار اإلسالم،  مجلة كلية الملك خالد، العالِّم، البشائر، المجتمع،

مجلة المسيرة العربية، مجلة إذاعة القرآن الكريم، مجلة كلية الحضارة، 

مجلة جامعة األمير عبد القادر، العصر، رسالة المسجد، األسمرية، مجلة 

جامعة األغواط، مجلة الدراسات اإلعالمية القيمية، مجلة جامعة 

لجزائرية أكثر من ألف مستغانم..[. والمقاالت في الصحف والمجالت ا

 م.2020 -1986مقال وبحث ودراسة بين سنوات 

 الندوات والملتقيات:  –عاشرا

مائتي ملتقى وندوة ومؤتمرا علميا وفكريا وثقافيا وطنيا ومغاربيا 

ودوليا. واإلشراف والمناقشات.. والتدريس الصفي والدراسات العليا.. 

 عية.   وعضو محكم في منصة المجالت الجزائرية الجام

 العضوية العلمية:  –حادي عشر 

رئيس وحدتي بحث بجامعة باتنة عن ]تجديد الخطاب الديني في 

م[ و]أثر الخطاب الديني على الفرد والمجتمع 2006زمن العولمة 

م[ و]المركز الوطني للبحث والدراسات في الحركة 2008الجزائري 

مركز السراج  م[ ] عضوية1999الوطنية وثورة أول نوفمبر بالجزائر 

م[ ] مقترح لعضوية علماء فلسطين في 2018للدراسات واألبحاث بلندن 

الخارج[. ورئيس وحدة بحث حول ]معجم سير وتراجم وأعالم األوراس 

م[، وعضو محكم في مجلة سراج المحكمة بلندن، ومجلة 2019-2222

الشهاب بوادي سوف بجامعة حمة األخضر، ومجلة اإلحياء بجامعة باتنة 

 ، ومجلة جامعة األغواط للدراسات اإلعالمية واالتصالية.1

 صورة لبعض مشايخي بدمشق
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صورة لمشايخي بدمشق في الوسط الشيخ بهجت البيطار وعلى يمينه 

الشيخ زين العابدين التونسي وعلى يساره شيخي حسن مرزوق حبنكة الميداني 

الشيخ الصادق حبنكة م ببيت الشيخ حسن ويبدو 1978بعد عودتهم من الحج سنة 

 وعبد الرحمن حبنكة من الخلف
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 هذا الكتاب

ترك لنا األقدمون تراثا علميا عظيما لمعرفة قضايانا العقدية، ولعل 

منظومة الشيخ التقي، والعالم الفذ، سلطان العلماء )العز بن عبد السالم 

 هـ( من أفضل ما قيل في تعريف اإلنسان، نسوق أطرافا منها:  660ت 

 فشـخصك لوح به أســـطر .       إذا كنت تقــــرأ علــم الحــروف 

 لكل الوجـود لمـن يبصـــــر .        ـوذج ـــــــــــــــوتمـثال ذلك أنم

 لذي الجهـل كــال وال تظهر .         ـي ـــحــــروف معانيك ال تنجـل

ا بأســــرارها ـــرًّ  فمعـروفهـــا عنــده مـنـكــر .          ومـن يــك غِّ

 انطوى العالـم األكبــر .ففيك            إذا كان جسمك جسما صغيرا

 بهـا يـوزن الكـون بل أكثـر .          فـــال ذرةٌ منــك إالّ غـــــــــدت

 يـنابيـع أسـرارها أبـحــــــر .         وال قطـــــــــــرة منـك إالّ وفـي

 إليـك فــــذاك هـــو األصغـر .          وكــــل الـوجـــــود إذا قســـته

ــرٍ من َعــَرٍض حـوما فيـه   يـــــزول وأنـت بـــه جوهر .         اضِّ

 . رـوما في وجودك ال يحص         ودفــأنت الـوجود وكــل الـوج

فإن اإلنسان المستخلَف غير مالك أصيل، بل هو مجرد  وعليه

مستخلَف عابر فقط. وليس من حقه التصرف إالّ بما قدره وهيأه ووجهه 

أنه ليس له الحق في عصيان المالك األصلي، ويشق  إليه المستخلِّف. كما

رضوانه بالعصيان، وقد بين هللا تعالى له ذلك فقال: }ألم تر أن هللا خلـق 

السموات واألرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد* وما ذلك 

(، وقوله تعالى: }أفمن  يخلق كمن ال 20، 19على هللا بعزيز{ )إبراهيم: 

 (. 17رون{ )النمل: يخلق أفال تذك

اإلنسان مأمور أن يتصرف كما يريد المستخلِّف األصلي، ال كما ف

يريد هو، ألنه ال يملك لنفسه ضرا وال نفعا، وقد نبه المولى تبارك وتعالى 

بني آدم فقال: }يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن 

الذين كذبوا بآياتنا اتقى وأصلح فال خوف عليهم والهم يحزنون* و
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، 34واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون{ )األعراف: 

35.) 

ولئن عصى فله نار جهنم خالدا فيها لقوله تعالى: }ولقد ذرأنا لجهنم 

كثيرا من الجن واإلنس لهم قلوب ال يفقهون بها ولهم أعين ال يبصرون 

ام بل هم أضل أولئك هم بها ولهم آذان ال يسمعون بها أولئك كاألنع

 (.178الغافلون{ )األعراف: 
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