
 

 

 

 

 

 

 مدخل إىل اجملتمع اإلنساين يف القرآن الكرمي والسنة النبوية 

 -دراسة حتليلية لنماذج مرجعية -
 

 

 

 

 

 الدكتور أمحد حممود عيساوياألستاذ 

 أستاذ الدعوة واإلعالم والفكر اإلسالمي ومدارسه واترخيه ورجاله

  -1جامعة ابتنة –كلية العلوم اإلسالمية 

 عضو عامل يف رابطة األدب اإلسالمي العاملية 

 



 

 

 

 عزيزي القارىء

 

 

انتباهك أخي القارىء إىل أن هذا الكتاب املهم حيوي واحدا أحب أن أَْلِفَت 
( كلمة، وإذا كان معدل ومتوسط القراءة 41351وأربعني ألف وثالمثائة وواحد ومخسني )

( كلمة، 150(  ومائة ومخسني )130يف الدقيقة الواحدة يرتاوح ما بني مائة وثالثني )
( كلمة فقط، فإن 120وعشرين ) مائة وإذا اعتمدان متوسط القراءة يف الدقيقة الواحدة 

سا( فقط، وعدد أايم  15هذا الكتاب لن أيخذ من وقتك سوى مخس عشرة ساعة )
( ساعة، فلو قرأت كل يوم ساعة واحدة بتمعٍن وتفكٍر  168األسبوع مائة ومثانية وستني )

 ( ساعة فانظر768ألهنيت قراءته مرتني يف األسبوع، وإذا كانت عدد ساعات الشهر )
كم ستقرأ يف الشهر؟ وكم ستقرأ يف السنة؟ وكم ستقرأ طول عمرك الذي يصل السبعني 

 أو الثمانني؟ 

 األستاذ الدكتور أمحد حممود عيساوي     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 قال هللا تعاىل: 

))واْعبدوا هللا وال ُتِشركوا به َشْيئا وابلوالَدْيِن ِإْحساانا وِبذِي الُقْرىب واليتامى 
واملساكنِي واجلاِر ِذي الُقرىب واجلار اجلُُنِب والصاحِب اِبجلَْنِب وابِن السبيِل وما 

  (36)النساء:  ملَكْت َأمياِنكُم إن هللا ال حيُِبُّ من كان ُُمتاالا فخوراا((

 

 ول هللا صلى هللا عليه وسلم:قال رس

))من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فال يؤذ جاره، ومن كان يؤمن ابهلل 
واليوم اآلخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليقل خريا أو 

 )متفق عليه((( -أو ليصمت-ليسكت

 

 

 



 اإلهداء 

ألوىل واخللية األساسية إىل كل من يقدس نظام األسرة ويعتربها القاعدة ا
 إلعداد الفرد الصاحل والنافع.. واجملتمع الصاحل املبارك..

إىل كل من يؤمن أبن هللا سبحانه وتعاىل فطران وجبلنا على فطرية 
 االجتماعي األسري وحده.. فبه وعربه ومنه نكوِ ن اجملتمع األفضل..

ألسرة املهتدية..  إىل كل مؤمن بتعاليم اإلسالم الفاضلة يف تكوين وأتسيس ا
وبناء اجملتمع املسلم، القائم على حمصلة تفاعل وتوادد وتراحم البيوت واألفراد 

 واألسر، وليس على حمصلة جمموع وتراكم وأعداد هذه البيوت واألفراد.. 

إىل أستاذي احملرتم جدا والشجاع والصريح جدا املرحوم )حممد التومي 
قياس العلمي جبامعة األمري عبد القادر م( الذي درسين هذا امل2000التونسي ت  

 م 1988- 1987هـ 1418- 1417للعلوم اإلسالمية بقسنطينة سنيت 

 إىل أسريت الكبرية والواسعة جدا.. األمة اإلسالمية والعربية واجلزائرية.. 

وإىل أسريت املتوسطة قبيليت وعشرييت اجملاهدة أوالد العيساوي ومدينة 
 تبسة.. 

أيب وأمي وإخويت وأخوايت وأخوايل وخااليت وأعمامي وإىل أسريت الصغرية 
 وعمايت.. وأبناء إخويت وأخوايت وأبناء أعمامي وعمايت وخااليت وأخوايل.. 

وإىل أسريت الصغرية جدا زوجيت الطيبة )سهيلة خليف بنت علي( وأبنائي 
 الطيبني: )يسرى، مروان، معاوية(.. 

  املؤلف أ. د. أمحد حممود عيساوي   أهدي هذا الكتاب



 مقدمة 

 التعريف ابملوضوع وأمهيته وجديده:  -أوال

منذ ثالث سنوات  -1عهدْت إيلَّ إدارة قسم الشريعة بكلية العلوم اإلسالمية جبامعة ابتنة  
م  تدريس مادة )اجملتمع اإلنساين يف القرآن الكرمي 2017-2016وابلضبط يف العام اجلامعي 

نبوية( لطلبة السنة األوىل ماسرت ختصص األقليات وحقوق اإلنسان، فرحبت هبذا العرض والسنة ال
العلمي والرتبوي واملعريف والديين والدعوي، وألمهية هذا اجملال املعريف اخلصب، الذي ذهل عنه الكثري 

القادمة من الباحثني أمام انبهارهم وسلبيتهم من زخم وضغط سيول الدراسات والنظرايت االجتماعية  
من وراء البحار، واليت تسعى جاهدة لطمس معامل السبق التأسيسي والتنظريي والتكويين والتأطريي 
والسلوكي.. للمدرسة اإلسالمية يف جمال رعاية اإلنسان ومحاية حقوقه، واحلفاظ على مساره احليايت 

ج عالقاته األسرية الطبيعي والسوي، وضمان بقائه على فطرته ونقائه وسالمة تفاعل شبكات ونسي
واجلمعية واالجتماعية املنسجمة واملتزنة، اليت يرضى عنها هللا سبحانه وتعاىل من خالل ما وضعه من 
سنن ونواميس وقوانني ومعامل هادية وضوابط راشدة ملخلوقاته..  جتاوزت منذ قرون طويلة ما توصل 

ال الرقي الفردي والنهضة االجتماعية إليه العقل املادي اليوم من نظرايت ورؤى ودعوات راشدة يف جم
السوية.. وهو ما عرضه القرآن الكرمي يف تعاليمه اليت ابتت تتنزل وترتى على اجملتمع العريب القرشي 
خصوصا، مث على سائر شرائح وفئات اجملتمع العريب عموما. فضال عن ما عرضته السنة النبوية 

من خالل ممارساته صلى هللا عليه وسلم مع اجلماعة   املطهرة من جتسيد حمكم ومضبوط وراشد ومهتد..
املسلمة يف مكة من خالل ما كان يتنزل من تعاليم القرآن املكي، مث مع الفرد واجلماعة والكيان 
واجملتمع اإلسالمي يف املدينة من خالل ما كان يتنزل من تعاليم هادية يف القرآن املدين، الذي عضدته 

ثالثية األبعاد: )السنة القولية، العملية، التقريرية(، حيث بدا جليا البعد  سنة نبوية اجتماعية راشدة
اإلشراقي والنوراين والتكويين يف عمليات التفاعل االجتماعي الشرعي، إْذ السنة التقريرية هي: جمرد 

روا مشاركة فكرية وسلوكية واجتماعية ألفراد اجلماعة، الذين اخنرطوا يف املشروع اخنراطا كليا، وصا
يسامهون يف عمليات دعم وإثراء تفاصيل املشروع اإلسالمي، الذي حظي بتوجيهات وتعديالت  

 . (1)الوحي من خالل تدخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف هتذيب وتعديل تلك السنة التقريرية 

 

اط يل كتاب ُمطوط قيد الطبع عنوانه )مكانة عامل األفكار يف اهلدي النبوي( تناولت فيه عملية االخنر  (1)
الفكري والروحي والعقلي والسلوكي جليل الصحابة بغية إثراء املشروع اإلسالمي، ودور النيب صلى هللا عليه وسلم 
يف ضبط وبلورة تلك التدخالت املختلفة لرتقيتها إىل مصاف الوحي املنعوت ابلسنة التقريرية، فهي جمرد أفكار 



م الدينية والرسالية فهذا موضوع قدمي جديد، قدمي من حيث طرحه ووجوده يف عامل املثل والقي 
اخلالدة يف القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة، وهو جديد من حيث أخذه وتناوله ومعاجلته وحتليله، 

 ومن حيث صياغته املنهجية والتنظريية والتأصيلية التقعيدية واالستنتاجية.. 

تفسري التقليدية كما يشكل إضافة معرفية ومنهجية وإبداعية وإعجازية يف رف مكتبة علوم ال 
يف املعىن –، فإن علم التفسري (3) ، وكما هو مقرر لدى أهل االختصاص (2) واحلديثة واملعاصرة 

يعين: البيان والتوضيح وإظهار املعىن املعقول، وكشف املعىن املراد من اللفظ والرسم اللغوي   -اللغوي
يف االصطالح اللغوي العريب مبؤونة أيسر وأسهل من اللفظ والرسم اللغوي نفسه، فيصري التفسري 

يف املعىن –هو: سوق البيان الذي يزيل اللبس واخلفاء القائم يف اللفظ. وهكذا فإنه يعين 
: أبنه ذلك العلم الذي يُفهم به مقصود كالم هللا من خالل كتاب هللا، واستخراج -االصطالحي

 . (4)أحكامه 

 

 .تنقيحات.. رسول هللا صلى هللا عليه وسلمواجتهادات الصحابة مع تعديالت وتوضيحات وتثقيفات و 
التفسري ابملأثور، التفسري ابملعقول، التفسري الفقهي، التفسري اللغوي والبياين، التفسري العقدي، التفسري  (2)

م(، التفسري 1977ملزيد من التوسع انظر: الذهيب، حممد حسني )ت  .احلركي والسياسي، التفسري اإلعجازي.
 م. وغريه.1980تب العلمية، بريوت، الطبعة الثانية، واملفسرون، دار الك

م(، معجم مقاييس اللغة، 1004-941هـ 395-329انظر: ابن فارس، أبو احلسني أمحد بن فارس ) (3)
م(، املفردات يف غريب القرآن، ص 1108هـ 502، واألصفهاين، أبو القاسم حسني بن حممد )ت 879ص 

، وابن منظور، حممد بن 55، ص 5م(، الكليات، ج 1094ى )ت ، والكفوي، أبو البقاء أيوب بن موس636
. نقال عن: وزانجي اندية )حية 636م(، لسان العرب، ص 1311-1232هـ 711-630مكرم بن علي )

ضمن كتاب: عيساوي، أمحد وآخرون: فؤاد  .147 م(، منهجية البحث يف علم التفسري، ص2020هـ 1441
دية وزانجي ورابح زرواطي وبلقاسم ساعي و العريب بن الشيخ ونور الدين بن عبني وعبد القادر بن حرز هللا وان 

م(، منهج البحث يف العلوم اإلسالمية، دار الكتاب احلديث، القاهرة، الطبعة 2020هـ 1441بوحلية )أحياء 
 .239..137م، حبث وزانجي اندية، منهجية البحث يف علم التفسري، ص 2016هـ 1437األوىل، 

م(، 1973-1879، وابن عاشور، حممد الطاهر  18، ص  1كشي، الربهان يف علوم القرآن، ج  انظر: الزر   (4)
م،  ج  1980هـ 1399تفسري التحرير والتنوير، الدار التونسية للطابعة والنشر والتوزيع، تونس، الطبعة األوىل، 

سني، التفسري الذهيب، حممد ح،  107، سالمة، حممد علي، منهج الفرقان يف علوم القرآن، ص 11، ص 1
م(، منهجية البحث يف علم التفسري، 2020هـ  1441نقال عن: وزانجي، اندية )حية    .15، ص  1واملفسرون، ج  

 ، مرجع سابق.ضمن كتاب: عيساوي، أمحد وآخرون، منهج البحث يف العلوم اإلسالمية، 149و  148 ص



ولكن التفسري االجتماعي الذي نعنيه ونقصده ونراتده يف اآلي احلكيم، ونرجع إليه يف 
ارتياداتنا التفسريية تلك، وحنتكم له يف سياقاتنا املعرفية والتأصيلية والتحليلية، ليس هذا السالف 

لذي الذكر، بل هو التفسري الذي ينطلق من تعريف اجملتمع املسلم من خالل اآلي احلكيم، وهو ا
الحقا: ))أبنه ذلك الكيان االجتماعي البشري التلقائي، املكو ن من  -بعد حبث وتدقيق –قررانه 

الشعور اجلمعي لألفراد ابالنتماء إىل هيئة وعقيدة وشريعة واحدة حمرتمة من اجلميع، حتركهم وتسريهم 
لصالت املختلفة، وتضبطهم، وتضمن هلم ذاتية القرار وآليات االستمرارية، وتربطهم جمموعة من ا

اليت حيددها العرف، وترسخها العادات والتقاليد والقوانني املرسومة فيما بينهم، وفق األنظمة املتبعة 
 . (5)اليت تديرها سلطة منتقاة منهم(( 

بعد أخذان مبكوانت ومبادئ علم التفسري –فالتفسري والبيان الذي نقصده من كتابنا هذا  
احلركة االجتماعية الواعية يف القرآن الكرمي، وذلك برصد مكوانت هو: البحث يف وعن  -التقليدية

الظاهرة االجتماعية فيه، والتعرف على أصول وأسس ومعامل ومكوانت النظام االجتماعي فيه، 
والتعرف والتقرب من الفرد السوي واملنحرف والضال معا، واستبصار حقيقة اجلماعة املتزنة والسوية 

وفطرهتا النقية، ورصد أسس ومكوانت وطبيعة شبكة العالقات االجتماعية واآلبقة عن منهج رهبا 
 والنفسية والسلوكية.

هو: جمرد قراءة اجتماعية، بـَْلَه تصوير ملشاهد احلياة  -ببساطة ووضوح–فهذا التفسري  
االجتماعية يف القرآن الكرمي، ومتييز صحيحها من سقيمها، ومعرفة حقيقة الظاهرة االجتماعية، 

 ادلة الفرد واجلماعة، ومعرفة أصول النظام االجتماعي يف القرآن الكرمي. ومع

 أهدافه وغاايته:   -اثنيا

فيما تلخصت خطوطه وأهدافه وغاايته الكربى وجتسدت يف عدة ُشعب معرفية وعلمية  
 ومنهجية، متثلت يف الكثري من األهداف، لعل أمهها:

تشكيل الرؤية حول علمي التفسري والتأويل لالنتقال  اهلدف العلمي واملعريف املتمثل يف إعادة – 1
 إىل ممارسة عملية الفهم االجتماعي للقرآن.

 

م(، اجملتمع اإلنساين يف القرآن، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، ودار 2000التومي، حممد )ت   (5)
 .296م، ص 1986هـ 1407التونسية للنشر، تونس، الطبعة األوىل، 



اهلدف املنهجي املتمثل يف إعادة قراءة وحتليل النص القرآين وفق املنظور االجتماعي السوي،  – 2
 بعيدا عن ظل وإكراهات الطروحات املادية القادمة من هناك.

امل الفرد السوي واجملتمع الراشد واملتزن يف القرآن الكرمي من خالل معرفة حتديد مواصفات ومع  –  3
 أصول النظام االجتماعي فيه.

االطالع على مواصفات اجملتمعات البشرية ومعاملها اهلادية والضالة، ملعرفة قوانني وسنن قيام  – 4
 احلضارات وسقوطها املادي واألديب واملعنوي والروحي.

اجتماعية إسالمية منبثقة من اآلي احلكيم )تعريف اجملتمع، خصائصه، مميزاته، تقدمي نظرية  - 5
 مقوماته وأركانه، أهدافه وغاايته، آليات سالمته وبقائه واستمراره وقدوته وراشديته..(.

وغريها من األهداف اخلاصة واملرتقبة واآلنية، كدعوة طلبة الدفعة أو من يف مصفهم   
تماعية اإلسالمية، فتبدو جلية يف صناعة سلوكهم، وصياغة رؤاهم وقناعاهتم، االستئناس ابلنظرية االج

، (6) اليت رانت عليها سجف املاضوية والتقليد وعبادة السلف، وتوليفات التسلف املتناقض املزعوم 
وحاالت االرختاء الفكري واخلواء املعريف واليباب العلمي واملنهجي.. يف ظل هيمنة وشلل وسائط 

لكرتونية الطاغية على عقول ومشاعر ووجدان وإرادات األجيال، اليت استأنسْت للكسل املوجة اإل
والسلبية والتلقي واالنبهار بعامل الصورة والضوء والربيق واأللوان.. على حساب فريضة القراءة العينية 

 الواجبة.  

جتماعية فضال عن غريها من األهداف العامة، كإجياد موطىء قدم يف عامل الدراسات اال
اهلجينة واملناوئة للطرح االجتماعي اإلسالمي الراشد. وصوال إىل بناء رأي عام وطرح فلسفي إسالمي 
نظري وواقعي قرآين قد تتبناه جهات من السلطة احلاكمة كوزارة الرتبية والتعليم العايل والتضامن 

 

م(، السلفية مرحلة زمنية مباركة ال 2013-1929ملزيد من التوسع انظر: البوطي، حممد سعيد رمضان )  (6)
م. والالمذهبية أخطر بدعة هتدد الشريعة 1998بريوت، الطبعة األوىل، مذهب إسالمي، دار الفكر املعاصر، 

م 2020حي  -1969م. وبوخلخال، عبد الوهاب )1987اإلسالمية، دار الشهاب، ابتنة، اجلزائر، دون طبعة،  
، هـ(، السلفية ومفهوم االنتساب إىل السلف، دار اليمن للنشر والتوزيع واإلعالم، قسنطينة، الطبعة األوىل1441
م(، املدرسة التقليدية السلفية الالمذهبية، 2020هـ 1441حي -1957وعيساوي، أمحد حممود ) .م2006

 م.2019هـ 1441دار سامي للطباعة والنشر، وادي سوف، الطبعة األوىل، 



ن خالهلا عرب اطالع وقراءة الوطين واألسرة ووزارة الصحة والسكان.. وهو عني الغاايت اليت نطمح م
 وإميان طلبة الدفعة مبضمون املقرر.

 أسباب اختياره:   -اثلثا

 كما رحبُت هبذا العرض املقدم إيلَّ لعدة اعتبارات أخرى: ذاتية ومعرفية، لعل أمهها:

-1928االنطالق من حكمة الداعية املصلح جمدد القرن الشيخ العالمة )عبد السالم ايسني    -  1
ومنظر مجاعة العدل واإلحسان ابململكة املغربية الشقيقة( اليت تقرر أبنه ))إذا  م مؤسس2012

أردت أن تربع يف فن فألف فيه((، وحىت تؤلف فيه فأنت حتتاج إىل أن تقرأ فيه الكثري والكثري، وتُنزل 
يخي الكثري من الكتب من رفوف املكتبات وهتضمها وتستوعبها بعد قراءهتا واالطالع عليها، ولعل ش

يل أن أتصرف يف حكمته الشهرية يف عامل الكتابة والتأليف والتنظري.. ألنقلها إىل عامل وإمامي أيذن 
التدريس والرتبية والتعليم والتكوين، ألقول: ))إذا أردت أن تربع يف فن فد رس فيه((، وستجد نفسك  

كل من كتب من قبلك فيه، قبل أن ُتدر س فيه أنك جمرب على القراءة والبحث فيه، ومن مثَّ معرفة  
 لتجلس أمام الطلبة وتستطيع الكالم والتعليم والرتبية والتكوين. 

افتقاد املكتبة العربية اإلسالمية اجلزائرية لكتاب يف التفسري االجتماعي للقرآن الكرمي، حبيث  - 2
التخصص، عدا ما إذ اقتناه الطالب الدارس يف كلية وأقسام العلوم اإلسالمية أغناه عن غريه يف هذا  

م( كتابه الشهري )اجملتمع اإلنساين يف القرآن 2000ألف أستاذان الراحل الدكتور )حممد التومي ت 
م( 1998-1913هـ  1419-1330، أو كتاب األستاذة الدكتورة )عائشة عبد الرمحن  (7)الكرمي(  

 . (8)املشهورة ببنت الشاطىء )القرآن وقضااي اإلنسان( 

 

م 1976رسالة دكتوراة دولة يف ختصص القرآن الكرمي وُسجلت جبامعة األزهر سنة  هو يف األصل (7)
شيخ األستاذ الدكتور حممد حسني الذهيب وزير الشؤون الدينية واألوقاف جبمهورية مصر العربية، وأشرف عليها ال

م، على عهد الرئيس حممد أنور السادات الذي ذهب إىل زايرة 1977الذي اغتالته مجاعة التكفري واهلجرة سنة 
فاقية )كامب ديفيد( املشؤومة م، وأمضى معهم الحقا ات22/09/1977العدو الصهيوين يف العاصمة تل أبيب يوم  

م. فاضطر أستاذان حممد التومي إىل إعادة تسجيله يف ابلكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين حتت 1979سنة 
م، بعضوية األستاذ 18/06/1984هـ املوافق  1404/رمضان/18إشراف حممد احلبيب بن اخلوجة، ونوقشت يوم  

 نيف عضوا مناقشا، واألستاذ عبد اجمليد النجار عضوا مناقشا.عبد هللا لوصيف رئيسا، وعبد احلميد امل
مثة كتاب يف التفسري االجتماعي للقرآن الكرمي للدكتور مصطفى صالح الفوال بعنوان: )التصوير  (8)

االجتماعي يف القرآن الكرمي( طبع يف ستينيات القرن العشرين، مل أمتكن من االطالع عليه، ولكن زميال يل )األستاذ 



حماولة إغناء املكتبة اجلزائرية والعربية واإلسالمية خبالصة وعصارة ما أنتجه العقل العريب  – 3
 واجلزائري املتميز يف جمال البحث الدعوي والقرآين االجتماعي.

نفسه عندما كنت طالبا بقسم الدراسات العليا جبامعة األمري  -املساق– كوين درْسُت املقياس   –4
م على يد صاحبه 1989-1987هـ 1409-1407اإلسالمية سنوات عبد القادر للعلوم 

م( يرمحه هللا، والذي انل به شهادة دكتوراه 2000ومؤسسه األول األستاذ الدكتور )حممد التومي ت  
م حتت إشراف األستاذ الدكتور )حممد احلبيب بن 1984هـ  1404الدولة من اجلامعة الزيتونية سنة  
 يف جامعة األزهر. اخلوجة(، بعد أن كان قد سجله

كوين درْسُت هذا الكتاب نفسه على يد صاحبه قراءة وشرحا وحتليال وتدبرا يف ذاك املساق   -5
املعريف املنعوت ابسم )اجملتمع اإلنساين يف القرآن( عندما كنت طالبا يف قسم الدراسات العليا جبامعة 

م، وكم كانت إلفادات  1989-1987األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية بقسنطينة سنوات 
أستاذي واستطراداته وتفصيالته وتعرجياته وتوضيحاته اجلانبية واجلريئة جدا عرب ُمتلف امليادين 
واجملاالت التارخيية والواقعية واآلنية، والسيما ما تعلق بظروف العامل العريب ومصر أثناء إعداده لرسالته 

علي  ابلنفع والتفتح والفهم والتعمق، م من فوائد عادت 1984-1977العلمية تلك سنوات 
والسيما قدراته العجيبة يف فهم الظاهرة السلفية وتعداد طرق مواجهتها، فله طرق عديدة كان يُفحم 

على  -كعادهتم يف كل عصر ومصر–هبا غالة الطلبة السلفيني الذين كانوا يشوشون من دون حياء 
 املشهد العلمي والديين الرائق يومها.

ا استفادة، والسيما وأنه يتناول موضوعا جديدا ابلنسبة  كوين  – 6 أحببت املقياس واستفدت منه أمي 
يل يومها، وهو وجه جديد من التفسري مل نعهده يف كتاب مفرد خاص به، حيث مدارس التفسري تركز 

 على قضاايها املعهودة واملعروفة لدى أهل الصناعة.

جتماعي للقرآن الكرمي إىل أبعد حدود، فهما وتدبرا كوين قد اخنرطت يف مشروع التفسري اال  – 7
وكتابة ودعوة وتوجيها.. الذي حنن أبمس احلاجة إليه يف ظل هيمنة النظرايت البشرية، وغطرسة 

 

م( درس يف قسم علم االجتماع جبامعة قسنطينة سنوات 2020حي  -1954كتور مولود أمحد سعادة الد 
، فهو أشبه مبا كتب الراحل الشهيد )سيد قطب م اطلع على الكتاب وأخربين مبضمونه بعجالة1976-1980
 م( )التصوير الفين يف القرآن(.1906-1966



الطروحات اإليديولوجية املعادية لإلسالم ولكتابه ولرسوله الكرمي يف عصر العوملة العاجِ  ابألطروحات 
 اإلحلادية والوثنية.

بيت األكيدة يف إفادة طلبة املاسرت الوافدين على هذا القسم ملتابعة دراساهتم العليا، والسيما رغ –8
وأن أغلبهم من خرجيي الدفعات السابقة املتميزة بكثرة القراءة والتكوين الرصني، ولكي ال يتفاجؤوا 

 ديدا فيما أقدمه هلم.أهنم سيجدون شيئا مهما وج  -بعون هللا–أبزمة التكوين املعريف واملنهجي، ظاان  

 إشكاليته وفرضياته:  -رابعا

ينطلق هذا البحث من إشكالية رئيسية واحدة مفادها: )هل تناول القرآن الكرمي موضوع   
املكمل اآليت: )هل تناولت السنة النبوية املطهرة موضوع  اجملتمعات اإلنسانية؟(، وعنه يتفرع التساؤل  

 اجملتمع اإلنساين؟(، و )هل رسم لنا القرآن الكرمي والسنة النبوية معامل اجملتمع اإلنساين املثايل؟(. 

وأمام هذه التساؤالت اإلشكالية الرئيسية، ومن خالل مناذج من جمتمع القصص القرآين  
  لضرورية اآلتية:نطرح التساؤالت اإلجرائية ا

 هل من قراءة تفسريية عصرية للقرآن الكرمي نكتشف من خالهلا الرؤية االجتماعية القرآنية؟ – 1

 هل تناول القرآن قضااي اإلنسان واجملتمع؟  – 2

 هل مثة قراءة للظاهرة االجتماعية يف القرآن والسنة؟ –3

 ملدين؟هل مثة بعد اجتماعي للعقيدة من خالل القرآن املكي وا – 4

 هل مثة وجود للظاهرة االجتماعية يف القصص القرآين؟ – 5

 هل مثة وجود للظاهرة السياسية يف القصص القرآين؟ – 6

ولإلجابة على هذه التساؤالت فقد تضمنت اخلطة فصوال سبعة سنتبينها الحقا، وبعد عرضنا  
 سابقة.للمنهج العلمي والبحثي املتبع، وبعد عرض تفاصيل حمتوى الدراسات ال

 املنهج:  -خامسا



وهلذا ولغريه فقد عزمت على هللا وتوكلت عليه يف تدريس هذا املساق املعريف، مبا توافر يل  
من قاعدة معرفية ومنهجية وخرباتية.. استفدهتا من أستاذي الراحل أوال، مث مما راكمته عليها من 

 كرمي لدي.قراءات وكتاابت زادت يف توضيح خط التفسري االجتماعي لآلي ال

معتمدا يف ذلك على خربيت البحثية واملعرفية واملنهجية يف هذا اجملال، وعلى توسيع جمال  
وإطار القراءة حنوه، مبا حوته رفوف املكتبة العربية واإلسالمية من مصادر ومراجع يف ُمتلف العلوم 

الله تقدمي رؤية اجتماعية ذات الصلة الوثيقة هبذا اجملال املعريف اخلصب والثري، والذي نستطيع من خ
انضجة حيال األطروحات الغربية املناهضة، وطرح مقاربة نفسية واجتماعية وأتطريية صاحلة لصناعة 
هنضة حقيقية وسوية يف ظل التيه العاملي. ألن املنهج هو: )).. الطريقة اليت يتبعها الباحث يف دراسة 

ا واستفساراهتا اليت يثريها العقل يف البحث مشكلة حبثة الكتشاف احلقيقة، ولإلجابة على فرضياهت
 .(9)والتساؤل يف تفاصيله..(( 

معتمدا على املنهج املسحي والوصفي واالستقرائي التحليلي، ألن املنهج الوصفي  
(Description Méthode ( هو: ))الطريقة اليت يعتمدها الباحثون يف احلصول على

اعي، وُمتلف العوامل اليت تؤثر يف كافة األنشطة الثقافية معلومات وافية ودقيقة تصور الواقع االجتم
 .  (10)والسياسية والعلمية وتساهم يف حتليل الظاهرة املرصودة(( 

وألنه )).. أحد األشكال اخلاصة جبمع املعلومات عن حالة األفراد وسلوكاهتم وإدراكاهتم 
ات عندما تشمل الدراسة اجملتمع الكلي، واجتاهاهتم، كما يُعترب الشكل الرئيسي واملعياري جلمع املعلوم

أو تكون العينة كبرية ومنتشرة ابلشكل الذي يصعب االتصال مبفرداهتا، مما يوفر جانبا من الوقت 
. وألن املنهج الوصفي (11)والنفقات واجلهد املبذول من خالل خطوات منهجية وموضوعية..((  

 .(12) متبادلة يقوم على رصد وتسجيل الظواهر وما بينها من عالقات 

 

ي، املكتب اجلامعي احلديث، االسكندرية، دون م(، البحث العلم2020هـ 1441شفيق، حممد )حي  (9)
 .، بتصرف86م، ص 1988طبعة، 

قندجلي، عمر، البحث العلمي واستخدام مصادر املعلومات، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عم ان،  (10)
 .، بتصرف105م، ص 1999الطبعة األوىل، 

اإلعالمية، عامل الكتب،  م(، البحث العلمي يف الدراسات2020هـ 1441عبد احلميد، حممد )حي  (11)
 .158م، ص 2004القاهرة، الطبعة األوىل، 

عبد املعطي، علي حممد و السرايقوسي حممد، أساليب البحث العلمي، مكتبة الفالح، الكويت، دون  (12)



ويستخدم املنهج الوصفي بشكل خاص يف الدراسات االجتماعية واإلنسانية، والسيما اليت 
هتتم وتعىن ابلرأي العام، ويذهب ابحثو املدارس االجتماعية إىل أن اهلدف الرئيسي من البحث العلمي 

ا، ومعرفة ال يتوقف عند وصف الظاهرة، بل يتعدى ذلك إىل تقدمي تفسريات مقنعة ومنطقية هل
األسباب الكامنة وراء حدوثها، من أجل صياغة قواعد وتعميمات قابلة للتحقيق واالختبار، لتفسري 

 .(13)كيفية عمل املتغريات يف هذه الظاهرة والظواهر املماثلة هلا  

 الدراسات السابقة:  -سادسا

حوله من  وقد تنوعت وتوزعت مصادري ومراجعي على القرآن وعلومه وتفاسريه مع ما دار 
الدراسات واألحباث القرآنية احلديثة واملعاصرة، وعلى كتب السنة وشروحها الرتاثية واحلديثة 
واملعاصرة، وعلى كتب التاريخ واحلضارة والعلوم السياسية واإلعالمية واالتصالية وعلى كتب السياسة 

اعية والنفسية مبختلف الشرعية والفقه واملقاصد وفقه النوازل، وعلى ما أنتجته املدرسة االجتم
اجتاهاهتا احلديثة واملعاصرة، وعلى علم االجتماع والتاريخ وفلسفة التاريخ واحلضارة.. وهي كثرية جدا 

 وأكرب من حُتصر يف هذه الزاوية من املقدمة.

 اخلطة:  -سابعا

 وقد قسمته إىل الفصول التالية: 

 ءة عصرية.الفصل األول: مدخل منهجي لتفسري وقراءة القرآن قرا – 1

 الفصل الثاين: القرآن وقضااي اإلنسان. – 2

 الفصل الثالث: الظاهرة االجتماعية يف القرآن والسنة.  –3

 الفصل الرابع: البعد االجتماعي للعقيدة من خالل القرآن املكي واملدين. – 4

 اخلامس: الظاهرة االجتماعية يف القصص القرآين.الفصل  – 5

 الفصل السادس: الظاهرة السياسية من القصص القرآين. – 6

 

 .، بتصرف79م، ص 1988طبعة، 
حممد نبيل نوفل ديو بولد فان فالني، مناهج البحث العلمي يف الرتبية وعلم النفس، الكويت، ترمجة:  (13)

 .، بتصرف69م، ص 1969وآخرون، مكتبة األجنلو مصرية، القاهرة، دون طبعة، 



 الفصل السابع: مناذج من جمتمع القصص القرآين. – 7

 الصعوابت والعراقيل:  -اثمنا

ة، نظرا المتدادات البحث املعرفية األفقية والعمودية، وتشعباته العلمية احمللية واآلفاقي 
ومتدداته املنهجية.. فقد واجهت بعضا من الصعوابت يف اجلمع واالستقراء والتتبع والتسجيل 
والتدوين والتحليل، السيما وأنين لست من الذين يبحرون يف الشبكات واملواقع اإللكرتونية السهلة.. 

كل ما وقف   ومع كل هذه االمتدادات والتشعبات فقد وفقين هللا سبحانه وتعاىل وأعانين فتجاوزت
يف وجهي من صعوابت وعراقيل، والسيما خلق وصفة الصرب اليت رافقتين طيلة عمليات القراءة 
والفهم والتحليل والكتابة والصياغة والتصحيح.. حىت أمتمت العمل على وجه األكمل من وجهة 

 نظري على أقل تقدير.

ل والعمل، إنه مسيع قريب جميب ويف األخري أسأل هللا العلي القدير التوفيق والسداد يف القو  
 الدعاء.

 م 14/02/2020هـ 1441/مجادى اآلخرة/20اجلمعة  -ابتنة    

 د. أمحد حممود عيساوي .أ
 

 

 

 

 الفصل األول

 مدخل منهجي لتفسري وقراءة القرآن قراءة عصرية

عرب  نتناول يف هذا الفصل املفاهيم واملصطلحات اليت تصدََّر هبا عنوان هذا الكتاب، وذلك   
 املبحث األول، فيما نتناول يف املبحث الثاين املدخل املنهجي لتفسري وقراءة القرآن قراءة عصرية.

 املبحث األول



 املفاهيم واملصطلحات

حيوي عنوان هذا البحث )الكتاب( مجلة من املفاهيم واملصطلحات وجب تعريفها استئناسا  
عليها الطابع األكادميي، وهذه املصطلحات   أبسس املنهج العلمي املتبع يف الدراسات اليت يغلب

هي: )املدخل، اجملتمع، اإلنساين، القرآن، السنة، املنهج، القراءة(، ولنحاول اآلن شرحها وتوضيحها 
 وتبيان مكانتها يف البناء الفكري للكتاب. وذلك عرب مطلبني، مها:

 املصطلحات البحثية لغة واصطالحا. -األولاملطلب  – 1

 عالقة املسلمني ابلبحث العلمي. -املطلب الثاين – 2

 املصطلحات البحثية لغة واصطالحا: -املطلب األول – 1

ال ميكننا أبية حال من األحوال أن ننطلق لدراسة أي موضوع من املوضوعات العلمية إال   
دراسة موضوع )مدخل إىل اجملتمع اإلنساين يف القرآن والسنة بتتبع خطواته املقررة، وما دمنا بصدد 

النبوية( فنحن حباجة  دقيقة ملعرفة ملا يعنيه مفهوم ومصطلح كل تلك املعاين من الناحيتني اللغوية 
واالصطالحية، ألن التعريف مهم يف توضيح املراد واملقصود من الدراسة. وقبل اخلوض يف تفاصيل 

فاهيمه ومصطلحاته ذات العالقة األساسية والوطيدة به لتتضح لنا التصورات  حبثنا نود التعريف مب
 . ((14) )الصحيحة السليمة ملا نريد معاجلته 

 

م( يف مقدمة 2020هــــــــــــــ 1440يذكر األســتاذ الدكتور الداعية الشــيخ حممد حســن هيتو )حي   ((14))
خالصــــــــة حمكمة عن أمهية ضــــــــبط احلدود واملفاهيم وبناء كتابه القيم "الوجيز يف أصــــــــول التشــــــــريع اإلســــــــالمي" 

التصـــــورات الصـــــحيحة بناءا ســـــليما يف ذهن صـــــاحبها، فيقول: )) قبل اخلوض يف الكالم على مقدمات األصـــــول  
ومباحثه، جيب علينا أن نقف على حده وتعريفه، ألنه ال ميكن لإلنســــــــــان أن خيوض يف أي علم من العلوم إال  بعد  

صــحيحا ســليما، والطريق إىل التصــور الصــحيح، هو التعريف الســليم، الذي يوضــح املراد من  أن يتصــوره تصــورا
م(، الوجيز يف التشريع اإلسالمي، مؤسسة  2018هــــــ 1440املعرف ويشرحه..(( انظر: هيتو، حممد حسن )حي 

 .25م، ص 2006هـ 1427الرسالة انشرون، دمشق، الطبعة األوىل، 
ــتاذ الدكت  ــهاديت )األســـ ــيخي الذي أخذت عنه علم  وهذه شـــ ــتاذي وشـــ ــاوي( يف أســـ ور أمحد حممود عيســـ

م عندما جاء أســـــتاذا زائرا إليها  1988أصـــــول الفقه جبامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلســـــالمية بقســـــنطينة ســـــنة 
 لتقدمي سلسلة حماضرات يف أصول الفقه لطلبة الدراسات العليا وكنت واحدا منهم.



يتعلق وما جيب التأكيد عليه أن دالالت املصطلحات تنقسم إىل قسمني رئيسني، أحدمها  
ابملشرتك اإلنساين العام، فهي مصطلحات إنسانية، واثنيهما مصطلحات ذاتية أصيلة وغري دخيلة 
على منظومة الذات الروحية والعقلية والفكرية والعلمية والثقافية واألدبية، كاملصطلحات الشرعية: 

را حموراي يف عملية بناء )اإلميان، الزكاة، الصالة، الراب..(، ومن هنا نؤكد على أن )).. للمفاهيم دو 
اهلوية، واملفاهيم انعكاس للجوهر احلضاري ألمة ما، وهي تتضمن عناصر ُمتلفة ومتنوعة ال ميكن 
رؤيتها إال  كعناصر مرتابطة تعكس تركيب الواقع وتطوره وتطور دراكه، وتؤثر يقينا يف البنية املعرفية 

مل البنيان املعريف والثقايف والفكري الذي ويف السياق الفكري.. لذلك تربز ضرورة رد املفهوم جمل
 .  ((15) )ينتمي له، وتقدير املصلحة يف تبين مفهوم معني أو رمبا رفضه(( 

فاملصطلحات كائنات حية مثلها مثل أي كائن حي، تلد وتزداد ف فراش وحماضن جمتمعها، 
لية الذاتية لألفراد وتكرب وتنمو وترتعرع وتنضج وتثمر، مث تنتشر وهتيمن على جمموع احلياة احمل

 واجملتمعات. 

وقد تعرف الضعف واملرض والرتاجع واملوت واالنقراض أيضا، وكذلك احلضور القوي أو 
الضعيف أو الغياب املؤقت أو الكلي، وذلك كله متوقف على مدى استعماهلا وتفضيلها على غريها  

ورى، اخلالفة، الفرد املسلم، أو على مدى ومستوى تركها واإلعراض عنها، كمصطلحات )الرعية، الش
 

ــتاذ الدكتور الشــــيخ ال ــامي واألســ هـ 1441)حي عالمة واألصــــويل والفقيه النظار حممد حســــن هيتو الشــ
ــام مدة  م(2020 ــريعة، عمل يف الكويت بعد خروجه من بالد الشـ ــامية يف علوم الشـ ــة الشـ ــة املدرسـ وريث خالصـ

ه  تسع عشرة سنة، وكان له الفضل الكبري يف تكوين البنية الدينية للفهم الصحيح ألهل السنة واجلماعة، وعلى يدي
ــتأجرة ابلدوالر على   خترج الكثري من العلماء، مث عمل التيار الســــــــلفي الكوييت وغريه من التيارات الســــــــلفية املســــــ
ــافعي وغريها من التهم اجلاهزة لدى هذا التيار   ــعري وعقالين وشــــــ ــويه مسعته وطرده من الكويت حبجة أنه أشــــــ تشــــــ

ه خصـومه، واسـتقر شـيخنا احملرتم حيفظه هللا يف أملانيا يعلم  املخابرايت املأجور، واملسـتعد إللصـاق التهم الباطلة يف وج
ــرعية، وهذا  ــلعه يف العلوم الشـــ ــالمية أحوج إليه من أوراب كلها لتضـــ ــلمة هناك، واألمة اإلســـ ويريب أبناء اجلالية املســـ

ذين ال يسريون  ليعلم طلبة العلم يف اجلزائر فساد منهج التيارات السلفية وحقدها على كبار وخرية وأنقى العلماء ال
 يف ركاب الظلمة.  

م(، املفاهيم مفاتيح الفهم ومرااي احلضارة، 2020هـ  1441سيف الدين عبد الفتاح إمساعيل )حي    ((15))
م(، حنو فقه لالستغراب 2020هـ  1441البنعيادي، حممد )حي  (. نقال عن:  Islamonline.netعن موقع )

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



املنافق، اإلرهاب..(، وقد تشهد عملية تزاحم مصطلحي مع الوافد املصطلحي اجلديد، فتصمد أمامه 
بقوة، أو ترتاجع وتضمحل تدرجييا، وتدخل يف مرحلة اليات أو التوأمة املصطلحية، فتصري كائنا 

حصل مع الكثري من املصطلحات الشرعية، دخيال مقبوال جماورا للمصطلح األم، وقد تصري بديال كما  
فصارت وحلت مصطلحات )الشعب( حمل )الرعية(، ومصطلح )الفرد املسلم( حمل )املواطن(، 
ومصطلح )الدميقراطية( حمل )الشورى(، ومصطلح )السلطة واحلكومة والدولة( حمل )اخلالفة(، وهكذا 

مال اليومي للحياة وللفرد املسلم بعد شأن ومصري الكثري من املصطلحات الغائبة من قاموس االستع
 موجة الذل واالنكسار والرتاجع الروحي والفكري والعقدي والديين والثقايف..

 وهي املعاين واأللفاظ والدالالت اآلتية:

 مصطلح مدخل:  -أوال 

، أي مبعىن: وجل، وصار يف داخل املكان أو ((16) ) تشري املادة اللغوية جلذر كلمة )َد، َخ، َل( 
كهف أو النفق أو الشيء أو العلم أو املراد.. كما يُطلق الدخول على األمور املعنوية واألدبية، ال

كقولنا دخل الوقت، ودخول الوقت يف عهد األصوليني، ودخول احلدود يف عهد القانونيني، ودخول 
 الفرتة واملدة الزمنية املسموحة واملقررة.. 

ملؤلفات والكتب العلمية، اليت تنتظمها هيكلة  وهو مصطلح علمي صار يُطلق على عناوين ا
العلوم واملنهجية احلديثة، حيث ينقسم أي علم من العلوم إىل ثالثة أجزاء رئيسة هي: )املدخل، 

 النظرية، التطبيق(. وحنن اآلن يف املدخل من حبوث علم فقه مناهج الدعوة.

اجملتمع، فماذا يعين لغة  وبعد أن تبينا مصطلح املدخل حري بنا أن ننتقل لتبيني مصطلح
 واصطالحا؟

 مصطلح اجملتمع:  –اثنيا 

 تعريف اجملتمع لغة:  – 1 – 2

 

هـ(، معجم قاموس احمليط، 817انظر: الفريوز آابدي، أبو طاهر جمد الدين حممد بن يعقوب )ت     ((16))
 ، بتصرف، مادة )دخل(. 375، ص 3خ، ج دار مكتبة احلياة، بريوت، دون طبعة واتري



تشري معاجم اللغة والتعريفات إىل أن مصطلح اجملتمع لغة يعين: ))ما دل على آحاٍد مقصورة  
( حبروف مفردة، خرج هبذا القيد، مثل: نفر، رهط، مجع، جمموع.. ألنه ال مفرد هلما حبروفهما..(

. وهو من فعل )َج، َم، َع(، أي: آلف بني األفراد واآلحاد يف جمموع مؤتلف. وهو يف االصطالح ((17) )
 املعريف اإلسالمي.

 اجملتمع اصطالحا: -1 – 2

االجتماعي م( اجملتمع ))أبنه ذلك الكيان 2000يُعر ف األستاذ الدكتور )حممد التومي ت 
البشري التلقائي، املكو ن من الشعور اجلمعي لألفراد ابالنتماء إىل هيئة وعقيدة وشريعة واحدة حمرتمة 
من اجلميع، حتركهم وتسريهم وتضبطهم، وتضمن هلم ذاتية القرار وآليات االستمرارية، وتربطهم  

لتقاليد والقوانني املرسومة جمموعة من الصالت املختلفة، اليت حيددها العرف، وترسخها العادات وا
 . ((18) )فيما بينهم، وفق األنظمة املتبعة اليت تديرها سلطة منتقاة منهم (( 

فاجملتمع يف املفهوم اإلسالمي، ومن املنظور القرآين هو وسط إنساين متشعب، وظاهرة معقدة 
 وانمية، ذات مكوانت أساسية، هي:

جمموعة من أفراد الناس وجدوا تلقائيا نتيجة عوامل طبيعية متفاعلة يف وسط اجتماعي، مجاعة أو    –  1
 متيز بتداخل طواهره وتشابك مقوماته.

صالت اجتماعية متنوعة، عرقية أو وطنية أو وجدانية أو فكرية أو ثقافية أو نفعية أو مصلحية،   –  2
ت عن وجود األفراد الذين أتلفت منهم تكون منسجمة أحياان ومتوترة أحياان أخرى، وكلها انبثق

 اجلماعة أو اجملموعة، وتكو ن منهم اجملتمع أو اجلمهور أو الشعب أو األمة.

نظام معني ظهر يف شكل قانون، تعاون على إبرازه دين أو عرف أو أخالق واتريخ وثقافة،  – 3
فردية كانت أم اجتماعية، وتطور وتغري  مهمته احلفاظ على الصالت، وضبط احلقوق وحتديد الواجبات  

 حىت ال ينعطب الرتكيب وال خيتل توازن اهليكل العام.

 

هـ(، كتاب التعريفات، دار الفكر للطباعة والنشر 816احلسيين اجلرجاين، علي بن حممد )ت   ((17))
 ، بتصرف، مادة )جمموع(. 143و  142م، ص 2005هـ 1426والتوزيع، بريوت، الطبعة األوىل، 

آن، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، م(، اجملتمع اإلنساين يف القر 2000التومي، حممد )ت   ((18))
 . 296م، ص 1986هـ 1407ودار التونسية للنشر، تونس، الطبعة األوىل، 



عقيدة مشرتكة تغذي الروح اجلماعية يف اجملتمع، وتقاوم االنفصالية املتمردة، هدفها أتمني حياة  – 4
 يستحقه.  األفراد، ومنح العالقات املختلفة االعتبار الالئق هبا، ومتكني النظام العام من التقدير الذي

 مصطلح اإلنساين:  –اثلثا 

 تعريف مصطلح اإلنسان لغة:  – 1 – 3

يُعرِ ف اجلرجاين يف كتاب التعريفات اإلنسان بقوله: ))هو اجلامع جلميع العوامل اإلهلية  
والكونية، الكلية واجلزئية، وهو كتاب جامع لكل الكتب اإلهلية والكونية، فمن حيث روحه وعقله: 

م الكتاب، ومن حيث قلبه: كتاب اللوح احملفوظ، ومن حيث نفسه: كتاب  كتاب عقلي مسمى أب
احملو واإلثبات، فهو الصحف املكرمة، املرفوعة املطهرة، اليت ال ميسها وال يدرك أسرارها إال  املطهرون 
 من احلجب الظلمانية، فبنسبة العقل األول إىل العامل الكبري وحقائقه بعينها نسبة الروح اإلنساين إىل

البدن وُقواه، وإن النفس الكلية قلب العامل الكبري، كما أن النفس الناطقة قلب اإلنسان، ولذلك 
 ، وقدميا قال الشاعر يف وصف وتشخيص اإلنسان:((19))يسمى العامل ابإلنسان الكبري(( 

 وتزعم أنك جرم صغري ** وفيك انطوى العامل األكرب. 

  تعريف مصطلح اإلنسان اصطالحا: – 2 – 3

اإلنسان هو ذلك  الكائن اإلنساين املتمايز الذي اختزلت فيه كل مظاهر اإلبداع الرابين  
العظيم، هذا التفرد جعل اإلنسان من أبدع وأمجل وأفضل وأحسن املخلوقات اليت تعيش على هذه 

 املعمورة يف برها وحبرها وجوها.

وأحسن صناعته على املنظر  هذا التفرد جعل من اإلنسان خاصة صنع هللا الذي أتقن وأبدع   
واملظهر اجلميل الذي هو عليه. ذكاءا وفكراا وشعوراا ووجداانا وإحساساا وإرادةا وقوةا وإبداعاا.. ومن 

 مظاهر هذا التمايز اإلبداعي العظيم يف هذا الكائن اإلنساين املظاهر التكرميية التالية:

تعاىل:}اي أيها اإلنسان ما غرك بربك   التميز والتفرد يف التكوين اجلسدي، لقوله - 1 - 2 – 3
(، كما قال 8،  7،  6)االنفطار:    الكرمي* الذي خلقك فسواك فعدلك* يف أي صورة ما شاء ركبك{

 

 ، بتصرف. 31و  30هـ(، كتاب التعريفات، ص 816احلسيين اجلرجاين، علي بن حممد )ت   ((19))



تعاىل: }..لقد خلقنا اإلنسان يف أحسن تقومي* مث رددانه أسفل سافلني*  إال  الذين آمنوا وعملوا 
 (.6، 5، 4الصاحلات{ )التني: 

ز والتفرد يف التكوين العقلي، فقد تفرد آدم عن غريه من املخلوقات ابلعقل التمي - 2 - 2 – 3
وسر املعرفة والعلم، وقد صرح املوىل تبارك وتعاىل بذلك ممتنا على بين آدم يف العديد من اآلايت  

(، كما امنت على نبيه سليمان عليه الصالة 31القرآنية فقال: }وعلم آدم األمساء كلها{ )البقرة: 
(، وامتنانه على نبييه داوود وسليمان عليهما 16م فقال: }علمنا منطق الطري{ )النمل: والسال

(، كما امنت على بين آدم  15الصالة والسالم إذ قال: }ولقد آتينا داوود وسليمان علما{ )النمل: 
لم (، وقال أيضا: }الرمحن ع5بتعليمهم ما ال يعلمون فقال: }عل م اإلنسان ما مل يعلم{ )العلق: 

(، وبني  له مناط وموضع التكرمي هذا يف قوله 2، 1القرآن* خلق اإلنسان علمه البيان{ )الرمحن: 
تعاىل: }ولقد كرمنا بين آدم ومحلناهم يف الرب والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثري ممن 

 (.. وهذا ما مل يؤته أحدا من ُملوقاته.70خلقنا تفضيال{ )اإلسراء: 

متيز وتفرد يف حرية االختيار، فقد متيز اإلنسان على سائر املخلوقات بنوعية تكوينته   -  3  -  2  –  3
وطبيعته املغايرة واملختلفة، القائمة أساسا على حرية اإلرادة واحلرية املسؤولة، ولذا فإن عامل املالئكية 

بطبيعته، ولكن عامل اإلنسانية   عامل خري  بطبيعته، وعامل اإلبليسية شرير بطبيعته، وعامل احليواانت غريزي
جمبول على تشكيلة وتكوينة هذه العوامل الثالثة، ففيه شيء من تكوينة اإلبليسية، وفيه شيء من 
تكوينة املالئكية، وفيه شيء من تكوينة احليوانية الغرائزية، ويفصل بينهما ويقرر ابلعقل املميز، 

 واملهتدي واملستنري ابلشرع والوحي اإلهلي.

أثىن املوىل تبارك وتعاىل على طبيعته تلك يف العديد من املواضع القرآنية فقال: }إان وقد  
(، ومنها قوله تعاىل: }وهديناه النجدين{ )البلد: 3هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا{ )اإلنسان: 

ينه، وقد بني  (، وبناء على هذا التمايز ابحلرية املسؤولة فقد تركت له حىت حرية اختيار عقيدته ود10
له املوىل تبارك وتعاىل ذلك يف العديد من املواضع القرآنية فقال: }ال إكراه يف الدين قد تبني الرشد 

(، وتوسع يف تلك احلرية على بقية املخلوقات األخرى، فقال هللا تعاىل: 255من الغي..{ )البقرة: 
 (. 28لكهف: }.. وقل احلق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر..{ )ا



متيز يف القدرات واإلمكاانت، ألن قدرات اإلنسان غري حمدودة إذا قيست بقدرات    -  4  -  2  –  3
املخلوقات األخرى، ولقد رزق املوىل تبارك وتعاىل اإلنسان وزوده بقدرات وطاقات وإمكاانت هائلة 

ملوىل تبارك وتعاىل دون سائر املخلوقات، بل سخر له كل شيء يف هاته احلياة الدنيا، وقد صرح ا
بذلك التسخري واخللق يف العديد من املواضع القرآنية منها قوله تعاىل: }هو الذي خلق لكم ما يف 

(، ويف قوله تعاىل: }أمل تروا أن هللا سخر لكم ما يف السموات وما يف 39األرض مجيعا{ )البقرة: 
 .((20))(  61عمركم فيها{ )هود:  (. وقوله تعاىل: }هو أنشأكم من األرض واست30األرض{ )لقمان:  

فإن اإلنسان املستخَلف غري مالك أصيل، بل هو جمرد مستخَلف عابر فقط. وليس وعليه  
من حقه التصرف إال  مبا قدره وهيأه ووجهه إليه املستخِلف. كما أنه ليس له احلق يف عصيان املالك  

ال: }أمل تر أن هللا خلـق السموات  األصلي، ويشق رضوانه ابلعصيان، وقد بني هللا تعاىل له ذلك فق
(، 20، 19واألرض ابحلق إن يشأ يذهبكم وأييت خبلق جديد* وما ذلك على هللا بعزيز{ )إبراهيم: 

 . ((21))( 17وقوله تعاىل: }أفمن  خيلق كمن ال خيلق أفال تذكرون{ )النمل: 

ا يريد هو، ألنه ال اإلنسان مأمور أن يتصرف كما يريد املستخِلف األصلي، ال كم - 5 – 2 – 3
ميلك لنفسه ضرا وال نفعا، وقد نبه املوىل تبارك وتعاىل بين آدم فقال: }اي بين آدم إما أيتينكم رسل 
منكم يقصون عليكم آاييت فمن اتقى وأصلح فال خوف عليهم والهم حيزنون* والذين كذبوا آبايتنا 

 (.35، 34اف: واستكربوا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون{ )األعر 

ولئن عصى فله انر جهنم خالدا فيها لقوله تعاىل: }ولقد ذرأان جلهنم كثريا من اجلن واإلنس  
هلم قلوب ال يفقهون هبا وهلم أعني ال يبصرون هبا وهلم آذان ال يسمعون هبا أولئك كاألنعام بل هم 

 (.178أضل أولئك هم الغافلون{ )األعراف: 

 

ر، الطبعة م(، الرسول، دار الشهاب، ابتنة، اجلزائ1987-1935للتوسع انظر: حوى، سعيد ) ((20))
 ، بتصرف.7و  6و  5م، ص 1989األوىل، 

، 81انظر: نعمان عبد الرزاق السامرائي، حنن واحلضارة والشهود، كتاب األمة، قطر، عدد  ((21))
 .7.. وسعيد حوى، الرسول، ص 51هـ، ص 1422



على اإلنسان املستخلف أن يطيع ويستجيب وخيضع ملا أمره به ربه، وأال يتعدى   - 6 – 2 – 3
احلدود املقررة واملرسومة له، وقد نبهه املوىل تبارك وتعاىل عن ذلك فقال: }تلك حدود هللا ومن يطع  

يعص هللا  هللا ورسوله يدخله جنات جتري من حتتها األهنار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم* ومن 
 (.13، 12ورسوله ويتعد حدوده يدخله انرا خالدا فيها وله عذاب مهني{ )النساء: 

وبناء عليه، فإن املستخلف عليه الطاعة، وعليه اتباع خالقه وفق سنن وقواعد وضعها له  
 . ((22))خالقه ليضمن له النجاة يف الدنيا واآلخرة 

قضاايان العقدية، ولعل منظومة الشيخ التقي،   وقد ترك لنا األقدمون ترااث علميا عظيما ملعرفة
هـ( من أفضل ما قيل يف تعريف اإلنسان، 660والعامل الفذ، سلطان العلماء )العز بن عبد السالم ت  

 نسوق أطرافا منها قوله:  

 فشـــخصك لــوح بـــــه أســـطر .   إذا كنت تقــــرأ علــم احلــروف    

 لكل الــوجـــــــود ملــن يبصـــــر .   ــــــــــوذج  ومتـثـــــــال ذلك أمنـــــ   

 لـــذي اجلهـل كـــال وال تظهـــــر .   حــــروف معانيك ال تنجـلـــــي    

 فمعـروفهـــا عنــده مـنـكـــــــــر .   ومـن يـــك غِـــرًّا بأســـــــرارها   

 األكبـــر . ففيــك انـطــوى العـالـم    إذا كان جسمك جسما صغريا   

 هبـا يـــوزن الكــون بــل أكثــــــر .   فــــال ذرةٌ منــك إالّ غـــــــــدت   

 يـنابيـع أســــرارها أبـحــــــــــر .   وال قطـــــــــــرة منـك إالّ وفــــي   

 

م(، الرسول، دار الشهاب، ابتنة، اجلزائر، الطبعة 1987-1935انظر: حوى، سعيد )للتوسع  ((22))
 ، بتصرف.7و  6و  5م، ص 1989األوىل، 



 إليـك فــــذاك هـــــو األصغـــــر .   وكـــــــل الـوجــــــود إذا قســـته   

 يـــــزول وأنـت بــــــه جـوهـــــــر .   ا فيـه مـن عَــرَضٍ حــاضِــرٍ ومــــ   

 .((23) )ومــــــا فــي وجـــودك ال حيصـــر    فــأنت الــوجــود وكــل الــوجــود   

 مصطلح القرآن لغة واصطالحا: –رابعا 

 مصطلح القرآن لغة:  – 1 – 4

القرآن لغة: مصدر، كقولنا: غفران و رجحان وكفران.. قال تعاىل: )إن علينا مجعه وقرآنه،  
. إال  أن هذا املصدر قد اختص ابلكتاب املنزل على ( (24))( 17فإذا قرأانه فاتبع قرآنه( )القيامة: 

 . ((25))نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم، فصار علما له، واشتهر به 

ه، فيقال: )قرأت املاء يف احلوض(، أي: مجعته وألفته وقريته. فهو وهو من ضم الشيء لبعض 
يُطلق على احلروف والكلمات واملعاين واآلايت اجملموعة يف ذلك الكتاب املنزل على نبينا حممد صلى 

 .((26) )هللا عليه وسلم 

 مصطلح قرآن اصطالحا:  – 2 – 4

 

م(، ركائز اإلميان بني العقل والقلب، دار 1996-1917ملزيد من التوسع انظر: الغزايل، حممد )  ((23))
م(، كربى 2013-1929د سعيد رمضان ). والبوطي، حمم166م، ص  1988الشهاب، اجلزائر، الطبعة األوىل،  

    ..241هـ، ص 1409اليقينيات، دار الفكر، دمشق، الطبعة اخلامسة، 
م(، الوجيز يف أصول التشريع اإلسالمي، 2020هـ 1441انظر: هيتو، حممد حسن )حي   ((24))

 .99م، ص 2006هـ 1427مؤسسة انشرون، بريوت، الطبعة األوىل، 
 .99الوجيز يف أصول التشريع اإلسالمي، ص انظر: هيتو، حممد حسن،   ((25))
اجلزائري، حممد بن عبد الكرمي، توجيهات القرآن العظيم، مطبعة املعايل للطباعة والنشر  انظر: ((26))

 .11و  10م، ص 2013هـ 1434والتوزيع، اجلزائر، الطبعة األوىل، 



القرآن بقوله: )) هو  م( 2020هـ 1441يعرف األستاذ الدكتور )حممد حسن هيتو حي 
اللفظ العريب املنزل على حممد صلى هللا عليه وسلم، املنقول إلينا ابلتواتر، املُتحدى أبقصر سورة من 

 .((27) )سوره املعجزة(( 

كما يُعرِ ف اجلرجاين يف كتاب التعريفات القرآن بقوله: ))هو املنزل على الرسول املكتوب يف  
، وبضيف قائال يف إعطاء تعريف آخر للقرآن ((28))املصاحف املنقول عنه نقال متواترا بال شبهة.(( 

 . ((29))بقوله: ))والقرآن عند أهل احلق، هو العلم اللدين اإلمجايل اجلامع للحقائق كلها(( 

وذهب بعضهم إىل أن له أكثر من مخسني امسا، فهو: الكتاب، والوحي، الفرقان، البيان،  
 .  ((30) )اهلدى، املصحف.. واشتهر بلفظني مها: )القرآن( و )الكتاب( 

غري أن أشهر تعريف له هو: ))هو اللفظ العريب، املنزل على حممد صلى هللا عليه وسلم  
ته، املكتوب يف املصاحف، املبدوء بسورة الفاحتة، واملختوم بسورة  للتدبر والتذكر، واملتعبد بتالو 
 . ((31))الناس، واملنقول إلينا ابلتواتر(( 

 مصطلح السنة لغة واصطالحا: –خامسا 

 تعريف السنة لغة:  – 1 – 5

تشري معاجم اللغة إىل أن عبارة )سنة( تعين: الطريقة، قال هللا تعاىل: )قد خلت من قبلكم 
 .( (32))( 137 األرض فانظروا كيف كان عاقبة املكذبني( )آل عمران: سنن فسريوا يف

 

 .99هيتو، حممد حسن، الوجيز يف أصول التشريع اإلسالمي، ص   ((27))
هـ(، كتاب التعريفات، دار الفكر للطباعة والنشر 816حلسيين اجلرجاين، علي بن حممد )ت  ا  ((28))

 ، بتصرف. 123م، ص 2005هـ 1426والتوزيع، بريوت، الطبعة األوىل، 
 .123اجلرجاين، كتاب التعريفات، ص  ((29))
 صرف.، بت16.. 14انظر: اجلزائري، حممد بن عبد الكرمي، توجيهات القرآن العظيم، ص  ((30))
 ، بتصرف.16اجلزائري، حممد بن عبد الكرمي، توجيهات القرآن العظيم، ص  ((31))
 .263انظر: هيتو، حممد حسن، الوجيز يف أصول التشريع اإلسالمي، ص   ((32))



كما ُتطلق على عبارة السرية، الطريقة احملمودة أو املذمومة، ومنها قوله عليه الصالة والسالم: 
))من سن يف اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل هبا إىل يوم القيامة، ومن سن يف اإلسالم 

 .((34) ).((33))وزرها ووزر من عمل هبا إىل يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيئا((  سنة سيئة فعليه  

يقول اجلرجاين يف كتابه التعريفات عن السنة: ))السنة يف اللغة: الطريقة املتبعة، مرضية كانت 
 .  ((35))أو غري مرضية، وهي العادة..(( 

 تعريف السنة اصطالحا:  – 2 – 5

م( السنة بقوله: )) هي ما 2020هـ 1441يعرف األستاذ الدكتور )حممد حسن هيتو حي 
صدر عن النيب صلى هللا عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير.. بغض النظر على وصوهلا إلينا بطريق 
 التواتر أو اآلحاد.. وهي املصدر الثاين من مصادر التشريع اإلسالمي بعد القرآن الكرمي ابإلمجاع،

وجاحد العمل هبا كافر إبمجاع األمة أبضا، ألنه جاحد ألمر هللا ومعرض عنه. لقوله تعاىل: )ومن يطع 
 .((36) )(..(( 80الرسول فقد أطاع هللا( )النساء: 

كما يُعرفها اصطالحا فيقول: ))..السنة يف الشريعة: هي الطريقة املسلوكة يف الدين من خري 
يب صلى هللا عليه وسلم عليها، مع الرتك أحياان، فإن كانت افرتاض وجوب. فالسنة: ما واظب الن

املواظبة املذكورة على سبيل العادة فسنن اهلدى، وإن كانت على سبيل العادة فسنن الزوائد. فسنة 
اهلدى ما يكون إقامتها تكميال للدين، وهي اليت تتعلق برتكها كراهة إساءة. وسنة الزوائد، هي: اليت 

امتها حسنة، وال يتعلق برتكها كراهة وال إساءة، كسري النيب يف قيامه وقعوده أخذها هدى، أي: إق 
ولباسه وأكله. وهي مشرتك بني ما صدر عن النيب صلى هللا عليه سومل من قول، أو فعل، أو تقرير، 

 .((37) )  وبني ما واظب النيب صلى هللا عليه وسلم عليه بال وجوب((

 القراءة لغة واصطالحا: –سادسا 

 

. وأخرجه الرتمذي يف سننه 1017أخرجه مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة رضي هللا عنه برقم   ((33))
 .2675اجلامعة عن جرير بن عبد هللا البجلي رضي هللا عنه برقم 

 .263انظر: هيتو، حممد حسن، الوجيز يف أصول التشريع اإلسالمي، ص   ((34))
 ، بتصرف.88اجلرجاين، كتاب التعريفات، ص  ((35))
 ، بتصرف.264و 263ظر: هيتو، حممد حسن، الوجيز يف أصول التشريع اإلسالمي، ص ان  ((36))
 ، بتصرف.88اجلرجاين، كتاب التعريفات، ص  ((37))



 القراءة لغة:  – 1 – 6

( كـ )عثمان( فهو: )قاِرىٌء(، ونقول:   (38)تشري مادة )َق. َر. َأ(   )ِ قَراَءةا( كـ )ِكَتابَةا(، و )قـُْرآانا
)قرأت الكتابة قراءة وقرآان(. و )قـََرَأ الشيء(: مجعه وضمه، و )قـََرْأُت الشيء(: أي تلوته وتلفظت 

 به. 

) قـََرَأٌة( كـ )َكتَـَبٍة( يف كاتب، و ُ)قرَّاُء( كُعذال يف عاذل ومها مجعان مكسران، و )قارِئنَي( و 
مجع مذكر سامل، ويقال: )قرأُت الكتابَة قراءةا وقرآانَ(، ومنهُ مسي القرآن قرآانا جلمعه بني الكتابة 

 والقراءة. 

م( يف تفسريه لقوله 923هـ ت 311-241قال )أبو إسحاق الزجاج، إبراهيم لن حممد 
 . (39)تعاىل: )إن علينا مجعه وقرآنه(، أي: مجعه وقراءته، )فإذا قرأانه فاتبع قرآنه(، أي: أي قراءته 

 القراءة اصطالحا: – 2 – 6

ومن خالل هذه املقاربة اللغوية نتبني أن القراءة فعل خاص يقوم به اإلنسان القادر على فك 
واُلَمدَّرُب واُلمعوَُّد على هذا الفعل احلضاري املميز ابإلنسان وحده،   الرموز الكتابية وغريها، واملؤهل

وهو الفعل الذي ال يستطيع أن يقوم به إال  اإلنسان وحده دون سائر املخلوقات واملوجودات املسخرة  
ن له، عدا عاملي اجلن واملالئكة الذين ثبت هلم القراءة واالستماع والفهم ابلقرآن الكرمي يف سورة اجل

وغريها.. ألن هللا سبحانه وتعاىل اصطفاه وكرمه على سائر املخلوقات بنعمة العقل والتفكري، ومن 
نعم العقل القراءة والكتابة والرتميز، لقوله تعاىل: )ولقد كرمنا بين آدم ومحلناهم يف الرب والبحر 

 . (40) (70ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثري ممن خلقنا تفضيال( )اإلسراء: 

 

، اتج العروس من جواهر القاموس، دار  هــــــــــــ(1205احلسـيين الزبيدي، حممد املرتضـى )ت  انظر:   (38)
، بتصـرف. ومل يتعرض له اجلرجاين يف  103و  102و  101، ص 1مكتبة احلياة، بريوت، دون طبعة واتريخ، ج 

 التعريفات يف ابب قرأ.
   ، بتصرف.103و  102و  101، ص 1انظر: املرتضى الزبيدي، اتج العروس، ج  (39)
ــ " قراءة "   (40) أللهم إال  القرآن الكرمي املنزل على الرســـــول  مل ُيشـــــر اجلرجاين يف التعريفات ملدلول الــــــــــــــ

ــاحف املنقول عـنه نقال متواترا بال شـــــــــــبهـة ، وهو عـند أهـل احلق العلم اللـدين اإلمجـايل اجلـامع   املكتوب يف املصـــــــــ



 مصطلح املنهج:  -سابعا 

 تعريف مصطلح املنهج لغة:  -1 – 7

َ . َج(  يف معجم "اتج العروس من جواهر القاموس" إىل املعاين   (41)تشري مادة ) َن . هـ
اعتمد (، ويقال: )هَنَج زيد الطريق(، أي: سلكه وأخذه واملرتادفات التالية: )َ سَلَك ، َأَخَذ ،َ ساَر ، 

واعتمده وسار وشرع فيه، و يقال: )استنهج زيد الطريق(، أي: )صار لهَ هْنجاا وطريقا واضحا وبي نا 
َهاُج( كاِلمْصباِح، هو: )الطريق الواضح والبني   وظاهرا(، و )الَنْهُج( هو: الطريق الواضح، و )اِلمنـْ

: )وأنزلنا إليك الكتاب ابحلق مصدقا ملا بني يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وله تعاىلواملعلوم(، ويف ق 
 فاحكم بينهم مبا أنزل هللا وال تتبع أهواءهم عما جاءك من احلق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا(

وله . ويف هذا الصدد يوضح الصحايب اجلليل عبد هللا بن عباس  رضي هللا عنه معىن: ق (48)املائدة:  
أي: )لكل منكم تعاىل: )شرعة ومنهاجا(، أي: سبيال وسنة. فاملنهاج: هو السبيل والطريق الواضح. 

 جعلنا له الطريق البني  الواضح(.

وقد ورد مصطلح املنهج يف السنة النبوية املطهرة يف قوله عليه الصالة والسالم: ))تكون 
ذا شاء أن يرفعها، مث تكون خالفة على منهاج النبوة فيكم ما شاء هللا أن تكون، مث يرفعها هللا إ

، أي ينهج اخللفاء الراشدون رضوان هللا عليهم أمجعني من بعد رسول هللا صلى هللا عليه (42)النبوة((
  وسلم منهجه ويسريون على سنته.

ومن خالل هذه املقاربة اللغوية نتبني أن املنهج هو السبيل والطريق الواضح واملوصل هلدف 
ج من داللته اللفظية الشيئية املادية ليدل على األمور املعنوية والعقلية والروحية والوجدانية ما، وخير 

أيضا، ويُقصد به هنا اخلطط، أو املبادىء، أو املشاريع، والرؤى والتوجهات ذات البعد العقدي أو 

 

للحقائق كلها. انظر : علي بن حممد بن علي .. اجلرجاين ، كتاب التعريفات ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  
 ، ابب القاف .  123م ، ص 2005هـ 1426، الطبعة األوىل ،  ، بريوت
هـــــــــــــ(، اتج العروس من جواهر القاموس، دار مكتبة 1205احلســيين الزبيدي، حممد املرتضــى )ت  (41)

 .، بتصرف109ص  ،2احلياة، بريوت، دون طبعة واتريخ، ج 
  .17939مسند أمحد، أول مسند الكوفيني، حديث النعمان بن بشري، حديث رقم   (42)



عي .. يف الفلسفي أو الفكري أو اإلصالحي أو التنظيمي أو السياسي أو االقتصادي أو االجتما
 . (43)  سائر جماالت احلياة

 املنهج اصطالحا:   -2 – 7

 واملنهج من الناحية االصطالحية هو:  

الطريقة اليت يتبعها العقل اإلنســـاين يف دراســـته ملوضـــوع ما، من أجل التوصـــل إىل قانون عام، أو 
ولـة، أو مـذهـب جـامع، أو فن يف ترتيـب األفكـار ترتيبـا دقيقـا، حبيـث يؤدي إىل كشـــــــــــف حقيقـة جمه

  .(44)الربهنة على صحة حقيقة معلومة 

رَعِة، أو العقيدة، أو اإليديولوجية،   كما يُطلق مصــطلح "املنهج" على: الدين، أو الِنحلِة أو الشــِ
أو على املشــروع الســياســي أو الفكري أو الرتبوي أو اإلصــالحي.. ممن يســتهوي الســاســة واملفكرين  

 والفالسفة..

نســـــجمة ومقننة اجتماعيا أو دينيا أو تنظيميا من القيم واملبادىء فاملنهج مجلة أو جمموعة م
والضـــــــــوابط واآلليات واألهداف والوســـــــــائل اليت ميكن من خالهلا الوصـــــــــول إىل النتائج املســـــــــطرة 

 واملرجوة. 

لغاية من اسـتعمالنا له، من أجل الوصـول يرى عبد الناصـر جنديل  املنهج أبنه هو: ))وسـيلة 
إىل احلقيقة العلمية ســـــواء كانت جمهولة أو معلومة، ويرتبط اختيار املنهج املتبع  ابلدراســـــة بناء على  

 .(45)اإلشكالية اليت يتم حتديدها(( 

 

مل ُيشر اجلرجاين يف كتاب التعريفات ملصطلح املنهج، انظر:  علي بن حممد بن علي.. اجلرجاين )ت   (43)
 م. 2005هـ 1426هـ(، كتاب التعريفات، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، الطبعة األوىل، 826

ــة العربية، القاهرة، (44) ــفة، دار النهضـ م، ص  1964الطبعة الرابعة،  انظر: توفيق الطويل، أســـس الفلسـ
ــة الوطنية للكتاب، اجلزائر،  141 ــســـــــ ، نقال عن: تركي رابح، مناهج البحث يف علوم الرتبية وعلم النفس، املؤســـــــ

 .15م، ص 1984الطبعة األوىل، 
 م(، منهجية البحث العلمي يف العلوم االجتماعية، اجلزائر، 2020هـ  1441جنديل، عبد الناصر )حي     (45)

 . 14، ص 0200،  2ديوان املطبوعات اجلامعية، ط



الطريقـة أو األســـــــــــلوب اـلذي ينتهجـه العـامل يف هو: )) "أبـنه méthodeويعرف "املنهج 
 .  (46)حبثه أو دراسة مشكلته والوصول إىل حلول هلا أو إىل بعض النتائج..((

وأبنـه هو: ))ذلـك التنظيم الفكري املتـداخـل يف الـدراســــــــــــة العلميـة، و مبعىن أبســـــــــــط هو 
 .(47)اخلطوات الفكرية اليت يسلكها الباحث حلل مشكلة معينة(( 

).. الطريقة اليت يتبعها الباحث يف دراسة مشكلة حبثة الكتشاف احلقيقة، واملنهج هو: )
 .(48)ولإلجابة على فرضياهتا واستفساراهتا اليت يثريها العقل يف البحث والتساؤل يف تفاصيله..(( 

وجتدر اإلشارة هنا إىل أن تطبيق املناهج للبحث يهدف وابستمرار إىل توسيع آفاق املعرفة 
لف اجملاالت االهتمام من قبل الباحثني يف العامل ومن وقت آلخر وذلك ألسباب  العلمية حول ُمت

أمهها تطور احلياة اإلنسانية لبين البشر يف النواحي االقتصادية واالجتماعية والسياسية و التكنولوجية 
 .  (49)و غريه 

ات فهو إذن ذلك الطريق السوي واملستقيم الذي يسري فيه العقل سريا مقصودا وفق خطو 
معينة وقواعد عامة ومعلومة وحمددة سلفا، يعتمدها الباحث يف تنظيم ما لديه من أفكار أو معلومات  

 أو رؤى أو وجهات نظر أو تصورات.. من أجل الوصول إىل النتيجة املطلوبة.
وانطالقا من هذا التعريف للمنهج على أنه الطريق السوي املؤدي ملعرفة احلقيقة، ميكننا 

دعاة حمتاجون ملعرفة حقيقة وبنية ومكوانت املناهج من جهة، كما أهنم معنيون ابالستفادة القول أبن ال
من تلك املناهج أثناء اضطالعهم ابلعمل الدعوي املعقد واملتشابك من جهة اثنية. ونتساءل هنا عن 

 عالقة املسلمني بعامل املناهج؟ ومدى معرفتهم به؟ ومىت بدأوا استخدامه؟  
 عالقة املسلمني بعلم املناهج:  -ثاين املطلب ال – 2

 

عبد الرمحان العيسوي، عبد الفتاح حممد العيسوي، مناهج البحث العلمي يف الفكر اإلسالمي و الفكر    (46)
 . 13، ص 1997احلديث، دار الراتب اجلامعية، بريوت، 

 .13، ص 1988أمحد حافظ جنم وآخرون، دليل الباحث، دار املريخ، الرايض،   (47)
م(، البحث العلمي، املكتب اجلامعي احلديث، االسكندرية، دون 2020هـ 1441شفيق، حممد )حي  (48)

 .، بتصرف86م، ص 1988طبعة، 
انظر: حممد عبيدات وآخرون، منهجية البحث العلمي: القواعد و املراحل والتطبيقات، دار وائل   (49)

 .35، ص 1999للطباعة والنشر، عمان األردن، 



تعاين أمة اإلسالم اليوم من مشكلة التخلف والفساد والسكون والكمون احلضاري، كما 
تتحرج بشدة من معضلة اللحاق ابلركب العاملي املتفوق، الذي انطلق يُبدع ُويوقع ويكدس يف عامل 

يري والنهضة احلقيقية، وروح القوة األشياء واملوجودات واملتاع واألشخاص.. ذاهال عن روح التغ
والتجديد السوية املطلوبة منه روحيا وعقليا وحضاراي، لضمان مستقبل مهتٍد وراشد لإلنسانية مجعاء.. 
وقد استطاع العقل املادي التكديسي خالل القرون االستعمارية الثالثة املاضية من هيمنته الطاغية 

املية، بناء منظومة مدنية وحضارية شيئية تعتمد التكديس على جمموع الطاقات واملوارد البشرية الع
والتفوق يف تلك العوامل فقط، ُمفضيا مع مطلع القرن الواحد والعشرين على تقرير واعتماد معايريه 
املادية والشيئية يف توجيه وحكم سائر شؤون اجملتمعات اإلنسانية، حبيث صار من العسري على العقل 

ن أن يتلمس الطريق الصحيح للتغيري الراشد مبعزل عن اهلدي الرابين والنبوي املسلم والوجدان املؤم
ممثال يف )الكتاب والسنة(، وفهوم وعمل جيل الصحابة رضي هللا عنهم، وخيار ممارسات وتطبيقات  

 وسبيل جيل التابعني واتبعيهم إبحسان إىل يوم الناس هذا.

الدينية والرسالية اليت يواجهها العامل اإلسالمي   وانطالقا من هذه املعضلة األخالقية واملسؤولية
من جهة، ومن حالة التيه والضياع والَعَمِه اليت آل إليها العقل املادي التكديسي املهيمن من جهة 
اثنية، صار من الالزم واحلتم على العقل املسلم االستئناس واإلصغاء إلشعاعات التفكري السوي، 

آن الكرمي، اليت حوت قواعد وقوانني التوجيه الصحيح والسليم جملموع النابع من روح ومعاين آي القر 
 اإلنسانية يف سائر شؤون حياهتا الرشيدة آنيا ومستقبليا.

ولكي ينطلق العقل املسلم من إسار االرهتان هليمنة الراهن املتغطرس عليه أن يرتسم سبيل 
ديعة يف اآلي الكرمي، وحدثنا عنهم وهم احليارى املهتدين، الذين رسم هللا لنا صورهتم اجلميلة الب

يبحثون عن اكتشاف أم احلقائق، وهي معرفة هللا سبحانه وتعاىل، يف زمن مل تكن مثتها مؤلفات وال 
كتب وال مكتبات وال مفكرين وال أنبياء.. فجالوا بعقوهلم وبصائرهم وأرواحهم يف الكون حبثا عن 

تعاىل، وعلى رأسهم األمنوذج اإلبراهيمي )نسبة إىل نيب هللا  احلقيقية الكربى، وهي معرفة هللا سبحانه و 
إبراهيم عليه الصالة والسالم( احلاضر بقوة يف اآلي احلكيم. وهذا هو السبيل الوحيد الذي ينأى 
ابلعقل املسلم عن الضالل واالحنراف، ألنه ابلتفكري والفهم السديد ملعاين القرآن لن يبعد العقل 

يق اهلداية وهو يتلمس روح النص القرآين للدخول يف عني اإلجابة عن سؤال املسلم الراشد عن طر 



ابتباعنا لليهود  -وافتقدها الغرب التائه قبلنا–التغيري والنهضة احلضارية املنشودة، اليت افتقدانها 
ي والنصارى والوثنيني الذين هناان هللا سبحانه وتعاىل عن عدم اتباعهم يف العديد من املواضع من اآل

 احلكيم.. 

 األمنوذج اإلبراهيمي: -الفرع األول - 1
ولنا أن ُنَشر َِح األمنوذج اإلبراهيمي السوي عل نا نستنبط منه سبل وكيفيات وصيغ السؤال 

األمة الصحيح عن منهج التغيري القومي والسوي، الذي مارسه ابلبحث عن ربه ومعبوده احلقيقي. ألن  
ى علم املناهج والسيما التجريبية منها، فقد حوى القرآن الكرمي املسلمة أسبق األمم يف التعرف عل

الكثري من التحليالت املنهجية البحتة، ولعل يف رحلة سيدان إبراهيم عليه الصالة والسالم يف البحث 
عن إهله احلقيقي ما جيعلنا نتوسم كيفية تطبيقه للمنهج التجرييب بكامل جزئياته، بدءا من مالحظة 

علمية واملنهجية والبحثية املقصودة وليست العرضية والسطحية العابرة، مث مرحلة فرض املالحظات ال
الفرضيات، وطرح التساؤالت عن الفرضيات وتقدمي االختبارات اجلزئية واالبتدائية عليها، وعرض 
اإلشكاالت فتتبع اجلزئيات ابالستقراء والتجريب والربهنة املنطقية الواعية، مث جتميع اإلجاابت  
واخلالصات اجلزئية الصحيحة واخلاطئة، وفرزها واستبعاد الفاسدة منها، للوصول إىل النتيجة النهائية، 

 كقانون جامع ضابط للمسألة. 

وقد أخذ الغرب عن املسلمني أجبدايت املنهج التجرييب، وها هو نص قرآين كاشف حلقيقة 
ِلَك نُِري ِإبـَْراِهيَم َمَلُكوَت السََّماَواِت َواأْلَْرِض ] السبق يف تناول املسألة وقد جاء يف قوله تعاىل: وََكذََٰ

َذا َريبِ   ۖ  فـََلمَّا َجنَّ َعَلْيِه اللَّْيُل رََأىَٰ َكوَْكباا  )75َولَِيُكوَن ِمَن اْلُموِقِننَي ) ا َأَفَل قَاَل اَل فـََلمَّ  ۖ  قَاَل هََٰ
َذا َريبِ   )76 (ُأِحبُّ اآْلِفِلنيَ  ْ يـَْهِدين َريبِ  أَلَُكوَننَّ  فـََلمَّا ۖ  فـََلمَّا رََأى اْلَقَمَر اَبزِغاا قَاَل هََٰ َأَفَل قَاَل لَِئن ملَّ

َذا َأْكرَبُ  فَـَلمَّا رََأى الشَّمْ  )77 (ِمَن اْلَقْوِم الضَّالِ نيَ  َذا َريبِ  هََٰ فـََلمَّا َأفـََلْت قَاَل اَي قـَْوِم   ۖ  َس اَبزَِغةا قَاَل هََٰ
َوَما َأاَن ِمَن  ۖ  ِإين ِ َوجَّْهُت َوْجِهَي ِللَِّذي َفَطَر السََّماَواِت َواأْلَْرَض َحِنيفاا  )78 (ِإين ِ بَِريٌء ممِ َّا ُتْشرُِكونَ 

 [. )79(اْلُمْشرِِكنيَ 
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مؤشرات ومكوانت   -بتوفيق من هللا-واحمللل ملا قام به سيدان إبراهيم عليه الصالة والسالم   
وعناصر املنهج التجرييب حبذافريه وخبطواته اخلمس الدقيقة، عرب مساحة زمنية كافية الستخراج 

 القاعدة الكلية، ومتثلت يف:

ِلَك نُِري ِإبـَْراِهيَم َمَلُكوَت  ]اخلطوة األوىل يف املشاهدات والرؤى ووضع املالحظات  - 1 وََكذََٰ
  [. )75السََّماَواِت َواأْلَْرِض َولَِيُكوَن ِمَن اْلُموِقِننَي )

َذا َريبِ   ۖ  فـََلمَّا َجنَّ َعَلْيِه اللَّْيُل رََأىَٰ َكوَْكباا  ] مث بدأ يفرض الفرضيات  - 2 فـََلمَّا َأَفَل قَاَل  ۖ  قَاَل هََٰ
 [.  )76 (اَل ُأِحبُّ اآْلِفِلنيَ 

فـََلمَّا رََأى اْلَقَمَر اَبزِغاا مث قام بعملية اإلجاابت التقريبية على الفروض واملالحظات املطروحة ] - 3
َذا َريبِ    [. )77(ِدين َريبِ  أَلَُكوَننَّ ِمَن اْلَقْوِم الضَّالِ نيَ فـََلمَّا َأَفَل قَاَل لَِئن ملَّْ يـَهْ  ۖ  قَاَل هََٰ

مث قام بعملية االستقراء عرب جتميع املالحظات على ضوابط اجلزئيات ]فـََلمَّا َجنَّ َعَلْيِه اللَّْيُل  - 4
َذا َريبِ  [، ]فـََلمَّا رََأى اْلَقَمَر اَبزِغاا[، ]فـََلمَّا رََأى الشَّْمَس اَبزَِغةا فـََلمَّا رََأى الشَّْمَس قَ   ۖ  رََأىَٰ َكوَْكباا   اَل هََٰ

 اَبزَِغةا[.  

ِإين ِ َوجَّْهُت َوْجِهَي ِللَِّذي مث خرج ابلنتيجة النهائية، املمثلة يف قاعدة التوحيد الكربى واملطلقة ] - 5
 [.  )79(َوَما َأاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ  ۖ  َفَطَر السََّماَواِت َواأْلَْرَض َحِنيفاا 

وسؤال التغيري احلقيقي ينطلق من التأكد من حقيقة وكنه املعبود الصحيح، فإذا عرفه الواحد  
منا انطلق للبحث عن حتقيق وجوده الرشيد والرسايل الذي ُوجد من أجله يف هذه احلياة. ولسيدان  

أخربان املوىل إبراهيم عليه الصالة والسالم الكثري من املواقف البحثية الصائبة يف حتري احلقيقة، كما 
( عن نبيه إبراهيم عليه الصالة والسالم يف حواره مع قومه 72..51تبارك وتعاىل يف سورة األنبياء )

بعد أن حطم أصنامهم، وبكَّتَـُهم ابحلوار املثمر والنافع، وابلتساؤالت العلمية واملنطقية واملنهجية 
يضركم أٍف لكم وملا تعبدون من دون هللا  املقنعة )قال أفتعبدون من دون هللا ما ال ينفعكم شيئا وال

 (. 66أفال تعقلون( )األنبياء: 
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ولذلك فقد صنف القرآن الكرمي األمنوذج اإلبراهيمي يف املرتبة األوىل يف البحث عن 
احلقيقية، ويف كيفيات طرح التساؤالت العلمية واملنهجية واملنطقية للبحث عن املعرفة واحلقيقة. 

هيمية هي القدوة الواجب اقتفاء أثرها، فقال: )وجعلناهم أئمة يهدون أبمران وجعل املدرسة اإلبرا
 (.         72وأوحينا إليهم فعل اخلريات وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين( )األنبياء: 

وقياسا على املنهج اإلبراهيمي القرآين السديد فعندما أسأل نفسي سؤاال وأبدأه بصيغة  
يعين ذلك أين أقوم بعملية التساؤل العلمي واملنهجي البحثي املُفضي للبحث عن احلقيقة، )كيف؟(،  

وأين مارست حيثيات وجمرايت الفعل العلمي الواعي الكبري يف حيايت، وهو الذي مييزين عن سائر 
صالة املخلوقات واملوجودات، وهو السؤال املركزي الذي انطلق منه وبه وإليه سيدان إبراهيم عليه ال

والسالم سائال ربه يف أعقد وأشكل وأغمض مسألة من مسائل احلياة، وهي اإلحياء واإلماتة، حمتارا 
يف كنهها الغامض، وابحثا عن التفسري احلقيقي هلا، وذلك عندما أخربان املوىل تبارك وتعاىل عن نبيه 

 قائٍم إىل اليوم، قائال إبراهيم عليه الصالة والسالم وهو يسأله يف أحرج وأغمض حياض علمي ومعريف
له: ))وإذ قال إبراهيم ريب أرين كيف حتيي املوتى قال أومل تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قليب قال فخذ 
أربعة من الطري فصرهن إليك مث اجعل على كل جبل منهن جزءاا مث ادعهن أيتينك سعيا واعلم أن 

 (. 259هللا عزيز حكيم(( )البقرة:

شكالية البحثية الكبرية يف السياق القرآين من قبل سيدان إبراهيم عليه وقد سبق طرح هذه اإل
الصالة والسالم مسألتان، األوىل: تناولت بعض املفاهيم املنطقية الالزمة للعقل الواعي الفعال 
والشجاع والصادق واجلريء، كاحِلجاج واملغالطة والبيان والتبكيت، يف قوله تعاىل: ))أمل تر إىل الذي 

براهيم يف ربه أن آاته هللا امللك إذ قال إبراهيم ريب الذي حييي ومييت قال أان أحيي وأميت قال حاج إ
إبراهيم فإن هللا أييت ابلشمس من املشرق فأيت هبا من املغرب فبهت الذي كفر وهللا ال يهدي القوم 

 (. 257الظاملني(( )البقرة:

أيضا، وقد أخربان املوىل تبارك وتعاىل عن  واملسألة الثانية هي: مسألة لغز اإلحياء واإلماتة
ذلك بقوله: ))أو كالذي مرَّ على قرية وهي خاوية على عروشها قال أىن حيي هذه هللا بعد موهتا فأماته 
هللا مائة عام مث بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مائة عام فانظر إىل 



 محارك ولنجعلك آية للناس وانظر إىل العظام كيف ننشرها مث طعامك وشرابك مل يتسنه وانظر إىل
 (. 258نكسوها حلما فلما تبني له قال أعلم أن هللا على كل شيء قدير(( )البقرة: 

إذن فالسؤال أبداة البحث )كيف؟( تعين البحث عن احلقيقة املطلقة وليست النسبية القابلة 
ضاع املسألة املراد حبثها إىل وسيلة التجريب، وآلية لألخذ والرد، ومعرفة الصواب من اخلطإ، وإخ

التقريب واالختبار والتأكد والتقييم والتقومي، هبدف الوصول إىل النتيجة احلقيقية والصحيحة املطلوبة.  
وهو ما سنعمق به طرحنا حول تساؤل مركزي مفاده ما ورد يف قوله تعاىل عن أداة التساؤل )كيف؟(: 

(، 42موسى فأمليت للكافرين مث أخذهتم فكيف كان نكري( )األنبياء: )وأصحاب مدين وُكذب 
فكيف القرآنية هنا، أداة تصوير ملشاهد عاقبة مصارع األمم البائدة اليت حقت عليها كلمته وعقابه 
سبحانه وتعاىل، فضال عن ما خفي لكيف؟ من مشاهد وحقائق وصور فظيعة وراءها )كيف كان 

ل يهيم يف الفضاء الفسيح ابحثا عن بقية التفاصيل واملشاهد املختفية وراء نكري(، جتعل العقل واخليا
 قوله تعاىل )فكيف كان نكري(، غري املقدرة أو احملصية، )علم أن لن حتصوه(.

وانطالقا من تلك احلقائق القرآنية يف عوامل التساؤالت املنطقية البحثية جيوز لنا بل الواجب 
لكبرية، يف اخلاصة والعامة، يف الذاتية واملوضوعية، يف شؤون الفرد علينا أن نسأل يف الصغرية وا

واجلماعة والكيان والبشرية، وحنوها حبثا عن احلقيقة، وهي األسئلة الواجب طرحها دوما عند كل 
مشروع أو خطوة حياتية: هل  أان عندما أبدأ هذا املشروع على صواب أم على خطإ؟ هل ما سأقوم 

الشرعية أم ُمالف؟ وغريها من األسئلة القرآنية، اليت جتعل عقل وروح ووجدان  به جائز من الناحية
 الفرد املسلم يقظةا وحيةا وواعية عن ويف ولكل خطوة خيطوها يف هذه احلياة.. 

ولو تعمق الفرد املسلم ومسا بطموحه وتفكريه وتساءل عن واقع ومستقبل اإلنسانية التائهة 
كرتونية الطاغية قائال بينه وبني نفسه: هل يسري العامل املتمدن يف عامل يف ظل اهليمنة والغطرسة اإلل

األشياء والشهوات اليوم حنو املستقبل الرشيد؟ وكيف يسري؟ وِِبَ يسري؟ وإىل أين يسري ابلبشرية 
الالهثة خلف ضالله وتيهه؟ وغريها من األسئلة الواجب طرحها الكتساب حلظات الوعي والفقه 

 الرشيد.



سيجد األجوبة واحلقيقة والطريق فيما رمسه وصوره وعرضه القرآن الكرمي من خطوط وحتما 
وأمثال وحكم وقصص ومواعظ ومعامل وقواعد ضابطة.. وما رمسته السنة النبوية من مناهج ووسائل 
وآليات رشيدة.. وما ترمجته احلضارة العربية اإلسالمية عرب عطاءاهتا واترخيها الناصع، وعرب نتاجاهتا 
األخالقية والقيمية والعمرانية واحلضارية الرائدة.. وما تركه السلف واخللف الصاحل من تفسريات 
وقراءات وحتليالت ورؤى صائبة، يف ثالثية حضارية هندسية غري مسبوقة يف اتريخ البشرية لو أحسنا 

الرتاث اإلسالمي  استثمارها واستغالهلا وتوجيهها، فتتقاطع دائرة الوحي )الكتاب، السنة(، مع دائرة
املتميز، مع دائرة االجتهاد والتجديد املعاصرة يف أبدع صورة حضارية هادية راشدة، لتصنع مدنية 

 سائرة على هدى من هللا ورضوان.   

 مقومات التفكري املوضوعي يف اإلسالم: -الفرع الثاين  - 2

نا نود هنا أن نقدم معامل وبعد أن تبني  لنا سبق املسلمني يف جمال مناهج البحث العلمي فإن 
التفكري املوضوعي والعلمي يف اإلسالم، وقبل هذا وذاك نود إثبات هذه احلقيقة فـ ))العلم والفلسفة 
ليس كما يظن البعض وجهني لعملة واحدة، ألن العلم يف حقيقته قياسي وموضوعي، أما الفلسفة 

نقول: فلسفة سقراط وأفالطون وهيجل، فإهنا ذاتية تُنسب ألصحاهبا، كما يُنسب الناس آلابئهم، ف 
وال نستطيع أن نقول علم فالن وفالن وفالن. والتاريخ يف حقيقته علم يتدثر بداثر الفلسفة، ويقرتب  
منها حين تُفلسف أحداث التاريخ، ولكن للبحث التارخيي يف حقيقة األمر فلسفته اخلاصة به، واليت 

إىل احلياة جسدا من غري روح بعد أن عاش األحداث روحا   مبوجبها حيرك التاريخ مفاصله اثنية، ويعود
جمردة عن اجلسد. ومع أن العرب بُعدون من أقدم من دوََّن أحداث التاريخ، ونسب حوادثه، وفس ر 
معامله، وبرغم ما تزخر به املنطقة العربية من آاثر حضارية هامة، إال  أن الدراسات التارخيية العربية مل 

فراد، وتلك أزمة هذا التاريخ، وفيها مقتله احلقيقي. ومع أن أقدم الكتاابت اإلنسانية تتجاوز اتريخ األ
قد نشأت يف أحضان أمتنا العظيمة، إال  أن الدراسات العلمية العربية مل تتجاوز التدوين دون الغوص 

 .  (50)يف أعماق تلك احلضارات العظيمة..(( 

 

حلضارات األوىل األصول واألساطري، غلني دانيال، ترمجة: سعيد الغامني، دار الصدى، سيف املري، ا (50)
 . 5و  4م، ص 2009، أغسطس أوت 27ديب، الطبعة األوىل، كتاب رقم 



رءاا للخلط والتداخل احلاصل اليوم بني العلم وقد أوردان هذه الرؤية العلمية واملنهجية د 
والفلسفة، والسيما يف العلوم اليت هلا عالقة بينهما، وهنا نذهب لنتساءل عن مقومات التفكري 

 املوضوعي يف اإلسالم، فما هي هذه املقومات واألركان يف اإلسالم؟

اليت توصل إليها ميكن استخالص أركان التفكري املوضوعي يف اإلسالم من خالل النتائج  
، من (51)م( 2020هـ 1441األستاذ الدكتور والباحث املتميز )فؤاد عبد الرمحن حممد البنا حي 

 خالل كتابه القيم )التفكري املوضوعي يف اإلسالم(، وهي:

 التمحور حول األفكار والقيم ال األشخاص، وتقديسهم إىل مستوى األواثن واألصنام والرجال.  –  1

 تدال والتوازن واالنسجام يف حاليت احلب والكره واالتفاق واالختالف.العدل واالع – 2

 عدم احتكار احلقيقة واالدعاء بفردانية ملكيتها، ونفيها عن اآلخر مهما كان. – 3

 اعتقاد واتقان وممارسة آداب االختالف مع الذات واآلخر. – 4

 اعتقاد واتقان فقه االعتذار والتأسف.  – 5

 عرتاف مبحدودية االطالع والثقافة واجلهل ابلكثري من احلقائق واملعارف.تشجيع مبدأ اال – 6

 اإلحساس ابملسؤولية الفردية ونقد الذات وملها.  – 7

 احرتام التخصصات واالستفادة من خربات اآلخرين. – 8

 النسبية ال املطلقية، وعدم التعميم. – 9

 تقديس ثقافة )وهللا أعلى وأعلم(. -10

 

م(، التفكري املوضوعي يف اإلسالم، كتاب األمة، 2020هـ 1441فؤاد عبد الرمحن حممد )حي البنا،  (51)
 ، بتصرف. 210..  207هـ، ص 1341، السنة الثالثون، الطبعة األوىل، مجادى األوىل 137قطر، كتاب رقم



وهو من أوىل املبادئ الواجب على املثقف املسلم العمل هبا والتحلي هبا يف سائر أحباثه  
 ودراساته ومؤلفاته وكتبه، بل حىت يف عملية حتصيل معارفه.

 النتيجة: 
 ماذا سيقول الغرب عن املنهج العلمي يف اإلسالم؟

أو يقوله أو يدعي إبداعه واخرتاع عن املنهج العلمي بعد هذه  إذن لن جيد الغرب ما يضيفه  
لنفسه منذ   -هذا الغرب االستعماري–اإلطالالت العلمية واملنهجية القرآنية السريعة، بعد أن ادعى  

قرون عديدة أنه هو صاحب الشك واملنهج )الديكاريت( واملنهج العلمي لـ)فرنسيس بيكون(.. بل 
ية واستعمارية تنطلق من الرؤية العنصرية والعقيدة الشوفينية االستكبارية اليت إهنا جمرد افرتاءات عنصر 

ُجبل عليها العقل املسيحي واليهودي والوثين، الذي يُنكر أي شيء مجيل للمسلمني أو لعقيدهتم. 
وهل  ونتساءل هنا: هل ميكن االستفادة من مناهج البحث العلمي املختلفة يف الدعوة اإلسالمية؟

اعتبارها مناهج صاحلة للعمل الدعوي؟ وكيف سنستفيد من املناهج الوصفية والتوثيقية  ميكننا
والتحليلية واالستنباطية يف الدعوة؟ وكيف سنستفيد من مناهج البحث امليداين وقياس األثر يف 

من   الدعوة اإلسالمية؟ وكيف نستفيد من الفتوحات اإللكرتونية العوملية االتصالية يف الدعوة؟ وغريها
األسئلة العلمية واملنهجية اليت ستتبني لنا عندما نستعرض حملات تعريفية وتوضيحية عن تلك املناهج 
يف املبحث الثاين، وكيفيات االستفادة منها يف بناء خطاب ديين ودعوي قوي وعميق وهادف ومؤثر 

 أيضا.

يمه ومصطلحاته وبعد أن حرران املفاهيم واملصطلحات واتضحت لنا الصورة احلقيقية ملفاه
األساسية، ننطلق مباشر إىل املبحث الثاين الذي سنعاجل فيه املدخل املنهجي لتفسري القرآن الكرمي، 
وكيف سنقرأه قراءة عصرية متحررة من كل قيود املفسرين، عدا التمكن اللغوي من لغة العرب  

بنزول النص، وأحداث السرية اجلاهليني الذين نزل بلساهنم القرآن، وأسباب النزول والظروف احمليطة  
 النبوية املطهرة.

  

 



 

 املبحث الثاين

 مدخل منهجي لتفسري وقراءة القرآن قراءة عصرية

 

العقبات واملطبات تعرو الدارس أو الباحث أو الطالب املبتدأ يف العلوم اإلسالمية مجلة من 
والدرجات والتحدايت اللغوية واملعرفية والفكرية والعلمية واملنهجية والبحثية املكتبية والنفسية عندما 

 -الدينية أو غريها من املسائل واإلشكاالت احلياتية-يُطلب منه الرجوع يف مسألة من املسائل العلمية  
بداية مساره الرتبوي إىل رفوف كتب التفسري  إىل كتب التفاسري، فيذهب فرحا مستبشرا مسرورا يف

ومدارسها املتنوعة: )تفسري األثر، النظر، الفقهي، العقدي، اللغوي والبالغي، اإلعجازي، احلركي، 
العلمي، االجتماعي، املوضوعي، مفردات وغريب القرآن، مشكل القرآن، متشابه القرآن، رسم 

لناسخ واملنسوخ، أسباب النزول، ألفاظ القرآن، إعراب املصاحف، فضائل القرآن، الوقف واالبتداء، ا
القرآن، علوم القرآن والتفسري، مبهمات القرآن، علم القراءات، النكت واإلعجاز..( مبدارسها 

 . (52)واجتاهاهتا املتباينة.. 

وسرعان ما ُيصاب ابلدهشة والذهول من رؤية ما جيده  مكدسا ومنوعا وُمَفرَّعاا عن علوم 
جهة، ومن غزارة املصنفات والكتب واجمللدات اليت تفوق يف بعض األحيان ثالثني أو القرآن من 

أربعني جملدا لكل تفسري كروح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين حملمود شكري األلوسي 
 هـ، أو التفسري666هـ، ومفاتيح وأسرار الغيب املسمى ابلتفسري الكبري للفخر الرازي ت  1255ت  

هـ، أو 1397العلمي لطنطاوي جوهري، أو التحرير والتنوير للشيخ حممد الطاهر بن عاشور ت 
هـ املعروف جامع البيان عن أتويل آي القرآن، أو تفسري القرطيب ت  310تفسري اإلمام الطربي ت 

 م2016هـ اجلامع ألحكام القرآن العظيم، أو التفسري املنري للراحل الشيخ وهبة الزحيلي ت 671
 .(53) أو...

 

ر م(،  وآخرون، منهج البحث يف العلوم اإلسالمية، دا2020هـ 1441انظر: عيساوي، أمحد )حي  (52)
م، حبث وزانجي، اندية، منهجية البحث يف علم 2016هـ 1437الكتاب احلديث، القاهرة، الطبعة األوىل، 

 .239.. 137 التفسري، ص
.. 137 ملزيد من التوسع انظر: املرجع السابق، وزانجي، اندية، منهجية البحث يف علم التفسري، ص (53)



وعندما يقف مشدوها ضئيال أمام تلك الرفوف العامرة ابلتفاسري، تنتابه اآلالف من املشاعر 
واألحاسيس واخلياالت.. واليت هي يف حقيقتها: ُسُجٌف وطبقات وتراكمات معرفية متنوعة حامت 

ثري من االنفعاالت وأحاطت وأثقلت كاهل اآلي الكرمي، ومن هنا تعرتيه حرية ال مثيل هلا، وتزامحه الك
َِة .. لعل أوهلا التساؤل اآليت:  النفسية املتباينة، وتطارده الكثري من األسئلة والتساؤالت املُربكة واملُحريِ 

ملاذا تضخم القرآن هبذا الشكل حىت صار يقارب عشرات اآلالف من الصفحات بعد أن كان   –  1
  ستمائة صفحة فقط؟ يقارب ستة آالف وأقل من بضع مئة آية، أو مخسمائة إىل

ملاذا فهم األوائل اآلية وقد نزلت عليهم بسليقتها وتلقائيتها وسهولتها وبساطتها، ومل يكونوا  – 2
 حيتاجون إىل هذا احلشد اهلائل من الشروحات والتوضيحات والرتاكمات واألدلة؟

 الطبقات الكثيفة احمليطة ابلنص الكرمي اليت حتول بيين وبينه؟ملاذا هذه  – 3

 ملاذا ال يوجد تفسري سهل ميسر أمرُّ من خالله للمعىن ألهنض به وأبميت من عثرهتا؟ – 4

ملاذا تعمل كل هذه الُسجف احمليطة ابلقرآن على حتويل بوصليت واجتاهي منذ البداية وصرف  – 5
 رع العملي؟نظري عن روح النص ومقصود الشا

وغريها من التساؤالت املشروعة واملنطقية اليت يطرحها أي طالب علم شرعي، أما الذي ال   
يدرس العلوم الشرعية فهو ال يقرب تفاسري القرآن إال  لضرورة حبثية وعلمية ملحٍة جدا، فيما تبقى 

 سائر األمة يف معزل عن هذه األطنان من الكتب واملصنفات.

واحدة فقط يف سبب نزول القرآن الكرمي على الناس إىل اليوم، لعلمنا أنه   وإذا فكران للحظة 
نزل لسبب هدايتهم لإلسالم واتباع الدين الذي اختاره هللا للبشرية، وحتصينهم من اإلحلاد والكفر 

 والفسوق والعصيان واالحنراف عن طريق هللا.

حممد صلى هللا عليه وسلم  وإذا فكران أيضا للحظة واحدة فقط يف سبب توفية رسول هللا 
مهمته وأدائها رسالة هللا اتمة كاملة وعلى أحسن وأكمل وجه يف سبيل نشر هذا الدين، وتعليم الناس 
السنة النبوية املطهرة املتممة واملكملة والشارحة واملبينة واملفصلة والناسخة واملثبتة.. ملا جاء يف 

 

239. 



ي الناس إىل طريق رهبم الذي اختار هلم حممد صلى هللا  القرآن، لعلمنا دومنا جهد أو عناء، أهنا هلد
 عليه وسلم لتعليمهم عرب احملجة البيضاء، اليت يتساوى سوادها وبياضها معا.

وخيلص الدارس إىل حقيقة مفادها التساؤل اآليت: فلماذا إذن كل هذه األمحال واألوزار  
أن ينداح فيها ويتبعها ويطيعها، ليفهم مراد   -بداءةا –احمليطة ابآلي الكرمي؟ واليت تفرض على صاحبها  

الشارح ملقصود الشارع. وابلتايل يضيع زمن طويل، وجهد كبري يف التعلم للوصول إىل مقصود الشارع 
 عرب فهومات وشروحات الشارح والشراح.

كما يتساءل أيضا عن سبب عدم اختاذان الطريق نفسه الذي كان سببا لفهم الوحي مباشرة  
 ه حيا طازجا بني العرب؟ أايم نزول

وملاذا ال نوفر األسباب نفسها لصناعة حمضنني ووعائني )عقل صاف، وقلب سليم( سويني  
وقادرين على تقبل اآلي الكرمي بشكل سوي وسليم وصحيح، ليصري اآلي الكرمي بفضلهما وسيلة 

 هنضة وإقالع وحتليق يف عوامل الرضى الرابين الدنيوي واألخروي؟

د نفسه أنه يستذكر كيف كان العريب تتنزل عليه اآلايت فيفهمها على وجهها ومن هنا جي 
الصحيح، وما قصة تلك العجوز األعرابية اليت كانت تسمع تالوة ابنها عن آية السرقة فصححت 

 البنها بسليقتها العربية فقالت له اي بين: )عز فحكم(، الكما كنت تتلو )عز فغفر وسامح(.

سان وعقل سليم صاف، والثاين وجدان مهيأ لتقبل أو لرفض الطلب، فاحملضن األول هو ل 
وجدان مهيأ للنهضة واإلقالع، أو وجدان ران عليه تراكمات السنون، وما أكثرها من ملهيات  

 ومنسيات ومسليات عن مسؤولية النهضة.

التائهة -مة فهل هتيأت لطلبتنا وملدارسنا وملعلمينا هذه الرؤية السوية واملباشرة لإلقالع ابأل 
ابلقرآن؟ أم أهنا مازالت يف أطوار حفظه وترتيله ورمسه والتغين به  -العطشى بسراب وقيعة الضالل

 وزخرفة اجلدران والعمران بنقوشه، وتنظيم املهرجاانت القرآنية، ورصد اجلوائز لعنصره البشري؟ 

سبت إليها يف سبعينيات  إن بعض املدارس الدينية واهليئات العلمية والدينية الشامية اليت انت 
القرن املاضي كانت تعتمد تدريس اللغة وحتفيظ الشعر واللغة واألمثال واحلكم مدة من الزمن قبل 
ولوج اآلي الكرمي، وقبل تدريس الشريعة اإلسالمية. وهو األمر نفسه الذي اعتمده العالمة اجملدد 

–ريس اللغة العربية اجلميلة أوال م( يف اجلزائر عندما تصدى لتد1940)عبد احلميد بن ابديس ت 



ليضمن حتضري احملضن الصايف والسليم األول وهو   -طبعا غري مهمل تدريس مبادئ اإلسالم األولية
 )العقل، اللسان( أبسلوب مباشر.

وهو املنهج ذاته الذي تتبعه املدرسة الشامية إْذ يُطلب من طلبة العلم الشرعي يف بداية  
هـ وديوان احلماسة 354دواوين شعرية بعينها كديوان أيب الطيب املتنيب ت  عهدهم الطليب أن حيفظوا  

أليب متام وابئيته الشهرية وللبحرتي وسينيته اخلالدة، وشعر النقائض جلرير واألخطل والفرزدق، مث 
النزول إىل شعر املواجهة اإلسالمية بني شعراء الرسول صلى هللا عليه وسلم )عبد هللا بن أيب رواح، 

ب بن مالك، وحسان بن اثبت( وشعراء قريش ) عبد هللا بن الزبعرى، وأبو عزة اجلمحي، وضرار وكع
بن احلارث، واحلارث بن هشام(، وشعراء القبائل كاحلطيئة والسموأل والزبرقان بن بدر .. وحنوهم، 

لل والسآمة  مث النزول حلفظ املعلقات.. اليت جيدون فيها لذة ال مثيل هلا، وعندما يشعر الطالب ابمل
طيلة شهرين من احلفظ يذكروهنم ابملقولة الشهرية: )إن العربية بريد القرآن والشرع، فمن استوى على 

 سوقه فيها قارب الفهم األويل للقرآن، ومنه وبه سينطلق حنوه فهما ومنهجا، إلحياء أمته(.

ة، ترتفع به وأثناء صناعة احملضن اللغوي والعقلي السليم األول، سيعيش حالة من احلري  
ملساوقة ومكاشفة معاين واضطراب وتزلزل اجلاهليني ولداهتم حيال الفوضى واالضطراب النفسي 
والروحي واختالل الفطرة اليت كانوا يعانوهنا،  فتتحرك فيه بشكل تلقائي مكامن الشوق لتهيئة 

أو رفض مقصود الشارع   تساؤالت احلرية والطمأنينة يف احملضن الثاين )القلب والوجدان املهيأ( لتقبل
 احلكيم.

وخالصة القول يف املسألة، أن: مكتبة علوم القرآن والسنة النبوية أيضا زاخراتن وعامراتن  
مبا هو زايدة يف اإلحاطة ابلنص الكرمي وابحلكم النبوي الشريف. واملشكلة ليس يف هذا الزخم الذي 

سنة النبوية، وهذا جهد يشكرون عليه، يعكس مدى اهتمام علماء األمة خبدمة القرآن الكرمي وال
فكما خَدَمنا القرآن والسنة وهنضنا هبما، فالواجب أيضا أن خندمهما مبا توافر لدينا من معارف 
وأدوات لنخدمهما، ولننهض هبما اثنية، أو لينهض هبما اجليل الذي أييت من بعدان، وهكذا عملية 

ة املناسبة واملساعدة له، دون اإلخالل بسياقات  تواصل األجيال مع الكتاب والسنة، ولكن ابلطريق
 ومقاصد الشارع احلكيم من النص الكرمي.

وإذا أردت نشدان تفسري أي آية أو شرح أي حديث نبوي شريف، لتجد ن أنه دونك وإايها   
الصفحات الطوال املوروثة عن عصور القوة والتأسيس والتنظري من القرون اهلجرية األربعة األوىل، 

وقها أيضا تراكمات وشروحات بيئات وظروف واحنناءات وجتيريات عصور التقليد واجلمود ومن ف 



والضعف والتخلف، وعصر املنظومات العروضية.. وأنه دونك ومعناها السهل البسيط األبيات  
الشعرية واملروايت اللغوية والشواهد الشعرية من القرون اهلجرية األربعة األوىل، حبدود أهل احلضر 

لقرن الثالث وأهل املدر يف القرن الرابع، والوجوه النحوية القاعدية والشاذة، فضال عن أقاويل يف ا
وآراء شيوخ املذهب والفرقة، فضال عن الردود واالفحامات لألقوال األخرى، حتت عبارات ومفردات  

 الردود واجلدال..

غث والسمني، وهو ما  ويصري بيننا وبني فهم روح الشارع من النص هذه السجف أبنواعها ال 
 يعطل حركة الفهم السوي لروح النهضة املبثوثة يف القرآن الكرمي ويف السنة النبوية املطهرة.

وإذا مل نضع يف حسباننا أن كل تفسري ينطلق من نفسية ووجدان ورؤية وعقل وبيئة وظروف  
عليهم لغواي وبالغيا، عصره وصاحبه، فمن كان مهه من املفسرين االستدراك على األقدمني والتعقيب  

استحال تفسريه إىل ديوان لغة ومعجم للنحو والصرف والغريب واإلعراب، كما حصل لتفسري التحرير 
والتنوير للشيخ حممد الطاهر بن عاشور على قدره وجالله وقيمة نفعه، حينما وضع نصب عينيه 

البالغة(، و)حممد بن عمر جار  )عبد القاهر اجلرجاين( وكتابيه الشهريين )دالئل اإلعجاز( و )أسرار
 هللا الزُمشري( وتفسريه )الكشاف(.

ومثة من كانت مهته إثبات عقيدته أو مذهبه وقواعده الفقهية وأصوله ومنطلقاته، فجعل كل  
مهه تركيع اآلي وتسخري اآلي خلدمة غاايته ومقاصده املذهبية والِفَرقية اخلفية، اليت يراها أصح وأفضل 

يصبح اآلي الكرمي خادما ال ُمدوما، ووسيلة ال غاية ومقصدا، ُيساق اترة يسرة وأصوب الرؤى، ف 
واترة يسري ذات اليمني، حسب رغبة وهوى املفسر، املسكون إبكراهات املذهب والشهوة الفرقية 
اخلفية، كما حصل على سبيل املثال لتفسري الرازي العقدي، واالنتصار لعقيدة األشاعرة على غريها.. 

حصل لتفسري القرطيب الفقهي، يف االستدالل على عدد وكم ومدلول آايت األحكام،  أو كما
واالنتصار للمذهب املالكي والتعقيب على )أحكام القرآن للجصاص احلنفي( و) الكيا اهلراسي 
الشافعي(.. والتعقيب حىت على داخل املذهب والفرقة كاالستدراكات على )أحكام القرآن البن 

 هـ(.543 عريب املالكي ت

ويصري البحث يف تفاسري ومصنفات القرآن مسؤولية كربى، ومهًّا كبريا للباحث عن معىن آية،  
أو حديث يف كتب وشروح السرية واحلديث. واألمر صنوه يف سائر التفاسري األخرى احلركية والسياسية 

األمر الذي أدى إىل والعلمية واإلعجازية، ووصل األمر هبا حىت إىل التفسريات العلمية احلديثة. 



إعراض اآلالف من الطالب عن الغوص والبحث فيه، واالكتفاء مبدرسة أو ابجتاه تفسريي واحد، 
 دومنا االستفادة من بقية الفتوحات التفسريية األخرى لالعتبارات واملوانع السابقة نفسها..

 والتساؤل االسرتاتيجي الكبري واملُحري  اليوم ما هو؟ 

بركام كبري من الكالم الذي يُثقل اآلي الكرمي، ويشكل حاجزا غري طبيعي  هل سننهض األمة   
 وال منطقي بينه وبني املرور إىل عامل الطمأنينة والتسخري الرابين لإلنسان؟ 

وهم  -حىت ليكاد يصري النص القرآين غرضا وعرضا لذاته ال لغريه، ويذهل ويغفل املفسرون  
 عن روح النص، ومقصد النص، واهلدف من النص. -ميف فوضى املصادر واملراجع وكثرة الكال

ولألسف الشديد أنه بعد أن جىن املفسرون الكثر على اآلي احلكيم بكثرة املنقوالت   
واملكتوابت احلائلة دون صفائه وروعته ومجاله وسكينته ومتعة االطمئنان به والنهضة بتعاليمه.. جنوا 

نسخني بدقة متناهية من القرون املاضية، حىت أنك إن أيضا على جيل من طلبة العلم الشرعي، املست 
جالست شيخا أو منتسبا إىل علوم الشريعة، أو استمعت إليه وهو خيطب أو يدرس يف جامع أو قناة 
دينية أو حنوها.. ال جتد منه رائحة العصر والواقع ومشاكل الناس وواقعهم احمللي واإلقليمي والعاملي.. 

ومصطلحات وكلمات أصولية أو فقهية.. ال يفهمها عامة بـَْلَه خاصة وال ترى منه غري حكاايت 
الناس، أو هي مْستَـلٌَّة من عبق التاريخ العريب اإلسالمي اجلميل طيلة القرون اهلجرية األربعة األوىل، 
أو ملتقطة من تداعياته املفعمة ابهلزمية والضياع يف أحضان السالجقة والبويهيني واملغول والصليبيني 

 لتتار واالستعمار الغريب.. وا

حىت أن كل كتب البالغة بدءا من اجلرجاين فابن طباطبا فالسكاكي صاحب كتاب )مفتاح  
البالغة العربية يف القرن السادس، قرن اجلمود العلوم( وهو آخر ملخصات ومنقوالت ومكرورات 

والتكرار واحلواشي والشروح على املتون واحلواشي على احلواشي..  وصوال إىل كتاب )السيد أمحد  
اهلامشي اجلزائري السوري( )جواهر البالغة، وجواهر األدب( يضعون هذه األبيات على أهنا أفضل 

بعض املفسرين، وهي كلها شنٌي   -لألسف–وصف، ويستعني هبا  أبيات يف البالغة العربية يف املدح وال
ومنٌي، وتصف إنساان سخيا كرميا على أهل بلدته فأحبوه وأطاعوه، فخاف احلاكم من أن ينافسه 
فقتله، مث علقه على ابب املدينة مثانية أايم أسوة مبا حصل لسيدان عبد هللا بن الزبري رضي هللا عنه  

كل جثته املعلقة، وقالوا إهنا أفضل أبيات قيلت يف الوصف واملدح، وهي على يد احلجاج، والدود أي
تتضمن الكثري من املخالفات الشرعية، اليت هنى عنها القرآن، ولألسف توضع لتفسريه، ومنها هذين 

 البيتني:



 علٌو يف احلياة ويف املماِت *** بربك تلك إحدى املعجزاتِ  

 ُمدَّْت إليهم ابهلباِت  مددَت إليهم يداك ابلعطااي *** كما  

فاملسكني حمسود حيا وميتا، ولكن ما حكم دفن امليتة، وقصة )فبعث هللا غرااب يبحث يف  
األرض( الواردة يف القرآن ذهلنا عنها، وفسران القرآن مبثل هذه املستالت وغريها الكثري يف احلضارة 

 .اإلسالمية، كرمزية الرأس املقطوع واملعلق على أسوار املدينة

فهل عجزان عن النهوض ابلقرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة هنضة حضارية نقلع هبا حنو  
الذات العاجزة واآلخر احلائر؟ وهل عجزان عن وضع تفسري مجاعي هنضوي، على شاكلة الفتوى 

ك منبع  اجلماعية اليت تُعدها اجملامع الفقهية، فلماذا نغار وهنبُّ للفتوى اجلماعية يف الفروع، ونرت 
 ومصدر أصل األصول كٌل يفسره كما أراد؟ 

يكمن يف سقوط عملية حتقيق املخطوطات برمتها  - حسب رؤييت املتواضعة–وأس املشكلة 
 ومبدارسها ورجاهلا ودورها ومؤسساهتا وهيئاهتا املتخصصة.. ووقوعها يف املطبات التالية: 

جعي، وصار كل يرى النهضة مارَّةا عرب الصراع املذهيب والِفَرقي والفكري والفلسفي واملر  – 1
 مشروطية وبوابة تراثه املُحقق.

االنتصار للمذهب وابتغاء الغلبة وحتقيق اهليمنة الراهنية على املخاصم املذهيب بتكثري وتكثيف   –  2
 رفوف الكتب املُحققة، سواء أكانت من القرون اهلجرية األوىل أو من بعدها.

ن يف عملية تقييم وتقدمي احلقب الرتاثية، حبيث ترتك عملية حتقيق تراث  الوقوع يف حالة الالتواز  – 3
 وكنوز القرون اهلجرية األوىل حلساب القرون الالحقة واملتعثرة اليت جاءت بعدها. 

عدم تقدير خطورة االبتعاد عن تراث وعطاء قرون اخلريية األوىل، اليت كانت حتمل كل مظاهر  – 4
يلة واحلقيقية، املستنبطة من القرآن الكرمي ومن السنة النبوية املطهرة وأسباب ودوافع النهضة األص

ومن عمل الصحابة رضوان هللا تعاىل عليهم أمجعني، ومن التابعني واتبعيهم إبحسان إىل يوم الدين، 
 ممن أمجعت األمة اإلسالمية على صفاء مشرهبم ومأخذهم ومصرفهم أيضا..

يم وفريوسات وأمراض قرون التخلف، بطباعة تراث وُملفات  عدم تقدير خطورة استنساخ جراث  –  5
عصور الضعف واجلمود والتقليد والتكرار.. مصنفات الشروح وشرح الشرح واحلاشية على املنت  

 واحلاشية على شرح الشرح واحلاشية على ذيل احلاشية.. 



عصور اإلسالمية عدم إدراك خطورة اإلعراض عن استخالص النافع واملفيد من تراث حمطات ال  –  6
املتأخرة، كرتاث العز بن عبد السالم وابن دقيق العيد والشاطيب وابن خلدون.. وخلطها بغريها ممن 

 حتمل فريوسات وأمراض عصور الضعف والتخلف.

خطورة استنساخ عصر املنظومات والقصائد النظمية العلمية الطوال املوروثة عن عصور االجرتار   –  7
يزة وعالمة ما بعد القرون األربعة أو اخلمسة اهلجرية األوىل. وهبا نستنسخ والتكرار..، فهي من م

اليوم جيال من الطلبة املتمدرسني يف العلوم الشرعية وكأهنم مستلني من تلك القرون بكل مواصفاهتا 
السلبية واإلجيابية طبعا إن ُوجدت. وتكمن خطورهتا يف خلق حواجز كبرية بني العامل والفقيه والشيخ 

 ومجهور القرن الواحد والعشرين الفاقد واجلاهل بتلك األدبيات.

إن غريان هنض وتفوق يف شؤون األرض واملادة واجلسد واملتعة، وسخر كل شيء، وقد أُمران  
حنن من قبله يف القرآن مئات املرات ابلتمعن يف آايت التسخري،  حىت ذهب  املفكر الياابين األمريكي 

( عاملا من ُمتلف أحناء العامل إىل القول يف كتاهبم اجلماعي يف 26وعشرين ) )ميتشو كاكو( رفقة ستة
سلسلة عامل املعرفة ابلكويت )رؤى مستقبلية(: )).. إننا قد خرجنا من مرحلة العلم واملعرفة 

 واالكتشافات، ودخلنا يف مرحلة تسخري كل شيء يف الرب والبحر واجلو..((. 

س واملادة فقط؟ ونعجز حنن عن النهضة والقرآن بني أيدينا؟ فهل ينهض غريان ابلعقل واحلوا 
إننا ال ميكن أن ننهض البتة، إال  إذا انربينا إىل وضع تفسري مجاعي وهنضوي للقرآن الكرمي وللسنة  

 النبوية املطهرة، وللصاحل واملفيد من الرتاث. 

االجتماعي بكل تفاصيله  وهو ما حناول التعرض إليه يف هذا الكتاب، من خالل تناولنا للبعد   
 وأبعاده يف القرآن الكرمي. 

وقبل االنتقال للفصل الثاين نعود فذكر مبنهجنا ومقصدان ومرادان من دراسة القرآن دراسة  
اجتماعية، ومن تفسريه على هذا النحو االجتماعي املقصود، فالتفسري والبيان الذي نقصده من 

هو: البحث يف وعن احلركة االجتماعية يف  -لم التفسريبعد أخذان مبكوانت ومبادئ ع–كتابنا هذا 
القرآن الكرمي، وذلك برصد الظاهرة االجتماعية فيه، والتعرف على أصول ومكوانت النظام 
االجتماعي فيه، والتعرف والتقرب من الفرد السوي واملنحرف والضال، واستبصار حقيقة اجلماعة 

طرهتا النقية، ورصد أسس ومكوانت وطبيعة شبكة العالقات املتزنة والسوية واآلبقة عن منهج رهبا وف 
 االجتماعية والنفسية. 



هو: جمرد قراءة اجتماعية، بـَْلَه تصوير ملشاهد احلياة  -ببساطة ووضوح–فهذا التفسري  
االجتماعية يف القرآن الكرمي، ومتييز صحيحها من سقيمها، ومعرفة حقيقة الظاهرة االجتماعية، 

 اجلماعة، ومعرفة أصول النظام االجتماعي يف القرآن الكرمي. ومعادلة الفرد و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  



 الفصل الثاين 

 القرآن وقضااي اإلنسان 

  متهيد: 

إنين كلما قرأت وتدبرت كتاب هللا تعاىل، وكلما تظللت بنورانية قيمه ومعانيه ومبادئه السامية، 
وكلما تومست ُُمبتا ملعانيه النبيلة بدقة، وتفرست يف أعماقه الفاضلة بروية، ورنوُت خباطري وأنسُت 

وجيهاته السوية، مبشاعري وضمريي يف قيمه ومثله العال.. إال  ورأيت نفسي عرب مرآة تعاليمه وت
وأبصرت اإلنسان حاضرا فيه بقوة، بل ليكاد يكون اإلنسان الفرد واإلنسان اجلماعة واجملتمع هو 

 مبتدؤه ومنطلقه وغايته وهدفه ومنتهاه.

وإنين كلما تفحصُت تعاليمه وتوجيهاته وقصصه ومواعظه وأمثاله وتشريعاته وبشاراته 
األخري هو: تزكية النفس وجتميلها وتزيينها أبهبى حلة وأمجل ونذارته.. إال  ووجدُت أن هدفها األول و 

مضمون، وتنمية عقلها وقلبها ونفسها ووجداهنا، وتكميل وضبط ورفع مستوى ومقدار شبكة عالقاهتا 
ومعامالهتا االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية واألدبية.. مبا يضمن للفرد واجلماعة احلياة 

، وما حيفظ هلا بقاءها واستمرارها السوي واملتزن، الذي حيقق هلا السعادة والرقي السوية والكرمية
 ورضوان هللا تعاىل. 

وكان أول تساؤل تبادر مسرعا وقفز إىل ذهين بشكل تلقائي ومباشر عندما قرأت عنوان 
 الكتاب )اجملتمع اإلنساين يف القرآن( هو: 

ملركزي والرئيس يف القرآن الكرمي؟ ومنه وعنه واجملتمع مها املوضوع ا -اإلنسان–هل الفرد 
 تتفرع الكثري من التساؤالت املهمة يف حبثنا، ولعل أمهها:

 هل للقرآن غرض اجتماعي واضح ومقصود، وهل له منهج مضبوط لالجتماع البشري؟  – 1

 هل للقرآن خطة طريق واضحة لضمان صريورة االجتماع البشري السوية؟ – 2

 ن ما يعرتي اإلنسان من حاالت وجدانية وروحية ونفسية وانفعالية؟هل تناول القرآ - 3

 هل تعرض القرآن ملا يدور خبلد وعقل اإلنسان من أفكار ورؤى وتصورات وختيالت؟  – 4

 هل المس القرآن بعمق كيفيات وأشكال وأمناط السلوك اإلنساين املرغوب واملرفوض؟ – 5



ل العالقة بني أركان املوجودات الكونية: )اإلنسان، هل رسم القرآن ونظََّم حدود وأطر وشك – 6
 اجلماعة، اجملتمع، األمم، الكون، احلياة، النظام، الطبيعة..(؟ 

هل أسس القرآن لطبيعة وشكل العالقة بني اإلنسان واجلماد والنبات واحليوان وسائر  – 7
 املسََّخراِت؟ 

قل والسلوك فقط، أم أنه رسم قواعد هل اكتفى القرآن بتزكية الروح والقلب والنفس والع – 8
 وأسس احلياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية السوية؟

وغريها من األسئلة الكثرية واملتعددة واملتنوعة اليت يثريها طبيعة اجملال البحثي اآلفاقي الذي  
 حنن بصدد تناوله ابلبحث والعرض والتحليل.

وحىت ال نذهب بعيدا عن احتياجات الواقع،  وننأى هناك عن متطلبات العصر، ونشطَّ   
فطرة عن أسس وضرورات ومتطلبات النهوض احلضاري املطلوب.. فإننا حناول القيام بعملية استقراء 
 سريعة ومكثفة وعميقة لآلي احلكيم، لنرى موقع اإلنسان واجلماعة واجملتمع احلقيقي واملرسوم حضاراي

 من لدن رب العزة.

 اإلنسان واجملتمع موضوع القرآن وغايته: 

من خالل استقرائنا لآلي احلكيم أمكننا تسجيل مجلة من املالحظات اليت تعر ض هلا القرآن  
 الكرمي حيال الفرد واجملتمع، لعل أمهها:

قلية وسلوكية تناول القرآن الكرمي كل ما يعرتي اإلنسان من حاالت نفسية ووجدانية وروحية وع  –  1
تصاحب اإلنسان واجلماعة يف حالة كفره وشركه وإحلاده وإنكاره.. لوجود هللا وسائر صفاته وقدراته 

 سبحانه وتعاىل.

العقلية –تناول القرآن الكرمي كل ما خيتلج ويدور يف أعماق اإلنسان واجلماعة واجملتمع  – 2
إلسالم ورجوعه حنو فطرته اليت فطره هللا عليها، واليت تصاحبه وترافقه يف حالة دخوله عامل ا  -والنفسية

 وتنعمه يف عوامل اإلميان، وتذوقه حلالوته املتميزة. 

تناول القرآن الكرمي حواس اإلنسان املميزة عن سائر حواس وقدرات ومواهب املخلوقات   – 3
النجاح  األخرى، تناول العقل ومشتقاته، وعرضه يف آالف اآلايت، كما تعرض للقلب فجعله حمور



والفشل، والفوز والنجاة والردى، وتناول الفكر والتوسم والنظر واإلخبات واإلبسال.. وهي حمور 
 العالقة بني هللا وخالقه.

تناول القرآن الكرمي أسس ومبادئ وطبيعة ونوعية وشكل ومنط العالقة بني الفرد ونفسه، وبني  – 4
له عالقة بتزكية النفس، وتنمية املدارك، ورفع اهلمم الفرد وغريه، فردا كان أم مجاعة أم جمتمعا. وما 

 واالرتقاء ابملقاصد والغاايت الكربى. 

امتالء القرآن الكرمي ابلقصص واحلكاايت والطرف واللطائف واألحداث والوقائع القرآنية عن  – 5
. والعاجَِّة األمم البائدة ومصارعها وجمرايت حياهتا، واستقامتها أو احنرافها عن طريق ومنهج رهبا.

ابلنظائر واألشباه واألمثال والعرب واحلكم والدروس واملواعظ والقوانني والسنن الضابطة.. ورمسه ملعامل  
 وأسس النظام االجتماعي السوي. 

اهتمام القرآن الكرمي بضبط وتوجيه وحكم مجيع املعامالت اإلنسانية يف عوامل االقتصاد  – 6
الناس مبا يضمن لبقائهم االجتماعي والعمراين السوي الوجود  واالجتماع والسياسة. وتوجيه حياة

 والبقاء.

وضع القرآن الكرمي دستور ومدونة النواميس والقوانني والسنن الضابطة للحياة السوية يف  – 7
 األنفس واآلفاق والكون والطبيعة واجملتمع والنظام واحلياة..

انية والتشريعية بشقيها املكي واملدين، وثباهتا الرتكيز على اجتماعية الرسالة العقدية واإلمي – 8
وعالقتها بقضااي الفرد واجلماعة واجملتمع الداخلية الذاتية واخلارجية، وقدرهتا على استقطاب 

 واستيعاب مشاكل ومتطلبات وحاجات الفرد واجملتمع. 

أو ما ُيسمى ابلظاهرة   اهتمام وتنبيه القرآن على ضرورية وحاجية الفرد واجلماعة واجملتمع للدين،  –  9
 الدينية.

اهتمام وتنبيه القرآن على اترخيية وسننية وأمهية الدين وضروريته للفرد واجلماعة، ودوره يف  -10
 احلفاظ على وحدة ومتاسك وانسجام اجلماعة. 

احتواء القرآن الكرمي على املصطلحات االجتماعية )القرية، القرى، املدينة، األمة، األمم،  -11
م، األقوام، القرون، اجلنة، األسفار، الطعام، الشراب، النوم، املرض، الزواج، الطالق، اخللع، القو 

الصلح، الرضاع، البيع، الشراء، الدينار، الَوِرق، الذهب، الفضة، النحاس، البيوت، املعارج، السكن، 



، الشفقة، احلب، الدخول، اخلروج، االستئذان، االتعاظ، الغىن، الفقر، الرتف، التكافل، التضامن 
 الكراهية، الرغبة، الرهبة.. وسائر العالقات االجتماعية..(. 

احتواء القرآن الكرمي على سنن ونواميس هنضة وسعادة وقيام األمم، وهالكهم بسبب كفرهم  -12
وعنادهم وصدودهم، وعداوهتم ومناهضتهم وتعديهم عن السنن والنواميس االجتماعية، الضابطة 

عية السوية، اليت تنتقم منهم بسبب اإلعراض عنها، وسلوكهم الطريق اخلاطىء حضاراي، للحياة االجتما
مع التأكيد على دور السنن والنواميس االجتماعية يف حفظ وصيانة واستمرار حياة الفرد واجلماعة 

 السوية.  

واجلماعة السوية، مشولية القرآن الكرمي ألهم القضااي االجتماعية ذات الصلة الوثيقة حبياة الفرد    -13
كقضااي )اليتم واأليتام، الطفولة، الشيخوخة، ذوي االحتياجات اخلاصة، األسرة وأفرادها من والدين 
وإخوة وأخوات، احلرية وحترير العبيد، مقاومة التقليد واتباع اآلابء والسلف بغري حق، العدل، احلرية، 

بناء العالقات السوية بني األفراد يف شىت املساواة، األخوة، االعتصام، الوحدة، الصداقة، الود، 
 وُمتلف مناحي احلياة..(.

اهتمام القرآن الكرمي بقضااي األمراض والعلل واألسقام النفسية والعقد الوجدانية واالختالالت   -14
االجتماعية املؤثرة، من خالل تناول مصارع األمم البائدة: )قوم نوح، قوم لوط، قوم شعيب، قوم 

ع، قوم فرعون، أصحاب األيكة، أصحاب األخدود..(، ومن خالل سري األنبياء والرسل هود، قوم تب 
 وامللوك واجلبابرة: ) النمرود، فرعون، هامان، قارون، أيجوج ومأجوج، ذو القرنني، داوود، سليمان..(.

جتماع، اهتمام وعناية القرآن الكرمي حبقيقة اجملتمع وماهيته وتعريفه، وذلك بتناوله لفطرية اال -15
وأن اإلنسان مدين واجتماعي جببلته وطبعه، وبظاهرة االستخالف الرابين يف األرض، وبظاهرة استعمار 

 األرض والتسخري والبناء، وبظاهرة معادلة وأيقونة التوازن بني الفرد واجلماعة. 

احلد املفهومي اهتمام وعناية القرآن الكرمي بتعريف اجملتمع من املنظور القرآين الرابين، ووضع  -16
 والتعريفي االصطالحي له، من خالل استقراء اآلي احلكيم بعمق ودقة وصوابية. 

فهو ذلك: الكيان االجتماعي البشري التلقائي، املكو ن من الشعور اجلمعي لألفراد ابالنتماء 
ية إىل هيئة وعقيدة وشريعة واحدة حمرتمة من اجلميع، حتركهم وتسريهم وتضبطهم، وتضمن هلم ذات

القرار وآليات االستمرارية، وتربطهم جمموعة من الصالت املختلفة، اليت حيددها العرف، وترسخها 



العادات والتقاليد والقوانني املرسومة فيما بينهم، وفق األنظمة املتبعة اليت تديرها سلطة منتقاة منهم 
(54) . 

ين كما رمسه رب العزة يف ومنه ميكننا حتديد معامل ومقومات وصورة اجملتمع من املنظور القرآ
 اآلي احلكيم، وهي:

جتمع تلقائي لألفراد ضمن جمتمع بشري معني وهيئة جامعة، اجتمعوا بشكل تلقائي، مث كونوا بعد   -أ
 ذلك التجمع جمتمعا مقصودا انصهر يف بوتقة ثقافية واحدة.

العتزاز اب -جامع وموحد-توفر شعور مجعي مشرتك وإحساس وجداين داخلي فردي ومجعي  -ب
 ابالنتماء لذلك اجملتمع. 

توفر عقيدة وشريعة حمرتمة من قبل عناصر اجملتمع، تغذي الروح وتقاوم االنفصالية والتفكك،  -ج
حبيث تعمل على حتريكهم وتوجيههم وتسيريهم وضبطهم ومنعهم وفق آليات احلركة االجتماعية 

هتم املستقلة بعيدا عن كل إكراه داخلي أو السوية، اليت تضمن هلم الشعور مبمارستهم واختاذهم لقرارا
 خارجي.

ضرورة توفر صالت اجتماعية ُمتلفة: )صالت وجدانية، عقدية، تشريعية، عقلية، ثقافية،  -د
 مصلحية ونفعية مشرتكة..(.

ومعادلة احلقوق والواجبات وفق أيقونة اجتماعية سوية، تؤمن لألفراد حياهتم العادية، ضبط آلية    -هـ
 مرتكزة على متأرجحة واجيب هو حقك، وحقك هو واجيب.

ضرورة توفر نظام وهيئة تضمن وحتفظ تطبيق القوانني بعدالة ومساواة وصرامة أيضا، وذلك عرب   -و
ريعية والتنفيذية والقضائية واإلعالمية..( واحلفاظ على أو من خالل مؤسسات الدولة السيادية: )التش
 األعراف والعادات والتقاليد اجلامعة والسوية.

اهتمام القرآن الكرمي بصناعة سلوك الفرد االجتماعي املقبول اجتماعيا لقول عائشة رضي هللا   -17
يف وصف بعضهم  عنها يف وصفها خللق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )كان خلقه القرآن(، و 

 

م(، اجملتمع اإلنساين يف القرآن، الدار التونسية للنشر  2000ملزيد من التوسع انظر: التومي، حممد )ت    (54)
 .296م، ص 1987والتوزيع، تونس، الطبعة األوىل، 



ألخالق الصحابة رضوان هللا عليهم )كانوا مصاحف متشي على األرض(، جمسدا يف شبكة العالقات  
 االجتماعية بقيمه ومثله ومبادئه السامية.

اهتمام وعناية القرآن الكرمي بعملية التغيري االجتماعي على مستوى األفراد واجلماعة، حبيث  -18
يري الروحي والنفسي والوجداين والعقلي والسلوكي واألخالقي.. وذلك أفرد جماال واسعا لعملية التغ

من خالل أتسيسه ألصول العقيدة والتوحيد واألخالق واملعاملة، كأسس اثبتة يف عملية التغيري 
 االجتماعي الراشدة.

وضع القرآن الكرمي ألصول النظام االجتماعي، هبدف بناء الفرد الرشيد واجلماعة الراشدة  -19
 جملتمع املستبني، وحتددت تلك األصول يف:وا

ضبط أسس ومكوانت اجملتمع والظواهر االجتماعية السوية واملنحرفة: )الزواج، األسرة، األفراد،   -أ
العقيدة والشريعة، الرتبية، العمل واالرتزاق واملعاش، التواصل الطيب واخلري  وفق السنن والنواميس 

 الضابطة..(.

لسياسي: )السلطة واحلكم، الشوري، البيعة، العدل، األخوة، املساواة، ضبط أصول النظام ا -ب
 تكافؤ الفرص..(.

التأسيس للظاهرة الدفاعية االجتماعية حلماية اجلماعة والكيان: )حفظ الفرد عرب حفظ الكليات   -ج
 اخلمس: دين، عقل، نفس، نسل، مال..(، والدعوة واإلرشاد واجلهاد. 

يحة، ومبادئ وضوابط الشريعة السوية، واحلرص على امتثال وتطبيق وضع أسس العقيدة الصح -د
 القيم واألخالق واآلداب الفاضلة.

 اخلالصة: 

–ومن خالل ما قدمنا يف هذا الفصل من إشارات سريعة وُمتصرة جدا، نتبني أن الفرد 
ماعي فيه واضح واجملتمع مها املوضوع املركزي والرئيس يف القرآن الكرمي، وأن الغرض االجت  -اإلنسان

ومقصود، ومضبوط مبنهج لتنظيم االجتماع البشري السوي واملتزن واملنسجم، وأن خطه بني ٌ منذ  
نزوله، وذلك هبدف ضمان صريورة االجتماعي البشري السوي واملقبول، وجتلى ذلك يف تناوله لكل 

واالنفعالية.. وما جيول يف ما يعرتي اإلنسان يف ُمتلف حاالته واتراته: الوجدانية والروحية والنفسية 
خلده وعقله من: أفكار ورؤى وتصورات وختيالت.. وما يبحث عنه وحيتاجه بشدة من: كيفيات 
وأشكال وأمناط وآداب سلوكية وأخالقية وقيمية حمبذة ومرغوبة فطراي، تنتظم معها أطر وشكل العالقة 



األمم، الكون، احلياة، النظام، الطبيعة..(، بني أركان املوجودات الكونية: )اإلنسان، اجلماعة، اجملتمع،  
اليت يشكل أحد عناصرها وأركاهنا الرئيسة واملهمة، حبيث نراه يؤسس لطبيعة وشكل العالقة بني 
اإلنسان واجلماد والنبات واحليوان وسائر املسََّخراِت، غري مكتٍف بتزكية الروح والقلب والنفس والعقل 

سم قواعد وأسس احلياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية والسلوك فقط، بل تعدى ذلك إىل ر 
 السوية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 الفصل الثالث

 الظاهرة االجتماعية يف القرآن 

تناولنا يف الفصل الثالث حقيقة وجود الظاهرة االجتماعية يف القرآن الكرمي، وهل تضمن  
 ك عرب املباحث التالية:القرآن الكرمي قضااي املشاكل والظواهر االجتماعية العامة، وذل

 حتديد وضبط الظاهرة االجتماعية يف القرآن الكرمي. -املبحث األول – 1

 حقيقة البعد االجتماعي للدين اإلسالمي، وقد تضمن املطالب الثالثة اآلتية: -املبحث الثاين – 2

 األبعاد االجتماعية يف القرآن الكرمي. -املطلب األول – 1

 األبعاد االجتماعية يف السنة النبوية املطهرة. -املطلب الثاين – 2

 األبعاد االجتماعية يف أحاديث الرؤاي واإلسراء واملعراج.  -املطلب الثالث – 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  متهيد: 

لوطيدة بقضااي اإلنسان بعد أن تبينا يف الفصل الثاين بشكل سريع وُمتصر عالقة القرآن ا 
واجملتمع املختلفة واملتشعبة واملتعددة، فإننا نسعى يف هذا الفصل استطالع حقيقة وجود وبروز 
وحضور الظاهرة االجتماعية يف القرآن الكرمي، والسيما بعد تطاول الفكر الغريب والوثين احلديث 

تطبيقية على ساحة التنظري والتأطري املعريف واملعاصر ببحوثه االجتماعية والنفسية النظرية وامليدانية ال
للحياة، وحماولة هيمنته على املنتوج الفكري والثقايف اإلسالمي، الذي مجد مع الطرح اخللدوين )نسبة  

 . (55)م( يف كتابه املقدمة )مقدمة ابن خلدون( 1404هـ 808لعبد الرمحن بن خلدون ت 

 ة اآلتية:وذلك من خالل طرحنا للتساؤالت العلمية واملنهجي

هل اقتصرت مهمة القرآن على تبني  مكوانت العقيدة الصحيحة لإلفراد فقط، أم أهنا جتاوزت   – 1
 ذلك احلد بتوظيف ضوابط وحمددات العقيدة الصحيحة خلدمة الشأن االجتماعي؟

هل احنصرت مهمة القرآن فقط يف الكشف عن اجلوانب اخلرافية واألسطورية والوثنية والشركية   –  2
لضاللية.. وحنوها، اليت رانت على العقيدة الصحيحة، أم أهنا جتاوزت هذا احلد املعريف لتدعو إىل وا

 املستوى التوظيفي االجتماعي؟  

هل توقفت وظيفة القرآن على مهمة حترير العقول، وهتذيب النفوس، وتزكية السلوك، وأتديب   –  3
 واملعنوية واألخالقية والعمرانية واحلضارية(؟النفوس، وتنصل من قضااي اإلنسان واجملتمع )املادية 

 وهو ما سنجيب عنه يف املبحثني اآلتيني، ومها:  

 املبحث األول: حتديد وضبط مفهوم ومعامل الظاهرة االجتماعية يف القرآن.

 حقيقة البعد االجتماعي للدين اإلسالمي.املبحث الثاين: 

 

 

مع كتاابت مونتسكيو وجون جاك روسو يف العقد االجتماعي، وكتاابت آدم مسيث يف االقتصاد الرأمسايل   (55)
اية تربر الوسيلة(، وكتاابت دور كامي وأوغست ومكيافيلي وكتابه األمري يف السياسة املصلحية الغادرة وشعارها )الغ

 كونت يف جمال البحث االجتماعي..



 

 املبحث األول

 حتديد وضبط الظاهرة االجتماعية يف القرآن

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

م( 1991-1901هـ 1421-1319يعرف األستاذ الدكتور )علي عبد الواح وايف  
يف جمتمع ما، وتعتمد على  الظاهرة االجتماعية بقوله: )) هي القواعد واالجتاهات العامة اليت تسود

 .(56)الصالت بني أفراده، وتنسق على أساسها العالقات اليت تربطهم ببعض وبغريهم أيضا(( 

سيتبني    -ولو مل يكن من املسلمني–إن من يقرأ القرآن بعناية ودقة واهتمام وعمق وبُعد نظر  
ايت الراقية جدا، اليت تنتظم شؤون للوهلة األوىل الكثري من احلقائق الساطعة، واملبادئ النبيلة، والنظر 

 الفرد واجلماعة، ولعل أمهها ما يلي:

أنه كتاب ودستور يهتم بكليات وتفاصيل وشؤون حياة الناس املهمة واألساسية اليومية العادية،   –  1
 ويرعاها وصوهنا وحيافظ عليها بربطها ابملثل األعلى وهو هللا سبحانه وتعاىل.

تطلبات وحاجات وشؤون الفرد واجلماعة والكيان: االجتماعية والوجدانية أنه كتاب يعتين بكل م  –  2
 واملادية واملعنوية الفردية واجلمعية. 

أنه كتاب خياطب الناس أفرادا ومجاعات وكياانت بشكل واضح وتلقائي ومباشر وصريح ال  – 3
جمتمعهم، كي تصلح غموض فيه، ويطلب منهم بسهولة ويسر وتلقائية إىل املبادرة إبصالح أنفسهم و 

 حياهتم وتستقيم.

فهو كتاب يدفع معتنقيه برفق وجباذبية معرفية ومنهجية ورمزية وإشارية حنو االعتبار والتوسم  – 4
والنظر والتفكر والتفكري يف كل شيء، ففيه من األمثال والعرب والقصص واحلكااي واحلوادث والوقائع 

يطالبهم ابالتعاظ وأخذ العربة ملا حدث ملن قبلهم من األمم واألمثال والنظائر واألشباه.. ما يدفعهم و 

 

م، ص 1966هـ  1382عبد الواحد، وايف، علم االجتماع، مكتبة هنضة مصر، القاهرة، الطبعة األوىل،    (56)
 .300، بتصرف. نقال عن: التومي حممد، اجملتمع اإلنساين يف القرآن، ص 5



البائدة، وذلك ابلنظر والتحليل العميق يف فقه السنن والنواميس الضابطة لألنفس واآلفاق، وذلك 
 هبدف إثراء خربهتم وجتربتهم املعرفية اليت ال تعرف حدا وال تؤمن ابلكفاف املعريف وال ترى له توقفا.

وكهم ذلك السبيل واملنهج الرابين الصحيح يتمكنون من الوصول إىل وهم من خالل سل 
حتقيق معىن احلياة اإلنسانية السوية، القائمة على متأرجحة )العبودية هلل والسيادة يف األرض(، 
واستسخار ما سخره هللا هلم فيها من سبل املعاش واحلياة الكرمية، وبه يصلون إىل احلياة السوية 

م به والكرمية والنظي فة، القائمة على العمل والكد واجلد واالستكثار من اخلري، وفق ما يرتفقهم ويَرهبُّ
أنبياء هللا ورسله الذين حيلون هبم داعني ومبشرين ومنذرين، يف ُمتلف ميادين وجماالت ومواقيت 

 احلياة.   

تمع كتاب تدعو تعاليمه إىل خري ونفع ومصلحة الفرد واجلماعة واجمل  -كما ترى-فهو  
والكيان، وهو الذي تفطن له وأحس به املشركون وكفار قريش وكرباءها منذ الوهلة األوىل، وأنه جاء 
لتهديد مصاحلهم وامتيازاهتم اخلاصة، القائمة على إفساد متأرجحة )العبودية هلل، والسيادة يف األرض 

ه وسلم ودعوته ورسالته على مسخراهتا ال على بقية الناس(، ولذا فقد انصبوا حممدا صلى هللا علي
اإلسالمية وأصحابه من املؤمنني األوائل العداء املطلق، وساقوا يف سبيل القضاء على تلك الرسالة 

فيها للناس فحوى رسالته ومطالبه   -بزعمهم–وقائدها ومجاعته مجلة من البياانت اهلجومية، يُلخصون  
ني الناس والرسالة، فبعد أن كانوا يستهزئون وأهدافه، واضعني أنفسهم موضع املانع واملفسر واحلائل ب

بعقيدة التوحيد، وخرافة اإلله الواحد، واملوت واحلساب والعقاب.. وصل هبم األمر إىل مرحلة 
اإلعراض، وقد أخرب وفضح املوىل تبارك وتعاىل موقفهم ذلك فقال: سبحانه وتعاىل: ))فأعرض أكثرهم  

ا تدعوان إليه، ويف آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل فهم ال يسمعون وقالوا قلوبنا يف أكنة مم
 (. 5، 4إننا عاملون( )فصلت: 

وملا أعيتهم احليل وضعفت بياانهتم السابقة، انتقلوا إىل حترير بياانت وخطاابت أخرى صارت  
وبني املرء   حتمل مضموان اجتماعيا متثل يف عبارة : )).. إنه يفرق بني املرء وأبيه، وبني املرء وأخيه،

 .(57) وزوجه، وبني املرء وعشريته..((

ولذا فقد كانت وصارت معاداهتم للقرآن وللرسالة اإلسالمية وللنيب حممد صلى هللا عليه   
وسلم ودعوته ومجاعته لسبب التنظيم االجتماعي الذي يدعو إليه، واليت ابتت هتدد جمتمعهم وشبكاته 

 

هـ(، السرية النبوية، دار ابن اجلوزي، القاهرة، 180حممد عبد امللك )ت ابن هشام األنصاري، أبو  (57)
 .244، ص 1م، ج 2013هـ 1434الطبعة األوىل، 



يم االجتماعي اجلديد الذي يقوم على إعادة تشكيل العالقة الواهنة ابالنفصام والتفكيك، ذلك التنظ
بني أفراد اجلماعة بناء على العقيدة الصحيحة والسليمة. ولو مل يتعرض لنظامهم االجتماعي اجلاهلي 
القائم على الشرك والوثنية واجلور والظلم.. ملا تعرضوا له ابألذى، ألنه ال ميس صميم نظامهم 

 وعاشوا وفقه خطأ لقرون عديدة واستساغوه عوجا وظلما.االجتماعي، الذي ألفوه 

لقد كان للقرآن املكي دوره الكبري والفعال يف حتريك اهلمم والقلوب والضمائر احلية  
لالستجابة التلقائية والفورية لتعاليمه، ألهنا جاءت حاثة على ترسيخ قيم العدل واألخوة واملساواة 

جتماعي اجلاهلي، القائم على الظلم والقهر والعبودية واالستذالل والكرامة، متحدية النظام هيمنة اال
 واحلرمان والطبقية..  

وقد نقلت لنا املصادر اإلسالمية أن الصحايب اجلليل )عثمان بن مظعون( رضي هللا عنه ظل  
دعوة وفياًّ لكلمة اإلميان اليت نطق هبا أمام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طيلة ست سنني من عمر ال

اإلسالمية، ولكن أعماقه كانت تعتلج ابحثة عما يُثلج صدره من الناحية االجتماعية يف تلك التعاليم 
)إن هللا أيمر ابلعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب وينهى عن الفحشاء املنزلة، إىل أن نزل قوله تعاىل: 

ال: اآلن استقر  اإلميان يف ، فلما نزلت ق  (58)(  90واملنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون()النحل:  
قليب، وقلت يف قرارة نفسي: إن دينا جاء لينظم احلياة االجتماعية هو دين من عند هللا ال من عند 
حممد، فاهلل الذي أيمر بثالثة، وينهى مقابلهن عن ثالثة يف حياة األفراد واجلماعة هو رب حقيقي 

 الصالة والسالم.وتعاليمه هي تعاليم حقيقية ليست من صنع حممد عليه 

ابلنظر إىل ما تواضع وتعارف عليه عرب اجلاهلية من مقاييس -واملتمعن يف النص الكرمي  
نتبني دور ومكانة األخالق العربية األصيلة )العدل، اإلحسان، إيتاء ذي   -الشرف االجتماعي يومها

نهي عن: الفحشاء، املنكر، القرىب( يف اجملتمع اجلاهلي، وما كان يتأذى منه الضمري العريب يومها )ال
البغي(، ما يرادف االستقامة ويقظة الضمري االجتماعي الكامن واملُثقل بران اجلاهلية، وهو الذي عرب 
عنه القرآن الكرمي يف اآلية، بعد أن رفع األتربة املرتاكمة على الضمري وقيمه النائمة، وهو عني ما 

 

. ويف رواية البخاري 109، ص 14انظر: الطربي، حممد بن جرير، جامع البيان يف تفسري القرآن، ج  (58)
هني من هذه اآلية(، ابن حجر العسقالين، فتح الباري، يف األدب املفرد: )ما يف القرآن آية أمجع حلالل وحرام وأمر و 

، والواحدي 479، ص 10، ج 59كتاب األدب املفرد، ابب قوله تعاىل: )إن هللا أيمر ابلعدل..(، حديث رقم 
. ومرعي بن يوسف الكرمي املقدسي احلنبلي، قالئد العقيان يف قوله تعاىل: 161النيسابوري، أسباب النزول، ص 

مر ابلعدل واإلحسان"، حتقيق الدكتور  عبد احلكيم األنيس، دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء "إن هللا أي
 م.2005ه 1426الرتاث، ديب، الطبعة األوىل، 



ة والسالم: )خياركم يف اجلاهلية خياركم يف اإلسالم ساقه احلديث النبوي الشريف يف قوله عليه الصال
 . (59)إذا فقهوا( 

فهذا معيار اجتماعي وأخالقي واحد بني قيم وأخالق اجلاهلية واألخالق اليت يدعو إليها  
اإلسالم، وهبا يُوزن الفرد يف الدينني واملعيارين. وهو ما ذهب إليه ابن حجر بقوله: )).. كان شرفهم 

 .(60) يف اجلاهلية ابخلصال احملمودة من جهة مالءمة الطبع ومنافراته..(

)).. كانت العرب أحسن الناس أخالقا مبا بقي وهو ما ذهب إليه اإلمام الباجي يف قوله:  
 .(61)عندهم من شريعة إبراهيم، وكانوا قد ضلوا ابلكفر عن كثري منها..(( 

وعليه فقد كان وقع اآلية يف العرب ومشركي قريش كبريا، نظرا ملا قيل يف شأن اآلية، وهو   
ق حسن يتعاير به العرب  الذي ذهب إليه اإلمام الطربي يف تفسريه، عندما قال: ))..فما من خل

 . (62)مدحه هللا، وما من خلق ذميم يتعايرون به إال  ذمه هللا وهنى عنه..(( 

ومن هنا فقد سقط يف يد اجملتمع املكي دعوة اإلسالم ملكارم األخالق، وهنيه عن مذامها،  
احدة ولذا فقد فسر واختصر جهده وجهاده وصربه ودعوته وبعثته عليه الصالة والسالم يف مجلة و 

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

ومن مكارم األخالق دفع الناس للعودة إىل ما كانت عليه من قيم فطرية وأخالقية صاحلة،  
 .(64) وبقاء روح وجاذبية احلياة السوية، وهو الذي ذهب إليه الشيخ حممد الطاهر بن عاشور

كرباء مشركي قريش محلة شعواء على القرآن الكرمي وعلى تعاليمه وعلى   ومن هنا فقد شن  
النيب حممد صلى هللا عليه وسلم ومجاعته املؤمنة، وضيقوا عليهم اخلناق لالعتبار االجتماعي والقيمي 

 .(26واألخالقي الذي أثىن عليه املوىل تبارك وتعاىل بقوله: ))ُيضل به كثريا ويهدي به كثريا(( )البقرة:  

 

 .3353، حديث رقم 387، ص 6ابن حجر، فتح الباري، ج  (59)
 .415، ص 6ابن حجر، فتح الباري، ج  (60)
 .904، ص 2مالك بن أنس، املوطأ، ج  (61)
 .109، ص 14لطربي، جامع البيان يف تفسري القرآن، ج ا (62)
 .8، حديث رقم 904، ص 2مالك بن أنس، املوطأ، ج  (63)
 .59م(، مقاصد الشريعة اإلسالمية، ص 1973هـ 1394انظر: ابن عاشور، حممد الطاهر )ت  (64)



وهو عني االحتجاج الذي ساقه الصحايب اجلليل جعفر بن أيب طالب رضي هللا عنه يف خطابه  
البني  أمام النجاشي ابلقيم االجتماعية واألخالقية الفاضلة: )).. وأمران بصدق احلديث، وأداء األمانة، 

الزور، وأكل  وصلة الرحم، وحسن اجلوار، والكف عن احملارم والدماء، وهناان عن الفواحش، وقول
 . (65)مال اليتيم، وقذف احملصنات..(( 

فوظيفة الدين ال كما تذهب إليه الرؤية العلمانية من أنه جمرد عالقة فردية وشخصية بني   
الفرد وخالقه، وإمنا تتجاوز التوجيه الروحي والسلوكي للفرد يف عالقاته مع خالقه إىل صهر روح 

 شكل سلوك عملي يعرب تعبريا كليا عن الروح والنفس، اجلماعة يف روح واحدة ومنسجمة، تظهر يف
وما تؤمن به من قيم ومعايري أخالقية واجتماعية، وعليها جاء قوله صلى هللا عليه وسلم: )).. أال 
وإن يف اجلسد مضغة، إذا صلحت صلح اجلسد كله، وإذا فسدت فسد اجلسد كله، أال وهي  

 .(66)القلب..(( 

تكمن يف هتذيب الباطن، الذي دليله هتذيب الظاهر من األقوال   فجوهر املسألة االجتماعية 
واألفعال واألعمال ضمن شبكة نظم اجتماعية، لترتابط ولتتفاعل فيما بينها. ومنه خنلص إىل أن 
القرآن الكرمي اهتم اهتماما فريدا وحقيقيا وواقعيا ابلظاهرة االجتماعية، وجتلى ذلك يف الضوابط 

 التالية: 

 لغرض االجتماعي للقرآن.وضوح ا – 1

 وضوح املنهج االجتماعي للقرآن يف فطرية االجتماع البشري. – 2

 وضوح الغرض واآلليات والوسائل االجتماعية للقرآن، هبدف حتقيق االجتماع البشري.  – 3

وضوح اخلط االجتماعي للقرآن يف ضمان وتثبيت ومحاية الوجود االجتماعي للفرد واجلماعة  – 4
 سعادهتا ورقيها احلضاري. مبا حيقق 

 

 .290، ص 1هشام األنصاري، السرية النبوية، ج ابن  (65)
واحلديث جاء يف سنن  ، بتصرف.22و  221انظر: البهي، حممد، الفكر اإلسالمي املعاصر، ص  (66)

، ج   .245، ص 2الدارمي، كتاب البيوع، ابب احلالل بني  واحلرام بني 



بيان ووضوح اخلط االجتماعي للقرآن منذ نزول القرآن املكي على رسول هللا صلى هللا عليه  – 5
وسلم، ودحض فرية التطور اليت حصلت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف حتديث وتطوير أدواته 

 وآلياته االجتماعية يف القرآن املدين.

يف تشريعاته: )مباحات، حمظورات، واجبات، تكاليف، شرائع..( القطيعة  أتسس القرآن املدين – 6
مع متهيدات القرآن املكي، القائمة واملؤسسة على أسلويب الرتغيب والرتهيب املالزمني ملصطلحي 

 التحسني والتقبيح.

 وضع أسس وأصول النظام االجتماعي للمجتمع املسلم، بله للمجتمع اإلنساين عموما. – 7

الل هذا العرض السريع نتبني وضوح أبعاد الظاهرة االجتماعية يف القرآن الكرمي ومن خ 
بشقيه املكي واملدين. وهو ما سيقودان إىل تناول البعد االجتماعي للدين اإلسالمي يف القرآن والسنة  

 يف املبحث املوايل من خالل أمنوذج حتليلي سريع نؤكد من خالله اجتماعية الدين اإلسالمي.

 

 

 بحث الثاينامل

                                                    حقيقة البعد االجتماعي للدين اإلسالمي

 متهيد: 

دين اجتماعي بطبيعته وبتنزيله ومبقاصده وبتشريعه وبتعاليمه العقدية الدين اإلسالمي 
والعملية معا، هذه  هي حقيقته وتكوينه ومقصده، وهي احلقيقة اليت يستطيع أن يصل إليها كل من 
درس وتعمق يف منظومته التشريعية بكلياهتا  وفروعياهتا، كما يستطيع أن يدركها بعمق كل من آمن 

 ا يف حياته.بتعاليمه وطبقه

ولعل أهم ما  مييز هذا الدين عن غريه من األداين هذا اجلانب االجتماعي املهم، ويؤهله   
جبدارة لينظم ويوجه وحيكم سائر شؤون الفرد واجلماعة واجملتمع، وجيد  هلم اإلجاابت املقنعة والراشدة 

 ملختلف تساؤالهتم وتطلعاهتم وأمانيهم يف احلياة.



يتبني روحانيتها االجتماعية الدافئة، ويستطيع  -القرآن والسنة -إلسالم والدارس لتعاليم ا 
اكتشاف عنايته الدقيقة ابلفرد واجملتمع، واهتمامه املتميز برسم الصورة املثلى واملتوازنة للعالقة الراشدة 

 بينهما يف سياق تناغم اهتدائي مع املوىل تبارك وتعاىل.

 معارف الوحي واألبعاد االجتماعية: 

حول حمور الذات  -على اختالف موضوعاهتا-فقد متحورت سائر معارف الوحي املقدسة 
اإلنسانية، وجعلته حمورها املركزي والرئيسي، إذ يبدو جليا وواضحا متحور وحضور الذات اإلنسانية  

يف  الدائم من خالل التواجد املعلمي املتميز يف سائر املواضع القرآنية، وإشعاعه كركن حموري وقطيب 
اخلطاب القرآين الكرمي، ويف اخلطاب النبوي الشريف، حبيث ال تكلف عملية رصد وتتبع مواطن 
وجود الذات اإلنسانية جهدا معرفيا ومنهجيا وأداتيا كبريا للمهتمني بقضااي اخلطاب القرآين الكرمي 

 وموضوعاته. 
ما منذ مطالعهما األوىل واملالحظ على اخلطابني القرآين الكرمي والنبوي الشريف أهنما قد اهت

مبحور الذات اإلنسانية السوية واملنحرفة، ومنارات اهتدائها، ومعامل ضالهلا، وغاايت وجودها 
االستخاليف، ومناطات رسالتها الدنيوية واألخروية، وأسباب ودوافع واستمرار رشدها وضالهلا، إذ 

لذات اإلنسانية، ابعتباره املكون تضافرا حول عملية تنمية وإحياء وإغناء الكيان احليوي لتلك ا
األساسي والوحيد للحياة، وذلك ضمن سياق الرابطة اجلمعية واالجتماعية اليتُ جبلت عليها من 
لدن خالقها، الذي فطر الناس مجيعا بفطرته السمحة واخلريية، حيث أخربان املوىل تبارك وتعاىل عن 

وحية واجلسدية والسلوكية سليمة ومستقيمة وفق اهتمامه ابحلفاظ على نفسية اإلنسان املعنوية والر 
كيفيات خلقها وإعدادها وغاايهتا، فقال: ))فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت هللا اليت فطر الناس  

 (. 30عليها ال تبديل خللق هللا ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس ال يعلمون(( )الروم: 
ختالف موضوعاهتا: العقدية والتعبدية واإلخبارية واملتتبع الفاقه ملعارف الوحي املقدسة على ا 

والقصصية والسننية االعتبارية والتشريعية اليت تتناول سائر جماالت املعامالت من: حالل وحرام 
وآداب وأخالق، يلحظ انشغاهلا الشامل، وتوجهها الكلي حنو تغذية الكيان اإلنساين بسائر القيم  

عورية والسلوكية واألخالقية الفردية واجلمعية واالجتماعية، إدراكا النظرية والتصورية والوجدانية والش
منها ألمهية الفرد القيمي يف عملية البناء اجلمعي واالجتماعي، ضمن نسق نظرية االستخالف اإلهلي 

 لإلنسان يف األرض. 



وقد جاءت معارف الوحي املقدسة منذ الوهلة األوىل متوجهة لصناعة وتشكيل أهم األجهزة  
يوية يف الفرد، عرب تعميق قيم اإلميان واالعتقاد الصادق والقومي يف أعماقه، وال أدل على أمهية احل

هذا اخلط املنهجي من توجه سائر املعارف القرآنية والنبوية جتاه جهازين مهمني يف اإلنسان، مها: 
الل موقعهما العقل والقلب. حبيث احتال مساحة ابرزة من آي الذكر احلكيم، وكذلك األمر من خ

من اخلطاب النبوي الشريف القويل والعملي والتقريري. حىت صار مآل الصالح والفساد واالستقامة 
واالعوجاج يوكل إليهما مباشرة، وما اقرتاف جوارح اجلسم املختلفة، إال دليل ومرتجم ملا بداخلهما 

يف اجلسد مضغة إذا صلحت من قيم ومعتقدات ومثل، حيث يقول عليه الصالة والسالم: )).. أال إن  
صلح اجلسد كله، وإذا فسدت فسد اجلسد كله، أال وهي القلب ((. وهبذه املكانة القطبية البارزة 
صار الوجدان حمضن القيم الشعورية، والعقل مستودع األسرار واملفاتيح واهلدى والرشاد، الذي ال 

 غىن لإلنسان عنهما يف كافة نشاطاته احلياتية.     

دت تعاليم الوحي القرآنية الكرمية والنبوية الشريفة منذ الوهلة األوىل على أمهية إعادة وقد أك 
تشكيل وصياغة العقل والوجدان املسلمني ألمهيتهما يف عملية بعث الفرد املؤمن واحلي ))أومن كان 

)األنعام:  ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا ميشي به يف الناس كمن مثله يف الظلمات ليس خبارج منها((
(، الوثيق الصلة ابلعوامل واألبعاد احلقيقية واملهمة له يف حياته، مع عامل األفكار والقيم واملثل 122

العال، ومع عامل األشخاص واألفراد واجلماعات، ومع عامل األشياء واملوجودات، حيث الصلة 
زم: فردا كان أم مجاعة، ومع والتواصل الصحيح مع الذات املؤمنة السوية، ومع اآلخر السوي أو املتأ

ربه سبحانه وتعاىل، ضمن منظومة منسجمة ومتناغمة من القيم والرموز املتآلفة، املفضية إىل حتقيق 
 نظرية االستخالف الرابين لإلنسان يف األرض.. 

واملالحظ على سور القرآن الكرمي األوىل إمنا جاءت حاثة على قضااي وثيقة الصلة ابلفرد  
جتماعي معا، كسورة املاعون والتكاثر والعادايت وقريش والتني والقارعة واملسد والعصر، والكيان اال

والبلد والبينة واإلسراء والكهف والنحل والروم وسبأ ويسني والصافات وص ون.. وغريها من السور  
من القرآنية، حيث قضااي الفرد واجلماعة واضحة متام الوضوح، على العكس مما يذهب إليه الكثري 

املفسرين، الذين دأبوا على تقسيم القرآن إىل مكي ومدين، حيث يهتم املكي بزعمهم بقضااي العقيدة 
 والتوحيد والقصص واألخبار، ويتوجه املدين حنو قضااي التشريع الفردي واالجتماعي والسياسي وغريه.

التشريعي  فيما نتبني من خالل استقصاءاتنا املتواضعة يف هذا اجملال أن صناعة البعد 
االجتماعي يف الفرد املسلم كان ضمن نسق منتظم من اجلرعات اليسرية املتنزلة يف سياقات القرآن 
املكي، فضمن خطاب القصة واإلخبار والتوحيد تتنزل بعض اجلرعات الطبية الشافية لبعض اجلوانب 



سلمني، فمع توطيد الروح  املهمة والضرورية والالزمة لتفعيل القيم املتنزلة على العقل والوجدان امل
وتعميق القيم العقدية تتنزل جرعات اجتماعية مهمة وضرورية حلياة وانتعاش تلك القيم الوجدانية، 
وملا حصلت إشكالية توضيح نزول بعض اآلايت يف السور املكية، اضطر بعض املفسرين إىل استثناء 

فيقال: سورة يوسف مكية عدا اآلايت  بعض آايهتا بكوهنا مدنية استنادا إىل طبيعتها التشريعية ، 
األوىل والثانية والثالثة، فهي مدنية مراعاة ملقتضيات القاعدة التشريعية املختصة ابلقرآن املدين، ويف 
هذا الصدد نسوق توضيحا لشيخ اإلسالم عالمة املغرب العريب املرحوم الشيخ حممد الطاهر بن 

يف معرض تفسريه لسورة اإلسراء قوله: )).. وهي  عاشور يف سياق استدراكه على أقوال املفسرين 
قليال" وقيل إال  أربعا   –إىل قوله–مكية عند اجلمهور، قيل: إال  آيتني منها، ومها "وإن كادوا ليفتنونك  

هاتني اآليتني، وقوله " وإذ قلنا لك إن ربك أحاط ابلناس" وقوله "وقل رب أدخلين" وقيل: إال  مخسا، 
"إن الذين أوتوا العلم من قبله" وقيل: إال  مخس آايت غري ما تقدم.. وقيل: مثاين، هاته األربع وقوله 

سلطاان نصريا"، وأحسب أن منشأ هاته األقوال أن ظاهر  –إىل قوله-من قوله "وإن كادوا ليفتنونك 
األحكام اليت اشتملت عليها تلك األقوال يقتضي أن تلك اآلي ال تناسب حالة املسلمني فيما قبل 

هلجرة فغلب على ظن  أصحاب تلك األقوال أن تلك اآلي مدنية، وسيأيت بيان ذلك غري متجه ا
عند التعرض لتفسريها. ويظهر أهنا نزلت يف زمن كثرت فيه مجاعة املسلمني مبكة، وأخذ التشريع 

ها املتعلق مبعامالت مجاعتهم يتطرق إىل نفوسهم، فقد ذكرت فيها أحكام متتالية مل تذكر أمثال عدد
يف سورة مكية غريها عدا سورة األنعام، وذلك من قوله "وقضى ربك أال تعبدوا إال  إايه" إىل قوله 

 .  (67) "كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها"..((

واملالحظ على كالم الشيخ ابن عاشور إدراكه ألمهية أصول التشريع االجتماعي للجماعة  
وىل مبكة املكرمة، حيث توسع اخلطاب القرآين يف أواخر املسلمة يف بداايته العقدية والتشريعية األ

العهد املكي حنو اإلكثار من اإلشارات التشريعية واالجتماعية على سبيل لفت انتباه الفرد املسلم 
ألمهية ما سيورد عليه من مرحلة مستقبلية قادمة، بعدما كان يتنزل ابللمحات العابرات يف البداايت  

املفسرين إىل أمهية البداايت التشريعية األوىل مبكة، حيث كانت آايت اجملتمع األوىل. وقد أشار بعض  
عامل اطمئنان ورسوخ لعقيدة التوحيد يف قلوب الكثري من الصحابة رضوان هللا تعاىل عليهم أمجعني، 
وكما حصل للصحايب اجلليل عثمان بن مظعون رضي هللا عنه عند نزول اآلية تسعني من سورة النحل 

هللا أيمر ابلعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي يعظكم لعلكم ))إن  
(، فقد ظل طيلة ست سنني من اإلميان يصارع نفسه حول صدقية وصحة 90تذكرون(( )النحل: 

 

 .6، ص 15، تفسري التحرير والتنوير، ج م(1973هـ 1394ابن عاشور، حممد الطاهر )ت  (67)



تمامه هذا الدين، حىت نزلت هاته اآلية فقال: ))..إن دينا يهتم مبثل هذه القضااي االجتماعية ويويل اه
الكبري لثالث مكارم اجتماعية هامة وأساسية يف حياة اجلماعة: )) العدل. اإلحسان. إيتاء ذوي 
القريب(( أمام ثالث رذائل وفواحش تقوض النسق االجتماعي وهتدمه هدما أكيدا: ))الفحشاء. 

 املنكر. البغي(( هلو دين حق وصحيح، وهو دين من عند هللا ال من عند حممد..((.

نا ميكننا إجراء قراءات وحتليالت اجتماعية للنصوص القرآنية والنبوية لنكتشف فيها ومن ه 
أمهية األبعاد االجتماعية من التشريع اإلسالمي، ومنهج اإلسالم يف تشكيل وصناعة الفرد االجتماعي 

الكلي املنسجم. واملتتبع ألحاديث الرؤاي الواردة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  يلحظ توجهها  
حنو صياغة الكيان االجتماعي للفرد املسلم ضمن نسق اجلماعية املنسجم والفاعل، ومثاهلا حديث 
مسرة بن جندب رضي هللا عنه عن رؤية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  يف املنام، وقصها على 

تثنائية الصحابة رضوان هللا تعاىل عليهم، وحديث اإلسراء واملعراج الذي حوى على مشاهدات اس
رمزية عديدة االمتدادات، ُمتزال أنساقا ُمتلفة من األبعاد التشريعية ذات التمدد االجتماعي، وهي 
اليت سنعمد إىل تفكيكهما وقراءهتا قراءة اجتماعية، وفق مقتضيات القراءة املنهجية لظاهر النصوص 

 النبوية.

اليت حولت عملية التكذيب مبعامل   ولتأكيد رؤيتنا نستجلي بقراءة عابرة سورة املاعون املكية، 
وأركان العقيدة والدين تتحول يف أنساق اجتماعية حبتة، تقدمت على الفرائض التعبدية وما يرتتب 
عليها من تقصري، وصارت عملية التكذيب ابلدين وقواعده العقدية الراسخة تساوي يف وزرها، وتعدل 

 يف ثواهبا املسائل التالية: 

 م. دع وقهر اليتي  – 1

 ترك احلض على إطعام املسكني.  – 2

 التلويح ابلعقاب اآلجل للمتهاونني يف أداء فريضة الصالة. – 3

أخطار املراءات واالهتمام ابملظاهر اخلارجية على صناعة القيم العميقة يف الذات الباطنية،   – 4
يحة تكمن يف وخطرها على البناء والفردي والنسق االجتماعي املنسجم، الذي يقوم على أسس صح

قوة ابطنها، حيث األسس الصحيحة لتماسك البناء االجتماعي للجماعة، فضال عن عدم احتفاله 
ابملظاهر اخلارجية، اليت تكون يف معظمها براقة خادعة، وال تُنىبء على املضمون الداخلي لتلك  

 املظاهر.



ابية والفاعلة، وذلك بضرب  أمهية التواصل االجتماعي إبقامة شبكة العالقات االجتماعية اإلجي  –  5
مثال عن االستعارة واألخذ والرد للوسائل واألدوات ذات الطابع االجتماعي كمواعني صناعة الطعام 

 وغريها مما حيتاجه اإلنسان الستمرار احلياة االجتماعية. 

ولعل قراءة عابرة لوصية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لصحابته ابلتواصي ابحملبة لكوهنا  
اإلمسنت الرابط بني نسيج اجملتمع قوله لعمر رضي هللا عنه: ))وهللا لن تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا، ولن 
تؤمنوا حىت حتابوا، أال أدلكم على شيء إذا فعلتموه حتاببتم، أفشوا السالم بينكم((. ففي احلديث 

لبعضها البعض، وفق  أوصى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جبملة من الوصااي االجتماعية املفضية
تناسق وتسلسل وتداخل منطقي تدرجي سليم، حبيث جعل اشرتاط دخول اجلنة حصول وتوفر شرط 
اإلميان، ولتعزيز شرط اإلميان هذا اشرتط شرط احملبة واأللفة االجتماعية، وجعل شرطها وبريدها إفشاء 

جملتمع وقضاايه معربا لدخول السالم، وهي من صميم أسس البناء االجتماعي للجماعة، وعليه يكون ا
 اجلنة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 املطلب األول

 البعد االجتماعي يف التعاليم القرآنية 

لنا املصادر اإلسالمية أن الصحايب اجلليل )عثمان بن مظعون( رضي هللا عنه ظل وفياًّ نقلت   
لكلمة اإلميان اليت نطق هبا أمام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طيلة ست سنني من عمر الدعوة 

ليم اإلسالمية، ولكن أعماقه كانت تعتلج ابحثة عما يثلج صدره من الناحية االجتماعية يف تلك التعا
: ))إن هللا أيمر ابلعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب وينهى عن الفحشاء املنزلة إىل أن نزل قوله تعاىل

، فلما نزلت قال اآلن استقر  اإلميان يف   (68)(  91واملنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون(()النحل:  
من عند هللا ال من عند  قليب، وقلت يف قرارة نفسي إن دينا جاء لينظم احلياة االجتماعية هو دين 

حممد، فاهلل الذي أيمر بثالثة، وينهى مقابلهن عن ثالثة يف حياة األفراد واجلماعة هو رب حقيقي 
 وتعاليمه هي تعاليم حقيقية ليست من صنع حممد عليه الصالة والسالم.

وهي احلقيقة اليت اختلجت يف صدور الكثري من الصحابة يف العهد املكي األول وظلوا 
ماعة واجملتمع، قبني تبلورها مع نزول التعاليم، فلما رأوا التعاليم ترتى مؤكدة على العناية ابلفرد واجلمرت 

 حريصة على العالقة النوعية واملتميزة بينهما استماتوا يف سبيل نصرته والدفاع عنه ونشره بني الناس.

يف صدر هذا الصحايب اجلليل وإذا أتملنا يف اآلية اليت كانت سببا يف تعمق واستقرار اإلميان 
لوجدانها آية اجتماعية صرفة مبوازين ومناهج وأدوات البحث االجتماعي مبختلف فروعه وختصصاته: 

 العام والسياسي والثقايف واالقتصادي واألخالقي والرتبوي والبيئي والنفسي والريفي والصناعي.. 

 اىل هبا عباده املؤمنني هي:فالقضااي االجتماعية الثالث اليت أمر هللا سبحانه وتع 

العدل، والعدل قضية اجتماعية وسياسية متس صميم احلياة االجتماعية والسياسية للفرد  - 1
وللمجتمع، فال ميكن تصور العدل إال  ضمن سياق شبكة من العالقات االجتماعية والسياسية اليت 

 حتكم األفراد واجلماعات.

 

انظر: الكرمي املقدسي احلنبلي، مرعي بن يوسف، قالئد العقيان يف قوله تعاىل: "إن هللا أيمر ابلعدل  (68)
رتاث، ديب، الطبعة واإلحسان"، حتقيق الدكتور  عبد احلكيم األنيس، دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء ال

 م.2005هـ 1426األوىل، 



ت الراشدة، اليت تؤكد على كرامة الفرد واجلماعة، فضال عن كون العدل أحد مظاهر الكياان 
عدال أو ظلما يف معزل عن مؤسساته وهيئاته ومنظماته االجتماعية   -واقعيا-إذ ال ميكننا أن نتصور  

 والسياسية، ونوعية التشريعات الضابطة هلا عدال أو ظلما.

يه الواصلون إىل رضى اإلحسان، واإلحسان مستوى روحاين وأخالقي وعقدي وسلوكي يعرج إل  -  2
املوىل تبارك وتعاىل، وهو حمراب عقدي مقدس يف تعاليم الدين اإلسالمي، ال يستطيع الوصول إليه 

رتبته الروحانية العالية، وهو ميس    -جبهده ومكابدته ورضى املوىل تبارك وتعاىل عليه-إال  من استحق  
 صميم الوجود الفردي واجلمعي للكيان املسلم.   

ن كونه درجة عقدية وروحانية وسلوكية، فهو: أحد معايري التفاضل للقرب من حتقيق وفضال ع 
رضى هللا تعاىل، وذلك عرب ممارسات الفرد املسلم الواقعية واالجتماعية يف إطار شبكة العالقات  

 االجتماعية الرشيدة يف األمة مع ُمتلف املخلوقات. 

اإلحسان يف حقيقته عملية اجتماعية معقدة ذات أركان مخسة هي: ]احملسن. احملسن إليه. إذ   
منهج اإلحسان. ووسيلة اإلحسان. آاثره وأتثرياته[، وهذه األركان ال ميكن ممارستها إال  ضمن سياق 

 اجتماعي سوي، حددت مناهجه وسبله ووسائله الشريعة اإلسالمية.

ء ذي القرىب فرع تطبيقي من عملية اإلحسان الكربى، بل هو أخص إيتاء ذي القرىب، وإيتا - 3
وأدق يف التدليل على اجتماعية هذا الدين، حيث أن إيتاء ذوي القرىب أحد فروع اإلحسان 

 االجتماعية التطبيقية.

وإيتاء ذوي القرىب يقتضي ابلضرورة إحداث صالت اجتماعية معينة معهم، تتمحور على  
األديب واالجتماعي السلوكي، وقد حددت الشريعة سبل ووسائل وطرق إيتاء ذي املستويني املعنوي 

 القرىب، ووردت بشأهنا سيول من النصوص القرآنية والنبوية املنظمة لشأهنا.   

 والقضااي االجتماعية اليت هنى املوىل تبارك وتعاىل عباده املؤمنني عن إتياهنا هي: 

متدين يصل إليه الفرد بعد مروره بسلسلة من االنزالقات الفحشاء، والفحشاء مستوى عاطفي    -  1
الروحية والعقدية والسلوكية على املستوى العاطفي واالنفعايل الفردي واالجتماعي أيضا، إذ ال ميكن 
تصور حصول عملية التفحش من الفرد خارج منظومته االجتماعية والرتبوية واألخالقية والدينية، 

أيضا متكونة من أربعة أركان رئيسة هي: ]املتفحش. املتفحش عليه. فالفحشاء عملية اجتماعية 
 ووسيلة التفحش. آاثره وأتثرياته[.



والفحشاء عملية اجتماعية معقدة تبدو فيها تداعيات وانزالقات الفرد الفاسد الضال يف  
النظام سياق شبكة العالقات االجتماعية غري السوية، تؤدي يف هنايتها الوخيمة إىل حتطيم بناء 
منذ -االجتماعي احملكم واملنسجم للفرد وللجماعة وللمجتمع، ولذا فقد هنى الشرع اإلسالمي عنها  

 خلطورهتا على حيوية وفاعلية املنظومة املرجعية الفردية واالجتماعية  للكيان االجتماعي.   -الفرتة املكية

فيه الفرد الضال الفاسد،  املنكر، واملنكر مستوى سلوكي وأخالقي وروحاين متدٍن، يرتدى - 2
يف شبكة العالقات االجتماعية بني اجلماعات   -فيما بعد جليا-وينطبع به وجدانه الباطن، ليبدو 

 واألفراد، ويف صميم اتصاالهتم االجتماعية الفاسدة املختلفة.

وهو فوق كل ذلك عملية اجتماعية ذات أبعاد ستة: ]قائم ابملنكر. واملنكر. وواقع عليه   
كر. ووسيلة املنكر. وأسلوب وطريقة املنكر. وأتثرياته[، إذ ال ميكن تصور وقوعه يف نسيج شبكة املن

 عالقات األفراد واجلماعات بغري هذه األركان االجتماعية الستة.

وإذا صار واقع الفرد واجملتمع قابال ومستمرائ لكل أشكال املناكر القولية والعملية الفردية  
هلا قلبيا، وغري مستنكر هلا عمليا، وغري مستنكف عنها سلوكيا، صار سقوط واجلمعية غري مستهجن  

الفرد حتميا من درجة اإلنسانية الراشدة إىل درجة البهيمية العمية، وصار اهنيار اجملتمع وشيكا يف 
 دائرة التخلف واالحنطاط، وابلتايل آذن بغيابه الواعي عن مواطن الشهود احلضاري بني األمم.  

غي، والبغي وجه سلوكي جُمسد ملختلف أنواع املناكر القولية والعملية والوجدانية والقلبية الب - 3
اجلمعية والفردية يف شبكة العالقات االجتماعية للمجتمع، كما أنه فرع شكلي ومظهري عنه، تبدو 

 من خالله وقائع تطبيق املنكر فرداي واجتماعيا وأمميا.

سدة ومدمرة ملختلف األواصر االجتماعية ذو أبعاد ستة وهو يف صميمه عملية اجتماعية فا 
هي: ]ابغ. مبغي عليه. بغي. ووسيلة البغي. وأسلوب وطريقة البغي. وأتثرياته التدمريية[، وال ميكن 

 حصوله واقعيا بغري هذه األركان االجتماعية الستة.    

االجتماعي، ورفضهم  ومبجرد قبول األفراد واجلماعات ابنتشار ظاهرة البغي بني نسيجهم  
مقاومته يف واقعهم احليايت واملعيشي، والتغاضي عن أركانه االجتماعية األخرى تعبث ويُعبث هبا وفق 
هوى البغي والبغاة  اجتماعيا، آل فرد ذلك اجملتمع ومجاعاته وسائر هيئاته ومؤسساته إىل وضع 

دخل آليا يف وضعية االجرتار القيمي تدمريي خترييب للبنيات الفطرية السوية لسائر شبكة عالقاته، و 
إىل مرحلة التآكل واالهنيار الداخلي القيمي  -آليا-األرعن ألفراده ومجاعاته، لينفلت بعدها 

 والواقعي.



ولذا فقد حرصت التعاليم اإلسالمية منذ العهد املكي األول على إيالء البعد االجتماعي  
الدعوة بني األفراد واجلماعات، وتقديسا منها للبعد قيمته احلقيقية تقديرا منها ألمهيته يف جناح 

االجتماعي هلذا الفرد املكرم. وخالصة النظر يف هذه اآلية من الناحية االجتماعية أن العامل املشرتك 
بني املأمورات الثالثة واملنهيات الثالثة هو التفاعل البشري الواعي والعاقل مع التعاليم اإلهلية املنزلة 

 ))لعلكم تذكرون((.وله تعاىل: املختتمة بق

 

 

 

 املطلب الثاين

 البعد االجتماعي يف التعاليم النبوية الشريفة 

ربطت السنة النبوية عملية التشريع يف جانبيها الفردي واالجتماعي حبركية نسيج العالقات  
العقيدة لدى األفراد واجلماعات مرهون مبدى واقعيتها االجتماعية  يف اجملتمع، وجعلت مسبار صدق  

التطبيقية والسلوكية يف اجملتمع، وذلك أتسيا على هنج التشريع اإلهلي احملكم يف القرآن الكرمي، الذي 
ربط بدقة وإبحكام حركية النشاط البيعي والتسويقي ابلعقيدة عادا إايها مسألة اجتماعية حبتة فقال 

فني* الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون* وإذا كالوهم أو وزنوهم خيسرون(( : ))ويل للمطفتعاىل
وأحل ): ، كما ربط أيضا سائر النشاطات والتعامالت املالية ابلعقيدة فقال تعاىل(3..1)املطففني: 

ن ، كما ربط سائر العمليات اخلريية يف اجملتمع ابلعقيدة وقر (263هللا البيع وحرم الراب(( )البقرة: 
قبوهلا ليس فقط بتطبيقها اجتماعيا، بل مبقدار نفعيتها وخرييتها اآلنية واملستقبلية على األفراد 

))قول معروف خري واجلماعات واجملتمع، فقال منظما وموضحا وضابطا بعض العالقات االجتماعية:  
 ، وهكذا سار منهج التشريع القرآين والنبوي.(263من صدقة يتبعها أذى(( )البقرة: 

وعلى هذا النسق املنهجي يف التشريع سارت السنة النبوية، وتنز لت بعمق لربط قضااي  
 العقيدة بسائر شؤون احلياة االجتماعية لألفراد واجلماعات.

 العقيدة يف السنة النبوية وقضااي اجملتمع: 



الغ املتمعن يف أحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سرعان ما يتبني منها اهتمامها الب 
ابلبعد االجتماعي للفرد وللجماعة، إذ ربط سائر قضااي الفرد واجلماعة االجتماعية ابلعقيدة، معتربا 
العالقة بينهما عالقة طردية فبمقدار أصالة التصور وصدق اإلحساس وعمق اإلميان لدى الفرد يكون 

يه عنه أبو هريرة السلوك االجتماعي عاكسا هلا، من ذلك حديثه عليه الصالة والسالم الذي يرو 
رضي هللا عنه حيث قال، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ))من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فال 
يؤذ جاره، ومن كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليقل 

 . (69)خريا أو ليسكت(( 

حايب اجلليل أيب شريح اخلزاعي رضي هللا عنه أن النيب وقد ورد بلفظ مشابه يف رواية الص 
صلى هللا عليه وسلم قال: ))من كان يؤمن ابهلل  واليوم اآلخر فليحسن إىل جاره، ومن كان يؤمن ابهلل 

 . (70)واليوم اآلخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليسكت(( 

ربط هذا احلديث يف تعاليمه النبوية شؤون الفرد واجلماعة االجتماعية ابلعقيدة، عاقدا فقد  
مبعادلة واضحة ومتوازنة مساواة غري حسابية بني مكوانت اإلميان العقدي يف اإلسالم وقضااي اجملتمع 

املؤمنني يف  احلياتية العادية، وفق عرض بياين رائع اتسم ابالختزال التومسي لدى األنفس البص ارة من 
 سياق منطقي مقنع روحيا وعقليا.

 اإلميان ابهلل واليوم اآلخر: - 1

اختزل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني حدي اإلميان ابهلل واليوم اآلخر قضااي العقيدة  
 األخرى، وهي: اإلميان ابملالئكة وابلكتب وابلرسل وابلقضاء والقدر خريه وشره من عند هللا. 

دود العقدية اإلميانية الثابتة واملكونة ألسس عقيدة اإلميان الصحيح يف اإلسالم وهذه احل  
يف شبكة   -الواردة يف حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم-جتد ترمجتها احلقيقية والعملية الصادقة  

فقضااي اجملتمع حسب التقييم والتوجيه النبوي الشريف هي اجلانب  العالقات االجتماعية. 
 ي واملظاهري للمعتقدات اإلميانية الغيبية.  الشكل

 اإلميان ابهلل وشبكة العالقات االجتماعية: - 2

 

 .150متفق عليه، انظر: رايض الصاحلني للنووي، ص   (69)
 .150رواه مسلم هبذا اللفظ، وروى البخاري بعضه، انظر: رايض الصاحلني للنووي، ص   (70)



املتمعن يف حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتبني بوضوح هنا ربط مكوانت العقيدة  
(، ويف بقضااي اجملتمع فقوله عليه الصالة والسالم: ))من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فال يؤذ جاره(

الرواية األخرى )) من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليحسن إىل جاره(( قضية اجتماعية ربطت أبحد 
األركان العقدية، وهي اإلميان ))من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر((، وقد جاءت مقرونة بقضية 

يه من جهة أخرى اجتماعية متثلت يف عدم إيذاء اجلار )) فال يؤذ جاره(( من جهة، واإلحسان إل
 ))فليحسن إىل جاره(( بشىت طرق اإلحسان املتعارف عليها اجتماعيا.

ألن اجملتمع حسب التصور اإلسالمي الصحيح ليس مبجموع األفراد واألسر، كما أنه ليس  
حمصلة تعداد املنازل والدور،  مبقدار ما هو حمصلة تفاعل وتضامن وترابط وتواشج األفراد واملنازل 

 عض يف شبكة محيمية من العالقات االجتماعية املتنوعة الراشدة. بعضهم بب

إن اإلحسان للجار  عملية اجتماعية حبتة، وعدم إيذائه أيضا عملية اجتماعية أيضا، منطلقها  
األساس إقامة عالقات حسن اجلوار معه، املؤسسة على تبادل التحية معه: ))أفشوا السالم بينكم((، 

م مبقدار ما هي عملية اجتماعية، تدعم متاسك الصف االجتماعي للجماعة ألن عملية إفشاء السال
هي أيضا طريق للجنة وللخلود يف النعيم األبدي لقوله صلى هللا عليه وسلم: ))وهللا  لن تدخلوا اجلنة 
حىت تؤمنوا، ولن تؤمنوا حىت حتابوا، أال أدلكم على شيء إذا فعلتموه حتاببتم، أفشوا السالم بينكم(( 

(71).    

وقد بني  عليه الصالة والسالم يف هذا احلديث الكثري من القضااي العقدية ذات الصلة الوثيقة 
بقضااي اجملتمع، ولكن أهم قضية أبرزها هي األبعاد االجتماعية للعقيدة، وكون اجملتمع وعالقاته 

 املختلفة مها املعرب احلقيقي للجنة ولرضى املوىل تبارك وتعاىل. 

 ابهلل وإكرام الضيف: اإلميان - 3

إن إكرام الضيف قضية اجتماعية حبتة، كما أهنا قضية ثقافية وفنية أيضا، إذ ال ميكن استقبال  
ضيف بغري حتشيد أهبى وأجلى وأحلى القيم االجتماعية والثقافية لدى املُضي ف ليبسطها أحسن بسط  

فته ومتيز طبائع التكرمي فيها، اليت يف وجه ضيفه، بدءا من طريقة ومدة ومكان استقباله، ونوعية ضيا
 ختتزل سائر القيم النبيلة لدى املضيف. 

 

 رواه البخاري ومسلم.  (71)



ولذا فقد ربطت الشريعة اإلسالمية كما وردت يف حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
))ومن كان يؤمن ابهلل  واليوم اآلخر فليكرم ضيفه(( قضاايها العقدية بقضااي اجملتمع، وأعطتها بعدها 

لعملي، ُمرجة تلك العقائد الروحية واملعنوية من بعدها الشعوري املكنون إىل بعدها السلوكي التطبيقي ا
 املنظور. 

 (72)  اإلميان ابهلل ولغة التواصل االجتماعي: - 4

لقد خص املوىل تبارك وتعاىل كل أمة برموز تتواصل وتتناغم وتتفاهم هبا، ويربز ذلك جليا يف  
ى واد النمل قالت منلة اي أيها النمل ادخلوا مساكنكم ال حيطمنكم ))حىت إذا أتوا عل قوله تعاىل:

سليمان وجنوده وهم ال يشعرون * فتبسم ضاحكا من قوهلا وقال رب أوزعين أن أشكر نعمتك اليت 
أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صاحلا ترضاه وأدخلين برمحتك يف عبادك الصاحلني(( )النمل: 

من املوىل تبارك وتعاىل ملخلوقاته مبنحهم القدرة على التواصل يصري ، وهبذا التكرمي (19و  18
الكالم لدى البشر ظاهرة اجتماعية، ربطتها الشريعة اإلسالمية بقضااي العقيدة، فجعلت أعالها 
حسب حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ))ومن كان يؤمن ابهلل  واليوم اآلخر فليقل خريا أو 

 دى مقاصديتها اخلريية ومبدى استعماالهتا وتوظيفها يف سبل اخلري االجتماعي. ليسكت(( مقروان مب

وعلى هذا التقدير فقد حرصت الشريعة اإلسالمية على إيالء البعد االجتماعي قيمته احلقيقية   
 تقديرا منها ألمهيته يف جناح الدعوة بني األفراد واجلماعات، وتقديسا منها للبعد االجتماعي هلذا الفرد

 املكرم. 

 

 

 

 

 

، ومل يكن مصطلح )التواصل م، ونشر يف جملة الوعي اإلسالمي الكويتية2008ُكتب هذا البحث سنة     (72)
االجتماعي( يومها متداوال بني أهل االختصاص، ومل يكن يعين ما يعنيه اليوم يف عامل اإلعالم والنشر والتدوين 
والتواصل اإللكرتوين. ملزيد من التوسع انظر: أمحد حممود عيساوي، اإلعالم اجلديد وتداعيات املوجة االتصالية 

 ..95م، ص 2017هـ 1438الكتاب احلديث، القاهرة، الطبعة األوىل،  اإللكرتونية املعاصرة، دار 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املطلب الثالث
 األبعاد االجتماعية ألحاديث الرؤاي واإلسراء واملعراج

 أحاديث الرؤاي:   –أوال
املتتبع ألحاديث الرؤاي الواردة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اليت صنفها رواة إن  

األحاديث ضمن أبواب ُمتلفة ، فمنهم من صنفها يف قسم الرؤاي واألحالم ، ومنهم من صنفها يف 
قسم حترمي الكذب  وآخرون وضعوها يف قسم حترمي النفاق، وغريها، وحنب أن نقتطف حديثا واحدا 

اإلمام النووي يف كتابه القيم )رايض الصاحلني( يف ابب حترمي الكذب، نقال عن صحيح اإلمام  أورده
 البخاري، هذا نصه:



عن مسرة بن جندب رضي هللا عنه قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  مما يكثر أن  
ص، وإنه قال لنا يقول ألصحابه: )) "هل رأى أحد منكم من رؤاي؟" فيقص عليه من شاء هللا أن يق

ذات غداة: "إنه أاتين الليلة آتيان، وإهنما قاال يل: انطلق، وإين انطلقت معهما، وإان أتينا على رجل 
مضطجع، وإذ آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي ابلصخرة لرأسه، فيثلغ رأسه، فيتدهده احلجر 

كان مث يعود عليه فيفعل به مثل ما ها هنا، فيتبع احلجر فيأخذه فال يرجع إليه حىت يصح رأسه كما  
فعل املرة األوىل "قال: قلت هلما: سبحان هللا. ما هذا؟" قاال يل: انطلق انطلق، فانطلقنا فأتيا على 
رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو أييت أحد شقي وجهه فيشرشر 

اه، مث يتحول إىل اجلانب اآلخر فيفعل به مثل ما فعل شدقه إىل قفاه، ومنخره إىل قفاه، وعينه إىل قف
ابجلانب األول فما يفرغ من ذلك اجلانب حىت يصح ذلك اجلانب كما كان، مث يعود عليه فيفعل مثل 
ما فعل يف املرة األوىل قال: قلت: "سبحان هللا. ما هذان؟" قال يل: انطلق انطلق، فانطلقنا فأتينا 

قال: فإذا فيه لغط وأصوات، فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة،   على مثل التنور، فأحسب أنه
وإذا هم أيتيهم هلب من أسفل منهم فإذا أاتهم ذلك اللهب ضوضئوا، قلت: "ما هؤالء؟" قاال يل: 
انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا على هنر حسبت أنه كان يقول أمحر مثل الدم، وإذا يف النهر رجل سابح 

لى شط النهر رجل قد مجع عنده حجارة كثرية، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح مث يسبح، وإذا ع
أييت ذلك الذي قد مجع عنده احلجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجرا، فينطلق فيسبح مث يرجع إليه كلما 
رجع فغر له فاه فألقمه حجرا. قلت هلما: "ما هذان؟" قاال يل: انطلق انطلق، فانطلقنا فأتينا على 

جل كريه املرآة أو كأكره ما أنت راء رجال مرأى، فإذا هو عنده انر حيشها ويسعى حوهلا، قلت هلما: ر 
"ما هذا؟" قاال يل: انطلق انطلق، فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل نور الربيع، وإذا بني 

ل من أكثر ولدان ما ظهراين الروضة رجل طويل ال أكاد أرى رأسه طوال يف السماء، وإذا حول الرج
رأيتهم قط، قلت: "ما هذا؟ وما هؤالء؟" قاال يل: انطلق انطلق، فانطلقنا فأتينا دوحة عظيمة مل أر 
دوحة قط أعظم منها وال أحسن، قاال يل: ارق فيها، فارتقينا فيها إىل مدينة مبنية بلنب ذهب ولنب 

تلقاان رجال شطر من خلقهم كأحسن ما فضة، فأتينا ابب املدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها، ف 
أنت راء. وشطر منهم كأقبح ما أنت راء، قاال هلم: اذهبوا فقعوا يف ذلك النهر، وإذا هو هنر معرتض 
جيري كأن ماءه احملض يف البياض فذهبوا فوقعوا فيه، مث رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم  

هذاك منزلك فسما بصري صعدا فإذا قصر مثل فصاروا يف أحسن صورة، قاال يل: هذه جنة عدن، و 
الراببة البيضاء، قاال يل: هذاك منزلك؟ قلت هلما: ابرك هللا فيكما، فذراين فأدخله، قاال: أما اآلن 
فال وأنت داخله، قلت هلما: فإين رأيت منذ الليلة عجبا؟ فما هذا الذي رأيت؟ قاال يل: أما إان 

عليه يثلغ رأسه ابحلجر فإنه الرجل أيخذ القرآن فريفضه، وينام   سنخربك: أما الرجل األول الذي أتيت



عن الصالة املكتوبة. وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إىل قفاه.. فإنه الرجل يغدو من بيته 
فيكذب الكذبة تبلغ اآلفاق. وأما الرجال والنساء العراة الذين هم يف بناء مثل التنور فإهنم الزانة 

وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح يف النهر ويلقم احلجارة فإنه آكل الراب. وأما الرجل والزواين. 
الكريه املرآة الذي عند النار حيشها ويسعى حوهلا فإنه مالك خازن جهنم. وأما الرجل الطويل الذي 

ملسلمني: يف الروضة فإنه إبراهيم، وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة، فقال بعض ا
اي رسول هللا وأوالد املشركني؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأوالد املشركني. وأما القوم الذين 

  .(73) كانوا شطر منهم حسن وشطر قبيح فإهنم خلطوا عمال صاحلا وآخر سيئا جتاوز هللا عنهم (( 

 أحاديث اإلسراء واملعراج:   –اثنيا 
إن قراءة مركزة جملموع أحاديث اإلسراء واملعراج كفيلة أبن تقدم لنا صورة واضحة عن املقاصد 

صلى هللا عليه وسلم، ودون العامة من سرد تلك املشاهد الرمزية اليت ساقتها أحاديث رسول هللا 
رحلة واملعجزة الدخول يف نسق التكرار واملشاهبة ملا تضمنته الرواايت املختلفة عن وقائع احلادثة وال

وُمتلف تفاصيلها، حيث جتمع األحاديث يف جمملها على وصف الرحلة من املسجد احلرام إىل املسجد 
األقصى، ومن املسجد األقصى إىل السماء العال، على موضوع واحد مع بعض الفروقات بني الرواة، 

ية اليت ذكرهتا تلك  وما يهمنا حنن هو أن نقتطف من جمموع تلك األحاديث تلك املشاهدات الرمز 
 األحاديث، وقراءهتا وفق أبعادها االجتماعية. وهذه األحاديث هي:

ما رواه اإلمام أمحد يف مسنده، قال: حدثنا أبو املغرية، حدثنا صفوان، حدثين راشد بن سعد  – 1
وعبد الرمحن بن جبري، عن أنس قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ))ملا عرج يب ريب عز 
وجل، مررت بقوم هلم أظفار من حناس، خيمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤالء اي جربيل؟ 

  . (74)   قال: هؤالء الذين أيكلون حلوم الناس، ويقعون يف أعراضهم((
ما رواه احلافظ أبو بكر البيهقي يف كتابه "دالئل النبوة" عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه  – 2

ه وسلم  أنه قال له أصحابه: اي رسول هللا أخربان عن ليلة أسري بك فيها، عن النيب صلى هللا علي
قال: )).. فاستفتح جربيل ابب السماء، قيل: من هذا؟ قال جربيل، قيل: ومن معك؟ قال: حممد، 
قيل: أوقد بعث إليه؟  قال: نعم، فإذا أان آبدم  كهيئته يوم خلقه هللا تعاىل على صورته، تعرض عليه 

يته املؤمنني، فيقول: روح طيبة، ونفس طيبة، اجعلوها يف عليني. مث تعرض عليه أرواح ذريته أرواح ذر 
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الفجار فيقول: روح خبيثة ونفس خبيثة، اجعلوها يف سجني، مث مضيت هنية، فإذا أان أبخونة عليها 
ون منها، حلم مشرح، ليس يقرهبا أحد، وإذا أان أبخونة عليها حلم قد أروح وأننت، عندها أانس أيكل

قلت: اي جربيل من هؤالء؟ قال: هؤالء من أمتك، يرتكون احلالل وأيتون احلرام، مث مضيت هنية فإذا  
، يقول: اللهم ال تُقم الساعة، قال: وهم على  أان أبقوام بطوهنم أمثال البيوت، كلما هنض أحدهم خرَّ

إىل هللا عز وجل، قال:  سابلة آل فرعون، قال: فتجيء السابلة فتطؤهم، قال: فسمعتهم يضجون
قلت: اي جربيل من هؤالء؟ قال: هؤالء من أمتك "الذين أيكلون الراب ال يقومون إال  كما يقوم الذي 
يتخبطه الشيطان من املس"، قال: مث مضيت هنية فإذا أان أبقوام مشافرهم كمشافر اإلبل، قال: 

لهم، فسمعتهم يضجون إىل هللا عز فتفتح على أفواههم ويلقمون من ذلك اجلمر، مث خيرج من أساف
وجل، فقلت: من هؤالء اي جربيل؟ قال: هؤالء من أمتك "الذين أيكلون أموال اليتامى ظلما إمنا 
أيكلون يف بطوهنم انرا وسيصلون سعريا"، قال: مث مضيت هنية فإذا أان بنساء يعلقن بثديهن، 

ال: هؤالء الزانة من أمتك، قال: مث فسمعتهن يضجن إىل هللا عز وجل، قلت: من هؤالء النساء؟ ق 
مضني هنية فإذا أان أبقوام يقطع من جنوهبم اللحم، فيلقمونه، فيقال له: كل كما كنت أتكل من حلم 
أخيك، قلت: من هؤالء اي جربيل؟ قال: هؤالء اهلمازون من أمتك اللمازون، مث صعدان إىل السماء 

  .(75)الثانية..(( 
روى اإلمام أمحد عن ابن عباس رضي هللا عنهما قوله: )).. قال: فمضى، فلقيه شيخ جليل  – 3

متهيب فرحب به وسلم عليه، وكلهم يسلم عليه، قال: من هذا اي جربيل؟ قال: هذا أبوك إبراهيم، 
كلون قال: ونظر يف النار فإذا قوم أيكلون اجليف، قال: من هؤالء اي جربيل؟ قال: هؤالء الذين أي

 .  (76)حلم الناس. ورأى رجال أمحر أزرق جدا، قال: من هذا اي جربيل؟ قال: هذا عاقر الناقة.(( 
روى اإلمام أمحد عن سعيد بن جبري عن ابن عباس رضي هللا عنهما من طريق آخر قوله: قال  – 4

لرائحة؟ قالوا: رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )) ملا أسري يب، مرت يب رائحة طيبة، فقلت: ما هذه ا
ماشطة بنت فرعون وأوالدها، سقط مشطها من يدها، فقالت: ابسم هللا، فقالت ابنة فرعون: أيب؟ 
قالت: ريب وربك ورب أبيك. قالت: أولك رب غري أيب؟ قالت: نعم، ريب وربك ورب أبيك هللا، 

قرة من حناس  قال: فدعا فقال: ألك رب غريي؟ قالت نعم ريب وربك هللا عز وجل. قال: فأمر بن
فأمحيت، مث أمر هبا لتلقى فيها، قالت: إن يل إليك حاجة، قال: ما هي؟ قالت: جتمع عظامي وعظام 
ولدي يف موضع، قال: ذاك لك. ملا لك علينا من حق. قال: فأمر هبم فألقوا واحدا واحدا، حىت بلغ 
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م أربعة وهم صغار، هذا، رضيعا فيهم، فقال: اي أمه، قعي وال تقاعسي، فإنك على احلق، قال: وتكل
  .(77)وشاهد يوسف، وصاحب جريج، وعيسى ابن مرمي (( 

رواية أبو هريرة رضي هللا عنه: قال: )).. فسار وسار معه جربيل عليهما السالم، قال: فأتى  – 5
على قوم يزرعون يف يوم وحيصدون يف يوم، كلما حصدوا عاد كما كان، فقال النيب صلى هللا عليه 

ربيل ما هذا؟ قال: هؤالء اجملاهدون يف سبيل هللا، تضاعف هلم احلسنة بسبعمائة ضعف، وسلم: اي ج
وما أنفقوا من شيء فهو خيلفه، وهو خري الرازقني. مث أتى على قوم ترضخ رؤوسهم ابلصخر، كلما 
رضخت عادت كما كانت، وال يفرت عنهم من ذلك شيء، فقال: ما هؤالء اي جربيل؟ قال: هؤالء 

ثاقل رؤوسهم عن الصالة املكتوبة. مث أتى على قوم على أقباهلم رقاع وعلى أدابرهم رقاع، الذين تت
يسرحون كما تسرح اإلبل والنعم، وأيكلون الضريع والزقوم ورضف جهنم وحجارهتا، قال: ما هؤالء 

للعبيد.   اي جربيل؟ قال: هؤالء الذين ال يؤدون صدقات أمواهلم، وما ظلمهم هللا شيئا، وما هللا بظالم
مث أتى على قوم بني أيديهم حلم نضيج يف قدر، وحلم آخر ينء يف قدر خبيث، فجعلوا أيكلون من 
الينء اخلبيث ويدعون النضيج الطيب، فقال: من هؤالء اي جربيل؟ فقال: هذا الرجل من أمتك تكون 

تقوم من عند زوجها  عنده املرأة احلالل الطيب، فيأيت امرأة خبيثة فيبيت عندها حىت يصبح، واملرأة
حالال طيبا، فتأيت رجال خبيثا فتبيت معه حىت تصبح. قال: مث أتى على خشبة على الطريق، ال مير 
هبا ثوب إال  شقته، وال شيء إال  خرقته، قال: ما هذا اي جربيل؟ قال: هذا مثل أقوام من أمتك، 

ون وتصدون عن سبيل هللا". مث يقعدون على الطريق يقطعونه، مث تال "وال تقعدوا بكل صراط توعد
أتى على رجل قد مجع حزمة حطب عظيمة ال يستطيع محلها، هو يزيد عليها، فقال: ما هذا اي 
جربيل؟ فقال: هذا الرجل يكون عليه أماانت ال يقدر على أدائها، وهو يريد أن حيمل عليها. مث أتى 

عادت كما كانت، ال يفرت عنهم    على قوم تقرض ألسنتهم وشفاههم مبقاريض من حديد، كلما قرضت
من ذلك شيء، قال: ما هؤالء اي جربيل؟ قال: هؤالء خطباء الفتنة. مث أتى على جحر صغري خيرج 
منه ثور عظيم، فجعل الثور يريد أن يرجع من حيث خرج فال يستطيع، فقال: ما هذا اي جربيل؟ 

يستطيع أن يردها. مث أتى على واد فقال: هذا الرجل يتكلم ابلكلمة العظيمة، مث يندم عليها فال 
فوجد رحيا طيبة ابردة وريح مسك، ومسع صوات، فقال: ما هذه الريح الطيبة الباردة؟ وما هذا املسك؟ 
وما هذا الصوت؟ قال: هذا صوت اجلنة تقول: اي رب آتين ما وعدتين.. مث أتى على واد فسمع 

 جربيل؟ وما هذا الصوت؟ فقال: هذا صوت  صوات منكرا، ووجد رحيا منتنة، فقال: ما هذه الريح اي
جهنم تقول: اي رب آتين ما وعدتين.. مث جاء السماء السابعة فاستفتح فقيل له: من هذا؟ قال: 
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جربيل، قيل: ومن معك؟ قال: حممد، قالوا: أو قد أرسل؟ قال: نعم، قالوا: حياه هللا من أخ ومن 
اء، فإذا هو برجل أمشط جالس عند ابب اجلنة على خليفة، فنعم األخ ونعم اخلليفة، ونعم اجمليء ج

كرسي، وعنده قوم جلوس بيض الوجوه مثل القراطيس، وقوم يف ألواهنم شيء، فقام هؤالء الذين يف 
ألواهنم شيء فدخلوا هنرا فاغتسلوا فيه فخرجوا وقد خلص من ألواهنم شيء، مث دخلوا هنرا آخر 

فصارت مثل ألوان أصحاهبم، فجاؤوا فجلسوا إىل فاغتسلوا فيه، فخرجوا وقد خلصت ألواهنم 
أصحاهبم، فقال: اي جربيل، من هذا األمشط؟ مث من هؤالء البيض الوجوه؟ ومن هؤالء الذين يف ألواهنم 
شيء؟ وما هذه األهنار اليت دخلوا فيها فجاؤوا وقد صفت ألواهنم؟ فقال: هذا أبوك إبراهيم، أول 

بيض الوجه فقوم مل يلبسوا إمياهنم بظلم، وأما هؤالء الذين يف من مشط على األرض، وأما هؤالء ال
ألواهنم شيء، فقد خلطوا عمال صاحلا وآخر سيئا، فتابوا فتاب هللا عليهم. وأما األهنار فأوهلا رمحة 

  .(78)هللا، والثاين نعمة هللا، والثالث سقاهم رهبم شرااب طهورا..(( 
 قواعد دعوية يف األسلوب النبوي: 

ل القراءة األولية لألسلوب النبوي يف عرض األحاديث السالفة الذكر ميكننا تسجيل ومن خال 
 املعامل  الدعوية التالية:

اعتماد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على املشاهد الرمزية نظرا لقيمتها يف املخيال العريب  – 1
 كأسلوب تواصلي أتثريي ودعوي متميز. 

 عليه وسلم  على عامل الرؤاي واحلياة الغيبية الثانية ألمهيتها أيضا يف اعتماد رسول هللا صلى هللا – 2
 الضمري واملخيال العريب الذي يتشوق إىل التطلع لعامل املاورائيات، ويتشوف ملعرفة عامل الغيبيات.

اعتماد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  على أسلوب التصوير الفين للمشاهد التصويرية الغنية  – 3
 لوان واألبعاد واألشكال والرسوم والصور احلية واملتحركة.ابأل
اعتماد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  على أسلوب املشاهد الرمزية املقززة للنفس اإلنسانية   -  4

السوية من خالل مناظر الدم والروائح الكريهة واجلروح والكدمات واللهب والتنور والنار والوجوه 
 الكريهة..

اد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  على أسلوب البيان النبوي التصويري ممزوجا ابلبالغة اعتم - 5
 النبوية النفاذة يف القلوب والضمائر احلية، املمزوج ابلبساطة واليسر والتلقائية.
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اعتماد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  على أسلوب املقابلة الرمزية للمشاهد الواقعية والغيبية   -  6
جراء مقارنة ذهنية شعورية تقابلية بينهما يف ُميال العقل العريب، حيث يعرض مشهد الرجل الذي وإ

يضرب رأسه ابحلجر، فيتشظى احلجر على رأسه إىل شظااي، مث يكرر رضخ رأسه حىت يشرشر ابلدم، 
 مقابل اترك العمل ابلقرآن، واملتكاسل عن أداء الصلوات والعبادات يف أوقاهتا.

د رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  على أسلوب التحرمي ابلتخويف اإلرادي الداخلي، اعتما - 7
 وخلق املانع الذايت ضمن أعماق النفس اإلنسانية. 

اعتماد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  على أسلوب البالغة الدعوية التأثريية بعرض النماذج  - 8
 ززة واملخيفة واملرعبة. والصور البشرية املختلفة، وذات التفاصيل املق

 األبعاد االجتماعية ألحاديث الرؤاي واإلسراء واملعراج:
وقد تركزت األحاديث الشريفة على التنفري من احملرمات اآلتية الذكر، واليت يف معظمها ذات   

بعد اجتماعي حبت، إذ ال ميكن اقرتافها إال  ضمن السياق االجتماعي، وعالقة اجتماعية بني أركان 
مة بعملية التواصل االجتماعي. وهذه احملرمات واحملظورات تفسد انسجام واتساق العالقات  قائ

 االجتماعية، وتعكر سري واستمرار عالقاته السوية، وتودي ابجلماعة إىل اهلالك، وهذه احملظورات هي: 
نظرا ملا  خطورة معرفة حقائق القرآن وتعاليمه وعدم العمل هبا، والتقاعس عن الصالة املكتوبة – 1

هلا من فوائد على املستويني الفردي واالجتماعي. إذ أن التعاليم القرآنية هي قواعد وقوانني قطعية 
وصادقة وخالصات ونواميس رابنية دقيقة، تفيد الفرد واجلماعة لضمان السري احلسن هلم يف احلياة 

ليت قدمها احلديث من تكسري الدنيوية، وضمان مستقبل زاهر يف احلياة األخروية. والصورة البشعة ا
ابحلجارة وهتشيم للوجه والرأس وتشظي احلجارة جراء عملية التهشيم.. تدل داللة قطعية على تشابه 

 املشهدين الواقعي والغييب اآليل إليه مقرتفه.
التنبيه إىل خطورة آلية الكذب على الفرد واجلماعة، وتبيني حقيقة اآلاثر التدمريية آللية الكذب    –  2
لى نسق االنسجام العالئقي بني الفرد والفرد، وبني الفرد واجلماعة، وبني اجلماعة واجلماعة، وبني ع

اجلماعة واجملتمع، وخطورة تعويد الفرد آلية تغيري احلقائق والوقائع عرب معصية الكذب، وتعومي احلياة 
 وُمتلف ارتياداهتا ابلكذب والبعد عن احلقيقة. 

ه احلديث النبوي الشريف عرب الصورة البشعة واملقززة لتبديد  واملشهد املرعب الذي قدم 
قسمات الوجه بكلوب احلديد، هي رسالة واضحة ومباشرة للكشف عن خطورة آلية الكذب ومآالت 
مقرتفها يف عامل امللكوت، حيث شدهتا وخطورهتا أعظم من مشاهدها وقسماهتا يف عامل الشهود. هذا 

متظهراهتا وحتوالهتا يف عوامل االتصال واإلعالم والرتبية والتوجيه. على املستوى الفردي انهيك عن 



نبه خلطورهتا حديث اإلسراء واملعراج الذي يعطي للكلمة القيمة الكربى، نظرا   وهي اجلرمية ذاهتا اليت
ملا للكلمة من أمهية يف عملية التواصل االجتماعي، عرب مشهد اجلحر الصغري الذي خيرج منه الثور 

 احلجم وال يستطيع العودة إليه. الكبري
النبوي صورة  النكري على خطورة جرمية الزان ابلنسبة للرجال والنساء معا، حيث نقل لنا املشهد    –  3

مقززة لرجال ونساء عراة يف تنور يتضأضأ ابلنار اليت أتيت على قاطنيه فيتصاحيون من شدة أمل النار 
واحلريق، لعرض خطورة هذه اآللية املرضية للتنفيس عن الرغبات النفسية عرب منافذ عشوائية وغري 

النفس اإلنسانية وضع له الشارع  سوية، مما شرعه هللا لعباده، ألن عامل الغرائز فضاء مهم يف أعماق
احلكيم مسارب للتنفيس والتصريف، رافضا أن أيخذ مسارا تدمرياي للفرد واجلماعة. وقد عمدت  
البالغة النبوية للتنفري من هذا الداء اخلطري إىل ختصيص آلية التعذيب والشوي ابلنار خللق حالة من 

الفاحشة اليت تشددت معها التعاليم الرابنية.   النفور الداخلي يف أعماق الفرد السوي، فيتجنب هذه
واملقابلة اليت أقامها احلديث بني املشهدين هلي خري تصوير ملآالت مقرتفها يف الدنيا عرب جزائه 
األخروي، الذي متثله أمامه. وهو ذاته املشهد الذي صوره حديث اإلسراء واملعراج عن مشهد تعليق 

 لنار.  النسوة من أثدائهن عارايت وشيهن اب
النكري على خطورة آلية تنمية الثروة ابلطرق غري السوية، عرب آلية الراب وإرهاق كاهل املستدينني    –  4

ابلفوائد الربوية، وقد محل اخلطاب القرآين محلة شعواء على هذه اآللية وعدها جرمية كربى عقاهبا 
وللمرايب اجلالس الذي يلقم السابح  احلرب من هللا تعاىل، واملشهد املقزز لنهر الدم ، وللسابح فيه،

املتعب يف هنر الدم ابحلجر تلو احلجر، ضمن دوامة ال تنتهي، إمنا هو أتكيد على خطورة هذه اجلرمية 
املنكرة يف حق الفرد واجلماعة واجملتمع. وهو النكري ذاته الذي محله حديث اإلسراء واملعراج على 

الف سنن هللا يف خلقه للنفس اإلنسانية، اليت هلا بطن جرمية تعاطي الراب، من خالل مشهد مريع خي
معتدل، حيث شبه احلديث آكلي الراب أبن هلم بطوان حجمها كحجم البيوت، وكلما حاول أحدهم 
النهوض خر صريعا مغشيا عليه، يف رحلة عذاب مستدمية حىت قيام الساعة، مث تطؤوهم سابلة فرعون 

ومربك، نظرا خلطورة جرمية الراب على النسيج االجتماعي  وجنوده بسنابك خيلها، يف مشهد مريع
 واالقتصادي واحليايت السوي للمجتمع.    

ختم تلك املشاهد املريعة بعرض مشهد الردع الغييب عرب مشهد خازن جهنم الكريه املنظر وهو    –  5
رق آليات  حيش النار ويوقدها، لتعميق صورة اخلوف يف أعماق الضمري اإلنساين احلي من مسلك خ

  املنهج الرابين اليت وضعها للخلق ليسريوا وفقها.



النكري على آلية تفتيت شبكة العالقات االجتماعية بواسطة خرق انسجام اجلماعة وتغيري  – 6
صورهتا احلقيقية والصحيحة، من خالل صورة مخش الوجوه أبظافر من حناس يف مشهد ملن يقع يف 

الناس وأمهيته يف استمرار احلياة االجتماعية السوية، إذ ال ميكن أعراض الناس، نظرا ملكانة أعراض 
 للجماعة أن تستمر يف حالة تشويه صورهتا وأعراضها.

هلم العهد من ربه أن اتب عليه وتلقى سهر سيدان آدم على تتبع مآل ومصري أبنائه الذين أخذ  – 7
كلمات الرمحة والتوبة منه ))فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم )) )البقرة: 

(، ويرى مدى صدقية أبنائه من بعده ))وإذ أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم ذرايهتم وأشهدهم 37
قولوا يوم القيامة إان كنا عن هذا غافلني * أو تقولوا على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدان أن ت

و  172إمنا أشرك آابؤان من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا مبا فعل املبطلون (( )األعراف: 
(، ومدى التزامهم بعهده الذي أبرمه مع ربه. وذلك بعرض أرواحهم املؤمنة الطيبة واخلبيثة حني 173

فس املؤمنة الطيبة، وتربمه ابخلبيثة اآلمثة، وهي الريح الطيبة ذاهتا اليت قدومهم لرهبا، وسروره ابلن
تكررت يف حديث اإلسراء واملعراج عن ماشطة بنت فرعون وأبنائها املوحدين هلل، نظرا ملا للوفاء 

 ابلعهود من قيمة اجتماعية تواصلية بني األبناء واآلابء.
تثري االمشئزاز والنفور النفسي واالجتماعي، عرب مشهد عرض املشاهد املقززة  واملقرفة ، واليت  - 8

األفراد الذين جيتمعون على أخونة نتنة وأيكلون منها اللحم الننت، ويرتكون اللحم الطازج الطيب، 
وهذا الفعل يف حد ذات منكور من الناحية االجتماعية، إذ هو من عادات وغرائز التجمعات احليوانية 

ف جرمية األكل احلرام وترك الكسب واألكل احلالل، نظرا خلطورة هذه املتوحشة، وتشبيهه مبقرت 
 اجلرمية على نقاء واستمرارية اجملتمع، الذي سيستمر يف الفوضى واهلمجية البهيمية.

النكري على آكلي أموال اليتامى ظلما وعدواان، وتشبيههم إببل تدلت أشفارها واستطالت حىت   –  9
تكون عليها اإلبل يف املخيال العريب الواقعي والغييب، تنبيها على مست األرض، يف حالة أسوء ما 

 خطورة جرمية أكل مال اليتامى وأتثرياهتا السلبية على احلياة االجتماعية. 
عرض مشهد األفراد الذين ينالون يف أعراض الناس، من اهلمازين واللمازين والغمازين ، وهم   –10

بلقمها يف أفواههم، نظرا خلطورة وأمهية حفظ األعراض وصيانة يقطعون حلومهم من جنوهبم مث يقومون  
الشرف وقدر ومكانة الفرد يف النسيج االجتماعي. وهي اجلرمية اليت تشدد عليها يف احلديث املوايل 
الذي رواه ابن عباس عن مشهد األقوام الذين أيكلون اجليف. وهي اجلرمية اليت تكررت مرارا يف 

اج حيث  النكري على الغمازين واللمازين واهلمازين ممن يقعون يف أعراض أحاديث اإلسراء واملعر 
الناس ، وذلك عرب تصويرهم مبشهد جديد مغاير للمشهد األول، إذ عملهم أشبه ابملسمار الذي  



يقطع ثياب كل عابر دومنا اكرتاث مبا يسببه هلم من أذى، إدراكا من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 رمية على متاسك النسيج االجتماعي.خلطورة هذه اجل

إعالء مكانة فرضية اجلهاد يف سبيل هللا من خالل عرض مشهد املزارعني املستغنني حبصاد   –11
 دائم، نظرا لقيمة هذه الفريضة يف احلفاظ على بيضة الدين، وشرف األمة.

ترتين ابلرقاع واملنكبني النكري على ترك الزكاة وإمهال الصدقات عرب تصويرهم مبشهد العراة املس  -12
على أربع يسيمون كما تسيم اإلبل واألنعام، نظرا خلطورة التهاون يف فرضية الزكاة والصدقات، 

 وآاثرها السلبية على استمرار ومتاسك اجلماعة املسلمة.
النكري على مضيع األمانة واتركها، عرب مشهد حامل حزمة احلطب ، الذي يزيد يف حجمها  -13

 غري قادر على محلها، نظرا خلطورة تضييع األمانة على شبكة العالقات االجتماعية. ووزهنا وهو
النكري على خطباء الفتنة ممن ال أيهبون لقيمة الكلمة، عرب عنهم مبشهد من تقرض شفاههم  -14

مبقاريض من حديد ال يفرت عنهم ذلك العذاب حىت يوم الدين، نظرا خلطورة الفتنة على وحدة اجملتمع  
  اسكه.ومت

عرض مشاهد اجلمال البشري عرب سيدان إبراهيم اخلليل عليه الصالة والسالم وحوله الصبيان   –15
الذي ولدوا على الفطرة السوية وماتوا عليها، يف جنة مجيلة املنظر والريح، مث مشاهد بعض روايب 

ن خلط عمل سيئا وآخر اجلنان وأهنارها، وفتح جمال للفسحة والتوبة ملن سيشملهم رضى هللا تعاىل مم
وهو ما محلته أشواق التبشري    صاحلا، لتثبيت الكثري من تعاليم املنهج الرابين حيال احملسنني واملسيئني.

والتشويق للجنة ومظاهرها اخلالبة وروائحها العطرة، ورمحة هللا فيها عرب العفو والصفح عمن خلط 
 عمال طيبا وآخر سيئا.

 واخلالصة: 
وع هذه املشاهد املريعة، والصور امللونة بلون الدم والنار والسواد والرماد أن املتأمل يف جمم

ومالك خازن جهنم.. املقززة واملخيفة، يتبني منها خطورة هذه اجلرائم املقرتفة يف األرض، واملخالفة 
ية للمنهج الرابين السليم على الفرد واجلماعة، لعل أشدها خرق القوانني والنواميس االجتماعية السو 

اليت جيب أن تستمر هبا اجلماعة، وتعطيل وظيفيت االستخالف واالستعمار األساسيتني، وهو ما يعاين 
منه كائن املدنية املتوحشة املعاصرة، الذي قدم سعارا الهثا، وسرااب ظامئا، حنو مضاهاة ربه، واإلحلاد 

 تبارك وتعاىل يف مخس كلمات: بتعاليمه، وعبادة نفسه وشهوته وهواه، انسيا أن احلياة اختصرها املوىل 
))اعلموا أمنا احلياة الدنيا لعب وهلو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر يف األموال واألوالد كمثل غيث 
أعجب الكفار نباته مث يهيج فرتاه مصفرا مث يكون حطاما ويف اآلخرة عذاب شديد ومغفرة من هللا  

(، فصار كمثل الكلب إن حتمل عليه 20حلديد: ورضوان وما احلياة الدنيا إال  متاع الغرور (( )ا



يلهث، وإن ترتكه يلهث، يف انتظار وثبة الدعاة الصادقة، بني آالف الدعوات احملمومة واملسعورة 
بنشوة الكفر والصدود والنكران، لتنتشل هذا الكائن املسعور واحملموم ابللذات، حنو طريق اهلدى 

 وسبيل الرشاد.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 الفصل الرابع

 البعد االجتماعي واملعريف للعقيدة يف القرآن املكي واملدين 

يتناول هذا الفصل األبعاد االجتماعية واملعرفية للعقيدة اإلسالمية يف القرآن املكي واملدين،  
ابعتبار األبعاد االجتماعية للمعرفة القرآنية، حيث املعرفة اجتماعية بطبيعتها وتكوينها وغاايهتا. وذلك  
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 املبحث األول

 خطاب املعرفة يف املشروع احلضاري اإلسالمي 

( مفردٍة وُمْشَتقٍ  وكلمٍة تدل على العلم  1700ضم القرآن الكرمي قرابة ألف وسبعمائة ) 
  ..  400كما ضم أيضا حوايل أربعمائة )  ،  (79)واملعرفة والتفكر والنظر والتوسم والعقل والنهى والُلبِ 

( آية صرحية حتث على العلم والتفكر والنظر والبحث والسري العقلي يف ملكوت السموات واألرض. 
، (80) وكما قدس القرآن العلم وآايته وحقائقه ومصدره واملشتغل به واملنشغل به ومكانه وأهدافه 

واثنيها العقل املدرك، واثلثها العقل احلكيم، وقسم العقل إىل أربع مستوايت، أوهلا العقل الوازع، 
 . (81)ورابعها العقل الرشيد 

 

انظر: عز الدين بليق، موازين اإلعالم يف القرآن الكرمي، دار العلم للماليني، بريوت، دون طبعة  (79)
اليوم، بل أتكدت بنفسي من .. مل أشأ أن أذهب حملركات البحث للبحث العددي كسائر الباحثني  36واتريخ، ص  

 إعادة قراءة القرآن مرارا والتثبت من هذا العدد.
، كتاب العلم، 1أبو حامد الغزايل، إحياء علوم الدين، دار الشهاب، اجلزائر، دون طبعة واتريخ، ج    (80)

 .12ص 
يف وعبد الرمحن صاحل عبد هللا، دراسات .. 13عباس حممود العقاد، التفكري فريضة إسالمية، ص  (81)

كما تزخر املوسوعة الفكرية اإلسالمية ابلكثري من التفريعات والتقسيمات ..  80الفكر الرتبوي اإلسالمي، ص 
هـ( حيث يقسم العقل إىل أربعة أقسام  320منها ما ذهب إليه احلكيم )الرتمذي ت ، والتعريفات للعقل وألنواعه

 هي:
 العقل املوروث. – 4عقل التجربة.  – 3عقل احلجة.  – 2عقل الفطرة.  – 1
عقل الفطرة: وهو الذي خيرج به الصيب والرجل من صفة اجلنون، فيعقل ما يقال له. ومييز بني اخلري والشر،  – 1

 ويعرف به الكرامة من اهلوان والربح من اخلسران..
قل الذي وصف عقل احلجة: وهو الذي به يستحق العبد من هللا تعاىل اخلطاب، فإذا بلغ احللم يتأكد نور الع  –  2

 بنور التأييد، فيؤيد عقله فيصل إىل خطاب هللا تعاىل.
عقل التجربة: وهو أنفع الثالثة وأفضلها، ألنه يصري حكيما ابلتجارب، يعرف ما مل يكن بدليل ما قد كان،  – 3

 وهو ما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ال حكيم إال  ذو جتربة، وال حليم إال  ذو عثرة ".
 العقل املوروث: وهو العقل الذي مينحه السلف للخلف. – 4



ونتيجة لتقديس اإلسالم للعلم فقد اهتم املسلمون منذ عهد اإلسالم األول ابلعلم والعلماء  
وطلبته وأماكنه، وجعلوا طلبه واالشتغال به مقدسا، ورفعوا مكانة من عمل بقضاايه طالبا كان أو 

ا لنا ترااث حضاراي إسالميا رائدا يف هذا اجملال مازالت آاثره شاهدة عليه إىل يومنا هذا معلما، وتركو 
 . (82)من الصني إىل األندلس 

قع دوا، وبو بوا، ونظ روا، وتفن نوا، وصن فوا.. يف شىت فنون العلم وجماالته، فكانت هلم كما  
أدبياهتم ومناهجهم وأجواؤهم العلمية وتقاليدهم الرتبوية املتميزة، اليت خلفتها وحفظتها لنا كتب 

جهم القرطاسية آداب املعلمني وسريهم وطبقاهتم ونوادرهم وجتارهبم، كما كانت هلم أيضا أدواهتم وحوائ
واملدرسية اليت استعملوها يف عصورهم املختلفة، حبسب رقيهم وتطورهم آنذاك، بدءا من سوق 

 الوراقني وسوق النساخني واملكتبات اخلاصة والعامة.

كما ترك لنا الكثري من العلماء والفقهاء والدعاة واملعلمني املسلمني نتيجة وخالصة جتارهبم  
هـ( والشيخ 597لدات الضخمة، كما فعل الشيخ )عبد الرمحن بن اجلوزي ت  الرتبوية مكتوبة يف اجمل

هـ( ممن ألف يف آداب  241هـ( والشيخ )حممد بن سحنون ت 808)عبد الرمحن بن خلدون ت 
 .(83) العلم واملعلمني وحلية طالب العلم، وغريهم.. 

ي تنزلت به سورة  ومن هنا ننطلق لتبيني خطاب القراءة يف املشروع احلضاري اإلسالمي الذ 
 . (84)العلق 

 

انظر: علي عبد العظيم، فلسفة املعرفة يف القرآن الكرمي،  سلسلة البحوث اإلسالمية، جممع البحوث   (82)
. كما ميكن 32..    7م، ص  1973هـ يونية  1393، مجادى األوىل  65اإلسالمية، القاهرة، السنة اخلامسة، عدد  

يخ واالجتماع واألدب واللغة والنوادر والطبقات لنتبني مكانة وقدر وقيمة العلم وأهله  واملشتغلني مراجعة كتب التار 
به يف العصور اإلسالمية الزاهرة، وما تركه املسلمون وراءهم من تراث فكري وعلمي ضخم يف شىت اجملاالت، سامهوا 

  ا املشرقة إسالميا.به يف ترقية البشرية املتخلفة يف القرون الوسطى املظلمة أوربي
 240وكتابه صيد اخلاطر، وكتاب حممد بن سحنون ت  هـ    597ت  انظر:  عبد الرمحن بن اجلوزي    (83)

هـ 255هـ يف علوم الرتبية يف املقدمة.. وكتب اجلاحظ ت    808هـ وكتابه آداب املعلمني، وخطرات ابن خلدون ت  
هـ يف تذكرة السمع واملتكلم يف أدب العامل واملتعلم، وأبو   429البيان والتبيني واحملاسن واألضداد، وابن مجاعة ت  

هـ يف الرتبية والتعليم..  403هـ، والقابسي ت  981هـ يف  أيها الولد، وابن العلموي ت  505حامد الغزايل ت 
 وغريهم.
القرآن العظيم، دار الكتاب احلديث، القاهرة، دون طبعة انظر: إمساعيل بن عمر بن كثري، تفسري  (84)

.. وحممد علي الصابوين، صفوة التفاسري، قصر الكتاب، البليدة اجلزائر، دون طبعة واتريخ، 2282،  4واتريخ، ج  



 

 

 

 املطلب األول

 (85)  خطاب القراءة يف املشروع احلضاري يف سورة العلق

مثة ظاهرة معرفية تبليغية دعوية متميزة ومثرية لالنتباه، تربز بوضوح يف اخلطاب القرآين الكرمي، 
ات أنبياء هللا عليهم مع ُمتلف دعو و وقد تكررت جبالء العديد من املرات يف السور املكية واملدنية، 

الصالة والسالم، ومع سائر األنبياء عليهم الصالة والسالم خالل اتصاهلم التكليفي األول برهبم، 
وخالل تلقيهم معامل الرسالة من لدنه بواسطة أمني الوحي جربيل عليه  السالم، أو بغريه من وسائط 

بعقد صلة منهجية وتدبرية يف  تدبر والتوسم، وذلكشيء من الالوحي األخرى، ميكن تلمحها ب
 مكوانهتا ومعاملها الرئيسة.

، تتمثل يف إمجال املوىل  (86)وهذه الظاهرة املعرفية التبليغية الدعوية الناظمة لشؤون اجلماعة   
تبارك وتعاىل املعامل الكربى واخلطوط املرجعية املقدسة لرسالة ذلك النيب أو الرسول يف اللقاء األول، 

أس ومنهج الرسالة، مث يتلقى بعدها أجبدايت املعتقدات املقدسة، والضوابط املرجعية   حيث يتلقى النيب

 

.. وأبو القاسم جار هللا حممود بن عمر الزُمشري اخلوارزمي، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون 580، ص 3ج 
. وحممد الطاهر بن عاشور، تفسري 272و  271، ص 4دون طبعة واتريخ، ج ، يل، دار املعرفة، بريوتاألقاو 

 .. 433، ص 30م، ج 1984التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، الطبعة األوىل، 
 الوعي اإلسالمي الكويتية:انظر: سلسلة مقاالت كتبها املؤلف يف جملة  (85)

. 2007، جانفي 496مقومات املشروع احلضاري عند نبيي هللا نوح وموسى، جملة الوعي اإلسالمي، عدد  - 1
  - 3م. 2007،  فرباير 498مقومات املشروع احلضاري يف سورة العلق، جملة الوعي اإلسالمي، عدد  - 2

مواصفات   -  4 م .2007، مارس    499الوعي اإلسالمي، عدد    مقومات املشروع احلضاري يف سورة العلق، جملة
 م.2007، أفريل 500حامل املشروع يف سورة املدثر ، جملة الوعي اإلسالمي ، عدد 

حممد التومي، اجملتمع اإلنساين يف القرآن، الدار التونسية للنشر، تونس، الشركة الوطنية للنشر، انظر:  (86)
 .290..  284م، ص 1986هـ 1407اجلزائر، الطبعة األوىل 



الكربى للعبادة، واخلطوط العامة للمنظومة التشريعية. بعد أن يوفر له املوىل تبارك وتعاىل كل عوامل 
 .(87)اجلذب واالستقطاب، والتحضري املعنوي والروحي واألديب.. 

سولنا الكرمي حممد صلى هللا عليه وسلم  يف روحانيات وأشواق مع ر   -ابلفعل–وهذا ما حصل  
عليه، إذ تلقى رسولنا الكرمي حممد صلى هللا عليه وسلم   اللقاء األول يف غار حراء ليلة نزول الوحي

أس ومنهج الرسالة الرئيس املتمركز على آلية القراءة واملعرفة، ومعها أخذ معامل الرسالة األوىل هلذا 
خالل اآلايت اليسرية من سورة العلق، وكما حصل له أيضا يف املرة الثانية أو الثالثة من الدين من 

لقاء أمني الوحي جربيل عليه السالم وهو يتعرف على مواصفات حامل املشروع اإلسالمي من خالل 
الثالث   اآلايت اخلمس األوىل من سورة املدثر واملزمل، وكما أثبتت أيضا جتربة سنني الدعوة اإلسالمية

والعشرين املتميزة، آليات الصيانة، وعوامل التحصني والدفاع، لدوام فاعلية املشروع اإلسالمي، 
وأصالة وفاعلية ونصاعة حامله، مبا ختمه املوىل تبارك وتعاىل يف آخر التنزيل يف سورة العصر، حيث 

معية، املادية واملعنوية ، كل آليات التحصني املعرفية واملمانعة الفردية واجل  -سورة العصر–تضمنت 
الكيانية واإلمكانية والتمكينية، وكل مقومات الصيانة والفاعلية جلدة املشروع، وألصالة وحركية 
حامله. إذ ابتصاالته الثالث األوىل تلقى عليه الصالة والسالم املعامل واخلطوط الكربى للمشروع 

 اإلسالمي وملواصفات ومقومات حامله.    

قق واملتعمق يف هذه السور القرآنية الثالث: ]العلق، املدثر، النصر[ يتبني من والدارس احمل 
غري كبري عناء معامل املشروع املعرفية الكربى ، وخطوطه املرجعية العامة. كما يتبني أيضا مواصفات  

 ( 88) حامل املشروع احلقيقي. وآلياته التحصينية اليت تضمن أصالة وفاعلية واستمرارية حامله .

التسبيح واحلمد واالستغفار والتوبة ))فسبح حبمد ربك واستغفره إنه كان توااب(( )النصر: ف  
( الواردة يف سورة النصر هي منارات وآليات معرفية جوهرية يف املشروع احلضاري اإلسالمي، وهي 3

م األول وقود وأدوات ُوعدة ومنهج ووسائل الفرد املسلم يف هنوضه احلضاري، وامللتزم بعقد أبينا آد
مع هللا، وجمموع هذه اآلليات املعرفية اجلوهرية ]التسبيح، احلمد، االستغفار، التوبة[ هي الضامن 

 . (89)املعريف األكيد لنجاح املشروع اإلسالمي يف واقع الناس 

 

 .47علي عبد العظيم، فلسفة املعرفة يف القرآن الكرمي، ص انظر:  (87)
 .33حممد التومي، اجملتمع اإلنساين يف القرآن، ص انظر:  (88)
 .41..  38املرجع السابق، ص انظر:  (89)



هذه الظاهرة، وإثبات صحة وادعاء الفرضية اليت افرتضناها ماثلة يف اخلطاب ولنا استعراض 
تفرز عملية التأمل األوىل يف مضامني آايت السورة الكرمية، إذ  القرآين من وجهة نظر رؤيتنا املتواضعة،  

اهلا احتواُءها على ُمزون ثري ابملنظومات املعرفية األساسية لقيام األمم والكياانت الراشدة، واشتم
 على املقومات األساسية للمشروع احلضاري اإلسالمي، الذي أسسه املعرفة، وهي وفق النسق اآليت:

املنظومة املعرفية والعلمية الدقيقة: وتبدو واضحة يف قوله تعاىل: }إقرأ ابسم ربك..{ )العلق:  – 1
1 )(90).  

املنظومة االتصالية: وتبدو يف اختيار رموز االتصال احلاملة للمعاين املراد تبليغها بلغة الرجل  – 2
املنزلة عليه وهو سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم، وللقوم املراد تبليغهم وهم العرب، يف خطابه وقوله 

 . (91) (1تعاىل: }إقرأ..{ )العلق: 

بلورة للمثل األعلى، وتبدو واضحة جلية يف قوله تعاىل: }.. ابسم املنظومة التوحيدية القيمية: امل  –  3
 . (92)( 1ربك{ )العلق: 

املنظومة البحثية واملنهجية واإلشكالية الدقيقة: اليت تبدو واضحة يف قوله تعاىل: }.. الذي  – 4
  .(93)(  5..    1خلق* خلق اإلنسان من علق* إقرأ وربك األكرم.. علم اإلنسان ما مل يعلم{ )العلق:  

املنظومة الرتبوية: إذ تبدو واضحة جلية يف قوله تعاىل: }الذي عل م ابلقلم* علم اإلنسان ما مل  – 5
 (.5، 4يعلم{ )العلق: 

املنظومة التعبدية: وتبدو واضحة جلية يف قوله تعاىل: }أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى* أرأيت   –  6
   .(94)( 12..  9إن كان على اهلدى أو أمر ابلتقوى{ )العلق: 

 

. وعبد السالم األمحر، املسؤولية أساس 377و     376التومي، اجملتمع اإلنساين يف القرآن، ص  حممد  انظر:    (90)
  .99الرتبية اإلسالمية، ص 

 .  280..  263حممد التومي ، اجملتمع اإلنساين يف القرآن ، ص انظر :  (91)
 ..290و ص   198..  125املرجع السابق، ص انظر:  (92)
 .377و   376السابق، ص املرجع انظر:  (93)
 .203..  198املرجع السابق، ص انظر:  (94)



املنظومة الرقابية والعقابية: وتبدو واضحة يف قوله تعاىل: }أرأيت إن كذب وتوىل* أمل يعلم أبن  – 7
هللا يرى* كال لئن مل ينته لنسفعن ابلناصية انصية كاذبة خاطئة فليدع انديه سندع الزابنية كال ال تطعه 

  .(95)( 19.. 13واسجد واقرتب{)العلق: 

قيام الكياانت الراشدة يعلم أهنا حباجة أساسية لتوافر جمموعة من  واملطلع على أسس 
املنظومات املتجانسة واملتكاملة بنسق بنائي واهتدائي لصناعة مقومات احلياة الراشدة فيها، وهي 
منظومات أساسية لصناعة الفرد السوي، وصياغة اجلماعة املنسجمة، وتشكيل اجملتمع الراشد، وبناء 

املتماسك، وإن افتقدت واحدة منها اهنارت تلك األمة، وفقدت مربرات بقائها، أو وتوحيد الكيان 
 قامت انقصة مضطربة معرضة لتسلط أمة أكثر رقيا ورشادا منها، وكانت عرضة للتالشي والضياع.

وهذه املنظومات القيمية املعرفية السبع اليت حتتاجها أية أمة لتبين فردا ومجاعة وجمتمعا فاضال، 
الرشاد بني عوامل التيه والضياع، هي: ]املنظومة املعرفية والعلمية، واملنظومة االتصالية  وحتقق 

واإلعالمية، واملنظومة التوحيدية: أي منظومة املثل األعلى فيها، املنظومة التعبدية، املنظومة البحثية 
عرفتها العقل البشري بعد واملنهجية، واملنظومة الرتبوية، واملنظومة الرقابية والعقابية[. وقد توصل مل

قرون عديدة من التجربة واحملاولة واخلطإ والنضج والرشاد، يف الوقت الذي كفى هللا البشرية معاانة 
 التجربة وجترع مرارة الفشل وتكرار احملاولة، مبا نز له على حممد عليه الصالة والسالم يف سورة العلق.
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 املطلب الثاين

 املكوانت املعرفية األساسية للمشروع احلضاري

ولنستقصي هذه املنظومات املعرفية والقيمية يف سورة العلق مبا رشح به فهمنا املتواضع من 
 ظالل النص القرآين الكرمي، مبينني أثرها يف قيام أمة الرشاد.

 املنظومة املعرفية والعلمية:  – 1

الفكرية والوجدانية والسلوكية –وتشكيل بناه ومكوانته األساسية ال ميكن بناء فرد راشد، 
دون وجود تصوري وواقعي ملنظومة معرفية وعلمية دقيقة، وكذلك األمر نفسه ابلنسبة  -واإلجنازية

 . (96)للجماعة الراشدة، واجملتمع القومي الراشد 
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مفاهيمه ة لبناء فهي بكل مشموالهتا وتفاصيلها املتعددة، تشكل مقومات أساسية وضروري
وتصوراته ورآه املعرفية، وتشكل عوامل قطبية لتزكية قدراته العقلية واإلدراكية والتحليلية حيال ما 

 . (97)يقابله يف راتبة ومستجدات وتطورات احلياة 

واملنظومة املعرفية عمادها األساسي، وقوامها الرئيس القراءة، حيث تشكل القراءة على 
الرئيس لتحصيل املعرفة، وتدوين احلقائق والنتائج العلمية، إذ ال ميكن بناء  اختالف أشكاهلا املورد

املعرفة وال تقعيد القواعد واألسس إال  هبا. والقراءة فعل إنساين متميز، وعمل قيمي بشري مقدس، 
وهي آلية من آليات التواصل مع اآلخر عرب رموز متفق عليها بني املتواصلني، عمادها الرموز  

ية اللغوية، إذ هبا تتحقق إنسانية اإلنسان، وهبا تتجسد فيه معاين الكرامة اإلهلية، اليت جسدها التوصيل
(، فهي إذن 31تعزيز هللا له وملكانته بني املالئكة عندما قال: }وعلم آدم األمساء كلها..{ )البقرة: 

ئر املخلوقات، اليت تندفع منحة إهلية يتفضل هبا املوىل تبارك وتعاىل على اإلنسان ليتميز هبا على سا
اندفاعا غريزاي حنو إشباع هنمها احليواين، بفعل ما زوده به من الوسائل واألدوات التنويرية املتعددة، 
اليت تؤهله لفعل القراءة املتعدد اجملاالت، فجعل منه كائنا قارائ ومتصفحا ومتأمال لكل شيء يف 

لت دعوات أنبياء هللا على تعزيز هذا الفعل صفحات الوجود املمتدة األطراف، ومن هنا فقد عم
املقدس، نظرا لفاعليته يف صياغة الكرامة وحتويلها إىل معاين واقعية وسلوكية للذات اإلنساين ، وقد 
حرص املوىل تبارك وتعاىل على إيالء العناية الكافية هلذا الفعل املقدس يف الدين اخلامت، بتبويئه املكانة 

عله حيتل املكانة األوىل يف اخلطاب القرآين، من حيث األولوية واملكانة واحلجم العالية والرفيعة، وج
والتواجد ، فخص أتباع هذا الدين احلنيف ونبههم إىل أمهية هذا العمل الكرمي، وليكون معربهم  
الوحيد حنو الفهم واإلدراك الصحيح، وحنو االعتقاد السوي، وحنو العمل املستقيم، انطالقا ووصوال 

خيال ِِ قوله سبحانه وتعاىل: }إقرأ{، حيث القراءة معرٌب لتنبيه م   املقصد النبيل، فكان خطابه األول  إىل
العريب األمي إىل أمهية هذا اخلطاب، وأمهية فعل القراءة يف بنية الدين اجلديد، الذي سيتأسس كل 

 . (98)ركن وتصور وفرض ومنهج فيه على املنظومة املعرفية والعلمية 

 -بوضوح  ابعتباره وسيلة وغاية-لذي حصل ابلفعل تطبيقه وبثه والدعوة إليه وهو األمر ا
خالل سين الدعوة يف مكة املكرمة، والدعوة والدولة يف املدينة املنورة، حيث حتول اخلطاب القرآين 

وات واألرض، حييلهما مفتوحني منريين إىل صفحات  اابلعقل العريب يسيح مبخياله يف ملكوت السم

 

 .379و  377و   376املرجع السابق ، ص انظر :  49
 .98..  94لقرآن الكرمي، ص علي عبد العظيم، فلسفة املعرفة يف اانظر:  (98)



تأمل فيهما حقائق العلم واملعرفة، ومثال ذلك يبدو جليا يف قوله تعاىل: }سنريهم آايتنا يف مكتوبة ي
اآلفاق ويف أنفسهم حىت يتبني هلم أنه احلق أومل يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد* أال إهنم يف مرية 

  .(99)( 55، 54من لقاء رهبم، أال إنه بكل شيء حميط{ )فصلت: 

املوىل تبارك وتعاىل للكائن املسلم الراشد يف هذا الدين اخلامت مفتاح التقدم، وهكذا مينح 
(  1ومعرب البناء احلضاري، عرب تقديسه لفعل القراءة الراشدة املهتدية بـ: }إقرأ ابسم ربك..{ )العلق:  

واستخالف املوصولة الصلة ابهلل، واليت مبتدؤها ومنتهاها ووسيلتها وممارستها وغايتها إرضاء وطاعة 
هللا على وجه االستخالف احلق الذي ارتضاه للراشدين، وهو معرب كل كيان راشد حنو الرقي والتقدم، 

يف سنني احلضارة اإلسالمية الزاهية، والذي تسعى لبلوغه الكياانت   -ابلفعل-وهو ما حصل 
   .(100)اإلسالمية الراشدة اليوم 

 املنظومة االتصالية )التواصلية(:  – 2

كائن اجتماعي ومدين ابلطبع والغريزة، وقد أودع هللا تعاىل فيه هذه الصفة اجلبلية، اإلنسان  
فبها حين ويتآلف ويتعايش وجيتمع مع إخوانه من بين البشر، ولتحقيق هذه الصفة اجلبلية فيه فقد 

ه فقد أودع هللا فيه وسيلة حتقيقها، عرب آلية التواصل واالحتكاك واالجتماع، ولتحقيق هذه اآللية في
أودع هللا فيه القدرة على االتصال والتواصل، ولتحقيق آلية التواصل فقد أودع هللا فيه وسيلة التواصل 

 ( 101)عرب الرموز اليت خيتزل هبا عامل األشياء واألشخاص واألفكار .. 

أشكال التواصل االجتماعي العديدة بني األفراد، ونظرا ألمهيتها كعامل وتعد اللغة أحد 
حيوي يف استمرار وانتعاش غريزة االجتماع، فقد نوه هبا املوىل تبارك وتعاىل عرب فعل القراءة املهتدية 

مة ابمسه، الذي ال يتم إال بواسطة رموزها وأصواهتا، وما تنويهه بفعل القراءة ال بكونه تقديرا للمنظو 
املعرفية والعلمية فحسب، بل تنويها إضافيا ومرافقا لوسيلة التواصل والتحصيل املعريف والعلمي معا، 
فبها حيصل اكتساب املعارف والعلوم، وهبا تتطور وسيلة التحصيل، وهبا تتثقف وتتبلور وتنتشر رموز 

 

 .379حممد التومي، اجملتمع اإلنساين يف القرآن، ص انظر:  (99)
وعبد الوهاب بوخلخال، اإلسالم للتوسع أكثر انظر: عباس حممود العقاد، التفكري فريضة إسالمية.    (100)

 .44..  41م، ص 2014دين اإلنسان، جملة حراء، السنة التاسعة، مارس أبريل 
رمحن بن خلدون، املقدمة، حتقيق الدكتور: حامد أمحد الطاهر، دار الفجر للرتاث، عبد الانظر:  (101)

. وقد تناول مسألة التواصل االجتماعي علم االتصال، ومثة 65م، ص 2004هـ 1425القاهرة، الطبعة األوىل، 
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قرآين يتوجه إىل ُِميال   االتصال وتعم بني أفراد اجملتمع الراشد، وقد جاءت سورة العلق كأول خطاب
العقل العريب لتنبيهه إىل أمهية الرموز التواصلية يف بناء الكياانت الراشدة من جهة، وتنويها ابملنظومة  
التواصلية بني أفراد اجملتمع من جهة اثنية، وتنويها منه يف اختيار رموز االتصال احلاملة للمعاين املراد 

ن جهة اثلثة، وهو سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم، وللقوم املراد تبليغها بلغة الرجل املنزلة عليه م
(، ممثلة يف ماذا سيقرأ عليهم حممد صلى 1تبليغهم وهم العرب، ممثلة يف قوله تعاىل: }إقرأ..{ )العلق:  

هللا عليه وسلم؟ ومباذا سيقرأ عليهم صلى هللا عليه وسلم؟ وملاذا وكيف سيقرأ عليهم صلى هللا عليه 
وعن ماذا سيقرأ هلم صلى هللا عليه وسلم؟ وما جاء هذا كله إال  للفت وجذب انتباه امِلْخياِل  وسلم؟

العريب ألمهية املنظومة التواصلية ممثلة يف اللغة العربية كأبدع ما أنتجه العقل العريب يف قرونه احلضارية 
لم، وعرب خامتة الرساالت ابللغة السالفة. إذ تنزلت تعاليم هللا لعباده عرب آخر نيب صلى هللا عليه وس

العربية كمعرب تواصلي بني حممد صلى هللا عليه وسلم، وبني امِلْخياِل العريب من جهة، وبني العرب 
 مسلمني، وبني شعوب وأمم األرض من جهة اثنية. -بعد إسالمهم–الذين سيصبحون 

بية، ضمن إطار وقد فهم العرب مضمون وهدف هذه الرسالة، وأدركوا أمهية اللغة العر 
املنظومة التواصلية بينهم، فصارت بني فصحائهم وبلغائهم مساجالت وأتمالت ونقاشات  
وجمادالت.. حول طبيعة وكنه ومعىن البالغة القرآنية، وبيانية اخلطاب السماوي الذي أفحمهم حد 

وجعلوها معربهم   اإلبكام. فساروا هبا إىل دنيا وحياة الناس اآلخرين يتواصلون بلغة القرآن الكرمي،
التواصلي الوحيد حنو النهضة والتقدم، إذ اختارها املوىل تبارك وتعاىل لتكون لغة التعاليم اإلهلية للبشر، 
واصطفاهم ولغتهم من بني آالف اللغات واللهجات واأللسنة لتكون معربه التواصلي حنو البشرية، 

الفكر والتجارة والتدوين والكتابة حىت صارت خالل نصف قرن من الزمان لغة العلم واملعرفة و 
 والتأليف والسياسة واحلكم، ولغة احلضارة العاملية. 

وال يدرك أمهية املنظومة التواصلية يف حياة اجلماعة، وخباصة الرموز اللغوية، إال  من تعرضت 
أثناء منظومته التواصلية لالخرتاق أو الغزو أو التدمري، كما حصل للشعب اجلزائري العريب املسلم 

م[، الذي حاول إلغاءها من وجودهم إلغاءا كليا، 1962-1830فرتة االحتالل الفرنسي الغاشم ]
مسلطا عليهم كافة أشكال القهر والقمع واالستئصال حىت يفصلهم عن بعضهم بقطع شرايني 

وا االتصال اللغوي بينهم، فيصريوا مزقا ومجاعات من السهل السيطرة عليهم، لوال رجال مؤمنون صدق 
ما عاهدوا هللا عليه من رجال اإلصالح الديين واالجتماعي والثقايف اإلسالمي ممن جاهد يف هللا حق 

      الندثرت.جهاده، وأعاد األمة حملضنها الديين واللغوي العريب اإلسالمي الدايفء. 

 املنظومة التوحيدية القيمية:  – 3



العال بني خطني متباينني ، خط الوفاء عاشت البشرية منذ األزل حيال رهبا وخالقها وقيمه 
واالعرتاف ابهلل اخلالق الرازق املدبر، الذي أخذه أبوان آدم عليه الصالة والسالم على نفسه بعد أن 
اتب عليه ربه، وخط الصدود واجلحود والنكران، ممن يرى أنفسهم اخلبيثة تُعرض عليه يف السماء 

ب عندما بُعث فيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تنهج األوىل، ولألسف الشديد فقد كانت أمة العر 
اخلط اجلحودي الثاين، متنكرة لعهد أبينا آدم يف ذريته، حىت آل أمرها إىل التالشي والضياع، ولذا 
حرص اخلطاب القرآين األول على إرساء قواعد املنظومة التوحيدية والقيمية منذ الوهلة األوىل، فقد 

عرفة الصادقة والقراءة اليقينية، واالطالع والتأمل واملعرفة الصحيحة، جعل جسرها الوحيد امل
املوصولة الصلة ابهلل سبحانه وتعاىل، وقد جتلى ذلك يف ربط عملية التفتح واملعرفة والعلم ابسم هللا 
تعاىل، نظرا ألمهية املنظومة العقدية والتوحيدية القائمة على العلم اليقيين، حيث تبدو واضحة جلية 

 . (102) (2، 1يف قوله تعاىل: }.. ابسم ربك الذي خلق* خلق اإلنسان من علق{ )العلق: 

وما جيدر التنبيه إليه هو أن أغلب املصادر اإلسالمية أشارت إىل أن مما اتصف وامتاز به 
القرآن يف العهد املكي هو اعتناؤه مبسألة األلوهية ومقتضيات التوحيد، وإثبات رسالة حممد صلى 

يه وسلم، والتأكيد على أمهيتها ومكانتها وضروريتها، والتدليل على أمهية مسألة البعث، وعلى هللا عل
ضرورة تصديق نبوة حممد صلى هللا عليه وسلم، ومبا جاء معه من القرآن الكرمي، نظرا ملا حوته من 

وكه، مشروع إصالحي وتنويري لعقل وقلب ووجدان الفرد، كخطوة أوىل وأساسية ومهمة إلصالح سل
 .(103)ومن مثَّ القيام بعملية اإلصالح االجتماعي الشاملة 

واملتأمل يف اتريخ التجمعات البشرية أهنا أخذت أحد خطني، أوهلما خط الوفاء ملنهج هللا 
الذي أبرمه سيدان آدم مع ربه تعاىل، والثاين خط اجلحود والنكران، الذي جعل إهله هواه، وأضله هللا  

صره ومسعه غشاوة، ومع تلك الغشاوة فقد كان يعتقد بوجود منظومة دينية على علم، وجعل قلبه وب
ُل له إطارا قيميا ومرجعيا لسائر نشاطاته. إمياان من جتمعات اخلط  وقيمية حتكم مجيع أموره، فـَُتَشكِ 

   .(104) البشري الضال أبمهية املنظومة القيمية والتوحيدية 
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جعل املنظومة التوحيدية من أس وأول وأهم ومن هنا فقد حرص اخلطاب القرآين األول على  
أولوايته، بل هي لب وكل أولوايته، حيث املنطلق واملبتدأ والغاية والوسيلة واملمارسة واملرجع منها 
وإليها، وليس إىل غريها، إذ فيها وهبا الوصول والنجاة والسالمة، وفيما عداها اخلسران كله، 

 واالنكسار كله، والتيه والضياع كله. 

ومن خالل خط ومنهج اجلحود البشري  -وقد تبني أيضا أنه ويف االجتاه املعاكس للتوحيد 
اختاذ قطب مرجعي حيكم مسرية احلياة والناس، ضماان لوحدة اجلماعة ولو على خطى  -جتاه اخلالق 
 الشيطان.

فردية وقد أكد اخلطاب القرآين منذ آايته األوىل على أمهية املنظومة التوحيدية يف احلياة ال
واجلمعية واالجتماعية للكيان املسلم، فبه ومنه وإليه مستقر ومستودع ومقصد كل أمر وفعل، وهي 

 أس كل خلق قومي ينتظم أمر الفرد واجلماعة واجملتمع. 

وقد حازت املنظومة التوحيدية يف اخلطاب القرآين الركن األوحد واألهم يف حكم وانتظام كل 
الدنيوي، ليشكل مبعربه الصحيح الطريق السوي حنو العامل األخروي. أمر من أمور الفرد واجلماعة 

وابملنظومة التوحيدية انتظمت القيم واملعتقدات والتصورات والرؤى واألفكار.. اليت ستشكل الوعاء 
هبذه املرجعي لكافة قيم اجلماعة العقلية والفكرية والتصورية والوجدانية والسلوكية واألخالقية. و 

حازت املنظومة التوحيدية على موقع مهم حبيث شكلت حمضن صناعة األطر همة فقد املكانة امل
القيمية للفرد وللجماعة، وبذلك تكون قد حازت مكانة أس املنظومات، ابرتباطها بذات هللا سبحانه 
وتعاىل، فهي بذلك صارت مصدر كل قيمة ُوخلٍق، ومقصد ومآل كل عبادة وخضوع، وهي غاية كل 

 ل مفيد صاحل، منطلقه وغايته هللا. عمل انفع وفع

 املنظومة البحثية واملنهجية واإلشكالية:  – 4

أرست دعوات أنبياء هللا عليهم الصالة والسالم دعائم التفكري احلر بني ُمتلف فئات 
قدرات  –بكل ما استطاعت–املدعوين، وقوت فيهم مقومات التأمل العقالين الرشيد، واستثارت 

وع حنو التفكري والتأمل والبحث والدرس والتحليل والنقد والتفكيك والرتكيب، العقل البشري للنز 
ودفعته بقوة للتفكري يف أمهات األمور، وكربايت القضااي املصريية، كما حثته أيضا للتفكري والتأمل يف 

من  صغريها ودقيقها، إمياان منها أبمهية استخدام اإلنسان مليزته العقلية اليت تفضل هبا على غريه
املخلوقات، وضماان إلحقاق كرامته السامقة اليت كرمه هللا هبا على سائر املخلوقات، واحرتاما لألمانة 

اليت محله هللا إايها دون غريه. وقد تنزلت سائر دعوات أنبياء هللا حاثة ومفعلة ملزية البحث   -العقل–



رمي منذ بداايته األوىل على دفع والتفكري والتأمل والدرس والتحليل، وقد حرص اخلطاب القرآين الك
العقل العريب للتفاعل مع قدراته اخلائرة واملعطلة، من خالل تفعيل عملية التأمل فيه، لريى  كيفيات  
وحيثيات عملية اخللق }الذي خلق{، اليت هي إحدى وظائف اخلالق العديدة سبحانه وتعاىل، واليت 

كل من أشكال الرقي والتطور البشري العلمي ال حتصى، وال تعد، وال ميكن اإلحاطة هبا أبي ش
والتقين أو غريمها، دافعا إايه مباشرة للتأمل يف عملية خلق نفسه، من خالل دفعه للتأمل يف مرحلة 

(، إذ ال يؤهله مستواه املعريف ووضعه 2مرور خلقه بتكوينة العلق }خلق اإلنسان من علق{ )العلق: 
}علق{، كما ال يؤهله وضعه العلمي من معرفة الكثري من أسرارها   العلمي والثقايف يومها ملعرفة عبارة

اليوم، فتساءل وأتمل يف قاموسه اللغوي عن العلق هذا الذي حريه وبكته مكان ووقت وحني وأوان 
تعلقه، ولريحل به ذلك إىل تكرار فعل القراءة الوثيق الصلة ابهلل تعاىل، املتكرم على اإلنسان، بسيول 

والتفضيالت املنقطعة النظري، يف سلسلة من اإلحياءات والتوجيهات والتنبيهات ليحفز من التكرميات  
( 3فيه تشغيل قدراته العقلية والفكرية واالقتدارية على أعلى مستوايهتا }إقرأ وربك األكرم{ )العلق:  

(105).   

ا اخلطاب واملتأمل يف هذه السيوالت البالغية الدقيقة واملباشرة من اآلي احلكيم اليت تنزل هب
القرآين الكرمي  يف بداايته املكية األوىل يلحظ مدى احتفائه بتكوين عناصر ومقومات املنظومة البحثية 
واملنهجية يف املخيال والعقل العربيني، نظرا ألمهيتها الفكرية لإلنسان، الذي يعتمد عليه اعتمادا كليا 

 خامتة السعيدة بلقاء ربه وهو راض عنه.يف سائر قضااي حياته الدنيوية الصحيحة، املُفضية به لل

هذه املنظومة البحثية اليت تبدأ من صناعة اإلشكاالت والتنبه هلا يف الواقعني النظري والعملي، 
لتنتقل بعدها الفرتاض الفرضيات واالحتماالت، وصوال إىل حاالت الربهنة وتصور اإلجاابت  

أمل والبحث يف اجملهول وهكذا، حسبما يرشح به الصحيحة واملقنعة، وذلك ابالنتقال من املعلوم للت
 (. 5..  1قوله تعاىل: }إقرأ وربك األكرم* الذي علم ابلقلم* علم اإلنسان ما مل يعلم{ )العلق: 

هذه املنظومة الضرورية ألي أمة تريد صناعة جمتمع وبيئة راشدة، ومن مثَّ كيان سوي ومتزن 
 -ال حمالة–دة وامليادبن احلياتية، اليت ستضمن هلا ومنسجم من ُمتلف النواحي وعلى كافة األصع

العيش الكرمي واآلمن وفق سنن هللا يف األنفس واآلفاق، حسبما رشحت به صورة احلياة اإلسالمية 
السعيدة يف القرون اهلجرية األربعة األوىل، حيث كان الفرد يعيش معززا مكرما مبجال، حتوطه عناية 

 ذي كانت له سلطة ختضيع األمراء اجلائرين.اخلليفة والوايل والقاضي، ال
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 املنظومة الرتبوية:  – 5

تشكل املنظومة الرتبوية إحدى أهم منظومات جناح الفرد املدين املتمكن، وإحدى منظومات 
قيام الكياانت والتجمعات الراشدة،  إذ حتتاج التجمعات البشرية إىل وسائل ومناهج تربوية تسهل 

 . (106)عليها حاجيات ومتطلبات عيشها الكرمي  هلا أمور حياهتا، وهتون

وقد سعى اإلنسان منذ أن وطئت أقدامه األرض لتدبر أمر حاجياته األساسية مما اضطر إىل 
تدبري أمر وسائل تسهيل وتذليل سبل العيش الكرمي. وقد أشار ونبه اخلطاب القرآين الكرمي منذ 

رب مثال ألهم وأفضل وسيلة على وجه البسيطة بداايته األوىل إىل أمهية عامل الوسائل من خالل ض
 ممثلة يف القلم، حيث تتم به عملية تدوين املعارف، وتقعيد قواعد العلم، وتتبع خطوات املنهج العلمي.

والعارف أبحوال العرب حني نزول اخلطاب القرآين يعلم حقيقة مستواها التدويين، ومقدار  
لى ممارسة هذا الفعل احلضاري الراقي، األمر الذي يدفعه متكنها من عامل الكتابة، وعدد القادرين ع

لتعظيم اخلطاب القرآين الكرمي الذي حيث املخيال العريب للنزوع حنو عامل الكتابة والتدوين، واالنتقال 
من حالة املشافهة واملالسنة والقول، اليت هو يؤسس هلا منذ قرون عديدة، ألن عماد بناء الكياانت 

جمموعة من املنظومات، منها منظومة الوسائل، وعلى رأسها أس الوسائل، ممثال يف  الراشدة يتم عرب
القلم كوسيلة للتدوين والتعليم والتعلم والعلم وحالته احلضارية آنذاك، إذ يبدو واضحا جليا يف قوله 

من (. فهذه الوسيلة هي طريق 5، 4تعاىل: }الذي عل م ابلقلم* علم اإلنسان ما مل يعلم{ )العلق: 
طرق تدوين اجملاهيل واملعاليم من املعارف والعلوم املراد الوصول إليها. ولذا وجب على العقل العريب 

 االنتقال إليها وممارستها ضمن ميادين عيشه.

وقد مسا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بصحابته يف عامل الوسيلة، وعلى رأسها القلم 
العريب مثل هذا التنبيه املهم لعامل الوسيلة التدوينية،  وقد بينت   والتدوين، ومل يكن لِيَـُفْت امِلْخيالَ 

سنني الدعوة اإلسالمية احتفاء احلياة اإلسالمية هبذه الوسيلة وبغريها، حىت زهت احلضارة اإلسالمية 
ابلعلم واملعرفة والتدوين، فحفظت علوم األقدمني، وعلوم املعاصرين يومها، وسائر علوم ومعارف 

ياة والدين وحقائقه، وخلفت لنا ترااث فقهيا وفكراي وفلسفيا وأدبيا ولغواي واترخييا متميزا، وخربات احل
 شعت به على دنيا الظالم اليت كانت سائدة يف العصور الوسطى.

 املنظومة التعبدية:  – 6
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حلركية األمم والشعوب حيال املنظومة التعبدية يلحظ متيز اترخيها التعبدي خبطني املتتبع الفاقه  
عباديني متمايزين. أحدمها أخبت اخلنوع واإلبسال هلل اخلالق الرازق املصور، فعبد ربه بصدق 
وإخالص، وأخبت لعبادته على املنهج احلق، فوفاه حق عبادته دومنا زايدة وال نقصان. واثنيهما 

عداء لربه وخالقه ورازقه، فعبد غريه، أو أحلد بعظمته وقدرته، أو أشرك بربوبيته، أو كفر انصب ال
أبلوهيته، فأخطأ العبادة والطريق واملنهج، ألنه عبد ما ال ينفع وال يضر وال ميلك لنفسه حياة وال 

ملنحرفة نشورا، فضال عن نفع وضر غريه. واملالحظ على هاتني املنظومتني التعبديتني السوية وا
اشرتاكهما وانتظامهما ضمن عامل إنساين مشرتك، يُنىبء عن حقيقة اإلنسان الضعيفة اجملبولة على 

 الضعف، والرجاء يف االتصال بعامل الكمال والقوة، املتمثلة يف االلتجاء واالحتماء ابجلهة املعبودة. 

فطرة جبلية جبل هللا   -يف حقيقتها وكما يذهب كثري من العلماء والدارسني–وعليه، فالعبادة  
الناس عليها يف تكوينهم ومادهتم األولية، وهي ضرورة نفسية ووجدانية وشعورية َشكََّل هللا عليها 
اجلانب العاطفي لإلنسان، وهي حاجة عقلية صاغ املوىل تبارك وتعاىل عقل اإلنسان لالطمئنان هبا، 

مهمة للتجمعات البشرية السوية. فهي  والشعور ابلسعادة يف أدائها، وهي حاجة اجتماعية وبشرية
ومكتسبة معا، لقوله عليه الصالة والسالم: ))كل   (107)عبادة ذات دوافع ومقومات فطرية    -إذن–

، فاإلنسان يلد مؤهال من  (108)مولود يولد على الفطرة فأبواه ميجسانه أو يهودانه أو ينصرانه(( 
ه ورازقه، ولكن الوسط الذي يعيش فيه هو الذي الناحية الفطرية واجلبلية لالستجابة لنداء ربه وخالق

 مييزه ابالستمرارية على النهج ، أو النكوص واإلدابر.

وقد حرص أنبياء هللا عليهم الصالة والسالم خالل اتصاالهتم أبقوامهم حثهم بعد توحيد هللا  
دون سواه، وقد واإلميان به أن يؤدوا العبادة له حق أدائها، وأن يتوجهوا له وحده سبحانه وتعاىل 

توجه اخلطاب القرآين الكرمي عرب القصص واألخبار وذكر أحوال األمم البائدة، واألقوام السابقة لألمة 
اإلسالمية وحاهلم مع أنبيائهم ورسلهم وملوكهم، يلحظ اهتمامه بفعل العبادة ومكانته وأمهيته يف 

هبا هللا سبحانه وتعاىل ربط عباده به وفق املنظومة الدينية، فهي اآللية التوقيفية الوحيدة اليت يضمن 

 

 .119الفطرة هي: اجلبلة املتهيئة لقبول الدين، التعريفات للجرجاين، ص  (107)
. وأخرجه اإلمام مسلم 97، ص2أخرجه البخاري يف كتاب اجلنائز، ابب إذا أسلم الصيب فمات، ج  (108)

، ويف كتاب القدر ، ابب معىن كل مولود 52، ص 8ج يف اجلامع الصحيح، كتاب الرب : ابب معىن كل مولود.. 
. ومعىن الفطرة هي تلك احلالة الطبيعية اليت تكون عليها ملكة اإلدراك العقلية قبل 2658يولد على الفطرة، رقم 

اختالطها ابملدركات الباطلة اليت حتدث يف النفوس بسبب عوارض ومالبسات اجتماعية. انظر حممد التومي، اجملتمع 
 ..59نساين يف القرآن، ص اإل



الكيفيات الصحيحة والسوية، اليت ال تشوهبا شائبة، وابلتايل فقد استحقت العبادة درجة القداسة 
والتعظيم والتوقري يف مضموهنا وكيفياهتا ومكوانهتا ويف طقوس أدائها، وتلقينها وتعليمها، وممارستها 

 والليلة.      فرداي ومجاعيا ُمتلف أوقات النهار

وقد حرص اخلطاب القرآين الكرمي منذ بداايته األوىل على التنويه أبمهية هذه املنظومة 
التعبدية، فأفرد هلا احلديث يف قوله تعاىل: }أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى* أرأيت إن كان على 

ؤمنني من أدائها (، وتشدد يف احلملة على من مينع امل12..  9اهلدى أو أمر ابلتقوى{ )العلق: 
والتقرب هبا إليه، وجعل ممارستها وأداءها مظهرا من مظاهر الوحدة العقدية والتصورية والوجدانية 
والسلوكية والثقافية للجماعة املسلمة، إمياان أبمهيتها ابلنسبة لبناء وأتطري وتكوين دعائم الفرد املسلم، 

نني الدعوة اإلسالمية حرص رسول هللا صلى ولتماسك وتضامن وحدة اجلماعة املسلمة. وقد بينت س
هللا عليه وسلم على ربط املسلمني أبداء العبادة هلل حق أدائها، وتنزلت خالهلا اآلايت الكثرية اليت 
تثبت فرضيتها وواجبيتها على املسلمني، كما ورد ُوقرر ُوعمل وقيل فيها احلشد الكبري من األحاديث 

املسلمني كلها وأايمهم ولياليهم شكرا خلالقهم، ومحدا لرازقهم، النبوية الشريفة، حىت غدت حياة 
وتسبيحا ملصورهم، وتعظيما حلاميهم، واستغفارا وإانبة وتوبة لرهبم الرمحان الرحيم، مالك يوم الدين، 
فعرفوا لربهم فضله َومنَُّه، وعرفوا له قدره وثناءه اجلميل.. فزهت هبم األرض، وعرفت أبجسادهم  

قوف والقيام، وشهدت جبباههم السجود واإلخبات والتضرع، وعرفت بقلوهبم اخلشية  الركوع والو 
واخلوف والضراعة.. حىت أرسوا تقاليد الوفاء لعهد أبيهم آدم عليه السالم يف األرض، بعد أن مألها 
امللحدون واملشركون والكافرون وثنية وقذارة وشركا وإحلادا وصدودا ونكراان جهارا.. فازدهت هبم 

حلضارة واملدنية وطابت هبم وهلم احلياة الكرمية، وشادوا ممالك ودول وإمارات يف مشارق األرض ا
 ومغارهبا تعلوها املآذن وأصوات املؤذنني بنداءات التكبري ابسم هللا أكرب.

وقد أثبتت حقائق احلياة حاجة اإلنسان الفطرية واملكتسبة للعبادة، ولذا فقد احتارت أمم 
وهي تضاهي رهبا، وتصرف شعوهبا عن الوالء والوفاء خلالقها ورازقها، أبنَ لبََّسْت على   اإلحلاد والكفر

نفسها وشعوهبا طقوسا ومناسبات وذكرايت تشغل هبا الناس عن معرفة حقيقة وجودهم ورسالتهم يف 
ن من هذه الدنيا، فتاهت واتهوا معها ألجٍل مسمى، لوال أن تداركها هللا ابلدعاة والوعاظ واملرشدي

كل حدب وصوب يف عصر االتصاالت فأانروا هلا سبل اخلري، وفتحوا هلا مغاليق الفهم، وقادوها  
ملعرفة رهبا عرب منظومة اخلري والعبادة السوية. فوجدْت فيها حاجتها، وألفت فيها ُغنيتها وبغيتها، 

ؤون احلياة وملست فيها حلوال عملية ومقنعة وعادلة لكل مشكالهتا، ولك ما يستجد هلا من ش
 ونوازهلا.



َتِظُمها، وتطمئن إليها، ارتفاع نسب  وقد رشحت احلقائق عن األمم الفاقدة ملنظومة تعبدية تـَنـْ
اآلفات واألمراض النفسية واالجتماعية، األمر الذي هدى قادة الرأي فيها إىل التنبه ألمهية املنظومة  

االجتماعي للجماعة، ما دفعهم لفتح ابب   التعبدية على إحداث التوازن النفسي يف الفرد، والتوافق 
حرية التدين على مصراعيه، واالنفتاح على املنظومات الدينية األخرى، لعل يف االطالع عليها 
واالستئناس مبضامينها وموضوعاهتا، ما يفرج وخيفف من غلواء االغرتاب النفسي واالجتماعي، 

ُىء حاالت الشعور ابليأس والقنوط واالكتئا ب، عرب منظومة تواصلية منفتحة على كل التيارات ويـَُهدِ 
واألداين، ويف ممارستها من قبل شعوهبا ما يدفع إىل تشكيل فرد ومجاعة مطمئنة سعيدة ، بعد فشل 
حتقيق السعادة ابلتخمة املادية، وهو ما جعل معدالت حاالت االنضمام للداينة اإلسالمية يف ارتفاع 

التشويه واملسخ والتضليل اليت يعاين منها اإلسالم واملسلمون يف وازدايد مضطرد، ابلرغم من سيول 
 العامل اليوم.         

 املنظومة الرقابية والعقابية:  – 7

حتتاج كل مجاعة بشرية متارس وظيفة العيش واحلياة الكرمية إىل منظومة رقابية وردعية وعقابية 
اجلماعة، فهي منظومة أساسية الستمرارها ودوامها   واضحة املعامل، وبيِ َنِة الضوابط، حتكم ُمتلف شرائح

ورقي عمراهنا واجتماعها، إذ من دوهنا ال تستطيع ممارسة وظائف احلياة، وال تستطيع ضمان احلد 
األدىن من مناخ األمن والطمأنينة الالزمني الستمرار احلياة اجلماعية الكرمية، كما أثبتت ذلك حقائق 

 . (109) ب التاريخ وواقع األمم والشعو 

وقد حرص اخلطاب القرآين الكرمي منذ بداايته األوىل على إيالء العناية الكافية هلذه املنظومة،  
نظرا حلاجة اجلماعة املسلمة املاسة هلا، يف تكوينها واستمرارها ورقيها، منبهة امِلْخياَل العريب عامة 

اإلسالمي روح الوعي الداخلي والوجدان املسلم خاصة إىل أمهية هذه املنظومة، حيث خيلق اخلطاب  
يف نفسية الفرد املسلم، فيجعله قائما بعملية الرقابة الداخلية على نفسه، فإن جنح فهو من املستحقني 
، وانفق وأظهر خالف ما أبطن، فمآله واضح املعامل  الدرجات العال يف الدنيا واآلخرة، وإن َبدََّل وغريَّ

وىل* أمل يعلم أبن هللا يرى* كال لئن مل ينته لنسفعن ابلناصية من خالل قوله تعاىل: }أرأيت إن كذب وت
( 19..  13انصية كاذبة خاطئة فليدع انديه سندع الزابنية كال ال تطعه واسجد واقرتب{ )العلق: 

(110).   

 

 .32..  30انظر: حممد التومي، اجملتمع اإلنساين يف القرآن، ص  (109)
 .390..  386املرجع السابق، ص نظر: ا (110)



وقد أبدع اخلطاب القرآين الكرمي يف ترتيب ورصف هذه املنظومات، مبينا مدى حاجة اجلماعة 
وختم خطابه هبذه املنظومة الرقابية، اليت بدورها متر بثالثة مراحل، مرحلة الرقابة املسلمة املاسة هلا، 

الذاتية، مث مرحلة الوقاية اجلماعية، فمرحلة الردع الدنيوي فاألخروي. وقد حفل سجل اجلماعات 
ية البشرية حباالت الفشل والتفكك واالهنيار الداخلي واخلارجي نتيجة فشل أو غياب املنظومة الرقاب

الذاتية، فاهنارت تبعا لذلك الفراغ الوقائي الذايت أو الرقايب اجلمعي املمالك واألمم، وحتطمت 
التجمعات الكربى والدول، وزالت املدن وفنيت الشعوب، بفعل غياب مثل هذه املنظومات عن 

 حكم الفرد واجلماعة.

م على تنبيه الفرد ألمهية ونظرا ألمهية هذه املنظومة يف حياة الفرد واجلماعة فقد حرص اإلسال
تشكيل احلس الرقايب الذايت يف أعماقه، انطالقا ملمارسة عملية املراقبة والنصح والتوجيه الداخلي 
الذايت، بتفاعل مستمر مع شبكة العالقات االجتماعية والدينية احلية يف إطار شعائر وممارسات اجلماعة 

 املسلمة املوحدة.

لة مدى جناح املشروع اإلسالمي يف صناعة فرد ومجاعة وقد بينت سنني الدعوة والدو 
متماسكة وقوية، مربوطة الصلة ابهلل، واستطاعت هذه اجلماعة املتحدة داخليا وخارجيا يف سنني صرب 

كل من ال ينسجم معها روحيا   -بشكل تلقائي-قليلة أن تتقبل كل فرد سوي ضمنها، وأن تلقي 
 قليا.ونفسيا وابطنيا ووجدانيا وسلوكيا وع

من خالل سورة –وبناء على هذه القراءة التنظيمية اهليكلية السريعة للخطاب القرآين األول  
فقد تبني مدى حرص الشريعة اإلسالمية منذ تعاليمها األوىل  -العلق، وهي منظومات معرفية حبتة

خاصة، ومحله على على توطيد البعد املعريف التنظيمي اهليكلي يف ُِمْياِل العقل العريب عامة واملسلم 
االعتقاد أبن اإلميان واليقني رديف النظام والبناء الشمويل للحياة، وليس هو إميان مبتور أعرج، أانين 
ينصرف لتزكية الذات دون خيار بناء اجلماعة النموذجية املسلمة، وهو الذي رشحت به تعاليم القرآن 

لة، وبدا سامقا يف خالفة الراشدين واألمويني الكرمي والسنة النبوية املطهرة خالل سنني الدعوة والدو 
والعباسيني واألندلسيني واملرابطني املوحدين واأليوبيني والعثمانيني.. متجليا يف االعتناء ابلكتاب  

 واملكتبات وكل ما له عالقة بصناعتهما.

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املبحث الثاين

 حامل املشروع احلضاري اإلسالمي يف  سورة املدثر ت صفاموا

يتناول هذا املبحث مواصفات حامل املشروع احلضاري يف سورة املدثر، وذلك من خالل  
القراءة التأسيسية لآلي احلكيم، ومواصفات حامل املشروع احلضاري اإلسالمي، وذلك عرب ثالثة 

 مطالب هي:

 احلكيم.قراءة أتسيسية لآلي  -املطلب األول – 1

 مواصفات حامل املشروع احلضاري اإلسالمي. -املطلب الثاين – 2

 معامل حامل املشروع.  -املطلب الثالث – 3

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املطلب األول

 قراءة أتسيسية لآلي احلكيم

 متهيد: 

ــعوب واملمالك أنبأتنا الرتاكمات التارخيية احلياتية   ــفحات اتريخ الشــ املتنوعة، كما أخربتنا صــ
واألمم، وبعد تصــــفح دقيق لســــجل الدول والتجمعات البشــــرية أن جناح املشــــاريع وفشــــلها مرتبط  

جييء على رأســــــها عامل نوعية الرجال  الذاتية واملوضــــــوعية،  ارتباطا أســــــاســــــيا مبجموعة من العوامل 
وإخالصهم ملشروعهم، املراد جتسيده يف احلياة، فبمقدار القائمني عليها، ومدى خدمتهم وتضحيتهم  

بذهلم وتضــــــــــحيتهم وخدمتهم وإخالصــــــــــهم له تكون النتيجة، ومبقدار تفانيهم يف القدرة على حتويل 
النظرايت واملشــــاريع الفكرية والعلمية النظرية إىل حقائق واقعية جمســــدة يف دنيا الناس والوجود، ويف 

ن جمـاالتـه ومســـــــــــتجـداتـه كـل يوم، تتوفر فرص النجـاح، وتقطف الثمـار  عهم العملي الـذي يراتدو ق وا
 اليانعة.



وقد تصـــفحنا اتريخ الشـــعوب واألمم الناهضـــة والراكدة والصـــاعدة فوجدان جناح مشـــاريعها   
احلضـــــــــــارية أو تعثرها مرتبط ارتباطا شـــــــــــرطيا مبجموعة من العوامل الذاتية واملوضـــــــــــوعية، الداخلية  

عنوـية واملـادـية، ففيهـا بعض مقوـمات النجـاح، ولكن الـعاـمل املهم ذي العالـقة  واخلـارجـية، الروحـية وامل
املصــريية ابلنجاح أو الفشــل هو عامل العنصــر البشــري املؤهل واملؤطر واملكون، وإىل نوعيته البنيوية 
ــريطة توفر   ــرياي بنوعية القائمني عليه شـــ ــله ارتباطا مصـــ ــروع أو فشـــ واملعنوية معا. إذ يرتبط جناح املشـــ

 عنصرين مهمني يف تركيبتهما النفسية والروحية، ومها:  

 الوعي اإلجيايب الفعال، واإلدراك احلقيقي حبقائق األشياء واألمور واملسائل. - 1

 امتالك إرادة التغيري والنهضة احلقيقية، وفاعلية احلركة اإلجيابية املثمرة.  - 2

ــي ــر. فاألمتان   واألمثلة على ذلك كثرية وكثرية جدا، من حقائق املاضــــــ ومن التاريخ املعاصــــــ
الياابنية واألملانية مثال اســــــــتطاعتا بعد خوضــــــــهما حلربني عامليتني مدمرتني، والســــــــيما احلرب العاملية  

م( أن تنهضـــــا هنضـــــة جبارة، وتصـــــبحا من بني القوى االقتصـــــادية العاملية  1945-1939الثانية )
ــاد العاملي، واملتحك ــيطرة على عجلة االقتصــ ــبع املســ مة يف دواليبه ودوائره وتوجهاته. فمع هناية  الســ

احلرب تســــــــــوت كامل أراضــــــــــيهما ابلركام والنفاايت ومبخلفات املواد احلربية املدمرة من كيمياوايت 
وبيولوجيات وبكرتايت ومسوميات ونووايت.. وصـارت أراضـيهما مرتعا خصـبا لكل األمراض واألوبئة 

احلديثة، بعد عمليات التدمري الشــــــــامل اليت طالت  واآلفات، وفقدات كل أســــــــباب ووســــــــائل املدنية 
أراضــــيهما وممتلكاهتما ومســــتعمراهتما ومواردمها البشــــرية املؤهلة. ولكنهما قامتا وهنضــــتا يف غضــــون 
ســـــــــــنني قليـلة جـدا، ألن شـــــــــــعوهبـما توفر فيهـما ـعامال الوعي احلركي اإلجيـايب الـفاـعل، وامتالك إرادة  

تسـلما ألي نداء آخر يعلو ضـمري شـعبيهما احلي، عدا نداء الوعي  تغيريية فوالذية ال تضـاهى، ومل تسـ 
ــنة  ــية واجتماعية آسـ ــكل بيئة نفسـ ــكوين اخلامل، الذي يشـ اإلجيايب احلركي الفاعل، مبقابل الوعي السـ
وعفنة وخصـبة للمغفلني وللموهومني وللمخدوعني بربيق التغيري والنهضـة. ابإلضـافة إىل صـرخة إرادة  

يقية يف ضمائر وقلوب شعبيهما. حىت صارات من أقوى القوى االقتصادية العاملية،  العمل والتغيري احلق
ــة يف قارهتا، وهو ما اقتدرات عليه فعليا ومنذ عقود  ــعى كل واحدة منها لتكون قطب النهضـ حبيث تسـ

 عديدة من الزمن.  

ســع عشــر، واألمة الفيتنامية اليت قاســت من ويالت االســتعمار الفرنســي منذ هناية القرن التا 
مث قادت بشـراسـة وشـجاعة اندرتني حرب التحرير يف منتصـف القرن العشـرين، وبعد االنتصـار الكبري  

م وطرد احملتل الفرنسي، لتجد نفسها تقع فريسة يف 1954يف معركة ) داين بيان فو ( الشهرية سنة  



اضـيها وشـعبها من  يد االسـتعمار األمريكي الذي أذاقها صـنو الويالت وأفانني الدمار، وصـب فوق أر 
احلميم النووي والكيمـياوي والبيولوجي والبيكرتي والســـــــــــمومي وغريه من منتجـات املدنـية األمريكـية  

م(،  1975  – 1965( قنبلة نووية يف عشــر ســنني )173املتوحشــة ما يعادل مائة وثالاث وســبعني )
ا ســــبعة ماليني قتيل،  ولكن هذه األمة اليت فقدت الكثري من شــــعبها العمالق حىت جاوز القتلى فيه

اسـتطاعت يف غضـون سـنني عديدة أن تنهض من كبوهتا، وتصـبح من القوى االقتصـادية الناهضـة يف 
املنطقة، حىت قدر إنتاجها من األرز أبنه أعلى إنتاج يف العامل، بعدما تعرضــــــت بالدها لكل أشــــــكال  

 التدمري والقهر والتخريب.

النهوض لوال توفر العاملني الســـابقني اللذين صـــدران ومل يكن ليتأتى هلذه األمة العمالقة من 
 هبما نظريتنا.

وهكذا ســـــــــائر األمم املتطلعة للنهضـــــــــة والرقي والتطور كاألمتني املســـــــــلمتني الباكســـــــــتانية   
ــلت يف  ــوية جيدة، ولكنها فشـــــ ــاريع هنضـــــ واملاليزية، ألننا تبينا أن الكثري من األمم توفرت على مشـــــ

قدان اجلماعة املرجعية املخلصــــة والقادرة على جتســــيدها يف واقع احلياة  جتســــيدها واقعيا، النعدام وف 
والنــاس، فبقيــت يف حــدود األفكــار والنظرايت، أو تعثرت بفعــل انعــدام املنــاعــة الــداخليــة ملواجهــة 
ــادية   ــبح أكرب قوة اقتصــ ــيا اليت كادت تصــ ــل ألندونيســ ــكال الغزو واالخرتاق اخلارجي، كما حصــ أشــ

 رن املاضي. إسالمية يف هناية الق

غري أن بعض األمم توفرت وامتلكـــــت  هـــــاتني القوتني احليويتني والالزمتني للنهضـــــــــــــــة، 
واستطاعت حتقيق نصف مشروع النهضة يف شطره األول، وتعثرت يف شطره ونصفه الثاين، فنجحت  
  يف شــطر التحرير والتهدمي، وفشــلت يف شــطر البناء والتعمري، وعلى ســبيل املثال الشــعب اجلزائري،

ــالمي مرير طرد الغزاة الصـــــليبيني من بالده )  -1245الذي اســـــتطاع بعد كفاح بطويل وجهاد إســـ
م(، ولكن الدوائر االســـتعمارية تنبهت لعناصـــر القوة الكامنة يف نفســـية 1962-1830ه 1383

هذا الشــــعب، فعملت على تكســــري مشــــروعه احلضــــاري العريب اإلســــالمي، فأجهزت على نصــــف 
م(، وهو 1962 -هــ 1383د نيلها صورة االستقالل السياسي الظاهري سنة ) املشروع املتبقي، بع

إمتام عملية البناء والتشـــييد والنهضـــة البشـــرية والروحية والدينية واملادية أيضـــا، وذلك مبا طرحته من  
أفكار ومشــــــــاريع وآليات وقادة ورجال ومهيني أفشــــــــلوا إرادة الشــــــــعب احلقيقية القادرة على حتقيق  

ين من املشــــروع، وهو بناء الفرد واجملتمع الروحي واملعنوي واللغوي واملادي معا. فروجوا  الشــــطر الثا
أفكارا ومهية وقدموا مشـــــــاريع مضـــــــللة، احنرفوا بصـــــــخبها الثوري، ومرقوا بضـــــــجيجها اإليديولوجي  
املخادع، ما ضــــلل على ضــــمري األمة احلي، فتاه واتهت معه مشــــاريع النهضــــة. وهكذا ســــائر األمم 



ــمائر  العرب ــلت يف توفري هذين العاملني، يف ضـ ــة من كبوهتا، إذ فشـ ــالمية اليت حاولت النهضـ ية واإلسـ
شـــعبيهما، بله قســـمتهما إىل أحزاب وطوائف لتســـهل عملية الســـيطرة عليها، فضـــاع بذلك كل أمل  
للنهضـة والرقي احلقيقي، وخسـر الطالب واملطلوب معا يف معركة النهضـة املصـريي، بعدما فشـلت يف 

رنني األخريين يف اإلجابة على سـؤال النهضـة املصـريي؟ من أين تبدأ؟ وِب تبدأ؟ ومباذا تبدأ؟ وأبي الق
 شيء تبدأ؟ وكيف تبدأ؟ ومىت تبدأ ؟ ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املطلب الثاين

 مواصفات حامل املشروع احلضاري اإلسالمي



وبعد هذه اللمحة النظرية املوجزة ســـــــــنحاول إرســـــــــاء بعض مســـــــــابر النقد والتحليل حول  
أجبدايت ومعامل وحقيقة ومواصـــفات حامل املشـــروع احلضـــاري يف أي أمة من األمم، إذ يشـــكل قادة  
الرأي والنخب القيادية والطليعية يف األمة شــــكال وبناءا هندســــيا متباينا بني ُمتلف شــــعوب األرض، 

لع القائد العام بدور حتريك وتفعيل وتقســـــيم األدوار القيادية اجلزئية على ُمتلف القادة  حيث يضـــــط
احملليني واملـيدانيني واإلقليميني، وهـنا تـبدو براعـة اإلخراج ـلدى القـاـئد العـام ، وبراعـة متكـنه من فنون 

ع للعــب الــدور القيــادة والتحكم والتوجيــه، حيــث يتفــاعــل ُمتلف القــادة، من ُمتلف املنــاطق واملواق 
املنوط هبم حضـــاراي ضـــمن أجبدايت حتقيق عناصـــر املشـــروع وجتســـيدها بنجاح يف أرض الواقع، ويف 

 حياة الناس.

وقد ألف الدارســـــــون وحبث الباحثون يف الشـــــــخصـــــــيات القيادية البارزة اليت ميزت التاريخ   
ــارية يف الواق  ــاريع احلضـــ ــيد املشـــ ــتطاعت أن تقود أممها حنو جتســـ ع احليايت العاملي. ولعل  العاملي، واســـ

ــية يف فن اإلدارة   ــياســـــــ ــل مدونة اترخيية وأدبية وســـــــ كتاب )العظماء مائة وأعظمهم حممد( هو أفضـــــــ
ــعة، إذ تبدو الصــــورة  ــب اطالعايت املتواضــ ــأن حســ ــعت يف هذا الشــ والقيادة والتحكم والتوجيهُ وضــ

ــتطاع أن يربز احلقيقية للقادة املذكورين من قبل دارس ال عالقة له ابإلســـــالم وال اب ملســـــلمني، إذ اســـ
عبقرية أولئك القادة يف قيادة أممهم وجتسـيد مشـاريعهم بصـدق وموضـوعية علمية حمايدة، مكتشـفا يف 
هناية املدونة عبقرية وبراعة حممد صــلى هللا عليه وســلم يف قيادة وصــناعة وتشــكيل اجلماعة املســلمة 

ــركا ووثنية وكفرا ــناعة جيل متميز، فتح الدنيا   واملوحدة يف األرض، بعدماُ ملئت شـــــ وإحلادا، ويف صـــــ
 ونشر فيها احلق والعدل والنور.

وهو ما حدا ابألســـــتاذ املرحوم عباس حممود العقاد إلطالق ســـــلســـــلته الشـــــهرية عن عباقرة  
اإلسالم يف منتصف القرن املاضي، حيث درس عبقرية الرسول حممد صلى هللا عليه وسلم يف جانبها  

 وإميانه ويقينه بنبوته ورسالته السماوية اخلامتة، اليت ال مياري فيها مسلم.البشري، مع اعرتافه 

ولعلنا نريد أن نتبني مواصـفات حامل املشـروع احلضـاري اإلسـالمي من خالل سـورة املدثر، 
ــي وروحي وعقلي   ــلم ، مبا بذله من جهد نفســـ ــلى هللا عليه وســـ ــدها ســـــيد اخللق حممد صـــ كما جســـ

ا لقلوب الناس، وكما رمسها له ربه ســـبحانه وتعاىل يف املطالع األوىل  وجســـدي جبار يف ســـبيل إيصـــاهل
من ســـــــورة املدثر حني خاطبه قائال: }اي أيها املدثر* قم فأنذر* وربك فكرب* وثيابك فطهر* والرجز  

(، وكما رســم نقيض الصــورة لعدو 7..  1فاهجر* وال متنن تســتكثر* ولربك فاصــرب*...{ )املدثر: 
ي من خالل صـورة الوليد بن املغرية املخزومي، حيث قال عز من قائل واصـفا عدو املشـروع اإلسـالم

املشــــروع: }ذرين ومن خلقت وحيدا* وجعلت له ماال ممدودا* وبنني شــــهودا* ومهدت له متهيدا* مث  



يطمع أن أزيد* كال إنه كان آلايتنا عنيدا* سـأرهقه صـعودا* إنه فكر وقدر* فقتل كيف قدر* مث قتل  
ــحر يؤثر* إن هذا إال     كيف قدر* ــتكرب* فقال إن هذا إال  ســـ ــر* مث أدبر واســـ مث نظر* مث عبس وبســـ

ــر*..{ )املدثر:   ــورة أعداء 25..  11قول البشـــ ــها صـــ ــورة نفســـ ــه ويف الســـ (، رامسا يف الوقت نفســـ
ــتحقوا هبا العقاب اآلجل يف قوله: }كل نفس مبا  ــفات اليت اســ ــالمي عموما، واملواصــ ــروع اإلســ املشــ

* إال  أصـحاب اليمني* يف جنات يتسـاءلون* عن اجملرمني* ما سـلككم يف سـقر* قالوا مل كسـبت رهينة
نك من املصـــلني* ومل نك نطعم املســـكني* وكنا خنوض مع اخلائضـــني* وكنا نكذب بيوم الدين* حىت 

 (. 47..  38أاتان اليقني*{ )املدثر: 

كية األخرى الحقا، كســــورة ورامسا الصــــورة املشــــرقة نفســــها يف غريها من الســــور القرآنية امل
املعارج من قوله تعاىل: } إن اإلنســـان خلق هلوعا* إذا مســـه الشـــر جزوعا* وإذا مســـه اخلري منوعا* 
ــائل واحملروم*  ــالهتم دائمون* والذين يف أمواهلم حق معلوم* للســــــ ــلني* الذين هم على صــــــ إال  املصــــــ

* إن عذاب رهبم غري مأمون* والذين يصـــــــــدقون بيوم الدين* والذين هم من عذاب رهبم مشـــــــــفقون
واـلذين هم لفروجهم حـافظون* إال  على أزواجهم أو ـما ملكـت أمـياهنم ـفإهنم غري ملومني* فمن ابتغى  
وراء ذلــك فــأولئــك هم العــادون* والــذين هم ألمــاانهتم وعهــدهم راعون* والــذين هم بشـــــــــــهــاداهتم 

(،  35..  19*{ )املعارج:  قائمون* والذين هم على صـــــــالهتم حيافظون* أولئك يف جنات مكرمون
وهي الصـــورة الناصـــعة البياض نفســـها اليت رمسها املوىل تبارك وتعاىل يف ســـورة الفرقان املكية، حيث 
تناول مواصـفات عباد الرمحن املشـكلني واحلاملني واجملسـدين للمشـروع احلضـاري اإلسـالمي من قوله  

خاطبهم اجلاهلون قالوا سالما*{ إىل قوله   تعاىل: }وعباد الرمحن الذين ميشون على األرض هوان وإذا
تعــاىل: }والــذين يقولون ربنــا هــب لنــا من أزواجنــا وذرايتنــا قرة أعني واجعلنــا للمتقني إمــام* أولئــك 

 (.  75..  63جيزون الغرفة مبا صربوا ويلقون فيها حتية وسالما *{ )الفرقان:  

وىل تبارك وتعاىل يف سـورة املؤمنون وهي الصـورة الناصـعة البياض نفسـها أيضـا، اليت رمسها امل
املكية، حيث تناول مواصـفات املؤمنني املشـكلني واحلاملني واجملسـدين للمشـروع احلضـاري اإلسـالمي 
من قوله تـعاىل: }قد أفلح املؤمنون{ إىل قوله تعاىل: }أولئك هم الوارثون* الذين يرثون الفردوس هم 

ــال عن املدنية، (. ويف 11..  1فيها خالدون{ )املؤمنون:   ــور املكية األخرى، فضــــــ غريها من الســــــ
 اليت هلا قراءات أخرى.     

ــاري اإلســـالمي يف  ــروع احلضـ ــكيلة القيمية واألخالقية حلامل املشـ ــتعراض هذه التشـ وبعد اسـ
 القرآن الكرمي، ميكننا تسجيل املالحظات والنتائج التالية:



 والفكرية حلاملي املشروع.حتديد املواصفات العقدية والتصورية والعقلية  – 1

 حتديد املواصفات الروحية والشعورية والوجدانية حلاملي املشروع. – 2

 حتديد املواصفات النفسية والذاتية الباطنية حلاملي املشروع. – 3

 حتديد املواصفات السلوكية واألخالقية واالجتماعية والعالئقية حلاملي املشروع. – 4

انية والعالقات اإلجنازية للتجمع البشـري الراشـد املشـكل واملتكون من  حتديد املواصـفات العمر  – 5
 حاملي املشروع.

 حتديد شروط التمكني والنجاح والنجاة الدنيوي واألخروي حلاملي املشروع. – 6

البيان اليقيين القطعي حبسـن ومآل اخلامتة للصـادقني واملخلصـني من حاملي املشـروع العاجل يف  – 7
يف اآلخرة }أولئك هم الوارثون* الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون{ )املؤمنون:  الدنيا، واآلجل

(، }أولـئك يف 75(، }أولـئك جيزون الغرـفة مـبا صـــــــــــربوا ويلقون فيـها حتـية وســـــــــــالـما{ )الفرـقان: 11
 (.35جنات مكرمون{ )املعارج: 

ــاري اإلســـــــالمي هو شـــــــخص متميز وفريد من نوعه، عرف    وعليه فحامل املشـــــــروع احلضـــــ
املشـروع بصـدق، وآمن به حبب ووفاء وإخالص، وضـحى من أجله ويف سـبيله ابلغايل والنفيس. وقد 
جسـدته اجلماعة املرجعية األوىل من صـحابة رسـول هللا صـلى هللا عليه وسـلم  عليهم رضـوان هللا تعاىل 

، وأبنائهم واتبعيهم واتبعي اتبعيهم إبحســــــان إىل يوم الدين، من رجال ونســــــاء وأطفال  عليهم أمجعني
ــون  ــاحلون واملخلصــــــ ــيوخ وعجائز القرون اهلجرية األربعة األوىل، وما درج عليه الصــــــ ــباب وشــــــ وشــــــ
والصـــــاحلات واملخلصـــــات من عدول هذه األمة كابرا عن كابر، من ســـــلف وخلف هذه األمة، حىت 

 ومن عليها. يرث هللا األرض 

 

 

 

 

 



 

 

  

 املطلب الثالث

 معامل حامل املشروع احلضاري اإلسالمي يف سورة املدثر 

ــاري  ــروع احلضـــ ــورة حامل املشـــ ــريعة على مواقع ومواطن تواجد صـــ وبعد هذه اإلطاللة الســـ
 اإلسالمي الناصعة يف القرآن املكي، ندقق القول الحقا يف مواصفاته من خالل مطالع سورة املدثر. 

 حلظات اللقاء احلاسم:     -أوال

مل تكد متر ســــاعات قليلة على لقاء غار حراء األول وتلقي الرســــول صــــلى هللا عليه وســــلم  
مقومات املشــــــروع احلضــــــاري للدين اإلســــــالمي يف ســــــورة العلق، حىت عاد أمني الوحي جربيل عليه 

الء مقومات ومواصــــفات الصــــالة والســــالم حيمل معه أشــــواق إميانية وروحانية نورانية أخرى، تبني جب
الرجل القادر على االضــطالع حبمل أجبدايت هذا املشــروع للناس، هذا الرجل الباذل نفســه للدفاع  
عنه، والتضـــــــحية من أجله، بكل ما ميلك ولو كلفه ذلك نفســـــــه وروحه وســـــــعادته الدنيوية. ولذا ال 

ل األخرى بقليل، أو يف وقت  غرابة أن تتنزل ســــــورة املزمل ومن بعدها ســــــورة املدثر، أو إحدامها قب
 متقارب على ما يذهب إليه علماء التفسري والتأويل وأسباب النزول.

حيث تلقى رســول هللا صــلى هللا عليه وســلم املعامل اهلادية لنوعية الرجال القادرين على محل 
وله تعاىل:  هذا املشـــــروع وإيصـــــاله إىل الناس، وقد بدا يف اآلايت القرآنية الكرمية الســـــبع اآلتية من ق 

}اي أيها املدثر* قم فأنذر* وربك فكرب* وثيابك فطهر* والرجز فاهجر* وال متنن تســـــــــتكثر* ولربك  
 (.7..  1فاصرب{ )املدثر: 

 ومن خالل قراءتنا املتواضعة هلذه اآلايت ميكننا حتديد هاته املعامل يف الشكل اآليت:

 الفاعلية واحلركية }اي أيها املدثر{. – 1

 واإلنذار )الرجل االتصايل الناجح( }قم فأنذر{. التبليغ – 2

 هوية ومضمون االتصال }وربك فكرب{. – 3



 مواصفات حامل املشروع الظاهرية الشكلية }وثيابك فطهر{. – 4

 مواصفات حامل املشروع الباطنية }والرجز فاهجر{. – 5

 أخالق وسلوكات حامل املشروع }وال متنن تستكثر{. – 6

 وعدة حامل املشروع  }ولربك فاصرب{.فضائل وآداب  – 7

  حتليل ألف ابء حامل املشروع:    -اثنيا

ــة، اليت طلبها  ولنحاول اآلن االنطالق يف حتليل وشـــــرح هذه املقومات واملواصـــــفات اخلاصـــ
تبارك وتعاىل من نبيه حممد صــلى هللا عليه وســلم أن جيســدها، مث ينقلها لتكون من مواصــفات املوىل 

أصــحابه وأتباعه من املؤمنني واحلاملني للمشــروع احلضــاري اإلســالمي املتنزل يف ســورة العلق، وأوىل  
 هذه املواصفات:

 الفاعلية واحلركية }اي أيها املدثر{: – 1

ــلى   ــول هللا صــ ــالم املعامل بعد أن تلقى رســ ــلم  من أمني الوحي جربيل عليه الســ هللا عليه وســ
الرئيسـة للمشـروع احلضـاري اإلسـالمي، نزل إىل داره يعدو، خائفا مذعورا من حرارة ومشـاهد اللقاء  
األول، كما تروي ذلك مصـــــــادر الســـــــنة النبوية املطهرة، ليأوي إىل حضـــــــن زوجه احلنون أم املؤمنني 

خويلد رضــي هللا عنها، اليت ابدرت إىل تزميله وتدثريه، بناء على رغبته  الســيدة الفاضــلة خدجية بنت
ــفات حامل   وهو يقول: )زملوين زملوين، دثروين دثروين..(، ليبني له املوىل تبارك وتعاىل أن من مواصـــ
هذا املشروع جيب أال يقبع يف صحن داره، وجيب عليه أال يتدثر يف غرفة نومه، وجيب عليه أال يركن 

وللدعة ولدفء الفراش، وثقل الغطاء، بل عليه أن يكون رجال متحركا ، فاعال، موارا، نشــيطا  للنوم
 ، ولذا ابدره ابجلواب وهو يناديه إبحدى حاالته وصفاته، بقوله تعاىل: }اي أيها املدثر{.

وعليه ميكننا أن نتبني أن الصـفة األوىل من صـفات حامل هذا املشـروع احلضـاري اإلسـالمي   
ز هو: الفاعلية واحلركية اإلجيابية لنشره وإيصاله للناس. واملتتبع لصريورة احلياة والناس، جيد أن املتمي

ــرها وتبليغها، جنحت وقامت كالطود يف نفوس  ــطلعوا بنشـ ــحاهبا، واضـ ــهر عليها أصـ ــاريع اليت سـ املشـ
ــحاهبا أو تركوا أمر تبليغ ــاريع العظيمة اليت تواكل أصـــــــ ــاهلا  وقلوب ودنيا الناس. وأن املشـــــــ ها وإيصـــــــ

للناس، مل تنجح وفشــلت، كما هو حاصــل اليوم ملشــاريع النهوض والتنمية احلضــارية يف عاملنا العريب  
واإلســـــالمي، إذ فشـــــلت األمة يف جتســـــيد جواب النهضـــــة املصـــــريي، بعدما وجدت إجابته احلقيقية 

ــقيها القائمون عليها من عرقهم ودم ــاريع جيب أن يســـــ ــعادهتم واملقنعة، ألن مثل هذه املشـــــ ائهم وســـــ



وراحتهم وصـحتهم وأجسـادهم وروحهم ووجداهنم.. وهكذا كان حممد صـلى هللا عليه وسـلم، وهكذا 
 كان أصحابه رضوان هللا تعاىل عليهم أمجعني.       

 التبليغ واإلنذار )الرجل االتصايل( }قم فأنذر{: – 2

من مشــــاريع عظيمة  لكي ينجح أي مشــــروع بني الناس، البد له من مبلغ يوصــــله هلم، فكم  
ابءت ابلفشـــــــــل لعدم وجود الرجال األكفاء املضـــــــــحني ابلغايل والنفيس إليصـــــــــاهلا للناس. وكم من  
مشـاريع ومهية واتفهة ومضـللة سـيطرت على حياة وقلوب الناس لسـنني عديدة بفضـل تضـحية وسـهر 

ــيوعية واالشـــــرتاكية يف الكثري من  دول العامل يف القرن   ودعاية القائمني عليها، ولنا يف ذلك جتربة الشـــ
م، وكيف انتقلت هذه 1917املاضـــي، بعد قيام الثورة الشـــيوعية اللينينية املاركســـية يف روســـيا ســـنة 

 اإليديولوجية إىل الكثري من دول العامل الثالث، ومن بينها الكثري من الدول العربية واإلسالمية.

: }قم فأنذر{، للقيام اجلازم بفعل  وجتيء صــفة الرجل االتصــايل الفاعل الواردة يف قوله تعاىل 
النذارة، كصـــفة اثنية ومهمة يف مواصـــفات الرجل احلامل للمشـــروع، حيث تعين مما تعنيه هذه العبارة  
}فأنذر{، أي القيام بفعل النذارة، وتبليغ الناس وإنذارهم أبجبدايت املشــــــــروع، وابلتايل: فهي عملية  

ــالية ابآلخرين، لتعريفهم أبجبدايت املـشــــــ  ــاليب معينة ومعروفة يف املخيال العريب،  اتصـــــ روع، وفق أســـــ
ووفق وســـــــــــاـئل معروـفة أيضـــــــــــا يف طريـقة التـعاـمل يف اجملتمع العريب ، لتحقيق أـهداف ُمتلـفة، يرـيدـها  
صــاحب املشــروع من املنذرين، بواســطة وضــعهم ضــمن اهلدف االتصــايل وهو اإلنذار والتخويف من  

 مستقبليا. وضعهم من جهة، ومن األخطار النامجة عنه

وعليه فنحن إزاء عملية اتصــــــالية اجتماعية، واضــــــحة املعامل، بينة األبعاد، وحمددة األركان،  
 هي:

 مضلع بفعل اإلنذار(.-قائم ابالتصال )متصل – 1

 رسالة اتصالية )مضامني املشروع الواردة يف سورة العلق(. – 2

 يش كدائرة اتصالية أوىل(.     مجهور متصل هبم )الناس كافة، والعرب خاصة، وقبيلة قر  – 3

 لغة االتصال )اللغة العربية(. – 4

 وسيلة االتصال وهي االحتكاك املباشر )الفردي السري، اجلمعي السري..(. – 5

 أهداف اتصالية واجبة التحقيق )تعريف الناس ابإلسالم(. – 6



وعداء من بعض أو ردة فعل اتصـــــالية )مواقف حمايدة، واســـــتجاابت إجيابية، وصـــــدود ونكران  – 7
 كل مجهور املتصلني(..

ــال واإلعالم    ــية لعلمية االتصــــ ــد قوله تعاىل: }قم فأنذر{ األركان الرئيســــ ومن هنا فقد جســــ
معا، حيث أركاهنا اهلندسـية يف التسـاؤالت التالية: )من؟ ماذا يقول؟ ملن يقول؟ أبية وسـيلة؟ أبية لغة؟  

ركان أبعاده ومعامله، جند أن رســول هللا صــلى هللا ألي هدف؟ وماذا ينتظر؟(. ولكل ركن من هذه األ
عليه وســــلم  قد جســــدها يف الواقع العريب القرشــــي يومها. حيث تتجســــد نظرية االتصــــال واإلعالم  

 التخويفي واإلنذاري هنا يف األركان التالية، هي: 

 من؟ )حممد صلى هللا عليه وسلم(. – 1

 ىل لتعاليم رسالة اإلسالم. القرآن الكرمي(.ماذا يقول؟ )سورة العلق والبداايت األو  – 2

 ملن يقول؟ )للناس كافة وللعرب ولقريش ابتداء(. – 3

 أبية وسيلة؟ )االتصال الشخصي السري واملباشر(. – 4

 أبية لغة؟ )ابللغة العربية الفصحى(. – 5

 ألي هدف؟ )هلداية الناس عامة والعريب خاصة لرسالة وتعاليم اإلسالم(. – 6

 ا ينتظر؟ )القبول والصدود وغريها من ردود األفعال واملواقف املختلفة(.ماذ – 7

 هوية ومضمون االتصال }وربك فكرب{: – 3

يشـكل مضـمون االتصـال ركنا مهما يف صـلب الرسـالة االتصـالية واإلعالمية، إذ يعترب عامال   
ي واملتماسـك واملنطقي أسـاسـيا يف جناح أو فشـل العملية كلها، ألن املضـمون االتصـايل األصـيل والقو 

والصـــحيح.. يلعب دورا مهما يف إقناع وقبول الطرف املتصـــل به من مجهور املدعوين. على العكس  
من املضـمون االتصـايل اهلش والضـعيف.. الذي ينفر مجهور املدعوين من قبوله واالسـتماع إليه، ومن  

 مث النفور واملقاطعة له.

قوله: }وربك فكرب{ على تبيني وتوضيح املضمون وقد حرص املوىل تبارك وتعاىل من خالل  
االتصـــايل لرســـول هللا صـــلى هللا عليه وســـلم بشـــكل دقيق وحمكم، حمددا نوعية الرســـالة املراد تبليغها 
جلمهور الناس وإنذارهم هبا، وهي إعادة تعظيم صـورة هللا سـبحانه وتعاىل يف نفوسـهم، من بني مشـهد 



عظيم األواثن، وتكبري من ليس من حقه شـــــــيء، فضـــــــال عن  ديين ضـــــــال، يعج بعبادة األصـــــــنام، وت
 التكبري.   

، دقيق، ومباشـــــر، وهو تكبري هللا ســـــبحانه وتعاىل،    وعليه: فمضـــــمون الرســـــالة واضـــــح، بني 
 رسم صورته ومكانته يف نفوسهم بقوله: }وربك فكرب{.وتعظيمه يف نفوس اجلمهور املدعو، إبعادة 

 مواصفات حامل املشروع الظاهرية }وثيابك فطهر{: – 4

ــينه وقبوله يف   ــروع عامال مهما وفاعال يف حتســـ ــكلي حلامل أي مشـــ يعد املظهر اخلارجي الشـــ
ــروع م ــاحب املشـــ ــاءل اجلمهور عن مدى فائدة صـــ ــاءل أو ما يتســـ ن  عيون اجلمهور املدعو، إذ يتســـ

حسـنات مشـروعه، إذ من البديهي أن يعود فضـله األويل عليه، قبل أن يعود عليهم، فرسـالة صـاحب  
ــن الذي هو عليه، والذي  ــروع االبتدائية تتبدى من خالل حالة الطهر والنقاء واملظهر احلســــــــ املشــــــــ

 سيجعله حسنا يف نفوس وقلوب املدعوين.

ــكل ا  ــيدان حممد وجييء التأكيد على نظافة الثياب، وطهارة الشـــــــ خلارجي للداعية األول ســـــــ
صــــــــلى هللا عليه وســــــــلم، لتبيني أمهية ومكانة حامل هذا املشــــــــروع، الذي جيب أن يعرج حامله حنو 
مقامات الطهارة ليكون جديرا حبمله واالضـــطالع به، فهو مشـــروع طاهر ومتميز، ال ميكن أن حيمله  

 وكيفياهتا الشريعة اإلسالمية الحقا.     أي أحد ال تتوفر فيه صفة الطهارة، واليت وضحت تفاصيلها

وـقد بيـنت اـلدراســـــــــــات اإلعالمـية واإلعالنـية واـلدـعائـية احلـديـثة أمهـية الشـــــــــــكـل اخلـارجي يف  
احلمالت اإلعالنية واإلشـهارية، ويف احلمالت اإلعالمية السـياسـية، وال سـيما يف احلمالت االنتخابية  

قناع اجلمهور املستقبل، وإقناعه بعدالة وأمهية ونفعية بني املتنافسني، من لعب دور مهم يف عمليات إ
ووجاهة صاحب املشروع، وقد ُوظفت واستثمرت مثل هذه العناصر الفعالة يف احلمالت االنتخابية،  
حيث يلعب الشــــكل اخلارجي دوره يف حتويل فئات من املســــتقبلني حنو جهة ســــياســــية أو شــــخصــــية 

نافســـة أخرى، وذلك بفعل االهتمام ابلشـــكل اخلارجي،  قيادية، وافتكاكها من بني أحضـــان جهات م
 ألنه يف بعض األحيان نصدق مقولة: إمنا جعل السان على الفؤاد دليال. 

ومن هـنا فـقد أكـد املوىل تـبارك وتـعاىل على نبـيه حمـمد صـــــــــــلى هللا علـيه وســـــــــــلم  ليكون من   
ــفاته الطهارة، وليكون هو وأتباعه من املطهرين، ومن الذين يهتمون  اهتماما متميزا بطهارهتم من  صـــــــ

ــروع، وقبوله  ــاحب وحامل املشـ ــكل أحد عوامل جناح صـ خالل مظهرهم اخلارجي النظيف، الذي يشـ
يف نفوس امـلدعوين، وـعدم نفورهم مـنه، أو مؤاخـذهتم علـيه فســـــــــــاد مظهره، كمربر مـباشـــــــــــر وتلـقائي  

 له: }وثيابك فطهر{.للنفور منه، وابلتايل النفور من دعوته ومن مشروعه، فقال عز من قائل 



 مواصفات حامل املشروع الباطنية: }والرجز فاهجر{: – 5

كمـا أكـد املوىل تبـارك وتعـاىل على ضـــــــــــرورة االهتمـام ابملظهر اخلـارجي واالعتنـاء ابلطهـارة  
املادية واجلســــدية والظاهرية، كعامل مهم من عوامل جناح املشــــروع وصــــاحبه بني املدعوين، فإنه ركز 

لغ أيضــا على موضــع صــغري احلجم يف اجلســم، ولكنه مركزي من حيث املوقع التســيريي االهتمام البا
لإلنســـان كله، وهو القلب، مســـتودع املشـــاعر، ومســـتقر االنفعاالت، وحمضـــن األحاســـيس، وفضـــاء 
الوجـدان واألانت واملـقاصـــــــــــد والنـيات، وموـئل القيم واألخالق واملـثل العال. إذ علـيه يرتـتب جـناح أو 

وصــاحبه، وذلك بتوجيهه إىل االعتناء بطهارة الصــدر، عن طريق هجران كل أشــكال    فشــل املشــروع
 الرجز املعنوي واألخالقي، وما يعيب بصدر حامل املشروع.

وقد تبني أن الطهارة الباطنية عامل مهم وأســاســي يف بناء الفرد واجملتمع الرســايل، من حيث  
ذ به يتدعم املشـــــروع بنماذج طاهرة من لواثت الرجز،  رســـــاليته وبنائيته وتدافعاته وهدفيته ورابنيته، إ

فيكون ظاهرها كباطنها، وســــــــريرهتا كعالنيتها، ووجهها كقلبها، وكلمتها وقوهلا كشــــــــعورها ووجداهنا. 
فرياقب حامل املشــــروع نفســــه بنفســــه، الســــتغنائه عن الرقيب اخلارجي، الذي ال يفيد كثريا يف جناح  

ــروع املتميز، حيث ي ــر الفاعلة مثل هذا املشـــــ ــروع على نوعية متميزة من العناصـــــ تأســـــــس هذا املشـــــ
الصــــــافية الصــــــدر، اليت تتحرر من كل عبودية وقيد، عدا عبوديتها املطلقة خلالقها ســــــبحانه وتعاىل،  

 الذي يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور.

من كل  وقد تبني من خالل ســــنني الدعوة والدولة أمهية طهارة صــــدور املهاجرين واألنصــــار  
أشــكال الرجز املعنوي يف جناح املشــروع اإلســالمي، الذي محلوه بكل صــدق وإخالص، وضــحوا يف 
ــبيل وصـــــــوله للناس بكل ما ميلكون من نفيس، ينطلق رقيبهم من داخلهم، ليحصـــــــي عليهم كل   ســـــ
  صــــــــغرية وكبرية، يطلع عليها رهبم، فهم فهموا أجبدايت املشــــــــروع النبيلة، وأحبوا تعاليمه الســــــــامية،

فآمنوا به إمياان صـادقا، ال يشـوبه قطمري شـائبة، وال يدنسـه  شـرو نقري نفاق، مث نزل فيهم حىت خاجل  
بشاشة قلوهبم، واعتمر فضاء صدورهم، فنجح هبم وجنحوا به، وأمساء قوافل املخلصني من الشهداء 

نبوية املطهرة، الطاهرين من أصــحاب رســول هللا صــلى هللا عليه وســلم متأل مصــادر التاريخ والســنة ال
أمثـال خبيـب بن عـدي وعـاصـــــــــــم بن اثبـت وأنس بن النضـــــــــــر ومحزة بن عبـد املطلـب وعثمـان بن  
مظعون.. رضـوان هللا تعاىل عليهم أمجعني ممن استوى ظاهرهم مع ابطنهم، وممن خال صدرهم من كل  

 أشكال الرجز، ولو يف جمال التفكري التأملي، والنظر الفلسفي اجملرد.



ــاعره، ونقاء  وعليه فإن طه  ــفاء مشـــــــ ــالمته من الدنس ، وصـــــــ ــدر من الرجز، وســـــــ ارة الصـــــــ
أحاســـيســـه، ترمجتها ممارســـات أصـــحاب رســـول هللا صـــلى هللا عليه وســـلم طاعة مطلقة هلل ولرســـوله، 
واتباعا كليا هلل ولرسوله، وخضوعا شامال هلل ولرسوله، وإخالصا متفانيا هلل ولرسوله، وحبا ال نظري له  

رســــــوله، فبصــــــدورهم الطاهرة من كل دنس عز اإلســــــالم، وبقلوهبم الصــــــافية من كل  يف الدنيا هلل ول
رجس عال نصــــــر هللا يف األرض، ومبشــــــاعرهم النبيلة ارتوت ســــــروح الدين وأينعت، وبقيمهم النبيلة 
تســامت صــروحه وبذخت، وتطاولت مشس اإلســالم يف ســنني عديدة تبعث أشــعتها على العامل املثقل 

   ابألوزار واخلطااي.

وـقد أتى تركيز املوىل تـبارك وتـعاىل وأتكـيده على الطـهارة الـباطنـية كـعاـمل مهم وأســـــــــــاســـــــــــي   
الكتمال شــخصــية املنخرط الصــادق يف املشــروع احلضــاري به، إذ ال حيتاج املشــروع إال  هلذه النوعية 

قد دلف الرفيعة من الصـــــــدور، فبها يعز، وهبا يقوى، وهبا ينجح، وهبا يصـــــــل إىل دنيا الناس، ولذا ف 
إليـه بعض املنـافقني، كمـا أخربتنـا الســـــــــــنـة النبويـة املطهرة، وانـدس فيـه بعض الغـادرين واملنـافقني من  
يهود، فلم يفلحوا يف مســايرته والتلذذ أبرحييته، وســرعان ما قذفهم بعيدا، ولفظهم من مســريته، اليت  

 ال حتتاج إال  هلذا الصنف الطاهر الناصع البياض. 

فشـــــــــل مســـــــــرية احلركات النهضـــــــــوية واإلصـــــــــالحية يف العاملني العريب  ودون العكوف على  
واإلســالمي يف القرون الثالثة املاضــية من حتقيق اإلمجاع الشــامل لوحدة األمة اإلســالمية، نود إعادة  
اكتشــاف عنصــر طهارة الصــدر من الرجز كعامل مهم واســرتاتيجي يف معادلة حناج املشــروع وفشــله، 

عية اليت تدعي محل املشـروع وقيادته، من أنه غاب كثريا عن أصـحاب تلك والسـيما يف النخب الطلي
ــت يف مهدها، ومل تؤت مثارها املرجوة، ألن املوىل تبارك وتعاىل قرر يف  ــاريع، ولذا فقد انتكســـــــ املشـــــــ
ســننه ونواميســه القطعية طريق العز والتمكني، إذ يقول: }اي أيها الذين آمنوا إن تنصــروا هللا ينصــركم 

(. وعليه فقد يشــــــكل 8،  7أقدامكم* والذين كفروا فتعســــــا هلم وأضــــــل أعماهلم{  )حممد: ويثبت 
 الصدق الظاهري والباطين أحد عوامل النصر والتمكني األساسية يف هذا املشروع.         

 أخالق وسلوكات حامل املشروع }وال متنن تستكثر{: – 6

اســرتاتيجي مصــريي جلماعة من  يعد خلق التضــحية أحد أهم مواصــفات حامل أي مشــروع   
اجلماعات، فبه يتقوى صـاحبه، وبه يسـتمد العون، وبه يسـتمر، وبه يتحدى الصـعاب، وبه يسـتسـهل 
املخاطر والتحدايت، وبه يســتقل املنجزات وال يســتكثرها، وبه يتطلع دوما إىل الغاايت النهائية، وبه  



قــائق التــاريخ واجلمــاعــات واألمم أنــه مبقــدار يرنو إىل األفق البعيــد، وال يلتفــت وراءه. وقــد أنبــأتنــا ح
 توافر خلق التضحية والبذل فيهم مبقدار ما حيققوه وينجزوه يف حياهتم. 

ومن هنا وجب على حامل أي مشـــروع حضـــاري أال  يســـتكثر ما أجنزه، وال يرضـــى مبا حققه   
غل مثل هذا اإلحسـاس ووصـل إليه، وال مينن ابجملهودات اليت قدمها يف سـبيل جناح املشـروع، ألن تغل

 يف نفسية القائمني عليه مدعاة للخور، ومطية للفشل، وطريق للتالشي والضياع.

وعليه فقد حث هللا سبحانه وتعاىل نبيه الكرمي ليستصغر كل جهد يبذله يف سبيل إجناح هذا  
ا: حسـنة املشـروع، ألن من يرد احلسـناء فال يغل مهرها، ومهر هذا املشـروع إحدى احلسـنيني، أوالمه 

 الدنيا والفوز والتمكني يف األرض، واثنيهما: الفوز برضوان هللا تعاىل يف اآلخرة.

وـلذا فقـد خـاطـبه رـبه بقوـله الكرمي: }وال متنن تســـــــــــتكثر{، بعكس اخللق اـلذي  يرـيده مـنه،  
حبيث طلب منه أن يسـرتخص كل غال ونفيس يف سـبيل إجناح مشـروعه. وقد بينت لنا حقائق السـرية 

ــلم يف عرض مثل هذا اخللق النبيل، فتحمل يف النبو  ية املطهرة تفاين رســــــول هللا صــــــلى هللا عليه وســــ
ســبيل إيصــاله للناس الفقر واجلوع، واألمل والغربة، والســفر والســهر، والصــرب واجلميل، وكظم الغيظ،  

ادرة الســـــــباب والشـــــــتم، واإلهاانت واالعتداءات، والتآمر، واخلوف واحلزن واحلســـــــرة، واهلجرة ومغ
أحب األوطان، والضــــــرب والزجر، وتلقي الكدمات واإلصــــــابة ابجلروح، وســــــيل الدماء، وتكســــــري 
األســنان، ووعثاء القتال.. فقد حتمل كل ذلك اســرتخاصــا من نفســه الكرمية من أجل إجناح املشــروع 

إنك لعلى  الذي كلفه به ربه ســـــبحانه وتعاىل، الذي أثىن عليه فقال له مادحا تفانيه العظيم بقوله: }و 
خلق عظيم{، ما جعل من نفســــــــه معرضــــــــا وأمنوذجا مثاليا خللق التضــــــــحية العظيم، الذي جســــــــده 
ــيعها  ــان األم الرؤوم لرضــ ــالم احتضــ ــحابته رضــــوان هللا تعاىل عليهم أمجعني، وهم حيتضــــنون اإلســ صــ

 الصغري، حىت أبلغوه مأمنه.     

ــار من   ــلوكا نبواي كرميا، وصــ ــار خلق التضــــحية ســ أهم عوامل جناح املشــــروعات ومن هنا صــ
ــيب  ــجروا ومتلملوا كان نصـــيبهم ونصـ ــحابه وحامليه جنح، وإن ضـ الكربى يف احلياة، فإن توفر يف أصـ

 مشروعهم مبقدار تضحياهتم. 

 فضائل وآداب وعدة حامل املشروع  }ولربك فاصرب{: – 7

راســخة فيه،  حيتاج صــاحب أي مشــروع إىل مجلة من الصــفات اخللقية املتميزة واألصــيلة وال 
ــكل  ــرب، الذي يشـ ــطة عقدها خلق الصـ ــروعه ، وزينتها وواسـ ــة وجناح مشـ ــرورية لقيام وهنضـ إذ هي ضـ
أحد مواصـفات حامل أي مشـروع انجح، وهو من مواصـفات رسـول هللا صـلى هللا عليه وسـلم، ومن 



أن يصــرب  قبله ســائر األنبياء واملرســلني عليهم الصــالة والســالم، حيث طلب منه املوىل تبارك وتعاىل
كما صـرب أولوا العزم من الرسـل فقال له: }واصـرب كما صـرب أولوا العزم من الرسـل{، ألن هذا اخللق  
ركن مصـــريي يف شـــخصـــية حامل املشـــروع، فبه يســـتقل الصـــعاب، وبه يتحمل املخاطر، وبه يذيب  

 سبحانه الصخور والتحدايت، وبه يذلل العقبات، وبه يستعني على نوائب الدهر، وهو عطية من هللا
 وتعاىل يقدرها وفقا ملقادير خاصة بعباده.

وقد بينت حقائق الســرية النبوية املطهرة كيف اســتطاع رســول هللا صــلى هللا عليه وســلم  أن   
يكون معرضــــــا مثاليا، وأمنوذجا رائد يف تقدمي أجبدايت خلق الصــــــرب، فصــــــرب وحتمل وغفر وتشــــــذى 

ا اخللق ابالعتبار بقصــــــــة أحد أنبيائه املخلصــــــــني، وهو مبديح ربه له، وهو ينعت له قيمة ومكانة هذ
 (.  17يقول: }.. واصرب على ما أصابك إن ذلك من عزم األمور{ )لقمان: 

ومن هنا فقد ابت يشكل خلق الصرب الزاد النفسي والروحي والوجداين الوحيد لالستمرارية   
 ال  لصابر.والتواصل، وحتقيق الغاايت، وبلوغ املىن، ألن اآلمال ال تنقاد إ

تقودان إىل أن هللا ســــــــــبحانه وتعاىل بني لنا يف النص القرآين الكرمي الثاين مواصــــــــــفات حامل  
املشـروع الناجح، اليت جسـدهتا شـخصـية رسـول اإلسـالم حممد صـلى هللا عليه وسـلم وصـحابته الكرام  

ومواقف وعالقات  رضــوان هللا تعاىل عليهم أمجعني، وعرضــتها حقائق الســرية النبوية املطهرة حوادث 
 نبيلة متشي بثقة وثبات يف دنيا الناس، وتصنع دقائق وعظائم شؤون حياهتم اإلسالمية املختلفة.

 آليات التحصني املرجعي:  -اثلثا

وقد حاطتهم من االهنيار والتالشـي آليات التحصـني اإلسـالمي اليت مارسـها رسـول هللا صـلى   
 تعاىل عليهم أمجعني، اليت خلصــتها ســورة العصــر، اليت  هللا عليه وســلم   وصــحابته الكرام رضــوان هللا

هي أعظم سـورة خامتة يف القرآن الكرمي، واليت احتوت على آليات التحصـني والصـيانة، مبينة عوامل  
النجـاح والفوز واخلســـــــــــران يف احلـياة، حـيث ضـــــــــــبط املوىل تـبارك وتـعاىل فيـها آلـيات النجـاح الزمين،  

ه إنه كان توااب{، إذ شـكلت هذه اآلليات وسـائل التطهري الفردي  فقال: }فسـبح حبمد ربك واسـتغفر 
واجلماعي ألفراد الكيان اإلســــــــــالمي خالل مســــــــــرية الدعوة والدولة، وخالل عملية التواصــــــــــل مع 
ــنة من دعوة  ــرين سـ ــالمي عليهم يف الثالث والعشـ ــاري اإلسـ ــروع احلضـ اآلخرين لعرض أجبدايت املشـ

 ي:رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وه
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حيث عملت آلية التســبيح الدائمة واملتواصــلة على تطهري جوف املؤمن من كل غبش يعيق  
التواصـــــل الصـــــادق مع هللا، فبتســـــبيحه الدائم يعود تلقائيا الحتضـــــان مشـــــروعه واخلنوع اســـــتمرارية 

ــاحـبه. وعملـت آلـية احلمـد على وضـــــــــــعـه يف كـامـل وعـيه وفطنـته ويقظـته، فال يغفـل عن املنعم  لصـــــــــ
واملتفضــل احلقيقي، وال خيرج بنفســه إىل ما ســواه، فضــمن له هبذه اآللية اســتمرارية التواصــل احلقيقي 

نح احلقيقي. كما أمنت له آلية االســتغفار العودة الصــادقة واملقبولة بعد اخلطإ والزلل، ضــماان مع املا
ــيان   ــروع وحامليه، احرتاما لتكونتهم وجبلتهم اجملبولة على النســـ ــحاب املشـــ لتأكيد خط الرجعة ألصـــ

متاديهم يف الزلل   واخلطإ. كما أمنت له آلية التوبة، اإلانبة اجلماعية والفردية حلاملي املشــروع يف حالة
واخلطإ، واســــــتحالة يقظتهم آبلية االســــــتغفار، فتكون آلية التوبة احملضــــــن الرابين الرؤوم إلانبة وعودة 

 حاملي املشروع إىل احلظرية احلقيقية.

 واخلالصة: 

ــكيكيني  فهل بقي لدعاة العقالنية واحلداثة وما بعد احلداثة من البنيويني والتفكيكيني والتشـــــ
قول يقولونه يف صــدق نبوة حممد صــلى هللا عليه وســلم، ويف صــدق رســالته، اليت جاء  والغالة.. من 

أبجبـدايهـتا ومـبادئـها ومـعاملـها الكربى من عـند رـبه من أول يوم، واليت مل يؤلفـها من عـنده، ومل يـتدرج هـبا 
زلت  تدرج الكتاب واألدابء، وهم يتطورون ويتدرجون بتحسـني وتثقيف وهتذيب مواهبهم، فالرسـالة ن

معــاملهــا الكربى من أول يوم، كمــا نزلــت مواصـــــــــــفــات حــاملهــا من أول يوم، والغريــب أهنــا ال تعمى  
األبصــــــــــــار فقط عنـد هؤالء احلمقى املـأجورين، بـل تعمى العقول والقلوب كـأدوات للتفكري والنظر  

 الصحيح اليت أودعها اخلالق يف قلوب املؤمنني وامللحدين.

 

 

 

 

 

  



 الفصل اخلامس

 جتماعية يف القصص القرآينالظاهرة اال

نتناول يف هذا الفصل حقيقة وجود الظاهرة االجتماعية يف القرآن الكرمي من خالل القصص   
القرآين، إذ حفل القرآن الكرمي بذكر قصص األمم والشعوب البائدة، و ليكاد يشكل القصص القرآين 

 ثلثي القرآن. وذلك املباحث الثالثة اآلتية:

 ماهية ومكانة القصة يف القرآن الكرمي. -املبحث األول – 1

 القواعد املستفادة من القصص القرآين. -املبحث الثاين – 2

 القصص القرآين ومقاصده. -املبحث الثالث – 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 املبحث األول

 ماهية ومكانة القصة يف القرآن الكرمي

 متهيد: 

وقد   هي: تتبع األثر ملعرفة ما حصل من أحداث ووقائع يف زمان ومكان ما.القصة يف اللغة  
(، أي: رجعا على 64جاء يف القرآن الكرمي قوله تعاىل: ).. فارتدا على آاثرمها قصصا( )الكهف: 

آاثرمها. وقوله تعاىل: )حنن نقص عليك نبأهم ابحلق إهنم فتية آمنوا برهبم وزدانهم هدى( )الكهف: 
روي لك خربهم. وقوله تعاىل: )حنن نقص عليك أحسن القصص مبا أوحينا إليك هذا (، أي: ن13

(، أي: حنكي لك أحسن حكاية من حكاايهتم 3القرآن وإن كنت من قبله ملن الغافلني( )يوسف: 
جتهلها. فالقصة يف القرآن الكرمي تعين احلكاية والرواية واهلداية إىل األخبار واآلاثر الباقية من سري 

رون الغابرة، ويُقصد هبا التعليم والعربة والعظة واالقتداء. وجتيء القصة أيضا ألخذ العربة من عاقبة الق
ومصارع األمم البائدة، فقد قال تعاىل: )وكال نقص عليك من أنباء الرسل ما نُثبت به فؤادك وجاءك 

 .(111) (120يف هذه احلق وموعظة وذكرى للمؤمنني( )هود: 

وقد حفل أكثر من ثلثي القرآن الكرمي بقصص األمم البائدة املعاندة لرهبا، واملتنكبة عن 
منهج أنبيائها، ففي سورة واحدة من سور املئني كسورة يونس أو هود أو طه أو القصص جتدها حافلة 

، ابحلديث عن قصص الكثري من األقوام، عدا ِطوال السور )البقرة، آل عمران، النساء، املائدة
األنعام، األعراف( اليت حفلت ابلعشرات من القصص، ولو أخذان على سبيل املثال سورة هود 
لوجدانها قد نقلت إلينا أخبار الكثري من األمم البائدة اليت غضب هللا عليها، فقد جاء يف السورة 

سالم قصة مشركي العرب مع نبيهم حممد صلى هللا عليه وسلم، وقصة نبيه موسى عليه الصالة وال
مع بين إسرائيل وفرعون وجربوته، وقصة نيب هللا نوح عليه الصالة والسالم مع قومه املعاندين، وقصة 

 

م(، حياة قلم، دار اليقني للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة 1964-1889حممود )انظر: العقاد، عباس  (111)
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نيب هللا هود مع قومه عاد العتاة يف اجلاهلية والصلف والغرور واالستكبار، وقصة نيب هللا صاحل عليه 
ي ألمر هللا بقتل الناقة، وقصة الصالة والسالم مع قومه مثود منوذج الكفر والفسوق والعصيان والتحد

نيب هللا إبراهيم عليه الصالة والسالم وضيافة املالئكة وتبشريهم إايه ابملولود اجلديد بعد معجزة 
تشبيب زوجه، وقصة نيب هللا لوط عليه الصالة والسالم مع أقذر وأفحش أمنوذج اجتماعي على وجه 

مع قومه سكان مدين أسوء جتار عرفتهم البشرية األرض، وقصة نيب هللا شعيب عليه الصالة والسالم  
ممن خيسرون يف الكيل وامليزان، وختمت ابحلديث عن دعوة حممد صلى هللا عليه وسلم، وقانون اجلزاء 

 (.117والسناء يف قوله تعاىل: )وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون( )هود:  

املكي الكرمي، حىت لغدا الوصف املشهور  وقد شكل القصص القرآين مساحة ابرزة يف اآلي  
لدى علماء التفسري والقرآن: أن كل سورة فيها قصص األنبياء فهي سورة مكية ابالتفاق عدا سورة 
البقرة، كوهنا أول ما نزل من القرآن ابملدينة، وعلى عادة تنزل الوحي التدرج يف اخلطاب، ولذا فقد 

 العرف التنزيلي للقرآن طيلة فرتة النزول املكي.حفلت سورة البقرة ابلقصص جراي على عادة 

كما صار من املشهور بني أهل القرآن وخاصته أن القصص القرآين تكفل بذكر ووصف     
حال األمم البائدة، وعرض احلوادث والوقائع اليت مرت هبم، وذكر ملوكهم وقراهم ومدهنم وسريهم 

هتم وتصوراهتم وسلوكاهتم.. وقد سيقت تلك  واترخيهم وجوانب كثرية من حياهتم ومعاشهم ومعتقدا
القصص واحلكااي واحلوادث والوقائع الكثرية واملتنوعة واملؤثرة.. هبدف سوق وحتويل أفئدة العرب 
حنو اإلميان والتسليم بعقيدة التوحيد اخلالصة، اليت جاء هبا خامت األنبياء واملرسلني حممد صلى هللا  

 عليه وسلم.

ص واحلوادث واألمثال لتؤدي أغراضها وفق اخلطاب القرآين وقد اختريت تلك القص 
املقصود، فقد جاءت كل قصة حتمل معىن وغاية عقدية، هتدف مجيعها إلرساء عقيدة التوحيد يف 
نفوس العرب، وترهيبهم وترغيبهم، وتبشري وتثبيت قلوب اجلماعة املؤمنة، وتثبيت قلب الرسول صلى 

لرسالية، ومناطات ومسؤوليات وحقوق وواجبات الفرد واجلماعة هللا عليه وسلم، وتوضيح مهامه ا
 املؤمنة الفردية واالجتماعية.

وعلى الرغم من غزارة  وتنوع وتوجه القصص القرآين املتنزل، إال  أن الكثري من املدعوين  
ت من بني عشرا–كانوا جياهبونه ابلصدود والعنت والنكران والكفر واجلحود..، ولعل سورة الشعراء 

خري دليل على تنوع وتعدد القصص القرآين املتنزل فيها، فقد ذكر أكثر من عشرة أقوام  -السور



وسرية أنبيائهم معهم، ولكنهم على اختالف موبقاهتم ومعاصيهم وبيئاهتم وأوضاعهم، إال  أهنم كانوا 
ُر مطالع وخواتيم يشرتكون يف خاصية املواجهة والصدود والنكران لرسالة أنبيائهم، ولذا كان هللا يُ  صدِ 

كل قصة هبذه الروائع البينات من الذكر احلكيم ))إن يف ذلك آلية، وما كان أكثرهم مؤمنني(( 
(، كما كان خيتم القصص القرآين بقوله: )).. فانظر كيف كان عاقبة املفسدين(( 139)الشعراء: 

(، وقوله 40( )القصص: (، وقوله تعاىل: )).. فانظر كيف كان عاقبة الظاملني(103)األعراف: 
(، و وقوله تعاىل: )).. وانظروا كيف 84تعاىل: )).. فانظر كيف كان عاقبة اجملرمني(( )األعراف: 

 (.. وغريها من اآلي احلكيم. 86كان عاقبة املفسدين( )األعراف: 

وقد كان سوق القرآن الكرمي للقصص واحلوادث وضرب األمثال والوقائع على سبيل التأريخ  
دق والذكر الواقعي الستحقاق األمم البائدة الرضوان أو الغضب اإلهلي، وذلك حلصول االقتداء الصا

 أو االتعاظ بتلك احلوادث، وهو الذي عناه ابن خلدون يف مقدمته بعلم التاريخ واحلوادث والوقائع. 

شهم ألن علم التاريخ هو الذي يعرفنا حبقيقة وسرية وحياة األمم البائدة، وأحواهلم ومعا 
وسياستهم وجمتمعهم وملوكهم وقراهم ومدهنم ودينهم وأخالقهم وآداهبم.. وانصب اهلدف يف القصص 
القرآين على ذكر أطراف من تلك احلقائق هبدف االتعاظ واالعتبار واالقتداء.. أي اتباع خطة معيشية 

احلضارات واملدنيات  وبرانمج حيايت مهتٍد، يقوم على إرساء القواعد واألسس السليمة اليت تُبىن هبا
 . (112)الراشدة 

 

 

 

 

 

 

 

ذكرت لفظة )القرية، القرى( مخسا وأربعني مرة، يف ثالث وأربعني آية. كما ذكرت لفظة )املدينة، املدائن(  (112)
لفظ )أمة، أمم( سبعا وأربعني مرة، يف واحد وأربعني آية. وذكر لفظ ثالث عشرة مرة، يف ثالث عشرة آية. وذكرت  

)قوم، أقوام( مائتني وتسعا وسبعني مرة. وذكر لفظ )قران، قروان( عشرين مرة يف تسع عشرة آية. وذكر لفظ )الناس، 
، 78..  73أانسي، إنس، إنسان( مائة وأحد عشر مرة. انظر: حممد التومي، اجملتمع اإلنساين يف القرآن، ص 

 بتصرف.



 

 

 

 

 

 املبحث الثاين

  القواعد املستفادة من القصص القرآين

 

مثة العديد من القواعد املستفادة من عرض وسرد احلقائق التارخيية الواردة عرب القصص   
 (113) القرآين، لعل أمهها:

  القاعدة األوىل: )اجملتمعات اإلنسانية موضوع القصص القرآين( - 1

وعليه نتبني أن اجملتمعات اإلنسانية هي موضوع القصص القرآين، لقوله تعاىل: ))تلك القرى 
 (..100(، ))ذلك من أنباء القرى نقصه عليك(( )هود:  101نقص عليك من أنبائها(( )األعراف:  

 تمعات اإلنسانية غرض الدعوات النبوية(القاعدة الثانية: )اجمل - 2

وهي اجملتمعات املقصودة ابلدعوات النبوية، لقوله تعاىل: ))وإن من أمة إال  خال فيها نذير((   
(، ولقوله تعاىل: ))وما 94(، ولقوله تعاىل: ))وما أرسلنا يف قرية من نيب(( )األعراف: 24)فاطر: 

 (..109من أهل القرى(( )يوسف: أرسلنا من قبلك إال  رجاال نوحي إليهم 

 القاعدة الثالثة: )الدين ظاهرة فطرية واجتماعية( - 3

الدين ظاهرة اجتماعية وفطرية يف كل اجملتمعات، لقوله تعاىل: ))وقالوا ال تذرن آهلتكم، وال  
ن نعبد (، ولقوله تعاىل: ))أتنهاان أ23تذرن ودا، وال سواعا، وال يغوث، وال يعوق، وال نشرا(( )نوح:  
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(، 52(، ولقوله تعاىل: ))ما هذه التماثيل اليت أنتم هلا عاكفون(( )األنبياء:  61ما يعبد آابؤان(( )هود:  
 (.. 53ولقوله تعاىل: ))وجدان آابءان هلا عابدين(( )األنبياء: 

 القاعدة الرابعة: )الدين اإلسالمي هو دين التوحيد والفكر والعمل االجتماعي( – 4

الدين السماوي هو دين التوحيد والفكر والعمل االجتماعي، لقوله تعاىل: ))شرع لكم أن  
من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا 

(، ولقوله تعاىل: )) وزكراي إذ اندى ربه رب ال تذرين فردا 13الدين، وال تتفرقوا فيه(( )الشورى: 
وأنت خري الوارثني، فاستجبنا له ووهبنا له حيي وأصلحنا له زوجه، إهنم كانوا يسارعون يف اخلريات، 

(.. وأن األنبياء الذين ذكر هللا طائفة 90، 89ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعني(( )األنبياء: 
السنن واآلفاق واألنفس.. منهم، حرصوا على تبليغ دين التوحيد، وطالبوا أقوامهم إبعمال النظر يف  

ودعوا أقوامهم لإلصالح االجتماعي، لقوله تعاىل: ))فأوفوا الكيل وامليزان، وال تبخسوا الناس  
(، 100أشياءهم، وال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها، ذلكم خري لكم إن كنتم مؤمنني(( )األعراف:  

ال تبخسوا الناس أشياءهم وال تعثوا يف ولقوله تعاىل: ))واي قوم أوفوا املكيال وامليزان ابلقسط، و 
 (..86، 85األرض مفسدين بقية هللا خري لكم إن كنتم مؤمنني(( )هود: 

 القاعدة اخلامسة: )وحدة اجلنس البشري(  – 5

وأن الناس كانوا أمة واحدة، فاختلفوا وافرتقوا، لقوله تعاىل: ))وما كان الناس إال  أمة واحدة  
(، ولقوله تعاىل: 19ت من ربك لقضي بينهم فيما فيه خيتلفون(( )يونس: فاختلفوا ولوال كلمة سبق

))ولو شاء هللا جلعلهم أمة واحدة، ولكن يدخل من يشاء يف رمحته، والظاملون ما هلم من ويل وال 
 (..8نصري(( )الشورى: 

 القاعدة السادسة: )ضبط آجال ومدد حياة اجملتمعات(  - 6

ة، فلها بداية وتوسع وهناية حمتومة، لقوله تعاىل: ))لكل أمة وأن لكل أمة أجل وهناية حمتوم 
(، ولقوله تعاىل: ))ما 34أجل فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة وال يستقدمون(( )األعراف: 

(.. وعليهم اغتنام فرصة وجود 43( و )املؤمنون 5تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون(( )احلجر: 
سنن ونواميس البقاء والفناء، لقوله تعاىل: ))وكذلك أخذ ربك إذا أخذ  األنبياء فيهم، وعليهم معرفة

 (.. 102القرى وهي ظاملة إن أخذه أليم شديد(( )هود: 

 القاعدة السابعة: ) سنن ونواميس هالك األمم( – 7



أن هالك األمم ال يقع إال  أبسباب معقولة، وأبسباب موضوعية كانتشار الفساد والظلم  
ل واالحنراف االجتماعي، مع عدم االستجابة لنداءات هللا وأنبيائه ورسله، لقوله تعاىل: والرتف والضال

))فلوال كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد يف األرض.. وما كان ربك ليهلك 
(، ولقوله تعاىل: )) وكم أهلكنا من قرية بطرت  117و    116القرى بظلم وأهلها مصلحون(( )هود:  

(، ولقوله تعاىل: )) وكذلك جعلنا يف كل قرية أكابر جمرميها ليمكروا فيها(( 58عيشتها(( )القصص:  م
(، ولقوله تعاىل: )) وإذا أردان أن هنلك قرية أمران مرتفيها ففسقوا فيها فحق عليها 123)األنعام: 

 (.16القول فدمرانها تدمريا(( )اإلسراء: 

 لبية لتضعضع بنية اجملتمع(القاعدة الثامنة: )النتائج الس – 8

جرأة الغزو اخلارجي بسبب التضعضع االجتماعي، ألن تصدع البناء االجتماعي عامل مهم  
وأساس يف تشجيع الغزو اخلارجي، لقوله تعاىل: ))إن امللوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة 

(.. 35و  34املرسلون(( )سبأ:  أهلها أذلة وكذلك يفعلون، وإين مرسلة إليه هبدية فناظرة ِب يرجع
(114) . 

 القاعدة التاسعة: )النماذج االجتماعية السوية( – 9

أمهية ووصف العمل والنشاط السياسي واالجتماعي واالقتصادي يف اجملتمع من خالل  
القصص القرآين، فقد وصف لنا القصص القرآين سياسة فرعون ومنرود وهامان وقارون، وسياسة نبيا 

سليمان.. وسياسة نيب هللا يوسف االقتصادية والرتبوية واالجتماعية والدعوية، وسياسة هللا داوود و 
امللكة بلقيس مع نيب هللا سليمان وقومها.. كما وصف القصص القرآين حركة البيع والشراء والتبادل 

 واالدخار والسقي واحلصاد والبذر والزرع والثمار والبساتني.. 

تنزل للبيان العقدي والتوجيه الروحي والنفسي والوجداين والعقلي ومنه نتبني أن القرآن مل ي 
 والسلوكي فقط لألفراد، وإمنا جاء ليصنع لنا مبادىء احلياة االجتماعية السوية الراشدة.

 

 

 

 ..259فص ل ابن خلدون يف املقدمة هذه املسألة وُماطر الغزو اخلارجي، انظر املقدمة ص  (114)



 

 

 

 

 

 

 

 

 املبحث الثالث

 القصص القرآين ومقاصده 

جه عنت احلياة بفوضى  مل يرتك املوىل تبارك وتعاىل البشرية لتتيه على وجهها يف األرض، وتوا
وتداخل واضطراب، بل تعهدها سبحانه وتعاىل ابلعناية والرعاية، وساق إليها من لدنه كل وسائل 

 اهلدى والرشاد، إىل أن بلغت درجة النضج العقلي والرشد الروحي والوعي احلضاري.

حفل اتريخ التجمعات البشرية منذ القدم بعمليات االتصال الدعوي السماوي ابلعامل وقد  
األرضي بواسطة األفراد الذين اختارهم هللا تعاىل ليكونوا وسائل وأدوات اتصاله الدعوي ابلناس، من 
أنبياء ومرسلني عليهم الصالة والسالم، منهم من قصهم علينا ومنهم من مل يقصص، مكلفا إايهم 

ملة من الوظائف واملهام اجلسيمة، اليت تتمحور كلها حول حمور واحد، هو الدعوة إىل توحيده، جب
 وعدم اإلشراك أو الكفر أو اإلحلاد به، واتباع هنجه وسبيله السوي يف احلياة.

وقد اضطلع أنبياء هللا ورسله عليهم الصالة والسالم  جبملة من املهام والوظائف الثقيلة  
(، وُكلفوا بتبليغها يف اجملتمعات اليت بُعثوا فيها. 4}إان سنلقي عليك قوال ثقيال{ )املزمل:    لقوله تعاىل:

وابإلضافة إىل وظيفتهم العقدية التصورية الرئيسة، اليت خلصها املوىل تبارك وتعاىل بقوله: }قل هذه 
(، 108ركني{ )يوسف: سبيلي أدعو إىل هللا على بصرية أان ومن اتبعين وسبحان هللا وما أان من املش

كلفوا بتأدية مهام أخرى: اجتماعية وتربوية وتعليمية وهتذيبية وتثقيفية وأخالقية وسياسية..   فقد ُ



ومن أجل تبليغ وأتدية هذه الوظائف أو بعضها فقد عاىن أنبياء هللا معاانة كبرية جدا من قبل  
ازالوا ُيشكِ لون الرِ دء التربيري والتسويغي سدنة املعابد واملؤسسات الدينية التقليدية، الذين كانوا وم

والتزيفي للطغم احلاكمة، كما عاىن أنبياء هللا معاانة شديدة جدا من قبل الزعامات السلطوية القائمة، 
ومن سائر القوى املتحكمة يف اجملتمع، ابإلضافة إىل معاانهتم النفسية والذاتية الدائمة، اليت صور  

افا منها عند حديثه عن معاانة رسول اإلسالم حممد صلى هللا عليه وسلم  املوىل تبارك وتعاىل أطر 
(، وقوله 6بقوله: }فلعلك ابخع نفسك على آاثرهم إن مل يؤمنوا هبذا احلديث أسفا{ )الكهف: 

 (.65تعاىل: }وال حيزنك قوهلم إن العزة هلل مجيعا هو السميع العليم{ )يونس: 

رافا بيِ نة ودقيقة وهادفة من وظائفهم يف قصصه القرآين كما أورد املوىل تبارك وتعاىل أط 
الكرمي، اليت شخصت لنا بدقة، وصورت لنا بوضوح حلقات مقتطعة من اتريخ البشرية البائد، يف 
ُمتلف جوانبه الفردية واجلمعية، الفكرية والوجدانية، السلوكية واألخالقية، الرتبوية واالجتماعية، 

 معاانة أنبياء هللا الشديدة والدائمة مع أنفسهم، ومع جمتمعاهتم الضالة.  -هيف  الوقت نفس-لتبني لنا  

ومل يكن املوىل تبارك وتعاىل يقصد من تضمني كتابه الكرمي أطرافا من قصصهم الكرمي، ونبذا  
من حكاايهتم وعالقتهم مبجتمعاهتم، واتريخ وعادات وتقاليد جمتمعاهتم البائدة، ونبذا من ممارساهتم 

لغرض التشويق الفين واألديب، أو لغرض  فسهم ومع رهبم لغرض التسلية والرتفيه القصصي، أومع أن
على الرغم من احتفال قصصهم مبظاهر اإلاثرة واجلذب والفاعلية واحليوية -اجلذب واإلاثرة الفنية 

برهبا، وحتفز كأغراض فنية مؤثرة، تصور لنا بدقة وخبشوع النهاية احلزينة للمجتمعات الكافرة    -احلركية
الستيعاب هناية مصارع األمم البائدة الضالة،   -كما حفزت عقول فطناء العرب-بقوة عقولنا وتثريها  

بل كان قصده الرئيس سبحانه وتعاىل تبليغ قواعد وأسس العملية الدعوية، اليت قام هبا أنبياؤه عليهم 
النبيلة، اليت جسدها أنبياؤه عليهم   الصالة والسالم  خري قيام، وتشخيص مقاصدها وأهدافها الرابنية

الصالة والسالم يف أرضية الواقع خري جتسيد، وتصوير مظاهرها ووسائلها وأساليبها اإلعالمية 
 واالتصالية اهلادفة اليت مارسها أنبياؤه عليهم الصالة والسالم يف واقعهم الدعوي.

 مقاصد وحكم القصص القرآين:

 الكرمي الكثري من القصص حلكم ومقاصد عديدة أمهها:ضمن املوىل تبارك وتعاىل كتابه  

تشريف اجلماعة املؤمنة أبطراف من علم الغيب كانت يهود تتفاخر على العرب وسائر األمم  - 1
هبا، وختفيها فال يطلع عليها أحد، }تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت وال قومك  



فضل على أحد بعد معرفة واطالع املسلمني   -بعد جحودهم-اب  من  قبل هذا{، فلم يعد ألهل الكت
 . (115) ملا عندهم 

فصار اشتمال القرآن على قصص األمم البائدة من ربط حركة التشريعات السماوية ببعضها،  - 2
ابب معرفة تشريعات من قبلهم كـ }كل الطعام كان حال لبين إسرائيل إال  ما حرم إسرائيل على نفسه 

 .(116) من   قبل أن تنزل التوراة{، و كـ }.. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم..{  

احلادثة يف اتريخ األمم والشعوب }فتلك بيوهتم خاوية مبا معرفة النواميس والسنن اإلهلية  - 3
ظلموا{}وإذا أردان أن هنلك قرية أمران مرتفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرانها تدمريا{ 

(117) . 

حصول العربة واليقظة لنبهاء وعقالء املشركني }فاقصص اقصص لعلهم يتفكرون{، }لقد كان    -  4
لباب{، و}ولقد كتبنا يف الزبور من بعد الذكر أن األرض يرثها عبادي    يف قصصهم عربة ألويل األ

 .(118) الصاحلون{ 

تبكيت العرب إبضافة القصص القرآين احملكي أبسلويب التوصيف واحملاورة الذي مل يكن معهودا   -  5
 .(119)عند بلغائهم 

يف مساكن الذين  التمثيل ابحملسوس، بعد تبلد شعور العرب عن االتعاظ ابملعقول }وسكنتم  - 6
 .(120)ظلموا أنفسهم وتبني لكم كيف فعلنا هبم{ 

 

ألوىل، الطبعة  انظر: حممد الطاهر بن عاشور، تفسري التحرير والتنوير، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، ا  (115)
 ، بتصرف.65و  64، ص 1م، ج 1984

 ، بتصرف.65، 1انظر: حممد الطاهر بن عاشور، تفسري التحرير والتنوير، ج (116)
 ، بتصرف.66و  65، 1انظر: حممد الطاهر بن عاشور، تفسري التحرير والتنوير، ج (117)
 ، بتصرف.66، 1انظر: حممد الطاهر بن عاشور، تفسري التحرير والتنوير، ج  (118)
 ، بتصرف.66، 1انظر: حممد الطاهر بن عاشور، تفسري التحرير والتنوير، ج  (119)
 ، بتصرف.67و  66، 1انظر: حممد الطاهر بن عاشور، تفسري التحرير والتنوير، ج  (120)



تعويد املسلمني على معرفة سعة العامل وعظمة األمم واالعرتاف هلا مبزاايها وفضلها، ودفع عار  - 7
الغرور الذي قد يلحق ابملتأخرين، كما وعظهم قوله تعاىل عن قوم عاد بقوله: }وقالوا من أشد  منا 

 .(121) قوة{ 

 .(122)ع مهة املسلمني لسيادة العامل وملئه ابخلري والسعادة، وترك الركون لألدىن رف  - 8

معرفة قوة هللا تعاىل وجربوته على عباده } فنادى يف الظلمات أن ال إله إال  أنت سبحانك إين  - 9
 .      (123)كنت من الظاملني* فاستجبنا له وجنيناه من الغم وكذلك ننجي املؤمنني{ 

ائد املدنية والتحضر، وتشريعات وقوانني األمم البائدة وعاداهتا، من ذلك معرفة معرفة فو  - 10
حكم اسرتقاق اللص عند القبطيني مبصر يف قصة يوسف عليه الصالة والسالم، }قال معاذ هللا أن 

 .  (124)أنخذ إال  من وجدان عندان متاعه{ 

 املقاصد العقدية والتصورية واملعرفية.  - 11

 املقاصد االجتماعية والنفسية والرتبوية والتكوينية و التأطريية.  - 12

 .(125)املقاصد اإلعالمية و االتصالية و الدعوية والدعائية  - 13

 مقاصد تكرار القصة يف القرآن الكرمي: 

 دة أمهها:تكررت القصة يف القرآن الكرمي العتبارات ومقاصد عدي 

املقاصد التارخيية، حبيث تسرد القصة يف مواضع متعددة فتذكر من جوانب وترتك أخرى لتذكر  -  1
 . (126)يف املرة القادمة حىت تكتمل، مع مراعاة حال ونفسيات ومعارف ومشاعر املخاطبني  

 

 ، بتصرف.67، 1انظر: حممد الطاهر بن عاشور، تفسري التحرير والتنوير، ج  (121)
 ، بتصرف.67، 1رير والتنوير، ج انظر: حممد الطاهر بن عاشور، تفسري التح (122)
 ، بتصرف.67، 1انظر: حممد الطاهر بن عاشور، تفسري التحرير والتنوير، ج  (123)
 ، بتصرف.67، 1انظر: حممد الطاهر بن عاشور، تفسري التحرير والتنوير، ج  (124)
 101اتريخ، ص  انظر: حممد الغزايل، احملاور اخلمسة للقرآن الكرمي، دار اهلدى، اجلزائر، دون طبعة، دون    (125)

، بتصرف. وسنفصل الشرح فيها أثناء دراستنا لقصص األنبياء ونفرق بني الدعاية والدعوة واالتصال 114.. 
 واإلعالم، ابإلضافة إىل التوسع يف اجلوانب األخرى.

 . بتصرف.114..  101انظر: حممد الغزايل، احملاور اخلمسة للقرآن الكرمي، ص  (126)



ة، تلقى على املقصد الرتبوي، ألن للقصة القرآنية أهداف تربوية وتكوينية وأتطريية فردية ومجعي  -  2
 .( 127) املخاطبني يف فرتات متباعدة مراعاة ألحواهلم ونفسياهتم 

املقاصد السياسية واالجتماعية واألخالقية والنفسية اليت تقتضيها وضعية كل مرحلة، وما جيب  -  3
أن يضاف إليها، وما جيب أن ينسخ منها، وما هي اجلرعات اليت تنضاف إليها، ورحم هللا املفكر 

س حممود العقاد إذ قال: )).. إن الصور ختتلف للمكان الواحد عندما يتم التقاطها من الكبري عبا
زوااي ُمتلفة، فصورة القاهرة من اجلو غري صورهتا من جبل املقطم، غري صورهتا من النيل، غري صورهتا 

 .(128)من األهرام.. القاهرة هي القاهرة، وما يراد إبرازه هنا ما يراد إبرازه هناك..(( 

قد عقد اإلمام حممد الطاهر بن عاشور مبحثا جليال عن مقاصد تكرار القصة يف القرآن و  
جاء فيه تعداد وذكر األسباب اليت من أجلها تكرر القصص القرآين، لعلها مشاهبة ملا قدمه املرحوم 

أكثر من الشيخ حممد الغزايل يف كتابه )احملاور اخلمسة للقرآن الكرمي(، مركزا على اجلوانب البالغية 
 .(129) غريها 
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 ، بتصرف.101انظر: حممد الغزايل، احملاور اخلمسة للقرآن الكرمي، ص  (128)
 .69و  68، ص 1انظر: حممد الطاهر بن عاشور، تفسري التحرير والتنوير، ج  (129)



 الفصل السادس

 الظاهرة السياسية من القصص القرآين

 متهيد: 

حفل القصص القرآين بذكر وتفصيل حقيقة النماذج السياسية والتنظيمية واإلدارية احلاكمة،  
كما عرض بتفصيل أنواع أنظمة احلكم السائدة لدى الكثري من األمم البائدة كما عرضنا ذلك يف 

، ولعل أهم ما يستفاد من القصص القرآين حتديد املدد الزمنية لبقاء واستمرار األمم، الفصل اخلامس
 وارتباط ذلك كله ابتباع السنن والنواميس أو اإلعراض عن األخذ أبسباهبا.  

وقد عاجل هذه مسألة الكثري من  الدارسني والباحثني املسلمني األوائل وربطوها جبملة من  
خلدون مرتبطة ابالنغماس يف الرتف والغرق يف النعيم، وختييم الذل  املعطيات، فهي عند ابن

واالنكسار على املرتفني، وعدم التنافس يف اخلالل احلميدة، واالستغناء عن توحيد جمموع القوى، 
وزايدة الرتف يف بداية الدولة فيزيدها قوة، مث ينقلب عليها فيصري هلا ضعفا وميهد لزواهلا، وأن العصبية 

بة أتسيس امللك واالستغناء عنها دليل استمرارها وقوهتا واالعتماد عليها مؤذن بزواهلا، هي عص
ومكانة الدعوة الدينية يف قوة واستمرار امللك والرغبة عنها مؤذن بزوال ملكها، مث الظلم ومنع الناس 

 . (130)من العيش يف ظل الكرامة واملساواة والعدل والعيش الكرمي..  

 

على ما قيل يف السلطانية، واملاوردي يف األحكام السلطانية، بدءا من أبو يعلى الفرا يف األحكام  (130)
نظريته من قبل الدارسني والسيما املستشرقني منهم كهاملتون جب صاحب كتاب "دراسات يف حضارة اإلسالم" 
وهو يدرس نظرية املاوردي السنية األشعرية يف اخلالفة يف كتابه "األحكام السلطانية" حتت عنوان: "نظرات يف 

واجلويين يف "غياث األمم يف التياث الظلم" الذي عد ه أول كتاب حقيقي يف السياسة ظرية السنية للخالفة ".  الن
الشرعية من وجهة نظر أهل السنة. وابن تيمية يف السياسة الشرعية وابن خلدون، وما دار على نظريته من دراسات 

.  وانتهاء ابملتأخرين كجمال الدين 291..  219كدراسة املستشرق هاملتون جب يف كتابه اآلنف الذكر ص 
. انظر: هاملتون جب، دراسات يف حضارة اإلسالم، ترمجة: إحسان عباس .األفغاين وحممد عبدة والسيد رشيد رضا

. انظر: ابن 218..  185م، ص 1979ويوسف جنم وحممود زايد، دار العلم للماليني، بريوت، الطبعة الثالثة، 
ووهبة الزحيلي، .. 184م، ص 2004ه 1425الفجر للرتاث، القاهرة، الطبعة األوىل،  خلدون، املقدمة، دار 

وكتابنا تيارات ..  651، ص 6م، ج 1991 ھ1412الفقه اإلسالمي وأدلته، دار الفكر، دمشق، الطبعة، 
 ..151م، ص 2011ه 1432طبعة األوىل، لوقضااي فكرية حديثة ومعاصرة، دار الكتاب احلديث، القاهرة، ا



لتحليلية للقصص القرآين وملا ُكتب يف السياسة الشرعية، تبني أن اخرتاق وخالصة القراءة ا
السنن وعدم احرتام النواميس والقوانني اإلهلية معرب مهم من معابر سقوط األمم احلضاري، واستحقاقها 
العذاب والفناء واهلالك من هللا، أما مدة بقائها واستمرارها الزمين فهي مسألة نسبية بني أحداث  

اريخ املاضية، والواقع التارخيي احلديث، إذ مل يرصدها دارس إال  من ابب ممارساهتا وتعامالهتا فقط، الت
ومل يستقريها ابحث من حيث مدهتا الزمنية إال  ارتباطا مشروطا مبقومات القوة والضعف، فكلهم 

ي امللك وما سبق ربطوها ابلظلم واجلور واالنغماس يف الرتف والتنافس يف الدنيا والصراع على كرس
 ذكره، ومل حيددوا هلا وقتا تقريبيا بعينه.

ومشاريع الثورات والنهضات احلديثة وملا استقرينا حال الدول واملمالك اإلسالمية قدميا،  
تبني لنا ارتباط مشاريع والايت الغلبة والغصب والكيد والتسلط أهنا حمدودة مبدة زمنية ترتاوح بني 

 الثمانني سنة. وسنعرض هلذه املسألة وفق املراحل التالية:  80اخلمسني سنة و  50

 مدة الدورات الزمنية احلضارية وعددها ابلسنني:  – 1

إن الناظر لتاريخ املمالك وعمر الدول يرى أهنا استقرت بني اخلمسني سنة والثمانني سنة ]  
[، وهو األمر الذي تبني من عمر دولة الرسول حممد صلى هللا عليه وسلم مع اخلالفة 80.. 50

 41ق.هـ إىل    13الراشدة الذي يسميه املؤرخون "عصر صدر اإلسالم"، وقد دام ثالاث ومخسني سنة  
عام استيالء سيدان معاوية بن أيب سفيان رضي هللا عنه على اخلالفة وتنازل سيدان احلسن بن علي  ه

رضي هللا عنهما عن اخلالفة ومسي ذلك العام بعام اجلماعة، وهنا حتسب فرتة وجود النيب حممد صلى 
الثون سنة، هللا عليه وسلم مبكة واملدينة ثالاث وعشرين سنة، واخلالفة الراشدة كانت مدهتا ث

فمجموعهما ثالث ومخسون سنة، وقد نقل الزُمشري يف تفسريه لقوله تعاىل: ))وعد هللا الذين آمنوا 
منكم وعملوا الصاحلات ليستخلفنهم يف األرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن هلم دينهم 

ومن كفر بعد ذلك  الذي ارتضى هلم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونين ال يشركون يب شيئا 
(، رؤية دينية مدعمة ابلنص النبوي الشريف قوله: "واخلطاب  55فأولئك هم الفاسقون(( )النور: 

لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وملن معه، ومنكم للبيان كاليت يف آخر سورة الفتح. وعدهم هللا أن 
ل ببين إسرائيل حني أورثهم ينصر اإلسالم على الكفر ويورثهم األرض وجيعلهم فيها خلفاء كما فع

مصر والشام بعد إهالك اجلبابرة، وأن ميكن الدين املرتضى وهو دين اإلسالم، ومتكينه وتثبيته وتوطيده 
، وأن يؤمن سرهبم ويزيل عنهم  اخلوف الذي كانوا عليه، وذلك أن النيب صلى هللا عليه وسلم 

نوا ابملدينة يصبحون يف السالح وميسون فيه وأصحابه مكثوا مبكة عشر سنني خائفني، وملا هاجروا كا
حىت قال رجل: "ما أييت عنا يوم أنمن فيه ونضع السالح"، فقال صلى هللا عليه وسلم: "ال تغربون 



إال  يسريا حىت جيلس الرجل منكم يف املأل العظيم حمتبيا ليس معه حديدة"، فأجنز هللا وعده وأظهرهم 
د املشرق واملغرب ومزقوا ملك األكاسرة وملكوا خزائنهم واستولوا على جزيرة العرب وافتتحوا بعد بال

على الدنيا، مث خرج الذين على خالف سريهتم فكفروا بتلك األنعم وفسقوا، وذلك قوله صلى هللا 
عليه وسلم: "اخلالفة بعدي ثالثون سنة، مث ميل ك هللا من يشاء فتصري ملكا، مث تصري بزيزى قطع 

   .(131)أموال بغري حقها"  سبيل وسفك دماء وأخذ

واملتمعن يف تفسري الزُمشري لقوله تعاىل وما ساقه من الدليل النبوي هنا مدعاة للتفكري  
على نقائه وطهارة وإخالص  -املشروع–والتوسم العميق يف مدة املشروع اإلسالمي السوي، فهو 

 اىل ابألركان التالية:وتفاين رجاله مل يدم سوى ثالثني سنة، وقد ارتبط عند هللا سبحانه وتع

 وعد خاص ابملؤمنني فقط. – 1

 وعد خاص ابلذين يعملون مجيع الصاحلات. – 2

 وعد ابلقسم ابالستخالف يف األرض. – 3

 وعد بتمكني دينهم اإلسالم الذي ارتضاه هلم وملكهم. – 4

 وعد بتبديل خوفهم أمنا مطلقا. – 5

 والكفر آبالئه.وعد مشروط بعبادته لوحده وعدم اإلشراك به  – 6

   .(132)وعد إبهالك الفاسقني  – 7

وقد ساق شيخ اإلسالم حممد الطاهر بن عاشور يف تفسريه لقوله تعاىل: ))ولقد كتبنا يف  
الزبور من بعد الذكر أن األرض يرثها عبادي الصاحلون * إن يف هذا لبالغا لقوم عابدين * وما 

( تصورا للتمكني ووراثة األرض، وهو الذي حكاه 107..105أرسلناك إال  رمحة للعاملني(( )األنبياء:  

 

انظر  أبو القاسم جار هللا حممود بن عمر الزُمشري اخلوارزمي، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون   (131)
. وإمساعيل بن 74و  73، ص 3م، ج 1982األقاويل يف وجوه التأويل، دار املعرفة، بريوت، الطبعة األوىل، 

، 3القاهرة، دون طبعة واتريخ، ج عمر بن كثري القرشي الدمشقي، تفسري القرآن العظيم، دار الكتاب احلديث، 
 .1468ص 

م، ج 1984حممد الطاهر بن عاشور، تفسري التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، دون طبعة،    (132)
 ..161، ص 17



احلافظ ابن كثري يف تفسريه شيئا كثريا من هذا القبيل مدعما ابألحاديث النبوية الشريفة كقوله صلى 
 . (133)هللا عليه وسلم: "اخلالفة بعدي ثالثون سنة، مث تكون ملكا عضوضا" 

الك التالية لعهد اخلالفة الراشدة سيجدها واملتتبع للمدد الزمنية اليت مرت هبا الدول واملم 
 قد تراوحت مدة بقائها قوية ومؤثرة على النحو الذي قررانه آنفا، ولنا تتبع ذلك: 

هـ، فهي مل تدم سوى تسعني سنة، مل تعرف القوة سوى يف عهد   132-41الدولة األموية :  – 1
-60هاوى يف عهد ابنه يزيد هـ، وكادت تت60-41اخلليفة األول معاوية رضي هللا عنه سنوات 

هـ، ومل تتماسك اثنية سوى يف عهد 65 -64هـ ومروان بن احلكم 64هـ، وابنه معاوية الثاين 64
هـ بفضل بطش والته وعماله كاحلجاج بن يوسف الثقفي، مث يف عهد   86-65عبد امللك بن مروان  
 ( 134) هـ .96-86الوليد بن عبد امللك 

هـ مث 101-99هـ،  مث عمر بن عبد العزيز  99-96لك ومنذ خالفة سليمان بن عبد امل 
ه، فشغل الناس ابلفتوح 125-105ه، مث هشام بن عبد امللك  105-101يزيد بن عبد امللك  

هـ، مث 126-125على الفنت، حىت انتقض عقد الدولة األموية مع الوليد بن يزيد بن عبد امللك 
هـ 127هـ، مث خالفة مروان بن حممد احلمار سنة  127هـ ، مث إبراهيم بن الوليد  126يزيد بن الوليد  

   .(135)هـ132

هـ، مث لعبد امللك  60-41فخالل التسعني سنة مل يستقر الوضع سوى ملعاوية عشرون سنة   
هـ، فمجموع خالفتهم مخسون سنة، 125-105هـ، مث هلشام بن عبد امللك 96-86بن مروان 

 ات. والباقي كلها فنت وحروب وإمخاد للفنت واالنتفاض

 

هذا احلديث رواه اإلمام أمحد وأبو داود والرتمذي والنسائي من حديث سعيد بن جهمان عن  (133)
ه وسلم. انظر: إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي، تفسري القرآن سفينة موىل رسول هللا صلى هللا علي

 ..161، ص 17. وحممد الطاهر بن عاشور، تفسري التحرير والتنوير، ج 1469و  1468، ص 3العظيم، ج 
األندلس للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، الطبعة انظر: حممد أسعد طلس، اتريخ العرب، دار  (134)
  .140..  1، ص 4م، ج 1979هـ 1399الثانية، 

 .181..  140، ص  4انظر: حممد أسعد طلس، اتريخ العرب، ج  (135)



م يف عهد عبد الرمحن 929هـ/316وكذلك أمر اخلالفة األموية ابألندلس اليت بدأت سنة  
م. فمجموعها مائي سنة ثلثها فنت وحروب  1025هـ/422الناصر وانتهت عند حفيده حممد الثالث  

 . (136)ومنازعات داخلية 

املوحدين  م وانتهت على يد 1065هـ/448وكذلك أمر دولة املرابطني اليت بدأت من سنة  
هـ اليت دامت تسعني سنة، أسرع إليها النعيم واإلغراق يف امللذات فسقطت 1146هـ/544سنة 

   .(137)على يد املوحدين 

م. 1296هـ/  668م إىل سنة1120هـ/524وكذلك أمر دولة املوحدين اليت بدأت من سنة 
تسعني سنة هـ، فهي عمليا مل تدم سوى قرابة ال621م/1214اليت ضعفت عمليا بداية من سنة 

(138).   

وقد ساق الدكتور علي حممد الصاليب نفس األسباب اليت أودت بسقوط دولة املرابطني هي  
واملرينيني واحلفصيني والزاينيني ومملكة غرانطة وبين عبد الواد.. ذاهتا اليت أدت لسقوط دولة املوحدين  

 ميكننا تلخيصها فيما يلي:

ظهور روح الدعة والرتف، واالنغماس يف امللذات والشهوات، فتحقق فيهم قوله تعاىل: ))وإذا  – 1
 (.16اإلسراء: أردان أن هنلك قرية أمران مرتفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرانها تدمريا(( )

احنطاط وضع املرأة وانتشار الفساد والرذيلة يف مربية ُومع دة األجيال، فيتفكك جراء ذلك الفرد   –  2
 وتنحل األسرة وينهار اجملتمع.

جور السالطني وظلمهم وابتعادهم عن الشورى والعدالة واملساواة وعن القيم الفاضلة، وتركهم   –  3
 وإمهاهلم لشؤون الرعية.

 األفق الفكري واحلجر على العقول وإيقاف حركة التفكري والتعبري الصحيح. ضيق  – 4

 

  .249.. 246، ص 5انظر : حممد أسعد طلس، اتريخ العرب، ج  (136)
علي حممد الصاليب، فقه . و  254.. 250، ص 5انظر : حممد أسعد طلس، اتريخ العرب، ج  (137)

 .181م، ص 2007هـ 1428التمكني عند دولة املرابطني، دار ابن اجلوزي، القاهرة، الطبعة األوىل، 
. وعلي حممد الصاليب، فقه 257.. 254، ص 5انظر : حممد أسعد طلس، اتريخ العرب، ج  (138)

 .155التمكني عند دولة املوحدين، ص 



 الفنت واالضطراابت الداخلية. – 5

 . (139)ابتالء هللا هلم املصائب والكوارث وضيق املؤونة والذل والفوضى  – 6

هـ إىل سنة 132واألمر نفسه عند دولة بين العباس اليت امتدت يف عصر قوهتا من سنة  
هي مل تستمر سوى نيف وتسعني سنة، مث آل أمرها لصراع وفوضى الفرس واألتراك. مث هـ، ف 227

هـ. مث توىل أمرها السالجقة األتراك من 447هـ إىل سنة 334توىل أمرها الفرس البويهيون من سنة  
ه، وانفصل عنها يف هاته الفرتة احلمدانيون يف بالد الشام من سنة 628هـ إىل سنة 429سنة 

هـ يف مصر، والقرمطة 359-324هـ، مث اإلخشيديون  292-254هـ، والطولونيون  402  -293
هـ، واألدارسة يف املغرب واجلزائر 297-184هـ، واألغالبة يف تونس 291 -261يف البحرين 

هـ دولة األاتبكة يف الشام ومصر اليت 498هـ إل سنة 297هـ، مث الفاطميون من سنة 172-364
هـ، مث املماليك الشركس والربجية  648هـ إىل سنة 497يوبية من سنة تسمت فيما بعد ابلدولة األ

 . (140) هـ 923هـ إىل سنة 658والبحرية من سنة 

م إىل سنة 1806ويف العصر احلديث فنحن جند دولة حممد علي ابشا يف مصر قامت سنة  
صف قرن، وهي م، أما دول الثورات القومية واالشرتاكية العريب فعمرها الزمين مل يزد عن ن1952

 تتعرض للنقمة الشعبية اآلن.

 املدة الزمنية لتفاعل األجيال مع املشاريع:  – 2

يـُع د التواصل بني األجيال أحد أهم أسباب استمرار الدولة وبقائها وطول أمدها، وأي دولة  
ار تفشل يف إحداث التواصل بني األجيال املؤسسة واملوالية سيكون مآهلا الفشل والتالشي واالهني

وذهاب الريح، وقد بني  العالمة ابن خلدون هذه املسألة يف موضوع مساه: "يف كيفية طروق اخللل 
للدول"، حيث يرى أن حبث قادة الدولة على النعيم واالنغماس يف الرتف مدعاة للتنافس والصراع 

ا من نقمتهم والصدام، ومن مثة يتهاداها هادمان ]الرتف والقهر[، مث يصري قهر اآلخرين خوفا وفزع
ويتحول إىل مدعاة لإلبعاد واإلهانة وسلب النعمة واملكانة، فإن اثروا عليه عاداهم ونقم منهم ودخل 

 

حممد أسعد طلس، اتريخ و ، بتصرف.  366..    360دمة، ص  انظر: عبد الرمحن بن خلدون، املق  (139)
 .182و  181. وعلي حممد الصاليب، فقه التمكني عند دولة املرابطني، ص 257.. 254، 5العرب، ج 

 6، ص 8.. و ج 21، ص 7، و ج 183.. 8، 6انظر: حممد أسعد طلس، اتريخ العرب، ج  (140)
 ..195.  



معهم يف صراع أودى هبم إىل قتلهم أو قتله، وابلتايل احنالل عرى قوهتم وشكيمتهم، فتبتعد عنه 
ألوىل، فيسرع هلا اهلالك ابلرتف عصبته املؤازرة األوىل ويستبدهلا بعصبة اثنية، جيري معها ما سبق ل

والضعف والتالشي ابلقتل، فتنهار أطراف الدولة وتُقتطع املقاطعات ابالستقالل واخلروج عن الطاعة، 
وتسري روح الضعف واالنقسام وتقلص نفوذ وهيبة الدولة شيئا فشيئا ومصرا فمصرا وبلدة بلدة حىت 

انة املتخمة ابلرتف، واملنهكة ابملتعة، واملشغولة تصل إىل املركز، بعد أن أيخذ االضمحالل يف البط
ابلتآمر والكيد والقتل، فتضعف عصبية وغرية األجيال الالحقة عن محاية الدولة، وقد تتحايل البطانة 
فتطيل أمر وعمر الدولة، ولكن ذلك كله يصري ابملنافقني واملرتزقة ولفيف املأجورين، الذين يؤدون 

، وهنا ختبو وتفرغ خزينة املال العام، وتصبح ال تكفي للوفاء مبتطلبات بطانة واجبهم مقابل املال العام
احلاكم ومرتزقته ومنافقيه، فُتحرم منها العامة وتصري جملاري الرتف والنعيم بعد أن كانت ملصارف 

 ( 141) العامة.

ة وقلما تتنبه العصبات احلاكمة إىل خطورة هالك امللك بضعف الشوكة ونفوق البطانة الصاحل 
من جهة، وتسلط األراذل على املال العام من جهة اثنية، وما يطرأ على وضع اخلزينة من إنفاق حىت 
تفرغ، فيتجاسر مرتزقة إىل زايدة الضرائب واملكوس واإلاتوات ونزع امللكيات واألموال وأخذ 

جة تسيري الزكوات، وقهر الناس وغصب ممتلكاهتم وعقاراهتم، مث يلجؤون بعدها إىل االقرتاض، حب
م، ولوال 1991-1979شؤون الدولة وامللك، وهو لألسف الشديد ما حصل يف عهد حكومة 

هالكون اليوم، فال   – وهللا  – م هللك العامة، وهم  2012-1999الطفرة يف أسعار البرتول يف الفرتة  
املواطن، طرقات قائمة، وال أرصفة معبدة، وال جماري مياه، وقمامات مرفوعة، وال حدائق يتنزه فيها 

 وال مدن إال  مدن مدمرة وحمطمة.

وهذا عني ما أشار إليه ابن خلدون وهو يتناول عوامل طروق اخللل للدول، املفضي إىل  
فنائها واضمحالهلا. فأجيال اليوم مل تعد هتضم خطاابت اإليديولوجيا أمام عجز الدولة عن توفري 

لكل فرد حاجاته األساسية يف احلياة: الرتبية   حاجات الفرد األساسية، حيث جيب على الدولة أن توفر
السليمة، التكوين السوي، األمن الشامل، اإلعالم الصادق، اخلدمات الكرمية، العيش احملرتم، العمل 

 الدائم، املسكن الالئق، احلرية املضمونة، احلقوق والكرامات املهدورة..

عة ابتنة يف قسم اإلعالم واالتصال ففي دراسة قام هبا طاليب يف قسم الدراسات العليا جبام 
ودوره يف تعميق الروح الوطنية،  -أبطوارها الثالث  –عن أثر النشيد الوطين على طالب املدارس 

 

   ، بتصرف363..  360ص  انظر: عبد الرمحن بن خلدون، املقدمة، (141)



املرحلة الثانوية عن كراهيتهم وامشئزازهم [ من طالب    %94فكانت النتائج عكسية، فقد صر ح  ]  
من النشيد الوطين كونه يعرقل دخوهلم مبكرين إىل الثانوية وحيرمهم من اخلروج مبكرين من الثانوية ، 

[  طالب املرحلة املتوسطة عن األمر نفسه، أما طالب املرحلة االبتدائية   %86فيما كانت صر ح ]  
هو مؤشر خطري حيث مل يعرفوا القصد من وضع هذا النشيد طريف فلم حيسنوا اإلجابة على املسألة، و 

 .  (142)اليوم 

وهو مؤشر خطري عن تفكك روح التواصل بني األجيال، فجاءت النتائج عكسية، والنتيجة  
أنه: إن تفاعلت األجيال مع نضعها ضمنت الدولة االستمرارية، وإن غرقت يف الرتف والتنافس على 

 وذهبت رحيها.امللذات اهنارت الدولة 

 خاصية الضخ والتجديد والتمديد يف عمر املشاريع احلضارية: – 3

يـُع د االجتهاد واملثابرة على األعمال الصاحلات أحد املقومات الرئيسية لقيام وجناح واستمرار 
املشاريع، بله الزايدة يف عمرها الكياين، وقد أكد هذه احلقيقة التارخيية السياسية السيادية القرآن 
الكرمي، حينما جعلها مفتاحا لالستخالف والتمكني والتثبيت يف األرض، وابلتايل استحقاق كل عوائد 
ومنافع النجاح والتمكني يف األرض، ففي معرض تفسري لقوله تعاىل: )) وعد هللا الذين آمنوا منكم 

ينهم الذي وعملوا الصاحلات ليستخلفنهم يف األرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن هلم د
ارتضى هلم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونين ال يشركون يب شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك  

(، قال شيخ اإلسالم حممد الطاهر بن عاشور: )).. وقد بني  هللا تعاىل 55هم الفاسقون(( )النور: 
وسلم مثل قوله تعاىل:  أصول انتظام أمور األمة يف تضاعيف كتابه وعلى لسان رسوله صلى هللا عليه

)إن هللا أيمر ابلعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي(، وقوله: )اي 
أيها الذين آمنوا ال أتكلوا أموالكم بينكم ابلباطل(.. وبني  الرسول عليه الصالة والسالم تصرفات  

اء يف الغزو والصلح واملهادنة واملعاهدة، وبني  والة األمور يف شؤون الرعية ومع أهل الذمة ومع األعد
أصول املعامالت بني الناس. فمىت اهتم والة األمور وعموم األمة ابتباع ما وض ح هلم الشرع حتقق 
وعد هللا إايهم هبذا الوعد اجلليل. فهذه التكاليف اليت جعلها هللا قواما صالح أمور األمة ووعد عليها 

 واألمن صارت برتتيب تلك املوعدة عليها أسبااب هلا..((.  إبعطاء اخلالفة والتمكني

 

انظر: دراستنا برفقة طلبة الدراسات العليا جبامعة ابتنة كلية احلقوق قسم اإلعالم واالتصال، عن  (142)
 م.2012، ودوره يف تعميق الروح الوطنية [ -أبطوارها الثالث  –] أثر النشيد الوطين على طالب املدارس 



فالوعد من هللا ابالستخالف والتمكني واألمن استحقه املؤمنون الفاعلون لكل ما قدروا عليه 
من الصاحلات. فاإلميان وعمل الصاحلات شرطا استحقاق الوعد من هللا هباته األمور الثالثة: 

حالة استحالة اإلتيان التام للصاحلات بسبب املوانع والعراقيل، االستخالف، التمكني، األمن، ويف 
فمن العناية اإلهلية ابملسلمني والرفق هبم وعدم تعجيل العقوبة هلم قوله تعاىل: ))ولقد كتبنا يف الزبور  
من بعد الذكر أن ٍاض يرثها عبادي الصاحلون* إن يف هذا لبالغا لقوم عابدين* وما أرسلناك إال  رمحة 

 . (143)( 107..105املني(( )األنبياء: للع

وقد ساق شيخ اإلسالم حممد الطاهر بن عاشور حقيقة حضارية هلا دخل وطيد بعمر املشروع  
ومدتة صالحيته فقال: ))فلو أن قوما غري مسلمني عملوا يف سريهتم وشؤون رعيتهم مبثل ما أمر هللا 

ن ابهلل ورسوله الجتننوا من سريهتم صورا تشبه به املسلمني من الصاحلات، حبيث مل يعوزهم إال  اإلميا
احلقائق اليت جيتنيها املسلمون، ألن تلك األعمال صارت أسبااب وسننا ترتتب عليها آاثرها اليت جعلها 
هللا سننا وقوانني عمرانية سوى أهنم لسوء معاملتهم رهبم جبحوده أو ابإلشراك به أو بعدم تصديق 

ه وأتييده إايهم ودفع العوادي عنهم ، بل يكلهم إىل أعماهلم وجهودهم رسوله يكونون مبنأى عن كفالت
على حسب املعتاد. أال ترى أن القادة األوربيني بعد أن اقتبسوا من اإلسالم قوانينه ونظامه مبا مارسوه 
من شؤون املسلمني يف خالل احلروب الصليبية، مث مبا اكتسبوه من ممارسة كتب التاريخ اإلسالمي 

اإلسالمي والسرية النبوية قد نظموا ممالكهم على قواعد العدل واإلحسان واملواساة وكراهة  والفقه
البغي والعدوان فعظمت دوهلم واستقامت أمورهم. وال عجب يف ذلك فقد سلط هللا اآلشوريني وهم  

رض مشركون على بين إسرائيل لفسادهم فقال: ))وقضينا إىل بين إسرائيل يف الكتاب لتفسدن يف األ
مرتني ولتعلن علوا كبريا فإذا جاء وعد أوالمها بعثنا عليكم عبادا لنا أويل أبس شديد فجاسوا خالل 

 .  (144) الداير وكان وعدا مفعوال(..((

وهو الذي سارعت إليه األنظمة العربية واإلسالمية حتت عنوان "اإلصالحات" و "التجديد" 
املذكورة يف قوله تعاىل، إن عاد نفعها على الفرد واجملتمع يف و "التغيري"، وهي ليست "الصاحلات" 

 كرامته وعزته ودينه ومعاشه وحياته الكرمية. 

 

 .284و  283، ص 18ابن عاشور، تفسري التحرير، ج  انظر: (143)
 .285و  284، ص 18ابن عاشور، تفسري التحرير، ج  انظر: (144)



فبعث الدماء اجلديدة يف األمة، وضخ روح التجديد واحلياة يف عمر الدول، إمنا يكون بوضع   
يس وفق ما جيب أن تسري األمور يف نصاهبا، وإرجاع احلقوق ألهلها، وإجراء املقادير والسنن والنوام

 عليه مبجاري احلكمة وحسن التدبري والتقدير والتعيري.

 أسباب وعالمات املوت احلضاري للمشروع:  – 4

من أهم أسباب املوت احلضاري للمشروع النهضوي لألمة أو الهنيار وزوال املمالك والدول، 
يه الظاهرة، بل هو مصطلح مشويل إمنا هو الظلم، والظلم مصطلح أعم من أن يُفهم على عواهنه ومعان

عام لعل قول العالمة ابن خلدون يف املقدمة يوضحه أكثر، حيث يقول: )).. وال حتسنب الظلم إمنا 
هو أخذ املال أو امللك من يد مالكه من غري عوض وال سبب كما هو املشهور، بل الظلم أعم من 

 حق، أو فرض عليه حقا مل يفرضه ذلك، وكل من أخذ ملك أحد أو غصبه يف عمله أو طالبه بغري
الشرع فقد ظلمه، فجباة األموال بغري حقها ظلمة، واملعتدون عليها ظلمة، واملنتهبون هلا ظلمة، 
واملانعون حلقوق الناس ظلمة، وغص اب األمالك على العموم ظلمة، ووابل ذلك كله عائد على الدولة 

 . (145)أهله((  خبراب العمران الذي هو مادهتا إلدهابه اآلمال من 

ويبني العالمة ابن خلدون سبب حترمي الشارع احلكيم للظلم فيقول: ))واعلم أن هذه هي  
احلكمة املقصودة للشارع يف حترمي الظلم، وهو ما ينشأ عنه من فساد العمران وخرابه، وذلك مؤذن 

رية اخلمسة: من ابنقطاع النوع البشري، وهي احلكمة العامة املراعية للشرع يف مجيع مقاصده الضرو 
حفظ الدين والنفس والعقل والنسب واملال، فلما كان الظلم كما رأيت مؤذان ابنقطاع النوع، ملا أدى 
إأليه من ختريب العمران، كانت حكمة احلظر فيه موجودة، فكان حترميه مهما ، وأدلته من القرآن 

 .  (146)والسنة كثري، أكثر من أن أيخذها قانون الضبط واحلصر(( 

ل من بني أبني مظاهر الظلم ومسببات املوت احلضاري للدول واملمالك هو ظلم الراعي ولع
احلاكم حملكوميه، وهو مؤذن خبراب وزوال املمالك والدول، قال ابن خلدون: ))وأعظم من ذلك يف 
الظلم وإفساد العمران والدولة التسلط على أموال الناس..((، وقد أجلأ ظلم احلاكم لرعيته أبخذ 

اهلم حاجته املتزايدة ملضاعفة عب ه األرعن من الشهوات وانغماسه اآلسن يف الشهوات، فيظلم أمو 

 

  ، بتصرف.352عبد الرمحن بن خلدون، املقدمة، ص  انظر: (145)
  ، بتصرف.353عبد الرمحن بن خلدون، املقدمة، ص  انظر: (146)



الرعية حبرماهنم من حقوقهم أو أبخذ أمواهلم، وهو مؤذن بتناقص النوع البشري وهالكه وخراب 
  .(147)العمران وزوال الدولة 

، ولكنه سرعان ما ينتهي وقد يطول عمر مشروع عصبات الغلبة ابلقهر والقمع والغلبة والقتل
 وتذهب رحيه، خلسارته مصادر قوته وشوكته، فتتحمل الرعية األذى وتكابد اجلور والظلم، ولكنها ما

إن تبصر ُمرجا لالنتفاضة والثورة حىت تبادر إىل ذلك، فتخرج على احلاكم عمال بقاعدة "االستمرار 
 . (148)مبا بدأ واخلروج مبا انتهى" 

 اخلامتة: 

 ح:سبيل اإلصال

 ويف اخلتام نتساءل عن سبيل اإلصالح الذيُ نشخصه على عجالة يف املعامل التالية:

االستنارة برأي العلماء املخلصني العاملني فهم مبنزلة األنبياء، بل على اإلمام غري مستويف شروط    –  1
ل يذهب اإلمامة وجوب مراجعة العلماء الصادقني، وقد ذهب إىل ذلك اجلويين يف الغياثي وغريه، ب

اجلويين وابن خلدون وابن ابديس والعريب التبسي إىل أن العلماء هم قادة األمة يف غياب احلكام، 
وهو ما حصل جلمعية العلماء يف العهد االستعماري فقد كانت بيعة األمة هلا يف غياب احلكم 

 ( 149)اإلسالمي. 

للتعبري عن احلق ، فكما ورد يف إصالح العلماء واألمراء والقضاة، وتوفري اجلو احلر واملناسب  – 2
و ))لوال العلماء احلديث الشريف: ))صنفان من أميت إذا صلحوا صلح الناس : العلماء واألمراء(( 

لصار الناس مثل البهائم((، و ))يوزن مداد العلماء بدم الشهداء فريجح مداد العلماء دم الشهداء((. 

 

  ، بتصرف.355و  354عبد الرمحن بن خلدون، املقدمة، ص  انظر: (147)
، 144عمر أنور الزبداين، فقه السياسة الشرعية اجلويين أمنوذجا، كتاب األمة، قطر، عدد  انظر: (148)

  ..104هـ، ص 1432رجب 
أمحد عيساوي، منارات من شهاب البصائر، دار الوليد، وادي سوف، الطبعة األوىل،  انظر: (149)
، 144. و عمر أنور الزبداين، فقه السياسة الشرعية اجلويين أمنوذجا، كتاب األمة، قطر، عدد  455م، ص  2006

 .119..  111هـ ، ص 1432رجب 



دنيا، قال احلسن: ))موت القلب، فإذا أحب الدنيا وسئل احلسن البصري ما عقوبة العامل إذا أحب ال
  .(150)طلبها بعمل اآلخرة، فعند ذلك ترحل عنه بركات العلم، ويبقى عليه رمسه(( 

االستفادة من الفورة اإلعالمية واالتصالية يف التعبري والتواصل، واستغالل القوة الناعمة للتغيري   –  3
   .(151)السلمي كحتمية لإلصالح والتغيري 

إعادة فقه املناصحة بني العلماء واحلكام فال يتحرج حاكم من نصيحة عامل، وال خياف عامل من  – 4
هـ، 103راق وخراسان نيابة عن يزيد بن عبد امللك سنة فلما ويل عمر بن هبرية العبطش احلاكم. 

دعا أهل املشورة كابن سريين وعامر الشعيب واحلسن البصري، وقال هلم: )) إن اخلليفة كتب إيل أبمر 
فأقلده ما تقلد من ذلك األمر، فقال ابن سريين وعامر الشعيب قوال فيه بعض تقية، إىل أن انتهيا. 

قال احلسن: اي ابن هبرية خف هللا يف يزيد، وال ختف يزيدا يف هللا، فإن هللا فقال: ما تقول اي حسن، ف 
مينعك من يزيد، وال مينعك يزيد من هللا، ويوشك أن يبعث إليك ملكا فيزيلك عن سريرك، وخيرجك  
من سعة قصرك إىل ضيق قربك، مث ال ينجيك إال  عملك، اي ابن هبرية : إايك أن تعصي هللا، فإمنا 

 هذا السلطان انصرا لدين هللا تعاىل وعباده، فال ترتكن دين هللا وعباده هلذا السلطان، فإنه جعل هللا
 . (152)ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق (( 

وجوب مقارعة العلماء للحكام الظلمة وعدم السكوت على ظلمهم وجورهم، فهذا احلسن  – 5
ذهب عنا سنته، وقال: فإنه أاتان أخيفش )).. أللهم أمته فأالبصري خيرج على احلجاج ويقول:  

أعيمش ميد يديه، قصري البنان، وهللا ما عرق فيها غبار يف سبيل هللا، يرجل مجته، وخيطر يف مشيته، 
ويصعد املنرب فيهدر حىت تفوته الصالة، ال من هللا يتقي، وال من الناس يستحي، فوقه هللا تعاىل، وحتته 

له قائل: الصالة أيها الرجل، هيهات حال دون ذلك السيف والسوط  مائة ألف أو يزيدون، وال يقول  
)) (153)  . 

 

، الكويت، اكتوبر 492أمحد عيساوي، احلسن البصري، جملة الوعي اإلسالمي، عدد  انظر: (150)
  م.2006

أمحد عيساوي، حتمية التغيري السلمي يف اجلزائر يعد نصف قرن، جملة البالغ، الكويت،  انظر: (151)
 .38م، ص 16/10/2011هـ 1422/ذو القعدة/18، األحد 1966عدد 

، الكويت، اكتوبر 492انظر: أمحد عيساوي، احلسن البصري، جملة الوعي اإلسالمي، عدد  (152)
  م.2006

 انظر: أمحد عيساوي، املرجع نفسه. (153)



تولية األكفاء املوهوبني املخلصني الشرفاء من ذوي األحساب واألنساب وأبناء األسر الكرمية  - 6
، فقد كتب إليه عمر بن عبد العزيز غداة توليه اخلالفة مستنصحا يف أمر اخلالفة فقال: اي واحملرتمة
ين قد ابتليت هبذا األمر، فانظروا يل أعواان يعينوين عليه ، فكتب إليه احلسن: ))أما أبناء حسن إ

الدنيا فال تريدهم، وأما أبناء اآلخرة فال يريدونه، وعليك أبهل الشرف واألحساب، فإن هلم يف 
 .  (154)شرفهم وحسبهم ما يردعهم، وامضي بعدها، واستعن ابهلل والسالم(( 

إعادة فقه مكاتبة احلكام وتذكريهم ولو كانوا من الصاحلني، فعلى الرغم من تقوى وزهد وورع  – 7
اخلليفة الراشدي عمر بن عبد العزيز، إال  أن اإلمام احلسن مل يكتف بورعه، بل كتب إليه انصحا: ))  

م من اجلنة إليها عقوبة، أما بعد.. فإن الدنيا دار ظعن، وليست بدار إقامة، وإمنا أنزل آدم عليه السال
فاحذرها اي أمري املؤمنني، فإن الزاد منها تركها، والغىن منها فقرها، هلا يف كل حني قتيل، تذل من 
أعزها، وتفقر من مجعها، هي كالسم أيكله من ال يعرفه، وفيه حتفه، فكن فيها كاملداوي جراحه، 

واء ُمافة طول الداء، فاحذر هذه الدار حيتمي قليال ُمافة ما يكره طويال ، ويصرب على شدة الد
 . (155)الغدارة، اخلتالة اخلداعة..(( 

 إبعاد الفسقة والفجرة والفاسدين واملفسدين واألراذل وأصحاب السوابق عن تويل أمور الناس.  –  8

وضع ميثاق شرف ابحرتام الدستور والقوانني والسهر على تطبيقها وفق دولة القانون اليت تفتح   –  9
 أمام مواطنيها على قدم املساواة. اجملال

 وقد جاء وفد إىل اخلليفة الراشدي اخلامس عمر بن عبد العزيز يشكوه عامله عليهم، فقال: 

 إن كنت حتفظ ما يليك فإما   *** عمال أرضك يف البالد ذائب 

 لن يستجيبوا للذي تدعو له   ***  حىت جُت َلَد ابلسيوف رقاب

 قال وحيك اي رجل مل؟ قال:

 ؤوب إذا آبوا ونغدو إذا غدوا   ***  فأىن هلم وفر وليس لنا وفر.ن

 

  انظر: أمحد عيساوي، املرجع نفسه. (154)
 انظر: أمحد عيساوي، املرجع نفسه. (155)
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والدقيق: الدعوة واإلعالم وقضااي الفكر والتاريخ اإلسالمي. بكالورية آداب   -أصول الدين  
م جامعة عنابة. شهادة 1984م اثنوية مالك بن نيب تبسة،  ليسانس آداب ولغة عربية  1977ة  سن

م الدعوة وأصول الدين جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية قسنطينة،  1989الدراسات العليا  
دولة يف  م جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية، دكتوراة1993ماجستري يف الدعوة واإلعالم 

 م كلية الشريعة جامعة اجلزائر.2002أصول الدين: الدعوة والفكر اإلسالمي 
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 م مبدينة تبسة. 1992-1982أستاذ ابلتعليم الثانوي وبدار املعلمني سنوات  -

 م. 1993-1992أستاذ جبامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية بقسنطينة  -

 م..2020-1994أستاذ بكلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية والعلوم اإلسالمية جامعة ابتنة   -
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 اإلنتاج العلمي واملؤلفات:  –اثلثا

هـ 1420ى األوىل ، مجاد71اإلعالن من منظور إسالمي كتاب سلسة األمة، قطر، رقم  – 1
 .(187ص  -12x  18 (م 2000

 .(47ص  -12x  18 (م 2003العالمة الشيخ الطيب ابشا، مطبعة الرغاية، اجلزائر، – 2

  x 24 (م 2005مدينة تبسة وأعالمها طبعة دار البالغ دمشق واجلزائر األوىل والثانية،  – 3
 .. (410ص  -x  18 24 (م 2013. وطبعة اجلزائر عن دار البالغ، (211ص  -18

 (م 2005اخلطاب اإلسالمي املعاصر أتليف مجاعي وزارة الشؤون الدينية واألوقاف، قطر  – 4
24 x  18-  ص( 50، منها ُمصص يل 730ص . 

 -x  18 24 (م 2006منارات من شهاب البصائر، مطبعة الوليد، وادي سوف، اجلزائر  – 5
 .(502ص 

 -12x  18 (م 2008شاعر الثورة اجلزائرية الثائر، طبعة دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر،  – 6
 .(128ص 

ص  -x  18 24 (م 2012منهج الدعوة عند األنبياء، دار الكتاب احلديث، القاهرة،  – 7
209). 

  – 1م )ج 2012دراسات وأحباث يف اتريخ الدعوة والدعاة، دار الكتاب احلديث، القاهرة،  – 8
24x 18-  ج (510ص( ،24 – 2 x  18-  214ص). 

ص  -x  18 24 (م، 2012أعالم اإلصالح اإلسالمي، دار الكتاب احلديث، القاهرة،  –9
  – 2، )ج (390ص  -x  18 24 – 1م )ج 2013. وطبعة اجلزائر عن دار البالغ، (710

24 x  18-  220ص). 

ص  -x  18 24 (م 2012تيارات فكرية معاصرة، دار الكتاب احلديث، القاهرة،  – 10 
510). 



 .(216ص  -x  18 24 (م 2012منهجية البحث يف عملية االتصال الدعوي القاهرة  – 11

 -x  18 24 -1ج (م 2013غ، آاثر الشيخ العريب التبسي طبعة اجلزائر عن دار البال -12
 .(300ص  -x  18 24 2ج  (.  (410ص 

م 2014، الكويت،  77التغيري ابلقراءة وزارة الشؤون الدينية واألوقاف، سلسلة روافد، رقم    -13
) 12 x  18-  160ص) . 

  x 24 (م 2014مدخل إىل علوم اإلسالم واالتصال، دار الكتاب احلديث،  القاهرة،  -14
 .(273ص  -18

 -x  18 24 (م 2015مدخل إىل اتريخ اجلزائر احلديث، دار الكتاب احلديث، القاهرة،  -15
 . (150ص 

م 2016منهجية البحث يف العلوم اإلسالمية، دار الكتاب احلديث، القاهرة، كتاب مجاعي،    –16 
) 24 x  18-  ص( 102، منها ُمصص يل 559ص. 

ص  -x  18 24 (م 2015مدخل إىل مناهج الدعوة، دار الكتاب احلديث، القاهرة،  – 17
234).. 

  x 24 (م 2016مركزية اإلنسان والوحدة يف فكر اجملدد عبد السالم ايسني دار نور أملانيا  -18
 ..(140ص  -18

 .(251ص  -x  18 24 (م 2016الدافعية للقراءة، دار نور، برلني أملانيا،  -19

 -x   18  24  (م  2016مدخل إىل علم الدعوة اإلسالمية، دار الكتاب احلديث، القاهرة،    -20
 .(251ص 

 (م 2016الدعوة اإلسالمية يف قرن التكنولوجيات العوملية، دار الكتاب احلديث، القاهرة،  -21
24 x  18-  256ص). 



لكتاب احلديث، القاهرة، اإلعالم اجلديد وتداعيات املوجة اإللكرتونية املعاصرة، دار ا -22
 .(251ص  -x  18 24 (م 2017

 .(205ص  -x  18 24 (م 2017الدافعية للقراءة، دار الكتاب احلديث، القاهرة،  -23

هـ 1439مدخل إىل مناهج البحث الدعوي، دار الكتاب احلديث، القاهرة، الطبعة األوىل -24
 .(325ص  -x  18 24 (م2018

احلركات التجديدية واإلصالحية احلديثة واملعاصرة يف العامل اإلسالمي، بدار الكتاب احلديث  -25
 ..(608ص  -x  18 24 (هـ 1440م 2019ابلقاهرة سنة 

املدخل الوجيز إىل الفكر اإلسالمي احلديث واملعاصر، دار الكتاب احلديث، القاهرة،  -26
 ..(290ص  -x  18 24 (م 2019هـ 1441

 24 (م 2019هـ 1441مدخل إىل فقه مناهج الدعوة اإلسالمية، دار الفجر، قسنطينة،  -27
x  18-  174ص) .. 

املدرسة التقليدية السلفية الالمذهبية، دار سامي للطباعة والنشر، وادي سوف، الطبعة األوىل،   -28
 .  (100ص  -x  18 24 (م 2020هـ 1441

  x  24 (الدعوي، سلسلة كتاب األمة بقطر حتت للطبع.  علم املقاصد ودوره يف جناح العمل    -29
 ..(200ص  -18

 رؤى اسرتاتيجية لتجفيف منابع اإلرهاب، معد للنشر برابطة العامل اإلسالمي. -30

 املدخل الوجيز لفقه األقليات غري املسلمة يف العامل اإلسالمي، معد للطبع. -31

 املدخل الوجيز للمجتمع اإلنساين يف القرآن الكرمي، معد للطبع. -32

 املدخل الوجيز لتاريخ الصحافة اجلزائرية، معد للطبع.  -33

 ، معد للطبع.2019مذكرات السجني رقم  -34



 بردى احلزين، سرية ذاتية، معد للطبع. دموع ابكيات على هنر -35

 مدخل إىل البحث العلمي وكتابة الرسائل والبحوث العلمية، معد للطبع. -36

 من أعالم الدعوة اإلسالمية ابجلزائر، معد للطبع. -37

 معهد عبد احلميد بن ابديس بقسنطينة حتت إدارة الشيخ العريب التبسي. ُمطوط معد للطبع.  -38

 احلميد بن ابديس كما تصوره جريدة البصائر وكتاهبا. ُمطوط معد للطبع. الشيخ عبد -39

 األمثال الشعبية اجلزائرية دراسة سوسيوثقافية مقارنة أبمثال بالد الشام. ُمطوط معد للطبع. -40

 أجزاء. 4شخصيات وأعالم مرْت بعاصمة األوراس. ُمطوط معد للطبع   -41

 أجزاء. 5ُمطوط معد للطبع  معجم تراجم وسري أعالم األوراس. -42

 مفهوم الوحدة اإلسالمية عند املفكرين املغاربة. ُمطوط معد للطبع.  -43

 مكانة عامل األفكار يف اهلدي النبوي. معد للطبع. -44

 االنتاج الفكري والثقايف: –رابعا 

دية، أكثر من مائة وستني مقال ودراسة وحبث يف اجملالت العربية والوطنية التالية: ]األمح
آفاق الثقافة والرتاث، الوعي اإلسالمي، البالغ، التقوى، رابطة العامل اإلسالمي، الفيصل، املنهاج، 
احلج، اجمللة العربية، العريب، املعيار، اهلداية ، اخلريية، العاملية، احلرس الوطين، جملة كلية امللك خالد، 

املسرية العربية، جملة إذاعة القرآن الكرمي، جملة  العامل، البشائر، اجملتمع، اخلفجي، منار اإلسالم، جملة
كلية احلضارة، جملة جامعة األمري عبد القادر، العصر، رسالة املسجد، األمسرية، جملة جامعة األغواط، 
جملة الدراسات اإلعالمية القيمية، جملة جامعة مستغامن..[. واملقاالت يف الصحف واجملالت اجلزائرية 

 م.2020 -1986حبث ودراسة بني سنوات أكثر من ألف مقال و 

 الندوات وامللتقيات:  –خامسا



مائيت ملتقى وندوة ومؤمترا علميا وفكراي وثقافيا وطنيا ومغاربيا ودوليا. واإلشراف 
 واملناقشات.. والتدريس الصفي والدراسات العليا.. وعضو حمكم يف منصة اجملالت اجلزائرية اجلامعية.   

 لمية: العضوية الع –سادسا 

م[ و]أثر  2006رئيس وحديت حبث جبامعة ابتنة عن ]جتديد اخلطاب الديين يف زمن العوملة 
م[ و]املركز الوطين للبحث والدراسات يف احلركة 2008اجلزائري  اخلطاب الديين على الفرد واجملتمع  

م[ ] عضوية مركز السراج للدراسات واألحباث بلندن 1999الوطنية وثورة أول نوفمرب ابجلزائر 
ورئيس وحدة حبث حول ]معجم سري وتراجم   م[ ] مقرتح لعضوية علماء فلسطني يف اخلارج[. 2018

ضو حمكم يف جملة سراج احملكمة بلندن، وجملة الشهاب م[، وع2222-2019وأعالم األوراس 
، وجملة جامعة األغواط للدراسات 1بوادي سوف جبامعة محة األخضر، وجملة اإلحياء جبامعة ابتنة 

 اإلعالمية واالتصالية.
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