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ملخص البحث
يسعى هذا البحث إىل إثبات إعجاز القرآن الكرمي وأنه صاحل لكل زمان ومكان وذلك من خالل عرضه للفكر املستقبلي الكائن
فيه ،فالقرآن الكرمي كتاب اشتمل على كل شيء ،كل ما حتتاج إليه البشرية كائن فيه ،ويعد هذا البحث رد فيمن يزعم بعض املعاصرين
من عدم صالحية القرآن الكرمي لواقعنا املعاصر ،وأنه كتاب مرتبط بفرتة زمنية معينة ،وبأجيال ال وجود هلا اآلن ،وسينتهج هذا البحث
املنهج التحليلي الوصفي حيث سنعرض لبعض من النماذج القرآنية املتحدثة عن الفكر املستقبلي يف القرآن الكرمي مث القيام بتحليله وبيان
اهلدف األساسي من هذا الفكر ،ومن النتائج املتوقعة للبحث إثبات أن حمتوى القرآن الكرمي وأحكامه صاحل لكل زمان ومكان من كونه
كتابًا ينظر إىل املستقبل وحيدث عليه يف كثري من آياته الفكر املستقبلي ،وأن تلك الرؤى املستقبلية هلا خري عظيم لو ُوضعت نُصب أعيننا،
وكذا الرؤية املستقبلية يف الدعوة إىل اهلل تعاىل دور مهم يف حناج الدعوة وتوصيلها ألهلها وأصحاهبا ،وفيها حتذير ألصحاب األعمال السيئة
من سوء مصريهم وهنايتهم القبيحة ،كما فيه رسم طريق الدعاة إىل اهلل تعاىل ألن يضعوا اخلطة الدعوية املستقبلية إلجناح مهمتهم الدعوية،
واألخذ بعني االعتبار أهنم خلفاء رسول اهلل يف تبليغ ما ُكلفوا به من جهود دعوية يأخذون أجرهم عليها من رهبم تبارك وتعاىل ،وسنذكر
هذه النتائج يف هناية البحث بإذن اهلل تعاىل.
كلمات مفتاحية  :الفكر – المستقبل – الدراسة – الدعوة – التحليل
مقدمة :

رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -يقول :أال إهنا ستكون فتنة.
فقلت :ما املخرج منها يا رسول اهلل؟ قال :كتاب اهلل فيه نبأ ما
قبلكم وخرب ما بعدكم ،وحكم ما بينكم ،وهو الفصل ليس
باهلزل ،من تركه من جبار قصمه اهلل ،ومن ابتغى اهلدى يف غريه
أضله اهلل ،وهو حبل اهلل املتني ،وهو الذكر احلكيم ،وهو الصراط
املستقيم ،هو الذي ال تزيغ به األهواء ،وال تلتبس به األلسنة ،وال
يشبع منه العلماء ،وال خيلق على كثرة الرد ،وال تنقضي عجائبه،
هو الذي مل تنته اجلن إذ مسعته حىت قالوا :إِنَّا مِمس ْعنما قُ ْرآنًا مع مجبًا

إن القرآن الكرمي كتاب اهلل تعاىل نتعبد بقراءته وتالوته،
من اهلل به على أشرف عباده وخري خلقه نبينا حممد صلى اهلل
وقد ّ
ومنهجا لنعيش به ،فال خري
دستورا حلياتنا،
ً
عليه وسلم ،ورضيه لنا ً
إال فيه ،وال فوز إال به ،أخرج الرتمذي بسنده عن احلارث ،قال:
مررت يف املسجد فإذا الناس خيوضون يف األحاديث فدخلت على
علي ،فقلت :يا أمري املؤمنني ،أال ترى أن الناس قد خاضوا يف
ّ
األحاديث ،قال :وقد فعلوها؟ قلت :نعم .قال :أما إين قد مسعت
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من قال به صدق ،ومن عمل به أً ِجر ،ومن حكم به معدل ،ومن
دعا إليه ُهدى إىل صراط مستقيم"(.الرتمذي1998 ،م22/5 :
برقم )2906
فالقرآن الكرمي كتاب اشتمل على كل شيء ،كل ما حتتاج
إليه البشرية كائن فيه ،كل ما ميكن أن يكون يف مستقبل األيام
يوجد أصله يف القرآن ،فهو كتاب يعين بالكليات وليس
باجلزئيات ،كتاب يتضمن القضايا العامة وال يعنيه التفاصيل
اخلاصة فهذا دور السنة املطهرة ،فمن هذا املنطلق شرعت يف

كان يوم بدر رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يثب يف الدرع
اجلم ْم ُع مويُ مولُّو من الدُّبُمر} فعرفت تأويلها يومئذ"(
وهو يقول { :مسيُ ْهمزُم ْ
ابن كثري1420 ،ه  1999 -م ،)481/7 :وهذا يُعد من
معجزات النيب صلى اهلل عليه وسلم؛ ألنه أخرب عن غيب ،فكان
كما أخرب ،ولعل املقصود من هذه اآلية :هتيئة الذهن املسلم للنظر
إيل نفس السؤال الذي طرحه سيدنا عمر ابن اخلطاب رضي اهلل
أي مجع سيهزم؟ وهذا كان قبل واقعة بدر ،فلما كان
عنه ،وهوُّ :
يوم بدر علم سيدنا عمر املقصود هبزمية اجلمع وتوليتهم ،ويف ضوء
هذا يتضح من عنوان حبثنا أن املقصود به هو التأمل والنظر يف
القرآن الكرمي وكيفية احلديث فيه عن عرضه للفكر املستقبلي مع
حتليليه من خالل أقوال العلماء الثقات ،مث دور الداعية إىل اهلل
تعاىل يف استثمار هذا الفكر يف الدعوة إىل اهلل تعاىل.

كتابة هذا الورقات اليت وضعت هلا عنوانًا حيمل (الفكر
المستقبلي في القرآن الكريم دراسة تحليلية دعوية) حيث إن
قضية املستقبل من القضايا اهلامة اليت تضمنتها صفحات القرآن
الكرمي ،واليت ينبغي على الداعية أن يُعد هلا العدة فهي قضية
ليست من السهولة مبكان ،فعليها يتوقف جناح دعوته أو فشلها
– والعياذ باهلل تعاىل ،-وقد قسمت البحث إىل مقدمة ،ومتهيد،
ومخسة مطالب ،وخامتة.

المطلب األول :عرض القرآن الكريم للفكر

المستقبلي عن طريق األمر المباشر.
من بالغة القرآن الكرمي عرضه للفكر املستقبلي بأساليب
متنوعة فتارة باألمر املباشر ،وتارة باألسلوب القصصي ،وتارة
بالنهي عن التبذير والتوسط يف اإلنفاق ،وتارة أخري ببيان مصري
كبريا....
صغريا وال ً
املكذبني الذين مل يُعدوا ملستقبل حياهتم ال ً
وهكذا.
َّ ِ
ين مآمنُوا
فمن األمر املباشر قول اهلل تعاىل {يما أميُّ مها الذ م
َّ
ت لِغمد مواتَّ ُقوا اللَّهم إِ َّن اللَّهم مخبِ ٌري ِمبما
َّم ْ
س َّما قمد م
اتَّ ُقوا اللهم مولْتمنظُْر نم ْف ٌ
تم ْع مملُو من}( القرآن ،احلشر  )18:بالتأمل يف هذه اآلية نرى أهنا
عموما ،والذي يفيد هذا
تشري إيل عناية القرآن الكرمي باملستقبل ً
املعين تنكري لفظة "لِغمد"؛ ألن التنكري يفيد العموم كما قال أهل
اللغة.

التمهيد

إن املتدبر واملتأمل للقرآن الكرمي جيد أنه ما ترك صغرية وال كبرية
إال وذُكرت فيه ،يؤكد هذا قوله تعاىل{ما فم َّرطْنما ِيف الْ ِكتم ِ
اب ِم ْن
م
أيضا جيده منذ العهد
مش ْيء}(القرآن ،األنعام ، )38 :واملتأمل فيه ً
املكي يوجه أنظار املسلمني إيل الغد املأمول ،واملستقبل املرجتي،
ويُبني هلم أن الفلك يتحرك والعامل يتغري واألحوال تتبدل ،فاملهزوم
قد ينتصر ،واملنتصر قد يهزم ،والضعيف قد يقوي ،والدوائر تدور،
وعلي املسلمني أن يهيئوا أنفسهم ويستعدوا ملا يتمخض عنه الغد
القريب ،فكل آت قريب.
اجلم ْم ُع
فاهلل سبحانه وتعاىل ذكر يف سورة القمر {:مسيُ ْهمزُم ْ
اعةُ أ ْمد مهى موأ مممُّر}( القرآن،
اعةُ مم ْو ِع ُد ُه ْم مو َّ
مويُ مولُّو من الدُّبُمر*بم ِل َّ
الس م
الس م
القمر )46 ،45 :وقد ذكر اإلمام ابن كثري يف تفسريه" :أنه ملا
اجلم ْم ُع مويُ مولُّو من الدُّبُمر} قال عمر ابن اخلطاب رضي
نزلت { مسيُ ْهمزُم ْ
أي مجع يُغلب؟ قال عمر :فلما
اهلل عنه :أي مجع يُهزم؟ ْ
أيّ :

وسنعرض بعض آراء املفسرين يف تفسريهم ملعين "الغد" ففي اآلية
الكرمية أنه" :يعين يوم القيامة ،والعرب تكين عن املستقبل بالغد،
:

تنبيها علي أن الساعة قريبة ،وقال احلسن ،وقتادة
وقيل ذكر الغد ً
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وإن كان بعض العلماء قد توسع يف مفهوم الغد ليشمل كل ما

َّقرب الساعة حىت جعلها كغد ،وال شك أن كل آت قريب واملوت

أيضا ،وجاء يف ذلك أن "الغد يقال لليوم
يلي اليوم ويوم القيامة ً

ال حمالة آت (ابن جرير الطربي1412 ،ه  1992م/28 :
 ،)35ومعين "قدمت" يعين من خري أو شر" ،واتقوا اهلل" أعاد

الذي يلي يومك الذي أنت فيه ،قال { مسيم ْعلم ُمو من مغ ًدا َّم ِن
الْ مك َّذاب ْاأل ِ
مشُر}( القرآن ،القمر  )26:وحنوه" (الراغب
ُ

هذا تكر ًيرا كقولك :اعجل اعجلْ ،ارم ْارم  ،وقيل التقوى األويل
التوبة فيما مضي من الذنوب ،والثانية اتقاء املعاصي يف املستقبل"

األصفهاين ،د.ت ،)358 :إذاً فالغد هو :املستقبل سواء كان

(القرطيب1387 ،ه 1967م)43/18 :
وقال احلافظ ابن كثري -رمحه اهلل":-أي حاسبوا أنفسكم
قبل أن حتاسبوا وانظروا ماذا َّادخرمت ألنفسكم من األعمال
الصاحلة ليوم ميعادكم وعرضكم علي ربكم" ،واتقوا اهلل" تأكيد
ثان" (ابن كثري1420 ،ه1999 -م.)77/8 :

بعيدا.
قريبًا أم ً
وتبين هذا املفهوم الشامل للغد صاحب كتاب املذخورية
فقال" :والرأي يف هذه اآلية أهنا تعين كل غد مبا يف ذلك يوم
القيامة ،وأنه علي كل مؤمن أن يتقي اهلل سبحانه وتعاىل ويهتم

أيضا":يا أيها الذين صدقوا باهلل ورسوله
وجاء يف تفسريها ً

بكل غد مقبل عليه؛ ألن الغد هو ما يستطيع اإلنسان العمل

صلى اهلل عليه وسلم افعلوا ما أمر اهلل به واتركوا ما زجر عنه،

فيه؛ ألن املاضي ال ميكن اسرتجاعه إال للذكري فقط ،واحلاضر

واتقوا عقابه ،ولتتأمل نفس أي شيء قدمت من األعمال الصاحلة

يتحول إيل ماض بلحظاته املنصرمة وأهدافه املتالحقة ،فال يبقي

يوم القيامة"(.وهبة الزحيلي1411 ،ه 1991م)102/28 :

للمؤمن الذي خيشى اهلل تعاىل إال الغد خيطط له ،ويطمئن علي

وذكر عنها اإلمام البيضاوي" :لغد :أي ليوم القيامة مساه
به لدنوه ،أو ألن الدنيا كيوم واآلخرة كغد ،وتنكريه للتعظيم"

ما قدم له ،وينظر إليه بدقة ،ويعيد حسابه مرات عديدة ويتوكل

(البيضاوي ،د.ت.)478/4 :

بعد ذلك علي اهلل تعاىل.

وذكر اإلمام الرازي -رمحه اهلل -أن الغد معناه" :يوم

والناظر إيل منهج القرآن الكرمي يرى أنه جيعل الدنيا

القيامة ،مساه باليوم الذي يلي يومك تقريبًا له ،مث ذكر النفس

واآلخرة بغية العبد املؤمن وجمال علمه وعمله ،قال اهلل --

والغد علي سبيل التنكري ،أما الفائدة يف تنكري النفس فاستقالل

ول ربَّنمآ آتِنما ِيف الدُّنْيا حسنمةً وِيف ِ
ِ
اآلخمرةِ مح مسنمةً موقِنما
ِ ومْن ُهم َّمن يم ُق ُ م
م مم م

األنفس اليت تنظر فيما قدمت لآلخرة كأنه قال :فلتنظر نفس

ِ
يع
اب النَّا ِر أُولمئِ م
مع مذ م
يب مِّمَّا مك مسبُواْ مواللّهُ مس ِر ُ
ك مهلُ ْم نمص ٌ
ِْ ِ
جناحا يف الدنيا
احل مساب}(البقرة ،)202 ،201 :فهؤالء يطلبون ً

واحدة يف ذلك ،وأما تنكري الغد فلتعظيمه وإهبام أمره كأنه قيل:
الغد ال يعرف كنهه لعظمه"( الرازي)484 /15 : ،

وفالحا يف اآلخرة ،والقرآن يقرهم علي ذلك" ( حممد أبو زيد
ً

ومن خالل ما سبق يُمرى أن هناك شبه اتفاق بني هؤالء

الفقي 2003ه) 32 :

املفسرين علي أن الغد املقصود يف اآلية الكرمية هو :يوم القيامة،
3
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يقول اهلل تعاىل يف سورة يوسف {وقم م ِ
ك إِ مين أ ممرى
ال الْ ممل ُ
م
ِ
ضر
مسْب مع بم مقمرات مسمان يمأْ ُكلُ ُه َّن مسْب ٌع عِ مج ٌ
اف مو مسْب مع ُسنبُالمت ُخ ْ
وأ م ِ
ِ ِ
اي إِن ُكنتُ ْم لِ ُّلرْؤيما
م
ُخمر يماب مسات يما أميُّ مها الْ ممألُ أمفْ تُوين يف ُرْؤيم م
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ني*
تم ْعبُ ُرو من* قمالُواْ أ ْ
مضغم ُ
محالمم ب معالم م
محالمم مومما مْحن ُن بتمأويل األ ْ
اث أ ْ
ال الَّ ِذي مجنا ِمْن هما و َّاد مكر ب ع مد أ َُّمة أمنماْ أُنمبمئُ ُكم بِتمأْ ِويلِ ِه فمأمرِسلُ ِ
ون*
موقم م
م ُ م م م مْ
ْ
ميق أمفْتِنما ِيف مسْب ِع بم مقمرات ِمسمان يمأْ ُكلُ ُه َّن مسْب ٌع
ف أميُّ مها ال م
وس ُ
صد ُ
يُ ُ
ُخمر يمابِ مسات لَّ معلمي أ ْمرِج ُع إِ مىل الن ِ
َّاس
ِع مج ٌ
اف مو مسْب ِع ُسنبُالمت ُخ ْ
ضر موأ م
ِِ
لم معلَّ ُه ْم يم ْعلم ُمو من* قم م
ص ُّْ
ال تم ْزمرعُو من مسْب مع سن م
دمت فم مذ ُروهُ
ني مدأمبًا فم مما مح م
ِ ِ
ِ
ِ
ك مسْب ٌع ِش مد ٌاد
ِيف ُسنبُل ِه إِالَّ قمليالً مِّمَّا تمأْ ُكلُو من* ُمثَّ يمأِْيت ِمن بم ْعد ذمل م
ِ ِ
يأْ ُكلْن ما قمدَّمتُم مهل َّن إِالَّ قملِيالً مِّمَّا ُْحت ِ
ك
صنُو من* ُمثَّ يمأِْيت ِمن بم ْعد ذمل م
م مم ْ ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّاس موفيه يم ْعصُرو من}(القرآن ،يوسف:43 :
مع ٌام ف ِيه يُغم ُ
اث الن ُ
.)49
يقول صاحب تفسري اجلامع ألحكام القرآن يف تفسري
ِِ
دمت فم مذ ُروهُ ِيف ُسنبُلِ ِه
قوله :قم م
ص ُّْ
ال تم ْزمر ُعو من مسْب مع سن م
ني مدأمبًا فم مما مح م
إِالَّ قملِيالً مِّمَّا تمأْ ُكلُو من":فيه مسألتان:

وعند التأمل يُري أنه ال تعارض بني الرؤيتني يف تفسري
أيضا،
الغد ،فتفسريه علي أنه كل ما يلي اليوم يشمل يوم القيامة ً
وبطبيعة احلال فإن اإلعداد للمستقبل يشمل الغد القريب والغد
البعيد ،فاإلسالم جيمع بني الدنيا واآلخرة علي أن األويل بلغة
للثانية ،والدنيا مزرعة لآلخرة ،وكل إعداد ينتفع به اإلنسان يف
أيضا يف أخراه طاملا كان علي هنج اإلسالم.
دنياه ينتفع به ً
هذا عن الفكر املستقبلي يف ضوء القرآن الكرمي عن طريق
األمر املباشر كما وردت بذلك بعض اآليات القرآنية.
المطلب الثاني :عرض القرآن الكريم للفكر

المستقبلي عن طريق األسلوب القصصي.

أما عن الفكر املستقبلي يف ضوء القرآن الكرمي عن طريق
األسلوب القصصي ،فأذكر علي سبيل املثال ال احلصر قصة نيب
اهلل سيدنا يوسف عليه السالم يف ضوء سورة يوسف عليه السالم.
فمن املعلوم أن سيدنا يوسف عليه السالم دخل السجن
وقضي به بضع سنني وهو بريء ِّما نُسب إليه ،حيث مل يرتكب
جرما ورأي امللك يف منامه سبع بقرات مسان يأكلهن سبع
إثًا وال ً
عجاف وسبع سنبالت خضر وآخر يابسات ،وذهبوا إيل سيدنا
يوسف عليه السالم يف السجن وطلبوا منه تأويل الرؤيا اليت رآها
امللك ،وأوهلا هلم ،بسبع سنني كثرية الثمار وسبع سنني جمدبة،
وعام كثري الثمار يأيت بعد هذه األعوام ،ومل يقف سيدنا يوسف
عليه السالم عند حد التأويل للرؤيا بل وضع خطة يستغرق
عاما ،وبعد أن خرج من السجن وقابل امللك
تنفيذها مخسة عشر ً
وأعطاه امللك فرصة تطبيق خطته واإلشراف عليها ،وبالفعل
أوال ،وبفضل الفكر
عظيما بفضل اهلل تعاىل ً
جنحت اخلطة ً
جناحا ً
املستقبلي الكائن لدي سيدنا يوسف عليه السالم وهذا ما أرادت
منهجا لكل مسلم يف ختطيطه حلياته،
القصة أن تربزه حىت يكون ً
والتفكري ملستقبله مستعينًا باهلل متوكالً عليه مع صحبة األخذ
باألسباب ،واالجتهاد يف العمل ،والثقة يف أن اهلل تعاىل ال يضيع
أجر من أحسن عمالً.

ال تم ْزمر ُعو من" ملا أعلمه بالرؤيا جعل
األويل :قوله تعاىل "قم م
يفسرها له فقال :السبع من البقرات السمان والسنبالت اخلضر
سبع سنني خمصبات ،وأما البقرات العجاف والسنبالت اليابسات
ِِ
ني
فسبع سنني جمدبات فذلك قوله تعاىل {:تم ْزمرعُو من مسْب مع سن م
دمت فم مذ ُروهُ ِيف ُسنبُلِ ِه} قيل:
ص ُّْ
مدأمبًا} أي :متوالية متتابعة{ ،فم مما مح م
لئال يتسوس وليكون أبقى وهكذا األمر يف ديار مصر {إِالَّ قملِيالً
مِّمَّا تمأْ ُكلُو من} ،أي :استخرجوا ما حتتاجون إليه بقدر احلاجة ،وهذا
أمرا،
القول منه أمر ،واألول خرب ،وحيتمل أن يكون األول ً
أيضا ً
وإن كان األظهر منه اخلرب ،فيكون معىن "تم ْزمر ُعو من" :اِزرعوا.
الثانية :هذه اآلية أصل يف القول باملصاحل الشرعية اليت
هي حفظ األديان ،والنفوس ،والعقول ،واألنساب ،واألموال،
فكل ما تضمن حتصيل شيء من هذه األمور فهو مصلحة ،وكل
ما يفوت شيئًا منها فهو مفسدة ودفعه مصلحة ،وال خالف أن
مقصود الشرائع إرشاد الناس إىل مصاحلهم الدنيوية ،ليحصل هلم
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التمكن من معرفة اهلل تعاىل وعبادته املوصلتني إىل السعادة
األخروية ،ومراعاة ذلك فضل من اهلل سبحانه وتعاىل ورمحة رحم
هبا عباده من غري وجوب عليه وال استحقاق هذا مذهب كافة
احملققني من أهل السنة أمجعني"(القرطيب)203 ،202 /9 : ،
"ويف تفسري اإلمام القرطيب السابق بعض النقاط اليت ختدم
فكرة االستقبال يف القرآن ،ووعي طيب مبقصود الشريعة فهو يقول
عن اآلية اليت ختص اسرتاتيجية القمح يف مصر هذه اآلية أصل
يف القول باملصاحل الشرعية اليت هي حفظ األديان ،والنفوس
والعقول ،واألنساب ،واألموال ،وهذا يدل علي وعيه عليه السالم
أمرا من األمور فهو
مبقصد الشريعة العام ،فكل ما يتضمن ً
مصلحة ،وكل ما يفوت شيئًا منها فهو مفسدة ،ويقول ال خالف
أن مقصود الشرائع هو إرشاد الناس إيل مصاحلهم الدنيوية
ليحصل هلم التمكن من معرفة اهلل تعاىل وعبادته املوصلتني إيل
السعادة األخروية ،ومراعاة ذلك فضل من اهلل تعاىل ،واإلمام
مزجا
القرطيب يعرب عن النظرة املستقبلية يف هذه اآليات وميزجها ً
مبقصد الشريعة العام؛ ألنه بدون التخطيط ومراعاة املستقبل ال
تقوم دنيا وال يبقي دين ،أما أولئك الذين ينظرون إيل التخطيط
للمستقبل علي أنه نقص يف الثقة باهلل تعاىل فهؤالء بعيدون جداً
عن فهم منهج اإلسالم ومشروع الكون وتطور احلياة" ( د :حممد
أبو زيد)62 : ،
"وبدأ سيدنا يوسف عليه السالم قيادة األمة املصرية
للخروج من مأزق اجملاعة العامة ،فوضع خطة شاملة هلذا العمل،
وقسم اخلطة إيل عناصر ،وبعض الناس يسمع هذه القصة يف
القرآن الكرمي يظن أن األمر كان سهالً للغاية ،وأن سيدنا يوسف
عليه السالم أمر املصريني بالزراعة فزرعوا مث قاموا بتخزين ما زرعوا
إال أن األمر ليس كذلك ،ألن الزراعة تتطلب شق الرتع واملصارف
وبناء اجلسور ،والعمل علي تسوية األرض ،وإيصال املاء إليها،
وزراعة أكرب مساحة من األرض ،وهذا يتطلب إنشاء جهاز إداري
فعال يؤدي عمله بالليل والنهار ،مث تأيت بعد ذلك مشكلة التخزين
حيزا
يف السنابل حىت ال يتلف القمح ،والتخزين يف السنابل يشغل ً

كبريا يف املخازن ،ولذلك لزم عمل أعداد كبرية من املخازن
ً
الضخمة اليت تبعد عن احلرارة والرطوبة ،وهذا ال يأيت إال يف باطن
األرض وداخل اجلبال ،ومن هنا بدأ سيدنا يوسف عليه السالم
يف مجع العمال من كل مصر ،لعمل هذه املخازن بعد وضع
األشكال اهلندسية والعلمية هلا ،وتأمني العمال من اهنيار اجلبال
عليهم أثناء احلفر بالليل والنهار ،وهذا التنظيم الذي وضعه سيدنا
يوسف عليه السالم مل ينفع مصر والعامل يف فرتة اجملاعة فقط ،بل
ظلت مصر تنتفع هبذا النظام آلالف السنني بعد ذلك" (د :حممد
.
أبو زيد الفقي1422 ،2 ،ه 2001م)222 ،221 :
هكذا يكون التخطيط للخروج من مشكلة ما زراعة،
صناعة ،بناء وتعمري ،شق ،خمازن ،جتارة ،حفر ،تنظيم ....،إخل،
وهذا هو ما فعله سيدنا يوسف عليه السالم للخروج من هذا
املأزق.
"وعن طريق هذا اإلجناز الضخم مت إنقاذ العامل كله من
اجملاعة ،وكان سكان كل منطقة يف العامل املعمور يأتون باألموال
الالزمة لشراء القمح من مصر ،مث يعودون إيل بالدهم بالقمح
وهو األمل الوحيد يف استمرار احلياة ،ومن بني الوفود اليت جاءت
إيل مصر وفد يضم إخوة سيدنا يوسف  .....وجنا اهلل تعاىل نبيه
سيدنا يوسف وأخرجه من حمنته بربكة العمل الدنيوي العمراين
الذي بذله للمصريني ولكل العامل بعد ذلك" (د :حممد أبو زيد
الفقي1422 ،2 ،ه 2001م)222 :
"ويف سورة املزمل املكية نقرأ اآلية األخرية من السورة
الكرمية اليت تتضمن ختفي ًفا من اهلل تعاىل عن نبيه ومن معه يف قيام
الليل وقراءة القرآن ،ملا ينتظرهم من مهام جسيمة يف املستقبل،
فسيواجهون أعداء يقاتلوهنم ويصدوهنم عن سبيل اهلل ،فليوفروا
بعض قوهتم هلذا اللقاء املفروض عليهم" ( د :يوسف القرضاوي،
ك يم ْعلم ُم
د.ت  ،)115 :ويف شأن ذلك قول اهلل تعاىل {إِ َّن مربَّ م
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ين
أمن م
وم أ ْمد مَن من ثُلُثم ِي اللَّْي ِل مون ْ
َّك تم ُق ُ
ص مفهُ موثُلُثمهُ موطمائ مفةٌ م من الذ م
ِ
اب معلمْي ُك ْم
مم مع م
َّه مار معل مم أمن لَّن ُحتْ ُ
مر اللَّْي مل موالن م
صوهُ فمتم م
ك مواللَّهُ يُ مقد ُ
فماقْ رؤوا ما تمي َّسر ِمن الْ ُقر ِ ِ
ِ
آخُرو من
آن معل مم أمن مسيم ُكو ُن من ُكم َّم ْر م
ضى مو م
مُ م م م م ْ
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ض ي بت غُو من ِمن فم ْ ِ
آخُرو من يُ مقاتِلُو من ِيف
يم ْ
ض ِربُو من ِيف ْاأل ْمر ِ مْم
ض ِل اللَّه مو م
ِ ِ
ِ ِ
الص مالةم موآتُوا َّ
ضوا
يموا َّ
الزمكاةم موأمقْ ِر ُ
مسب ِيل اللَّه فماقْ مرُؤوا مما تميم َّسمر مْنهُ موأمق ُ
ند اللَّهِ
مموا ِألمن ُف ِس ُكم م ْن مخ ْري مِجت ُدوهُ عِ م
اللَّهم قم ْر ً
ضا مح مسنًا مومما تُ مقد ُ
هو خي را وأمعظمم أمجرا واست ْغ ِفروا اللَّه إِ َّن اللَّه مغ ُف ِ
يم}(القرآن،
ُ م مًْ م ْ م ْ ً م ْم ُ م
م ٌ
ور َّرح ٌ
املزمل  ،)20:وهكذا خفف اهلل تعاىل عن املؤمنني قيام الليل،
منعا للعناء واملشقة ،اليت كانوا يالقوهنا ،تعب بالليل وتعب
وذلك ً
بالنهار ،إنه إعداد للمسلمني يستطيعون من خالله مقاومة العدو
والنصر عليه.
"إهنا ملسة التخفيف الندية ،متسح علي التعب ،والنصب
واملشقة ،ودعوة التيسري اإلهلي علي النيب صلى اهلل عليه وسلم
واملؤمنني ،وقد علم اهلل منه ومنهم خلوصهم له ،وقد انتفخت
أقدامهم من القيام الطويل للصالة بقدر من القرآن كبري ،وما كان
اهلل يريد لنبيه أن يشقي هبذا القرآن وبالقيام إمنا كان يريد أن يعده
لألمر العظيم الذي سيواجه طوال ما بقي له من احلياة ....إهنا
ملسة الرمحة والود ،والتيسري ،والطمأنينة جتيء بعد عام من الدعوة
إيل القيام ،ولقد خفف اهلل عن املسلمني فجعل قيام الليل هلم
تطوعا ال فريضة" (سيد قطب1414 ،ه 1994-م:
ً
)3749 ،3748/6
"ومن خالل قصة سيدنا يوسف عليه السالم السابق
ذكرها ،ميكن أن نستخلص مالمح التخطيط الناجح وطرق تنفيذه
وذلك لتحقيق أهدافه املرجوة ،واليت ترجي من وراء كل ختطيط،
اسا يضيء الطريق ويثبت من خالهلا قول
وذلك حىت تكون نرب ً
اهلل تعاىل {إِ مين ح ِفي ٌ ِ
يم} (القرآن ،يوسف )55 :مل يكن
م
ظ معل ٌ
ادعاءً بل هو حقيقة واقعية وصدق وثقة يف حتمل املسئولية وهذا
ما أثبته الواقع.
ومن أهم العوامل اليت تؤدي إيل الفكر املستقبلي الناجح ما
يلي:
أوال :واقعية اخلطة من حيث أهدافها واألساليب اليت
ً
تتبعها ومتشيها مع ظروف اجملتمع وإمكانياته ،ونظامه

االقتصادي واالجتماعي ،وضمان مشاركة الناس يف إعدادها
وتنفيذها عن قناعة.
ثانيًا :تناسق اخلطة وترابط مكوناهتا البد من التوافق بني
وسائلها وأهدافها وأن تتضمن عوامل النجاح حبيث ال تؤدي إيل
اختناقات يف بعض القطاعات واجملاالت.
ثالثًا :اخنفاض تكاليف إعدادها وتنفيذها وحتقيقها
للكفاءة االقتصادية من استخدام املوارد واتبعاها ألنسب الطرق
يف حتقيق ذلك.
ابعا :مرونة اخلطة مبا تكفل صالحيتها ملواجهة الظروف
رً
املختلفة اليت قد تطرأ علي املتغريات االقتصادية أثناء تنفيذ اخلطة"(
د :عبد البصري علي احلقرة ،د,ت )97 ،96 :هذا أهم ما يتعلق
بالفكر املستقبلي عن طريق القصص القرآين ،وكيفية وضع اخلطط
االسرتاتيجية للخروج باألمة كبوهتا الراهنة.
المطلب الثالث :عرض القرآن الكريم للفكر

المستقبلي عن طريق النهي عن التبذير والتوسط في
اإلنفاق.

أيضا أنه عرض للفكر املستقبلي بطريق
من بالغة القرآن الكرمي ً
جديد من طرق عرضه للفكر املستقبلي هذا الطريق ِّمثل يف "النهي
عن التبذير والتوسط يف اإلنفاق" ،والقرآن الكرمي ِّمتلئ باآليات
اليت تدلل على ذلك ،فمن هذه اآليات قوله تعاىل { موالم مْجت مع ْل
ِ
ِ
وما
يم مد مك مم ْغلُولمةً إِ مىل ُعنُق م
ك موالم تمْب ُسطْ مها ُك َّل الْبم ْسط فمتم ْق ُع مد مملُ ً
أيضا وصفه تعاىل عباد الرمحن
َّْحم ُس ًورا}(القرآن ،اإلسراء ،)29:و ً
والذين من أهم صفاهتم اإلعداد للمستقبل بالتوسط واالعتدال،
َّ ِ
ين إِذما أمن مف ُقوا مملْ يُ ْس ِرفُوا مومملْ يم ْقتُ ُروا مومكا من
حيث يقول تعاىل  {:موالذ م
ب ِ
ك قم مو ًاما}(القرآن ،الفرقان ،)67 :واملعىن" :أهنم يضعون
ني ذمل م
مْ م
النفقات مواضعها الصاحلة كما أمرهم اهلل فيدوم إنفاقهم ،وقد
رغب اإلسالم يف العمل الذي يدوم عليه صاحبه ،وليسري نظام
اجلماعة على كفاية دون تعريضه للتعطيل ،فإن اإلسراف من شأنه
استنفاد املال فال يدوم اإلنفاق ،وأما اإلقتار فمن شأنه إمساك
6
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املال فيحرم من يستأهله ،وفيه إشعار مبدح ما بني ذلك بأنه
الصواب الذي ال عوج فيه ،وقد جرت اآلية على مراعاة األحوال
الغالبة يف إنفاق الناس"(ابن عاشور 1984 ،م،)72/19 :
وهكذا يعرض القرآن الكرمي اإلعداد املستقبلي وذلك بأن يقدر
اإلنسان لنفسه ويدخر ملستقبله ويكون وسطًا يف اإلنفاق ،فال
هو بالغين املسرف ،وال بالفقري املقرت" ،فعباد الرمحن هم الذين إذا
أنفقوا علي أنفسهم أو عياهلم ليسوا باملبذرين يف إنفاقهم ،فال
ينفقون فوق احلاجة ،وال بالبخالء فيقصرون يف حقهم وفيما جيب
خيارا بقدر احلاجة ،وخري األمور
عليهم ،بل ينفقون ً
عدال وسطًا ً
ِ
ك
أوسطها ،كما قال اهلل تعاىل { موالم مْجت مع ْل يم مد مك مم ْغلُولمةً إِ مىل عُنُق م
ِ
وما َّْحم ُس ًورا} أي :الوسطية يف
موالم تمْب ُسطْ مها ُك َّل الْبم ْسط فمتم ْق ُع مد مملُ ً
االعتدال ،وترك اإلسراف والتقتري ،وهذا أساس االقتصاد وعماد
اإلنفاق يف اإلسالم"( د :وهبة الزحيلي ، )108 /19 : ،وهكذا
يكون طريق النهي عن التبذير والتوسط يف اإلنفاق أحد طرق
الفكر املستقبلي يف القرآن الكرمي.

وال شك أن كل ما فيه بسبب عدم إعدادهم ملستقبلهم األخروي
كما كانوا يعدون ملستقبلهم الدنيوي ،فلو أعدوا للمستقبل
الدنيوي ألعدوا للمستقبل األخروي.
ت ِآمنمةً ُّمطْ ممئِنَّةً
وقوله تعاىل { مو م
ب اللّهُ ممثمالً قم ْريمةً مكانم ْ
ضمر م
ِ
ِ
يمأْت ميها ِرْزقُ مها مر مغ ًدا من ُك مل مم مكان فم مك مفمر ْ
ت بِأمنْ ُع ِم اللّه فمأم مذاقم مها اللّهُ
ِ
وع و ْ ِ ِ
صنمعُو من}(القرآن ،النحل.)112 :
اس ْ
اخلمْوف مبما مكانُواْ يم ْ
اجلُ ِ م
لبم م
فالتفكري والتخطيط واإلعداد ال يقف عند حد احلصول
علي النعمة والرزق ،فمن حسن اإلعداد التفكري يف طرق اإلنفاق
الصحيحة حىت تزداد النعمة وتدوم ،وهذا ما أشار إليه سيدنا
يوسف عليه السالم باحلفظ وحسن التصرف واألمانة وغري ذلك
من أخالقيات حددها قبل التنفيذ العملي للخطة ،وظهر ذلك
اج معلْ ِين معلمى مخمزآئِ ِن األ ْمر ِ
ظ
ض إِ مين مح ِفي ٌ
جليًا حينما قال{:قم م
ال ْ
ِ
يم} (القرآن ،يوسف)55 :
معل ٌ
ومن خالل ما سبق كله ميكن القول بأن القرآن الكرمي
ائعا بأساليب متنوعة ،فتارة
قد عرض للفكر املستقبلي ً
عرضا ر ً
باألمر املباشر ،وتارة أخري باألسلوب القصصي ،وتارة ثالثة
بالنهي عن التبذير والتوسط يف اإلنفاق ،وتارة رابعة ببيان مصري
املكذبني .....إخل وهذا يُعد من بالغة القرآن الكرمي يف عرضه
للموضوع الواحد بأساليب متنوعة.

المطلب الرابع :عرض القرآن الكريم للفكر

المستقبلي عن طريق بيان مصير المكذبين.

حتدث القرآن عن ضرورة الفكر املستقبلي وذلك من خالل بيان
صغريا
وتوضيح مصري املكذبني الذين مل يعدوا ملستقبل حياهتم ال ً
هلوا ،فتالشت عنهم
وال ً
كبريا ،وذلك ألهنم اختذوا حياهتم لعبًا و ً
صفة التفكري للمستقبل ،فمن ذلك قول اهلل تعاىل { مما مسلم مك ُك ْم
ك ِمن الْمصلمني*وممل نم ُ ِ ِ ِ
*وُكنَّا
ك نُطْع ُم الْم ْسك م
ِيف مس مقمر قمالُوا مملْ نم ُ م ُ م م م ْ
ني م
ضني*وُكنَّا ن مك مذ ِ ِ
مخنُوض مع ْ ِ ِ
*ح َّىت أمتمانما
اخلمائ م م ُ ُ
ب بيم ْوم الدمي ِن م
ُ مم
ِ
ني}(القرآن ،املدثر ،)47 -42 :ويعلق د/طنطاوي على هذه
الْيمق ُ
اآليات فيقول ":فأنت ترى أن هؤالء اجملرمني قد اعرتفوا بأن
اإللقاء هبم يف سقر مل يكن على سبيل الظلم هلم ،وإمنا كان
بسبب تركهم للصالة ولإلطعام ،وتعمدهم ارتكاب الباطل من
األقوال واألفعال ،وتكذيبهم بيوم القيامة وما فيه من حساب
وجزاء"( حممد سيد طنطاوي ،د.ت.)190/15 :

المطلب الخامس:

الرؤية المستقبلية التحليلية للدعوة إلي اهلل تعالى.
الدعاة إىل اهلل تعاىل هم عماد األمة ،بصالحهم تصلح
األمة ،ميزهم اهلل تعاىل على غريهم من خلقه بكوهنم من أحسن
مح مس ُن قم ْوًال ِِّم َّْن مد معا إِ مىل اللَّ ِه مو مع ِم مل
الناس فقال تعاىل  :مومم ْن أ ْ
صِ
ِ
ِِ
ني}(القرآن ،فصلت ،)33 :وملا
احلًا موقم م
ال إِن َِّين م من الْ ُم ْسلم م
م
كان للدعاة إىل اهلل تعاىل هذه املنزلة كانت هلم رؤية مستقبلية
من خالل القرآن الكرمي يف الدعوة إىل اهلل تعاىل ،وتتمثل هذه
الرؤية فيما يلي:

أوًل :االهتمام باألنشطة الثقافية والعملية يف املساجد وذلك
ا
بإلقاء الدروس ،والندوات ،واحملاضرات وتبادل اخلطب بني الدعاة
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بعضهم مع البعض األخر ،فكل هذا له دوره يف إجناح الدعوة إىل
اهلل تعاىل.

احلمد هلل رب العاملني ،والعاقبة للمتقني ،وال عدوان إال على
الظاملني .وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،وأشهد أن
حممدا رسول اهلل صل اهلل عليه وعلى آله وصحبه ومن واله وسلم
ً
وبعد ؛؛؛؛؛؛؛
كثريا يا رب العاملني
ً
تسليما ً
ِّما نقوله يف ختام حبثنا هذا:

ثانياا :احلرص على وضع الربامج الرتبوية املركزة احملددة األهداف
املتنوعة الوسائل اليت من خالهلا ينمو اجلانب الدعوي لدى
املدعويني.
ثالثاا :االهتمام بالربامج العامة واستغالل املناسبات ،مثل األفراح،

ومناسبات العزاء ،واختيار األوقات املناسبة لذلك ،والقيام جبهود
دعوية إبداعية ،وال تقتصر األنشطة داخل جدران املصلى فقط،
عامال من عوامل جناح الدعوة
بل إن اخلروج لألماكن العامة يُعد ً
يف الداخل واخلارج.

أوًل :القرآن الكرمي كتاب احتوى بني صفحاته على كل شيء
ا

يتصوره اإلنسان ،وما ال ميكن تصوره اآلن فهو له أصل يف القرآن،
مجيعا من قرآن ربنا عز وجل { مسنُ ِري ِه ْم آيماتِنما
ودليل ذلك ما حنفظه ً
ِ
ني مهلُم أمنَّه ا ْحل ُّق أموممل يك ِ
ِِ
ك
ْف بِمربم م
ِيف اآلفماق موِيف أمنْ ُفسه ْم مح َّىت يمتمبم َّ م ْ ُ م م ْ م
أمنَّهُ معلمى ُك مل مش ْيء مش ِهي ٌد}.

رابعا :الرتكيز يف املستقبل على احلوارات املفتوحة مع أويل العلم
ا
والبصرية واملربني ،والصرب على اآلخر ،فاملناظرات واحلوارات كانت
وما زالت وسيلة قوية لدحض الشبه وإنارة الرباهني ملن أوشكوا
من إضالل الطريق ،وال سبيل لرجوعهم إال باحلوارات الدعوية

ثانياا :الفكر املستقبلي له مكانته وآياته اليت تتحدث عنه ،وفيها

خري عظيم لو ُوضعت نُصب أعيننا ،وكذا الرؤية املستقبلية يف
الدعوة إىل اهلل تعاىل دور مهم يف حناج الدعوة وتوصيلها ألهلها
وأصحاهبا.

خامسا:
والتذكري باملنهج اإلسالمي الذي ارتضاه اهلل تعاىل.
ا

ثالثاا :حتذير القرآن الكرمي من خالل فكره املستقبلي ألصحاب
األعمال السيئة من سوء مصريهم وهنايتهم القبيحة ،فقد ضرب
لنا أروع األمثلة وذلك من خالل بيان مصري املكذبني اجلاحدين
لنعم اهلل عز وجل.

تفعيل دور الكتاتيب يف القرى واملدن بغرض إتقان وإجادة حفظ
القرآن الكرمي ،وهذا دور الداعية من خالل رؤيته املستقبلية يف
كيفية جذب أغلب فئات اجملتمع للحضور معه يف مسجده ،أو
مثال كمرحلة للصغار،
يف حمل دعوته ،وذلك على مرحلتني ً
واألخرى للكبار.

خامسا :على الدعاة إىل اهلل تعاىل وضع اخلطة الدعوية املستقبلية
ا

سادسا :االلتفات إىل وسائل التأثري املباشرة كالوعظ واألمر
ا
خصوصا يف
باملعروف والنهي عن املنكر ،ونشر العلم الشرعي،
ً
أبواب العقيدة والفقه والدعوة إىل اهلل تعاىل ،ومدارسة سرية الرسول
الكرمي ،فالتوازن مطلوب بني حاجات النفس احلسية واملعنوية.

رابعا :الدعوة إىل اهلل تعاىل مهمة األنبياء واملرسلني وحتتاج إىل
ا
أناس حمبني خملصني هلا ،عليهم االعتماد على القرآن الكرمي يف
دعوهتم لدين اهلل عز وجل وتبليغ رسالته ،حيث إنه الزاد الذي ال
يشبع منه الشارب واآلكل.

إلجناح مهمتهم الدعوية ،واألخذ بعني االعتبار أهنم خلفاء رسول
اهلل يف تبليغ ما ُكلفوا به من جهود دعوية يأخذون أجرهم عليها
من رهبم تبارك وتعاىل.

هذه هي أهم الرؤى املستقبلية يف الدعوة إىل اهلل تعاىل ،واليت على
الدعاة إىل اهلل تعاىل أن يقفوا معها ويعملوا لصاحلها ،ألن
بنجاحهم جناح للدعوة بأكملها وتبليغ لدين اهلل تعاىل يف أرضه،
جعلنا اهلل تعاىل من هؤالء الدعاة العاملني املخلصني.

المصادر والمراجع
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