
  

      
  

  
  
  جامعة  سوهاج       

  كلية اآلداب       
  اإلسالمية  قسم الدراسات   

  

 
   )دراسة موضوعية  ( 

  
 

 
 

  إعــــداد 
 

   بقسم الدراسات اإلسالميةساعددرس املامل   
  كلية اآلداب جامعة سوهاج

  
  

  رافــــإشــــ  
  

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 



  الرسالةملخص 

  
  

  

علــي والوقــوف ، بنــاء الرؤیــة المــستقبلیةفــي العظــیم اســتقراء مــنهج القــرآن      تعنــي هــذه الدراســة ب
ًهدایاتـــه فــــي العنایـــة بالمــــستقبل القریـــب والبعیــــد؛ انطالقـــا مــــن األســـاس العقــــدي الـــذي یقــــوم علیــــه 

وســـائل الالزمـــة لتحقیـــق األهـــداف التخطــیط واالستـــشراف، فاإلعـــداد للمـــستقبل، واتخـــاذ األســـباب وال
والغایــات المــستقبلیة، ثــم العمــل والمتابعــة، والتعــاطي اإلیجــابي مــع العقبــات والعوائــق التــي تعتــرض 
ًطریق تحقیق األهداف ، وصوال إلي رؤیة مستقبلیة قرآنیة متكاملـة لتحقیـق األهـداف والغایـات  فـي 

  .المعاش والمعاد

  
 

أســتاذنا الــدكتور حممــد ًأتي اختیــار موضـوع األطروحــة انطالقـا مــن توصـیة   یـ]١[   
 ، بضرورة عمـل دراسـات مستفیـضة تؤصـل للـدرس المـستقبلي مـن منظـور حممد عثمان 

  ".عنایة القرآن بمستقبل اإلنسان:" الكتاب والسنة، وذلك في بحثه المعنون 
  

الـسلیم مـدعاة  غیاب التصور وذلك أن ؛ من األهمیة بمكان كبیر  هذا الموضوع]٢[   
ابتـداء ، واألمة في عصرنا هذا تعاني غموض الرؤیـة المـستقبلیة، إلي التخبط والعشوائیة

 مما ینبـئ بعـدم التبـصر ،من فساد االعتقاد وانتهاء بمظاهر العشوائیة في اتخاذ القرارات
   .في تبني الرؤیة المستقبلیة وكیفیة تكوینها

  
تطــویر منهجیـــة التخطـــیط فـــي  بهـــا فـــي مـــستقبلیة لالســتهداءت ال الدراســـا  أهمیــة]٣[   

كمـا أنهـا مظنـة إثـراء العلـوم الـشرعیة ،  وتحدید األولویـات واتخـاذ القـراراتكافة المجاالت
  .وفتح آفاق جدیدة أمامها

  
إلي الرؤیـة المـستقبلیة والتخطـیط الـسلیم المبنـي علـي أسـس علمیـة  حاجة األمة  ]٤[   

  .وح الرؤیة المستقبلیة من أهم عوامل قوة األمة اإلسالمیةفال شك أن وض .وفكریة
  



  

  

 إلي مثـل هـذه الدراسـات الجدیـدة التـي  في حقل الدراسات القرآنیةالحاجة العلمیة ]٥[   
ولیبـــرزوا أن ، مـــن معـــین الكتـــاب العزیـــزیـــق أمـــام البـــاحثین والدارســـین لینهلـــوا تفـــتح الطر

ولیـدافعوا ، فـي كـل زمـان ومكـانسعادة للبـشریة القرآن الكریم هـو نبـراس الحیـاة وطریـق الـ
یــستطیع  ویواجهــوا أصــحاب األفكــار والعقــول الــسقیمة الــذین یزعمــون أن القــرآن ال، عنــه

 مـــن مظـــاهر ًا كانـــت هـــذه األطروحـــة؛ لتبـــین مظهـــراومـــن هنـــ، مواكبـــة التقـــدم الحـــضاري
  .ٕالقرآن واعجازهعظمة 

  
  

 
 

،  التأصــیل الـــشرعي فــي بنـــاء األفكـــار؛ إذ تـــسلك طریـــقهج االســتقرائيم الدراســـة علــي المـــنتقــو    
 للوقـوف علـي مـنهج القـرآن فـي معانیها من كتب التفاسـیر والـسنن؛وذلك باستقراء نصوص القرآن و

العلمــاء؛ لتأكیــد صــریح النــصوص أو مــع تأییــد دالالت النــصوص بــأقوال ، بنــاء الرؤیــة المــستقبلیة 
  .مجملها ومكنونهاإبراز 

  
  

  
  

  .تشتمل الدراسة علي مقدمة وتمهید وستة فصول وخاتمة وفهارس
والدراســات   أهمیــة الموضــوع وأســباب اختیــارى لــهفیهــا بیــانف : أمــا المقدمــة  *  

  .السابقة ومنهج الدراسة ومجالها وخطتها 
 *تناولت فیه مدلول عنوان الدراسة فقد  : وأما التمهید.  

   :فهو بعنوان : ألولوأما الفصل ا   * 
  .أهمیة الرؤیة المستقبلیة ومكانتها في القرآن الكریم                     

   :فهو  بعنوان : وأما الفصل الثاني   * 
  .األسس العقدیة للرؤیة المستقبلیة في القرآن                     



   :فهو بعنوان :  وأما الفصل الثالث   * 
  .التنبؤات المستقبلیة في القرآن الكریم                         

   :فهو بعنوان:   وأما الفصل الرابع   * 
   .وسائل بناء الرؤیة المستقبلیة من منظور القرآن الكریم                           

   :فهو بعنوان :  وأما الفصل الخامس   * 
   .آنيلقصص القرالرؤیة المستقبلیة في ا                         

   : فهو بعنوان  :وأما الفصل السادس   * 
   .معوقات الرؤیة المستقبلیة كما بینها القرآن الكریم                          

  

 
ال تخـدر اإلنـسان فهـي ودفعها نحو العمل ألجل مـستقبل أفـضل ؛ یة مإیجابیة العقیدة اإلسال  ]١[

 العمـــل الـــصالحالبنـــاء و وتدفعـــه إلـــى نـــسانتفجـــر طاقـــات اإلٕ، وانمـــا بالتواكـــل أو العجـــز أو الكـــسل
 ال ، لــه مــالزم،ّإال والعمــل الــصالح مقــرون بــهفــي القــرآن ذكر اإلیمــان ُولــذلك ال یــ ؛ٕواعمــار األرض

     .ینفك عنه
   
 ، وأن المـــستقبل  إلــى مرحلـــة الحیــاة األخـــرىمــستقبل الـــذي یهــتم بـــه اإلســـالم نطـــاق ال  امتــداد]٢[

الـــدنیوي القریـــب یـــرتبط فـــي المنظـــور القرآنـــي بالمـــستقبل األخـــروي البعیـــد ؛ فـــاألول مقدمـــة وتمهیـــد 
  . ٕواعداد للثاني، والثاني نتیجة مترتبة علي األول

  

 ، وقــد المــسلمحیــاة  التــي تحــدد مــسار  والعملیــة األطــر المعرفیــةتمثــلن العقیــدة اإلســالمیة  أ ]٣[
ســـالمیة عنـــد الـــسلف الـــصالح حركـــة حـــضاریة قویـــة دفعـــتهم نحـــو الریـــادة ونـــشر شـــكلت العقیـــدة اإل

  . الخیر في ربوع العالم 
ــــصحیح ال أهمیــــة]٤[ ــــة الفهــــم ال ــــدة اإلســــالمیة فــــي تكــــوین الرؤی ــــصحیحمتــــوازن للعقی  لقــــضایا ة ال

 فكثیــر مــن اإلشــكاالت التــي تعتــري حیــاة اإلنــسان إنمــا تنــشأ مــن عــدم الــوعي الــصحیح ؛ المــستقبل
   .قضایا المستقبلیةركائز العقدیة لللبا
  

  . ویحث علي التخطیط واإلعداد له لمعرفة وتوقع أحداث المستقبلًأبوابان اإلسالم یفتح  أ]٥[
  
  

  



  .بالعادات الجاریة والسنن الكونیة أحداث المستقبل علي  ستداللیجوز اال ]٦[
  
    

  .ة وجزئییة إجمالا فإنه المستقبلي كل معرفة لإلنسان عن الغیب أن]٧[
  
 دقیقـــة،  ومراعاتهـــا مراعـــاة وواعیـــة، فـــي الحیـــاة معرفـــة مفـــصلةالـــسنن اإللهیـــةأن معرفـــة  ]٨[

  . وتطلعه على أبواب التوفیقتفتح لإلنسان أسباب تحقیق األهداف ،
  
  
     

الرؤیـة المـستقبلیة   یمكـن أن توظـف لبنـاء والفراسـة  واالستـشارةواالسـتخارةلرؤیا الصالحة أن ا ]٩[
  .ابطها الشرعیة وفق ضو

        

والــسنة قــد حثــاه  مــن مــستقبله مهمــا كــان، إذ  القــرآن اً أن یقــف موقفــا ســلبیینبغــي للمــسلمال  ]١٠[
  .واإلعداد للمستقبل في كل األحوال؛ وذلك بمغالبة األقدار باألقدارعلى العمل 

  

  المادیـــةقـــوةأنهـــا أخـــذت بكـــل أســـباب الوریادتهـــا  نهـــضة األمـــة اإلســـالمیة مقومـــاتمـــن أن  ]١١[
ن مــن رفعــة ونــشر  فكــان مــن شــأنها مــا كــاتعــالیم القــرآن والــسنة ،ملتزمــة ب وانطلقــت تعمــر األرض

  فلما أهملت أسباب القوة وقعدت عن اإلعداد لها صارت إلى ما صـارت،في ربوع األرض  للخیر

وأن . سنةً وأن أمة اإلسالم ستعود حتما لـسابق عزهـا ومجـدها كمـا قـررت نـصوص القـرآن والـ.لیه إ
یــه أن  یعلــم اهللا فٍفــي وقــتو  عنــدما تأخــذ األمــة بــشروطهما،  یــأتي والتمكــین ألمــة اإلســالمالنــصر
     .سلمین في النصر والتمكین، وعلي المسلمین أن ینشغلوا بالعمل واألخذ باألسباب خیر الم

  

  

 ون بالوحي ما في لیس بمعنى أنهم یعلم عنایة األنبیاء علیهم السالم بالرؤیة المستقبلیة ؛]١٢[

رؤیة  ، ویخططون له، وفق سنن اهللا الكونیة، وعن واألخرويٕ، وانما یعملون للغد الدنیويٍغد
 .مستقبلیة واضحة



  : في الدراسات اإلسالمیة بعنواندكتوراه مستخلص عن رسالة 
  " دراسة موضوعیة "  منھج القرآن في بناء الرؤیة المستقبلیة 

  /جامعة ، بكلیة اآلدابدرس المساعدالم،  محمد یوسف هللا عبد 
.سوھاج 

 
 

ف / د . أ ان یوس د عثم د محم تاذ ، محم سم أس یس ق المیة ورئ ات اإلس   الدراس

  . جامعة سوھاجبكلیة اآلداب

سم الدراسات اإلسالمیة أستاذ، وجیھ محمود أحمد/ د . أ ة اآلداب ورئیس ق   بكلی

  . المنیاجامعة 

  

 

  . الدراسات المستقبلیة من منظور القرآن والسنةالتعریف بأھمیة - 

  .وریادتها نهضة األمة اإلسالمیة بمقوماتالتعریف  - 

 .التعریف بأسس ووسائل ومعوقات الرؤیة المستقبلیة في القرآن الكریم - 

 

 

    .عالجة القضایا اإلنسانیة المتجددةالتفسیر الموضوعي وبیان دوره في مأھمیة  -       

    أسس ووسائل ومعوقات بناء الرؤیة المستقبلیة من منظور الوقوف علي -  

 .القرآن الكریم    

 .توظیفها الستشراف المستقبل و وواعیة، معرفة مفصلةالسنن اإللهیةمعرفة أهمیة  -      

 .ؤیة المستقبلیة منهج األنبیاء علیهم السالم في العنایة بالر -       

 
 
  




