بسم اهلل الرمحان الرحيم

عنوان البحث

"المنهج القرآني في اإلصالح والتغيير :دراسة استقرائية تحليلية"

د .توفيق العمراني ( elamranitaoufiq@yahoo.frالمغرب)

مقدمة
إن غاية خلق اإلنسان وإجياده يف هذه احلياة حتقيق العبودية هلل تعاىل مبفهومها العام واخلاص ،وملا كانت هذه
احلياة دار ابتالء واختبار فقد ُوجد فيها اخلري والشر ،الصالح والطالح ،واإلنسان متعبد بطلب كل ماهو خريٌ صاحل،
وحماولة إصالح وتغيري عكسه انسجاما مع مبدإ االستخالف يف األرض الذي يقتضي عمارهتا باإلصالح ،واجتناب
الفساد واإلفساد .وقد جاءت التشريعات السماوية منذ اخلليقة إىل خامت األنبياء واملرسلني عليهم الصالة والتسليم
تكريسا للمنهج الرباين يف تثبيت اخلري وإصالح ضده وتغيريه ،قال تعاىل( :كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون
باملعروف وتنهون عن املنكر وتومنون باهلل).1
جاء هذا البحث ليجلي جوانب اإلصالح والتغيري انطالقا من املنهج القرآين يف ذلك ،وقد ومسته ب" :المنهج القرآني
في اإلصالح والتغيير :دراسة استقرائية تحليلية".
عالقة البحث بمحاور المؤتمر
يندرج هذا البحث ضمن احملور الثاين من حماور املؤمتر "جوانب بناء اإلنسان يف القرآن الكرمي" ،حيث إن العالقة الرابطة
بي نهما تكمن يف كون املنهج القرآين يف اإلصالح والتغيري جيلي بوضوح كيف نظر القرآن الكرمي ألساليب اإلصالح
والتغيري إما تشخيصا أو معاجلة ،تعلق األمر بالفرد أو اجلماعة.
أهداف البحث
يهدف هذا البحث إىل:
 1عرض املنهج القرآين يف اإلصالح والتغيري.
 2التعرف على أهم أسس اإلصالح والتغيري اليت اعتمدها القرآن الكرمي.
 3الوقوف على اجملاالت اليت انصب عليها االهتمام القرآين إصالحا وتغيريا.
محاور البحث
المحور األول :تعريف :المنهج ،اإلصالح ،التغيير.
المحور الثاني :أسس اإلصالح والتغيير في القرآن الكريم.
المحور الثالث :مجاالت اإلصالح والتغيير في القرآن الكريم.
نتائج وتوصيات.
 1سورة آل عمران اآلية .111
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المحور األول :تعريف :المنهج ،اإلصالح ،التغيير
أوال :تعريف المنهج
المنهج لغة:

أصل كلمة املنهج مادة (النون ،واهلاء ،واجليم) ،وحيمل معىن هذه املادة مدلولني متقابلني:
أولهما :الطريق الواضح.
ثانيهما :االنقطاع.

قال ابن فارس يف داللة مادة املنهج( :النون واهلاء واجليم أصالن متباينان :
األول :النهج الطريق ،وهنج يل األمر أوضحه ،وهو مستقيم املنهاج ،واملنهج الطريق أيضا واجلمع مناهج.
اآلخر :االنقطاع ،وأتانا فالن ينهج إذا أتى مبهورا منقطع النفس ،وضربت فالنا حىت أهنج أي

سقط).1

املعىن الذي يهمنا يف هذا البحث ويتناسب مع سياقه هو املعىن األول ،وقد ورد يف معاجم اللغة مبعىن الطريق الواضح
املستقيم البني ،فقد جاء يف خمتار الصحاح ( :النهج بوزن الفلس ،واملنهج بوزن املذهب واملنهاج الطريق الواضح ،وهنج
قطع).2

الطريق أبانه وأوضحه ،وهنجه أيضا سلكه ،وباهبما
وعند ابن منظور( :طريق هنج بني واضح ،وهو املنهج  ...وطرق هنجة وسبيل منهج كنهج ،ومنهج الطريق وضحه،
واملنهاج كاملنهج).3
انطالقا مما تقدم فاملنهج والنهج مبعىن واحد ،داللته مبنية على وصف الوسيلة املوصلة للغاية ،فالوسيلة الطريق ،والوصف
هو الوضوح ،فيكون معناه اللغوي الطريق الواضح .
المنهج في االصطالح العام:

إن املنهج يف كتب االصطالح العام له نفس املعىن اللغوي؛
فمنهم من عرفه باعتبار وسيلة الغاية ،وآخرون وصفوا هذه الوسيلة ،قال املناوي(:املنهج الطريق املنهوج أي املسلوك)،4
وعند أيب البقاء الكفوي ( :النهج هو يف االستعمال الوجه الواضح الذي جرى عليه االستعمال). 5
إن الظاهر من هذين التعريفني يتمحور حول كون داللة املنهج هو النهج على الطريق ،لكن مت ختصيص هذه الداللة
باالستعمال ،فأصبح املنهج يطلق على الطريق الواضح دون غريه من الطرق.

 1معجم مقاييس اللغة البن فارس مادة (ن،ه،ج)
 2خمتار الصحاح للرازي مادة ( ن ،ه ،ج)
 3لسان العرب البن منظور مادة ( ن ،ه ،ج)
 4التوقيف على مهمات التعاريف حملمد عبد الرؤوف املناوي 181
 5الكليات أليب البقاء الكفوي .011
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المنهج في القرآن الكريم :

مل يرد لفظ املنهج يف القرآن الكرمي إال مرة واحدة بلفظ "منهاجا" يف قوله تعاىل َ (:وَال تَتَّبِ ْع أ َْه َواءَ ُه ْم َع َّما َجاءَ َك
ِمن ْ ِ
ِ
ِ
عةً وِمْن َهاجا).1
احلَ ِّق ل ُك ٍّل َج َع ْلنَا مْن ُك ْم ش ْر َ َ
َ
إن سياق اآلية يدل فيه معىن كلمة املنهج على طريق عام يقتضي وجهني:
فإما أن يكون طريقا موصال إىل الغاية املشروعة
وإما أن يكون طريقا منحرفا موصال إىل غري املطلوب.
والدليل على داللته املشرتك تصدير اآلية بتوجيهني متناقضني :
األول يعتمد اهلوى " وال تتبع أهوائهم "
الثاني يعتمد احلق والوحي" عما جاءك من احلق"
قال العالمة الطاهر بن عاشور يف تفسري اآلية  ... ":املنهاج  :الطريق الواسع ،وهو هنا ختييل أريد به طريق القوم إىل املاء
 ...ويصح أن جيعل له رديف يف املشبه بأن تشبه العوائد املنتزعة من الشريعة ،أو دالئل التفريع عن الشريعة ،أو طرق
فهمها باملنهاج املوصل إىل السماء ،فمنهاج املسلمني ال خيالف االتصال باإلسالم ،فهو كمنهاج املهتدين إىل املاء،
ومنهاج غريهم منحرف عن دينه).2
انطالقا من هذا التفسري يتنوع املنهج إىل منهج صحيح واضح ،وآخر منحرف؛ لكن عند االطالق ينصرف الذهن إىل
الواضح ،فيكون املعىن خمصصا باالستعمال؛ لذا قال الزخمشري يف تفسري اآلية السابقة وخاصة كلمة منهاجا( :طريقا
واضحا يف الدين جترون عليه).3
وعليه فاملنهج هو طريق يعتمد سالكه على احلق ليصل يف الغاية إىل املطلوب املشروع.
ثانيا  :تعريف اإلصالح
اإلصالح لغة:
يقال( :صلح الشيء صلوحا من باب قعد وصالحا أيضا ،وصلح بالضم لغة ،وهو خالف فسد ،وصلح يصلح
بفتحتني ثالث فهو صاحل  ....وأصلح أتى بالصالح ،وهو اخلري والصواب ،ويف األمر مصلحة أي خري).4
إن مادة الصاد والالم واحلاء أصل واحد يدل على خالف الفساد ،5إذن فالصيغ إذا اختلفت دلت على معان خمتلفة
املبىن متحدة املعىن؛ أي ترجع إىل أصل املادة ،قال الفريوز آبادي( :الصالح ضد الفساد  ...والصلح بالضم السلم).6
 1سورة املائدة من اآلية . 88
 2حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد املسمى بالتحرير والتنوير حملمد الطاهر بن حممد بن عاشور 223/1
 3الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل للزخمشري 173/1
 4املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للقيومي مادة ( ص ،ل ،ح)
 5معجم مقاييس اللغة البن فارس مادة (ص ،ل ،ح) .
 6القاموس احمليط للفريوز آبادي مادة ( ص ،ل ،ح )
3

بناء على ما تقدم فإن خالف الفساد معىن ضابط لكل املعاين اجلزئية املندرجة حتت مادة الصاد والالم واحلاء؛
فالسلم صالح واحلرب فساد ،واخلري صالح والشر فساد وهكذا ،فيكون معىن اإلصالح يف اللغة خالف اإلفساد.
اإلصالح اصطالحا:
إن كتب االصطالح العام تناولت مادة الصاد والالم واحلاء كما هي عند أهل اللغة ،لكن االشتقاقات أضافت
عليها معان باعتبار زاوية التعريف مع احملافظة على املعىن العام وهو خالف الفساد؛
جاء يف الكليات( :الصالح ضد الفساد).1
وعند تعريف اإلصالح قال املناوي( :اإلصالح تاليف خلل الشيء)  .2وعرفته املوسوعة الفقهية بأنه( :استقامة احلال بعد
الفساد مبا يقتضيه الشرع والعقل واحلكمة).3
انطالقا مما تقدم فاإلصالح يقتضي حالة سابقة عليه تتصف بشيء من الفساد ،وبالتايل هو فعل يقوم به املصلح
لعالج الوضع الفاسد السابق.
اإلصالح في القرآن الكريم:

ذكر احلسني بن حممد الدامغاين يف كتابه إصالح الوجوه والنظائر يف القرآن الكرمي أن مادة ص.ل.ح يف القرآن
الكرمي على عشرة أوجه هي:

الوجه األول :اإلميان؛ ومنه قوله تعاىل (:ومن صلح من آبائهم) 4مبعىن آمن.
الوجه الثاني :حسن املنزلة ،أي تصلح منزلتكم؛ ومنه قوله تعاىل( :وتكونوا من بعده قوما صاحلني).5
الوجه الثالث :الرفق؛ ومنه قوله تعاىل( :ستجدين إن شاء اهلل من الصاحلني).6
الوجه الرابع :تسوية اخللق ،ومنه قوله تعاىل( :لئن آتيتنا صاحلا لنكونن من الشاكرين) 7يعين سوي اخللق.
الوجه الخامس :اإلحسان؛ ومنه قوله تعاىل( :إن أريد إال اإلصالح ما استطعت) 8أي اإلحسان.
الوجه السادس :الطاعة؛ ومنه قوله تعاىل( :إمنا حنن مصلحون) ،9يعين :مطعني هلل تعاىل يف األرض.

 1الكليات أليب البقاء الكفوي 888-888
 2التعاريف للمناوي .17
 3املوسوعة الفقهية الكويتية وزارة الشؤون اإلسالمية بالكويت 12/8
 4سورة الرعد من اآلية 23
 5سورة يوسف من اآلية 0
 6سورة القصص من اآلية 27
 7سورة األعراف اآلية 180
 8سورة هود من اآلية 88
 9سورة البقرة من اآلية 11
4

الوجه السابع :أداء األمانة؛ ومنه قوله تعاىل( :وكان أبومها صاحلا) 1يعين أنه كان ذا أمانة.
الوجه الثامن :بر الوالدين؛ ومنه قوله تعاىل( :إن تكونوا صاحلني) 2يعين بارين بوالديكم.
الوجه التاسع :األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،ومنه قوله تعاىل( :وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها

مصلحون).3

الوجه العاشر :احلج ،ومنه قوله تعاىل( :لعلي أعمل صاحلا فيما تركت) 4أي

أحج5.

انطالقا مما تقدم فقد وردت مادة الصاد والالم واحلاء بصيغ متعددة امسا كانت أو فعال ،على اختالف بناء
الصيغة ،كفعل األمر واملاض وهكذا ،لكن داللتها وإن اختلفت فإهنا ترجع إىل أصل واحد وهو خالف الفساد؛ فاإلميان
صالح خالفه الكفر ،وحسن املنزلة صالح خالفها سوء املنزلة ،والرفق صالح خالفه الشدة ،وتسوية اخللق صالح
خالفها فساد اخللق وتشويهه ،واإلحسان صالح خالفه اإلساءة ،والطاعة صالح خالفها املعصية ،وبر الوالدين صالح
خالفه عقوقهما ،واألمر باملعروف وا لنهي عن املنكر صالح خالفه النهي عن املعروف واألمر باملنكر ،واحلج صالح
خالفه عدم قصده هتاونا أو جحودا.
ثالثا :تعريف التغيير
التغيير لغة:
قال ابن فارس( :الغني والياء والراء أصالن صحيحان يدل أحدمها على صالح ومنفعة.
اآلخر على اختالف شيئني)6
واملعىن املقصود عندنا يف هذا البحث هو األول.
وعند ابن سيده ( :غريه :حوله وبدله ،كأن جعله غري ما كان) ،7وعليه فالتغيري حتويل وتبديل ما كان لشيء خمالف.
التغيير اصطالحا:

يعرف التغيري يف االصطالح باعتبار زاوية رؤية التغيري؛ لكنها تتفق مجيعا يف العناصر املكونة للتعريف.

التغيير عند علماء االجتماع ":عبارة عن ظاهرة التحول والنمو والتكامل والتكييف واملالءمة اليت يتعرض هلا كل نظام
حضاري.8) ...
 1سورة الكهف من اآلية 82
 2سورة اإلسراء من اآلية 28
 3سورة هود اآلية 117
 4سورة املؤمنون من اآلية 111
 5إصالح الوجوه والنظائر يف القرآن الكرمي للحسني حممد الدامغاين ص .283/282
 6مقاييس اللغة البن فارس مادة (غ.ي.ر)
 7احملكم واحمليط األعظم البن سيده مادة (غ.ي.ر)
 8التغيري احلضاري وتنمية اجملتمع حمليي الدين صابر ص71
5

التغيير في اصطالح اإلداريين( :حترك ديناميكي باتباع طرق وأساليب مستحدثة نامجة عن االبتكارات املادية

والفكرية ،ليجعل بني طياته وعودا وأحالم للبعض وندما وآالما للبعض اآلخر ،وفق االستعداد الفين واإلنساين).1
عُرف أيضا بكونه( :عملية حتليل املاضي الستنباط التصرفات احلالية املطلوبة للمستقبل ،ويشمل التحرك من حالة

حاضرة إىل حالة انتقالية حىت نصل إىل احلالة املنشودة يف املستقبل).2
انطالقا من هذه التعاريف فالتغيري "تبديل وضع وحتويله وفق منهج معني" .إال أن هذا التبديل إما أن يكون من األسوإ
إىل األحسن أو العكس ،والذي يهمنا يف سياق هذا البحث هو التغيري من األسوإ إىل األحسن .
مفهوم التغيير في القرآن الكريم:
ورد التغيري يف القرآن الكرمي مبعنيني  :تغيري من األحسن إىل األسوإ ،أو تغري من األسوإ إىل األحسن.
أما األول فمنه قوله تعاىل يف طلب إبليس اللعني إنذاره حيث جاء يف اآلية قال  ":ألختذن من عبادك نصيبا مفروضا
وألضلنهم وألمنينهم وآلمرهنم فليبتكن آذان األنعام وآلمرهنم فليغرين خلق اهلل).3
قال القرطيب( :اختلف العلماء يف هذا التغيري إىل ماذا يرجع؟ فقالت طائفة هو اخلصاء وفقء العني ،وقطع اآلذان ...
وقالت طائفة املراد بالتغيري خللق اهلل هو أن اهلل تعاىل خلق الشمس والقمر واألحجار والنار وغريها من املخلوقات ليعترب
هبا وينتفع هبا فغريها الكفار بأن جعلوها آهلة معبودة)  4وقيل غري ذلك.
انطالقا مما تقدم فالتغيري الوارد يف اآلية تغيري من األحسن إىل األسوإ ومن اخلري إىل الشر.
ِ
ك ُمغَِّرياً نِ ْع َم ًة أَنْ َع َم َها َعلَى قَ ْوم َح َّىت يُغَيِّ ُروا َما بِأَن ُف ِس ِه ْم َوأ َّ
ك بِأ َّ
َن اللَّ َه
َن اللَّهَ َملْ يَ ُ
أما المعنى الثاني فمنه قوله تعاىل َ (:ذل َ
َِمس ِ
يم).5
ٌ
يع َعل ٌ
ورد يف تفسري اآلية تغيري ما بالناس بسبب العصيان والكفر واجلحود ،قال ابن كثري( :خيرب تعاىل عن متام عدله
وقسطه يف حكمه بأنه تعاىل ال يغري نعمة أنعمها على أحد إال بسبب ذنب ارتكبه) ،6ومما يدل على ذلك ما جاء بعد
هذه اآلية من تشبيه بآل فرعون ،قال تعاىل َ (:كدأْ ِب ِآل فِرعو َن والَّ ِذ ِ ِ
ِ ِ
اه ْم
َ
ين م ْن قَ ْبل ِه ْم َك َّذبُوا بِآيَات َرِّهب ْم فَأ َْهلَكْنَ ُ
ْ َْ َ َ
بِ ُذنُوهبِِ ْم) ،7إذن فهذا تغيري سليب ؛ لكن حيتمل مبفهومه العام أن يكون تغيريا من األسوإ إىل األحسن لعدم وجود ما
يعارضه ،فقد ( جاء سياق آية التغيري بني إشارتني لقصة فرعون كتمثيل يف عدم االستجابة ملنهج اهلل واحلق – حنو منهج
اهلل – ،والتغيري السليب -ضد منهج اهلل  ، -إذ إن الناظر يف معىن اآليتني جيد أن من كان يف نعمة فعصى فقد أبدلت
 1واقع إدارة التغيري لدى وزارات السلطة الفلسطينية حلماد حممود ص 21
 2املرجع السابق ص 27
 3سورة النساء اآليات 110/118
 4اجلامع ألحكام القرآن أليب عبد اهلل القرطيب 310/8
 5سورة األنفال اآلية 83
 6تفسري القرآن العظيم البن كثري 78/8
 7سورة األنفال اآلية 88
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حاله إىل سوء ،ومن كان يف نعمة فحفظها بالشكر وزيادة الطاعة ،فقد متت نعمة اهلل عليه بدوامها وزيادهتا ،وعليه يكون
قانون التغيري الشامل لإلنسانية سواء أكان حنو األفضل أو االرتقاء النسيب ،أو حنو األسوإ أو يف اهلبوط النسيب).1
رابعا :اإلصالح والتغيير أية عالقة؟
إن مصطلح التغيري أعم من اإلصالح ،واإلصالح جزء من التغيري فعالقتهما عالقة عموم وخصوص ،وجزء من
كل ،فاإلصالح يف حد ذاته تغيري ،لكنه تغيري ليس على اإلطالق بل تغيري يقتصر فقط على جانب من جوانبه ،أال وهو
التغيري من األسوإ إىل األحسن ،وعليه فكل إصالح تغيري ،وليس كل تغيري إصالحا قطعيا ،فقد يكون إصالحا ،وقد
يكون إفسادا.
لكن يف سياق هذا البحث – أي املنهج القرآين يف اإلصالح والتغيري– فهما مبعىن واحد؛ إذ االقتصار يف التغيري كان
على اجلانب اإلجيايب وليس السليب؛ ألن اهلل تعاىل خالق الكون ومن صفاته العدل ،واإلصالح مظهر من مظاهر عدله،
وفق املنهج الذي يبينه لنا يف القرآن الكرمي .

 1منهج القرآن الكرمي يف التغيري الفردي هتاين عفيف يوسف جابر ص 88
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المحور الثاني :أسس اإلصالح والتغيير في القرآن الكريم.

يقصد بأسس اإلصالح والتغيري يف القرآن الكرمي تلك املبادئ اليت جتسدت يف اخلطاب القرآين تغيريا ألحوال
الناس السيئة على مجيع املستويات".
إن املتدبر يف القرآن الكرمي جيده قد أعمل هذه األسس بطريقتني.

األولى :يف اخلطاب املباشر للعباد.
التانية :يف وحيه عز وجل لألنبياء واملرسلني بوجوب مراعاة هذه األسس من أجل إصالح وتغيري األحوال والعادات
الفاسدة.
ومن مجلة هذه األسس نذكر ما يلي:
أوال :الرفق واللين:
القول اللني هو( :الكالم اللطيف السهل الرقيق ليس فيه ما يغضب وينفر).1
ومن اآليات الدالة على ذلك قوله تعاىل خماطبا موسى وهارون عليهما السالم قصد دعوة فرعون:
( اذهبا إىل فرعون إنه طغى فقوال له قوال لينا لعله يتذكر أو خيشى).2
إن أسلوب الرفق واللني من أهم األسس اليت اعتمدها القرآن الكرمي لإلصالح والتغيري يف القول أو الفعل املراد إصالحه
وتغيريه؛ ففرعون ادعى الربوبية ،وأراد منازعة اهلل تعاىل يف صفاته ،ورغم كل ذلك أمر رب األرباب موسى وهارون عليهما
السالم باللني يف خماطبته لعل اهلداية تدخل قلبه ،فيصلح هبا بعد أن أفسده الكفر واجلحود.
ثانيا :الترغيب والترهيب.
إن أسلوب الرتغيب والرتهيب حاضر بقوة يف خطاب القرآن الكرمي للناس أمجعني وذلك حسب احلالة املراد
إصالحها ،لذا فقد خاطب اهلل تعاىل عباده يف أحيان بأسلوب الرتغيب ،ويف أحيان أخرى بالرتهيب ،وقد مجعها اهلل
تعاىل يف أحيان أخرى يف القرآن الكرمي حىت اليطمع الظامل وال ييأس الضعيف ،ومن األدلة على ذلك قوله تعاىل:
األليم)3

( نبئ عبادي أين أنا الغفور الرحيم وأن عذايب هو العذاب
 ( فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد ومثود إذجاءهتم الرسل من بني أيديهم ومن خلفهم أال
تعبدوا إال اهلل)4
( فإن امنوا مبثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإمنا هم يف شقاق فسيكفيكهم اهلل وهو السميع العليم)5

 1أضواء البيان يف إيضاح القرآن الكرمي حملمد األمني الشنقيطي.18/8
 2سورة طه اآلية .88
 3سورة احلجر اآلية .81-80
 4سورة فصلت اآلية .13
 5سورة البقرة اآلية .137
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( قل يا عبادي الذين أسرف وا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة اهلل إن اهلل يغفر الذنوب مجيعا إنه هو الغفور
الرحيم)1
" وهو الذي جعل لكم خالئف األرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع
رحيم"2

العقاب وإنه لغفور
قال الطاهر بن عاشور يف تفسري اآلية األخري( :ومن لطائف القرآن االقتصار يف وصف "سريع العقاب" على مؤكد
واحد ،وتعزيز وصف "الغفور الرحيم" مبؤكدات ثالثة وهي :إن ،والم االبتداء ،والتوكيد اللفظي؛ ألن "الرحيم" يؤكد معىن
"الغفور" ليطمئن أهل العمل الصاحل إىل اإلقالع عما هم فيه)3
ثالثا :األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

هذه صفة جعلت أمة نبينا حممدا صلى اهلل عليه وسلم خري األمم؛ ألهنا ليست أمة صاحلة فقط لنفسها ،بل
صاحلة يف نفسها مصلحة لغريها؛ ومن اآليات القرآنية الدالة على ذلك قوله تعاىل:
باهلل)4

( كنتم خري أمة اخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر وتومنون
قال الرازي رمحه اهلل يف تفسري قوله تعاىل "يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر"( :واعلم أن الغاية القصوى يف الكمال أن
يكون تاما وفَ ْوق التمام ،فكون اإلنسان تاما ليس إال يف كمال قوته العلمية والنظرية،...وكونه فوق التمام أن يسعى يف
تكميل الناقصني وذلك بطريقني:
 إما بإرشادهم إىل ما ينبغي وهو األمر باملعروف.
 أو مينعهم عما ال ينبغي وهو النهي عن املنكر.
قال ابن عباس رضي اهلل عنهما" :يأمرون باملعروف" أي ينهون عن الشرك باهلل ،وعن إنكار نبوة حممد صلى اهلل عليه

وسلم ،واعلم أن لفظ املعروف واملنكر مطلق ،فلم جيز ختصيصه بغري دليل ،فهو يتناول كل معروف وكل منكر).5
ومن اآلية الدالة على هذا األساس يف إصالح والتغيري قوله تعاىل":واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون
باملعروف وينهون عن املنكر"6
 ( ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون ءايات اهلل آناء الليل وهم يسجدون ،يومنون باهلل واليوم االخر
ويامرون باملعروف وينهون عن املنكر ويسارعون يف اخلريات وأولئك من الصاحلني)7
 1سورة الزمر اآلية .83
 2سورة األنعام اآلية .118
 3التحرير والتنوير .212/8
 4سورة آل عمران من اآلية .111
 5تفسري الفخر الرازي.1232/1
 6سورة التوبة اآلية .71
 7سورة آل عمران من اآلية .118/113
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إذن فهذه اآليات وغريها تؤصل للمنهج القرآين يف اإلصالح والتغيري؛ إذ تبليغ الرسالة يقتضي إما أمرا أو هنيا ،واألمر
البد أن يكون مبعروف والنهي البد أن يكون عن منكر حىت يقع اإلصالح والتغيري ،فبهذا األسلوب انتشر التوحيد
عوض الشرك ،والعدل عوض الظلم ،واحلب ضد الكره وهكذا.
رابعا :الحكمة و الموعظة الحسنة.

إن من أهم أسس اإلصالح والتغيري اليت اعتمدها القرآن الكرمي يف خطابه للعباد ،أو يف دعوة من يدعوا إىل اهلل
تعاىل االلتزام باحلكمة واملوعظة احلسنة؛ ألن هبا تُكسب القلوب ،ويفتح املوصود ،ويقبِل املعرض ،وينتبه الغافل؛ لذا دعا

اهلل تعاىل يف القرآن الكرمي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم باالتصاف بذلك يف دعوته وحواره للمخالفني ،قال تعاىل:
( ادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي أحسن ،إن ربك هو أعلم مبن ضل عن سبيله
وهو أعلم باملهتدين)1
جاء يف تفسري اآلية(...:والباء يف قوله باحلكمة للمالبسة ...ومعىن املالبسة يقتضي أن الختلو دعوته إىل سبيل اهلل عن
هاتني اخلصلتني:احلكمة ،واملوعظة احلسنة؛
فاحلكمة هي املعرفة احملكمة أي الصائبة اجملردة عن اخلطإ ،وهي اسم جامع لكل كالم أو علم يراعى فيه إصالح حال
الناس واعتقادهم إصالحا مستمرا اليتغري ...وقيدت املوعظة باحلسنة ومل تقيد احلكمة مبثل ذلك؛ ألن املوعظة ملا كان
املقصود منها غالبا ردع نفس املدعو عن أعماله السيئة ،أو عن توقع ذلك منه ،كانت مظنة لصدور غلظة من الواعظ،
وحلصول انكسار يف نفس املوعوظ أرشد اهلل رسوله أن يتوخى يف املوعظة أن تكون حسنة ،أي بِإالنة القول وترغيب
2
املوعوظ يف اخلري)
خامسا :التدرج.
إن التدرج مظهر من مظاهر احلكمة يف الدعوة ،فهو ينم عن بعد رؤية وأسلوب تعامل مع املشاكل واألزمات،
ومن أهم جمسداته يف القرآن الكرمي طريقة حترمي اخلمر.
إن من عادات اجلاهلية اليت جاء اإلسالم ووجدها مستشرية يف اجملتمع ،والزالت حلد اليوم بنفس املستوى وأكثر شرب
اخلمر ،ونظرا لكون شربه مفسدة جيب إصالحها وتغيريها إىل ما هو أفضل ،فقد حرمه الشرع على مراحل ،معتمدا يف
ذلك أسلوب التدرج حىت تستأنس األنفس بالتشريع وال تنفر منه ،وقد جاء حترمي اخلمر وفق املراحل اآلتية :
المرحلة األولى :بيان فضل اهلل تعاىل على الناس
ِ
اب تَت ِ
ِ ِ
ِ
َّخ ِيل واأل َْعنَ ِ
ك آليًَة لَِق ْوم يَ ْع ِقلُو َن).3
َّخ ُذو َن ِمْنهُ َس َكراً َوِرْزقاً َح َسناً إِ َّن ِيف َذل َ
قال تعاىلَ ( :وم ْن َمثََرات الن َ

 1سورة النحل اآلية .128
 2التحرير والتنوير .328-327 /18
( )3سورة النحل اآلية 37
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قال القرطيب يف قوله تعاىل( :سكرا "السكر" ما يسكر هذا هو املشهور يف اللغة ،قال ابن عباس :نزلت هذه اآلية قبل
حترمي اخلمر ،وأراد بالسكر اخلمر ،وبالرزق احلسن مجيع ما يؤكل ويشرب ،حالال من هاتني الشجرتني).1
المرحلة الثانية :بداية التنفري منه
اخلَ ْم ِر َوالْ َمْي ِس ِر قُ ْل فِي ِه َما إِ ْْثٌ َكبِ ٌري َوَمنَافِ ُع لِلن ِ
َّاس َوإِْمثُُه َما أَ ْكبَ ُر ِم ْن نَ ْفعِ ِه َما).2
ك َع ْن ْ
قال تعاىل ( :يَ ْسأَلُونَ َ
منافع اخلمر كما ذكر ابن كثري :يف تفسريه قوله تعاىل ( :قل فيهما إْث كبري ومنافع للناس)( :أما إمثها فهو يف الدين ،وأما
املنافع الدنيوية ،من حيث إن فيها نفع البدن ،وهضم الطعام ،وإخراج الفضالت ،وتشحذ بعض األذهان ،ولذة الشدة
املطربة اليت فيها  .....وكذا بيعها واالنتفاع بثمنها  ......ولكن هذه املصاحل ال توازي مضرته ومفسدته الراجحة لتعلقها
بالعقل والدين).3
يف هذه املرحلة ذكر الشارع فقط ما تنطوي عليه من حيث املنافع واملضار إمجاال ،وهذا بداية اإلصالح والتغيري.
المرحلة الثالثة :التحرمي الزمين املؤقت
َّ ِ
الصال َة َوأَنْتُ ْم ُس َك َارى َح َّىت تَ ْعلَ ُموا َما تَ ُقولُو َن).4
ين َآمنُوا ال تَ ْقَربُوا َّ
قال تعاىل ( :يَا أَيُّ َها الذ َ
يف هذه املرحلة بدأ حترميها زمنيا من خالل النهي عن السكر قبل الصالة ،وهي متهيد للتحرمي الدائم ،وهذا قيمة التدرج
يف التشريع.
المرحلة الرابعة :التحرمي النهائي
َّ ِ
اخلَمر والْمي ِسر واألَنصاب واأل َْزالم ِرجس ِمن عم ِل الشَّيطَ ِ
َِّ
ان فَا ْجتَنِبُوهُ لَ َعلَّ ُك ْم
ْ
ين َآمنُوا إمنَا ْ ْ ُ َ َ ْ ُ َ َ ُ َ ُ ْ ٌ ْ َ َ
قال تعاىل( :يَا أَيُّ َها الذ َ
تُ ْفلِ ُحو َن).5
هذه املرحلة األخرية يف تشريع حرمة اخلمر ،حيث قرنه اهلل عز وجل مع حمرمات أخرى وأمر باجتناهبا ،ووصفه تعاىل
بكونه رجسا من عمل الشيطان.
وعموما فإن (اخلمر كانت حالال مل حيرمها اهلل تعاىل ،فبقيت على اإلباحة األصلية ،ويف املسلمني من يشرهبا ونزل قوله
اخلَ ْم ِر َوالْ َمْي ِس ِر قُ ْل فِي ِه َما إِ ْْثٌ َكبِ ٌري َوَمنَافِ ُع لِلن ِ
َّاس) يف أول مدة اهلجرة فقال فريق من املسلمني :حنن
ك َع ْن ْ
تعاىل( ":يَ ْسأَلُونَ َ
نشرهبا ملنافعها ال إلمثها ،وقد علموا أن املراد من اإلْث احلرج واملضرة واملفسدة ،وتلك اآلية كانت إيذانا هلم بأن اخلمر
يوشك أن تكون حراما؛ ألن ما يشتمل على اإلْث متصف بوصف مناسب للتحرمي ،ولكن اهلل أبقى إباحتها رمحة هلم يف
معتادهم ،مع هتيئة النفوس إىل قبول حترميها ،فحدث بعد ثالث سنني).6

( )1اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب 113/11
( )2سورة البقرة اآلية . 210
( )3تفسري القرآن العظيم البن كثري 870/1
( )4سورة النساء اآلية 83
( )5سورة املائدة اآلية 01
( )6التحرير والتنوير 11/8
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انطالقا من هذه اآليات السابقة يتضح لنا أن التدرج صفة الزمة للمنهج القرآين يف اإلصالح والتغيري.
سادسا :الصبر

يقتضي اإلصالح والتغيري تصادما يف أحيان كثرية بني مريد اإلصالح املصلح ومن يراد إصالحه وتغيريه ،ومن أهم

القيم اليت ينبغي على املصلح التحلي هبا الصرب ،وقد جاء األمر بذلك يف كثري من اآليات القرآنية ،أذكر منها:
قوله عز وجل( :فَ ِ ِ
ب ْ ِ
ك وال تَ ُكن َكص ِ
اح ِ
وم ).1
احلُوت إِ ْذ نَ َادى َوُه َو َم ْكظُ ٌ
ْ
ْ َ
اص ْرب حلُ ْك ِم َربِّ َ َ
قال الطاهر بن عاشور يف تفسري اآلية ...( :تفريع على ما تقدم من إبطال مزاعم املشركني ومطاعنهم يف القرآن الكرمي
والرسول صلى اهلل عليه وسلم وما تبعه من تكفل اهلل لرسوله صلى اهلل عليه وسلم بعاقبة النصر ،وذلك أن شدته على
نفس النيب صلى اهلل عليه وسلم من شأهنا أن تدخل عليه يأسا من حصول رغبته وجناح سعيه ففرع عليها تثبيته وحثه
على املصابرة واستمراره على اهلدي).2
ِ
ِ
وف وانْهَ َعن الْمن َك ِر و ْ ِ
ِ
ك ِم ْن َع ْزِم
ين أَقِم َّ
ك إِ َّن َذل َ
َصابَ َ
ومن ذلك أيضا قوله تعاىل ( :يَا بُ ََّ
اص ْرب َعلَى َما أ َ
ُ َ
الصال َة َوأْ ُم ْر بالْ َم ْع ُر َ
األ ُُموِر).3

( )1سورة القلم اآلية 88
( )2التحرير والتنوير 118/20
 3سورة لقمان اآلية 17
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المحور الثالث :مجاالت اإلصالح والتغيير في القرآن الكريم.

إن املتتبع ملنهج القرآن الكرمي يف اإلصالح والتغيري جيده غري مقتصر على جانب دون جانب ،بل كان شامال
جلميع جماالت احلياة؛ وهذه اخلاصية إحدى اخلصائص اليت جعلت من القرآن الكرمي كتابا صاحلا لكل زمان ومكان،
لكل حال وأقوام ،....وسأذكر يف هذا البحث أغلب اجملاالت اليت مشلها اإلصالح والتغيري يف القرآن الكرمي.
أوال :المجال العقدي.

إن من أهم جماالت اإلصالح يف القرآن الكرمي اجملال العقدي ،وذلك من خالل حماربة كل مظاهر اجلحود
اجلِ َّن
ت ْ
والشرك ،على اعتبار كون الغاية الربانية من اخللق هي عبادة اهلل تعاىل انطالقا من قوله عز وجلَ ( :وَما َخلَ ْق ُ
وا ِإلنس إِالَّ لِي عب ُد ِ
ون) ، 1ومن مقتضيات حتقيق العبودية هلل تعاىل بل أعالها وأمساها توحيده تعاىل؛ واآليات الدالة على
َ َ َ ُْ
ذلك كثرية من أن حتصى أذكر منها:
ِ
ِ
اب
 قوله تعاىل ":لََق ْد أ َْر َس ْلنَا نُوحاً إِ َىل قَ ْوِم ِه فَ َق َ
َخ ُ
ال يَا قَ ْوم ْاعبُ ُدوا اللَّهَ َما لَ ُك ْم م ْن إِلَه َغْي ُرهُ إِ ِّين أ َ
اف َعلَْي ُك ْم َع َذ َ
يَ ْوم َع ِظيم" (. )2
قال العالمة الطاهر بن عاشور( :وقوله هلم" :اعبدوا اهلل مالكم من إله غريه" إبطال للحالة اليت كانوا عليها ،وهي حتتمل
أن تكون حالة شرك كحالة العرب ،وحتتمل أن تكون حالة وثنية باقتصارهم على عبادة األصنام دون اهلل تعاىل كحالة

الصائبة وقدماء اليونان ،وآيات القرآن صاحلة للحالتني ،واملنقول يف القصص أن قوم نوح كانوا مشركني).3
إن وجه اإلصالح والتغيري يف هذه اآلية وغريها حتويل حالة الشرك إىل حالة التوحيد؛ وعليه فهذا تغيري من األسوإ إىل
األصلح ،وبالتايل فهذا إصالح حلالة عقدية كانت فاسدة إىل حالة عقدية صحيحة مستقيمة.
ال يا قَوِم ْاعب ُدوا اللَّه وارجوا الْي وم ِ
اآلخَر َوال تَ ْعثَ ْوا ِيف األَْر ِ
ض
َخ ُ
 قال تعاىلَ ( :وإِ َىل َم ْديَ َن أ َ
َ َ ْ ُ ََْ
اه ْم ُش َعْيباً فَ َق َ َ ْ ُ
ِِ
ين).4
ُم ْفسد َ
ِ
 قال تعاىل( :وإِ َىل َمثُود أَخاهم ص ِ
َنشأَ ُك ْم ِم ْن األ َْر ِ
ض
احلاً قَ َ
ال يَا قَ ْوم ْاعبُ ُدوا اللَّهَ َما لَ ُك ْم ِم ْن إِلَه َغْي ُرهُ ُه َو أ َ
َ َ ُْ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يب).5
استَ ْع َمَرُك ْم ف َيها فَ ْ
َو ْ
يب ُجم ٌ
استَ ْغف ُروهُ ُْثَّ تُوبُوا إلَْيه إ َّن َرِّيب قَ ِر ٌ
ثانيا :المجال األخالقي

 1سورة الذاريات اآلية 81
 2سورة األعراف اآلية 80
 3التحرير والتنوير .188/8
 4سورة العنكبوت اآلية . 31
 5سورة هود اآلية 11
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انطالق من قول النيب صلى اهلل عليه وسلم (:إمنا بعث ألمتم مكارم األخالق) 1فالنيب صلى اهلل عليه وسلم جاء
إلكمال وإمتام الصرح األخالقي الذي شيده من قبله من األنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصالة وأزكى التسليم؛
فاجلانب األخالقي الرتبوي من أهم مناذج اجملتمع املثايل الذي يقدم اخلري على الشر ،والعفة على الفحش.
ومن األدلة على ذلك ما وقع للوط عليه السالم مع قومه الذي انتشرت فيهم فاحشة اللواط ،فاستبدلوا الذي هو أدىن
بالذي هو خري ،فصبحهم اهلل تعاىل بعذاب.
اح َش َة ما سب َق ُكم ِهبا ِمن أ ِ
ال لَِقوِم ِه إِنَّ ُكم لَتَأْتُو َن الْ َف ِ
ِ
ِ
ال
الر َج َ
ني أَئِنَّ ُك ْم لَتَأْتُو َن ِّ
َحد م ْن الْ َعالَم َ
َ ََ ْ َ ْ َ
 قال تعاىلَ ( :ولُوطاً إ ْذ قَ َ ْ
ْ
السبِيل وتَأْتُو َن ِيف نَ ِادي ُكم الْمن َكر فَما َكا َن جواب قَوِم ِه إِالَّ أَ ْن قَالُوا ائْتِنَا بِع َذ ِ ِ
نت ِم ْن
اب اللَّه إِ ْن ُك َ
َ
ََ َ ْ
َ
ْ ُ
َوتَ ْقطَعُو َن َّ َ َ
َّ ِ ِ
ني ).2
الصادق َ
قال ابن كثري يف تفسري هذه اآلية ( :يقول تعاىل خمربا عن نبيه لوط أنه أنكر على قومه سوء صنيعهم ،وما كانوا يفعلونه
من قبيح األعمال يف إتياهنم الذكور من العاملني ،ومل يسبقهم إىل هذه الفعلة من بين آدم قبلهم ،وكانوا مع هذا يكفرون
باهلل ،ويك ّذبون رسوله وخيالفونه ويقطعون السبيل ،أي :يقفون يف طريق الناس يقتلوهنم ويأخذون أمواهلمَ " ،وتَأْتُو َن ِيف
نَ ِادي ُك ُم الْ ُمْن َكَر" أي :يفعلون ما ال يليق من األقوال واألفعال يف جمالسهم اليت جيتمعون فيها ،ال ينكر بعضهم على بعض
شيء من ذلك).3
وعند اإلمام أمحد من حديث أم هانئ رضي اهلل عنها أهنا (سألت الرسول صلى اهلل عليه وسلم عن قوله تعاىل " :وتأتون
يف ناديكم املنكر" قال كانوا خيذفون أهل الطريق ،ويسخرون منهم ،فذاك املنكر الذي كانوا يأتون).4
انطالقا من هذا فاجلانب األخالقي كان من أهم اجملاالت اليت ركز عليها القرآن الكرمي يف دعوة الناس إىل القيم املثلى من
عفة ،وصرب ،وعفو ،وتسامح ،وغري ذلك.
ومن األدلة الدالة على ذلك أيضا:
 قوله تعاىل( :يا أَيُّها الَّ ِذين آمنُوا ْ ِ
صابُِروا َوَرابِطُوا َواتَّ ُقوا اللَّهَ لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْفلِ ُحو َن).5
اصربُوا َو َ
َ َ
َ َ
ِ
ال ال تَثْ ِريب علَي ُكم الْي وم ي ْغ ِفر اللَّه لَ ُكم وهو أَرحم َّ ِ
ني).6
 قال تعاىل( :قَ َ
الرامح َ
َ َ ْ ْ ََْ َ ُ ُ ْ ََُ ْ َ ُ

 1أخرجه البيهقي يف السنن الكربى كتاب الشهادات باب بيان مكارم األخالق ومعاليها من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه ،رقم
احلديث .21311
 2سورة العنكبوت اآلية 20-28
 3تفسري القرآن العظيم البن كثري 271/1
 4أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده ،مسند أم هانئ بنت أيب طالب رضي اهلل عنها وامسها فاختة ،رقم احلديث . 21801
 5سورة املائدة اآلية 211
 6سورة يوسف اآلية . 02
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ثالثا  :المجال السياسي

على اعتبار مشولية اإلسالم كنموذج للرسالة السماوية لكل زمان ومكان ،حيث مل يقتصر تشريعه على تشريع
الصالة والصوم والزكاة فقط ،بل كان شامال لكل جماالت احلياة ،ومن ذلك اجملال السياسي ،حيث دعا إىل اإلصالح
والتغيري من خالل تركيز املبادئ األساسية هلذا اجملال ومن مجلة هذه التشريعات يف هذا اجملال:
 إقرار مبدأ الشورى:

جاء هذا املبدأ إصالحا وتغيريا لنمط سياسي معني اتسمت به كثري من األنظمة السياسية قدميا وحديثا ،وقد دلت عليه
جمموعة من اآليات القرآنية ،نذكر منها:
ِ
َّ ِ
اه ْم يُْن ِف ُقو َن).1
استَ َجابُوا لَِرِّهبِ ْم َوأَقَ ُاموا َّ
ورى بَْي نَ ُه ْم َوممَّا َرَزقْ نَ ُ
ين ْ
الصال َة َوأ َْم ُرُه ْم ُش َ
 قال تعاىلَ ) :والذ َ
َم ِر)2
 قال تعاىلَ ( :و َشا ِوْرُه ْم ِيف األ ْ

ورى بَْي نَ ُه ْم" أي يتشاورون يف األمور  ...فكانت األنصار قبل قدوم
ففي تفسري اآلية األوىل قال القرطيبَ ( :وأ َْم ُرُه ْم ُش َ
النيب صلى اهلل عليه وسلم إذا أرادو أمرا تشاوروا فيهْ ،ث عملوا عليه فمدحهم اهلل تعاىل به).3
أما اآلية الثانية فقد ذكر الطربي أن اهلل أمر نبيه صلى اهلل عليه وسلم بقوله "فشاورهم يف األمر" مبشاورة أصحابه يف
مكايد احلرب وعند لقاء العدو ،تطيب ب ذلك منه أنفسهم وتألفا على دينهم ولريوا أنه يسمع منهم ويستعني هبم  ،و إن
عنه4.

كان اهلل عز وجل قد أغناه بتدبري له أموره وسياسته إياه وتقوميه أسبابه
ففي هذه اآليات داللة على مدح املستشريين ،وأمر بالتشاور كنظام سياسي ،وهذا مبدأ أصيل إلقرار املوجود وإصالح
املفسود الفاسد ،القائم على االستبداد بالرأي واإلقصاء.
 الدعوة إلى العدل

ملا كان العدل أساس احلكم ،فقد دعا إليه القرآن الكرمي إصالحا وتوجيها وإرشادا لكل حاكم توىل أمر رعيته ،ولكل
ني الن ِ
َّاس أَ ْن َْحت ُك ُموا
قاض توىل أمر احلسم يف نزاع خصمني ،ولكل راع توىل مسؤولية معينة .قال تعاىلَ ( :وإِ َذا َح َك ْمتُ ْم بَ ْ َ
بِالْع ْد ِل إِ َّن اللَّه نِعِ َّما يعِظُ ُكم بِِه إِ َّن اللَّه َكا َن َِمسيعاً ب ِ
صرياً ).5
َ
َ
َ
َ
َ ْ

جاء يف التحرير والتنوير ( :فأطلق لفظ العدل الذي هو التسوية ،على تسوية نافعة حيصل هبا الصالح
 طاعة والة األمور:

 1سورة الشورى اآلية 38
 2سورة آل عمران اآلية 180
 3اجلامع ألحكام القرآن القرطيب 38/11
 4تفسري الطربي املسمى جامع البيان بتأويل القرآن .383/7
 5سورة النساء اآلية 88
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والنفع)6.

َّ ِ
َطيعوا اللَّه وأ ِ
ِ
ول َوأ ُْوِيل األ َْم ِر ِمْن ُك ْم) 1إذا حكم حاكم بعدل وكان خليفة اهلل
الر ُس َ
َطيعُوا َّ
ين َآمنُوا أ ُ َ َ
قال تعاىل( :يَا أَيُّ َها الذ َ
يف تطبيق ما أمر اهلل به فإن اخلروج عنه مفسدة ليس بعدها مفسدة ،ملا يرتتب عليها من املفاسد ،وقد أمر اهلل تعاىل
بذلك حىت تتحقق الوحدة واللحمة.
رابعا  :المجال االجتماعي.

إن العالقات االجتماعية متنوعة ومتشعبة حتكمها عادة األهواء والنزوات ،مما يؤدي إىل النزاعات اليت توجه املؤمنني إىل
ضرورة اإلصالح والتغيري يف هذا اجملال ومن ذلك:
 اإلصالح بين الزوجين:
ِ
ِ
صالحاً يُ َوفِّ ْق اللَّهُ بَْي نَ ُه َما إِ َّن
قال تعاىلَ ( :وإِ ْن ِخ ْفتُ ْم ِش َق َ
اق بَْينِ ِه َما فَابْ َعثُوا َح َكماً ِم ْن أ َْهل ِه َو َح َكماً ِم ْن أ َْهل َها إِ ْن يُِر َ
يدا إِ ْ
اللَّهَ َكا َن َعلِيماً َخبِرياً) ،2فهذا توجيه صريح باإلصالح وتبديل حال اخلصومة إىل حال الوفاق بني الزوجني؛ ألن بصالح
األسرة يصلح اجملتمع.

 اإلصالح بين الفئتين المتنازعتين
ان ِمن الْمؤِمنِني اقْ تت لُوا فَأ ِ
ُخَرى فَ َقاتِلُوا الَِّيت تَْبغِي َح َّىت
ت إِ ْح َد ُ
قال تعاىل َ ( :وإِ ْن طَائَِفتَ ِ ْ ُ ْ َ ََ
َصل ُحوا بَْي نَ ُه َما فَِإ ْن بَغَ ْ
امهَا َعلَى األ ْ
ْ
ب الْم ْق ِس ِطني إَِّمنَا الْمؤِمنو َن إِخوةٌ فَأ ِ
تَِفيء إِ َىل أَم ِر اللَّ ِه فَِإ ْن فَاءت فَأ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ني
َصل ُحوا بَ ْ َ
َ
ُْ ُ َْ ْ
َْ ْ
َ ْ
َصل ُحوا بَْي نَ ُه َما بالْ َع ْدل َوأَقْسطُوا إ َّن اللَّ َه ُحي ُّ ُ
َخ َويْ ُك ْم َواتَّ ُقوا اللَّ َه لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْر َمحُو َن) .3جاء يف التحرير والتنوير ":أشارت مجلة إمنا املؤمنون إخوة إىل وجوب اإلصالح بني
أَ
الطائفتني املتباغيتني ببيان أن اإلميان قد عقد بني أهله من النسب املوحى ما الينقص عن نسب األخوة اجلسدية)4
جتسد هذه اآليات إلزام املؤمنني بإصالح ذات البني ،سواء تعلق األمر باألفراد كما يف قوله تعاىل" :فأصلحوا بني
أخويكم" ،أو تعلق األمر باجلماعات كما يف قوله تعاىل":فأصلحوا بينهما" ،وهذا منهج أصيل لتغيري احلالة االجتماعية
من الكره إىل احلب ،ومن احملاسبة واالنتصار للذات إىل املساحمة والتجاوز.
خامسا:المجال اإلقتصادي.
من صور اإلصالح والتغيري يف اجملال االقتصادي الواردة يف القرآن الكرمي نذكر على سبيل التمثيل ال احلصر:
 إباحة البيع وتحريم الربا:

قال تعاىل ( :الذين يأكلون الربا ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من املس ،ذلك بأهنم قالوا إمنا البيع مثل
الربا ،وأحل اهلل البيع وحرم الربا).5
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 2سورة النساء اآلية 38
 3سورة احلجرات اآلية 11-0
 4التحرير والتنوير .288/21
 5سورة البقرة من اآلية .278
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نظرا للمفاسد اليت يؤدي إليها التعامل بالربا ،فقد جاء النص القرآين صرحيا يف حترمي الربا :وسياق اآلية يدل على توجيه
وقع من أجل تغيري حال أسوأ وهو التعامل بالربا إىل حال أفضل وهو كسب املال بطرق مشروعة كالبيع؛ ألن معرض
التشبيه بني البيع والربا داللة على ضالل يف التصور والسلوك ،وهذا ما جاء القرآن إلصالحه.
 تحريم التطفيف في الكيل والوزن في المعامالت التجارية.

قال تعاىل( :ويل للمطففني الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم خيسرون).1
جاء يف تفسري كلمة التطفيف( :هو النقص عن املقدار يف املوزون أو املكيل).2
وهذا إصالح وضع وتغيريه عن طريق تشريع حكم وتوعد خمالفيه بأشد العقوبة ،فهو إصالح وتغيري من حالة فساد كانت
يف ا ملدينة إىل حال أحسن تضمن لكل ذي حق حقه يف املعامالت التجارية .وقد ساق الطربي بسنده إىل عبد اهلل بن
عباس رضي اهلل عنهما أنه قال( :ملا قدم النيب صلى اهلل عليه وسلم املدنية كانوا من أخبث الناس كيال فأنزل اهلل ":ويل
للمطففني" فأحسنوا الكيل).3

 1سورة املطففني اآلية "3-1
 2التحرير والتنوير .180/31
 3جامع البيان يف تأويل القرآن للطربي .277/28
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أهم النتائج والتوصيات
 .1أهم النتائج
 املنهج القرآين يف اإلصالح والتغيري أرقى وأمشل منهج إصالحي؛ فهو أرقى من حيث املنهج الذي سلكه
لإلصالح والتغيري ،وأمشل من حيث اجملاالت املستهدفة باإلصالح والتغيري.
 زماننا اليوم أدعى إىل إعمال املنهج القرآين يف اإلصالح والتغيري من أي زمن مضى ،ذلك أن تراكمات السنني
جعلت االحنرافات التصورية والسلوكية تكثر وتتعاظم ،ويف الرجوع إىل القرآن الكرمي ومنهجه يف اإلصالح
والتغيري السبيل األجنع والطريقة األمثل لذلك.
 واقع املسلمني اليوم يف عمومه بعيد كل البعد عن مراعاة املنهج القرآين يف اإلصالح والتغيري سواء ،من حيث
األسس أو اجملاالت.
 البعد عن املنهج القرآين يف اإلصالح والتغيري يتخذ منهجني اثنني ال ثالث هلما يف واقع املسلمني اليوم ،وهذان
املنهجان مها السبب يف تدين تعامل كثري من املسلمني مع حميطهم الداخلي واخلارجي:
 المنهج األول :اإلفراط والتشدد؛ وذلك راجع إىل احلرفية والظاهرية اليت يريد بعض املسلمني
التشبت هبا ادعاء منهم مبوافقتها للتدين الصحيح ،وتوجههم هذا مبين على خلل يف التصور

والفهم.
 المنهج الثاني :التفريط واإلمهال؛ وذلك راجع إىل اجلهل أو األنانية يف التعامل مع هذا الواقع،
حيث يتصف أصحابه بعدم معرفتهم بإشارات القرآن الكرمي ومنهجه ،وإما ألنانية والمباالة يف

التعامل مع ما تعيشه األمة والعامل من احنراف عن اجلادة ،معطلني اخلريية اليت مدح اهلل تعاىل هبا أمة
سيد األنبياء واملرسلني صلى اهلل عليه وعلى مجيعهم أمجعني.
.2أهم التوصيات.
 العمل على نشر الوعي بني صفوف األمة أفرادا ومجاعات ،شبانا وكهوال ،رجاال ونساء ،صغارا وكبارا ،بأمهية
اإلصالح والتغيري ،وأهم األسس واجملاالت اليت ينبغي العمل هبا وعليها.
 ختصيص مراكز حبثية ،وفتح تكوينات علمية ،وتنظيم ندوات ومؤمترات تعىن بتجلية دور القرآن الكرمي يف
اإلصالح والتغيري.
 االنفتاح على غري املسلمني يف إطار تعريفهم بالقرآن الكرمي ومنهجه يف اإلصالح والتغيري ،وحماولة بناء هذا
التوضيح على أسس علمية وموضوعية ،جتعلهم يفهمون جوهر اإلسالم وحقيقته.
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الئحة المصادر والمراجع


إصالح الوجوه والنظائر يف القرآن الكرمي أو قاموس القرآن للحسني حممد الدامغاين حتقيق عبد العزيز سيد
األهل ،دار العلم للماليني ط الرابعة 1083م.



حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد املسمى بالتحرير والتنوير حملمد الطاهر بن
حممد بن عاشور التونسي ،الدار التونسية للنشر ،تونس 1083م .



أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن حملمد األمني بن حممد بن املختار اجلكين الشنقيطي دار الفكر للطباعة
والنشر والتوزيع ببريوت لبنان1818 ،ه1008 /م.



مفاتيح الغيب من القرآن الكرمي أليب عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسني الرازي الشافعي املعروف بالفخر الرازي
دار إحياء الرتاث العريب.



التغيري احلضاري وتنمية اجملتمع حملي الدين صابر مركز تنمية اجملتمع 1012م .



التوقيف على مهمات التعاريف حملمد عبد الرؤوف املناوي حتقيق حممد رضوان الداية دار الفكر املعاصر بريوت
دمشق الطبعة األوىل .1811



جامع البيان بتأويل القرآن حملمد بن جرير أيب جعفر الطربي حتقيق أمحد حممد شاكر مؤسسة الرسالة الطبعة
األوىل 1821ه 2111/م



اجلامع ألحكام القرآن أليب عبد اهلل القرطيب حتقيق أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش دار الكتب املصرية القاهرة،
الطبعة الثانية 1388ه1018 /م .



السنن الكربى أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي من حديث أيب موسى األشعري ،حتقيق حممد عبد القادر
عطا مكتبة دار الباز مكة املكرمة سنة 1818ه  1008-م .



القاموس احمليط حملمد بن يعقوب الفريوزآبادي الشريازي اهليئة املصرية العامة للكتاب 1811ه1081 /م.
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الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل للزخمشري اخلوارزمي حتقيق عبذ الرزاق املهدي دار
إحياء الرتاث العريب بريوت .



الكليات أليب البقاء الكفوي ،حتقيق عدنان درويش وحممد املصري مؤسسة الرسالة بريوت ط 1810ه -
 1008م.



لسان العرب حممد بن مكرم بن منظور اإلفريقي دار صادر بريوت الطبعة األوىل .



احملكم واحمليط األعظم أليب احلسن بن إمساعيل بن سيده املرسي حتقيق عبد احلميد هنداوي دار الكتب العلمية
بريوت 2111م



خمتار الصحاح حملمد بن أيب بكر عبد القادر الرازي حتقيق حممود خاطر لبنان ناشرون بريوت طبعة
1008/1818م



مسند اإلمام أمحد بن حنبل حتقيق شعيب األرنؤوط مؤسسة الرسالة ط1821( 2ه 1000 -م ).



املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي تأليف أمحد بن حممد بن علي املقري للفيومي .املكتبة العلمية
بريوت الطبعة بدون تاريخ.



مقاييس اللغة البن فارس حتقيق عبد السالم حممد هارون دار الفكر 1070/1300



منهج القرآن الكرمي يف التغيري الفردي لتهاين عفيف يوسف جابر املعهد العاملي للفكر اإلسالمي الطبعة األوىل
1831ه 2118/م



املوسوعة الفقهية الكويتية وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت ،صادرة عن مطابع دار الصفوة مبصر،
الطبعة األوىل .



واقع إدارة التغيري لدى وزارات السلطة الفلسطينية رسالة ماجستري من إعداد الطالب محاد حممود الرقب إشراف
الدكتور ماجد حممد الفرا اجلامعة اإلسالمية بغزة 1820ه 2118/م
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