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االستشراف في القرآن والسنة )1(
إن الديــن يف أصلــه وجوهــره دعــوة لإلميــان باالســتعداد للقــاء اهلل، خالــق كل شــيء، وهــذا اللقــاء 
مســتقبلي يف عــامل اآلخــرة. ولــذا فــإن غــاب لفــظ املســتقبل يف القــرآن الكــرمي فــا يعــي ذلــك عــدم ورود ألفــاظ 

دالــة علــى ضــرورة التفكــر فيــه واالهتمــام بــه مــن أجــل الوعــي باللقــاء مــع اهلل.

إن القــرآن الكــرمي كلــه دعــوة للتدبــر يف املــآالت الدنيويــة واألخرويــة، ذلــك أن اخلطــاب اإلهلــي حيــث 
النــاس عامــة علــى التعقــل وجتنــب ســلوكيات العبــث ويوجــه املؤمنــن إىل طلــب احلكمــة واملعرفــة والعلــم النافــع. 
وخــر العلــم مــا كانــت معــه اخلشــية مــن اهلل وتبصــر عواقــب األمــور. لــذا فــإن القــرآن الكــرمي ميــدان االعتبــار 
بامتيــاز، اعتبــار بأحــوال األمــم واحلضــارات الــي تاشــت واهنــارت لعــدم إمياهنــا برســاالت األنبيــاء وعــدم 

اإليقــان بنبــل مهمتهــم واســتهدافهم اخلــر للنــاس عامــة.

واالعتبــار واالســتبصار واالستشــراف والتوقــع واالرتقــاب واالحتيــاط واالســتعداد وإعــداد العــدة والتدبــر 
والتفكــر كلهــا أبــواب ومداخــل الفكــر املســتقبلي النافــع يف الدنيــا واآلخــرة؛ إذا كانــت النيــة صادقــة وخالصــة 
لوجــه اهلل. واأللفــاظ الدالــة يف القــرآن علــى ضــرورة االهتمــام باملــآالت اجلماعيــة والفرديــة، متعــددة ومتفــردة. 

كمــا ميكــن اســتنباط أمهيــة االستشــراف والدعــوة إليــه يف القــرآن مــن خــال آيــات كثــرة.  

لقد وجه القرآن الكرمي الناس إىل التفكر يف املآل األخروي باألساس، حيث قال تعاىل1: ﴿إن هذا 
القــرآن يهــدي للتــي هــي أقــوم ويبشــر المؤمنيــن الذيــن يعملــون الصالحــات أن لهــم أجــرا كبيــرا﴾. 
فاجلــزاء األخــروي الــذي هــو مســتقبل فــردي باألســاس مرتبــط خبطــة عمليــة، قوامهــا العمــل الصــاحل املســتمر 
واملؤســس طبعــا علــى االعتقــاد بوحدانيــة اهلل ورســالة نبيــه. كمــا أكــد القــرآن حتميــة اهلدايــة املقرتنــة باإلتبــاع 
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﴿قــد جاءكــم مــن اهلل نــور وكتــاب مبيــن، يهــدي بــه اهلل مــن اتبــع رضوانــه ســبل الســالم ويخرجهــم مــن 
الظلمــات إلــى النــور بإذنــه وســيهديهم إلــى صــراط مســتقيم﴾2. 

والقــرآن الكــرمي هــو دليــل وبيــان لــكل شــيء إذ قــال اهلل تعــاىل: ﴿ونزلنــا عليــك الكتــاب تبيــان لــكل 
شــيء وهــدى ورحمــة وبشــرى للمســلمين﴾3. والبشــرى هــي مــآل دنيــوي وأخــروي معــا.

إن املســتقبل األخــروي والدعــوة إىل التفكــر فيــه واالعتقــاد بــه، حاضــر بشــكل كبــر يف اخلطــاب 
القــرآين كمــا هــو معلــوم؛ ومــن ذلــك قولــه تعــاىل: ﴿ومــا قــدروا اهلل حــق قــدره واألرض جميعــا قبضتــه يــوم 
ــى عمــا يشــركون، ونفــخ فــي الصــور فصعــق مــن  ــه ســبحانه وتعال ــات بيمين القيامــة والســماوات مطوي
فــي الســموات ومــن فــي األرض إال مــن شــاء اهلل ثــم نفــخ فيــه أخــرى فــإذا هــم قيــام ينظــرون﴾4. وقــد 
قــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم: »يقبــض اهلل األرض ويطــوي الســماء بيمينــه مث يقــول أنــا امللــك، أيــن 
ملــوك األرض«5. فهــذا الوضــع األخــروي، بصورتــه البليغــة يف القــرآن، جيعــل كل صاحــب ســلطة، يتحقــق 
بــأن حكمــه زائــل وأن امللــك احلقيقــي هــو للحــق ســبحانه؛ فاالعتبــار هبــذه الصــورة املســتقبلية يــؤدي حتمــا 

للتواضــع واخلشــية.

إن القــرآن الكــرمي يتضمــن صــورا للمســتقبل يف غايــة الوضــوح وكل متدبــر البــد أن ميتــأ قلبــه إجــاال 
وتعظيمــا للقــدرة اإلهليــة وهيبــة مــن الغيــب القــادم. وهكــذا كمــا هــو معلــوم فــإن صــور املســتقبل األخــروي 
يف القــرآن تشــمل هنايــة العــامل كمــا هــو مبــن يف آيــة طــي الســماوات واألرض، كمــا يصــور القــرآن احليــاة 
املســتقبلية يف الــرزخ ألصحــاب اجلنــة وأصحــاب النــار؛ ﴿ومــن وراءهــم بــرزخ إلــى يــوم يبعثــون﴾6. ولقــد 
قــال اهلل تعــاىل يف حــق آل فرعــون ﴿وحــاق بــآل فرعــون ســوء العــذاب، النــار يعرضــون عليهــا غــدوا 

وعشــيا ويــوم تقــوم الســاعة أدخلــوا آل فرعــون أشــد العــذاب﴾7.

وهنــاك آيــات كثــرة يف وصــف املســتقبل األخــروي املتضمــن للنعيــم مــن جنــة وتــواب وفــرح بلقــاء اهلل، 
وكل ذلــك إمنــا لاعتبــار فقــد قــال تعــاىل : ﴿كل نفــس ذائقــة المــوت وإنمــا توفــون أجوركــم يــوم القيامــة 

فمــن زحــزح عــن النــار وأدخــل الجنــة فقــد فــاز ومــا الحيــاة الدنيــا إال متــاع الغــرور﴾8.
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ويتضمــن القــرآن الكــرمي كذلــك صــورا استشــرافية للمــآالت الدنيويــة والــي هــي بالطبــع مطايــا املســتقبل 
األخــروي وأســباب مؤديــة إليــه. ومــن ذلــك قولــه تعــاىل: ﴿فمــن يعمــل مثقــال ذرة خيــرا يــره ومــن يعمــل 
مثقــال ذرة شــرا يــره﴾9. وهــو قــول ربــاين إهلــي جامــع لــكل شــيء، فالعمــل مهمــا بلــغ حجمــه وإن كان 
منتهيــا يف الصغــر، ســيكون لــه مقابــل مــن اخلــر أو الشــر. وهنــا إشــارة واضحــة إىل ضــرورة تقديــر مــآالت 
الفعــل، وبالتــايل ترقــب تداعيــات ذلــك علــى املســتقبل القريــب والبعيــد، الدنيــوي واألخــروي، ولذلــك قــال 

رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم: »ال حتقــرن مــن املعــروف شــيئا ولــو أن تلقــى أخــاك بوجــه طلــق«10. 

إن املتدبــر لآليــات القرآنيــة الشــك أنــه ســرى بــأن اخلطــاب القــرآين يــويل اعتبــارا خاصــا للتدبــر يف 
املســتقبل بــكل أنــواع وصنوفــه ومراتبــه، ولذلــك حــث احلــق ســبحانه عبــاده علــى العمــل املتواصــل واالهتمــام 
مبســتقبلهم مبــا يليــق هبــم ومبســتقبل األمــة اإلســامية والبشــرية. ذلــك أن تبليــغ الرســالة ومعاملــة اخللــق مبــا 
يليــق مــن تكــرمي لإلنســان هــو دعــوة لكافــة النــاس إىل اهلدايــة وســبيل النجــاة. فاألفعــال مبآالهتــا؛ وبالتــايل فــإن 
املســتقبل يف القــرآن11، أمــر مركــزي وعليــه يــدور كل شــيء، ألن املســتقبل هــو الغيــب القــادم والــذي ال ريــب 
فيــه، والــذي هــو انكشــاف للحقيقــة الكــرى وهــي مواجهــة اجلــزاء اإلهلــي والتعــرف علــى املصــر األبــدي. 

ولقــد اشــتمل القــرآن علــى آيــات كثــرة حــول مســتقبل األفــراد واجلماعــات والســنن الكونيــة ومــن ذلــك 
قولــه تعــاىل : ﴿فهــل ينظــرون إال ســنة األوليــن فلــن تجــد لســنة اهلل تبديــال ولــن تجــد لســنة اهلل تحويــال، 

أو لــم يســيروا فــي األرض فينظــرون كيــف كان عاقبــة الذيــن مــن قبلهــم وكانــوا أشــد منهــم قــوة﴾12.

إن التبــدل والتغــر والتحــول يف أحــوال األفــراد واألمــم ســنة كونيــة، والتدبــر يف ذلــك، حيتــم العمــل 
علــى التفكــر يف مســتقبل أفضــل. ولذلــك عنيــت الدراســات املســتقبلية بفهــم التحــوالت الطارئــة واستشــراف 
تداعياهتــا اآلنيــة واملســتقبلية والبحــث عــن ســبيل لتفــادي املخاطــر املســتقبلية. وقــد نبــه القــرآن الكــرمي إىل 
ذلــك يف قصــة يوســف عليــه الســام والرؤيــة الــي رآهــا والــي كانــت مبثابــة حتذيــر إهلــي مــن  قــدر إهلــي يتعــن 
مواجهتــه بتخطيــط مســتقبلي، يسرتشــد باحلكمــة النبويــة والتدبــر املوحــى إىل ســيدنا يوســف عليــه الســام، 

فكانــت خطتــه املســتقبلية اتقــاءا ملواجهــة كارثــة فاحيــة مــن شــأهنا تقويــض األمــن الغذائــي آنــذاك.
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