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وأتقكككدمصكككال  ايت،الكككذيسككددأمكككرييفإاكككا هكككذاالعمككلاملتوا كككع-عكككزوجكككل-شكككر أ

،الكككذيقكككدملنكككاككككلدعككك حممكككدبكككنخليفكككةالتميمكككي/الكككدكتوراجلامعكككةاألسكككتاذالشككككرملعكككا مكككدير
وتشجيع،فجزاه كلخري.

فا لعلىمابذلوهمعكيككمكالمسكرييتكماأتقدمصال  ايتالشكروالتقديرألساتذيتاأل
الرفيكع،مشكر الرسكالةعلكىخلقكهجمديعبدالعظي إبكراهي / ابلذكرسعادةالدكتورالعلمية،وأخ

وفضيلةعميدكليكةالعلكوماكسكةمية،و يكعأعضكا هيتكةالتكدريمالككرام،والكذيملسك مكنه ،معي
.وكلمنساندينودعميناألعزا كخويتريوالأنسىأنأقدمخال شككلتعاونوتوجيه،

 الباحث
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 ملخص البحث

،والتقدماحلضاريمنأه العلوماليتختدمالواقعاكنسايناستشرا املستقبلوالتخطيطلهيعترب
وهومااكسةمية،وهوماميثلمشكلةالبحث،وهوماتفتقدهأمتنا،يفالعصراحلا رللدول

،وأثرهيفالسياسةالشرعية،والذييعاجلمنخةلهأسبابالتوقعفقهدراسةسعيناإليهمنخةل
علىاملستوىالسياسيالذيأوجد اكسةمية األمة اليتتعيشه الضعفوالرتاجع وحالة التأخر

اك يف عفدولنا ممثًة سياسيًّا الدولالكربىالقويةواقًعا علىمواجهة مقدرهتا وعدم سةمية
املتقدمةيفخمتلفاجملاالت،ومنهااجملالالعسكريواالقتصاديالذييعتربعمادوقوةأيدولة

رودورفقهيسعىإىلبيانأثكماتقومعليه،وتستمدمنهاوجودهاالسياسييفاجملتمعالدو ،
سياسيًّايفغايةالضعفوالتأخر؛وذلكعيفميدانالسياسةالشالتوق رعية،الذييعكمواقًعا

لعدمو عواختاذرؤىمستقبليةوخططاسرتاتيجيةتعاجلهذاالضعفوالتأخر،مبايساعدعلى
يقدمه النوعفه وعةجمواطنالقصورودراسةأسبابه،وو عاحللولالناجعةله،وهوما هذا

 الفقه التوقع-من السياسي،إباتح-فقه امليدان يف املستجداتالواقعة لكل الحتوا  الفرصة ة
يف مآالهتا ومراعاة الشرعية، الناحية من هلا املناسبة األحكام وو ع فيها، واستشرا املستقبل

االستقرائ املنهج اختذان وقد اكسةمية، الشريعة مقاصد حيقق مبا واآلاثراملستقبل للنصوص ي
بتحل إىلوالوقائعوالقيام أوصلنا ما وهو يطرح فاقًاكثرية؛نتائجيلها، التوقع فقه أن منأمهها

جتربة من أثب  املستقبلي التخطيط وأن العصرية، واألقضية املستجدات استيعاب يف جديدة
يتحققمنخةل ما وهو الدول، لتقدم احللول أجنع أنه وأنحالةالدولاملتقدمة التوقع، فقه

أل بلالضعفوالرتاجع به، حقيقة أتخذ ومل اكسةم تدعي اليت ألنظمتنا يعود اكسةمية متنا
السياسة عن الدين بفصل فيها قام  سياسات اختذت إىل، حباجة أننا واقعنا أثب  كذلك

 األمة، هذه أمانة حلمل مؤهلة يطرح فاقًكذلكوشخصياتقيادية التوقع فقه يفأن جديدة ا
العصرية،وأنالتخطيطاملستقبليأثب منجتربةالدولاملتقدمةستجداتواألقضيةاستيعابامل

أنهأجنعاحللوللتقدمالدول،وهومايتحققمنخةلفقهالتوقع،وأنحالةالضعفوالرتاجع
بف اختذتسياساتقام فيها اليت اكسةمية ألنظمتنا يعود اكسةمية عنألمتنا الدين صل

ولقداأنناحباجةإىلشخصياتقياديةمؤهلةحلملأمانةهذهاألمة،كذلكأثب واقعن،السياسة
هلاأنيكونهلاخططاسرتاتيجيةلعشراتالسننيالقادمة، أثبت التجربةأنالدولةالقويةالبدَّ



 ك

ررانمنأي غوطيفقراراتنا،نستطيعمنخةهلااالستعدادالعسكري،والقوةاالقتصاديةاليتحت
دهيفاترخيناوتراثنايفجمالالسياسةالشرعيةمنخةلماوردلنامنسريةالنيبصلىوهوماجن

الكرامومنجا بعده ؛مما أولقائدسياسييفاكسةم،ومنبعدهصحابته  عليهوسل ؛
.يوفرلناالقدرةللعبورإىلمستقبليصبوإليهاجلميع
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ABSTRACT 
  

The vision and planning of the future is one of the most important sciences that serve the 

human reality and the civilized progress of the countries of the present age, which is lacking 

in our Islamic nation, which is the problem of research. This is what we sought through 

studying the jurisprudence of expectation and its impact on the legitimate policy. During 

which the causes of the delay and weakness and regression experienced by the Islamic nation 

at the political level, which created a political reality represented by the weakness of our 

Islamic countries and the inability to confront the powerful and developed countries in 

various fields, including the military and economic field, which is the foundation and the 

strength of any state based on and derives Including its political presence in the international 

community. It also seeks to explain the impact and role of jurisprudence in the field of 

legitimate politics, which reflects a very weak and delayed political reality, in order not to 

develop and take forward visions and strategic plans that address this weakness and delay. 

And the development of effective solutions, which provides this type of jurisprudence - the 

expectation - to allow the opportunity to contain all the developments in the political arena 

and the prospect of the future and the development of appropriate provisions in terms of 

legitimacy, and take into account the future in the interests of the purposes of Islamic law, 

The most important of these is that the jurisprudence of the expectation presents new horizons 

in understanding the latest developments and modern districts. Future planning has proven 

from the experience of the developed countries that it is the most effective solution for the 

progress of countries, which is achieved through the jurisprudence of expectation, And that 

the state of weakness and retreat of our Islamic nation is due to our systems that claim Islam 

and did not take the truth, but policies were taken by the separation of religion from politics, 

as well as our reality that we need leadership figures qualified to carry the secretariat of this 

nation, and that the jurisprudence predicts new prospects in the absorption of For modern 

developments and modern districts, that future planning has proved the experience of 

developed countries that the most effective solutions to the progress of countries, which is 

achieved through the jurisprudence of expectation, the state of weakness and regression of our 

Islamic nation is due to our Islamic systems that have taken policies separated religion from 

politics, also proved our reality that we need to The experience has shown that a strong state 

must have strategic plans for the coming decades, through which we can prepare the military 

and the economic power that frees us from any pressures in our decisions, which we find in 

our history and heritage in He toured the legitimate politics through the biography of the 

Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him), the first political leader in Islam, and 

after him his beloved companions and those who came after them, thus providing us with the 

ability to cross into a future that everyone aspires to.   
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املقدمة
اكسالذيهداان،احلمد ربالعاملني ومنَّلنعمة ببيانطريقاحلقمنالضةل،ةم علينا

.وعلى لهوصحبهأ عني، والصةةوالسةمعلىخامتاألنبيا وسيداملرسلني،حممدبنعبد
ف بعُد؛ األم مرتبطابلتخطيطواستشرا املستقبل،حيثأثب أمَّا املتقدميفإنتقدم العامل

تقدمة؛كان نتاجختطيطهضةاحلديثةاليتحققتهاالكثريمنالدولاملعصراناحلا رمنخةلالن
وقرا ةمعطياتالواقع،واستشرا املستقبل،وهوماجعلتلكالدولاملتقدمةحتتلمركزالصدارة،

العا يفالقدمييفوق سادتفيه اكسةمية كانألمتنا ما يفمشارقوهو وانتشرتحضارهتا مل،
وهومااستفادتمنهتلكالدولاملتقدمةيفعصرانابعلومهايفاجملاالتاملختلفة.األرضومغارهب

أساًسااحلا ر واختذته خطوات، يفأخذ وملحة كبرية وحاجة  رورة أوجد مما احلديثة، لنهضتها
التقليد،جتهادجادةمنأبنا هذهاألمةيفطرقأبوابالتجديدواال الستعادة؛واخلروجمندائرة

ةاليتتراجع ،وأصبحنايفمصا املتأخرينعنركبالتقدموالسيادة،وهومانطرحهتلكالصدار
يفحبثناهذامنخةلفقهالتوقعيفجمالالسياسةالشرعية،الذيميكنمنخةلهقرا ةمعطيات

أمت تعيشه الذي املتأخر السياسي واستشرا مكامالواقع التخطيط وإعادة اكسةمية، القوةنا ن
متنااكسةميةنستطيعمنخةلهاسرتجاعمكانةأ،تالسننيوالتقدميفالتخطيطاملستقبليلعشرا

وهومادفعالباحثلبحثهيففقهالتوقعابعتبارهعل منأه علومالفقهيفكماكان منقبل.
جمالالسياسةالشرعية.

 البحث: مشكلة
لل التخطيط  عف يف البحث مشكلة السياساتكمن على القائمني قبل من تمستقبل

اكسةمية أمتنا مستوى على السري قافلة أتخر نتاجها من كان واليت أن؛املعاصرة، من ابلرغ 
قوةاألمةاكسةميةيفاملا ي،وهوماسنو حهمنخةلخطيطللمستقبلواستشرافهكانسرالت

حبثنايففقهالتوقعيفجمالالسياسةالشرعية.
 ئلة البحث:سأ

هتد هذهالدراسةلإلجابةعناألستلةالتالية:
 مااملرادبفقهالتوقع؟ -1
 مااملمارساتالعمليةلفقهالتوقعيفالسياسةالشرعية؟ -2



2

 مامشروعيةفقهاالتوقع؟ -3
 ما وابطفقهالتوقعيفاجملالالسياسي؟ -4
 ماأبرزتطبيقاتفقهالتوقعيفميدانالسياسةالشرعية؟ -5

 ث:البح أهداف
 بيانحقيقةفقهالتوقع. -1
 سرداملمارساتالعمليةلفقهالتوقعيفالتاريخاكسةمي. -2
 بيانمشروعيةفقهالتوقع. -3
 التوقعيفاجملالالسياسي.بطفقهبيان وا -4
بيانتطبيقفقهالتوقععلىاحلياةالسياسيةاملعاصرة. -5
 أمهية البحث:

 :منخةلالنقاطالتاليةبحثأمهيةالظهرت
 تسليطالضو علىأمهيةفقهالتوقعوخاصةيفهذاالعصر. -1
 اخلروجبرؤيةوا حةلفقهالتوقعيفالسياسةالشرعية. -2
 التأصيللفقهالتوقع.حماولة -3
 بيانالضوابطالشرعيةلفقهالتوقع. -4
 بيانخطواتالسرييففقهالتوقع. -5
 بيانالتطبيقاتالعمليةلفقهالتوقعيفالسياسةالشرعية. -6

 :الدراسات السابقة
حقيقكةملأقكفوحسكباطكةعالباحكث-حسكبعلمكي-اليوجددراسكاتسكابقةهلكذاالعنكوان

يفحبثيابلكتباليتدارتحكولفقكهالتوقكعيفجمكالوقداستعن سابقةهلذاالعنوان،علىدراسات
ذهكبفيكهإىلتوليكدككتكاباكمكاماجلكويين:غيكاماألمك يفالتيكامالظلك ،والكذيالسياسةالشرعية؛

ع،ومراعكاةأنفيهاستفادةللمسائلالفقهيةاملتعلقةبفقهالتوقالصوراليتميكنأنتقع،وهومارأي 
املستقبلفيها،حىتميكنالوصولإىلحك راشدلكلمستجد.

قائكدوأماهذاالبحكثفتنكاولالضكوابطاملتعلقكةابلقائكدالسياسكيودورهيفقيكادةاألمكة،وشكروطال
لواقكعالسياسكي؛السياسي،وارتباطفقهالتوقعيفجمالالسياسةالشرعيةمنخكةلتطبيقاتكهاملتعلقكةاب

ةالتسليحيفالسل واحلرب،ومسألةاكعداداالقتصاديللدولةاكسةميةملواجهةأي غوطكمسأل
تفرضعليهاوتتحك يفسياساهتا.
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  سياق هذا الفقه، ومنها: إضافة إىل بعض الدراسات اليت جاءت يف
دراسككةأتصككيليةملفهومككهومشككروعيتهومنهاجككهومعاملككه،لككنج الككدينقككادرزنكككي،فقــه التوقــع: -

وتناولفيهمايتعلقمبشروعيتهومعاملهيفإطارالفقهنياخلاصوالعام.
 كوابطفقكهأمايفدراستنافتناولالباحثجمالفقهالتوقعيفميدانالسياسةالشرعيةمنخكةل

اسككككككي،وتطبيقككككككاتفقككككككهالتوقككككككعيفجمككككككالالسياسككككككةالشككككككرعيةكاكعككككككدادالتوقككككككعاملتعلقككككككةابلقائككككككدالسي
االقتصادي،والتسليحوإعدادالقوةيفالسل واحلرب.

تطبيقية :فقه التوقع - أتصيلية اجمليدصاحلالزهراين،دراسة لعبد الباحثمنهذه، واستفاد
الفقهوتالدراسةيفاالطةععلى التأصيليةهلذا طبيقاته،واالستفادةمنذلكيفالقواعدالضابطة
جمالالسياسةالشرعية.

أذكرمنها:اليتدارتحولهذاالنوعمنالفقهكذلك هناك بعض املقاالت
واليت)االجتهاد بتحقيق املناط: فقه الواقع والتوقع(بعنوان:مقالة للشيخ عبد هللا بن بيه،  -

.ةشكلصفحاتقليلكان يف
،بعنوان:فقهالتنزيلمفهومهوعةقتهببعضللدكتور بشري ابن مولود جحيشكذلك مقالة   -

املصطلحات:فقهاالستنباط،وحتققاملناط،وفقهالواقعوالوقائع،وفقهالتوقعواعتباراملآالت.
املتمسكصيار)الفقيه،بعنوان:وكذلك مقالة للدكتور خالد عبد هللا املزيين يف فقه التوقع -

فقهيواحدأكثرعر ةللخطأ(،تكل فيهاعنفقهالتوقع.
وهذهالدراسةاستفدتمنهامنخةلفه دورالفقيهيفكيفيةبنا خياراتهالفقهيةوتعددها
للنازلةأوالقضيةاملعرو ةعليه،وهوماأفادينيفالتوسعمنخةلفه دورالفقيهاملشتغليففقه

واطةعهعلىخمتلفالعلومالشرعيةواكداريةوغريها،حىتميكنتكوينملكهفقهية،التوقعومساته
وليمالقضااياليتتكونحمدودة؛واسعةمتكنهمنالتعاملمعتلكاملستجداتيفخمتلفاجملاالت

بلتتعدىللجانباكداريوالسياسيواالقتصاديوغريذلك فيكونيفاجلانبالشرعيفقط، ،
للتصديملثلتلكالنوازل.مؤهًة

 :منهج البحث
 االستنباطيقام االستقرائي التحليلي املنهج ابستخدام ؛الباحث النصوصوذلك ابستقرا 

السياسة يف التوقع فقه مراعاة مواطن والوقو على الشرعية، السياسة واملمارساتوالكتاابتيف
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ا مقاصد على وعر ها وحتليلها والقواعالشرعية، الشريعة، برؤيةد واخلروج واألصولية، هلذالفقهية
مثاختياربعضالنماذج،لتطبيقهذاالنوعمنالفقهعلى،النوعمنالفقهيفجمالالسياسيةالشرعية

احلياةالسياسيةاملعاصرة.
 إجراءات البحث:

امايلي:مراعيً،حثنيحبثيمنهجيةالبحثالعلميوقواعدهاملتعار عليهابنيالباالتزم يف
عزواآلايتإىلسورهاوأرقامها.-1
ورق احلديثإنمعبيانالكتابوالبابواجلز والصفحة،ختريجاألحاديثمنمصادرها-2

،ودرجته.اكاناملصدرمرقمً
بةوتفسريهامنكتباللغة.يالتعليقعلىالكلماتالغر-3
 لقدميةوالعزوإليها.رهااالفقها والعلما منمصادأخذأقوال-4
وفيهاأه النتائجوالتوصياتمعخةصةبسيطةللبحث.؛اخلامتة-5
عملفهارسللبحثتشملماأييت:-6
فهرساآلايت.-
فهرساألحاديثواآلاثر.-
فهرساملصادرواملراجع.-
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 التعريف بفقه التوقع يف علم السياسة الشرعية وأمهيته: الفصل التمهيدي

توحي على التمهيدي الفصل هذا مخسةوي فيها تناول  المباحث، لغةتعريف التوقع بفقه
جمال يف التوقع فقه ودور أمهية بيان إىل إ افة واصطةًحا، لغة الشرعية والسياسة واصطةًحا،

السياسةالشرعية؛وهيكاآليت:
 املبحث األول: التعريف ابلفقه لغة واصطالًحا.

 لغة واصطالًحا.ريف ابلتوقع الثاين: التعاملبحث 
 املبحث الثالث: التعريف ابلسياسة لغة واصطالًحا.

 .: التعريف ابلشرعية لغة واصطالًحااملبحث الرابع
املبحث اخلامس: أمهية فقه التوقع يف جمال السياسة الشرعية.
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 صطالًحاالغة و  : التعريف ابلفقهاملبحث األول
 الفقه لغة:

الفا والقا واهلكا :"َفِقه:(1)فارسابننذكرمنهااآليت:فقالرية،لكثأقواجا يفتعريفالفقه
كككُ احلكككديثأفقهكككه.وككككلعلككك  أصكككلواحكككدصكككحيح،يكككدلعلكككىإدراكالشكككي والعلككك بكككه،تقكككول:َفِقه 
بشكي فهككوفقككه...مثاخككت بككذلكعلكك الشككريعة،فقيكللكككلعككاملابحلككةلواحلككرام:فقيككه.وأفقهتُككك

.(2)ينُتهلك"الشي ،إذاب
العل ابلش(3)وقالابنمنظور "الفقه: وشرفه: لسيادته الدين؛ وغلبعلىعل  له. والفه  ي 

.(4)"لهعلىسائرأنواعالعل كله...وفض
.(5)(ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ)قالتعاىل:

هِإىَلال َفه  ،-اِبل َفت حِ-َوفَكَقهوقالاحلافظابنحجر:" رِ-َوَفِقَهِإَذاَسَبَقَغري  .(6)"ِإَذاَفِه َ-اِبل َكس 
.جندأنالفقهيدورحولمعىن:الفه واكدراكوبناء على التعريفات السابقة

:االفقه اصطالحً 
فقدجا فيهتعريفاتمتعددة،نذكرمنها:

.(7)أبنه:"معرفةالنفمماهلاوماعليها"هأبوحنيفةرمحة تعاىلعرفما

                                      
أباب(1) اللغةواألواحلسنيأمحدبنفارسبنزكرايالقزويين،نفارس، مقاييس اللغة،منتصانيفه:دبمنأئمة ،واجململ،

سنةأصلهمنقزوين،أقاممدةيفمهذان،مثانتقلإىلالريفتويففيهاهك،و329،ولدعاملصاحيب يف علم اللغة العربيةوا
 .5،3/193،طاألعالمانظر:الزركلي،.كككهك395

 .4/242،د.ط ،مادةفقه، معجم مقاييس اللغةابنفارس،(2)
،وقيليف،ولدمبصريفريقاكينصاريالرويفعاألل، الالدينابنمنظور،أبوالفضيحممدبنمكرمبنعلمنظور،ناب(3)

.انظر:الزركلي،األزهار يف الليل والنهارونثر ،وخمتار األغاين،لسان العربوتويفمبصر،منأشهركتبه:طرابلمالغرب،
 .5،7/108ط،األعالم

 .1،13/522،طلسان العربابنمنظور،(4)

 .44:جز مناآليةرا ،سسورةاك(5)
 .1/165،د.ط،فتح الباري شرح صحيح البخاريابنحجر،(6)

 .1/44،د.ط،الوصول ةاألصول يف شرح مرقا ةمرآمةخسرو،(7)
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الشافعي  تعوعرفه منأدلتهارمحه املكتسبة العملية الشرعية ابألحكام العل  "هو اىلأبنه:
.(1)التفصيلية"

مقصوده منه يفه  أنتعريفأيبحنيفة يظهر اصطةًحا علىالتعريفنيللفقه سبقوبنا  ومما
علىمعرفةاصورًاالفقهاحلا فأصبحمقوأمَّابلفقهاألكرب؛أيقبلاستقةلالفقهعنبقيةالعلوم،

العملية األحكام من عليها للنفموما تعريفالشافعيما عنه يعرب ما وهو وهو(2)، يرجحه، ما
الباحثيفاختياره؛ألنهجامعمانع.

 : التعريف ابلتوقع لغة واصطالًحااملبحث الثاين
 ع لغة:التوق
وأوقعككهمككنيككدي،كككذلكووقككعالشككي ،سككقط:ااووقوًعككع(وقككععلككىالشككي ،ومنككهيقككعوقًعكك)وقكك

هذاقولأهلاللغة.،ووقعاملطرابألرض،واليقال:سقط،اغريهووقع منكذاوعنكذاوقعً
:سقطاملطرمكانكذا،فمكانكذاومواقعالغيثمساقطه،ويقكال"فقال:(3)وقدحكاهسيبويه

وهكككوشكككدة كككربه؛مسعككك وقكككعاملطكككر:وقكككعالشكككي موقعكككه.وقكككالاجلكككوهري:واليقكككالسكككقط،ويقكككال
احلكككذارأشكككدمكككنالوقيعكككة،:ويفاملثكككل،ااووقوًعكككويقكككال:مسعككك حلكككوافرالكككدوابوقًعكككاألرضإذاوبكككل،

فيهكانأهكونممكا،كن،وأوقكع،نكهعلكىالشكي وقعيضربذلكللرجليعظ يفصدرهالشي ،فإذا
احلك :إذاوجكب.والتوقيكع:رمكيووقعابألمر:أحدثهوأنزله،ووقعالقولو،ووقعهكةمها:قدرهوأنزله

توقعك جميتكهوتنظرتكه:ع:تنظكراألمكر،يقكالق كواعده،كأنكتريدأنتوقعكهعلكىشكي ،والتَّقريبالتب
أيألق،نكعلىوتومهه،يقال:وقع:وتوقعالشي ،واستوقعه:تنظرهوختوفه،والتوقيع:تظينالشي 

.(4)"دهليقععليهومههشي ،والتوقيعابلظنوالكةموالرمييعتم

                                      
 .1/50د.ط،، الوصول ةاألصول يف شرح مرقا ةمرآمةخسرو،(1)

(2 ) النجار، ابن طشرح الكوكب املنريانظر: ،2 الشو1/41، وانظر: كاين، إىل حتقيق احلق من علم  إرشاد الفحول،
.2،1/17،طالفقه اإلسالمي وأدلتهوانظر:الزحيلي،.1،1/17ط،األصول

ولدإمامالنحاة،وأولمنبسطعل النحو.،سيبويه:عثمانبنقنرباحلارثيابلوال ،أبوبشر،امللقبعمروبنسيبويه:هو(3)
 -كتاب سيبويهوصنفكتابهاملسمى"هك،180ورحلإىلبغداد،وتويفيفاألهوازعامهك،148عاميفإحدىقرىشرياز

.5،5/81،طاألعالمانظر:الزركلي،."يفالنحوط
 .1،8/402طلسان العرب،بنمنظور،نظر:اا(4)
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ِقَعككك:لغيكككثمسكككاقطه،ويقكككالالَوق عكككُة:صكككدمةاحلكككرب،والَواِقعكككُة:القيامكككة،وَمَواقِكككُعا ،هَوقَكككَعالشكككي َمو 
:سككقط،ا،وَوقَككَعالشككي يَكَقككُعُوُقوًعكك:القتككال،واجلمككعَوقَككاِئعُاالنككاس:الغيبككة،والَوِقيعككُةأيًضككوالَوِقيَعككُةيف

.(1):أيسقط انكذاَوقك عًوَوقَكع ُ منكذاوع
الشككي وتومهككه ِقيككُع:ابلظككن؛يقككال:َوقِّككع ؛والتَّوِقيككُع:َتظَككينِّ أي:ألككق،نكككعلككىشككي  ،وقيككل:التكَّو 

:رمككيقريككبالتباعككده،كأنكككتريككدأنُتوِقَعككُهعلككىَشككي  .ليَكَقككَعومهككه،وقيككل:التَّوقيككعُوالكككةميعتمككده
ككتَكو َقَع:ختككو مككايَكَقككعُ ككتَكو َقَعاألمككر:انتظككركونككهكتَكَوقكََّعككُه،يقككال:واس  تَكَوقكَّع ككُ بككه،وهككوشككبهالتكََّوق ككِع.واس 

َعككُة:ُوقُككوُعالطَّكك ككَجِرأواألر ِض،جميتككه،وتنظرتككه،ويفاألسككاس:تَكَوقكََّعككُه:ارتقككبُوُقوَعككه.والَوقك  ائِِرعلككىالشَّ
غاُر،واِحَدهُتاَوقك َعٌة، ،ِذيخُيَكاِلُفاللَّكو نَوالَوقَاَعُة:َصكةبَُةاألر ِض،والَوِقيكُع:األثَككُرالَّكوالَوق ُع:احَلَصىالصِّ

ٌجيف،هككككِرالدَّ ِقيككككُع:َسككككح  ككككي َف،يَكَقُعَهككككاَوقك والتكَّو  ككككَل،والسَّ يَككككَة،والنَّص  ُد 
:أَحككككدَّهااًعككككابَككككِة،ووقَككككَعاحلَديككككَدوامل

َحِديكَدَك،والَواقِكُع:الكوِ :مكاُشكِحَذابحَلَجكِر،ويُكَقكاُل:وَ َرهبا،وَوِقيكٌع:حُمَكدٌَّد،والَوِقيكُعمكَنالس كيُ ِذيقَكع 
ُقرُ .(2)الرََّحى،وتَكَواَقعا:حَتَاَرابَيَكنك 

ا:التوقع اصطالحً 
؛أي:توق عاألمراملنتظَر.(3)"التوق ععندابنهشامهو:"انتظاروقوعالشي 

حكككامإىلاملسككتقبل،قككديكككونيعككين:اسككتناداأل:"إنفقككهالتوقككعبقولككهولقككدعرفككهالشككيخابككنبيككه
وعككنحظككرإىلإذن،ورفككعحككرجبسككببأمككرميكككنأنيرتتككبعلككىعككنإذنإىلحظككر،احلككك عككدواًل

.(4)ممارسةالفعلاملأذونفيه،أواالمتناععنالفعلاملنهيعنه"
 مكايفاملسكتقبلبنكاالتفككرييفحكدومأمكر"هكو:الدكتوررعدرزوقكيوالكدكتورنبيكلرفيكقوعرفه

.(5)"فهوحدسعلىشواهدوأدلةيفاحلا ر،فإنمليكنهناكدليل
:"هكوالتعكر علكىاألحككامالشكرعيةللمسكائلالكيتيتوقكعحصكوهلا،وعرفهعبدالرمحناملصكباحي

.(1)أوتبينياحلك الشرعيللمسائلالشرعيةاليتيتوقعحصوهلا"
                                      

 .1/740د.ط،،خمتار الصحاحلرازي،نظر:اا(1)

 .22/361،362،364،366،367د.ط،،ابب"وقع"،وساتج العروس من جواهر القام،انظر:الزبيدي(2)

.1،2/532اخلطيب،طاللطيفحممدحتقيقوشرح:عبد،مغين اللبيب عن كتب األعاريباألنصاري،(3)
 .28/10/2013،تعريفللعةمةالشيخعبد ابنبيه،شبكةاكنرتن بتاريخموقع العالمة عبد هللا بن بيهابنبيه،(4)
 .316السلسلةاخلامسة،د.ط،ص،التفكري وأمناطهانظر:رزوقي،رفيق،(5)
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را املسككتقبللكككلمسككتجدمككنخككةلمآلككهاملتوقككعحدوثككهاستشككهككووعليــه نكــن تعريفــه  نــه:
 حبك شرعيراشد.

 املبحث الثالث: التعريف ابلسياسة لغًة واصطالًحا
رأسوهوإذا،اسوسًساسوه :يقال؛الرايسةوالسوسمصدرللفعلساسيسوس،السياسة لغة:

كلفأي؛فةنبينأمرنفةسوس:ويقال،بهقامسياسةاألمروساس،وأساسوهسوسوه:قيل
إذا،فاعلهيس ملماعلىالناسأمورالرجلوسوس،سياسةالرعيةسس ،وقالاجلوهري:سياسته 
يفعلكماأموره تتوىل:أي(2)«األنبياء يسوسهم إسرائيل بنو كان»:احلديثويف.أمره ملك
.(3)ابلرعيةوالوالةاألمرا 

أيًضا والسياسةفعلالسائممعلىالقيا،وجا معىنالسياسة يصلحه، يقال:هو؛الشي مبا
.(4)يسوسالدواب:إذاقامعليهاورا ها،والوا يسوسرعيته

أدب:عليهوسيمساسقدجمربوفةن.وايتهاأمرهتا:سياسةالرعيةوسس وكذلكيقال:
.(5)املكًصري:فاعلهيس ملماعلىالناسأمرفةنوسوس،وأدب

 :ة اصطالًحاياسالس
السياسةبتعريفاتمتعددةمنها:عر الفقها لفظ

الناسابلعدليفحدود وحقوقهوحقوقالناس،وأدا ابنتيميةرمحه :هياحلك بنيقال
.(6)األماانتيفاألموالوالوالايت

                                      
= 
،تعريفللدكتورهاينبنعبد اجلبري،شبكةاكنرتن ،املستقبل".. دعوة الستشراف أحداث  "فقه التوقعمصباحي،(1)

 .28/10/2013بتاريخ

(2) األنبيا ، أحاديث كتاب البخاري، صحيح البخاري، طابب:أخرجه إسرائيل، بين عن ذكر 1ما حديث4/169، ،
3455.

.1،6/107،طلسان العربانظر:ابنمنظور،(3)
.16/155،د.ط،اتج العروسانظر:الزبيدي،(4)
ومابعدها.1/708،د.ط،القاموس احمليطانظر:الفريوز ابدي،(5)
.1،14/5،6ط،لرعيةالسياسة الشرعية يف إصالح الراعي واانظر:ابنتيمية،(6)
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ورالرعية،واليتتكونوقالابنالقي رمحه :"هياألحكاماليتيسنهااحلاك فيمايتعلقأبم
.(1)"إىلالصةحوأبعدعنالفساد،مباحيققمقاصدالشريعةواليتعارضمعأدلتهاأقرب

وقالالطرابلسيرمحه :"هياألحكاماملشروعةحلفظالنفمواألنسابواألعراض،وصيانة
.(2)"األموال،وحفظالعقل،والزجروالتعزيرللرعية

:هي"مفهومعامحتتويعلىكلاملعاين-ملعاصرينوهوأحدا-احلمداينوقالالدكتورقحطان
.(3)واملمارساتالسياسيةيفاجملتمع"

 يعوالتعريف الراجح  لشموله مانًعا؛ جامًعا جا  ألنه ابنتيمية؛ تعريفشيخاكسةم هو
وأدا األماانتاحلقوقبشكلصريحوحمدد،فكانهذاالشمولحلدود وحقوقهوحقوقالناس،

الوالايت.يفاألموالو
 : التعريف ابلشرعية لغًة واصطالًحااملبحث الرابع

 الشرعية لغة:
وهيالشريعة،ذلكمن.فيهيكونامتداديفيفتحشي وهو؛واحدأصلوالعنيوالرا الشني

ڱ ڱ ڱ ):ىلتعا قال؛(4)والشريعةالدين،يفالشرعةذلكمنواشتق،املا الشاربةمورد

لعباده شرعمااأيضًوالشريعة،الشاربةموردوهي،املا مشرعةالشريعة:شرع.و(5)(ڱ ں 
،خاضأياألمريفوشرع،األعظ الطريقوالشارع،قطعواببه،سن:أيهل شرعوقد،الدينمن
وشرعها،وشرع،شروعفهي،وخضعقطعواببه،دخل املا يفالدوابوشرع ،خضعواببه

.(6)...شرعاألمرهذايفالناس:وقوهل ،اتشريعًصاحبها

                                      
.1،4/283،طإعالم املوقعني عن رب العاملنيانظر:ابنقي اجلوزية،(1)
.169،د.ط،صمعني احلكام فيما يرتدد بني اخلصمني من األحكامانظر:الطرابلسي،(2)
.24،ص1،طاملدخل إىل العلوم السياسيةاحلمداين،(3)
.3/203،د.ط،مقاييس اللغةابنفارس،(4)
.48سورةاملائدة،جز مناآلية:(5)
.1/354،مادةشرع،طجديدة،خمتار الصحاحانظر،الرازي،(6)
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وشرعيفيشرعشروًعافهوشارع،واملفعولمشروعفيه،شرعيفالعمل:أخذفيه،بدأ،خاض،
مسنوانً چ )،قالتعاىل:(1)وشرعاألمر:بدأه.شرعقانواًنجديًدا:أيسنَّه؛أيجعلهمشروًعا

 .(2)(چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ
 اصطالًحا: عيةشر ال

ذهبالبعضإىلأنالشرعيةهلامعنيان:معىنعاميتمثليفكافةالتصرفات،منحيثوجوب
خضوعهاللقانون،سوا يفجمالالقانونالعامأواخلاص.وكذلكهلامعىنخاصيتمثليفخضوع

 .(3)التصرفاتالصادرةمناألشخاصللقانون

معنينيإيفونرى الشرعية خاصدمهأحعطا  واآلخر عام احلال،ا واقع عن البعد كل بعيدة
والعةقةبنيالسلطةواجملتمع)احلاك واحملكوم(.

نحيرتمكلمناحلاك واحملكومأويقصدابلشرعيةابلقول:"كذلكذهباألستاذفؤادالعطار
.(4)"القانونوخيضعلسلطانه

للواقع،وامفالشرعيةوفقماسبقابعتبارأنهلامعنيان،ع فالشرعيةتدلخاص،ليممطابًقا
واحد اخلضوعللقانون؛علىمفهوم وهو أب، واحملكوموااللتزام منقبلاجلميعاحلاك  حكامه لذا،

ما ومنها تشملاجلماعات، تكونالعقوبة ما منها األحكام، معنيانيقصدبه يطلقعليها عندما
الشرعيةنسبةاىلالشرعفصحيحعنداناملسلمني،ماوأتشملاألفراد؛ألناجلناايتعامةوخاصة،

وأماعندغريانفالشرعيةتطلقعلىماو عتهحكوماهت منأنظمةوقواننيتسريحياهت .



: أمهية فقه التوقع يف جمال السياسة الشرعيةاملبحث اخلامس
إ اختن عليه يرتتب الذي اكسةمية، اجملتمعات تعيشه الذي اهلائل احتياجاتالتطور ة 

يتطلبمواز بتغريالزمنواملكان، واملفاسداجملتمعوتغريأحواله املتوقعة، أو بنياملصاحلاملتحققة نة

                                      
.1،2/1188،طمعجم اللغة العربية املعاصرةعبداحلميد،(1)
.13سورةالشورى،جز مناآلية:(2)
.5ص،د.ط،مبدأ املشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانونانظر:اجلر ،(3)
.13اكدارية،ص،جملةالعلوماملشروعية يف الدولة االشرتاكيةوصفي، (4)
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مستجداتاملتوقعحدوثهاوالواجبدرؤها،وهومايت عةجهعنطريقفقهالتوقعيفاستيعابأي
ونوازلواقعة،أوقدتقعيفميدانالسياسةالشرعية.

وليته الكبريةالواقعةعلىعاتقه يفيةاملنزلةالدينيةللفقها ومستامدىأمهيو حلنوهوما
ويتحقق،وو عهايفإطارشرعييتوافقمعمقاصدالشريعةاكسةمية،مواجهةتلكاملستجدات

لل جلباملصاحل خةله دوره ،مجتمعمن خةل من يتحقق ما وهو متوقعة، أيمفسدة ودر 
ياالجتهادي للوصولإىلواقع التقليد؛ واخلروجمنحيز الفقهي، ستوعبأينوازلأووالتجديد

الكرمي رسولنا رسالته احلنيفالذيبلغ ثواب ديننا تؤكده ما وهو علىاجملتمع، مستجداتتطرأ
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  چ چ)قالتعاىل:انهربه؛ى عليهوسل وبلغأمصل

يتبقىشي  (1)(ڌ ڌ أفل  دمن وسل مور صلى عليه نبينا أو حه إالوقد وبني،نياان
للناس.همصاحلهومفاسد

هوتركفالشريعةاكسةميةقدأو ح مبادئهاالعامة،أمااجلزئياتفقدجا الن علىبعض
،والميكنالقولأبنكلجزئيةالغريمتناهوقوعاملستجداتواحلوادماآلخرلةجتهاد؛وذلكألن

يقابلهان هلا،وإالترتبعلىذلكوقوعالعباديفاحلرج،إ افةإىلذلكأنالنوازلأوأنبد
نصوص وجود القولبضرورة مع اليتوافق ما وهو واملكان، تتغريوتتنوعبتغريالزمان قد القضااي

إالترتبعلىذلكتوقفحركةاحلياةواملعامةتبنيالناس.تشريعية،و
هوالسبيل-وسدالذرائعوغريه،والعر ،كاالستحسان-سالكههادابختة ملذاكاناالجت

،وتوقعأيحوادمقدتقعأوتطرأ.الستيعابأيمستجدات
الضرورايتواحلاجياتأوويفسياقذلكقالالشاطيب:"فل يبقللدينقاعدةحيتاجإليهامن

إىلنظرتنزيلاجلزئياتعلىتلكالكلياتموكواًلإالوقدبُكيِّن غايةالبيان،نع يبقى،التكميليات
فةبدمنإعماهلاواليسعتركها،وإذا،اثبتةيفالكتابوالسنةافإنقاعدةاالجتهادأيضً،اجملتهد

                                      
 .3سورةاملائدة،جز مناآلية(1)
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جتهاد،واليوجدذلكإالفيماالن فيه...حبسبمالةثبت يفالشريعةأشعرتأبنمثَّحمااًل
.  (1)"الاايةلهمنالنوازلالكليةاليتجيريعليهاماحيتاجإليهمنالقواعد
منخةلارتباطهبفقهاملقاصدوفقهالواقعواملوازانت،والذيعربفقهالتوقعوهومايربزأمهية

،واقرتانهمعاملستقبلوشهدبهمبدأاعتباراملآليفعنصراكفضا ،عنهيفسدالذرائعابعتباراملآل،
فكان داللته؛النبويةيةتنطلقمنالفقهاكسةميومنالقر نالكرميوالسنةتهاالستنباطوكذلكأدوا

النهيف.(2)(ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ)قالتعاىل::منالقر نالكرمي
وهوجترؤالكفارعلى ،ا علىمايتوقعأنيقعيفاملستقبلعنالسبميثلالوق احلا ر،بن

.سبحانهوتعاىل
ومن النبوية بذلكيفالسنة الدالالتاملرتبطة امتناعه وسل  ؛عنقتلاملنافقنيصلى عليه
.فالرسولملأيمربقتله (3)«أاْصحااباهُ الا يـاتاحادَُّث النَّاُس أانَُّه كاانا يـاْقُتُل »:صلى عليهوسل فقال

مما،مصلحةأعظ وهوأتليفالقلوبوذلكألنهلوأمربقتله كانسيفوت؛رغ حتققاملفسدة
معاش واقع على بنا  املتوقعة، واملستجدات القضااي عةج يف كبري دور له التوقع فقه أن يفه 

جمتمعاتنا،وتراجعدورانكأمةإسةميةكانهلانستطيعفيهالوقو علىنقاطالضعفوالرتاجعيف
رإىلاملستقبلجباهزيةكاملة،الستيعابأيجديددوررايديكبري،وهوماالميكنحتققهإالابلنظ
أومستجدقديطرأعليناكمجتمعإسةمي.

لذلك ذهبإلفإ افة ما خةل من أيًضا يظهر السياسي اجملال يف وأثره التوقع فقه يهدور
قالهالعلما منأنالفتوىتتغريبتغريمناطًهامنحيثالزمانواملكانواألحوالوالعادات،وهوما
لعوائد،ابنالقي :"فصليفتغريالفتوىواختةفهاحبسبتغرياألزمنةواألمكنةواألحوالوالنياتوا

لنفعجدًّا،وقعبسبباجلهلبهوبنا الشريعةعلىمصاحلالعباديفاملعاشواملعاد،هذافصلعظي ا
،مايعل أنالشريعةالباهرةغلطعظي علىالشريعةأوجباحلرجواملشقةوتكليفماالسبيلإليه

                                      
 .4،2/817،طاالعتصامانظر:الشاطيب،(1)

 .108:رق جز مناآليةسورةاألنعام:(2)

 .3518حديثرق ،4/183.ط،د،اببماينهىمندعوىاجلاهلية،صحيح البخاري،البخاريأخرجه(3)
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.حيثيفه أنتغريالفتوىقديكونلتغريالزمان؛حيث(1)اليتيفأعلىرتباملصاحلالأتيتبه"
رالحقلهتتغريفيهاحتياجاتالناسوأحواهل ممايت بنا الفتوىيفعصرمنالعصور،مثأييتعص

الفتوىتتغريبتغريأهلالزمان،وهذاصحيحيتطلبتغريالفتوى،حيثجا يفسياقذلك:"إن
.(2)علىمذاهبالعلما منالسلفواخللف"

رأىخرابالذم الذيانتشربني قامبهاخلليفةعثمانبنعفانعندما يعربعنهما وهوما
الناسيفتطليقالنسا يفمرضاملوتمنأجلحرماا مناملريام،فكانتوقعهأنانتشارتطليق

سا كانمنأجلحرمانالنسا مناملريام،ولذلكجندهقامبتوريثمتا راألسديةعندماقامالن
.(3)هاعبدالرمحنيفمرضاملوتبتطليق

بتغرياملكان؛ فالفتوىالصادرةيفداراكسةمختتلفعنغريها،فالفتوىوتتغريالفتوىأيًضا
وهومايظهرعندموقفاكماممالكيفعلةن.اليتبني علىمكانمعني،تتغريابختة املكا

الرابيفاملطعومات،حيثكانالسائريفاحلجازأنعلةالرابيفاملطعوماتهواالقتياتواالدخار،
غريمقتا مدخروالتنيعنده  تأو يفبةد؛ األمر جند بينما الراب، أحكام جتريعليه وابلتا مل

اكيقتاتويدخر،وهوماوجدهتةميذهالذينكانالتنيهنوجه خر،حيثكانهناكاألندلم
.(4)فيهعلةاالقتياتواالدخارابلنسبةللتنيفأثبتواذهبواإىلاألندلم،

ورمبامليكنيدخريفمصريفذلكالوق ،حيث؛التنيعدمربويةإىلوذهبخليلاملالكي
.(5)ةولوادخرتبقطر""الخردلوزعفرانوخضرودوا وتنيوموزوفاكهقال:

أوغريمها أوالزمانية املكانية املتغرياتاملختلفة،سوا  التوقعملراعاته فقه يظهرمدىأمهية ،مما
.عدادلهواالستاستشرا املستقبلوحاجته إليهيف

                                      
 .3/11هك،1،1411،طإعالم املوقعنيابنالقي اجلوزية،(1)

 .1،2/271،طالفتاوى الكربى البن تيميةابنتيمية،(2)

 .2113،برق 1،4/822،طاملوطأانظر:مالكبنأنم،(3)

 .5/57،د.ط،شرح خمتصر خليلانظر:اخلرشي،(4)

 .1،1/148،طخمتصر خليلري، يا الديناملص(5)
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املسلمني علما  مبقاصد وجهل الدين، يف  ةل أبًدا املنقوالت على "واجلمود القرايف: قال
.(1)فاملا يني"والسل

كذلكقدتتغريالفتوىبسببتغرياألحوال؛وهوتغريأحوالالناسواحتياجه منحالإىل
قعبسبباجلهلبهغلطعظي "هذافصلعظي النفعجدًّا،و خر،حيثقالابنالقي يفذلك:

شريعةالباهرةاليتيفعلىالشريعة،أوجبمناحلرجواملشقة،وتكليفماالسبيلإليه،مايعل أنال
علىاحلك ومصاحلالعب وأساسها مبناها فإنالشريعة اديفاملعاشأعلىرتباملصاحلالأتيتبه،

.(2)"ا،وحكمةكلهاواملعاد،وهيعدلكلها،ورمحةكلها،ومصاحلكله
عندالنيب كنا قال: يعربعنذلكحديثعبد بنعمروبنالعاصر ي عنهما وما

،فجا شيخ،«ال»صلى عليهوسل فجا شاب،فقال:ايرسول ،أُقبِّلوأانصائ ؟قال:
لى ،فنظربعضناإىلبعض،فقالرسول ص«نعم»فقال:ايرسول ،أقبِّلوأانصائ ؟قال:

.(3)«نلك نفسهإن الشيخ  ؛قد علمت نظر بعضكم إىل بعض»عليهوسل :
كان أنالسؤالجوابالنيبفهنا رغ  للشيخ؛ عنجوابه للشابخمتلًفا وسل  صلى عليه

واحد،ممايدلعلىمراعاتهلألحوال،لتوقعالنيبصلى عليهوسل حالالشابوهومازاليف
عنفوانهوقوتهوشدته،فقداليستطيعأنميلكنفسهويقيدهاويتحك ،لذاكانجوابالنيبكامل
 عليهوسل بعدمالتقبيل؛بينمايفحالالشيخكانجوابالنيبجبوازالتقبيللعلمهحبالصلى

صيامه.الشيخوكربسنهوهدو نفسه؛وابلتا فإنتقبيلهلنيرتتبعليهأيفعلقديفسدعليه
دد،فقال:وجندماذكرهابنالقي يفتعليقهعلىماذكرعنداملالكيةيفاعتباره للعر املتج

 وعوائده وأزمته "وهذاحمضالفقه،ومنأفىتالناسمبجرداملنقوليفالكتبعلىاختة عرفه
الدينأعظ منجنايةمنفقد لوأ ل،وكان جنايتهعلى-وأمكنته وأحواهل وقرائنأحواهل 

                                      
 .1701ص،د.ط،تغري الفتوى وأثره يف السياسة الشرعيةانظر:لوح،(1)

 .1،3/11،طإعالم املوقعني عن رب العاملنيابنقي اجلوزية،انظر:(2)

(3) حنبل، ابن طاإلمام أمحد مسندأخرجه ،1 ،11/630 برق  ،7054 الصحيحة، السلسلة يف األلباين وصححه
(4/138.) 
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ابمنكتبالطبطببالناسكله علىاختة بةده وعوائده وأزمنته وطبائعه ،مبايفكت
.(1)ا "علىأبداا ،بلهذاالطبيباجلاهلوهذااملفيتاجلاهلأ رعلىأداينالناسوأبدا

وفقمستوىغىنوفقروهومايعربعنهيفحالتقديرالنفقاتحيثخيتلفمنمكانملكان،
املسل ،ولذايكوناملتوقعهواختة النفقاتوفقاحتياجاتكلجمتمععن خر.

استيفا دينهمنوكذلك إنالدائنليمله املتقدمون: قاله تغريالفتوىبتغريحالالناس:ما
ائهزوجهابعدإيفوقالوا:علىالزوجةأنتتابعمالاملديونحالغيبته،إالإذاكانمنجنمحقه.

معجلمهرهاحيثأحب،مل انتقل عادةاكانيفزماا منانقيادالناسإىلاحلقوق،مثملاهلا
استيفا دينهولومنغريجنمحقه،وقالاملتأخرون:الالناسإىلالعقوق،قالالفقها :للدائن

فيه،وإنأوفاهامعجلمهرها،لتغريحالجتربالزوجةعلىمتابعةالزوجإىلغريوطنهاالذينكحها
.(2)الناسإىلالعقوق

تغرياأل تغرياألحواليرتتبعليه ابللحاقبزوحيثجند ملزمة كان الزوجة فإذا جهاحكام،
أصبحهناكشي منالعقوق أينماذهب،وذلكيفوق كان الذم مازال سليمة؛لكنملا

توقع ياعحقوقالناس،لذاتغريماأفىتبهالفقها بعدذلك،وإنكاراحلقوقوجحدها،فإنهمنامل
جواللحاقبهأينماذهبخلرابالذم .ورجعوايفإلزاميةاملرأةيفمتابعةالزو

الكرمي، القر ن يفنطق جيدونصعوبة كانوا ابكسةم الفرسيفأولعهده  أن أيًضا: وجا 
بقرا ةالقر نيفالصةةمبااليقبلالتأويلابللغةالفارسية،فرخ هل اكمامأبوحنيفةلغرياملبتدع
نطقالقر ن،معانتشارزيغه وابتداعه يفالقرا ة،رجعفلمامرفرتةمنالزمنوتعودتألسنته 

.(3)عنرخصتههل يفذلك
أسبا كان له ابلفارسية، القر ن للفرسقرا ة أجاز عندما حنيفة أاب اكمام جند وهووهنا به؛

عليه أجازهل قرا ةالقر نالكرميابللغ تيسريًا ةصعوبةنطقأهلفارسابلعربيةبشكلسلي ،لذا
الفارسية؛لكنهبعدذلكرجعيفإجازتهللفرسبقرا ةالقر نابللغةالفارسية،لقيامأسبابيفذلك،

                                      
 .1،3/67،طإعالم املوقعني عن رب العاملنيابنقي اجلوزية،(1)

 .2،1/227،طالقواعد الفقهية شرح:الزرقا،نظرا(2)

 .4/6،د.ط،املبسوطالسرخسي،انظر:(3)
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تمثليفانتشارهذااألمرعلىنطاقكثرةالزيغواالبتداع،واملتوقعمنورا ذلكمفاسدكبرية؛توهو
يفقرا تهكلوفقهواه،وابلتا أوسع،وابلتا فإناآلاثراملرتتبةعليههوحتريفالقر نواالبتداع

،هريفرجوعهيف تلكاملفسدةوسدها،وهوما علىدر  مبنيًّا األولابكجازة،كانتوقعه قوله
ةوأصبحقرا تهابللغةالعربيةالمتثلتلكالصعوبةاليتكان وذلكبعدماتعودتألسنته علىالعربي

يفبدايةاألمر.
تغريتأحوالال بنأيبطالبر ي عنه،حيثكانناسيفزمناخلليفةعليكذلكملا

يضمنالصناع،بعدأنكان يدالصناعأمانة،فجا يفذلك:"وقدأقروامبدأتغرياالجتهادفتوسع
وقبوجهخاصيفاالجتهاد،ويفتفسريالنصوص،مبايةئ حكمةالتشريعوفةحالعباد،عمرالفار

واملكانوتقلباتاألحوال.وتعرضيفذلكملسائلعديدةمنها:املؤلفةقلوهب ،ويناسبتطورالزمان
نالقطعبيعأمهاتاألوالد،وعدمالتغريبيفاحلدود،وإعفا السارقموالطةقالثةثياملتسرع،و

 يف الدية عاقلة وحتديد واجملرمني، للمذنبني وزجرًا أتديًبا التعزير عقوبة وتطوير اجملاعة، القتلعام
.(1)"واجلراح،وتفصيلأمور ريبةاخلراج

وهناجندأنهيفوق اخلليفةعليبنأيبطالبكان يدالصانعأمانة؛لكنبعدتغريأحوال
وهو املباعة، الصانععلىالسلعة ؛ميثلتوقعهالناسو عفنفوسه وخرابذممه ،جعل مانة

ونمآله ياعحقوقالعباديفذلك،وهوماجعلألنخرابالذم و عفالنفوسوقلةاألمانةيك
لىسبيلاملثالاخلليفةعمربناخلطابيغريموقفهيفمسألةالعطا للمؤلفةقلوهب ؛وذلكألنع

هذااألمرقدفرضلتشجيعالناسعلىالدخوليفاكسةم؛ألناملتوقعيفذلكلوكانغريموجود
ها،ولكنعندمااحلاملتحققة،فحفظاملاليعتربمصلحةالشكفيفإناملفاسداملتوقعةأكربمناملص

تكوناخلسارةاملمثلةيففقدانهؤال مندخوهل اكسةم،تكوناملفسدةأكرب،واكسةميفذلك
الوق كانيفحاجةإىلالقوةوإىلزايدةأعدادالداخلنيلتقويةشكوته،لذاكاناملتوقعهوعدم

علىالدخوليفاكسة لتشجيعه  العطا  هل  أجزل لذا هؤال ؛ من ودخولم يفاكسةم البقا 
أعز اكسةموأصبحذاشوكةمليعديفحاجةإىل غريه ،فتقوىشوكةاملسلمني،لكنبعدما

استمالةأحد،وهومايفسرموقفاخلليفةعمربناخلطابيفهذااألمر.
                                      

 .589،ص1،طتراث اخللفاء الراشدين يف الفقه والقضاءاحملمصاين،(1)



18

هفيها؛لسياسةالشرعيةومدىأتثريفقهالتوقعيفجمالامماسبقنستطيعأننلمممدىأمهية
ابلنظامالعاموو عاكطاراوارتباطه،وذلكألنالسياسةتكمنأمهيتهايفارتباطهاابجملتمعاكنساين

متطلباهتا وقرا ة تلكاحلياة بتفاصيل يفرضاالهتمام ما وهو بنياكفراد، احلياة الذيتنضبطبه
ةمية،وحتقيقغاايهتاالنبيلةاملستهدفةوارتباطذلكمبقاصدالشريعةاكستوقعحدوثها،واحتياجاهتاامل

املستوى على الفقه هذا أمهية يظهر مما خاص، بشكل واكنسان عام بشكل اجملتمع ملصلحة
ابن ذكره وأو حذلكما علىاجلانبالديينفقط، للفقيه الفقهية املعرفة وأالتقتصر السياسي،

ونخلد قد الفرعية الفقهية القياسات يف اكيغال ابألحدامأن التبصر عن الفقيه نظر حتجب
السياسي املعرتك دخوهل  عند الفروع بعضفقها  السببخيفق وهلذا واملستقبلية، احلالية والوقائع
املتزودأبدواتالنظراألصو والفروعي،ومني للفقيه قرأالعملي،يفحنيسجل جناحاتممتازة

عريفيوقنأنهكانيتسامىفوقبعضاالستدالالتوالقواعدسريةابنتيميةرمحه ويتأملنتاجهامل
نظرً ويستأنفيفبعضالوقائع بنعبداالئقًامناسبًاالشائعة، يفذلكالعز ومثله بتلكالوقائع،

الشيخيقوينفوسالناسالسةمرمحه ،فإنهحنيعزمجيشالتتارالرهيبعلىغزومصر،قام
وأانأ منلك على النصراخرجرولسيفالدينقطز:"قالألهلمصواألمرا ،و "،وكذلكوا

حنيأقس اكمامابنتيميةلألمرا يفوقعةشقحبأبا منصورونيفمناجزهت للتتار،وكانيتنقل
له:قلإنشا  ،واليتلعث ،فقابنيالعساكراكسةميةويتحدمبلغةالواثقالذياليرتدد لوا

.(1)"،وكانوايفذلكقارئنيجيدينلسنناالجتماعالبشرياالتعليقًاإنشا  حتقيقً"فقال:
  

                                      
 .1/4/2018االطةععلىشبكةاكنرتن اتريخ،فقه التوقعاملزيين،(1)
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 مشروعية فقه التوقع ودالالته يف السياسة الشرعية: الفصل األول
شرعية،قعيفالسياسةالمشروعيةفقهالتومباحث،تناول فيهاستةعلىاألولوحيتويالفصل

و وابطهاملتعلقةابلقائدالسياسي،وكذلكداللةفقهالتوقعمنخةلسدالذرائع،واعتباراملآالت،
واستشرا املستقبل،وفقهالواقعيفالسياسةالشرعية؛وهيكاآليت:
 املبحث األول: مشروعية فقه التوقع يف السياسة الشرعية.

 ة ابلقائد السياسي.ه التوقع املتعلقالثاين: ضوابط فقاملبحث 
 املبحث الثالث: التوقع وداللته من خالل سد الذرائع يف السياسة الشرعية.

 املبحث الرابع: التوقع وداللته من خالل اعتبار املآالت يف السياسة الشرعية.
 سة الشرعية.املبحث اخلامس: التوقع وداللته من خالل استشراف املستقبل يف السيا

 لسادس: التوقع وداللته من خالل فقه الواقع يف السياسة الشرعية.حث ااملب
 مشروعية فقه التوقع يف السياسة الشرعية: املبحث األول

 من القرآن الكرمي:مشروعيته املطلب األول: 
جا يفالقر نالكرميمادلعلىمشروعيةهذاالفقه،وهوما،هريف ايتكثرية،نذكرمنها:

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ )قالتعاىل:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ەئ وئ

.(1) (پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

ۉ ې )أي:إذادانمنهفظهرتأمارته(ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ)فرض(ٴۇ)"

مااًلكثريًا؛ملارويعنعلير ي عنهأنموىللهأرادأنيوصيولهسبعمائةفمنعه،:(ې
ې )واخلريهواملالالكثري،وليملكمال،وفاعلكتب(ۉ ې ې )قال:قال تعاىل:و

،وكان للوارميفبد اكسةمفنسخ آبيةاملواريث،كمابيناهيفشرحاملنار،(ې ى
                                      

 .182-180سورةالبقرة:اآلايت:(1)
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وقيل:هيغريمنسوخةألاانزل يفحقمنليمبوارمبسببالكفر؛ألا كانواحديثيعهد
ل الرجلواليسل أبواهوقرائبه،واكسةمقطعاكرمفشرع الوصيةفيمابينه قضاً ابكسةم،يس

ابلعدل،وهوأاليوصيللغينويدع(ى)قالقرابةنداًب،وعلىهذااليرادبكتبفرضحل
علىالذين(ائ ائ ەئ ەئ)مصدرمؤكدأي:حقذلكحقًّا، (ائ)الفقري،واليتجاوزالثلث،

.(1)اقال"فةإمثعلىهذااملوصيمبيتقونالشرك...،

أنيكونمن-أييفحالةاالحتضار-فيفه مماسبقأن عزوجلحدديفهذهاحلالة
حقهالوصيةوالتوريث،ويظهرذلكمنخةلحتديدحدودهذهالوصيةبنياألهلواألقارب،كل

باآلخر.حسباستحقاقهالشرعي،دونأنيكونهناكميللطر علىحسا
 ذلكحتققوهومايشكلوقوعالظل واجلوريفاحلقوقبنيأهلهذااملوصي،واملتوقعمنورا

وعيد عزوجليفحالتبديلماأقره عزوجليفحتديدأنصبةكلمستحق،وهوماحيقق
علىشخ يقع ،ل  أو جور دون اجملتمع، بنيأفراد واملصاحل احلقوق استقرار  حلسابسياسة
ةاالجتماعية،شخ  خر،مماميثلهضًماحلقوقأقرها سبحانهوتعاىليتحققهبامعىنالعدال

واستقرارأحوالالناسيفجمتمعاهت ابلتزامه بشرع .

.(2)( ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ)كذلكقالتعاىل:
 هلة(ھ ھ):بقوله،لسب التةيكونسبه سببً؛كاناملسلمونيسبون هلته فنهوا"و

علىجوابالنهيمنصوابً (ۆے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ) ۇ )،وعدواانًا،لمً(ۆڭ)،

.(3)"علىجهالةابهلل(ۆۇ
ويفه منذلكأنسب هلةاملشركنيمنقبلاملسلمنيهوتصر يفحدذاتهصحيًحاوفيه

الحتققذلكأنيتجرأهؤال مصلحة،ولكنقديرتتبعليهمفسدةأعظ ؛ألنهمناملتوقعيفح
وتعاىل -املشركونعلىسب سبحانه يفموازيناملصاحلواملفاسد-ابهللوالعياذ قياًسا ميثل مما

                                      
 .1،1/103ط،تفسري النسفيالنسفي،(1)

 .108سورةاألنعام:جز مناآلية:(2)

 .1/529،املرجعنفسه،1ط،تفسري النسفيالنسفي،(3)
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لذريعةالتعديعلى سبحانه رجحانكفةاملفاسدعلىاملصاحلاملتحققة،فكانذلكاملنعسدًّا
وتعاىل.

بوية:من السنة النمشروعيته املطلب الثاين: 
التوقعيفجمالالسي النبويةدالئلكثريةعلىفقه ونذكرمنهاولقدورديفالسنة الشرعية، اسة

علىسبيلاملثال:

لوال حداثة عهد قومك ابلكفر »عنعائشة،قال :قال رسول صلى عليهوسل :
يت استقصرت، وجلعلت فإن قريًشا حني بنت الب ؛لنقضت الكعبة، وجلعلتها على أساس إبراهيم

.(1)«خلًفاهلا 

،فخشيصلى عليهوسل أناكان تعظ الكعبةجدًّا:"ألنقريشًقالاحلافظابنحجر
ترك:يظنواألجلقربعهده ابكسةمأنهغريبنا هالينفردابلفخرعليه يفذلك،ويستفادمنه

الوقوعيفاملفسدة ألمن املصلحة ا، تركإنكار الوقوومنه خشية منهملنكر وأناكمامعيفأنكر ،
.(2)" ولوكانمفضواًلمامليكنحمرًمايسوسرعيتهمبافيهإصةحه

ممايظهرللباحثأنسياسةالنيبصلى عليهوسل متثل يفقياساملصاحلواملفاسداملتوقعة
املتحققةمنورائه،ولكناملفاسدمنورا ذلك،فكانرأيهمتمثًةيفعدمهدمالكعبةرغ املصاحل

 منورائهستكونأكربمما األمريفانعكاسذلكعلىنفوسأانساملتوقعة هومتحصليفااية
يرتدونعن جيعله  مما يفنفوسهؤال ، املشرفة الكعبة إىلمكانة إ افة ابكسةم، حديثيعهد

ؤال واحلفاظعليه يفمظلةاكسةم.إسةمه ،لذاكانتراجعالنيبسياسةيفإدارةنفوسه

أنيقاسابملصاحلاملستهدفة،واملفاسداملتوقعةمنورا فمآلتصر املستولأو احلاك البدَّ
تصرفهيفإدارةشتوندولتهوتعلقهابرعيته،ومدىانعكاسهاعليه مباحيققثباتواستقرارجمتمعه

                                      
 .1333حديثرق ،2/968اببنقضالكعبةوبنائها،د.ط،،صحيحهأخرجهمسل ،يف(1)

 .1/225،د.ط،شرح صحيح البخاري فتح الباريابنحجر،(2)
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يفحتقيقك منمنخةلحتقيقمقاصدشريعتنا فيه كلما ودر  هوجالبملصاحلالعباد، لما
ة.مفاسدمتوقع

عنأيبمحيدالساعديقال:استعملالنيبصلى عليهوسل رجًةمنبينأسديقالله:ابن
األتبيةعلىصدقة،فلماقدمقال:هذالك ،وهذاأُهدي ،فقامالنيبصلى عليهوسل على

ك وهذا يل! فهال ما ابل العامل نبعثه فيأيت يقول: هذا ل»أثىنعليه،مثقال:املنرب،فحمد و
جلس يف بيت أبيه وأمه، فينظر أيهدى له أم ال؟! والذي نفسي بيده، ال أييت بشيء إال جاء به 

،مثرفعيديه«يوم القيامة حيمله على رقبته؛ إن كان بعريًا له رغاء، أو بقرة هلا خوار، أو شاة تيعر
.(1)إبطيهىترأيناعفريتح

نيبصلى عليهوسل قدو عأساًسايفسياسةالتعاملمنسياقاحلديثالسابقيفه أنال
بنياحلاك ومنينوبهوبنيرعيته،يفأدا املصاحلواحلقوقللناس،دونانتظارمقابليفشكلهدااي

ر ي عنهمنعمالهمنكانلهفضلودين،ال اخلطاببنعمر وهلذاشاطرمهداةأوغريها،
صيانة يته  يقتضي؛ وكاناألمر وغريها، منحماابة الوالية ألجل به خصوا كانوا ملا شاطره  وإمنا

كانالواجبعلىكلإنسانأن،والرعيةفلماتغرياكمام،يقس ابلسوية،ألنهكانإمامعدل،ذلك
وقديبتلىالناس.والحيرمعليهماأابح له،ويرتكماحرمعليه،يقدرعليهيفعلمنالواجبما

ويرتكماأوجبه ،ليتمكنبذلكمناستيفا املظاملمنه ؛منالوالةمبنميتنعمناهلدايةوحنوها
،أحبإليه ه،علىكف،ل وقضا حاجةمباحامنه عو ًفيكونمنأخذ،منقضا حوائجه 

فإناألولقدابع خرتهبدنياغريه،وإمناالواجبكفالظل عنه حبسبالقدرة،وقضا ،هذامن
.(2)حوائجه اليتالتت مصلحةالناسإالهبا

 مقابلأدا التزاماتهممايتضحأناملستولأواحلاك أومنميثلهلوانتهجسياسةاملنفعةوالعطا
شكلمنفعي خر،فإنمناملتوقعمنورا ذلكهوجتاهأفرادجمتمعه،ممثًةيفقبولاهلداايأوأي

وذلك واملصاحل؛ احلقوق و ياع األخةق وفساد الرشاوى، وانتشار الذم  أصبح خراب ألاا

                                      
 .7174،حديثرق :1،9/70،كتاباألحكام،ابب:هداايالعمال،طصحيحهيف أخرجهالبخاري،(1)

 .64،65،ص1ط،السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعيةانظر:ابنتيمية،(2)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2
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ال شريعتنا مقاصد يتعارضمع ما وهو وشخصي، نفعي مبنطق احلقوقمرهونة رعاية يف سمحة،
املستهدفةجللباملصاحلودر أيمفسدةمتحققة.

:رضي هللا عنهم من اجتهادات الصحابةمشروعيته املطلب الثالث: 
التوقعيفجمالالسياسةالشرعية أمثلةكثريةممثلةيفأقضيةالصحابةومندالئلمشروعيةفقه

ر وان عليه ،ونذكرمنها:

وكانيغازيأهلالشاميففتح،حذيفةبناليمانقدمعلىعثمانمالك:)أنعنأنمبن-
ايأمري:فقالحذيفةلعثمان،فأفزعحذيفةاختةفه يفالقرا ة،معأهلالعراق(1)رمينيةوأذربيجانأ

يفالكتاباختة اليهودوالنصارىأدرك،املؤمنني فأرسلعثمانإىل،هذهاألمةقبلأنخيتلفوا
إليكِ:فصةح يفاملصاحفمثنردها ابلصحفننسخها إىل.أنأرسليإلينا حفصة فأرسل هبا

،زيدبناثب وعبد بنالزبريوسعيدبنالعاصوعبدالرمحنبناحلارمبنهشامفأمرَ،عثمان
للرهطالقرشينيالثةثة،يفاملصاحففنسخوها بناثب :وقالعثمان وزيد أنت  اختلفت  يفإذا

بلسا فاكتبوه القر ن من قريششي  بلساا ؛ن نزل الصحفيف.فإمنا نسخوا إذا حىت ففعلوا
وأمرمباسواه،وأرسلإىلكلأفقمبصحفممانسخوا،الصحفإىلحفصةاملصاحفردعثمانُ

.(2)منالقر نيفكلصحيفةأومصحفأنحيرق(
أخذبرأيحذيفةبناليمانيف عاملصحففيفه مماسبقأنعثمانبنعفانر ي عنه

وبعدأناستشارالصحابةيفذلك،وذلكبعدما،هراالختة يفالقرا ات،علىحر واحد،
ونتيجةالختة تلكوالذيكاننتيجةدخولبلدانوأمصار الدولةاكسةمية، كثريةيفحظرية

دأومصرهلجةخاصةهبا،فكانالواقعالبةدعنبعضهاالبعضيفاللهجات،حيثيكونلكلبل

                                      
و:ذربيجانأ(1) حامدانحية أبو قال جبلسبةن؛ هبا كثرية. وأاار وقرىوجبال كثرية مدن هبا واران. بنيقهستان اسعة

ذربيجانوالروم،ذاتمدنأانحيةبني:أرمينية.ذربيجانبقربمدينةأردبيلمنأعلىجبالالدنيانهجبلأبإاألندلسي:
 .1/284،495،د.ط،ر البالد وأخبار العبادآاثالقزويين،انظر:.أكثرأهلهانصارى،كثريةوقةعوقرى

 .4987حديثرق ،23،6/183صد.ط،،ابب:منانتظرحىتتدفن،هصحيحيف البخاريأخرجه(2)
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اشديدًايرتتبعليهامفسدةعظيمة،ويورماختةفًاختة قرا ةالقر نبلهجاتخمتلفة،وهوما
.(1)ملفسدةاالختة اسمًحبنيالقرا ،فكانسدهاأوىل؛

قعأنإذناخلليفةعثمانبنعفانابعتبارهو األمرالذييسوسشتونحكمهيفدولته،تو
ر نبلهجاتوطرقيرتتبعلىذلكفرقةبنياملسلمنييفخمتلفاألمصاروالبةد؛حيثسيقرأالق

أبوابكثريةألعدا هذاالدينخمتلفةحسبكلمصرأوبلد،وهومايرتتبعليهمفاسدكبريةتفتح
عثما اخلليفة قام لذا الدين، هذا واخلة بنيأبنا  وبثالفرقة بنعفانجبمعللتشكيكفيه، ن

وأعظ ، كبرية مصلحة فيه ملا اكسةمية الدولة أحنا  كافة يف وتوحيدها واحدة، املصحفبقرا ة
وحسًماأليمفسدةقدترتتبعلىخة ذلك.

بنعمروبنأمية،عنأبيه:أنعمرأتىعليهيفالسوقوهويسوممبرط،فقال:عنعبد -
رتيته،فأتصدقبه،فقاللهعمر:فأن أن إًذا.مثأتىعليهبعد،ماهذاايعمرو؟قال:مرطاش

به،قال:علىمن؟قال:علىرقيقةمزينة،قال:أليمفقال:ايعمرو،ماصنعاملرط؟قال:تصدق 
يقول:زع وسل  عليه   صلى   رسول مسع  ولكين بلى، قال: به؟ تصدق أنك ما » م 

،فقالعمر:ايعمرو،التكذبعلىرسول صلى«صدقةأعطيتموهن من شيء، فهو لكم 
 عليهوسل ،فقال:و الأفارقك،حىتأتيتأماملؤمننيعائشة،فقال:ايعمرو،التكذبعلى

صلى عليهوسل .فاستأذنواعلىعائشة،فقالعمر:أنشدك ،أمسعِ رسول رسول 
فقالصلى عليهوسل ي الله نع ، الله نع ، أعطيتموهنفهولك صدقة؟فقال : ما قول:

.(3)ابألسواق(2)عمر:أينكن عنهذا؟!أهلاينالصفق
ابعتبارهو األمر،ومنمتطلباتمستوليتهكراعفمنخةلماتقدمجندأنعمربناخلطاب

الدين،والوقو أمامكل منكرقديرتتبعليهمفاسدكبريةمستولعناحلفاظحدودوحمارمهذا
يفقبولأيروايةعنرسول صلى  عليهوسل ويتأكدعلىأفراداجملتمع،فكانحيتاطكثريًا

تقدمالشهادةيفالتثب منقولالنيبصلى عليهوسل الذيمنهاويتثب ،فطلببنا علىما

                                      
 .1،1/28،طبيان املعاينالعاين،انظر:(1)

 .3/38،د.ط،النهايةالصفقابألسواق:التبايع.انظر:ابناألثري،(2)

 .1،1/60ط ،ما استدركته عائشة على الصحابةإليراد جابة اإلانظر:الزركشي،(3)
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 العاصرواه بن ععمرو السيدة ذلك على وأشهد ح، مدى عن يعرب وهذا بنائشة، رصعمر
اخلطابابعتبارهوليًّالألمر،حريًصاعلىالنظامالعاماملستولعنسياستهوإدارةشتوندولته،خاصة

،وماهوواجبوماهوممنوع،وهومايظهرمنحرصهعلىالتثب ألنهإذاماتعلقاألمرابلدين
األمرقديكونذريعةلتحريفالسنة،أودسأمورليس بىنتصرفهذلكبنا علىتوقعمنهأنهذا

منها.
إ افةإىلذلكأنالصحابةرغ فضله وعدوهل ماه يفاايةاألمرإالبشرقدخيطتون،وقد

نسيانوالسهو،وهومايو حهموقفعمربناخلطابمنمنطلقمستولياتهيفاحلفاظيتعر ونلل
ةكلمايهدده،والتثب منصحتهوسةمته،حسًماأليفسادقدعلىثواب هذاالدين،ومواجه

 يرتتبيفتلكاألحوال.
املطلب الرابع: ضوابط فقه التوقع يف مسائل السياسة الشرعية:

مناملشتال للمستجداتالسياسيةاملتوقعحدوثها،واليتيرتتبيفدراسته بفقهالتوقعغلنيبدَّ
ألحكامالشرعيةمباحيققاملقاصدالشرعية،منحفظاحلقوقواملصاحلعلىوقوعهاإعادةالنظريفا

يتةئ مع،رو الزمانواملكانورفعاحلرج مبا والذييت ابلتكييفالفقهيللنازلة عناملكلفني،
خةلالضوابطاآلتية:وذلكمنواألحوالوالعادات،

   ، وفق الضوابط الشرعية:تستحق الدراسة ومدى وقوعها اليت املستجداتيف النظر  -1

حيثجيبعلىاملختصنيالنظريفاملسائلاليتمناملمكنأنتقع،أوالبحثيفاآلاثراملرتتبة
ستجدات،وو عإطارشرعييفالواقعاملشاهديفالساحةالسياسيةوتوقعالنتائجواملآالتهلذهامل

اعلىاملقاربة،المييلإىلالتشددفيقعمنخةلحك مناسبيتةئ ،حبيثيكونهذااحلك قائمً
صدالشرعية،بليكونقائًماعلىحفظاملصاحلواحلقوق،ودر احلرج،والإىلالتساهلفتضيعاملقا

إنزالحكمهالراشد.املفاسداملتوقعةمنخةلالتزامهابلثواب الشرعيةيف
األمهي كبريمن علىقدر تلكاملسائل تكون أن بد احلاجةكذلكال وتستدعيها والضرورة ة

احل وإجياد النظرللبحثوالدراسة تتطلب حادثة أو مستجد وليمكل هلا، الشرعية واألطر لول
نيكونجمالالعملمنوالبحثوالدراسة؛منًعاك اعةالوق والتكلففيماالفائدةفيه؛مبعىنأ

لواقع،معوجودإشاراتأوقرائنتدلعلىخةلفقهالتوقعيفاملستجداتالسياسيةاليتهلاصلةاب
الهتااملتوقعة،مماتتطلبالعنايةواالهتمامابلبحثوالدراسة. اثرهلذهاملستجدات،والوقو علىمآ
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 عنفنصيبه،يفحالإذاتويفامليرم،ويوقحيثي؛وإيضاحذلكيفمسألةمرياماحلمل
وابلتا يكونلهنصيبيف،دةقديكتملهذااحلملله،وهناكاحتماالتعامحل،إذيعتربولدً

الفقها قد،فالنقصانوإرموالده،إ افةإىلنوعيةهذااحلمل،ومايرتتبعليهمنحجباحلرمان
احلملمنمورثهاحتياطًحددوااألمربتوقععدةاحتماالتيقفعليهانصي ملعرفةمصري،ابهذا

.(1)يفاكرمكانأمأنثى،والذيعليهيتحددنصيبهال،ذكرًسوا العدمأواالكتماذلكاحلمل
 الواقعة أو املتوقع حدوثها:  السياسية أولوية االهتمام ابملستجدات -2

تاليتهلاأولويةوأتثري،وليممنخةلهذاالضابطالبدأنيكونالنظروالدراسةللمستجدا
والن واالهتمام التفرغ يت  مسألة أو مستجد وفقكل األولوايت تقس  أن بد ال بل إليها، ظر

وقواملصاحلالعامةوتكونحباجةإىلحك شرعي؛مبعىنأالاحتياجاتالعبادومدىمساسهاابحلق
أتثريأوفعالية،أوملتقعبعد،وليميكونالبحثوالدراسةلكلمسألةأوحادثةوقع وليمهلا

ةاكسةمية.عيوهومايتوافقمعمقاصدالشرعها،هناكدالئلوالإشاراتتدلعلىقربوقو
يعربعنذلك البعوض،وما البعوض،حيثسألرجلعبد بنعمرعندم دم مسألة :

 إىلهؤال يسألوينعندمالبعوضوقدقتلوا فلونظرانهنا.(2)ابنبن رسول ؟!فقال:انظروا
ليم مبسائل االهتمام نرىمدىاالستغرابمن بتقدميها أولوية، وال مو ع أكربعنهلا مسائل

 وأه .
  االهتمام بعنصر املستقبل يف دراسة املستجدات الواقعة أو املتوقعة، وعدم القطع فيها: -3
القادممنخةلاملسائلالفقهيةاليتيستوجبنعنصراملستقبللهأمهيةكبريةيفاستشرا إ

حدامعنددراستهلقضيةمنالقضاايالواقعةأواملتوقعة،وأبعادهاعلىالفقيهمراعاهتايفالوقائعواأل
.(3)تكييفهاوتنزيلهاعلىنصوصالشرعو اثرهاوحماولة

و التوقع فقه يف املستقبل عنصر أمهية مدى يتضح والعاداتابلتا  واملكان ابلزمان وارتباطه
ملستجداتحملالدراسة.واألعرا ،والذييكونلهانعكاسعلىاألحكامالشرعيةيفا

                                      
 .5/113،د.ط،االختيار لتعليل املختارانظر:البلدحي،(1)

 .3،1/71،طعدة الصابرين وذخرية الشاكرينابنقي اجلوزية،انظر:(2)

 .20/3/2017،بتاريخ.. أتصيل وآفاق الفقه املستقبليانظر:مهام،عبدالفتاح،مقالة:(3)
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ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ )قالتعاىل:؛ولقدجا يفالقر نالكرميماعربعناالستقبال

.(1)(ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ
ولويفابألجنبية يفمسألةحترمياخللوةماعربأيًضاعناالستقبالكذلكورديفالسنةالنبوية

ر ي عنهماأنهمسعفجا عنابنعباس؛إقرا القر ن،والسفرهباولويفاحلجوزايرةالوالدين
ْمراأاٍة، واالا ُتساافارانَّ اْمراأاةٌ » يقول:صلى عليهوسل النيب ،فَكَقاَم«إاالَّ واماعاهاا حماْرامٌ  الا َياُْلوانَّ راُجٌل ابا

َكَذاوََكَذا،َوَخرَ تُِتب ُ يفَغز َوِة ،اك  اْذهاْب فاُحجَّ »َجِ ام رََأيتَحاجًَّة،قَاَل:َرُجٌلفَكَقاَل:اَيَرُسوَلاَّللَِّ
حسمًوحرم.(2)«اْمراأاتاكا ماعا  حاجة؛ لغري للمرأة وسدًّاالنظر الفتنةللمادة من حياذر ما لذريعة ا

صلى عليهوسل لكنجندأنالرسولوأناألصلفيهاحترمياخللوةابألجنبية،.(3)وغلباتالطباع
.اخلطبةوالزواجملآلذلكوهووابطهاالشرعية،قدأجازهاوفق 

يكونأنفةبد للنوازلواملستجداتالواقعة إبصدار،غريقطعييفنتائجهالفقيهيفدراسته
السياقعلىاملقاربةابدأنيكونحكمهقائمًوإمناال؛حك شرعيقاطع :"هناك،فجا يفهذا

،الساعةالكربىيومالقيامة منكانوالاألنبيا ؛اخلقهكائنًغيباستأثر بهاليُعلمهألحدمن
.(4)فيهمعىناملستقبل"والساعةالصغرىساعةاملوتهذهاليعلمهاإال ،وهناكغيبنسيب

منخةلاستشرافهللمستقبلودراسته،إذنيتضحلناأنالنتائجاليتينتهيإليهاالفقيهبتوقعاته
ا مراعاة واألعرا والعاداتواملتغريامنخةل واملكانية لظرو الزمانية هبما، تكونتاملتعلقة ال

الشرعيةاليتتغيَّاهامتذلكلتعارضمعاملقاصدوذلكألنهلو؛قطعيةاألحكامالدائرةيفسياقهما
.الشارعيفجلباملصاحلودفعاملفاسد

                                      
 .19سورةاكسرا ،اآلية:رق (1)

 .3006حديثرق ،4/59ابب:مناكتتبيفجيشفخرج امرأتهحاجة،د.ط،،صحيحهيفالبخاري،أخرجه(2)

.3/111 ،د.ط،إعالم املوقعني،اجلوزيةانظر:ابنالقي (3)
 . 20/3/2017،بتاريخموسوعة النابلسي للعلوم اإلسالميةانظر:(4)
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 د السياسياملبحث الثاين: ضوابط فقه التوقع املتعلقة ابلقائ
 املطلب األول: القائد السياسي، ودوره يف قيادة األمة:

اكدارة،وهومايعينأنإغفالالقيادةهلاارتباطوثيقبعقيدةالفرد،وهياليتتشكلمنهجهيف
وإعة اجلانباملادي،هوتصورخاطئ،وخريداللةيفذلكسريةالنيبصلى ،اجلانبالديين
للصفاتوالسماتاليتجيبأنيًّاحقيقانعكاسًائداألوليفهذهاألمةاليتتشكلعليهوسل القا

.هباإىلمصا الدولالكربىويعرب،لىهباأيقائدسياسييقودهذهاألمةحيت
مرو ة،قومهفضلأوسل عليه صلىفالرسول؛خةقاألكمال:الصفات تلك أهم ومن

بكلقومهأذىعلىصرب؛سياسةوأحسنه ،احلمًرجحه أو،احسبًكرمه أو،اخلقًحسنه أو
فل يدعوالوفا ،والصربالتوا عخلقهمنوكانحوله،والتفوااليه،انقادواحىتنظردع وبكُحكمة
الكفا ةىلإابك افة،الصفاتهذهعلىبنا للقادةاختيارهوكان،اقائدًهلاعنيالإ اعة
 عليهم وتصلون وحيبونكم، حتبوهنم الذين ئمتكمأ خيار»:وسل عليه صلىقالوقد.(1)واحلب

.(2)«ويلعنونكم وتلعنوهنم ،ويبغضونكم تبغضوهنم الذينأئمتكم  وشرار ،عليكم ويصلون
عندالقائديفمطلوبةكان اليتالصفاتبعضعنولقدكانالنيبصلى عليهوسل يتجاوز

حسبللجميعمفتوحةصارتبلالقبائل،شيوخعلىاوقفًتعدفل م،اكسةقبلالعربيةالقبيلة
.(3)أسامةبنزيدعلىسريةكانفيهاأبوبكروعمر؛فنراهقداستعملوالكفا ةالقدرة

النيبأنالقائدالسياسيأنيتحلىابلصربوالتحمل،فلقدذكرسعدابنأيبوقاصيفويفرتض
عبدعلينافبعث،«والعطش اجلوع على أصربكم رجاًل  عليكم ثنبعأل» :قالوسل عليه ىصلَّ
.(4)اكسةميفأمريأولفكانجحش،بن 

وناحلرب،وهوماطبقهالنيبصلىتشاخلربةب رورةمتتعالقائدابلكفا ةوإىلإضافة إىل ذلك: 
عمرومرةوسل عليه ىصلَّالنيبروأمَّحيثجا يفسياقذلكعنابنتيمية:"؛ عليهوسل 

                                      
 .34،د.ط،صإضاءات على طريق احملتسبنيانظر:البييت،عبدالرمحنبنحسن،(1)

 .1855،حديثرق 3/1481،كتاباكمارة،صحيحهيفأخرجهمسل ،(2)

 .1،2/249،طالكربىالطبقاتابنسعد،(3)

 .1،5/34ط، والنهاية البدايةكثري،ابنانظر:(4)
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روأمَّمنه،أفضله منعلىإليه بعثهالذينألقاربهااستعطافًالسةسلذاتغزوةيفالعاصبن
هومناألمريمعيكونقدأنهمعملصلحةالرجليستعملكانولذلكأبيه؛أثرألجلزيدبنأسامة
يستعملزالماوسل عليه ىصلَّ ولسرخليفةبكرأبووهكذاواكميان،العل يفمنهأفضل
ذكروقدأتويل،فيهالهكانهفواتمنهوبدتوالشام،العراقفتوحويفالردةأهلحربيفاخالدً
يفاملفسدةعلىاملصلحةلرجحانعليهاعاتبهبل،أجلهامنيعزلهفل هوىفيهالهكانأنهعنهله

يكونأنفينبغياللنيإىلمييلخلقهكانإذاالكبرياملتو ألنه؛اممقيقوميكنملغريهوأنبقائه،
اللنيإىلمييلانئبهخلقيكونأنفينبغيالشدةإىلمييلخلقهكانوإذاالشدة،إىلمييلانئبهخلق
اخلطاببنعمروكان،خالداستنابةيؤثرعنه ر يالصديقبكرأبوكانوهلذااألمر،ليعتدل
بنكعمراشديدًكاناخالدًألنعنه ؛ ر ياجلراحبنعبيدةأيبواستنابةخالدعزليؤثر

أمرهليكونوالهمنيو أنمنهمالكلاألصلحوكانبكر،كأيبالينًكانعبيدةوأاباخلطاب،
نيبلاقالحىت،معتدلهوالذيوسل عليه ىصلَّ رسولخلفا منبذلكويكون،معتداًل
پ ):فيه تعاىل قال؛وسطوأمته.«امللحمة نيب أان الرمحة، نيب أان»:وسل عليه ىصلَّ

.(2)"(1)(پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ
كانفعنبريدة:؛ابلتقوىوالسبقإىلاكسةماةإىلمتتعالقائدبتلكاملؤهةت،متتعهأيضً افإ

أوسريَّارأمريًأمَّرسول صلى عليهوسل إذا أوصاهيفخاصَّعلىجيش   ومنتهبتقوىة 
مناملسلمنيخريً ،امعه ابسم هللا يف سبيل هللا، قاتلوا من كفر ابهلل، اغزوا وال  ااغزو »مثقال:

.(3)«...لوا، وال تقتلوا وليًداث ا غدروا، وال متُا غلوا، وال تا تا 
بقدر عظيمة السياسي القائد االستفادفمستولية صور فنجد املنصب، هذا ذلكعظ  من ة

لكمتمثلةيفحرصالصحابةر وان عليه بعدوفاةالنيبيفاحلفاظعلىمشلوالتدليلعلىذ
رسولعهديفالعملعليهكانماواختذواهذهاألمة،فسارواعلىاجالنيبصلى عليهوسل ،

والسنة،الكتابمنإطار منوقائعمناستجدَّفيماواجتهدواهل ،قاعدةوسل عليه صلى 

                                      
 .29سورةالفتح،اآلية:(1)

 .15،16:ص،2ط،والرعية الراعي إصالح يف الشرعية السياسةتيمية،ابن(2)
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تكنملووقائعاأو اعًوواجهوااكسةمية،الدولةفتوسع األرض،يف ديننشريفواستمروا
.وسل عليه صلىعهدهيفموجودة

لكافةاوأساسًعملية،تطبيقاتمنالعهودمنذلكتةماعلىللحك امعيارًتعدوتلكاجلهود
يتعلقفيما-الدستوريةالسوابقفهذهاملسلمني،حياةمنوالدستوريالسياسيابجلانباملتعلقةاآلرا 

احلك ألنفيه؛إلزامفةاملتغرياتمنكانوماوق ،كليفللمسلمنيملزمةتعترب-منهاابلثواب 
اكسةميةالتشريعاتطبيعةمعمتسقوهذاواملصلحة،الظرو حسبخيتلفابملتغرياتيتعلقفيما
أحكامهاعلىوالتخريجأسسها،علىالبنا طريقعنللتطبيق،والصةحيةابملرونةاتسامهايفكلها،
.(1)العصوركليف

وذلكمن أمتها، يفحياة السياسية القيادة أمهية يظهر ما كليفاملسلمنيوعيخةلوهو
هباجا اليتواملبادئالعليا،واملثلالرئيسة،القواعدإطاريفرالعصلذلكيصلحماحتديديفعصر
حبزماخلةفةأمروسل عليه صلىالرسولوفاةبعدواجهواعليه  ر وانفالصحابة؛اكسةم
فيهالبحثقدموا-األمرزمامينفل أنمناخوفً-أا حىتواحد،رأيعلىاستقرواحىتوعزمية،
.امله قبللأله اوتقدميًللمصلحةمراعاةوجتهيزه؛وسل عليه صلىالرسولدفنعلى

اخلطاابتوالعهودوااللتزاماتكذلك من النقاط اليت هلا أتثري يف دور القائد يف حياة أمته:
و أُمته، أمام تنفيذها على حيرص الدولإىلوالوالةإىلاحلكاممناملوجهةواملواثيقالعهوداليت

،كلتلكاألمورهلاأتثرييفمساراألمةوكياااوقوهتا،وهوماتو حهمناذجوأمثلةكثريةجنبيةألا
.(2)منالسريةمنها:خطابأبوبكرالصديقرض عنهللمسلمنيبعدمبايعتهخليفةهل 

ا من سوا  دولته يف الفعَّالة املنظومات بكل السياسية القيادة وعي ذلك إىل احيةنلإ افة
اليت التعامل سياسة تظهره ما وهو والعقدية، االجتماعية أو اكدارية أو االقتصادية أو العسكرية
سلكهاالقادةالسياسيونيفزمانالفتوحاتاكسةميةودخولحضاراتجديدةإىلحظريةالدولة

بغضِّاكسةم،رهوجباملساسدونمنه،تستفيدأنميكنمامنهاوأخذتاستوعبتهااكسةميةاليت
وأصبحواهلاوأخلصوا-إسةمه بعد-احلضاراتهذهأصحابفيهاخدمبلمصدرها،عنالنظر
هذهأهلالعربمثلامتامًمثله ، دعوةتبليغيفلوائهامحلةومن،جماالهتاشىتيفاملربزينمن

                                      
 .1،1/139،طاإلسالم والدستورانظر:السديري،(1)

 .1،1/142،145،طاملرجع نفسهانظر:السديري،(2)
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دولةكان فلوخلقه،إىل دعوةتبليغسوىهد هلاليمعادلةدولةفهياألوائل،احلضارة
.(1)اليواننينيعلىتغلبواعندماللرومانحدمكمااحلضارات،هذهيفالنصهرتبدائية

السياسية القيادة حول والذييدور احلصر، ال املثال علىسبيل والذيذكر سبق، ما فكل
ةميةهيالرائدةةاكس األموشخصيةالقائد،يو حلناأنالقائدالسياسيالذيساديفزمانكان

على يقع وإمنا فقط؛ وسلطاته بصةحياته والتمتع ذلكاملنصب، توليه علىجمرد دوره يقتصر ال
عاتقهدورأكربوأخطرمنذلك،فيقععلىعاتقهمستوليةأمةأبكملها،إذااستقامأمرهيفإدارته

اأمام أواًلقبلالعباد.لِّفهبليتكُاستقامحالأمته،وإذامال اع أمته،وفقدأمانتها
وهومايو حلناحالأمتنااكسةميةوالتمزقالسياسيالذيأثقلكاهلها،فأصاهباالضعف
والقصوروالرتاجع،ففقدترايدهتاوقوهتاوأسبابتقدمها؛رغ و وحسريةالسابقنيوكيفكانوا،

ذلكسيادهت و،هوره .كاننتاجالوق ،فوكيفكانمتسكه بدينه ودنياه يفذات
فأسبابالقوةوالضعفجليةأماماجلميع،ولكنتكمناملشكلةيفحاجةأمتناإىلحراكعلى
ومتطلباتالتواجديف وتنوعاحتياجاتالعباد، واستيعابمتغرياتالزمان، وفه  املستوايت، كافة

العنهانيبالرمحةأااخريةألمةققوةمتاحوق المكانفيهملو عقدمإالللقوي،وأسبابال
منرايدة فُقد السرتجاعما أمانتها ومنمحلوا إىلوعيقادهتا، إرجاعها ولكنيقععب  األم ،
وتقدم،والذيلنيكونفرصةحتققهقائمةإالبنماذجقياديةواعيةمتلكزماماملبادرةللتطويروالتغيري

 والتقدم.
 ي يف ميدان فقه التوقع:د السياسوط القائاملطلب الثاين: شر 

إناملعنينيبفقهالتوقعيدركونأنلهمتطلباتخاصةختتلفعنبقيةالعلومالفقهيةاألخرى؛
وذلكلدقةهذاالفقه،وارتباطهمبسائلوأقضيةتتطلبمهارةخاصةيفالتعاملوالتصورالصحيح،

الفه السلي الذييت مراعاةالتصورومنخةلوفه تلكاألقضيةواملستجدات،ومنمثو عها
مقاصد يتناسبمع شرعيراشد إنزالحك  منخةل واملكانيفإطارشرعي، ملتغرياتالزمان
النوعمنالفقهيتطلبمعرفةدقيقةوعمقفكريوملكة الشريعةاكسةمية،خاصةوأنأمهيةهذا

حتياجاتالعبادومصاحليستهد تعلقهاابمهيتهالفقهيةالستيعابتلكاملستجدات،واليتتكمنأ
جلبها،ومفاسدمتوقعةيتطلبمنعها،وذلكحىتالتتعطلاملصاحلواحلقوق،ويقعاحلرجواملشقة

                                      
 .1/148،مرجعسابق،1،طاإلسالم والدستوريري،انظر:السد(1)
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بنيالناسويضيعالتيسري،ممايتعارضمعمقاصدشريعتناالسمحة،وهوماحيدداكطارالذيمن
ا السياسييف القائد عمل يكون اخةله ابمليدان وقضا لسياسي رعيته عن األول املستول عتباره

حوائجه ،واحلفاظعلىمصاحله ،ودفعاملفاسدعنه ،وحفظثرواتومكتسباتأمتهمنالضياع،
أدا  يف له معيًنا تكون حىت شروطجيبتوافرها بعدة تلكالشخصية تتمتع يفرضأن ما وهو

وهنا عامة، شروط هناك حيثتكون خمهمته، شروط بشخصك وهياصة السياسي؛ القائد ية
 كاآليت:

 ، ومنها:الشروط العامةأواًل: 
اشرتاطو،يشرتطيفكلواليةإسةميةكبريةكان أوصغرية.يهيوهوشرطبد : اإلسالم:أواًل 
 اليتوردتاكسةم أدلته املطهرة،يفله النبوية وسلفاألمةالقر نالكرميوالسنة وأقوالالصحابة
ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی )فجا يفالقر نالكرمي:قال تعاىل:عليه ؛ر وان 

و األمرواألئمة،.ومنالسنةالنبويةأمرانالنيبصلى عليهوسل بوجوبطاعة (1)(ی ی
ابنعباسر ي عنف؛إالأنخيرُجواعناكسةمويظهرواالكفرالبواحاخلروجعليه عنواى

الن عن قالعنه وسل   عليه فإنه من خرج من  ؛ن كره من أمريه شيًئا فليصربما »:يبصلى
  (2)«السلطان شربًا مات ميتة جاهلية جا  أمية:كما أيب بن جنادة بنعن عبادة على دخلنا

قلنا:أصلحك ،حدمحبديثينفعك بهمسعتهمنالنيبصلى عليهالصام وهومريض،
قال فبايعناه:وسل ، وسل  رسول صلى عليه دعاان على، ابيعنا أن علينا أخذ فيما فقال

إال أن »األمرأهله،وأثرةعليناوأنالننازعوعسرانويسران،يفمنشطناومكرهنا،السمعوالطاعة،
 .(3)«ا بواًحا عندكم من هللا فيه برهانتروا كفرً 

                                      
 .59سورةالنسا :جز مناآلية:(1)
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 .7056،حديثرق 9/47،املرجع نفسه،أخرجهالبخاري(3)



33

ذلك،عن الكافرأموراملسلمني،ومماجا يفكذلكأ عسلفاألمةعلىعدمجوازتو
ابلشرع،فإنوجد:"إن سبحانهالجيعلللكافرينعلىاملؤمننيسبيًةقاليابنالعريب القا

.(1)فبخة الشرع"
ألنفاقد؛وذلكفةتنعقدالواليةملنفقدعقله،هيةيمنالشروطالبداوهوأيضً : العقل:ااثنيً 
ڭ ڭ ڭ ۇ )قالتعاىل:،فمباهوواجب،فكيفيكلفبواليةعلىغريهمكلغريالعقل

.(2)(ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ
فورديفالقر نالكرمي:؛املرأةمنصباخلةفةجوازتو أ عالعلما علىعدم: الذكورة:ااثلثً 
قال ورديفالسنة.(3)(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ)تعاىل: وكذلكما

لن يُفلح قوم »كسرى:ةصلى عليهوسل حنيبلغهأنالفرسقدولواابنديثالنيبحلالنبوية،
.(4)«ولوا أمرهم امرأة

تتطلباالختةطبنيالرجالوالنسا ،وقيادةاجليوش،وهومااليتناسبواخلةفةكواليةعامة
.(5) (ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ)معو عاملرأةيفاكسةم؛قالتعاىل:

علىالرجلمنالتكاليفالشرعيةاليوهلذا أوجبه بعضما كاجلهاد؛وجبالشرععلىاملرأة
 واكنفاق.
.احلاك عنمنصبيفكلالوالايتالدينية،فضًةيهيشرطبديوه : العدالة:ارابعً 

وأداً ،وقدجعلقبلشهادتهحتمًةنتُيف لتها:األخةقالفا لة،والعدل:مَوالعدالةتعين
لقبولالشهادة،فكيفالتكونايفأصغرالوالايتكحضانةالصغري،وجعلهاشرطًاالعدالةشرطً 
ألنه؛والفسقمينعمنقبولالشهادة،ومنكلواليةدينية.يفأعظ الوالايتعلىاكطةقاشرطً

ي شرعلمنيفيقمدعاةللتساهليفتطبيقأحكامالدين،فكيفيتصورأنيتوىلفاسقواليةأمراملس
 ؟!وجياهديفسبيل  

                                      
 .3،1/641،طآنأحكام القر ابنالعريب،(1)

 .5:سورةالنسا :اآلية(2)

 .34سورةالنسا :جز مناآلية(3)

 .4425،حديثرق 1،6/8املغازي،طكتاب،صحيح البخاري،أخرجهالبخاري(4)

 .33:سورةاألحزاب:جز مناآلية(5)
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فينبغيهيشرطبدوهو : العلم:اخامسً  والية، يقينًييفكل يعل  أن وال  هياعلىكل ما
 مبتطلباته ليق  منصبه وأعبا  إقرار،علىأكملوجهواجباته من شرع له عما فةخيرجابلوالية

منصباخلةفةاستقر هورالفقها علىأنشاغل.واختلفالفقها يفحدالعل ،ومصاحلالعباد
 أواحلاك البدأنيتحصلعلىمرتبةاالجتهاداملطلق.

تاجإىلوذلكألنالصغريغريمكلفيفنفسهوحي؛فةتنعقداخلةفةلصغري: البلوغ:اسادسً 
 ؟!عنالواليةعلىسائراملسلمنيابلواليةعلىغريهفضًةوصايةغريه،فكيفيكلف

العبداململوكخيضعلغريهوالميلكأمرنفسه،فكيف،ألنَّيهيوهوشرطبد : احلرية:اسابعً 
امسعوا وأطيعوا »:رطقولالنيبصلى عليهوسل وقديردعلىهذاالش،تكونلهواليةعلىغريه

الن وأمثاله،ولكن هورالعلما أتولواهذا(1)«وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة
 .ب،أوأنهوردعلىسبيل رباملثالمبااليقعحقيقةأبنهيفحالالتغل

يكونلهأتثريعلىهباسةمةاألعضا واحلواسمنكلنق ونعينية:د: الكفاءة اجلسااثمنً 
ليهقالالنيبصلى ع.وهوماتتطلبهواجباتالقيامأبعبا املنصب،أدا مهاماملنصببكفا ة

 ن إال ما  ؛وندامة يوإهنا أمانة، وإهنا يوم القيامة خز  ،اي أاب ذر، إنك ضعيف»:ذرأليبوسل 
 .(2)«الذي عليه فيهاأخذها حبقها، وأدى 

 اثنًيا: الشروط اخلاصة ابلقائد السياسي:
:أن يتمتع مبلكة فكرية لفهم املستجدات الواقعة واملتوقعة -1

أمريف الفه  وهومنمستلزماتمتتعالقائدمبلكة األمهية، لدولته،حيثغاية وإدارته قيادته
تلك وأبعاد واستيعابأخطارها دولته، هبا والظرو اليتمتر األحداموالوقائع فه  عليه يسهل

الواقعيةوتوقعنتائجهااملرتتبةعليها؛وذلكأنالقا أو-ئدالسياسياألقضيةواملستجداتوأتثرياهتا
أوم أمتهو األمر، األحدامبشكلجيد،البدأن-نيتحملمستولية قرا ة يدركأنمهامه

منشأنهأنيكونأوحدموهذايستلزمعقليةواسعةاكدراك،تستطيعاحتوا كلحدمومسألة
التدابريالةزمة وأخذ احللولله، وتقرير لدفعاملفاسداملتوقعة،لهأتثريعلىمصاحلأمتهومعاجلته،

                                      
 .7142،حديثرق 1،9/62ط،األحكامكتاب،صحيح البخاري،أخرجهالبخاري(1)

 .1825،حديثرق 3/1457،كتاباكمارة،د.ط،صحيح مسلماخرجهمسل ،(2)
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يفوبذلك متمثلة القائد أدواتذلك األحداموحتليلهاتكون فه  يف وواعية ان جة شخصية
وتصويرهابشكلدقيق،وابلتا إمكانيةطرحاحللولالناجعةهلا.

والية:"ومماجا يفهذاالسياقلبيانمدىأمهيةودورالقائدالسياسي،ماوردعنابنتيمية
إالَّمصلحته تت ال دمبينفإنهبا،إالَّللدينقيامال،الدينواجباتأعظ منالناسرأم

.(1)"رأسمنجتماعاالعندبدوالبعض،إىلبعضه حلاجةابالجتماع
ممكككايعكككينأندورالقائكككدالسياسكككيأوو األمكككردورعظكككي ،تتوقكككفعليكككهاسكككتقامةمصكككاحلالعبكككاد

يدورداخلدولته.واحتياجاهت ودفعاملفاسدعنه ،وحفظأمنه وكلما
العصكككيان،وفشكككامنكككه-اكمكككاممكككنأي-فأمكككاإذاتواصكككلمنكككه"وجكككا عكككناكمكككاماجلكككويينأيًضكككا:

العدوان،و،هرالفسادوزالالسداد،وتعطل احلقوقواحلدود،وارتفع الصيانة،وو كح اخليانكة،
طلإىلعظكائ األمكور،وتعطكلجيداملظلوممنتصًفاممن،لمه،وتداعىاخلللواخلواستجرأالظلمة،ومل

راكهكذااألمكراملتفكاق علكىمكاسكنقررالقكولفيكهعلكىالفكاه إنشكا  عكزالثغور،فةبدمناسكتد
.(2)"وذلكأناكمامةإمناتُعىَنلنقيضهذهاحلالة؛وجل

فهك األمكورفيتضحمماسبقأناكماماجلويينقدو عمعاملوصورةاحلاك أوالقائكدالنكاجح،يف
عيتككهحبفككظمصككاحلهاودفككعوإدراكأبعادهككا،وهككواليسككتقي إالمككعاحلككاك العككادلالقككائ علككىأمككورر

يًككامككناكدراكاملفاسككدعنهككا،وهككومككايسككتقي مككعصككةحيةذلكككالقائككدالفككاه الككذيميلكككقككدرًاكاف
فاسكد،أوالضكعيف،أوالغكريوالوعيلكلالظرو احمليطةبكه،وهكوبعككماحلكالللقائكدأواحلكاك ال

يرتتككبعليهككافر ككياتمككناملتوقككعأنيعظكك قيككامهككذهالصككورةوذلكككألنمؤهككلللقيككادةومتطلباهتككا؛
نتشارالفو ىفيهاواايارها.يفوقوعمسائلوأقضيةيرتتبعليهامآالتهتددكياندولتهوا ررها

يفشخصككيةالقائككدالسياسككييفدقككهتصككويرهوتظهككرأمهيككةمهككارةالفهكك ،وامللكيككةالفكريككةوتوافرهككا
ائلواملسكككتجدات،ومكككادرجكككةاكفضكككا فيمكككاسكككتتولإليكككهمكككنخكككةلالنتكككائجاملتوقعكككةالصكككحيحللمسككك

.برتجيحاملصلحة،وابلتا تقدميهاعلىاملفاسداملتوقعة

                                      
 .168،ص1،طيف إصالح الراعي والرعيةالسياسة الشرعيةابنتيمية،(1)

 .2،1/48ط،غياث األمم يف التياث الظلم،اجلويين(2)



36

لشجرةاليتعمربناخلطابر ي عنهأمربقطعااخلليفةأنمنها: ؛واألمثلة يف ذلك كثرية
ألنالناسكانوايذهبونإليها،فيصلونحتتها،فخا عليه ؛لى عليهوسل صبويعحتتهاالنيب

"الفتنة . كرهوا العلما  ولكن مندوبإليها، أو جائزة األمور البدعةفهذه من خوفًا ألن؛فعَلها؛
سُ شاختاذها وهذا هلا، مظهرين يوا،بالناسعليها أبن هو إمنا جرتجَمرىنة، وإذا السنة، أن

.(1)"السنن،صارتمنالبدعبةشك
فنجدأنملكةالفه هنايفشخصيةالقائدالسياسياملمثلةيفعمربناخلطاب،قدأدرك 

آالتاليتقدتفضيإليها،فكونأمهيةهذهالشجرةاليتجلمحتتهارسولهذهاملسألةوأبعادهاوامل
منالقدسيةمعمرورالزمن،ًتااملبايعنيله،قديكسبهاشيمعأثنا اجتماعه صلى عليهوسل 

مماقديرتتبعليهابدعو ةالتمتمأصلعقيدةهذاالدين،والذيمناملمكنأنيت التربكهبا
تللتوسلإىل سبحانهوتعاىل،وهذاماأدركتهعقليةعمربناخلطاببفه املآالاختاذهاطريقًوا

 هلذاالبابوإغةقه.اسدًّعلىمثلذلك،فكانقرارهبقطعهااليتقدترتتب
:استشارة املختصني كل يف جماله -2

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ )الشورىيفاكسةممبدأمقرر،ولقدجا تداللتهيفالقر نالكرمي:

ربةواالختصاص.وهومايعينأنو األمرمعينهبذااألمر،يفاللجو إىلأهلاخل(2)(ڄ ڄ ڄ
املست أن نعل  وكما يطرأ، مستجد أو ونوعيةيفطرحأيمسألة ليس علىوترية جداتالواقعة

 مرحلةواحدة، إىل الوصول قبل األمر يف ورأيه  مشورهت  االختصاصوأخذ ألهل الرجوع فعليه
علىسبيلاملثال،فهذاتكوينالقراروإصداره،فإذاماكان املسألةالواقعةختت ابجملالاالقتصادي

صوريتطلبمنهالرجوعإىلاملختصنييفاجملالاالقتصاديحىتيقفعلىتصوركاملوفه دقيقب
وأحوالتلكاملستجداتالطارئة،واستيعاباآلاثروالنتائجاليتقدترتتبعليها،فيكونبنا قراره

هقديرتتبعليه اثرومفاسدكبرية؛وذلكعلىأساسسلي .أمَّاعدماملشاورةوالرجوعلكليفجمال
علمه لعدم عليها املرتتبة واآلاثر الواقعة مبجالاملسائل إحاطته مدىلعدم يو حلنا ما وهو هبا،

فائدةوأمهيةمبدأالشورىوالرجوعإىلأهلاالختصاصوأخذمشورهت ورأيه قبلإصدارأيقرارأو
تصر .

                                      
 .1،1/450،طاالعتصامانظر:الشاطيب،(1)

 .159ة:سورة لعمران،جز مناآلي(2)
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أكملكانوإن،وسل  لهوعلىعليه صلىالنيبن"إ:ازيالرويفسياقذلكقالاكمام
خيطرالمااملصاحلوجهمنإنسانببالخيطرأنيبعدفةمتناهيةاخللقعلومأنإال،عقًةالناس
.(1)"بباله

يفهلااصاحلًتراهماتقررأنمناألمةمتكنيهوابلشورىاملقصودنإا:العوحممدالدكتورويقول
مهما،فذلزعي أوعبقريحلاك دكتاتوريةنشو دونوحتولاالستبدادمتنعبطريق،العامةوااتش
.(2)مؤثرةأومثريةالزعي لذاكالشخصيةأواحلاك هذاإجنازكان

إليهاينتهياليتنتيجتهايلتزمأنعليهجيبالشورىعليهوجب وقداحلاك نإ:اأيضًويقول
ناملشرييأكثررأي معلمةالشورىأنإىلذهبمنأتييديفإليهستنادااليصحدليلالوأنه،

وصاحبيهوسل و لهعليه صلىالرسولفعلمنا يعًاألدلةعليهتدلالذيوإمنا،ملزمةوليس 
أنإليهابكشارةاجلديرومن،تنفيذهاحلاك أواكمامعلىوجبرأيإىلانته مىتالشورىأن
علىالداللةوا ح،املدينةخارجاملشركنيلقتالحدأُغزوةيفوسل و لهعليه صلىالرسولفعل
أو منغريهرأيأواحلاك رأيخالفولو،األكثريةرأيالتزامقاعدةوعلى،القاعدةهذه
.(3)الرأي

نزل ،واليت(4)(ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ):وهومايدللعليهنزولاآليةالكرمية
لرأيهيفأنيبقياملسلمونابملدينةاوخةفً،فيهاالرسولعلىرأيأصحابهنزلحداليتزوةأُغبعق

مماترتبعليهماتعرضبعدذلكصوابرأيهصلى عليهوسل ،للدفاععنهامنداخلها،وثب 
أُ املسلمونيفغزوة لةستغله وسل  علىالنيبصلى عليه فكاننزولاآلية فارألصحابهحد،

ملبدأالشورى،وهوماأسسهالنيبوأكدعليهيفاكيدًوالدعا هل ،وأمرهأبنيشاوره يفكلأمر؛أت
من بعده حدث عكمذلكملنجا  هناكوقائع يتعارضأن ال ما وهو أتسيمدولته، بداية

الراشدين علىقتالاملرتدينا؛اخللفا  الصديقالذيأصر أيببكر عنأدا كاخلليفة لذينامتنعوا

                                      
 .3،9/409،طالكبري التفسريالفخرالرازي،(1)

 .202ص،2،طللدولة اإلسالمية السياسي النظاميف أصول انظر:العوا،(2)

 .198،199:ص،املرجع نفسهانظر:العوا،(3)

 .159سورة لعمران،جز مناآلية:(4)
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معبعضالصحابةحو الذيلالزكاة،وخةفه بناخلطاب؛ الرتيثخوفًنذلكمثلعمر منارأوا
نكسارشوكةاكسةم،فةيفه منذلكأنهخالفمبدأالشورىالذيأسسهالنيبصلى عليها

مابَّوسل وثكَ رؤيةأيببكرالصديقوقوةحجتههيا لبقية أركانه،وإمنا وفرتسبلاكقناعبقراره
.(1)برأيهالصحابةواألخذ

،لإللزاماللإلعةمفهي،والتو يحلةستنارةهيإمناالشورىأبنالقولإىلالبعضذهبوقد
(2)اكسةميفاألكثريةأومبدالشورىإلزامكتابه:يفاألنصاريإمساعيلعبداحلميدالدكتورأوردوقد
يفاكمامأبنيقولمنورأي،ذلكرفضأوالشورىأهلرأيقبوليفخمرياخلليفةأبنالقائلنيأدلة

الشورىأبنيقولمنرأيورجح،عليهاتفقواماتنفيذعليهوجيبالشورىأهلبرأيملزماكسةم
الشورىيقتضيإلزاميتها،لمةع مُالملزمة :اىلعتلقولهامتثااًلوحقيقةاألمرتقتضيأنالقولمببدأ

ں ں ڻ ڻ ):تعاىلوقوله، (3)(ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ)

.(4)(ڻ ڻ
عهد أو وسل  عليه   صلى النيب عهد يف سوا  هبا القيام وكيفية الشورى واستعراضأمر
صحابته،يعينأااكان يفاألموراالجتهادية،وكانيت استشارةاجلميعيفاألموراليتكانيصلح

أخذرأيا وإنكانهناكأمور إالألهلاالختصاصمناليكوناالكان جلميع، فيها ستشارة
وإذا،االختصاصأهلإىلفيهالرجوعمنبدةف،فيهن َّالمماالتشريعمسائليفوذلكالعلما ،
عنابنعمرقال:،ومماورديفهذاالسياقاألكثريةرأيترجيحمنبدالنظره وجهاتتباين 
ل:ايأيهاالناس،إينقم فيك كمقامرسول صلى عليهوسل فيناناعمرابجلابيةفقاخطب

 أوصيكم  صحايب، مث الذين يلوهنم، مث الذين يلوهنم، مث يفشو الكذب حىت حيلف »فقال:
رجل ابمرأة إال كان اثلثهما  الرجل وال يستحلف، ويشهد الشاهد وال يستشهد، أال ال َيلونَّ 

فإن الشيطان مع الواحد وهو من االثنني أبعد، من  ؛والفرقة لشيطان، عليكم ابجلماعة وإايكما

                                      
 .20-14:صالسياسية، قراطية ورؤية اإلسالمالشورى والدنانظر:أبواجملد،(1)

 .19،ص1ط،اإلسالم يف األكثرية ومبدأ الشورى إلزامانظر:األنصاري،(2)

 .159سورة لعمران،جز مناآلية:(3)

 .38سورةالشورى،جز مناآلية:(4)
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واألخذ.(1)«أراد حببوحة اجلنة فليلزم اجلماعة، من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك املؤمن
 .(2)األوائلاملسلمنيومؤرخيعلما عندبهمعمولابألكثرية
 طالع على بقية العلوم األخرى:او  ،علم الشرعيلاب كافيةأن يكون لديه معرفة   -3

دينية عقلية لديه يكون حىت وذلك كبرية؛  رورة الشرعي ابلعل  السياسي القائد معرفة إن
من قضية ألي املتوقعة النتائج تقدير أو الواقعة، واملستجدات املسائل تقيي  خةهلا من يستطيع

األمر،وابلتا ا،وسؤالأهلاالختصاصإناقتضىعدفحصهاونظرهامن يعجوانبهالقضااي،ب
يفاايةاألمرالوصولإىلقراربشأنتلكالقضيةأواملسألة.

واطةع معرفة يتطلبأنيكونلديه والتعمق-أيًضا الدراسة للعلوم-وليمإىلحد ابلنسبة
ماعواكدارةوغريها.جمالالسياسةواالقتصادواالجتاألخرىمبجاالهتااملختلفة؛كالعلوميف

وهومايتطلبهمهاممنصبهالذييستلزممنهالنظريفخمتلفالقضاايبصورةوتنوعاهتااملختلفة،
وهومايفر هواقعهذهاألايميفعصراناحلا ر،خاصةمعتوسعدائرةالعةقات،سوا كانعلى

فةملختلفةيفرضعليهقدرمناملعرل،وتداخلاملعامةتأبجناسهاامستوىاألفرادأومستوىالدو
والعل لبقيةالعلوم،حىتيستطيعالوقو علىرؤيةوا حةيفتقيي أيقضيةأومسألةمستجدة
واقعة،وتقديرمآالهتاومدىمراعاةالبعداملقاصديفيها،حرًصاعلىمصاحلالعبادوحقوقه ،ومنع

ؤهلهللوقو وكانعكمماتقدمفإنذلكلنيةأوانجتةعنذلك؛وذلكألنهلأيمفاسدمتوقع
علىأر يةصلبةورؤيةسديدةيفتقيي أيقضيةأومسألةبشكلسلي وصحيح؛ألنمقومات
الفه الصحيحالناتجعناملعرفةالكافيةابلعل الشرعي،إ افةإىلاطةعه،وحتقققدرمناملعرفة

قصوراليتنعاينمنهايد.وهومايو ححالةالضعفوالميكنهمنإصدارالقرارالسد-ومببقيةالعل
 يزالنطاقاالجتهاد حيثما املستول، القائد شخصية السياسيجتاه بيانعلىيقتصريفواقعنا

بويةوالرتاالجتماعيةو فاقهااحلياةجماالتبقيةإىلالكايفابلقدربعدميتدوملالتشريعي،احلك 
.(3)مطلوباحلك واستنباطاالجتهادأنمعياسية،لسواواالقتصاديةوالتنموية

                                      
 حهاأللباين.صح،2165حديث،2،4/465،كتابالفنت،اببماجا يفلزوماجلماعة،طسننه،يفالرتمذيأخرجه(1)

 .232-1/230،د.ط،الشورى يف الشريعة اإلسالميةاملهدي،انظر:(2)

 .1/9،د.ط،االجتهاد التنزيليجحيش،(3)
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ونستفيده منه ميكنأننتعل  ما وسلفهذهوهو وسل  الكرميصلى عليه نبينا منسرية
األمة،وذلكمنخةلفهمه ألحكامالكتابوالس نة،وحتريمقاصدهاعندالتطبيق،حيثقال

حوليدندنونكانواوإمناله،وأتبعنبيها،ملراداألمة أفهالصحابةكان وقد"ابنالقي يفذلك:
عنهيعدلمثوسل عليه صلى رسولمرادلهيظهرمنه أحديكنوملومقصوده،مرادهمعرفة
علىواحلوالةعلته،عموممنواترةلفظهعموممناترةيعر املتكل مبرادوالعل لبتة،أغريهإىل
.(1)"والتدبروالفه املعاينبألرابأو حاألول

احفظًالعراقسوادقسمةيفعنه ر يعمرتوقفوإيضاح ذلك على سبيل املثال:
قريةفتح مااملسلمني خرلوال":قائًةمراعاةملصلحةاألجياليفاملستقبل،و،اجلماعةملصلحة
وهناننظرإىلتصر اخلليفةعمربن.(2)"وسل عليه صلىالنيبفعلكماأهلهابنيقسمتهاإال

راعىمستقبلاألجيال لواخلطابأنه القادمة،يفالتوقفعنتوزيعاألرا يعلىالفاحتني؛ألنه
استمرذلكفإناملتوقعأنهناكمفاسدكبريةسو تتحققيفاملستقبل،وهوتوارمتلكاألرا ي

علىأبنا الفاحتنيجيًةبعدجيلدوناآلخرين.
فيهخيوضالدقيقفعل األحكامعليهابني اليتاملقاصدمعرفةأما":الدهلويوكذلكماقاله

منواآلاثمالطاعاتأصولتلقواقدالصحابةفقها وكانفهمه،واستقامذهنه،لطفمنإال
تكنفل والنصارى،وكاليهودالعرب،كمشركييومتذاملوجودةاألم عليهاأ ع اليتاملشهورات

فتلقوهاالدين،وأحكاموالتيسري،التشريعقواننيأما.بذلكيتعلقعمااهتاِلميمعرفةإىلحاجةهل 
الدرجةيفكانوااليتاألدويةمقاصديعرفونالطبيبجلسا أنكماوالنهي،األمرمواقعمشاهدةمن
.(3)"معرفتهامنالعليا

ضيةرهت ،وتعامةهت ،وطريقةأحكامه معاألقوهومايو حسياسةصحابةرسول يفإدا
 واملسائلاملعرو ةعليه ،منخةلخرباهت اليتاكتسبوهامنرسول وتعلمه منه.

 للمستقبل يف القضااي واملستجدات الواقعة واملتوقعة: اأن يكون مستشرفً  -4
                                      

 .1،1/168،طإعالم املوقعنيابنالقي اجلوزية،(1)

 .4/513،514،د.ط،الوقعةشهدملنالغنيمةابباخلمم،كتابصحيح البخاري، البخاري،(2)

 .1/289د.ط،،البالغة هللا حجةهلوي،الد(3)
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اايواملستجداتالواقعةمراعاةمنأه األموراليتجيبأنيراعيهاالقائدالسياسييفنظرهللقض
املستقبل وفرضالبعد حا ره على قاصرًا نظره يكون حبيثال عليها، املرتتبة ومآالهتا للمسألة ي

الواقع،واكحاطة املبينعلىرؤية يتحققمنخةلتصوره احللولالعةجيةلتلكاملسائل،وهوما
الن حمل القضية أو ابملسألة الظرو احمليطة نتائججبميع إىل ذلكالوصول بعد حىتيستطيع ظر،

ةيتمكنمنخةهلاتكوينرؤيةسليمةوإصدارقرارسلي بشأاا،يراعيفيهالبعداملقاصديسليم
منخةلمراعاةالظرو الزمانيةواملكانيةوالنظريفالعوائدوالعادات،وإالترتبعلىذلكقرارات

فعاملشقةةاليتتتحققمنخةلمصاحلوحاجاتالعباد،ورغريصائبةبعيدةعناملقاصدالشرعي
ودفعاملفاسداملتوقعةمستقبًة.

ذلكحتقيق يف يراعي أن بدَّ ال الواقعة للمستجدات نظره يف السياسي القائد أن يفه  لذا
،(1)املصلحةالشرعية،ممثًةيفجلباملصاحلوكلماهوانفع،ودفعكلمفسدةوكلماهو ار

ملشقةعنالرعيةعندنظرهيفتلكاملستجدات،وهوافةإىلذلكأنيضعيفاعتبارهرفعاحلرجواإ 
مايستلزمأنيضعيفاعتبارهاملآالتاملتوقعةيفقراراتهوأحكامهالصادرةوفقمليزاناملصاحلاجمللوبة

 الشاطيب: يفه منقولاكمام وهوما لمعتربمقصودآالتاألفعا"النظريفمواملفاسداملتوقعة،
.(2)"اشرعً

،(3)األخذمباجا تبهالقاعدةالفقهيةاملعروفة:"الينكرتغرياألحكامبتغرياألزمان"كذلك
وو ع واملتوقعة، واملستجداتالواقعة واملسائل للمستقبليفتلكاألقضية استشرافه يؤكد ما وهو

العادةحماعتباراتالتغرياتالزمانيةواملكانية،واع كمة.وهوماتباراتالظرو والعوائدوفققاعدة
 القرايف: العر اعتربه،يعربعنه جتدد فمهما األايم الفتاوىعلىطول تراعى القانون "وعلىهذا

ا..واجلمودعلىاملنقوالتأبدً.ومهماسقطأسقطه،والجتمدعلىاملسطوريفالكتبطوالعمرك
.(4)املا ني"والسلفاصدعلما املسلمنييفالدين،وجهلمبق ةل
ندالالتاألخذابستشرا املستقبلمنقبلالقادةالسياسيني،ماوردعنرسول صلىوم

أولقائدسياسييف أنالنيبصلى عليه:ثب يفالصحيحفاكسةم، عليهوسل ابعتباره
 ،كان يف أميت هذه منهم  إن ثون، وإنهمم حمدَّ إنه قد كان فيما مضى قبلكم من األ»وسل قال:

                                      
 .1،1/394ط،شرح تنقيح الفصولالقرايف،:انظر(1)

 .1،5/177ط،املوافقاتالشاطيب،(2)

 .1،1/353ط،القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعةالزحيلي،(3)

 .1/176،177د.ط،الفروق، القرايف،(4)
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لقد كان فيمن كان قبلكم من بين إسرائيل رجال يكلمون » ويفرواية:. (1)«فإنه عمر بن اخلطاب
.(2)«مرمن غري أن يكونوا أنبياء، فإن يكن يف أميت منهم أحد فعُ 

عحبمد ماتوقعهقالابنحجر:قالهالنيبصلى عليهوسل علىسبيلالتوقع،وقدوق
والسببيفختصي ُعمرابلذكر،لكثرةماوقعلهالنيبصلى عليهوسل يفعمرر ي عنه،

يفزمنالنيبصلى عليهوسل مناملوافقاتاليتنزلهباالقر ن،وماوقعلهبعدالنيبصلى 
.(3)عليهوسل 

األحكامإحداثهاوابتدا سنهابعدأنملتكن،كماغريلتوقيوكذلكمماذكريفهذاالسياق:"
مثإذاادعي،فعلعمربنعبدالعزيزفإنهقال:ستحدمللناسأقضيةبقدرماأحدثوامنالفجور

اختة األحوالإىلتغريبعضاألحكامأوإثباتأحكام،فةبدأنتكونتلكاألحكاماملسنونة
الشرع قواعد هلا تشهد عليهاابالعتحبال التشهد ابالعتبار هلا تشهد مل إذا تكونحبال أو بار،

ابكبطال،كأنتكونمناملصاحلاملرسلة،وهياليتيشهدالشرعابعتبارهاوالإبلغائهاولوحظفيها
جيوزالعملهباوإنمليتقدمهانظرييفالشرعيشهدابعتبارها،كماوقعلسيدانفإااجهةمنفعة،

تولالصديق وكتدوينيف بنيستة، شورى اخلةفة وكرتك  عنهما، ر ي لعمر اخلةفة عهد يته
الدواوين،و ربالسكة،واختاذالسجون،وغريذلككثريممادعاإىلسنهتغرياألحوالواألزمان،

.(4)"ومليتقدمفيهأمرمنالشرع،وليملهنظرييلحقبه،ولوحظفيهجهةاملصلحة
تدليًةجامااوأيضً فيه  " السياسي: استشرا القائد صلى عليهايالرسولعلىأمهية

الصحابة كان وقد اخلاص، ابلتشريع العام التباسالتشريع خشية القر ن غري عنه يكتبوا أن وسل 
صلى عليهوسل ،أوقضىبه،ومليردفيهن لفظييقتضيالدوامسول يتأسونمافعلهر

أل انه احلال من كان قريبة أحواهل  وألن احلق، وجوه كان يفزمنرسول عليهليتينريهل 
الصةةوالسةم.ولذلكأمرعمربنعبدالعزيزيفخةفتهأوإمارتهأاببكربنحممدبنعمروبن

َسبأنهأ اتكوننرباسًأنرادحزمبكتابةمارويعنرسول صلى عليهوسل مناآلاثر،َأح 
 مقاصدالشريعةومنازعها،إذقديضيقالوق ويقصرالنظرعنيستضي بهعلما األمةيفتفه 
                                      

 .3469حديثرق ،4/179كتاب:أحاديثاألنبيا ،د.ط،،البخاري صحيحالبخاري،أخرجه(1)

بناخلطابصحيح البخاريالبخاري،أخرجه(2) مناقبعمر فضائلأصحابالنيبصلى عليهوسل ،ابب: كتاب: ،
 .3689ديثرق ،ح4/241د.ط،ر ي عنه،

 .7/51د.ط،،فتح الباريابنحجر،انظر:(3)

 .228،ص2،طشرح القواعد الفقهيةالزرقا،(4)
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،دتاألحواللتلكاجلزئياتإذاجتدَّادواأحكامًاالستنباطمنأصولأدلةالشريعةمعأا رمباجدَّ
وسل  ربيفشرب أنرسول صلى عليه اخلومثالهذا العددوال رابًمر غريحمصور

أربعنيَسوطً وعمر بكر و ربأبو إنااآللة. له: قال إذ علي مثاننيبرأيمن  ربعمر مث ،
فيهإقامةاحلدمعالشكيف،فأرىأنعليهحدالفرية،السكرانإذاسكرهذى،وإذاهذىافرتى

.(1)"نَّةاابلظحصولمسببهاعتبارً
يفاستشرافهللمستقبلوالنظريفمآالتاألمورلى عليهوسل ماعر عنالنيبصكذلك

السلبياتاملستهد جتنبهااقبل القرارمنخةلالتخطيطالصحيحالذييضعيفاعتباره ،ختاذ
،واكجيابياتاملرادحتقيقها ورد ما يعربعنه وهوما قال: املش)عنالربا ر ي عنه، ركنيلقينا

ال تربحوا، »رعليه عبد ،وقال:امنالرماة،وأمَّليهوسل جيشًالنيبصلى عيومتذ،وأجلم
فلمالقيناهربواحىت،«إن رأيتموان ظهران عليهم فال تربحوا، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فال تعينوان
قدبدتخةخلهن، رفعنعنسوقهن، يشتددنيفاجلبل، ارأي النسا  يقولون: لغنيمةفأخذوا

ف صر الغنيمة، أبوا فلما فأبوا، أنالتربحوا، وسل  إ النيبصلى عليه عهد قالعبد :
قتيًة فأصيبسبعون فقال:وجوهه ، حممد؟ أيفالقوم فقال: سفيان وأشر أبو «.ال جتيبوه» ،

طاب؟فقال:إنهؤال فقال:أيفالقومابناخل.«ال جتيبوه»فقال:أيفالقومابنأيبقحافة؟قال:
نفسه،فقال:كذب ايعدو ،أبقى عليكماا،فلوكانواأحيا ألجابوا،فل ميلكعمرُقتلو

اُ قالأبوسفيان: علهُخيزيك، وسل : فقالالنيبصلى عليه نقول؟«.وهأجيب»بل، ما قالوا:
نيبصلى عليهزىوالعزىلك ،فقالالقالأبوسفيان:لناالع«.قولوا: هللا أعلى وأجل» قال:

قالأبوسفيان:يوم،«هللا موالان، وال موىل لكم :قولوا»قالوا:مانقول؟قال:«.أجيبوه»وسل :
 .(2)(سؤينتَبيومبدر،واحلربسجال،وجتدونمثلة،مل مرهباومل

وكانقدتوقعالذيملشركني،منغدرااالرسولصلى عليهوسل كانحذرًيتضحأنَّفهنا
منتركاهلضبةحص كانسرياملعركةل،حيثحذرأصحابه يستجيبوا؛مهما مل إالأنالصحابة

                                      
 .3/270،د.ط،مقاصد الشريعة اإلسالميةابنعاشور،(1)

 .4043،حديثرق 5/94،كتاباملغازي،اببغزوةأحد،يف صحيحهأخرجهالبخاري،(2)
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النيبصلى عليهوسل ،نًّ وأناملعركةقدحسم لصاحل،منه أناملعركةقدانته التحذير
  العدو.فكانماتوقعهالنيبصلى عليهوسل منغدر،املسلمني

التوقع وداللته من خالل سد الذرائع يف السياسة الشرعيةالثالث: املبحث 
 :اواصطالحً  املطلب األول: تعريف سد الذرائع لغةً 

 اللغة:معىن السد يف 
،خلقهفهوُسد اماكانمسدودً:(1)وحكىالزجاج".اَسَدد ُتالشي َسدًّ:السدمصدرقولك

ي ِنوالسَّدَّي ن،د وماكانمنعملالناسفهوسَ ه قراَ ةمنقرأَبنيالس دَّ .(2)"وعلىذلكُوجِّ
علىردمشي وُمةَ مَ:"السنيوالدالأصلواحد،وهود ويفمعج مقاييماللغة:السَّ ته،يدل 
.(3)،وكل حاجز بنيالشيتنيَسد "امنذلك:سَددتالث لمةسدًّ

.(4)اليتَيسترتهباالصائُدوخي تللريميالصيَد"رِيَتة:"الناقةوالذَّريعةوالدَّوالس د 
:امعىن السد اصطالحً 

كثريةوفقماو حناهيف هواحلس واملنعوالغلق،وأييتمبعان  التعريفاللغوي،واملقصودهنا
.(5)هلا"احس مادةوسائلالفساددفعً:قالالقرايف:"سدالذرائعومعناه

 ة يف اللغة:معىن الذريع
ومادهتا ويؤنث:الذرائع: عذريعة، اليديذكر ِذرَاُع وأصلالذَّر ِع،ذرع: يُذرعبه، ما والذِّراُع

.(6)لذَّرِيَعُةمبعىن:الوسيلة،وقدَتَذرََّعفةنبذريعة:أيتوسلبوسيلة،واجلمع:الذَّرَاِئعُبسطاليد،وا

                                      
ومنمصنفاته:تني،بنسهلالزجاجالنحوي؛كانمنأهلالعل ابألدبوالدينامليأبوإسحاقإبراهي بنحممدبنالسر(1)

األمايل واالشتقاق، والعروض، والفرق،والقوايف، عشر، سنة اتسععشر ادىاآلخرة اجلمعة س-تويفيوم نةوقيل:
انظر:ابنخلكان، تعاىل،وقدأان علىمثاننيسنة.همثائة،ببغداد،رمحوثة-إحدىعشرة،وقيل:سنةس عشرة

 .1/49د.ط،،ء الزمانوفيات األعيان وأنباء أبنا

 .1،3/207مادة:سد،ط،لسان العربابنمنظور،انظر:(2)

 .3/48مادة:سد،،معجم مقاييس اللغةابنفارس،(3)

 .3/207،املرجعنفسه،1،طلسان العربابنمنظور،(4)

 .37،2/32صد.ط،الفروق، انظر:القرايف،(5)

 .226،ذرع:مادة،خمتار الصحاحانظر:الرازي،(6)
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واحٌد،يدلعلىامتدادوحتر كإىلُقُدم،ا والعنيأصٌلذرع:الذالوالرويفمعج مقاييماللغة:
هباالرَّمثترجعالفروعإىلهذااألصل، .(1)اِمييرميالصَّيدوالذَّريعة:انقٌةيَتَسرتَّ

الدَّريتة مبعىن والذريعُة وَأصله، الشي  ِإىل السَبُب مبعىن: مَي شي:والذريعُة الصي د به خُي َتل  ل
.(2)ىلجنبه،فيسترتبهويرميالصيدَالصيَّادإِ

البعريالدَّرِيتةوالذَّريعة،مثجعل الذريعُةمثًة:قالابناأَلعرايب لكلشي أَد ىنمنمسيهذا
.(3)شي وقَكرَّبمنه

:امعىن الذريعة اصطالحً 
يعكككةهكككيذرال"،نكككذكربعضكككها؛فعرفهكككاالقكككرايفابآليت:عرفككك الذريعكككةبتعريفكككاتكثكككريةمكككنالعلمكككا 

.(4)"الوسيلةللشي 
.(5)إىلالشكي "اوتلميذهابنالقي ابآليت:"الذريعةماكانوسيلةوطريًقكوكذلكعرفهاابنتيمية

.(6)وعرفهاابنالعريب:"هيكلعمل،اهراجلوازيُكَتوصلبهإىلحمظور"
.(7)هلا"ا:"سدالذرائعمعناه:حس مادةوسائلالفساددفعًأيًضاوعرفهاالقرايف

.(8)مباهومصلحةإىلمفسدة"وعرفهاالشاطيببقوله:"وحقيقتها:التوسل
:"عبككارةعككنأمككرغككريممنككوعلنفسككه،قويكك التهمككةيفأدائككهإىلفعككلعرفهككابعككضاملعاصككرينأباككاو
.(9)حمظور"

 املطلب الثاين: أقوال الفقهاء يف سد الذرائع:
يفبنا األحكامعليهاكاآليت:ئعواعتبارهاأصًةكانموقفالفقها منقاعدةسدالذرا

                                      
 .2/289،املرجعنفسه،مادة:ذرع،معجم مقاييس اللغةانظر:ابنفارس،(1)

 .8/93مادةذرع،،1طلسان العرب،انظر:ابنمنظور،(2)

 .8/93املرجعنفسه،،1ط،لسان العربانظر:ابنمنظور،(3)

 .3/266د.ط،،الفروقالقرايف،(4)

 .3/135،إعالم املوقعني،وابنقي اجلوزية،1،6/172،طبن تيميةالفتاوى الكربى الابنتيمية،(5)

 .2/798د.ط،،أحكام القرآنابنالعريب،(6)

 .2/32املرجعالسابق،د.ط، ،الفروقالقرايف،(7)

 .1،5/183طاملوافقات، الشاطيب،(8)

 .80،ص56،ص1ط،سد الذرائع يف الشريعة اإلسالميةالربهاين،(9)
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وعكككدمإعمكككالالذريعكككةيف،التقسكككي الكككذيذككككرهاكمكككامالقكككرايفإىلاتفكككقالعلمكككا يفسكككدالكككذرائع
؛يعككودإىلأناملصككلحةالككيت لكك إليهككاالذريعككةأرجككحمككناملفسككدة،واليوجككدمصككلحةاألخككريالقسكك 

.(1)مصاحلالعبادنظرإىلذلكلتعطل ختلومنشبهةاملفسدة،فلومتال
 املتفق عليه من العلماء:  والتقسيم

،وذلككحفراآلابروهو متفق على سده من اجلميع،اما كان إفضاء املفسدة فيه قطعي   -
يفطرقاملسلمني.

اما كان إفضاء املفسدة فيه غالبً  - يوجدمن؛وهو متفق على سده يف جممله، حيثإنه
نصوصالشا عنأحده -فعية ورد -وذلكفيما عليه يغلبترتبمسببه "ما ينفكعنه-: وقد

.(2)ألنالشرعأقامالظنمقامالعل يفأكثراألحوال"؛الجيوزاكقدامعليهافهذاأيضً-ااندرً
؛وهوحملخة بنيالفريقني،اوال اندرً  اعلى وجه الكثرة ال غالبً  ما كان إفضاؤه مظنوانً  -
 .(3)أبصلاكذناوابنحزممتسكوالشافعيةواحلنابلةواألحنا ذهبواإىلسده،الكيةفامل

وريفالبيوتخيشىكالتجا؛وهو متفق على عدم سده،اما كان إفضاء املفسدة فيه اندرً  -
الزىن وقوع منه ، ذوورد اخلمريف العنبخشية زراعة من كاملنع سده عدم على "فاجملمع ،لك:
.(4)،فل مينعشي منذلك،ولوكانوسيلةللمحرم"يةالزىنالبيوتخشوالتجاوريف

 يتضح األربعةالعلما مما الذرائع سد إعمال على ذكرهاتفقوا وكما والثاين، األول القس  يف
يفهذا الرابعة املرتبة إعمال عدم على اتفق املذاهباألربعة كما ذلك، على جممع أنه القرايف

لكيكونالقس األولوالثاينمتفقعليهما،ويبقىالقس الثالثالذييقعفيهالنزاعالتقسي ،وبذ
إعمالالقاعدة،بعكماألحنا والشافعيةرأايعدمبنياملذاهباألربعة،حيثذهباملالكيةعلى
.(5)إعماهلا،بنا علىأصلاكابحةوأنهمأذونفيه

                                      
 .126،ص1،طبن تيميةاسد الذرائع عند شيخ اإلسالم املهنا،:انظر(1)

 .1/85،،د.طقواعد األحكام يف مصاحل األانمالعزبنعبدالسةم،(2)

،1،4/325،طاحلاوي يف فقه الشافعيوانظر:املاوردي،،49،32/228،د.ط،صجمموع الفتاوىانظر:ابنتيمية،(3)
 .6/180د.ط،،أصول األحكام اإلحكام يفوانظر:ابنحزم،

 .3/266، 37صد.ط،الفروق، القرايف،(4)

 .258-2،125ط،ومراعاة نتائج التصرفات اعتبار املآالتالسنوسي،انظر:(5)
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 سد الذرائع:اخلالف حول حجية 
مظنوانًبنيوقعاخلة  كانإفضاؤه الذيما يفالقس  الاملذاهباألربعة الكثرة علىوجه

،فكانكاآليت:اوالاندرًاغالبً
 الفريق األول وأدلتهم:

الذيناحتجواأبصلهذهالقاعدةوعملواهبايفأحكامه الفقهية،ويتضحذلك  املالكيةو
ذرائع:"إنسدالوورديفذلكيليه يفذلكاحلنابلة،أبا أكثراملذاهباليتأجروهايفمسائله ،

أواي،واألولمقصودلنفسهأووسيلةإليه،واملنهيعنهمفسدةلنفسهربعالتكليف؛ألنهإماأمر
.(1)أووسيلةإليه،فصارسدالذرائعاملفضيةإىلاحلرامربعالدين"

 ومن أدلتهم من القرآن الكرمي: 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ )قالتعكاىل:آهلة املشركني: ن سب ا هني هللا عز وجل ع

مكنقكدتتحقكقلذريعةالسكبالكيتهسدٌيفه منالنهيأنَّأنه وداللته يفذلك.(2) (ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ
يعتكربمصكلحةيفنفسكه،إالأنمكعأنوقوعكهمكنقبكلاملسكلمنياملشركنييفحق سبحانهوتعكاىل،

ذلكككتكككونأعظكك ،وهككيفككتحاببسككباملشككركنيهللسككبحانهوتعككاىل.ترتتككبعلككىالككيتقككداملفسككدة
وذلككمعنكاهأن؛عتمكادحكك الشكرععليهكاسكألةيفاوهذهداللةوا حةعلىسكدالكذرائعيفهكذهامل

بشككككلأكككربوجكككبالعمكككلهبكككا،أمكككايفحكككالرجحكككانالعمكككلمتحققكككةيفحككالرجحكككاناملصكككلحةيف
.(3)لقاعدةسدالذرائعقاملصلحةاملتحققةوجبسدهاإعمااًلاملفسدةأوحتققهابشكلأكربيفو

.(4)فسدةعلىجلباملصلحةأمايفحالالتساويبنياملصلحةواملفسدةيقدمدر امل
 عن قتل املنافقني: صلى هللا عليه وسلمامتناع الرسول ومن أدلتهم من السنة النبوية: 

ابعتبارهمصلحة،وذلكحىتاليكونذريعةملنافقنيلاقتمينعكان صلى عليهوسل إنالنيب
فقدوردعنجابر؛ايقتلأصحابهإنحممدًوقوهل :إىلختو ونفورالناسمنالدخوليفاكسةم،

                                      
 .2/393،د.ط،موطأ اإلمام مالكانظر:مالكبنأنم،(1)

 .108اآلية:رق جز منسورةاألنعام:(2)

 .1،2/184ط،العظيم نالقرآ تفسريابنكثري،انظر:(3)

 .1،1/87،طاألشباه والنظائرانظر:السيوطي،(4)
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ر ي عنهقال:غزوانمعالنيبصلى عليهوسل ،وقداثبمعهانسمناملهاجرينحىتكثروا،
احىتتداعوا،وقالاشديدً،فغضباألنصاريغضبًأنصارايًّلعاب،فكسعوكانمناملهاجرينرجل

ما » األنصاري:ايلألنصار،وقالاملهاجري:ايللمهاجرين،فخرجالنيبصلى عليهوسل ،فقال:
فأخرببكسعةاملهاجرياألنصاري،قال:فقال«؟ما شأهنم» مثقال: ،«ابل دعوى أهل اجلاهلية؟

وسلالنيبصلى  تداعوا.«دعوها فإهنا خبيثة»  :عليه أقد أيبابنسلول:  بن وقالعبد
نقتلايرسول هذا؟!علينا أال فقالعمر: األذل، منها األعز ليخرجن إىلاملدينة لتنرجعنا

  -اخلبيث؟ وسل :-لعبد عليه   صلى النيب ال يتحدث الناس أنه كان يقتل » فقال
.(1)«أصحابه

ممنيوجبالنفورعناكسةمملندخلفيهأو«حممديقتلأصحابه»نقولأوداللته يفذلك
مصلحة من التأليفأعظ  ومصلحة قتله ، ترك مفسدة من أكرب التنفري ومفسدة فيه، يدخل مل

ويتضحذلكبشكلجلييفإعمالقاعدةسدالذرائعوجرايااوفقمقاصدالشريعةمن.(2)القتل
بنيخ الشارعما اليتقصدها املصلحةةلجانباملصلحةوجانباملفسدة،إبعمالتلكاملوازنة

 .واملفسدةيفهذهالصورة
ُ به النساء: ومن اجتهاد الصحابة:   إبعاد وتغريب عمر بن اخلطاب من تـاْفتاِتا

دينكةذاتليلكة،قال:"بينماعمرر كي عنكهيطكو ابمل(3)وجا يفذلكأنعبد بنبريدة
.فلمكا(5):أبكوذؤيكبفقالك امكرأةمكنهنَّ(4)؟أيأهلاملدينةأصكبح:هنيقلنإذبنسوةيتحدثن؛وإذا

                                      
 .3330حديثرق ،4/183د.ط،كتاباملناقب،ابب:ماينهىعندعوىاجلاهلية،،هصحيحيف،البخاريأخرجه(1)

 .3/111د.ط،إعالم املوقعني، ،اجلوزيةانظر:ابنقي (2)

سلمياملروزي،أخوسليمانبنبريدة،مام،شيخمرووقا يها،أبوسهلاألاحلافظاك،احلصيبابن،عبد بنبريدة(3)
،انظر:الذهيب.ئةاوماتسليمانبنبريدةمبرو،وهوعلىالقضا هباسنةمخموم،وكاانتوأمني،ولداسنةمخمعشرة

 .5/50،سري أعالم النبالء
َبُحالذيأصبح:األ(4) َبُحإخل(...صبح:اجلَمال،وقوله:)فيقالمحرة،وقالابنسيده:والصَّباحةُادشعرهيكونيفسوص  َيص 

الشعراَصَبحً َبُح أص  ابلض ،فهو وُصباٌح َصِبيٌح . يل:ورجل منظور، ابن صبح،،لسان العربانظر: ،1طمادة:
2/502.

صلى عليهوسل فأقطعهيبِّوأبوعبيدأنهوفدعلىالنَّمعقلبنسنانبنمظهراألشجعيالغطفاين،ذكرابنالكليب(5)
= 
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قككال:أصكبحسككألعنككه،فككإذاهكومككنبككينسككلي ،فأرسككلإليكهفككإذاهككومككنأ ككلالنكاس،فلمككانظككرإليككه
اللكككه:إنجتكككامعينأبرضأانهبكككا.فقككك،الوالكككذينفسكككيبيكككده،الرتنيأوثكككةاثً(مككك)أنككك و ذنكككبهنَّ
.(1)هإىلالبصرة"تابنعمي.فأمرلهمبايصلحه،مثسريَّيفحيثسريَّكن البدمسريِّ
أنكهيظهرموقفاخلليفكةعمكربكناخلطكابر كي عنكهعنكدماقكررإبعكادهكذاالرجكلوداللتهم:

،وإمنكاككانإبعكادهليسك بتهمكةاجلمكالغلقوسكدابباملفسكدةاملتوقكعحكدوثها،رغك أنصكفةلكان
.ملفاسدترتتبمنبقائه،قدتفضيإىلالوقوعيفالفواحشادر ً

الفريق الثاين وأدلتهم:
.،الذينمليعتربوهاأصًة(4)والظاهرية(3)والشافعية(2)ويض األحنا 

 وبطالن سد الذرائع: األحناف

ستقليفمصادره وأحكامه ،وملتذكربشكلمقاعدةسدالذرائعلدىاألحنا يفملأتتِ
أصولالفقهلديه .

أصواًل فيها األصوليذكر هلذه "خامتة علىاألصولاألربعةخمتلفًقالابنبدران: زايدة فيها ا
الذرائع،املتقدمة سد مالكوأصحابنا،أوهلا قول إىلحمرَّ،وهو به مباحويتوصل ،اهره ما موهو

 .(5)القائلبهيرجعإىلإبطالاحليل"والشافعيومعناهعندوأابحهأبوحنيفة

 :الشافعية وبطالن سد الذرائع

                                      
= 

وقدماملدينةيفخةفةعمر.قالالبغويعنهاروناحلمال:،ابجلمالاقطيعة،وقالالعسكري:نزلالكوفةوكانموصوفً
،ييز الصحابةاإلصابة يف مت.انظر:ابنحجر،هك63قتلمعقلأبوسنانمعقلبنسناناألشجعييفذياحلجةسنة

 .1،6/181ط
اخلرائطي(1) طاعتالل القلوب، ،2 ،2/392 الطبقات، سعد/ ابن والبةذري3/285احلديثرواه أنساباألشرا ،،

 .األثر عيف.211ص

 .1،6/456،طتار على الدر املختاررد احملانظر:ابنعابدين،(2)

 .1،1/137،طاألشباه والنظائرانظر:السبكي،(3)

 .16-6/2،اإلحكام يف أصول األحكامانظر:ابنحزم،(4)

 .2،1/296،طاملدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبلابنبدران،(5)
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ن عزوجلأابنخللقهأنهتوىلاحلك فيماأاثهب إ"ف:بطةنالذرائعيفقالاكمامالشافعي
ه ابلسرائروعاقبه عليهعلىماعل منسرائره ،وافق سرائره عةنيته أوخالفتها،وإمناجزا

.ويعينذلكأنللناس،واهروسرائر،والناسيتعاملونابلظاهريف(1)فأحبطعملكلمنكفربه"
.سرائرومآالتاألمورفةيعلمهاإال أفعاهل وأقواهل ،أماال

ڑ ک ک ک ک گ گ گ )منككه:قولككهتعككاىل:مــن القــرآن الكــرمي، واســتدلوا علــى بطالنــه 

.(2)(ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
أسكلمناابلقكولابكميكانخمافكةالقتكلوالسكبا ،فهكؤال :"أسلمنايعين:الشافعيوالداللةهناماقاله

وملجيعللنبيهأنحيك عليه صة حك اكسةم،وملجيعلله،قوميظهروناكسةمويسرونغريه
.(3)"اأنيقضيعليه يفالدنياصة ماأ،هرو

عككنعككروة،وجككا ،عككنهشككام،"أخككربانمالكككمككاجككا يفاآليت:واســتدالهلم مــن الســنة النبويــة:
رأيك ،ايرسكول :وهكوأحيمكرسكبط،نضكواخللكق،فقكالصلى عليكهوسكل العجكةينرسوَل 

ق،يصكيبحكاداخللك،أدعكجالعينكني،ليتكنيوهكورجكلعظكي األ-يعكينابكنعمكه-شريكبنالسحما 
اشكريكًصكلى عليكهوسكل فكدعارسكول .ومكاقربتهكامنكذككذا،وهيحبلى-يعينزوجته-ةنةف

ن إفـــ ،أبصـــروها»،ودعكككااملكككرأةفجحكككدت،فةعكككنبينهكككاوبكككنيزوجهكككاوهكككيحبلكككى،مثقكككال:فجحكككدَ
حـرة فـال مـر كأنـه و حيليتـني فـال أراه إال صـدق عليهـا، وان جـاءت بـه أُ جاءت به أدعـج عظـيم األ

فيمككا-صككلى عليككهوسككل ليتككني.فقككالرسككول فجككا تبككهأدعككجعظككي األ.«راه إال قــد كــذبأ
.(4)"«إن أمره لبني لوال ما قضى هللا»:-بلغنا

                                      
 .2،7/296،297،طاألمالشافعي،(1)
 .14سورةاحلجرات،اآلية:رق (2)
 .7/295،املرجعالسابق،2ط،األمالشافعي،(3)

مناألنصارجا منطريقسهلبنسعد)أنرجًة-بلفظ خر-،واحلديثرواهالبخاري7/297،األمرواهالشافعييف(4)
نزل يفشأنهماذكرأأيقتلهأمكيفيفعل؟ف،وجدمعامرأتهرجًةأرأي رجًة،ايرسول :فقال)ص(إىلرسول 

فقالالنيبعليه املتةعنني، قال«ضى هللا فيك ويف امرأتكقد ق» )ص(:يفالقر نمنأمر يفاملسجدوأان:، فتةعنا
رسول  اي كذب عليها قال: فرغا فلما ثةاثً،شاهد، فطلقها أمسكتها النيبإن أنأيمره ص)قبل من( حنيفرغا

(....تةعنني،بنياملفكان السنةبعدمهاأنيفرق:قالابنشهاب:،قالابنجريج(...ص)،ففارقهاعندالنيبالتةعن
= 
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لككوالمككاقضككى مككنأالحيككك علككىأحككدإالإبقككرارأواعككرتا علككىنككهملككنزىنأوالداللككةهنككا:
،ومليعكرضلشكريكوالللمكرأة-يعكينوا كحة-بينةمنهما،وإنكان بداللةغريواحدنفسهالحيل

و أعل ،وأنفذاحلك وهويعلك أنأحكدمهاككاذب،مثعلك بعكدذلككأنالكزوجهكوالصكادق.قكال:
يفاملتةعنككككنيأنجككككا تبككككهاملتةعنككككةعلككككىالنعكككك ومككككاوصككككف مككككنحككككك  مثحككككك رسككككوله

وىمكنالكذرائع،فكإذاأبطكلاألقكوىمكنالكدالئلأبطكللكهداللةاليتهيأقوهذايبطلحك ال،املكروه
صكلىلككنالنكيب،.وهومايُظهرأنالداللةقائمةعلىكذبهكذهاملكرأة(1)األ عفمنالذرائعكلها

.مليعتربهذهالداللةيفاحلك عليها عليهوسل 
 :وبطالن الذرائعالظاهرية 

رسدالذرائعبشكلصريحومطلق،قالابنحزم:يفابنحزمإىلإنكاوذهب الظاهريةممثلة
 .(2)وخو أنيتذرعمنهاإىلاحلرامالبح "،"ذهبقومإىلحترميأشيا منطريقاالحتياط

:صلى عليهوسل ،قال:قالالنيب(3)حبديثالنعمانبنبشرياستدالهلم من السنة النبوية:
، وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه يف اإلمث كان ملا استبان ام بنيا   واحلر احلالل بني ا »

أترك، ومن اجرتأ على ما يشك فيه من اإلمث أوشك أن يواقع ما استبان، واملعاصي محى هللا، من 
.(4)«يرتع حول احلمى يوشك أن يواقعه

                                      
= 

كتابالطةق،ابب.«...فال أراها إال قد صدقت وكذب عليها ،ا كأنه وحرةإن جاءت به أمحر قصريً »ويفاحلديث:
 .(5309)التةعنيفاملسجد،حديثرق 

 .2،7/297ط،األمانظر:الشافعي،(1)

 .6/179د.ط،اإلحكام يف أصول األحكام،ابنحزم،(2)

ريبنثعلبةبنسعدبنخةسبنزيدبنمالكاألغربنثعلبةبنكعببناخلزرجبناحلارمبناخلزرجالنعمانبنبش(3)
،كان.واألولأصحوقيل:بس سنني،بثماينسننيوسبعةأشهر)ص(ولدقبلوفاةرسول ،األكرباألنصارياخلزرجي

 انظر: .هك64راهطسنةجوقعةمروقتلبعد،ابنهيزيدبعدهومن،واستعملهمعاويةعلىمح مثالكوفة،اشجاعًواكرميً
 .4/550،د.ط،أسد الغابة،ابناألثري

 .52حديثرق ،1/20د.ط،،صحيح البخاريأخرجهالبخاري،(4)
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أنوخو ،االحتياططريقنعأشيا حترميإىلقومذهبف" يفقوله:يتمثلواستداللابنحزم
ملإذااحلراممنبيقنيليس املشتبهاتتلك"ذلك:بعدقالمث،"البح احلرامإىلمنهايتذرع
.(1)"احلةلحك علىفهياحلراممنفصلمماتكن

 املبحث الرابع: التوقع وداللته من خالل اعتبار املآالت يف السياسة الشرعية
 :اواصطالحً  الت لغةً املطلب األول: تعريف املآ
 معىن املآالت يف اللغة: 

وةماد رجعوعاد. أي:  ليؤول، وهومشتقمن:  عمآل، املآالت: رجع) ل(
َ
امل التَّأ ِويل:

َصري،َمأ ُخوذمن: ليَكُؤولِإىَلَكَذا،َأيَصارإِلَي هِ
.(2)وامل

أوَّلإليهالشيَ :إذاَرَجَعه،وأُلُ َجع،وَ،أي:رَومآاًلالشيُ يَكُؤولأواًلواألو ُل:الرجوع،من ل
واكيَّلواألُيَّل:أيرجع،؛ويقال:طبخ النَّبيذحىت لإىلالثلث،أوالربععنالشي :ارتددت.

ِش،وقيل:هوالَوِعل؛مسِمنَ  .(3)نفيهيبذلكملآلهإىلاجلبليتحصَّالَوح 
 عتبار املآالت يف االصطالح: معىن ا
ريفوا حخاصابعتباراملآالتلدىالفقها القدما ،وإمناعربتجهوده عنهمنِتتعملأي

خةلاجتهاداهت يفالوقائعوالقضااياملعرو ةعليه ،بعباراتومصطلحاتتعربعنمبدأالنظريف
.املآالت

 بتأصيل كان اهتمامه  أن إىل هذا يعود ورمبا الذرائع سد يف املمثلة ستحسانالواالقواعد،
إىلأنجا اكمامالشاطيبالذيكانأولمناهت ابعتبارالنظريفاملآالت،وتكل عنهاوغريها،

.(4)بشكلصريح

                                      
 .6/2،3د.ط، ،اإلحكام يف أصول األحكامانظر:ابنحزم،(1)

 .1،15/328ط مادة: ل،، هتذيب اللغةانظر:األزهري،(2)

 .1،11/32طمادة: ل،،لسان العربانظر:ابنمنظور،(3)

 .11،د.ط،صاألفعال وأثرها يف تغيري األحكام مآالتانظر:الذهب،(4)
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؛،كان األفعالموافقةأوخمالفةاقالالشاطيب:"النظريفمآالتاألفعالمعتربمقصودشرعً
ناملكلفنيابكقدامأواكحجامإالبعدناجملتهدالحيك علىفعلمناألفعالالصادرةعأوذلك
.(1)ولإليهذلكالفعل"تماينظرهإىل

 املآالت، اعتبار لتعريفمبدأ بعضاملعاصرين من جهود ذلككان هناك إىل فهفعرَّإ افة
بغض-حيك عليهاابملشروعيةأوعدمها:"هوأنيتحرىاجملتهدأفعالاملكلفني،حبيثالالبعض

ىتينظرإىلمايرتتبعليهامننتائجواقعةأومتوقعة،يكوناحلك ح-كمهااألصليالنظرعنح
.(2)الشرعيالتطبيقيعلىوفقهامنحيثاملضادةأواملوافقةملقاصدالتشريعاكسةمي"

 التبعيالذييكونعليهعندتنزيله؛من"هوحتقيقمناطاحلك ابلنظريفاالقتضا:ه خررفوع
.(3)لمقصده،والبنا علىمايستدعيهذلكاالقتضا "حيثحصو

قال يناسبعاقبته:وكذلكمن مبا الفعل على احلك  تنزيل اعتباره يقتضي كلي أصل "هو
.(4)"املتوقعةاستقبااًل

التعريفالذييعرب يتضحأن التعريفاتالسابقة أصلكليأو ح،ومنخةلهذه ابعتباره
 ومانًعا؛ أصًةويعتربجامًعا منالقواعداكليًّفكونه دليلقطعيينتظ منخةلهجمموعة أيأنه ،

املآليفكونه التشريعالكلية،وقيمة يعينأنهدليلمنأدلة االستدالليةاليتتشكلكليته،وهوما
يهولإلتاملآلتكييفاحلك معالواقع،ولكنابعتبارماسيجيعلأنيفنظراجملتهد،وهوماامعتربً
.(5)لهيفاملستقبلحا

 املطلب الثاين: أقوال الفقهاء يف اعتبار املآالت:
 اعتبار املآالت:يف الفقهاء أقوال 

                                      
 .42،5/177ص،1ط،املوافقاتالشاطيب،(1)

 .12،ص86،صمآالت األفعال وأثرها يف تغيري األحكامالذهب،(2)

 .19،ص60ص،مراعاة نتائج التصرفاتاعتبار املآالت و السنوسي،(3)

 .416ص،1ط،املصطلح األصويل عند الشاطيباألنصاري،(4)

 .416ص،املرجعنفسه،1ط،املصطلح األصويل عند الشاطيبألنصاري،انظر:ا(5)
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املعرو ة يفاملسائل وذلكمنخةلأقضيته  املآالت؛ اعتبار منقاعدة الفقها  أقوال تربز
معربةعناعتباراملآالت،ولكنمنخةلمسمياتأخرى:عليه بقواعد

 تحسان: ساال

علكى كدااالستحسانعلىوزناستفعال،مناحلسن،وهوعدالشي حسنًاالستحسان لغة:
؛:هكذاممكااستحسكنهاملسكلمونا.ويقالأيضً(1)اأياعتقدتهحسنً:يقال:استحسن كذا؛االستقباح

.(2)غريهندعا،وقديطلقعلىمايهواهاكنسانومييلإليهوإنكانمستقبحًاأيمماعدوهحسنً
.(3) (ہ ھ ھ ھ ھ ے ہ ہ ہ)قولهتعاىل::وقدورديفالقر نالكرمي

 أنرسول :عنعبد بنعمرووورد وسل  أال أخربكم » قاليفجملم:صلى عليه
قال:،قلنا:بلىايرسول -ثةممراتيقوهلا-«ا يوم القيامة؟جملسً إيل وأقربكم مين   حبكم

.(4)«اخالقً كم أأحسن»
دليلينقدح؛اختلفالفقها يفتعريفاالستحسان:ااالستحسان اصطالحً  "إنه يففُعر :

وكذلكأبنه:.(6).وُعر أبنه:"مايستحسنهاجملتهدبعقله"(5)نفماجملتهديعسرعليهالتعبريعنه"
.(7)ياته"َرُضبهيفبعضمقتض ؛ملعار ةمايُكَعاخ"إيثارتركالدليلعلىطريقاالستثنا والرتَّ

تعريفيتس ابلدقةواكيضاححلقيقةاالستحسان،ورجوعاملسألة إىلتعارضمقتضياتوهذا
.وهوالتعريفالذيمييلإليهالباحثلكونه(8)املصاحلواملفاسد؛اليتهيحملاالجتهاداالستحساين

.اومانعًاجامعًاتعريفً
                                      

(1) ابلقاهرةانظر: العربية اللغة 62ص ،املعجم الوسيط، جممع ،1/174 اآلمدي، وانظر: ألحكام، اإلحكام يف أصول ا،
 .1،2/200،طأصول الفقه،وانظر:السرخسي،4/162د.ط،

 .230،ص6،طالوجيز يف أصول الفقهانظر:زيدان،عبدالكرمي،(2)

 .17،18:رق جز مناآليتنيسورةالزمر،(3)

 ن.وط:إسنادهحس ،قالشعيباألران485،حديثرق :2/235 ،2طصحيح ابن حبان، ،أخرجهابنحبان(4)

 .2/163،ط.د،شرح التلويح على التوضيحالتفتازاين،(5)

 .1،1/171،طاملستصفىالغزا ،(6)

 .42،4/207،208ص ،1ط،املوافقاتالشاطيب،(7)

 .294صنتائج...، اعتبار املآالت ومراعاة انظر:السنوسي،(8)
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 :فيهء قهاالفأقوال حجية االستحسان و 
به،أماتشريعيًّأصًةاعتربتاملذاهباألربعةاالستحسان فيهالذينواحتجوا أنكروهملخيتلفوا

الكثريمنالفروععليه،ولكنه اختلفوايفتطبيقه، فكاناألحنا أكثرمنطبقه،مث لة،وبنوا
و عاألحكاموالتكاليف.احلنابلةوالشافعية،فاالستحسانمناألصولالعامةيفاملالكية،مث

 : حجية االستحسانختالف العلماء يف ا
واحلنابلة،وذهبهذانىأرأالفريق األول: واملالكية االستحسانحجةشرعية،وه احلنفية
.(1) (ھ ھ ھ ھ  ہ)قالتعاىل:منالقر نالكرمي:الفريقيفاستدالله

 .(2)«رآه املسلمون فهو عند هللا حسن ام»صلى عليهوسل :فقوله:ومن السنة النبوية
يفمسألة)بيعالعرااي(أبقوىالدليلني،حيثخص بيعهامنبيعأنهعملمالكفجا عن
بينماملجيازيفغريالنخيلكما.(3)مر،فقال:"العرااييفالنخلويف يعالثماركلها"الرطبابلتَّ

.(4)هومشهورعنداحلنابلة
برتكذلكاستدالهل  مابك اع، غري اك اععلى النعقاد القياسيفمسألة إليه،ك يؤدي ا

.(5)كمسألةتطهرياحلياضواآلابرواألواين
.(6)"االستحسانتسعةأعشارالعل ":قالهأنَّولقدرويعناكماممالك

                                      
 .18اآلية:رق جز منسورةالزمر:(1)

فبعثه  صلى هللا عليه وسلما فاختار حممدً ن هللا نظر يف قلوب عباده إ»:محدعنابنمسعودبلفظجز منحديثرواهأ(2)
ا فهو عند  فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه، فما رآه املسلمون حسنً برسالته، مث نظر يف قلوب العباد فاختار له أصحاابً 

لالعجلوينيفكشفاخلفا :وهوموقو حسن،مثنقلعنقا.«ا فهو عند هللا قبيحهللا حسن، وما رآه املسلمون قبيحً 
اإلحكام يف انظر:اآلمدي:اعنأنمإبسنادساقط،واألصحوقفهعلىابنمسعود.احلافظابنعبدالربأنهرويمرفوعً

 .4/156،أصول األحكام

  .3/284،املدونةمالكبنأنم،(3)

 .4/50،د.ط،املغين،ةانظر:ابنقدام(4)

 .43،4/5،صكشف األسرار شرح أصول البزدويالبزدوي،انظر:(5)

 .2،1/476،طروضة املناظر وجنة املناظر ،ةابنقدام(6)
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ذاقال:أستحسنأصحابهكانواينازعونهاملقاييم،فإإنَّ"عنأيبحنيفة:،دبناحلسنوقالحممَّ
ولقد أحد، به يلحق القياس،مل له استقام يقيمما كان يقبح، ومل القياساستحسنأفإذا قبح
.(1)والحظتعاملالناس"

كذلكوافق،(2)"أناالستحسانأغلبيفالفقهمنالقياس"ورويعنأصبغبنفرجاملالكي:
نقلذلكاجلةلو،درتشريعيلهأمهيةكبريةةواحلنابلةيفاعتباراالستحسانكمصاألحنا املالكي

.(3)احمللي،ووافقهالعطاريفحاشيته
اكبياريوقال استعمال": الذيحاصله: القولابالستحسان منمذهبمالك: الذييظهر

.(4)اس"،فهويقدماالستداللاملرسلعلىالقيمسألةجزئيةيفمقابلةقياسكلي
فظي،فإنتفسرياالستحسانمبايشنعبهعليه اليقولونة لناخلإ"ابنالسمعاين:قالو
أحدبه ينكره مل مما فهذا مندليلإىلدليلأقوىمنه، العدوليفاحلك  أنه به يقولون والذين ،

.(5)عليه"
أحدمهاجلي عيفأثرهفسميوالقياسواالستحسانيفاحلقيقةقياسان:"وقالالسرخسي:

مستحسنًأيقياسً؛ياستحساانًقويأثرهفسمواآلخرخفي،اقياسً فالرتجيحابألثرالابخلفا ،اا
وقديقوى،وترجح ابلصفا واخللود،فإنالدنيا،اهرةوالعقىبابطنة،والظهوركالدنيامعالعقىب

به القياسيفبعضالفصولفيؤخذ نظرياال،أثر صحيحواالستداللوهو فإنه الطرد ستداللمع
.(6)"أقوىمنهابملؤثر

حك هوإىلاالقولابالستحسانمذهبأمحد،وهو:أنترتكحكمً"وقالالقا ييعقوب:
.(7)"أوىلمنه

                                      
 .1،4/291،طإحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر يف أصول الفقهالنملة،(1)

 .318ص،2،طأصول الفقهالربديسي،(2)

 .2/395،د.ط،احملليحاشية العطار على اجلالل العطار،(3)

 .1،8/98،طالبحر احمليط يف أصول الفقهالزركشي،(4)

 .2/183،إرشاد الفحولالشوكاين،(5)

 .10/145،د.ط،املبسوطالسرخسي،(6)

 .2،1/473،طروضة الناظر وجنة املناظر،ةابنقدام(7)
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مادل عليهاألصولمبعانيهاكاناملرادابالستحسانإن :لوسبقهابلقولالقفا:وقالالشوكاين
يقعيفالوه مناستقباحالشي فهوحسنلقياماحلجةبه،وهذاالننكرهونقولبه،وإذاكانما

 .(1)"واستحسانهمنغريحجة فهوحمظور،والقولبهغريسائغ
 أدلة املثبتني حلجية االستحسان: 

 .(2)(ہ ھ ھ ھ ھ):ولقداستدلواعلىذلكمنالقر نالكرميبقولهتعاىل
ستحسان.وابلتا يتضحمنخةلذلكحجيةاال،فيفه مناآليةداللةاملدحواكلزام

 عزوجليفه منها:أنَّ.و(3) (ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ)وكذلكقولهتعاىل:
 فيكوناختياره األحسن.مدحأانًساتعرضعليه قضاايفيهااحلسنواألحسن،

 أدلتهم من السنة النبوية:
مبارواهعبد اختارحممدًإن تعاىلنظريفقلوبالعبادفا)هقال: بنمسعودأنَّاستدلوا

قلوبالناسفاختارأصحابهفجعله صلى عليهوسل فبعثهبرسالته،وانتخبهبعلمه،مثنظريف
افهوعند حسن،ومار هوزرا نبيهصلى عليهوسل ،وأنصاردينه،فمار هاملؤمنونحسنً

.(4)(افهوعند قبيحاملؤمنونقبيحً
الروا هبذه يفيدرجحواستدالهل  ألناألمر مفسدةية فيه مبا المتناعاألمر الوجود؛ انمصلحة

.افكذاشرعًاأومساوية،واكذنيفتركهإذنيفتفوي املصلحةاخلالصة،وأنهقبحعرفًراجحة
 أدلتهم من اإلمجاع: 
إب اعاألمة واستدلوا فيرتكالقياس، اال اع، دإ اعذلككانعقايفاملسائلاليتيكونفيها

حملالعقدمعدوموق سلمنيعلىصحةعقداالستصناع،فإنالقياسكانيوجببطةنه؛ألنامل
العقد إنشا  اآلمدي: قال ابالستحسان"و، تلقيبه يف نوزع وإن به، االحتجاج نزاعيفصحة ال

ه االستحسانفحاصلالنزاعراجعفيهإىلاكطةقاتاللفظية،والحاصلله،وإمناالنزاعيفإطةق
أردمتابلعادةمااتفقعليهاألئمةمنأهلعلىالعدولعنحك الدليلإىلالعادةوهوأنيقال:إن

                                      
 .2/183،إرشاد الفحولالشوكاين،(1)

 .18:يةسورةالزمر،جز مناآل(2)

 .55:سورةالزمر،جز مناآلية(3)

 .8583،حديثرق 2،9/112،طاملعجم الكبريأخرجهالطرباين،(4)
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وحاصلهراجعإىلاالستداللابك اع،وإنأريدبهعادةمنالحيتجبعادته،احللوالعقدفهوحق
وإذاحتققاملطلوب،دليلالشرعيبهفذلكمماميتنعتركال،كالعاداتاملستحدثةللعامةفيمابينه 

ةإىلشبهمتسكهباالقائلونابالستحسانيفبيانكوناملفهوممنهيفهذهاملسألةفةبدمناكشار
ذلك يف متسكوا وقد  عفها، جهة إىل واكشارة فيه، القول تفصيل عن النظر قطع مع حجة

.(1)"ابلكتابوالسنةوإ اعاألمة
 :الفريق الثاين

الفريقيفمليرَ الفريقيفاالستحسانحجةشرعية،وه الشافعيةوالظاهرية،هذا وذهبهذا
ابنفجا عنللتشريع،ااستداللهإىلوجوبالتمسكابلكتابوالسنة،وإنكاراعتبارالعقلمصدرً

ماوبني،ماالفرقبنيمااستحسن أن واستقبحهغريك:وحنننقولملنقالابالستحسانحزم:"
وهذاماال؟وماالذيجعلأحدالسبيلنيأوىلابحلقمناآلخر؟استحسنهغريكواستقبحتهأن 

.(3)االستحسانتلذذ":"قولهجا عنالشافعيف،(2)"،انفكاكمنه
علىأحدأنيقولابالستحسانإذاخالفاالستحساناأنحرامً"وجا يفالرسالةللشافعي:

.(4)"اخلرب
 حسان:حلجية االست أدلة النافني

،فأو حاألحكام(5)(ڱ ڱ ڱ ڱ ں)قالتعاىل:؛دونبيانامليرتكالشارعاحلكي شيتً
ف األخرى، لألدلة فمرتوكبيانه يبينه مل وما النبوية، كلمسل أوجبعلىيفالقر نالكرميوالسنة

ايناالستحس.واحلك (6)(جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب )قالتعاىل:االلتزامحبك  عزوجل؛
 .اهوتصر حسباهلوىوامليل،وإمناليدخليفذلك

                                      
 .4/159،د.ط،اإلحكام يف أصول األحكاماآلمدي،(1)

  .6/21د.ط،،اإلحكام يف أصول األحكامابنحزم،(2)

 .1،1/507،طالرسالةالشافعي،(3)

 .1/503نفماملرجع،،1،طلةالرساالشافعي،(4)

 .36:سورةالقيامة،اآلية(5)

 .59:سورةالنسا ،جز مناآلية(6)
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الطاعةهللوللرسولفيهاداللةعلىوجوب(جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب )واآليةالثانية:
بدليلاللكتابوالسنة،فةيقبلإالوالردًّ،السنةوواالستحسانليمكتاابً،وتنهىعناتباعاهلوى

 .لعليهمنهماعلىقبوله،والدلي
كذلكمليردعنالنيبصلى عليهوسل استعمالاالستحسانيفواقعةمنالوقائع،فقدكان

ابستحساانً يفيت فة يستفتونه جائزًأصحابه االستحسان كان ولو الوحي، نزول ينتظر كان ابل
النيب إىلذلكإنكار إ افة وألفىتمبقتضاه، وسل  صلى عليهحلدممنالنيبصلى عليه

.(1)وسل علىأصحابهالذينأفتواابستحساا 
درمكنمصكادرنابعتباراالستحسكانمصكوللباحثماذهبإليهاملؤيديرتجحبنا علىماسبق
نالذينأنكروااعتبارالعقلكمصدرمنمصادرالتشريع،وأنكهالجيكوزاخلكروجيفوالتشريع،أمااملنكر

اكمكاموهومكايظهكرمكنقكولوالسنة،جندأا ذهبوايفموا عأخرىوأقروه،استدالهل عنالكتاب
لقياماحلجةبكهوحتسكني؛دلعليهاألصولملعانيهافهوحسنالقفال:"إنكاناملرادابالستحسانما

سكتقباحالشكي واستحسكانهحبجكة الدالئل،فهذاالننكرهونقولبه،وإنكانمكايقكبُحيفالكوه مكنا
.(2) عليهمنأصلونظريفهوحمظور،والقولبهغريسائغ"لد

 التوقع وداللته من خالل استشراف املستقبل يف السياسة الشرعية اخلامس:املبحث 

 ا:استشراف املستقبل لغة واصطالحً املطلب األول: تعريف 

 االستشراف يف اللغة: 
تشككرف الشككي :ِإذارفعكك بصككركالشككر :العلككو.والشككريف:الرجككلالعككا .ويقككال:اس)شككر (

واشككتقاقهمككنالشككرفةالككيت.ومشككار األرض:أعاليهككا.وتعلككوهتشككر عليككه:املكككانتنظككرإليككه.واملشككر 
.(3)واجلمعُشر .واالشرتا :االنتصابتشر هباالقصور،

                                      
 .321،ص2،طأصول الفقهانظر:الربديسي،(1)

 .6/90،يف أصول الفقه البحر احمليطالزركشي،(2)

 .1381-4،4/1379ط،الصحاح يف اللغةاجلوهري،(3)
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علكككىحاجبكككهكالكككذييسكككتظلمكككنالشكككممحكككىتيبصكككرهوتشكككر الشكككي واستشكككرفه:و كككعيككككده
جبككالكذييسكتظلمكنواستشرف الشي :إذارفع بصركإليهوبسط كفكفوقحاويستبينه،

 .(1)الشمم.وأصلهمنالشر العلو،كأنهينظرإىلمو عمرتفعفيكونأكثركدراكه
 االستشراف يف االصطالح:

طةحتعريفاتعدة،نذكرمنها:االستشرا منحيثاالصتعريفجا يف
"عبكككارةعكككنذاكالتطلككككعللمسكككتقبل،وحماولككككةامكككتةكاألدواتأبنكككه:ذهكككبالكككبعضيفتعريفكككه-

.(2)املناسبة،واليتتعنيعلىحتسنيوتو يحصورةاملستقبلالذيننشده"
والسكننالفاعلكةه"التطلعإىلاملستقبلمنخةلدراسةاملا يوفهك احلا كرأبنَّوذهب خر:-
.(3)فيهما"

ألنككهحكىتميكككنالوصكولإىلاملسككتقبلفككةثككاينلدقتكهوو ككوحه؛وذلككوالباحكثخيتككارالتعريكفال
بككدمككنالرجككوعإىلاملا ككيوالتككدقيقيفتفاصككيلهواكحاطككةابلظككرو واألحككوالالككيتكانكك قائمككة،مث

وفهكك النظكريفالواقككعاملعككاشالككذيميثككلاحلا ككر،واكحاطككةبككلمككاحيتككفبككهمككن،ككرو وأحككدام،
وصولإىلاملستقبلحبك شرعيراشدمناسكبيراعكىفيكهطلباته،حىتيتسىنلناالتفاصيلهواحتوا مت

الشارعاحلكي ،ورفعاحلرجواملشقةعنالعباد.تغياهامقاصدالشريعةاكسةميةاليت
 :املطلب الثاين: أقوال الفقهاء يف استشراف املستقبل

عل ابعتباره املستقبل بشكلاستشرا  به التصريح أيت مل وحداثة  قدمه، رغ  وا ح،
مصطلحه،إمناكانالتعبريعنهبدالالتخاصةبهتدلعليه،وهوماوردبهالكثريسوا يفالقر ن
يفمسائل يعربعنه ما كذلكجا  ر وان عليه ، الصحابة أقضية أو النبوية السنة الكرميأو

ابلغيب،أوجمردتعلقابلظنونأوالتومهاتاشرا املستقبلليمر ًفاستالفقها وأقضيةالفقها ،
                                      

 .1،9/169طن العرب،لساانظر:ابنمنظور،(1)

،حبثهلية يف القرآن الكرمي ودورها يف استشراف املستقبلالسنن اإلخصاونة،عمادعبدالكرمي،وقزق،خضرإبراهي ،(2)
 .213،ص2009منشور

(3) حممد، طه علىالسنة النبويةأثر االستشراف والتخطيط املستقبلي يف العلم والتعليم يف ضوء فارس، حبثمنشور ،
 .2/3/2014اكنرتن ،بتاريخ
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أواخلياالتاجملردةاليتالنفعمنورائها،وإمناهوعبارةعنتو،يفجملموعةمناملعطياتالواقعية
األمَّ ما ي يف وردتهبا، اليت عربها من واالستفادة مبختلفمكوانتهوة، للعيان املاثل حا رها

،ومماجا مايدلعليه:هوأسباب
إن،نالغيبجائزكظناملنج والرمالبوقوع:ماذكرهالقرطيبيفشرحمسل قالابنجني :"

.وهوما(1)"واملمنوعهوادعا عل الغيب،فهو،نصادق،شي يفاملستقبلبتجربةأمرعادي
والتنجي .يدلعلىالفارقبنياستشرا املستقبلوبنيادعا الغيب

وردعنعناك "كذلكما الشافعي: منذزمانمثخفي عنهمام بسوقسلعة الجيوزلعامل
واللرجلأبصربعضصنفألنالسوقختتلف،؛منصفتهكذاوكذااقومعبدًأنيقالله:سنة،

ببعضعل الذيعل والغريالذيجهلالوجهلغريصنفه،منالتجارات، عليه له مقو:داللة
.(2)"انظرقيمةالبنا :!والخلياطاخلياطةقيمةانظر:كذا،كمااليقاللبنا 

مايفه منكةماكمامالشافعيمراعاةاملستقبلمنخةلالعاملالزمينوأتثريهيفتقديروهو
قيمةالسلعيفمسائلالتجارة.

يفتعليقكهعلكىاآليكةالكرميكة:ككذلكمكندالالتاستشكرا املسكتقبلواعتبكارهمكاجكا عكنسكيدقطكب
سلمنيالكرمييردامل"والقر ن:(3)(ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ)

؛ايفاحليككاةفهكك ليسككوابككدعً،األصككولالككيتجتككريوفقهكااألمككوريككرده إىل؛هنكاإىلسككنن يفاألرض
النككواميم،،إمنككاهككيتتبككعهككذهافككالنواميمالككيتحتككك احليككاةجاريككةالتتخلككفواألمككورالمتضككيجزافًكك

وأدركككوامغازيهككا،تكشككف هلكك احلكمككةمككنورا األحككدام،وتبينكك هلكك األهككدا مككندرسككوهافككإذاهكك 
الوقككائع،واطمككأنواإىلثبككاتالنظككامالككذيتتبعككهاألحككدام،وإىلوجككوداحلكمككةالكامنككةورا هككذاورا 

 النظكككام،واستشكككرفواخكككطالسكككريعلكككى كككو مكككاكككككانيفما كككيالطريكككق،ومليعتمكككدواعلكككىجمكككردككككوا

                                      
 .2،15/17،طالبحر الرائق شرح كنز الرقائقابنجني ،(1)

 .1/308،د.ط،رشد البن اجملتهد بداية خالل من االجتهاد ملكة تربيةبولوز،حممد،(2)

 .137سورة لعمران،اآلية:(3)
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ةبككككككدوناألخكككككذأبسكككككبابالنصكككككر،ويفأوهلكككككاطاعكككككة وطاعكككككمسكككككلمني،لينككككككالواالنصكككككروالتمككككككني
.(1)الرسول"

فكإنككانواصكاروامكدبرينأوأمهكاتأوالدفكأيمكواليه أنيفعلكوا،أو"كذلكمكاذككرهالسكرخي:
سككبيللككدفعأصككحابك فككإناكمككامخيككربأهككلاحلككربالككذينأخككذمككنه األسككرا أنككهال،أسككلمواكككانوا
فأمكامكاككانواعبيكداملسكلمني،عبيكدألنكهإمنكاشكرطهلك إعطكا  ؛فكإنشكتت دفعنكاإلكيك قيمكته ،إلكيك 

فيعلمكوا،وإمنكايعطكيه ذلككليطمتنكواإىلاملسكلمنييفاملسكتقبل،وقدتعكذرإعطكاؤه فيعطكيه قيمكته 
فكإنر كوا،فلهكذاقكدماسرت كا ه يفذلكك،وهذااملقصودإمنكاحيصكلعنكدر كائه ،أاننفيابلشرط

ذلكاملالإليه مكنغكريأنير كوابكهككانفيكهتضكييعألنهلوبعث؛أعطاه ذلكوإالفةشي هل 
 .(2)"فإناملقصودبهالحيصل،لذلكاملال

وإذاماتالرجليفداراحلربفقس مرياثهعلىغريقسمةمريامأهلاكسةم،وكذلكقال:"
أسلموابعدمتاممث،أودونالزوجة،أوالولددوناألبوين،عطيالذكورمناألوالددوناكانمأبنأ
فإمنايقس املريامب،فالقسمةما يةعلىماصنعوا،القسمة ينه علىولومليقسمواحىتأسلموا

اكسةم املسلمنيحك  أحكام يلتزمون ابكسةم ألا  ؛ يباش، تصر  يف يلزمه  يففذلك رونه
.(3)"روغريذلك؛مبنزلةاملعاملةابخلمرواخلنزيستقبلدونماابشروهقبلاكسةمامل

وجا أيًضامايدلعلىاستشرا املستقبليفأقضيةالفقها واعتباره للمستقبليفذلك:ما
،تقبلوذكرأنهمنيصحمتلكهحىتللحملالوا حالبني،أوحلمليظهريفاملسجا عنميارة"

،اهرً اآلن يكن مل صارخً،اوإن واستهل ولد فإن صح  ورجع ،لها بطل  يستهل مل وإن
.(4)مريااًث"

ذكرهاجلويين:"وكذلك كانمعلقًما اعلىشرطلزمأناعل أنالفعلاملستقبلاملأموربهإذا
ذاقالملنخياطبه:إذايضاحذلكابملثالأنالقائلإإايفاالستقبالغريماض،ويكونالشرطمرتقبً

 ربيفاملآلمعقودبشرطمرقوبيفاثيناحلال،ولوقاليفيدفا ربه،فقدأنبأاللفظعنقامز
كانذلكمنمتناقضالكةميفإرادةالشرطواكنبا عنه،الله ،حالقيامزيد:إذاقامزيدفا ربه

                                      
 .17،1/478،طالقرآنيف ظالل قطب،سيد،(1)

 .4/343،د.ط،ري الكبريشرح السالسرخسي،(2)

 .5/179،د.ط،املرجع نفسهالسرخسي،(3)

 .3/410،د.ط،شرح ميارةميارة،(4)
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قامزيدقدقامزيدإقامةل:إالأنيعينبقوله املأخذ.بعضاحلرو مقامبعض،علىبعديفإذا
 .(1)"فصلتبينيأنمنشرطالشرطيفالفعلاملستقبلتقديراستقبالهومقصدانمنهذاال

إذاقال:إنتزوج امرأةفمالهصدقة،أوصلي فمالهصدقة،فتزوجامرأةالكرابيسي:"وقال
افقال:إنكن تزوج أوكن الكةمتدبريًاوصلىبغريطهارةملحينث،ولوتدبرافاسدًنكاحً

وقدكانتز نكاحًصلي ، فاسدًوجامرأة أوصلىبغريطهارةحنث.ا إنكن والفرقُا أنقوله:
النكاححيصل واس  له، االس  حبصول املخرب يقتضي واكخبار كن تزوج إخبار، صلي أو

وليمكذلكاملستقبل؛ألنهحيتاجإىلنث.ا،وكذلكاس الصةةحيصلفيحابلفاسدواجلائز يعً
ع،وذاكالحيصلابلفاسد،فةحينثويفض مقصوده،واملقصودابلنكاحإابحةالبُعتربحتصيلفعلفيُ

اوإابحةيفوق ماض؛إذالاملا يالحيتاجإىلحتصيلمقصوده؛ألنهيستحيلأنيقصدحظرً
.(2)"الصحيحفيهسوا ينفردإالبفعليفوق ماضفجعلالفاسدو

"وقال إندخل الدارفأن الشرطوجوابهالالقرايف: قال: يتعلقانإالمبعدوممستقبلفإذا
اوالبداواملشيتةقدجعل شرطًحيملعلىدخولمستقبلوطةقمليقعقبلالتعليقإ اعً،طالق

منمفعول فمفعوهل،إنشا  طةقكفأن طالق:والتقدير،هلا إما الطةقالذيا أنيكون
فإنكاناألولفنحننقطعأن تعاىلأرادهيفاألزل؛ايفاملستقبلأوطةقً،صدرمنهيفاحلال

فيلزمأنتطلقيفأول،وهذهالشروطأسبابيلزممنوجودهاالوجود،فقدحتققالشرطيفاألزل
فيكونامستقبًةوإنكاناملفعولطةقً،بهأحدأزمنةاكمكانوقبولاحمللعندأولالنكاحومليقل

؛فاملشروطهلذاالشرطيلزمأنيكونمستقبًة،إنشا  طةقكيفاملستقبلفأن طالق:يرالتقد
املرتبعلى املعىن،فةتطلقيفاحلال،املستقبلمستقبلألن  طةقكيف:وإنكان إنشا 

الطةقاملل اآلناملستقبلبعدهذا أخرىفينفذ،فوظبه فةينفذطةقحىتيلفظابلطةقمرة
اآلن،هذا تطلق ال التقديرين بلفظيف.وعلى حيصل مل إذا زيد مشيتة يف الزم هذا قل : فإن

فإذاملحيدملفظ،حدوممفعوهلاقل :الفرقأنمشيتة تعاىلمؤثرةيف.املستقبلالينفذهذا
فكماإذاجتدد،بلهيكدخولالدار،ومشيتةزيدغريمؤثرة،الطةقانقطعبعدممشيتة تعاىل

                                      
 .1/314،د.ط،كتاب التلخيص يف أصول الفقهاجلويين،(1)

 .1،1/285،طالفروقالكرابيسي،(2)



64

نفذالطةق زيد،دخولالدار جتددتمشيتة أنيكونمفعول.كذلكإذا ملالجيوز فإنقل :
وهو،ذلكمنحيثاللغةبل؟قل :جيوزا خرحيدميفاملستقاملشيتةنفوذهذاالطةقاللفظً

غريأنهيلزممنذلكلزومالطةقونفوذهأولأزمنةاكمكانمنأولالنكاحومل،مفعولصحيح
 .(1)"فإن تعاىلشرعاألسبابلريتبعليهامسبباهتا،يقلهأحد

م ةعليه ،نلمومنخةلماسبقمنأقوالالعلما وتقديره يفاملسائلأواألقضيةاملعرو
من اليتكان تعرضعليه  القضية أو املتوقعيفاملسألة املآل واعتبار املستقبلي، للزمن اعتباره 
خةلحكًمامناسًبا،وهوماملسناهمنأقواهل ،سوا ماذكرهاكماماجلويينأواكمامالكربيسيأو

يكونمبنيًّاعلىوقائعما يةمنمستقبليالاكمامالقرايف،وهوأناحلك يفأيمسألةهلاتعلقبز
أوحااًلحا رًا،وإمناتعتربتلكالوقائعاملا ية،ابك افةإىلاملعطياتالقائمة،أساًسالبنا احلك 
يفالقضيةأواملسألةيفزمنحتققهايفاملستقبل،منخةلمراعاةاملآالتاملتوقعةاليتبني على

 واحلا ر املا ي ابملسذلك الزمناملتعلق مراعاة يف الفقها  هؤال  اعتبار أن يؤكد ما وهو ألة،
املستقبلييفأيقضيةأومسألةكان تعرضعليه .

الفقها يفاملسائل ومراعاتهيفأقضية وبنا علىذلكيفه مدىاعتباراستشرا املستقبل،
املآالتوالنتائج ومراعاة املتوقعة، أو الواقعة علىواحلوادم املستقبلاملرتتبة خةل من أحكامه 

وعنصرالزمانوتقديره له،ممايعينأناستشرا املستقبلهويفحدذاتهعل قدميكان دالالته
يفكتاب وُسنةنبيهوأقضيةالصحابةالكرام،وملنجا بعده منفقهائنااألجة ،و،هورهيف

ثتهوارتباط،هورهبعصراناحلا رفقط.لاليعينحداوقتنااحلا ركمصطلححديثوعل مستق
 التوقع وداللته من خالل فقه الواقع يف السياسة الشرعيةالسادس: املبحث 

 ا: املطلب األول: تعريف الواقع لغة واصطالحً 

 الواقع يف اللغة: 

                                      
 .1/77،،د.طالفروقالقرايف،(1)
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األمر،خيالعكسهحقيقة،حاِصل،وواِقع،،وَقعَمنفاعلاس :وُوقوعُوّقعج:(مفرد)واِقع
هومافرض:الواقعاألمرسياَسةُ،ريببدون:قطًعاواقعاألمر،الفعليأوالواقعيالو ع:واقعال

.(1)فيهيرغبالشيًتاعليهفرض:الواقعاألمرأماموَ عه،فعًةاحلقيقةيف:الواقعيف،ابلقوَّةواقع
:االواقع اصطالحً 

 العلوم من الواقع فقه البعإن عرفه ولقد ضاملعاصرة، حيثقال: فقهيفيبحثعل هو"،
املوجهةواألفكارالدول،علىاملهيمنةوالقوىاجملتمعات،يفاملؤثرةالعواملمناملعاصرة،األحوال
.(2)"واملستقبلاحلا ريفورقيهااألمةحلمايةاملشروعةوالسبلالعقيدة،لزعزعة

الناس،ومعرفةمشكةهت ومعاانهت فالنزولإىلامليدانوإبصارالواقعالذيع":وعرفه خر ليه
وما معينة، هيالنصوصاليتتتنزلعليه يفواقعه ،يفمرحلة وما يعرضهل ، وما واستطاعاهت 

.(3)"فقهالن جانبيؤجلمنالتكاليفلتوفرياالستطاعة،إمناهوفقهالواقع،وفه الواقع،إىل
لتحذيره ؛وا أوكيدأعدائه تنيممايتعكلقبشهوالوقو علىمايه املسلم":وعر أيًضا
.(4)"أوإغراقًابتحليةهت وأفكاره ،أبفكارالكفاروأنبائه ،أوانشغااًلاالنظرايًّوالنهوضهب واقعيًّ

.(5)"ايعرت هاومايوجههاهوالفه العميقملاتدورعليهحياةالناسوموهناكمنعرفهأبنه:"
"مبينعلىدراسةالواقعاملعيش،دراسةدقيقةمستوعبة:القر اويأنفقهالواقعويرىالدكتور

 .(6)املعلوماتوأدقالبياانتواكحصا ات"لجوانباملو وع،معتمدةعلىأصحلك
:املطلب الثاين: أقوال الفقهاء يف فقه الواقع

حيثيعتم كبرية؛ أمهية هلا واليت األصيلة العلوم من الواقع فقه األحكامإن بنا  يف عليها د
الشرعية،ومعأصالةهذاالعل إالأنهملأيتذكرهوأتصيلهبشكلمستقلعنداملتقدمنيمنالفقها 

                                      
 .1،3/2482،طعجم اللغة العربية املعاصرةمانظر:أمحدخمتارعبداحلميدعمر،(1)

 .1/5،د.ط،فقه الواقعالعمر،(2)

 .بعدهاوما9ص،أصول وضوابط: فقه الواقعبوعود،(3)

 .2،1/29،طسؤال وجواب حول فقه الواقعاأللباين،(4)

 .21ص،أصول وضوابط: فقه الواقعبوعود،أمحد،(5)

 .30،ص2،طالمية يف املرحلة القادمةأولوايت احلركة اإلسالقر اوي،(6)
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حثيناإىلمعذكردالالتهيفأقضيته ومسائله ،يضا إىلذلكأنهناكجهودمنعلمائناواب
وا ولقدجا ذكره بشكلوا حومستقل، والتقعيدله أمتناأتصيله عندعلما  عليهألمهيته لداللة

واهتمامه ابلواقعوحاجته إليهلبنا أحكامه الشرعية،وذلكمنخةلاآليت:
:الفه واليتمكناملفيتوالاحلاك منالفتوى،واحلك ابحلقإالبنوعنيمنقالابنالقي :"

ع،ابلقرائن،واألمارات،والعةمات،حىتأحدمها:فه  الواقعوالفقهفيه،واستنباطعل حقيقةماوق
يفكتابه،أو؛والنوعالثاين:فه الواجبيفالواقع،وهوفه حك  الذيحك به.احييطبهعلمً

.(1)"علىلسانرسولهيفهذاالواقع،مثيطبقأحدمهاعلىاآلخر
اك اع،فإنهبةشكهويفويفه منقولابنالقي أناملفيتجبانبمعرفتهابلكتابوالسنةو

اختة  ومراعاة واألحوال تغرياتالزمان ومراعاة أبحواهل ، الناسومعرفته أحوال فقه إىل حاجة
الشريعة؛املكان،حيثإنهبنا علىذلكتكونفتواهصحيحةتةممواقعالناس،وتراعيمقاصد

علىواقعمعاش مؤسسة ورؤيته تكنفتواه مل إذا فلنوإالفإاا تلكاملتغرياتومآالهتا يراعىفيه
 صحيًحا، حوائجالناسورفعويكونيكونحكمه الشرعييفقضا  كلالبعدعنمقصده بعيًدا

املشقةواحلرجعنه .
همنأنواععل الفقه،وإمناالغرابةيفوالغرابةيفامتيازعل القضا عنغري"لالونشريسي:اقو

الفقه، وهوعسريعلىكثريمناستعمالكلماتعل  بنيالناس، علىجزيتاتالواقع وانطباقها
تلعنواقعةلبعضالعواممنفإذاسُ،منالفقهويفقههويعلمهغريهاالناس،فتجدالرجلحيفظكثريً

مناألعيانالحي مسألة أو إالبعد،سناجلوابمسائلالصةة، السائلعنها مراد بلواليفه 
.(2)"عسر

إىلمدىأمهيةعل الواقعوفقهأحوالالناسيفأتسيموبنا دإشارةالعةمةالونشريسيوهناجن
رؤيةالفقيهيفحكمهالشرعي،و رورةفه كيفيةربطالواقعببنا احلك الشرعي،وليمجمردتوافر

رتباطهبفهمهالفه يفإنزالاحلك الشرعيعلىأيقضيةومسألة،بةالبدمنفه واقعاملسألةوا
دورهإنزالاحلك الشرعيدونوعيارتباطهبواقعإنزالهعلىاملسألةحملالنظر.الفقهي،وليم

                                      
 .1/69 ،د.طإعالم املوقعني، ابنقي اجلوزية،(1)

 .10/79،80ط،،د.املعيار املعربالونشريسي،(2)
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والكاناستيعاب يعالفروعالفقهية،وأعيانالوقائعاجلزئية،واكحاطةجبميعوقالاحلجوي:"
.(1)"أحكامهاوإنزالشريعةبذلكاليسعهديوان

كنأنيكونفهمهواستيعابهألحكامالشريعةأنالعاملأوالفقيهةالميويظهرمنقولاحلجوي
كانذلكانبعمنواقعمعاش وإنزالاألحكامالشرعيةأليقضيةأومسألة،إالإذا ومستجداهتا

ومرتبطبعل الفقهوسعةفهمه.
ميةوموقفهالشهريكذلكممنأشارإىلفقهالواقعوتعاملمعهيفأقضيتهومسائله،اكمامابنتي

لتتارلبةداكسةم،فحرضالناسوشدمنعزائمه ،وأوردهل اآلايتاليتشدمنأزره ،منغزوا
وشدمنوأوصاه بعدمالفراروالثبات،ورغبيف عاألموالللدفاععناملسلمنيوعنبةده ،

ڎ  ڎ) ،وتةقول تعاىل:عزمأمرا اجليشواملقاتلني،ووعده ابلنصروالتمكنيمناألعدا

،وكانبكليقنيوثبات(2)(ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ
.(3)حيلفابهللجليشاملسلمنيأبنالنصرحليفه 

فنجدهناأنابنتيميةرمحه قدقرأالواقعواستشر النصروالتمكنيبنا علىتوقعوصل
ابهللوالثقةبتمكني سبحانهوتعاىل،رةالنفوسوإميااالدرجةاليقني؛وذلكألنشحذاهلم واستثا

القرائنوالدالالتاليت عامةعربتعنها بتوافرحالة مناليقنيوالتأكدبوقوعالنصر، أوجدحالة
على النصر علىحتقيق اكصرار من فأوجدتنوًعا اجلبال، اجليشاكسةمييفقوة جعل مه 

يتاستطاعابنتيميةأنيبثهايفنفوساجلميعاليتوصل حلالةاكميانيةالاألعدا ،معإقرانذلكاب
هب إىلحداليقنيمنالنصروالتمكنيابلثقةيف أواًل،مثابكصرارواملواجهةوعدمالرتاجع،وهو
فيهماحتقق.فكانالنصروسحقالتتاريفتلكاملعركةقرا ةلواقعأحاطبظرو املعركة،استطاع

ةلهبشكلحيققالنصريفاايةاملطا ،فكاناملتوقعمنورا ذلكهوالنصر.ابنتيميةاستغ
إذنبنا علىماسبقيفه أنالنظريفالواقعيو حلناسببتغرياألحكاموفقتغرياألو اع

رياألحكامبتغريوكذلكاملكان،وفققاعدةفقهيةتقول:"الينكرتغوتغريهواألحوال،ومرورالزمان
                                      

 .2،1/225،طالفكر السامياحلجوي،(1)

 .60سورةاحلج،اآلية:(2)

 .1،17/737ط، والنهاية البدايةكثري،ابنانظر:(3)
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زمان"،وهومايعينأناألحكامالفقهيةاليتتكونصاحلةيفوق ويفزمانومكانمعنيوفقاأل
،رو وأحولمعينة،قدتتغريمبرورالوق وتغرياألحوالواألزمانوتغرياألماكن،ومعيارذلكيبىن

تلكاملعايري إىل فيه النظر يستدعي الذي الواقع فه  أساس يبعلى أساسها على احلك اليت ىن
الشرعياملناسبالذيحيققمقصدالشريعةاكسةميةيفجلبكلماهوصاحل،ودر كلمفسدة

متوقعة،وصواًللرفعاحلرجودفعاملشقةعنالناس،وهوغايةهذاالدينومقصده.
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 أثر فقه التوقع يف اجملال السياسي: الفصل الثاين
أثرفقهالتوقعيفمسائلالسياسةالشرعيةمناميه،تناول فلىمبحثنيالثاينعوحيتويالفصل

الشرعية، يفالسياسة إىلتطبيقاته إ افة التوقععنغريها، بفقه املستجداتاملتعلقة خةلأمهية
وذلكمنخةلاآليت:

 املبحث األول: أثر فقه التوقع يف مسائل السياسة الشرعية.
 السياسة الشرعية.فقه التوقع يف  املبحث الثاين: تطبيقات

 املبحث األول: أثر فقه التوقع يف مسائل السياسة الشرعية
 املطلب األول: بيان أمهية املستجدات املتعلقة بفقه التوقع عن غريها:

بذل شديداألمهيةيف رورة املعاصرفر  واقًعا الشكأناملستجداتوالقضااييفعاملنا
أصبحمسةالتقدمفيهمرهونةبقدراتتلكالدولاملتقدمةوقوهتا،يفعاملاجلهودمنأجلالنهوض

ألمتنا الذييؤسمطريًقا التوقع، بفقه حتقيقه ميكن ما وهو له، واالستعداد إىلاملستقبل ابلنظر
اكسةميةميكنالسريعليه،والعودةمرةأخرىكجيادمو عقدمبنيتلكالدولاملتقدمةاليتتقوم

الستشرا للمستقبلصططاسرتاتيجيةلعشراتالسنني،وحىتيتحققهلارايدةالسبقلتخطيطوااب
والتقدمواستعادةمكانتهاكأمةإسةميةسادتيفوق مناألوقات.

وهنايربزدورفقهالتوقعيفالتعاملمعتلكاملستجدات،وكيفيةتناوهلاواالستفادةمنهيفحتقيق
تنقلأمتنااكسةميةإىلمصا الدولاملتقدمة،وهوأمرليمابلعسريرية،اليتتلكالنهضةاحلضا

واستشرا  املتقدمة تلكاملراحل إىل العبور خةهلا من ميكنها فقهيًّا وترااًث متلكاترخيًا أمة على
مستقبلاألايم.

" وهو التوقع، فقه مؤسم اجلويين اكمام ويعترب يف الفقه مدارج روض من التوقعات،أول
،واستشعر رورةالتفكرييفأفضلاملآالتوأسوأاحلاالتاليتميكنأنحتلابألمةأوطوائفمنها
الفقه فاستقبلهذا مناجلماعات، جبماعة عامة استحرتمعضلة أو اكمام شوكة انقطع عنها
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واألعصر األزمنة احلرجكل رفع ليع  املسالك، وأيسر املناهج، أبحك  مواستفتحه وتفوق قاصد،
.(1)"الشرعوتتجلى،وتعلورايةالشريعةوترتقى،يفكلالظرو واألحوالواملستجدات

افرتضاجلويينافرتا اتكليةوقضاايعامة،وميكنحصركلياتالقضااياملتوقعةيفركننيفلقد
 رئيسيني:

لسياسيةأوفسادها(.تقديرخلوالزمانمناألئمةووالةاألمة)فراغالسلطةاالركن األول:
 بقوله: الركن هذا من مقصده أقدِّ"وحيدد املسلمني،مث ووالة الدين محاة احلنيعن شغور ر

مرتبطَوأو ِّ ذاك إذ وأُح الوالية، ابلدَّقضااي املقصود فإنه الغاية، منتهى إىل الكةم كرَاي
.(2)"ية...والدرا

 اجلويينيو حكيفية سبقأناكمام منخةلويتضحمما األمةيفحالغياباكمام، إدارة
هومتوقعيفحالغياباكمام، وما التو يححلالاألمةيفوجوداكمامواستقرارأحوالاألمة،

وكيفيةإدارةاملسلمنيلشتوا .
لةاملذاهبوأصولالشريعة)فراغالسلطةالعلميةأوخلوالزمانمناجملتهدينونقوالركن الثاين: 

.(3)(فهااحنرا
فلوقالقائل:مايتوقعوقوعهمنالوقائع":فقاليففقهالتوقعلقدأشاراجلويينألمهيةاملقاصدو

الاايةله،ومآخذاألحكاممتناهية،فكيفيشتملمايتناهىعلىمااليتناهى،وهذاإعضالال
سهومنشأكلتفصيلديع،وأُبىًنب فنقول:للشرعمَ.إالموفقراينمنعلومالشريعةيبو حبمله

وتفريع،وهومعتمداملفيتيفاهلدايةالكليةوالدراية،وهواملشريإىلاسرتسالأحكام علىالوقائع
.(4)"معنفيالنهاية...

                                      
 .15/3/2017اتريخ،.. مفهومه وعالقته ابملآل فقه التوقع الدين،زنكي،جن(1)

 .2،1/16،طغياث األمم يف التياث الظلماجلويين،(2)

 .1/395،املرجعنفسه،غياث األمم يف التياث الظلماجلويين،(3)

 .1/432،433،املرجعنفسه،األمم يف التياث الظلمغياث اجلويين،(4)



71

الفقهيةهبا،وامتزج مبوجباهتا،فمنهنامليكناارتبط الفروعنللشرعمقاصدوحكمًأأي"
مناالعتمادعليها،السيماإذا،هرتوقائعمستجدة،هيمنالكثرةحبيثللمفيتأواجملتهدبد

 .(1)"الاايةهلا

متيز":ولقدجا يفسياقذلكمايو حدورفقهالتوقعيفحالالرتاجعوالضعفالسياسي
وم جديداجلويينعنسالفيه كعل  الشريعة مو وعمقاصد ألولمرة طرحه بشيتنياثنني: عاصريه

مثإانطمت بقواطعأدلته، املتميزأخطرمهمةميز العل  هبذا السياسيواالجتماعي؛ته اكنقاذ مهمة
الو عاملرتديا...فل يراجلويينمنقذًللعاملاكسةميمناهلوةاليتر هاوشيكةالوقوع منهذا

الذيسوى منمستوىالظن، هبا والرفع الكلية الشريعة الفقهأتسيمالقوليفمقاصد مسة هو
.(2)"إىلمستوىقواطعاألدلة،وأصوله
يتطلبمتابعةاملستجداتالسياسيةاليت،هرتعلىالساحةالعامليةيفالوق التوقعلعاملالغدف

واملختصنيبدراسةتلكاملستجدات،ويضعونتوقعاهت انطةقًااحلا ر،فيكونعلىاخلربا والساسة
املا خربات من االستفادة املستقبليمن املنظور إىل املعاشوصواًل احلا ر يف للواقع والنظر  ي،

املتوقع.
 املبحث الثاين: تطبيقات فقه التوقع يف السياسة الشرعية

 واحلرب: املطلب األول: التسليح وإعداد القوة يف حال السلم
الواقعةأوتظهرأمهيةفقهالتوقعيفالسياسةمايقدمهمنحلولورؤيةمستقبليةللمستجدات

يتفقمعمقاصدالشريعةاكسةميةوثوابتها.مبااملتوقعةمآالهتاو بط،وعةج اثرها،املتوقعة
 السياسية السياسي-فالقيادة القائد استتاباألمن-أو عن اجملتمعمستول ألفراد واالستقرار

العسكريبصوره االستقرار توفري الصور هذه وإحدى ال؛املختلفة، حلمايةبتوفري الةزمة قوة
أوامكتسباتوثرواتاألمةمنالطامعنيفيها،وهويفحدذاتهميثلصيانةملصاحلهذهالدولةأفرادً

اواليتمتثلأو اعً،املتوقعةودرئهامنخةلاملستجداتاليتتقعدولةبشكلعام،ودفعاملفاسد

                                      
 .64،ص1،طمقاصد الشريعة عند إمام احلرمني وآاثرها يف التصرفات املاليةشامبنسعيد،أزهر،ه(1)

 .355،356،د.ط،ص:الفكر األصويل وإشكالية السلطة العلمية يف اإلسالمالصغري،عبداجمليد،(2)
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ولةللوصولإىلتؤية منةمنالقيادةاملسجديدةيفر هاالواقعاملعاش،والذييستلزم رورةو عر
،وهومايظهرمنخةلتوفريأسبابالقوةواملواجهةمعاألعدا ،مستوىاألمانواالستقراراملنشود

لقوةالةزمةحلمايةهذهاألمة،وهومااليتعارضمعكونحالتلكالدولةيفحالسل ،بتوفريا
السل واحلربحىتيتحققاألمانواالستقراربوجودقوةتُرهبفاالستعدادواالحرتاسيكونيفحال

املواجهةوالردع.لىفةيتجرأأحديفحالالسل ،أويفحالاحلرببوجودقوةقادرةع؛الطامعني
اكسةمية أمتنا حميط يف السياسية والتقلبات املعاش السياسي الواقع  رورة تفر ه ما وهو

،ممايتطلبوجودإرادةوقيادةسياسيةواعيةعصريةقادرةعلىاستيعابوتكالبأعدا الدينعليها
كماكان منقبل.تلكاملتغرياتالعاملية،توفرلناكأمةإسةميةقوةحيسبهلاالكثري

ودالالهتا،ولقدجا يفتراثناالديينوالفقهيمايعطيناوحيفزانويعلمناكيفيةمواجهةتلكاألمور
؛دمياحللولوالطرقاليتيتحققمنخةهلاثباتواستقراروقوةأمتنايفعصراناحلا ركثريةيفتق

حيثناعلىذلك ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ) :قالتعاىل:فجا يفالقر نالكرميما

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 

أو(2)(گ گ گ گ): لةعلى  (ۇ): لةعطف .(1)  (ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ
ے  ھ):قولهألن؛مفادهاعناالحرتاسمفادفتفيد  (3)(ھ ے ے ۓ ۓ ڭ):لة على

املسلمونحيسبلتة؛هل ابالستعدادابألمرفتعقيبهاملشركني،لشأناتوهينًيفيد(ے ۓ ۓ
 جعلسببهوهل االستعدادأناالحرتاسذلكمنويلزممكنته ،يفصارواقداملشركنيأن

.وابطنها،اهرهااستتصاهل أسبابهيأ ألن؛ورسوله يعجزونالإايه 
مناختاذهالناسقدرةحت يدخلماكل  (ۆ ۈ )يفودخلواكحضار،التهيتةواكعداد

والةبتنفيذهيقومإمنااجلماعةمنيرادماألن؛منه األمرووالةاملسلمنيجلماعةاخلطاب،فالعدة

                                      
 .60األنفال،اآلية:سورة(1)

 .57سورةاألنفال،جز مناآلية:(2)

 .59ألنفال،جز مناآلية:سورةا(3)
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قوةفاملقصودهنا،(1)(ڤ ڤ):تعاىلقولهوعند.مصاحلهاعلىمةاألوكة ه الذيناألمور
فاختاذ؛بواسطتنيمرسلجمازفهووعتاده،سةحه:اأيضًوقوتهالعدو،علىوقعهشدةواجليش
والطياراتواملدافعوالدابابتاملا ية،العصورجيوشيفالقوةمنوالنبالواألقواسوالرماحالسيو 
.(2)عصرانجيوشيفوةالقمنوالصواريخ

أنتكونعلىوعي البد املستولة السياسية منالقيادة أسباباالستعداد أناختاذ يُفه  مما
مناملتوقعيف ألنه هلا، للجاهزية واختة توازنالقوىوتنوعها، وتقلباته، كاملمبتغرياتالعصر

علىأرضالواقع، الواقعة والقوة التطور شكل مسايرة األخذأبسبابالتحالعدم طوريفوعدم
سيرتتبعلىذلكمآالتفاسدةهتددمصاحلالعبادوأمنه واستقراره ،وهو-اجلاهزيةواالستعداد

مايتعارضمعمقاصدشريعتنا.
أمايفحالاألخذأبسبابالتطوروالتسليحالكامل،دونارتباطهبكونالو عالعاميفحال

ني؛ألنهبذلكستكوناملآالتهلذاالتخطيطداديكونيفكةاحلالتحربأوسل ،فالعملواالستع
والعملواجلاهزيةنتائجحتققمقاصدشريعتنا؛حبفا،هاعلىوحدةومتاسكأمتناوصيانةمصاحلها،

وحاجاتالناسبتوافراالستقرارواألمنالةزمهل .
سل أوأمتنا،سوا يفحالالولقدجا يفسياقاالستعدادابلتسليحوالكفاحيفحفظهيبة

احلربدالالتوا حة،حواهاتراثناالفقهي،ومنهاالكثري،وسنذكرمنهامايو حذلك.
مصلحةذلكيفوكان،منه افريقًأواحلربأهليصاحلأناكمامرأىإذافجاء يف ذلك: 

صلى رسولادعوف،(3)(ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ):تَكَعاىَللَِقو لِهِبه؛أبسفةللمسلمني
املوادعةوألن،سننيعشروبينه بينهاحلربيضعأنعلىاحلديبيةعاممكةأهل عليهوسل 

علىاحلك يقتصروالبه،حاصلالشردفعوهواملقصودألن،للمسلمنياخريًكانإذامعىنجهاد
،ومعىنصورةاجلهادتركألنه؛اخريًتكنملإذاماصة ؛عليهازادماإىلاملعىنلتعدياملرويةاملدة
نبذصلى عليهوسل ألنهوقاتله ؛اكمامإليه نبذأنفعالصلحنقضرأىمثمدةصاحله وإن

                                      
 .145سورةاألعرا ،جز مناآلية:(1)

 .1،9/144،طالتحرير والتنويرانظر:ابنعاشور،(2)

 .61سورةاألنفال،جز مناآلية:(3)



74

تركالعهدوإيفا ،اجهادًالنبذكانتبدل ملااملصلحةوألنمكة،أهلوبنيبينهكان اليتاملوادعة
إىلالنبذخربفيهايبلغمدةاعتبارمنبدوالالغدر،عناحترزًلنبذامنبدوالومعىن،صورةاجلهاد
أطرا إىلاخلربإنفاذمنابلنبذعلمهبعدملكه يتمكنمدةمبضيذلكيفويكتفى، عه 
ابتفاقه ؛ذلككانإذاإليه ينبذوملقاتله صيانةبد واوإن:قالالغدر،ينتفيبذلكألن؛مملكته
والالطريقفقطعوامنه  اعةدخلإذاماصة نقضه،إىلحاجةفةللعهدانقضنياصاروألا 
انقضًيكونعةنيةاملسلمنيوقاتلوامنعةهل كان ولو.للعهدانقضًهذايكونالحيثهل ،منعة
لكه مإبذنكانلوحىتغريه يلزمالففعله ،ملكه إذنبغريألنه؛غريه دونحقه يفللعهد
ذلكعلىأيخذواوأناحلربأهلموادعةاكمامرأىوإنمعىن،ابتفاقه ألنه؛للعهدانقضنيصاروا
؛حاجةابملسلمنيكانإذاهذالكنابملال،فكذااملال،بغرياملوادعةجازتملاألنهبه؛أبسفةمااًل
ينزلواملإذاهذااجلزية،مصار يصر املالمنواملأخوذقبل،منبيناملاجيوزاليكنملإذاأما

غنيمةفهواملالأخذوامثهب اجليشأحاطإذااأمَّ.اجلزيةمعىنيفألنهرسواًلأرسلوابلبساحته 
يفينظرحىتاكمامفيوادعه املرتدونوأما.معىنابلقهرمأخوذألنهبينه ؛الباقيويقس ،صمسها
الألنه؛مااًلعليهأيخذوال،إسةمه يفاطمعًقتاهل أتخريزفجا،منه مرجواكسةمألنأمره ؛
العدوحاصرولو.معصومغريمالألنهيردهملأخذهولو.بيناملاالردةأهلمناجلزيةأخذجيوز

الدنيةإعطا منفيهملا؛اكماميفعلال،إليه املسلمونيدفعهمالعلىاملوادعةوطلبوااملسلمني
وال،ميكنطريقأبيواجباهلةكدفعألن؛اهلةكخيفإذاإال؛اكسةمأبهلملذلةاوإحلاق
بيععناىصلى عليهوسل النيبألنإليه ؛جيهزوالاحلرب،ألهلالسةحيباعأنينبغي
.(1)ذلكمنفيمنع،املسلمنيقتالعلىتقويته فيهوألن،إليه ومحلهاحلربأهلمنالسةح
ثيتضحأنموادعةالرسولصلى عليهوسل لكفارقريش،كانتغليًباملصلحةاملسلمنيحي

وقياساملصاحلواملفاسداملتوقعة؛مبعىنأنموادعته منقبلالرسولصلى عليهوسل أقرهاالنيب
إذا مناملتوقعواملآليفهذا ألنه املسلمني؛ كان يفمصلحة ألاا نقض تلكمووافقعليها ا

كذلكبيع للمسلمني. مصلحة فكان موادعته  اهلةك، هو إليها يفحاجة واملسلمون املوادعة
السةحألهلاحلرب؛فالرسولصلى عليهوسل اىعنه؛ألنمآلذلكوالنتائجاملرتتبةعلى

                                      
 ومابعدها.1،7/114ط، اهلداية شرح البناية ،انظر:العيين(1)
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السةحهل ،لذاكانرذلكتقويةأهلالفنتوإعانته علىالظل والبغي،وهواملتوقعيفحالتواف
ايالنيبسدًّاملفسدةعظيمةقدترتتبعلىذلك.

 ورد يفكذلكما أخذتالسجدة أين من عباسر ي عنهما ابن سأل أنه جماهد عن
،(1)(ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ):إىلقولهتعاىل (چ چ)ماتقرأ:وَفقال:أَ"؟ص"

 .سلفسجدهاداود،فسجدهارسول صلى عليهو
سيدان متخماطبة مثلما التمسكابلدين، للكفاحمع ابالستعداد لنا اآلية ذلكخماطبة فداللة

فهوجزمبضرورةاالستعداد (ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ)وانظرقولهتعاىل:داودعليهالسةم،
عدممبسايرةالتطوريفاألمورالدنيوية،وفهوتوجيه،بقدراالستطاعةابلقوةوتوفريأسباهباوتطورها

تطورجديد،معالتمسكابلديناجلمودعلىاحلاالتاألُ طرأ ذلكقولهتعاىل:،ومنأدلةولإذا
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ )

.(2)(ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ
فيهاداللةعلىوجوباجلمعبنيمكافحةالعدوفصةةاخلو املذكورة والقياممباشرعههنا

.(3) حةيفأمر تعاىلأبدا الصةةوق قياماملعركة ،وداللتهاالوا
:قال تعاىل؛ألنهإعانةعلىاملعصية؛وكرهبيعالسةحمنأهلالفتنةكذلكذكرالزيلعي:"

وألنالواجبقلعسةحه مباأمكنحىتال،(4)(ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ)
أيمليدرأنهمنأهلالفتنةاليكرهالبيع؛همنه الوإنمليدرأن،يستعملوهيفالفتنةفاملنعأوىل

وإمنايكرهبيع،وعلىالغالبتبىناألحكامدونالنادر،ألنالغلبةيفداراكسةمألهلالصةح؛له
يق ال ما كاحلديدنفمالسةحدون بصنعة إال به ؛اتل املعصية بعنيالسةحتألن صة ؛قع

،واخلشبالذييتخذمنهاملعاز اليكرهبيعهألنهالمعصيةيفعينهاأالترىأنالعصري؛احلديد
الطيارة والكبشالنطوحوالديكاملقاتلواحلمامة املغنية بيعاجلارية اليكره ليمعينها؛وكذا ألنه

همنمثذكرواأناحلديدالجيوزبيعهمنأهلاحلربوأجازو،وإمنااملنكريفاستعمالهاحملظور،امنكرً
                                      

 .90-84سورةاألنعام:اآلايت(1)

 .102 ،جز مناآلية:سورةالنسا(2)

 .3/38،د.ط،أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآنانظر:الشنقيطي،(3)

 .2سورةاملائدة،جز مناآلية:(4)



76

ألنفساده ؛اوالذييظهرمنالفرقأنأهلالبغياليتفرغونالستعمالاحلديدسةحً،أهلالبغي
.(1)"علىشر الزوالابلتوبةأوبتفريق عه صة أهلاحلرب

مظاهراالستعدادوالتجهيزوالتسلح،بذلالدولةكافةإمكانياهتايفتوفريالنفقاتوكذلكمن
وهذايعينأنيؤهلاكنساننفسهمصادرالسةحالةزمة،ومماجا يفهذاالسياق:"الةزمةلتوفري

،وقعهاواليتواكلعلىأحدأو،رو قديت،اباملهاراتالةزمةألدا العملابلعل واخلربةواكتس
ك انقيتمثلاألعرايبالذيقاللرسول صلى عليهوسل :لقدتر،أوبدعوىالتوكلعلى 

.(2)«اعقلها وتوكل» فقاللهالرسولعليهالصةةوالسةم:،وتوكل على ،علىابباملسجد
يعينأنهالبدَّ على-غزواتواحلروبففيال؛منأنأيخذاكنسانابألسبابيفكلعملوهذا

املثال أبسبابالنصر-سبيل أيخذون املسلمون وال؛كان البشرية القوة إعداد والعتادمن ،سةح
.(3)"وكانواجيتهدونفيهاويستبقونخرياهتا،والتزودابلعل عنفنونالقتالوتقنيته،ويفشتونالعبادة

والاملثل،بعضيبيعوهأنالسةحأهلفعلى،للجهادسةحإىلالناساحتاجفإذاوكذلكجا :
لوواكمامخيتارون،مااألموالنمهل يبذلأو،العدويتسلطحىتالسةححيبسواأنمنميكنون
ال هجرة ولكن جهاد »:وسل عليه صلىالنيبقالكماعليه ،تعنيللجهاداجلهادأهلعني

.(4)«فانفروا استنفرمت وإذاونية، 
ومالهبنفسهجياهدأنعليهوجبفإذا اجلهادعليهحيتاجمايبيعأنعليهجيبالفكيف:
ملابلبدناجلهادعنعجزفمنمباله،اجلهادعليهجيببنفسهاجلهادنعوالعاجزاملثل؟بعوض
.(5)ابلبدناجلهادعنهيسقطملابملالاجلهادعنعجزمنأنكماابملال،اجلهادعنهيسقط

                                      
 .1،3/296،طتبيني احلقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي،(1)

(2 ) الرتمذي، طسنن الرتمذيأخرجه ،2 وا4/668، والرقائق القيامة صفة أبواب: ، حديثرق : الشيخ2517لورع، ،
 (.22األلباين:حسن،ختريجاملشكلة)

 .121،د.ط،صاالجتاهات احلديثة يف ختطيط املناهج الدراسية يف ضوء التوجيهات اإلسالميةشو ،(3)

 .3077،حديثرق 4/75،كتاباجلهادوالسري،د.ط،صحيح البخاريأخرجهالبخاري،(4)

 .1/43،د.ط،احلسبةانظر:ابنتيمية،(5)
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زعامةمناملزيفةاألم وعزلوا،العاملوتزعموا،املسلمون،هر:الندوياحلسنأبوالعةمةيقولو
فيه توفرتوقد،عاداًلمتزانًاحثيثًاسريًابكنسانيةوساروا،عملهاوأسا تاستغلتهايتالاكنسانية
.قيادهت وحت ،له يفوفةحهاسعادهتاوتضمن،األم لقيادةتؤهله اليتالصفات
ةإهليوشريعةمنزلكتابأصحابأا :أواًل  ألن؛أنفسه عندمنيشرتعونواليقننونفة،
،عشوا خبطللناسومعاملته وسياسته سلوكه يفخيبطونوال،والظل واخلطأاجلهلمنبعذلك
.الناسهباحيكمونشريعةهل وجعل،الناسيفبهميشونانورًهل  جعلوقد

واألفراداألم غالبصة ؛نفموتزكيةخلقيةتربيةبغريوالقيادةاحلك يتولواملأا : ااثنيً 
واحلا راملا ييفكومةاحلورجال وسل عليه صلىحممدتربيةحت طويًةازمنًمكثوابل،
وعدم، وخشيةواكيثارواألمانةوالعفا والورعابلزهدوأيخذه ،ويؤدهب يزكيه ،الدقيقوإشرافه

عليهاواحلرصلإلمارةاالستشرا  واملناصبالو،ائفعلىيتهافتونالفكانوا، أنعنفضًة،
تولوافإذا.ورا هااسعيًاألموالوينفقوا،هلادعايةوينشروا،أنفسه ويزكوا،لإلمارةأنفسه يرشحوا
يفأمانةعدوهبل؛جهدأومالمنأنفقواملاامثنًأوطعمةأوامغنمًيعدوهملالناسأمورمناشيتً

وتذكروا،واجلليلالدقيقعنولونتومس،رهب عندموقوفونأا ويعلمون، منوامتحاانً،عنقه 
،(1)(ىۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې):تعاىل قولادائمً
.(2)(جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حجمب ىب يب )تعاىل:وقوله

وطنأوشعبورسل،جنمخدمةيكونواملأا :ااثلثً  ،وحدهومصلحتهلرفاهيتهيسعون،
لتكونإالختلقومل،احكامًليكونواإالخيلقوامل،واألوطانوبالشع يععلىوشرفهبفضلهويؤمنون
،لهايفويرتعونينعمونعربيةإمرباطوريةليؤسسواخيرجواومل،هل حمكومة ويتكربونويشمخون،
قامواإمنا!أنفسه حك وإىلالعربحك إىلوالفرسالرومحك منالناسوخيرجون،محايتهاحت 

 رسول (3)عامر بن ربعي قال كما  ،وحده عبادةإىلا يعًالعبادعبادةمنالناسليخرجوا

                                      
 .85سورةالنسا ،جز مناآلية:(1)

 .165سورةاألنعام،جز مناآلية:(2)

وشهدفتوح،مثخرجإىلالقادسيةمعهاش بنعتبة،وشهدفتحدمشق،أدركالنيبصلى عليهوسل :ربعيبنعامر(3)
ر جندالعراقإىلالعراق،وأمرعليه هاش بنعتبةوعلى،وعندماقدمكتابعمرإىلأيبعبيدةأمرهأبنيصخراسان

= 
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ابتعثنالنخرجمنشا منعبادةالعبادإىلعبادة ،ومن يق ":يزدجرد جملس يف املسلمني
الدنياإىلسعتها،ومنجوراألداينإىلعدلاكسةم،فأرسلنابدينهإىلخلقهلندعوه إليه،فمن

.(1)"...احىتنفضيإىلموعود يقاتلناهأبدًبلذلكقبلنامنهورجعناعنه،ومنأَق
لعريبفضلال،ترابمنو دم، دممنكله الناس؛سوا عنده والناس،سوا عنده فاألم 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ):ابلتقوىإالعريبعلىلعجميوال،عجميعلى

.(2)(ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ
أن-القدمييفمنهااملضطهدةحىت-والشعوباألم استطاع حكمه وحت هؤال ،ليفو
إنبل،اجلديدالعاملبنا يفالعربتساه وأن،واحلكومةوالتهذيبوالعل الدينمننصيبهاتنال
وسادةالعربمفارقتيجانه أئمةمنه وكان،الفضائلبعضيفالعربفاقواأفرادهامناكثريً
الذينه األخريالعصريفيكونواأناملطا هب انتهىحىت،واحملدثنيوالفقها األئمةمنملسلمنيا

يفوالوثنيةالصليبيةيستخدمونالذينوه ،األرضوجهعلىشربكليفاكسةممعاملعركةيقودون
،املسلمنيأبمسا نيتسموالذيناألبطالويصنعوناألو اعيقيمونالذينوه ،الشاملةاحلربهذه

!الدينهذاجذورمنجذركلعلىصهيونيةصليبيةحرابًويشنواا
املشركونعليهشنهااليتتلكمنأمدأطولاكسةمعلىاليهودشنهااليتاحلربكان ولقد
عشرينمنأكثرإىلمتتدملالعربمشركيمعاملعركةنإف؛اوحديثًاقدميً- راوهتاعلى-والوثنيون
 راوةفإناحلديثالعصريفوأما،األولالعهديففارسمعاملعركةكان وكذلك، لتهايفاعامً
.(3)العامليةالصهيونية راوةتبلغالولكنها،،اهرة راوةواكسةماهلنديةالوثنيةبنياملعركة

سينييفتوفريتشكليفذهنالقادةالسياماجيعلذلكالعدا والرتب ابكسةم رورةوهو
أنمعرفةكلجديدمن"أعدائه قوةمهابة،وجا يفذلك: يعكلماجيعلاملسلمنييفنظر

                                      
= 

،حتقيق:اتريخ دمشقريوربعيبنعامر.انظر:ابنعساكر،مقدمته القعقاعبنعمرو،وعلىجمنبتيهعمربنمالكالزه
 .18/49عمروبنغرامةالعمروي،د.ط،

 .1،9/622،طالبداية والنهايةابنكثري،(1)

 .13رات،جز مناآلية:سورةاحلج(2)

الندويمنكتابه"ماذاخسر،نقًةعنأيباحلسن26-1/24،د.ط،الشروط العمريةشرح املفصل يف انظر:الشحود،(3)
 .1/112العاملابحنطاطاملسلمني؟"
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للمجاهديفسبيل ،حلالوقايةمنها،أمرواجبومطلبمُاألسلحة،وكيفيةاستخدامها،ووسائل
عليهوسل اخلندقهوفقدحفرالنيبصلى ؛أسوةحسنةولنايفرسول صلى عليهوسل 

معروفً ذلك يكن ومل املدينة، حول قبلوأصحابه من العرب عند ا بسةحىورم، الطائف أهل
معروفً يكن مل جديد سةح وهو قبلاملنجنيق، من ا النووي، السةح امتةك جيوز هذا وعلى

 وكيفيستخدم وهللمجاهدينيفسبيل والتعر عليه، منه، منقبيلإعدادوطرقالوقاية ذا
.(1)"القوةوإرهابالعدو

واالستعدادابلقوةوالتسليحليممعناهأنالديناكسةميدينقتالواعتدا علىالغري،وإمنا
،وجا يفسياقذلكمماونشرالسةمواحرتامحقوقالغري،هودينجا لرفعالظل عناملظلومني

يو حهذا الفساديفاألرضوإهةكأناألصليفاكسةم"املعىن: وعدم إتة النفوس، عدم
ومنع الظل ، ورفع الفساد دفع يقتضي ما بقدر   سبيل يف اجلهاد شرع وإمنا والنسل، احلرم

،ىلاكسةمإمعوقاتالدخوليفدين ،ولقدسبقبيانأنهالجيوزقتالالكفارإالبعددعوهت 
كالنسا واألطفالوالشيوخوالرهبان؛للقتالمنالعدولمنليمأهًةوأنهالجيوزقت،زيةأودفعاجل

وأنهالجيوزاستخدامسةحيفتكهب معإمكانية،والعجزةومنيفحكمه مامليشرتكوايفالقتال
وإمناهدفهمن،فاكسةماليتشو إىلإراقةالدما وإزهاقاألنفم،الظهورعليه مباهوأقلمنه

يفسبيل إعة كلمة وجعلاحلاكميةيفاألرضلشرعه،فإذاحتققذلكتوقفالقتالاجلهاد
.(2)"رعلىكفره مباشرة،ولوبقيأهلالكف

يعطيدرسًوهو أتهيلاعظيمًاما وسل لكلقائدسياسييفكيفية منالنيبصلى عليه
املأوطامعيفالقضا عليهاواالستية علىحىتتكونشوكةأمامكل،،وإعداددولتهوتقويتها

مطام أي ملواجهة الةزمني واكعداد القوة وإجياد ومقدراهتا، الدولةمكتسباهتا مقدرات متم ع
كياانً جيعلها جا يفمهاابً،قوةاليستهانهبااذاكسةمية،مما ما يعربعنه مناجلميع،وهوما

اقتض أالملأيلالنيبصلىالسياقاآليت:" عليهوسل جهًدالتقويةاملسلمني،إالأنرمحةاَّللَّ اَّللَّ
دارإسةم،وحىتيرتبواالرتبيةاليتتؤهله للجهاد،وملاحيملاملسلمنيواجبالقتال،حىتتوجدهل 

و أبقوامه وعشائره وابجلوار، فإناملسلمنيامتنعوا املكية يفاملرحلة متعذرًا األمر منملكانهذا

                                      
 .1،2/412،طأحكام اجملاهد ابلنفس يف سبيل هللا عز وجل يف الفقه اإلسالميالشهري،(1)

 .1،2/413،طاملرجع نفسهي،الشهر(2)
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عليهوسل ابهلجرةإىلاحلبشة،وملا،يقدرعلىذلكومليكنلهعشريةمتنعه فقدأمرهالنيبصلىاَّللَّ
كان البيعةاألوىللبثلذا:"فقديعةالعقبةالثانيةكان الفرصةقدحان هلذااكعداد،جا تب

عةالثانيةكان لتكوينالدولةابلذودعن.والبي..النظ اكسةميةاليتيقومعليهابنا الدولةالقومي
عليهوسل وليماملرادهناحبثمراحلاجلهادوأطوارهيفعهدالنيبصلى،حيا ها أوبيان،اَّللَّ

دفع وسائل من اَّللَّ سبيل يف واجلهاد اكعداد أن على التأكيد املراد وإمنا الرابط، وفضل فضله
.(1)"االستضعا 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې )التعاىل:ويفاآليةالكرميةق

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ 

.(2)  (ىئ
قال الضحيان: الرمحن عبد والتخطيط"الدكتور ابلعمل اكسةمية لإلدارة دعوة اآلية ،هذه

العصر،واالستعدادبقوةملواجهةأمرمستقبليقدحيدملداراكسةموأمته،والقوةهناتفه مبفهوم
وةالسةحبكلاألقواي يفإمياا وأبداا وقدنية،وذلكببنا الرجالاألشدا فقدتفه ابلقوةالب

وذلكببنا املصانع،أنواعه،وحسبماخترجهاملصانعمنأنواعاألسلحةحىتالقوةوالطاقةالذرية
كره وذلككله هلا، من رباألعدا  ومحايتها اكسةمية اكنسانية،النووية  وأعدا  ابعدو

يطالطويلاألجلالذي،مفهومالتخط(ۇ ۆ)ومحايةداراكسةممناألعدا ،كمايف ية
.(3)"وإدارهتااحلكيمةحىتحتميشوكةوقوةاكسةم،جيبأنأتخذبهالدولةاكسةمية

قدأوجباالهتمامابجلانبالعسكريوإع اكسةم إىلذلكأنَّ بشكليكفللهإ افة داده
القوةيفمواجهةأعدائهوالطامعني،واالستعدادبكلمايلزملذلكمنتكوينجيشقوي؛منجنود

و يعمايلقييفقلوبكلمعتديالرعب،وهومايو حهاآليت:،وعتادة،مدرب
استعدادلىاملسلمنيأنيكونوادائًماعلىحذرمنمها ةالعدوهل ،وعلىكسةميوجبعا"

الرعب ويلقييفقلبه يرهبه لهمناجلنودوالعتادما وأنيعدوا ومينعهمنالتفكرييف،دائ للقائه،
ملفريضةاجلهادوكعزازالدين،فرضعليه اكسةوليكوناملسلمونأهًة،االعتدا علىاملسلمني

                                      
 .136،ص1،طاالستضعاف وأحكامه يف الفقه اإلسالمياملشوخي،(1)

 .60األنفال،اآلية:سورة(2)

 .97،د.ط،صالتخطيط والرقابة أساس جناح اإلدارةحسني،(3)
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؛وق السل أووق احلرب،جلماعةأنيتعلمواكلمايؤديإىلالتفوقيفالقوةواملهارةمماينفعا
األقدام على اخليل،كاملسابقة ابلشيش،وسباق وكاللعب والطائرات، والسيارات السفن وسباق

ورفع،واملةكمة،صارعةواملزاريقوالسيو والعصي،وكالرمايةابلنبالواملنجنيقواألسلحةالنارية،وكامل
يعةاكسةميةأنكلماينفعاألمةيفدينهاودنياهامنواألصليفالشر،والسباحةوغريها،األثقال
أوفنأوصناعةفهوفرضالشكفيه،وتعلمهواجبعلىاألمةالخيارهلايفاألخذبهأوعل  
وعلىهذاتكونالفروسيةمبايدخلحتتهامن روباملهارةوالقوةوالتفوقفرً امنالفروض،تركه

اكسةمية أوواكسةمحير، عنالعدو، أمعلىاملسلمنيأنيتثاقلوا عندلقائه، يفيهنوا ويتهاونوا
خِ عدوه  للقا  ينفروا أن عليه  وإمنا السل ، إىل يدعوا أو األدابر، يولوه أو وثِدفعه، ،قااًلفافًا

ظة،ولنفيهقوةوفيهغلقتااًل،مقبلنيغريمدبرين،وجياهدوهأبمواهل وأنفسه ،ويقاتلوهبكلقوهت 
 منفتةقليلةغلب فتةكثريةإبذنيعفه منكلذلكأنيكونعدده أقلمنعددعدوه ،فك

 "(1).
بدأنيكونولكيحيققاحلك اكسةميمقصدهيفإقامةالدينيفاألرضبةمعوقات،فة

،قيامبواجبنشراحلقاملاقديكونيفالطريقمنعقباتتردالدعوة،أوتصدالدعاةعنالمستعدًّ
ا دكلاكسةمملاتواجهبههذهالظرو ،وتعداألمةللجهاددائمًبدأنتتهيأدولةوهلذاكانال

متصدرللوقو يفطريقكتائباحلقاملتحركةحنور ا ،وإذاكاناجلهادوسيلةمنوسائلإقامة
كنيلدينه،غايةمنغاايتاجلهاديفسبيلالدينيفاألرض،فإنإقامةحك  يفاألرضوالتم

جيبأنيسعىلتحقيقهذهالغايةه املسلمونالذين منواهباوذاقواحةوهتا،وعلموا ،والذي
أنمنحقالبشرعليه أنيسعواكسعاده هبا،ولوكانالناسيقبلوندعوةاملسلمنيإىلحتكي 

أنإىلذلكألنهحيققاهلد ،ولكنأكثرالناساليكفيه هذاالكتابعليه أنيكتفواابلدعوة
يرفضواحتكي كتاب ،بلإا يقفونحماربنيمنأرادحتكيمه بكلماأوتوامنقوة،وهذاحيت 

منأجله.علىأوليا  أنجياهدواأعدا هالذينحياربوا 
منواجباهتاتشكيلوزارةللجهاديفإنالدولةاكسةميةاليتتسعىلتحقيقأهدا التمكني

وو ع سبيل ، بعيدة اجلنود، يفإعداد و دابه الدين قي  مع يتة م للجهاد األنظمةنظام عن
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علىأحد،حىتولوكانمنغريإناكعدادللجهادواالهتمامبهليمعدواانً.الوافدةأواملستوردة
املسلمني حلا ر أتمني هو إمنا ودينه ،ومستقبله املسلمني، وماهل  وعر ه  ألر ه  ومحاية

إنكانمنأصحابالفطر،سه أمامأيمعتدعلىواحدةمنهذهاليتيعتزهباكلإنسانونفو
اجلهاديفسبيل منأه مقوماتالتمكني،واحلديثعناجلهادلإلحاطةبكلجوانبهفالسوية.

البحثاملتوا عأ هذا حيتمله ال عظي ذل؛مر اجلهاد أمر العقيدة،كأن من يتجزأ ال جز  فهو
إناجلهاديفسبيل مقومأساسيمنمقوماتالتمكنيوكسةميةومنرسالةاألمةاكسةمية.ا

و اجلهاد وإن وثيًقالألمة، ارتباطًا كان؛التمكنيمرتبطان صدقاجلهاد فإذا فةمتكنيإالجبهاد،
.التمكنيإبذنربالعاملني

فهوكفاية،وال-وهونوعمنأنواعاجلهاد-االقتالأمَّ،واجلهادهبذااملعىنالشاملفرضعني
يتعنيإاليفاحلاالتاآلتية:

إذاالتقىالصفان.-
إذانزلالكفارببلدةفيتعنيعلىأهلهاقتاهل .-
الزمه النفرةمعه.إذااستنفراكمامقومً-
الف لقيام  روري يقاجلهاد وسائلها، من وسيلة وهو واستمرارها، دعوة عداننول األستاذ

األجلالقتال،والألجلاحلرب،وكذلكالنريدالقتالأساسً-معشرأمةاكسةم-النحوي:وحنن
فلسناأعدا ألحدمنالناسمنحيثاالبتدا ،ولكنلنامنبنيالناسأعدا الذينه أعدا  ،

الناوالذينيوقدونانر ويفتنون ويسعونللفساديفاألرض، ويصدونعناحلرب، سعناكميان،
اكييفوِّتفرصةالفسادواكفساد،ويطفئانرالفتنةواهلةكسبيل ،واملؤمنميضيبدعوتهجاهدً

حىتمتضيالدعوةاكسةميةتشقطريقها،فإنأبواإالاملضييفإشعالالفتنةوالسعييفالفساد،
 الكي.نهالمفرمنالقتال،وكمايقولون: خرالدوا فإ

منفصًةفاجلهاديفسبيل ليمهدفً ارتباطًا كامًةعنالدعوةإىل ،بلهومرتبطهبا ؛ا
فهوإذنوسيلةمنوسائلالدعوةإىل ،وقوة،يدورالقتالألجلالدعوة،ويتوقفألجلالدعوة

وليمضاجليلاملؤمنابلدعوةنعبادةالعبادإىلعبادة الواحداألحد،منقواهاكخراجالناسم
بكلقواها،وسةمةاجهاحىتتكونكلمة هيالعليا.
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ا،ا،وثروات،ومنهاجًا،ودارًأنفسً؛وهوكذلكوسيلةمنوسائلمحايةالدعوةومحايةاملسلمني
يفاألرضحىتتبل الدعوة لدفع كذلكوسيلة واملوعظةوهو احلكمة تنفع حنيال الناسكافة، غ

سنة،واليكفيجهاداللسانوالبيان،وحنيتصدالدعوةعنغايتها،وتقفلالدروبواملسالكاحل
أمامها،وتبذلاجلهودخلنقها.

عنالدعوةبصورةأوأبخرى،-صورةمنصوراجلهاديفسبيل الذيهو-وإذاانعزلالقتال
كقتالسائرالناسيففقدجوهرهوحقيقته،وأصبحقتااًل؛افهاكميانيةوخصائصهالرابنيةوإذافقدأهد

 .(1)ي ةجاهلية،اكسةممنهابراألرض،عدوااًنو،لًما،واستعمارًا،واًبا،وجرائ تتلوهاجرائ ،ومحيَّ
أمامكل علىالدولة ومهابة العسكريالذييضفيقوة يعززذلكاكعداد أوومما منيتجرأ

منتدريب،وإعدادعدة،؛يها،توافرأسبابالتمكنياملاديةاليتتدع ذلكيفكريفاالعتدا عل
وتوفريكوادريفكلمناشطاحلياة،وهذاحيتاجإىلختطيطوإدارةواعية،وتنظي متنييشر على

باهباووسائلها،التعتمدعلىإعدادخطةبينةاملعامل،حمددةاألهدا ،متطورةاملناهج،شرعيةيفأس
ويراع،شخاصواألفراداأل ويتطور النشاط يستمر املؤسساتحىت بنظام هتت  إىليوإمنا الوصول

والتحليةت واكمكاانت، الدراسات على وتعتمد الدقيقة، واكحصا ات الصحيحة، املعلومات
ا والبشرية املادية واكمكاانت املو وعية واملقارانت الالعلمية، وتدرس يع واحملتملة، عوائقلقائمة

املاديةواملعنوية،الداخليةواخلارجية،الواقعيةواملتوقعة،دونهتويلأوهتوين.ويشر علىو عهذه
يكملبعضه ،اآلفاقواخلططالبعيدةجهازمتخص متكاملمنخربا متمكنني،متنوعيالثقافة

االستفادة،بعًضا يرون من بكل أيستعينون أفراد من معلومة، أو برأي جلانمنه أو أجهزة و
املعلومات ومراكز والتخص ، التفرغ، مببدأ احلركة هتت  أن مبكان الضروري ومن ،متخصصة،

.واألمينوالسياسيواكعةميوالعسكريوابكعداداملادي
 أواًل: التفرغ، والتخصص، ومراكز البحوث:

 التفرغ: -أ
-االدينواالنطةقبدعوة بنيالناسأنهتت احلركاتاكسةميةإنمنأسبابالتمكنيهلذ

التفرغألصحابالقدراتاملتميزةيفاملواقعاملهمة،-علىاملستوىالقطريواكقليميوالدو  مببدأ
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واكعةوخصوصً الدعوة وجمال والتكوين، الرتبية وجمال والفكر، العل  يفجمال السياسةا وجمال م،
طيط،وجمالاالقتصادواملال،وجمالاألمنواالستخبارات،وكلجماالتاحلياةالةزمةلتحكي والتخ

شرع على يعأفرادالشعبومؤسساتالدولة.
 إعداد املختصني: -ب

عصرانيفحاجةإنف؛منالضروراتالةزمةالتوجهكعدادمتخصصنييفجوانباحلياةكافة
ف للتخص الدقيق، اليكفيشديدة والعقلاألملعيوحده ال،إنالذكا وحده واملواهبوحدها

فالذييفيدالدراسةالعلميةاملتخصصة،تكفي،واملوسوعيةيفكلفنواكفتا يفكلعل اليفيد.
اكحس وهذا إليها، يسند الذي العمل وتتقن احلاجة وتليب العصر، تساير أن على أوالقادرة ان

عصرانإالابلتخص ،ومااليت الواجبإالبهفهوواجب.اكتقاناليت يف
 االهتمام مبراكز املعلومات والبحوث: -جـ

إناالهتماممبراكزالبحوموتطويرمراكزاملعلوماتمنأه حاجاتالعصروأولوايته،وإسناد
تس على يشرفون متخصصنيذويكفا اتعالية إىل األمور هذه تةئ  متطورة أجهزة العصريري

وتطوراتهواحتياجاتهومشاكلهومهومه.
مث لقدتعددتمصادراملعلوماتوالثقافات،وتقدم وسائلاحلصولعليها،ووسائلختزينها

ولذلكال والفائدة، احلاجة عند منها االستفادة مث منلكتصنيفها، حىت منها االستفادة من بد
.(1)نا،وأصدقائناوأنفسنامعلوماتكافيةعنأعدائ

فمفهومالقوةواالستعدادالعسكريوالسياسيللدولةيفمواجهةاألعدا يفالعصراحلا رإذن
بل فقط، والبشرية اكمكانياتاملادية توافر فقطعلىجمرد التقتصر متطلباتجديدة، أصبحله

ابجلان يفاالهتمام متطلباتأخرىتتبلور الذيأصبحله احلداثة، مبفهوم يبالعلمأصبحمرتبطًا
أن الكوادروالكفا اتالبشريةاليتميكنها والتقين،وتعل العلوماحلديثةيفخمتلفاجملاالت،وهتيتة

 اجملاالت كافة يف العل  أصبح الذي واحلداثة، التطور ذلك أو-تستوعب سياسية كان  سوا 
ها.لةو عفهوالفيصلاحلقيقييفقوةالدو-عسكريةأواجتماعيةأوإداريةأوغريها

 املطلب الثاين: اإلعداد االقتصادي:
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إنحتققالقوةيكونمنخةلاكعدادوالتجهيزوالتخطيطاالسرتاتيجياالقتصاديوالعسكري
القوةتعتمدولكنفقط،السةحعلىتقتصرالاآلنفالقوة؛للعدوارهبًيسببأمرهوللدولة،و
يتطلباكعدادهذامثلأنأواًلالبالعلىخيطرالذيف.وغريهاالقتصادمنهاكثريةعناصرعلى
مناليوماالقتصادصارفقد.واحلوائجاملصاحللقضا الزمنفوقازمنًويتطلب،اجهدًويتطلب،مااًل
مواجهةالقوة،عناصرأه  يف اكسةمية ألمتنا قوة هو اكسةمية بةدان يف االقتصاد لذلكقوة

الرابأصحابألن؛ااتمًّكامًةاجتناابًالراباجتنابهواالقتصادتقويةيفخطوةوأولأعدائها،
ڭ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ):تعاىلقال،منصورينغريخمذولون

.(1)(ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ
علىاحلصولإىلهتد اليتالرشيدةاالستهةكثقافةكذلكمنوسائلتقويةاالقتصادنشر

.وتنويعهوجتويدهاكنتاج،وزايدةالكماليات،يفتوسعأوا ،إسرغريمناالحتياجات
واملالوالنفمالدينعندفاعفاألمةاكسةميةليس أمةتدعوإىلاحلرب،وإمناهييفحالة

ووالعرض، كله والتعديعلىأحدالضرورايت،منهذا إىلاهلجوم دعونوإمنا؛كذلكوالتدعو
وإمناأحد،علىعدوانهذايفوليموثرواتنا،وأهليناودايراندينناعلىاحلفاظأجلمنطيطللتخ
 .(2)منايقرتبأننفسهلهتسولمنلزجروحماولةالعدوان،لردحماولةهو

فاكسةمينظرإىلالدولةنظرةخمتلفةعنبقيةالنظ األخرى؛فالنظامالرأمسا ينظرإىلالدولة
أنتظل اليتحماينظرةتستوجبمنها دةمنالناحيةاالقتصادية،ولكناألزماتاالقتصاديةاحلادة

ومبدورأكربيفمرتهباالرأمساليةأدتإىلإحدامتعديةتعلىهذهالنظرة،وأصبح الدولةتق
 االقتصادي. ابعتبارهااجملال أيًضا الدولة إىل ينظر االشرتاكي النظام جند برجوازايًّانتاجًوكذلك

لدولةا،وهوماجندهخمتلًفاعننظرةاكسةمالشاملةلدوريلعلىاالستغةلوالتحك ووجودهادل
فهومنوطابملصلحة،حبيثاليؤديإىلإلغا املبادرة،وتدخلهايفالنشاطاالقتصادييفاكسةم

اليتهيأساسالنشاطاالقتصادييفاجملتمعاكسةمي للدولةومنمثفإنالدورالرئيم،الفردية
.(3)يتمثليفمحايةحقوقاألفراد،وحفظاملصاحلالعامة،والدفاععنحدودالدولةاكسةمية
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ا واكعداد التخطيط اجلماعةفمستولية مستولية هي بل أفراد، مستولية ليس  القتصادي
قالاكسةميةممثلةيفشخ رئيمالدولةأوقائدها،ولقدجا تأدلةكثريةتؤكدذلكوتو حه؛

فوجهالداللة.(1) (ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ)تعاىل:
هناأنو األمرملزممبنعالسفيهمنأنيتصر يفماله،وجيعلذلكمستوليةو األمرالذيميثل

يعينمنالناحيةاالقتصاديةأناجلماعةاكسةميةممثلةيفو األمر،مستولةعنالدولة، وهوما
ستوليةاملشرتكةيفاستثمارتلكاألموالعضأفراداجملتمعواحلفاظعليه،ممايوجدنوعمناملأموالب

أنفهذامعناهولية،تومسحقاخلاصاملالعلىللجماعةكانإذاواستغةهلاواحملافظةعليها،وابلتا 
يةالتخطيطأمثلةكثريةولقدعربتعنأمه.املالالستثمارالتخطيطأوالتوجيهحقاكسةميةللدولة

:(2)فمنهاوردتيفالقر نالكرمي؛
السةم:-أ علىأسممثًةبهالكرمي ربالقر نيوسفعليه الذيقام للتخطيطالسلي 
الناس يعًتةيفمنبذلكفأمكن،منطقية كان هتدد ابهلةكجماعة ا بسببالتخطيطالسلي ؛

يوسف به أالذيقام وهو السةم الرؤايوزاد.منيعلىاخلزائنعليه فسر السةم إنيوسفعليه
والشعباملصريكله أنقدمخطةعمليةتستغرقالقطركله اعتمدتعلى؛عليها أيأنخطته

وهذا يفاألمة، فرد كل لطاقة الكامل التشغيل مث للوق ، الكاملة والربجمة لألمة الكامل التشغيل
 السةم عليه يوسف أراده االستهةكضمبالذي وتقليل اكنتاج والظرو ؛اعفة األزمات ألن

األز يف الناس سلوك وألن استثنائي، سلوك إىل حتتاج الظرو االستثنائية يف سلوكه  غري مات
العادية،اسرتخا وبطالة،فإنهذهاألمةتكونيفحالةخللخطريحيتاجإىلعةجومعاجلخبري.

ثةممراحل:يوسفعليهالسةمقس خطتهإىلف
.تزرعونسبعسننيدأابً-
مثأييتمنبعدذلكسبعشداد.-
مثأييتعاميغامفيهالناس.-

 ذهاخلطةيفاآليت:وتظهرمةمحه
الطابعالغالبعلىاملرحلةاألوىلهواكنتاجواالدخارمعاستهةكحمدود،فيوسفعليه-1

العملفيهادائبال،مراراكنتاجالزراعيسبعسننيوحدداست،السةمحددخططاكنتاجابلزراعة
                                      

 .5سورةالنسا ،اآلية:(1)

 .1/325،د.ط،فقه النصر والتمكني يف القرآن الكرميانظر:الصةيب،(2)



87

أمريوسفف،وا حلةستهةكينقطع،ومعهذااجلهدالكبرييفاكنتاجاملستمركانهناكحتديد
.حبفظالسنابلاملخزونةمنالغةلكاملةكماهي

-كحمدودمبافيهامنجهدمتصلدائب،واستهة-ذاماانته سنواتاكنتاجالسبعفإ-2
كانعلىاخلطةأنتقابلحتداًي خًماهوتوفرياألقواتسبعسننيعجا ،وبعبارةأخرى:بعد

األوىلسيأيتحتملأيضًاكنتاجواجلهدا الثانيةلدائبيفاملرحلة يفاملرحلة وهوحتملحيتاجإىل؛ا
تنظي دقيقيصلفيهالطعامإىلكلف .

ا-3 والتنظي  التحمل هذا كلومع على العجا  السنوات هذه أتيت أال ينبغي لدقيق،
اليتتستطيعهبااألمةأنتقابلمتطلباتالبذراجلديداخلمريةاملدخرات،فكانهذااجلز املدخرهو

أيإعادةاستثماراملدخرات.؛بعدالسنواتالعجا 
والثايناالستهةك،األولاكنتاج،:ثةثةجوانبكانعلىيوسفعليهالسةمأنيوازنبنيف

والثالثاالدخار،وأنيعيداستثماراملدخرات.
حيثإنالتخطيطيعتربو،يفة؛وتظهرمعاملالتخطيطواكدارةيفكلماتيوسفعليهالسةم

أنالتخطيطيف كما بدواا، أنتكونفعالة اليتالميكنهلا منو،ائفاكدارة حقيقتهأساسية
دعامتنيومخ على عناصريعتمد فهي:؛سة العناصر وأما واألهدا ، التنبؤ فهما: الدعامتان أما

واألدوات والوسائل والبشرية،السياسات املادية الزمنية،واملوارد والربامج واملوازنة،واكجرا ات
ووفق،ارةفعالةإالبتنظي كتبعل اكدارةوالتخطيطاحلديثتقول:إنهالإدفالتخطيطيةالتقديرية.

لقدجا احلك يومجا وبرانجمه؛طيطسلي مسبق،وهذاعنيالذيزاولهيوسفعليهالسةمخت
كلذلكيف-اكصةحيالسياسيواالقتصاديواالجتماعيوالثقايفوالرتبويواكعةميوالزراعي

.ادقيقًاكامًةعدإعدادًذهنهقدأُ
 دعاميت التخطيط: التنبؤ، واألهداف: إنَّ 
التأمَّ علَّا كانمنيوسفمبا عنيما وهذا فاستشرا املستقبلواستشفا اآليت،  نبؤ مه

اقدحدداألهدا يفمضاعفةاكنتاجوتقننياالستهةكأوترشيده،مثختزينتعاىل،مثجندهأيضً
تفصيلية،الطعام خطة يقتضي ا؛وهذا اهلد  شيتًألن ليم الكبري صططهلعام يقرتن مل إن ا
صيلية،وهناأييتدورالسياساتوالوسائلواألدواتواملواردالبشريةواكجرا اتوالربامجالزمنيةالتف

واملوازنةالتقديرية.
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ليمورا هالقدو عيوسفعليهالسةمالعنصرالبشرييفخطتهلعلمهأنهالتنجحخطة
،يفدعوتهللسجيننيللتوحيدوأمامنهجهيفالتعاملمعاكنسانفقد،هر.ااكنسانالذيينفذه

الربامج ومنفذ النهضة وحمرك احلضارة عدة الذيهو ابكنسان االرتقا  يف منهجه وبذلكيكون
دعوتهللتوحيدوتعليمهحقيقةاكميانابهللوهذاالكونوهذهاحلياة.-ومنجزاملشاريع

وحيمل،زاتالتغيرياخلارجيارجيتزولإذامليكنهناكإنسانأمنيعلىمنجفائدةالتغيرياخلف
اليت الداخلية اخلارجيالقي  التغيري استمرارية وأمانته؛تضمن وصدقه التغيريجيبأن.صحته إن

مثجيسدحمتواهالنفسيتغيريًا،ميارسهاكنسانيفاحملتوىالنفسي،فيطوروينميذاتهابجتاهاألفضل
ألنأحوالالناسوأو اعهااالجتماعيةمنالفسادأو؛ا،وحيولهإىلممارسةوتطبيقوحتقيقخارجيًّ

اخلريالتتغريإالإذاتغريحمتوىاكنسان،وماهوعليهمناحلقأوالباطل،هذاهومنطقالقر ن
.أواًلبدأنيهيئلهإنساانًاالواحلياة،لكييرسينظامً

ايتسربالفسادمناكنسانإىلطورانالنظامومفاهيمهدوناكنسانومفاهيمهفسرعانماإذف
فيصلحه اكنسان إىل النظام من يتسرباكصةح مما أكثر فيقو ه وحب؛النظام، األاننية ألن

ةقماملتذهبهاالرتبيةالداخليةالعميقة،واألخ،الذاتواجلشعأقوىمننصوصالقواننيواألنظمة
الكرميةاملبنيةعلىمعرفة وحبهواخلو منه.

مباشرًاآلايتالقر نيةالكرميةأشارتإىلجوانبأخرىارتبطهباجناحاخلطةارتباطًو ا،وأمههاا
 هوالعنصرالبشريوعةقتهبنجاحاخلطة:،جانبانجيمعهماعنصرواحد

وكانهذااالستعداد،ذهذهاخلطةاستعداديوسفعليهالسةمعلىأنيشر علىتنفي-1
الشك ،ةل بدد أن اخلطةبعد بني القوي التكامل حدم وبذلك نفسه، عن الته  وأوهام

الروحيةيفاجملتمع، والقي  بنياألسماملادية بنيحساباألرقاموحساباألخةق، واملخططني،
بنيالدينواحلياة.

فكانمنرجاليوسف؛املعاوننيالذينساعدوهيفعملهاجلانبالثاين:يتجلىيفاختيار-2
ةمالعونالصادقعلىتنفيذأوامرهبدقةوهدو .عليهالس
صادقةفمن علىمعلوماتيقينية مبنية تكون أن الناجحة واالقتصادية السياسية اخلطة معامل

رحيوسفعليهالسةمحقيقيةالعلىاخليالالشعرياجملنحالذياليرتبطابلواقع،ومنهناصا
اليتتنتظره ليس ؛الشعبابلشدائد اليتلكنها ولكنها العمل، تقعدعن اليتتثبطأو املصارحة
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إنالسبعاليتتليالرخا ستكونجمدبةالواجلهدوالطاقة.تدفعللعملوتزيداهلمةوتضاعفمن
ا.اواحتياطًفهيتقتضيحرصً،تعطيبلأتخذوأتكل

واخلططماتوهوميلكمناملعلو،لسةمكانمظلوًمامضطهًدايفسجنامللكيوسفعليهاف
ا،بلجادتنفسهالزكيةابلتفضلإالأنهاليشرتطلنفسهشيتً،ماجيعلهيفحملقوةعنداملفاو ة

اجلميلةابخلريوالعطا والنصحواكرشادبدونأيمقابلمناخللق،وهذهاألخةقالكرميةوالصفات
نةحظأنيوسفعليهالسةمكانكما.الدعوتهيكرم هبامنيريدأنجيعلهقدوةلدينهومعلمً

حيثإنامللكوشعبهبعيدونعنمنهج ،منغمسونيفمناهجاجلاهلية،؛الفقهاخلة مستوعبً
نحمنةاجملاعةوالقحط،وهذهومعهذاالتقىمعه يفاخلرياحملضوالسعيحنوإنقاذالبةدوالعبادم

منيتصدىلدعوةالناسودفعه حنومتكنيدين يفالسعةيفالفه واالستيعابالعميقحيتاجها
األرض.
وخرج،لقدكانمنمثارتدبرييوسفعليهالسةموختطيطهأنحفظشعًبامناهلةكواجلوعو

القص القر إىلالرخا .ويفهذا  ينإشاراتإىلواقعختطيطيلكيندركأنمنالشدائدوعاد
سوا يفجوانباكسةماليقومعلىالتخمنيأو يهت أبدقاألساليبوأعمقها ولكنه التواكل،
.  االقتصادأوالسياسةأوغريها

السياقعنه ر ياخلطاببنعمرعنوينقل لنسدعبادهعلىاستخلفنا نإ:يفهذا
عمارة احلاكوليةتمسنإ:املاوردياكمامعنينقلكما.حرفته هل ونوفرعورهت ،ونسرتجوعه ،
.(1)ومسالكهاسبلهاوهتذيبمصاحلها،ابعتمادالبلدان،

ممايفه أنمهمةو األمرهوحتقيقالتنميةاالقتصاديةللمجتمع،وليس جمرداحلصولعلى
املختلفة،بلالبدأنيت توجيهمصادرالصر فيهاإىلكلمايتعلقاألموال،وصرفهايفالوجوه

.ابلتنميةاالقتصادية
مبعىنإنكانهذا عاملكبرييفتوازنتلكالدولة؛ له أيدولة أناقتصاد الشكفيه ومما

فإنذلكينعكمعلىالدولةوقوهتاأمامالدولاألخرى،أماإنكاناالقتصاد  عيًفااالقتصادقوايًّ
وماجا توهزيًةفمماالشكفيهأنذلكيشكلصورةعاكسةلدولة عيفةالمتلكقرارها،وه
فيهدالئلكثريةتو حمدىأتثرياالقتصاديفمكانةالدولةوتوازااأمامالدولاألخرى.

                                      
 .232-230،د.ط،اإلسالم والتنمية االقتصاديةانظر:دنيا،(1)



90

صورةاألثروممايربزبشكلأكربالتأثرياالقتصاديعلىمكانةالدولةوأتثريهايفحميطها،أن
حصاراجليوشاالقتصادييفقوةالدولةو عفهااختلف عماكان عليهقدميًا،حيثكانيتمثل

حولاملدينةحىتينفذالطعامواملؤنمنها،وهذاميثلالصورةالتقليديةاملعروفة،بينماجندهذهالصورة
نسمععناحلصاراالقتصاديوال فأصبحنا الذيميثلوسيلةاختلف يفالعصراحلديث، تجاري،
وقعاحلصارى عليهوسل منوسائلالضغطواكخضاعلتلكالدولاحملاصرة،ففيزمنالنيبصل

علىاملسلمنيمرتني:املرةاألوىلسنةسبعمنالبعثةيفشعبأيبطالببعدمارأتقريشازدايد
املسلمني وب،أعداد علىبينهاش  علىأنيتعاقدوا الأ:ينعبداملطلبوبينعبدمنا فأ عوا

 حىت جيالسوه  وال يكلموه  وال يناكحوه  وال عليهيبايعوه  اَّللَّ صلى اَّللَّ رسول إليه  يسلموا
واحنازبنوهاش وبنواملطلبكله :كافره ،لكعبة وكتبوابذلكصحيفةوعلقوهايفسقف،وسل 

ومؤمنه ،فصاروايفشعبأيبطالبحمصورين،حاشاأابهلبوولده،فإا صاروامعقريشعلى
عليهوسل وأص عليهوسل أذىشديًداقومه ،و ذواالنيبصلىاَّللَّ و ربوه يفكل،حابهصلىاَّللَّ

عنه،وحصروه يفشعبه ،طريق مناألسواقوقطعوا املادة أحدً،  يدعوا منالناسيدخلفل  ا
طعامً شيتًعليه  وال اجلهدا بلغه  حىت هب  يرفق مما ورا ،ا من ابلبكا  صبياا  أصوات ومسع
.فبقواكذلكثةمسنني،الشعب
عليهوسل فهويوماألحو زابأمااحلصارالثاينالذيوقععلىاملسلمنييفزمنالنيبصلىاَّللَّ
"اخلندق" الغزوة وهي اهلجرة، من اخلامم العام اليتيف املسلمون القى فيها اليتاشد املواقف

.(1)هاوواجه
وسل عليه صلى رسولولقدجا الكثرييفتراثنايو حذلكأيًضا،فروىالبخاري:أن

الرسولصلى عليهوسل قصدمن،وعللابنعباسذلكأبن(2)وقطعالنضريبينخنلحرق
البلداقتصادتدمريذلكنزوهل منحصوا ،وهذايعتربنوعمنأنواعالضغطيفاحلروباملقصودبه

                                      
 .125،ص1،طاالستضعاف وأحكامه يف الفقه اإلسالميانظر:املشوخي،(1)

.4031،حديثرق :1،5/88اباملغازي،ابب:حديثبينالنضري..،طكت،صحيح البخاريأخرجهالبخاري،(2)
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 عللمث،هبابتحريقخنله وكاناملرادمنذلكإجة ه منأر ه وإ عا تعلقه احملارب،
. (1) (ڤ ڤ):تعاىلفقالذلكمناحلكمةوجلعزَّ

النسفيقال أي: قطعهايفأذنويغيظه اليهودوليذل: أقول. أنيفيدابلواوالتعليلوسبق:
كلهالشجراستتصالوعدموجل،عزَّ أعدا إذاللأحدهاالتقطيع،هذايفأخرىمصاحلهناك
معالنصروانتزاعواكذاللالضغطجمرداملرادبللعينه،التخريبأوالقطعاملرادليمأنهإىلشارةإفيه

غريهإىليلجأالالذياألصلهووهذاللمسلمني،غنيمةليكوناسليمًالعدواقتصادعلىاكبقا 
النصرانتزاعكانإذااحلديثة،احلربمقرراتمناملعىنوهذا،ومصلحةحكمةوجودحالةيفإال

.(2)لكغنيمةليكونفأبقهوإالفدمره،عدوكاقتصادختريبيقتضي
الدو منالدولةقوةف تعتربمنأه العواملاليتتقومعليهاأسمالدولةيفمواجهةجمتمعها

عمنخةلالقوةاليتتتس هباالدولةتستطيإنهخةلعةقاهتاالدوليةببقيةالدولاألخرى؛حيث
القوى ببقية عةقاهتا فيه تسري اليت اكطار وحتديد الدو  جمتمعها يف به تقوم اليت الدور حتديد
الدولةومدىأتثريهايفالقرارالدو بنيبقية اخلارجية،وهومايكوِّنيفاايةاألمرو عيةهذه

.(3)استهااخلارجيةجتاهه الدول،وأتثريهايفحميطسي
ال أن ذلك سيتةويعين دولة هي مصاحلها، تقتضيه ملا وفًقا األمور تسري واليت القوية، دولة

وسل : قولرسول صلى عليه يو حه ما وهو خيتلفعنمعىنالقوة، ما وهو ومفسدة،
احرص على ما ينفعك، املؤمن القوي خري وأحب إىل هللا من املؤمن الضعيف، ويف كل خري. »

وإن أصابك شيء، فال تقل لو أين فعلت كذا وكذا، ولكن قْل قدَّر هللا  واستعن ابهلل وال تعجز،
.ومنمثَيفه منحديثالنيبصلى عليهوسل (4)«وما شاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان

 لتحقيقمآرهبا إحلاقالضررابآلخرين، ليممعناها الدولة اخلاصةعلىحسابأنقوة ومصاحلها
الدولة،ومحايةالدولاألقلقوة؛ املقصودةهوحتقيقاخلريوالنما هلذه القوة اهلد منهذه وإمنا

يف دونإحلاقالضررابآلخرينوإفسادمصاحله ؛حيثإنمفهومالقوةمليعدحمصورًا مكتسباهتا
                                      

 .5اآلية:سورةاحلشر،جز من(1)

 .6،10/5820،طاألساس يف التفسريانظر:حوى،(2)

 .163ص،5،طالعالقات السياسية الدولية،انظر:مقلد(3)

 .2664،حديثرق 4/2052.ط،كتابالقدر،اببيفاألمرابلقوة،د،صحيح مسلمأخرجهمسل ،(4)
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وغري االقتصادية القوة ليشمل امتد بل العسكري املعىن بني فالعةقة ... الشرعية،ها السياسة
بقيةاألجزا املكونةعةقةتكاملية،يكملكلمنهمااآلخريفنسقوتوازنمعسياسةاالقتصاديةوال

.(1)يسريوفًقاألحكامهابعتبارهديننظاموحياةمتكامللإلسةم،
در املفاسد،وحتقيقمعاينإ افةإىلذلكأنمنمستولياتو األمرحتقيقاملصاحلالعامة،و

.العدلبنيرعيته
يفاأثرًأعظ منكراتهناك:"جا يفسياقهذاولبيانمدىأثرهيبةالدولةوقوهتاوتواجدها،

وكمنكرعليه،واخلروجاملسل السلطانهيبةلتقويضاألمةيفالفتنةإشاعةكمنكر؛غريهامناألمة
وثقافتهااألمة،اقتصادإفسادعلىالتآمروكمنكرللعدو،لنقلهاوأخبارهاالدولةأسراراسرتاق

هذهفمثل،أبنائهاعقولوتغييب،األمةيفالفاحشةإشاعةعلىوالتآمر،أبنائهاوصحةوعقيدهتا،
،لهيبي مماوهووقوعها،قبلمنومنعهاتغيريهاإىلالسبيلاختاذجيباملنكرات يكونوالبليل 
اومقو ًافادحًأثرهايكوناليتاملنكراتمنكانمباخمص التجسمعنالنهيوعموم،جماهرة
.(2)"التجسممناجرمًأعظ املنكرذلكيكونحبيث،وسةمتهاوعزهتااألمةهليبة

القوةاالقتصاديةعصباحلياةالدنياوقوامها،وهيعاملمنعواملقوةيفذلك:"جا حيث
اهتا،وهلذاينبغيالسعيالدعوةاكسةميةوانتشارها،ووسيلةمنوسائلمحايتهاواحلفاظعلىمكتسب

اجلادكجيادمنظومةمتكاملةلةقتصاداكسةميبنيالدولاكسةمية؛لكييقودانهذاإىلالوحدة
اكسةمية غري الدول لذلك تسعى كما وغ،السياسية األوريب االحتاد دول ينبغيمثل لذا ريها،

االقتصاديالذايتابكنتاجا للقدراتللمستضعفنيالسعيلةكتفا  لزراعيوالصناعيوالتقينوفًقا
يفمحاية القوة هذه أنتسخر االقتصادية ذاتالقوة وعلىالدولاكسةمية واكمكاانتاملتاحة،

.(3)"فنيحقوقه ورفعالظل عنه مبنحاملستضع،املستضعفنيمناملسلمنيبربطاملصاحلاالقتصادية
 اجلويين: أ"وقال ابلغرضوبوحوا،وفصلوهفأبينوه،غنيا األأموالنميستمدماماكن...

غرقتُغمرةإىلالفصلمقصوديفالكةمانتهىقد:قلنا.والوجوهاملآخذو حواأو،وحصلوه
والتبحر،تهيطو إىلواالبتهالمطيتهالتوفيقكانمنإالختيضأراهاوما،العقولوحتري،اجلهول

                                      
  .17-13،صالتنمية االقتصاديةاإلنسان، أساس املنهج اإلسالمي يف انظر:الغزا ،(1)

 ،نقًةعنالدكتورحممدتوفيقحممدسعد،كتاب:فقهتغيرياملنكر.1/17،د.ط،إضاءات على طريق احملتسبنيالبييت،(2)

 .138،ص1،طلفقه اإلسالمياالستضعاف وأحكامه يف ااملشوخي،(3)
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فاخلائض،وغررهالكةمدرريفنندفعمث،وغررهخطرهعلىننبهأنوينبغي،دتهعُالعلومحبوريف
وقعفإن:طرفنيإىلااللتفاتعندشرفنيبني،القدممنه بُثك يكَوملعص يُملنإالكةمانتهيفيما
يفاسرتسلنإو،حوالواألاملصائرسوأأإىلاكسةممصريالتزم،األموالعننكفا االيفنظره
يفهلاصلأالكليةمطالباتحدامإإىلانتصب،اقتصادغريمناألمواليفيدياألطةقإ

.(1)"الشرعيةالقضااي
واألخوةالوحدةعلىيقوم،يإهلعاملينظامإىليستنداكسةميالعاملنجندأبناء على ما سبق

وأنواكرهابعنفالونبذواالنضباطالسل إىلويدعو،االجتماعيةوالعدالةوالتعاونوالتضامن ،
يفكل اكسةمية الشريعة عن لةبتعاد يعود إمنا اكسةمية الذيأصاباألمة الضعفوالتخاذل

،إالابلرجوعإىلمنهجشريعتناالغرا وإتباعتعاليمهاواجهااليومأمتناحالاجملاالت،وأنهاليصلح
االقتصاديةللتنميةاسرتاتيجيةإعدادعلىملوالع،االقتصاديةاألنظمةتغيريعلىوالعملوبذلاجلهد

 والوقو إسةميمنطوفق العودة حىتنستطيع احللولوإجيادأمتنا،تواجهاليتالتحدايتأمام،
ملعظ املناسبة تقومأنبدالفالتغرياتحيثجا يفسياقهذا:".املعاصرةقضاايانومستجداتنا
وتنمية،التوزيعيفعدالةيصاحبهأنبدالالتغيريأنكما،الدينيةووالسياسيةالرتبويةاكقناعبوسائل
معظ علىالقضا التغيريمناطيكونوأن،واالجتماعيةاالقتصاديةاجملاالتخمتلفيفمستمرة

.(2)"اكسةميةاألمةتواجهاليتالتحدايت
ألمت الضعفوالتأخر حالة مواجهة أن تقدم علىما بنا  لنا يتضح تكونإذن اكسةمية، نا

الدولاألخرىاليتاحتل الصدارة، أمام وتراجعها مبواجهةنقاطالضعفاليتتسبب يفأتخرها
ادالقويبعدأناكتمل هلاعناصرالنجاحوالتقدم،ممثلةيفتوافرالقوةالعسكريةالرادعة،،واالقتص

أمتنااكسةميةيفوقتنااحلا ر،وهوالقادرعلىمواجهةأيتبعاتأواحتماالت،وهوماتفتقده
وقوهت  أنفسه  وكيفأعدوا وكيفكانوا، الصاحل، سلفنا اتريخ إىل نظران لو استعادته ميكن ما

االقتصاد اجملال منها واليت اجملاالت، جبميع االهتمام خةل من مبادئالعسكرية، وذلكوفق ي،
وتعاليمها،وهوماحنتاجهاليوم،بعدأنابتعدانشريعتناالسمحةوالتمسكهباوالسريعلىمبادئها

                                      
 .1/195،196،د.ط،غياث األمم والتياث الظلماجلويين،(1)

 .26ص،د.ط،اإلسالمي االقتصاد يف والتنمية االجتماعية العدالةإبراهي ،(2)
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إالابكسةم والقوة فةعزة والضعف، التأخر نسريوفققواننيو عيةجلب لنا وأصبحنا عنها
وتعاليمهوااللتزامالكاملهبا.
يفعصراناحلا ر،جندأنالدولالغربيةاليتأخذتمفرداتحضارهتاوابلنظرإىلالواقعاملعاش

وتقدمهامناترخيناوإرثنااحلضاري؛قدفاق وتقدم علىأمتنااكسةميةاليتسادتيفوق من
األوقات،ابكعداداكقتصاديوو عاخلططاالسرتاتيجيةلعشراتالسنني،برؤىوا حةوأهدا 

ىدواًلقويةقادرةعلىمواجهةأيعدوان،بلأصبح تفرضسياساهتاعلحمددة،لذلكأصبح 
الدولالناميةاليتالمتلكقوةكافيةللدفاععننفسهاوالرؤايوا حةتسريهبا،وهومايةمم

حيثتكونالنتائجأواملآالتاملتوقعةملصائردولنااكسةميةاليتتسري-فقهالتوقع-جوانبفقهنا
لونظرانيفتراثبةخ ناواترخينا،وتعلمنامنططوالاسرتاتيجياتهوالتأخرواال محةل،بينما

جتاربسابقيناسو يكونمآلأمتنااكسةميةهوالعودةمرةأخرىإىلصدارةاملشهدكماكان ،
اإىلالعودةوهوماميكنحتقيقه،ابالستفادةمنجتارباآلخرين،والتعل منإرمكبريلدينايؤهلن

مرةأخرىإىلمصا الدولاملتقدمة.
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 :اخلامتة
إجنازهذهالدراسةبنعمتهتت الصاحلات،وأشكر عزوجلعلىتوفيقهيفالذياحلمد 

فقهالتوقعوأثرهيفالسياسةالشرعية،والذيككككك:واليتاستعر  منخةهلاحبثنااملسمىبوإمتامها،
ذيأصابوهوعةجأسبابالضعفوالقصوروالرتاجعال؛طرحرؤيةملشكلةكبريةرأينامنخةله

 املستوايت، كافة على اكسةمية املستوىأمتنا هو هذه دراستنا يف يهمنا ما إىل تطرقنا والذي
خةلميدانالسياسةالشرعية،واليتيظهرأثرهيفعةجالسياسيمنخةلبيانأثرهذاالفقهمن

إطاريتوافقمعثواب وو عهايف،املستجداتالواقعةأواملتوقعةمنخةلاستشرا املستقبلفيها
و ومقاصدها، غاايهتا وحيقق السمحة، تصبوشريعتنا ما كل حتقيق ميكن أنه أمتناإيضاح إليه

منجتاربمنخةلاالستفادةأواًل،وومكاسبعلىكافةاملستوايتاكسةميةمنتقدموتطورومن
سابقة كبرية فقهية كدينوللمس،وجهود حقق لإلسةم جمدًومناذجانجحة زال المنيكأمة ما

أوقديتوقعأن-ناملستجداتالعصريةواألقضيةاليتتقعإجناحاتهيفنفوسوأذهاناجلميع،حيث
وإجياداألحكاماملناسبةوالراشدةاليتتستوعب،عاالستعدادلفهمهاوتلقيهاتفرضعلىاجلمي-تقع

عةأومتوقعة،وهومايعين رورةأنيكونمصاحلالعبادوحتافظعليها،وتدفععنه أيمفسدةواق
إ افةإىل،هناكجاهزيةمنأهلاالختصاصاملعنينيأبمرهذهاألمةمنفقهائناوعلمائنااألجة 

لتحقيقرؤيةواسرتاتيجيةتستطيعمن،وتفاه مابنيكلمنهماتواؤمو رورةإجياد،لالسياسةأه
والظهور،وضمنكبوهتا،والتخل منأسبابالضعفوالتأخرخةهلاأمتنااكسةميةالعودةوالنه

مناألايم يفيوم أصإحيث؛مبظهراليليقبتاريخأمةسادتالدنيا التوقعفقه يلوقدمي،نفقه
من اكسةمية أمتنا وعلما  فقها  منخةلأقضية واليتتظهر واألصالة، ابلعمقواملنهجية يتس 

وهوميدانالسياسةالشرعية،وأمهيتهيف،يجةوا حةيفميداندراستنااملتقدمني،والذييعطينت
الناجعة يفطرحاحللول اليتتدلعلىأمهيته الكثرية الدالئل أشكالالضعفذلكووجود لكافة

والتأخر،وذلكمنخةلاستشرا مآلتلكاملستجداتاليتتقعيفعصراناحلا رعلىاملستوى
إ افة.هلاحبلولفقهيةوأحكامراشدةومناسبة،تستوعبكلماهوجديدالسياسي،واالستعداد

ولكنبدالالتأخرى، إىلذلكبيانمدىأصالةذلكالفقهوالتعبريعنهمنخةلأقضيةالفقها
الذرائع املآالت،كسد قيام،واعتبار والذيميكنمنخةهلا واستشرا املستقبل، واالستحسان،

النوعمنال ويتواهذا بدوركبرييتةئ  السياسيةيفعصراناحلا ر، فقه يقعيفالساحة معما م
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سوا على،يفإعدادمكامنالقوةوميكنمنخةلهاالستعدادابسرتاتيجياتورؤىمستقبليةتساعد
الذييعتربحجرأساسيفقوةكلدولة،وهوما،املستوىالعسكريأوعلىاملستوىاالقتصادي

خةلهإجيادمو عقدمألمتنااكسةميةيفعصراناحلديث،بكلمعاينالدولةالقويةاليتميكنمن
سةاكمة أواألمرالواقع،وهومايظهرأمهيةهذامتلكقرارهاوقوهتا،وابلتا الميكنأنتقبلسيا

ۇ ۆ ۆ )هتعاىل:بقولاالفقهودورهيفبنا تلكاملنظومةالسياسيةهلذهاألمة،وذلكاسرتشادً

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 

 .(1)(وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ
السياسكييفبنكا هكذهاملنظومكةالناجحكةوكيفيكةدورإ افةإىلذلكتطرقنكاإىلبيكانأمهيكةالقائكد

وىلمقاليككدلككةيتككهككذاالقائككد،وبيككاندورهيفحتقيككقالنهضككةهلككذهاألمككة،ولككيماختصككاردورهكككرئيمدو
نهنككاكاشككرتاطاتو ككوابطلشخصككيةالقائككدالسياسككيالككيتحتتاجككهاألمككةيفهككذاهككذااملنصككب،بككلإ

خاصةيفحالوجودتغيرياتسياسيةكبريةعلىاملسكتوىالعكاملي،ميةالظر اليتمتربهاألمةاكسة
اإىلمصكا الكدولومستوىالشرقاألوسط،وبيانمدىحاجتناإىلشخصيةقائكدسياسكييعكودبنك

شخصككيةأولقائككدسياسككييفالكككربىواملتقدمككة،الككيتمتلكككالقككوةوالتقككدموالتطككور،وهككومككايككذكرانب
وكيفيكةاالسككتفادةومكنبعككدهصكحابتهالككرامومككنجكا بعككده ،،عليكهوسككل النكيبصككلى اكسكةم:

جكثككرية،سأقتصككرفيهككاعلككىأهكك ل إىلنتككائوتوصَّككوحاجتنككاملثككلتلكككالنمككاذجيفعصككراناحلا ككر.
النتائجاليتهلاعةقةوطيدةابلدراسة،وهيكالتا :

  

                                      
 .60سورةاألنفال،اآلية:(1)
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 :النتائج
1- يف جديدة  فاقًا يطرح التوقع خةلفقه من العصرية، واألقضية املستجدات استيعاب

هيفاستشرا املستقبلفيهاوطرحاحللول،وعلىسبيلاملثالمسألةاكعداداالقتصاديومدىأمهيت
وذلكلعدم وتقويتها، وتطويرها املتاحة منخةلاكمكانياتاالقتصادية اكسةمية، الدولة تقوية

اجههاوجتنبهاالتأثريعليهايفتوجيهسياساهتااخلارجيةمنقبلخضوعهاألي غوطاقتصاديةقدتو
الدولالقويةوحماولتهااستغةهلا.

أثب منجت-2 التخطيطاملستقبلي مرئياتإن احللوليفو ع أجنع أنه املتقدمة الدول ربة
ي الدولالنهوضوالبقا ،ومسايرةكلماهوجديد،وهوما تحققمنلسنواتقادمةتستطيعهبا

خةلفقهالتوقع،خاصةعندمايكونجمالهمتعلقابلسياسةواسرتاتيجياتالدولةيفو عخطط
اهتاالداخليةأواخلارجية.التنميةعلى يعاحملاوراخلاصةبسياس

وهوالبنا ،الشكأنالضعفاليتتعاينمنهاألنظمةالسياسيةيفوطنناالعريبلهأسبابه-3
لسيا خاطئاخلاطئ فه  وهو السياسة، عن الدين بفصل وجهان؛ساتتلكالدول كةمها ألن

عنه بدونأنيسوسه حاجاتالعبادوتصانمصاحله ويدفعالضرريلعملةواحدة،فكيفتقض
حاك عادليعر ثواب دينهومقاصدشريعته،وهومايدللعلىالتةزممابنيالدينوالسياسة،

قأيتقدمأومنوإالهبما.والذيالميكنحتقي
نالضعفوالرتاجعاحلضاريعلىكافةاحملاوريفعصراناحلا ريستدعيمنعقولهذهإ-4

أمانة حيملون ومن معينبذلكيفاألمة هو من وكل املختصني، من تكثيفاجلهود الدين، هذا
داناالجتهادواكبداع،لطرحاخلروجمنامليدانالتقليدييفالتعاملمعاملستجداتالعصريةإىلمي

رؤىومنهجيةيفالتعاملمعكلماهوجديد،وهوماتستوعبهشريعتناالسمحةالصاحلةلكلزمان
ومكان.
منحالةثب -5 والعبورهبا األمة هذه مؤهلةحلملأمانة إىلشخصياتقيادية حباجة أننا

 وهو املتقدمة، القوية إىلمصا األم  إىلاترخيناالضعفوالتأخر النظر مت لو حتقيقه يسهل ما
هجتاربسابقةكيفاستطاعواأنيسودواالعاملوحيتلواصدارت الذيأثبت،اكسةميوتراثناالفقهي

يفيوممناألايم.
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القويةال-6 أنالدولة لعشراتالسننيأثبت التجربة خططاسرتاتيجية أنيكونهلا بدهلا
إالابالستعدادهوهوماالميكنحتقيق،س طريقهايفالسريبنيبقيةالدولةتستطيعهبار،القادمة

وال،أنتفرضسياساهتاعلىالغريوتوفريكلعناصرالقوة،وتوفرياقتصادقويتستطيعبهالدولة
وشواهده،يتمكنالغريمنفرضسياساتالتتوافقمعثوابتها،وهومانفتقدهيفأمتنااكسةمية

ة،ونستطيعأننراهايفسياساتاكمة منالدولالكربىجتاهالدولالناميةاليتالتستطيعكثري
فعلشي .
اجحةالميكنأنيتحققدونأنيكونهناكختطيطمستقبلينمنوذجالدولةاملتقدمةوالنإ-7

الواقع اليتأصبح الشرعية، السياسة يفجمال التوقع فقه لنا حيققه ما وهو واستشرا للمستقبل،
يف الذريع فشلها الو عية والتشريعات والقوانني السياسات أثبت  بعدما إليها حاجة يف الفعلي

االضعفوالرتاجع،وهوماميكنحتقيقهلونظرانإىلجتربةفريدةممثلةالنهوضهبذهاألمةالذيأصاهب
وسل   صلى عليه رسول استطاعوا،يف الذين الكرام صحابته بعده ومن دولته وكيفقاد

والتخطيطالدقيق،يدالوقو هباأمامإمرباطورايتذلكالزمان،وهوماميكنحتقيقهمناكعداداجل
يفحاجةواستثمار ولكنها اليتمتلكالكثري، األمة هذه قوة وعقولرجالذلكمصادر إىلمه 
الزمان.
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 التوصيات:
االيتتطرحأفكارًمنخةلعقداملؤمتراتوالندواتوورشالعمل،تكثيفاجلهودالفقهية-1

 ومسامهاتتساعدعلىحتفيزاجلهوديفهذاامليدان.

للوقو ؛علىخمتلفاملستوايتيفهذاامليدانعنيةأبهلاخلربةاستعانةاجلهاتالفقهيةامل-2
القصور من،علىاملشكةتوأوجه ومقاصدشريعتنا لتحقيقغاية برؤىجديدة، وعةجمواطنه

 .لتزامات،ودفعأيمفاسدمتحققةخةلحفظحقوقالعبادوصيانتها،وأدا الواجباتواال
تؤهلالكوادرالشبابيةملمارسةالقيادةوالعملالسياسي،وفقالتشجيعيفإنشا املعاهداليت-3

 متطلباتالعصراحلا ر.

االهتمامبدراسةعل السياسةالشرعية،وارتباطهابملستقبلمنخةلاالستفادةمنترام-4
يف،ديينكبري األمة هذه وحتقيقأمسىمعاين،السابقتضمنالكثريمنالدالئلعلىمدىتقدم

منخةلاتريخوجتربةاثقبةمنذعهدنبيناالكرميصلى عليه،دمواكنسانيةوالعدلواملساواةالتق
ومنجا بعده علىمرالعصوراكسةمية.،ومنبعدهاخللفا الراشدين،وسل 
اجلمعمابنيالعلومالسياسيةمن،أمهيةاالهتماممنقبلالكوادراملؤهلةللعملالسياسي-5
قيةالعلوماألخرىمعالعل الشرعي،حىتميكنإخراجقائدسياسييتحققمعهمقصدهذاالدينوب

 وحفظه.

العملآبليةالتوسعيفاالستفادةمنالتجاربالسياسيةالناجحةيفالدولاملتقدمة،وفه -6
لتحقيقالتقدم،الساميةهمبجتمعنااكسةميوقيممعتنفيذهاوربطها،عناصرتقدمهاو لياتعملها

  أبمتنااكسةمية.ازاميةاليتحلَّوالتخل من اثرالضعفواال،والقوة

الشرعية-7 ابلسياسة وارتباطه التوقع بفقه هتت  اليت الفقهية الدراسات ومراعاة،تكثيف
هناكجاهزيةأليمستجديطرأعلىحىتيكون،استشرا املستقبليفالرؤىواألحكاماملطروحة

 لساحةيت تكييفهوو عهيفإطارشرعييتوافقمعمقاصدالشريعةاكسةمية.ا
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الشرعي-8 العل  جمال يف والدارسني الكفا ات السياسية،أتهيل العلوم معرفة يف ابلتوسع
تكوينإطارمنهجيوعدماالقتصارعلىدراسةالعلومالشرعيةفقط،حىتميكن،اكنسانيةاألخرى
 الكفا اتيفالتعاملمعكلاملستجداتواملسائلالواقعةأواملتوقعة.هؤال وفقهيمنخةل
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 فهرس اآلايت 
 الصفحة اآلية     الرقم

 سورة البقرة

1

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ) 
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ىئ ی ی ی

 (ٺ ٺ

24

ڭ ڭ  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭۀ ہ ہ ہ ہ ھ ) 2

 .(ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ
98

 سورة آل عمران
 42.(ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ) 3

 44 .(ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ)4

 44 . (ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ) 5

 70 .(ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ)6

  النساءسورة 

 39  .(ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی)7

ۅ ۉ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ)8

  .(ۉ
39 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ) 9

.39(ۉ
99 

 38 (جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب )10

 67  .(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ) 11
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ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ) 12

 .(ې
89 

13
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ )

ٿ ٿ ٿ ٹ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

 .(ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

87 

 املائدةسورة 
 88.( ۈئ ۈئ ېئ ېئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ )14

 15 .(چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ) 15

 13 .(ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں )16

 األنعامسورة 
 16.(ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ) 17

 25 .(  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ) 18

 54 .(ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ)19

 87 .(ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ)20

مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث )21

 .(حج مج
89 

 سورة األعراف

 85.(ڤ ڤ) 22

 األنفالسورة 

23
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ) 

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

.(ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ

84 

 85 .(گ گ گ گ)24
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 85 .(ھ ے ے ۓ ۓ ڭ)25

 86 .(  ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ)26

27
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې )
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92 

28
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109 

 اإلسراءسورة 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ) 29

 .(ڦ
32 

 7 .(ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ)3

 احلجسورة 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ ) 31

.(گ ڳ
77 

 األحزابسورة 
 39.(ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڃ) 32

 الزمرسورة 
 62.(ہ ھ ھ ھ ھ ے ہ ہ ہ)33

 63.(ہ ھ ھ ھ ھ ے)34

 65 .(ہ ھ ھ ھ ھ ے)35

 65 (ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ)36
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 سورة الشورى
 13.(چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ) 37

 44 .(ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ)38

 الفتحسورة 
 35.(پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ) 39

 حلجراتاسورة 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ )40

 (ڍ ڌ ڌ ڎ
90 

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ )41

 (ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ
57 

 احلشرسورة 
 104.( ڤ ڤ) 42

  القيامةسورة 

 67 (ڱ ڱ ڱ ڱ ں)43
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 فهرس األحاديث
 الصفحة احلديث     لرقما

16.تلأصحابهاليتحدمالناسأنهكانيق1
18.قدعلم نظربعضك إىلبعض،إنالشيخميلكنفسه2

أساس3 على وجلعلتها الكعبة، لنقض  ابلكفر قومك عهد حداثة لوال
26.احنيبن البي استقصرت،وجلعل هلاخلفًاإبراهي ،فإنقريشً

4

بي أبيهماابلالعاملنبعثهفيأيتيقول:هذالكوهذا ،فهةجلميف
وأمه،فينظرأيهدىلهأمال،والذينفسيبيده،الأييتبشي إالجا به

 هلا أوبقرة لهرغا ، إنكانبعريًا القيامةحيملهعلىرقبته، أويوم خوار،
شاةتيعر،مثرفعيديهحىترأيناعفريتإبطيه.....

27

5

شاميففتحإرمينيةأنحذيفةبناليمانقدمعلىعثمانوكانيغازيأهلال
وأذربيجان،معأهلالعراقفأفزعحذيفةاختةفه يفالقرا ةفقالحذيفة

الكتاباختة لعثمانايأمرياملؤمننيأدركهذهاألمةقبلأنخيتلفوايف
ابلصحف إلينا أرسلي أن حفصة إىل عثمان فأرسل والنصارى اليهود

إليكفأرسل  هباحفصةإىلعثمانفأمرننسخهايفاملصاحفمثنردها
زيدبناثب وعبد بنالزبريوسعيدبنالعاصوعبدالرمحنبناحلارم

شينيالثةثةإذاوقالعثمانللرهطالقر،بنهشامفنسخوهايفاملصاحف
اختلفت أنت وزيدبناثب يفشي منالقر نفاكتبوهبلسانقريشفإمنا

نس إذا حىت ففعلوا بلساا  عثماننزل رد املصاحف يف الصحف خوا
الصحفإىلحفصةوأرسلإىلكلأفقمبصحفممانسخواوأمرمباسواه

منالقر نيفكلصحيفةأومصحفأنحيرق

28

29.....يتموهنفهولك صدقة؟فقال :الله نع ماأعط6
55.....اليتحدمالناسأنهكانيقتلأصحابه7
58...اقضى إنأمرهلبنيلوالم8
يف9 عليه شبه فمنتركما مشتبهة، أمور وبينهما بنّي، واحلرام بنّي 58احلةل
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اكمثكانملااستبانأترك،ومناجرتأعلىمايشكفيهمناكمثأوشكأن
أن يوشك احلمى حول يرتع من ،  محى واملعاصي استبان، ما يواقع

...يواقعه
62..جملسايومالقيامةإ وأقربك مينأالأخربك أبحبك 10
63..مار هاملسلمونفهوعند حسن11

إن تعاىلنظريفقلوبالعبادفاختارحممداصلى عليهوسل فبعثه12
65برسالته

الخيلونرجلابمرأة،والتسافرنامرأةإالومعهاحمرم،فقامرجلفقال:اي13
32كتتب يفغزوةكذاوكذا،وخرج امرأيتحاجة...رسول ،أ

،عليك ويصلونعليه وتصلونوحيبونك ،حتبوا الذينئمتك أخيار14
34ويلعنونك وتلعنوا ،ويبغضونك تبغضوا الذينمتك ئأوشرار

34والعطشاجلوععلىأصربك رجةعليك ألبعثن15

،قاتلوامنكفرابهلل،اغزواوالتغلوا،والتغدروا،اغزوابس  يفسبيل 16
35....اوالمتثلوا،والتقتلواوليدً

ماتميتةافإنهمنخرجمنالسلطانشربًفليصرب،امنكرهمنأمريهشيت17ً
38....جاهلية

39عندك من فيهبرهاناإالأنترواكفرابواح18ً
39...ه امرأةلنيفلحقومولوأمر19
40امسعواوأطيعواوإناستعملعليك عبدحبشيكأنرأسهزبيبة20

إنك عيفوإااأمانة،وإاايومالقيامةخزىوندامة،إالمنايأابذر،21
أخذهاحبقها،وأدىالذيعليهفيها

40

22

حىتأوصيك أبصحايب،مثالذينيلوا ،مثالذينيلوا ،مثيفشوالكذب
خيلون ال أال يستشهد، وال الشاهد ويشهد يستحلف، وال حيلفالرجل
الشيطان،عليك ابجلماعةوإايك والفرقةفإن رجلابمرأةإالكاناثلثهما

اجل حببوحة أراد من أبعد، االثنني من وهو الواحد مع فليلزمالشيطان نة

45
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..اجلماعة،منسرتهحسنتهوسا تهسيتتهفذلكاملؤمن

إنهقدكانفيمامضىقبلك مناألم حمدثون،وإنهكانيفأميتهذهمنه 23
48فإنهعمربناخلطاب..

24
لقدكانفيمنكانقبلك منبينإسرائيلرجاليكلمونمنغريأنيكونوا

48أميتمنه أحدفعمر..أنبيا ،فإنيكنيف

إنرأيتموان،هرانعليه فةترب25 عليناالتربحوا، وإنرأيتموه ،هروا حوا،
49فةتعينوان

89..فانفروااستنفرمتوإذاالهجرةولكنجهادونية،26

27
خرياملؤمنالقويخريوأحبإىل احرصعلى مناملؤمنالضعيفويفكل 

ماينفعك،واستعنابهللوالتعجز،وإنأصابكشي ،فةتقللوأينفعل 
...قلقدر وماشا فعل،فإنلوتفتحعملالشيطانكذاوكذا،ولكن

104
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 املصادر واملراجع
 املراجع العربية:

،د.ط،بريوت:اإلسالمي االقتصادي يف والتنمية االجتماعية العدالةإبراهي ،عبداحلميد، .1
 مركزدراساتالوحدةالعربية،د.ت.

 .هك1409د.ط،بريوت:دارالفكر،،، أسد الغابةحممدأبواحلسنعليبنأيبالكرمحممدبنابناألثري، .2

ابناأل .3 السعاداتاملباركبنحممدثري، جمدالدينأبو أمحدالراوي،النهاية، طاهر ،حتقيق:
 هك.1399حممودحممدالطناحي،د.ط،بريوت:املكتبةالعلمية،

،1و خرون،ط،حتقيق:شعيباألرؤوط،عادلمرشدمسند اإلمام أمحد،أمحدبنحنبل .4
 هك.1421د.م،مؤسسةالرسالة،

5.  عمر، احلميد عبد خمتار طمعجم اللغة العربية املعاصرةأمحد الكتب،د.م،،1، عامل
 .هك1429

6.  بنسعيد، هشام ،مقاصد الشريعة عند إمام احلرمني وآاثرها يف التصرفات املاليةأزهر،
 هك.1431،الرايض:مكتبةالرشدانشرون،1ط

زهري،األ .7 منصور، بنأمحدأبو حممدعوضمرعب،، هتذيب اللغة ،حممد ،1ط بتحقيق:
 م.2001دارإحيا الرتامالعريب،بريوت:

اآلمدي .8 سامل، بن حممد بن أيبعلي بن علي احلسن أبو اإلحكام يف أصول األحكام، ،
د.ت.املكتباكسةمي،بريوت:بتحقيق:عبدالرزاقعفيفي،د.ط،

دار،د.م،1ط،اإلسالم يف األكثرية ومبدأ الشورى إلزام، حلميدإمساعيل،عبدااألنصاري .9
 .م1981،اثب 

معهدالدراساتاألصوليةد.م،،1ط،املصطلح األصويل عند الشاطيب،فريد،األنصاري .10
 هك.1424واملعهدالعا للفكراكسةمي،

األلباين .11 الدين، بنانصر حممد طسؤال وجواب حول فقه الواقع، املكتبة2، األردن: ،
 هك.1422اكسةمية،

 .القاهرة:دارالثقافةللنشروالتوزيع،د.ت،2،طأصول الفقهحممدزكراي،الربديسي، .12
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عبد ،بخاريال .13 ابنإمساعيلأبو حممد صحيح البخاري، الفكر،، دار بريوت: د.ط،
 هك.1411

 .هك1407القل ،ارد:بريوتد.ط،،صحيح البخاريحممدبنإمساعيل،بخاري،ال .14

الب .15 إمساعيل، بن حممد العمال،صحيح البخاريخاري، هدااي ابب: األحكام، كتاب ،
 هك.1422،د.م،دارطوقالنجاة،1حتقيق:حممدزهريبنانصرالناصر،ط

 .دارالفكر،د.ت.م،د.ط،د.فتح القديركمالالدينحممدبنعبدالواحد،ابناهلمام، .16

،حنبلاملدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن ،قادربنأمحدبنمصطفىعبدالبدران،ابن .17
 هك.1401،مؤسسةالرسالةبريوت:،2حتقيق:د.عبد بنعبداحملسنالرتكي،ط

،مطبعةالرحياينبريوت:،1،طسد الذرائع يف الشريعة اإلسالميةربهاين،حممدهشام،ال .18
 هك.1406

،حتقيق:عبدشرح أصول البزدويكشف األسرار مد،،عبدالعزيزبنأمحدبنحمبزدويال .19
 .هك1،1418دارالكتبالعلمية،طبريوت:حممودحممدعمر، 

،عليهتعليقاتاالختيار لتعليل املختار،عبد بنحممودبنمودودأبوالفضلبلدحي،ال .20
 هك.1356مطبعةاحلليب،القاهرة:للشيخحممودأبودقيقة،د.ط،

أ .21 بوعود، كتابأصول وضوابط: فقه الواقعمحد، ، ،75األمة،العدد وزارةاألوقا قطر:
 والشؤوناكسةمية،د.ت.

22.  حممد، دكتوراه،رشد البن اجملتهد بداية خالل من االجتهاد ملكة تربيةبولوز، رسالة ،
 إشرا :د.أمحدالبوشيخي،د.ت.

 هك.1427،،د.ند.ط،د.م،إضاءات على طريق احملتسبنيبييت،عبدالرمحنبنحسن،ال .23

،كتابالفنت،اببماجا يفلزوماجلماعة،سننه،حممدبنعيسىبنسورة،يفرتمذيال .24
.د.ت.مصر:مطبعةمصطفىالبايب،احلليب،2حتقيق:إبراهي عطوةعوض،ط

مكتبةمصر:،ط.د،شرح التلويح على التوضيحتفتازاين،سعدالدينمسعودبنعمر،ال .25
 ت.د.صبيح،

،الفتاوى الكربى البن تيميةتيمية،أبوالعباس،أمحدبنعبداحللي بنعبدالسةم،ابن .26
 .هك1408دارالكتبالعلمية،د.م،،1ط
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،د.ط،جممعجمموع الفتاوىأبوالعباس،أمحدبنعبداحللي بنعبدالسةم،تيمية،ابن .27
.هك1416امللكفهدلطباعةاملصحفالشريف،

 د.ت.د.ن،،د.ط،د.م،احلسبة،أبوالعباس،أمحدبنعبداحللي ،تيميةابن .28

حتقيق:عليبنحممدالعمران،،السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعيةتيمية،ابن .29
.هك1429،،جدة،دارعاملالفوائدللنشروالتوزيع1ط
،والرعية الراعي حإصال يف الشرعية السياسةاحللي ،عبدبنأمحدالدينتقيتيمية،ابن .30

 .م1951،مصر:دارالكتابالعريب،2،طعطيةزكيوأمحدالنشارساميعليحتقيق

 د.ت..د.ن،،د.ط،د.ماالجتهاد التنزيليجحيش،بشريبنمولود، .31

32.  الثقافةالقاهرة:،مبدأ املشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون،طعيمةجر ، دار
.م1973مكتبةالقاهرةاحلديثةالعربية

اجل .33 وهري، نصر، أبو محاد، بن الغفور،الصحاح يف اللغةإمساعيل عبد أمحد بتحقيق:
 .هك1407،دارالعل للمةينيبريوت:،4عطار،ط

اجل .34 عبدغياث األمم يف التياث الظلم ،عبدامللكبنعبد بنيوسفويين، ،حتقيق:
 هك.0114،د.م،مكتبةإماماحلرمني،2العظي الديب،ط

،حتقيق:عبدكتاب التلخيص يف أصول الفقهعبدامللكبنعبد بنيوسف،اجلويين، .35
 وبشريأمحدالعمري،د.ط،بريوت:دارالبشائراكسةمية،د.ت.- جوملالنبا 

 ،2بتحقيق:شعيباألرنؤوط،ط، صحيح ابن حبان، حممدبنحبانبنأمحدحبان،ابن .36
 .هك1414،لةمؤسسةالرسا بريوت:

37.  ابن حجر، أمحد، بن حممد بن علي بن أمحد الفضل ،اإلصابة يف متييز الصحابةأبو
 هك.1412،داراجليلد.م.،1طبتحقيق:عليحممدالبجاوي،

،حتقيق:شرح صحيح البخاري الباريفتح  ،بوالفضلأمحدبنعليبنحممدحجر،أابن .38
 هك.1379ملعرفة،حممدفؤادعبدالباقي،د.ط،بريوت:دارا

،كتابالعل ،ابب:منيردفتح الباري شرح صحيح البخاريحجر،أمحدبنعلي،ابن .39
،عبدالعزيزبنعبد بنابزوحمبالديناخلطيبيفقهيفالدين،بتحقيق:ا بهخريً
.دارالفكر،د.تد.م،د.ط،
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وت:دارالكتبالعلمية،،بري2،طالفكر الساميبنالعريب،حممدبناحلسنجوي،احل .40
 هك.1416

،حتقيق:أمحداإلحكام يف أصول األحكامحزم،أبوحممدعليبنأمحدبنسعيد،ابن .41
 داراآلفاقاجلديدة،د.ت.بريوت:حممدشاكر،د.ط،

احل .42 قحطانأمحد، للنشر1،طاملدخل إىل العلوم السياسيةمداين، الثقافة دار األردن: ،
 م.2012والتوزيع،

عبدالفتاحدايب،التخطيطوالرقابةأساسجناحاكدارة،د.ط،القاهرة:اجملموعةني،حس .43
 .1996االستشارية،

 هك.1424،القاهر:دارالسةم،6،طاألساس يف التفسريحوى،سعيد، .44
،حتقيق:محديبنعبداجمليدالسلفي،املعجم الكبري الطرباين،سليمانبنأمحدبنأيوب، .45

مكتبةابنتيمية،د.ت.،القاهرة:2ط
،حتقيق:اعتالل القلوبرائطي،أبوبكر،حممدبنجعفربنحممدبنسهلبنشاكر،اخل .46

.هك1421نزارمصطفىالباز،مكةاملكرمة:،2محديالدمرداش،ط
 دارالفكرللطباعة،د.ت.بريوت:،د.ط،شرح خمتصر خليلرشي،حممدبنعبد ،اخل .47
السنن اآلهلية يف القرآن الكرمي ودورها كرمي،وقزق،خضرإبراهي ،خصاونة،عمادعبدال .48

 .2009،حبثمنشوريف استشراف املستقبل
وفيات األعيان وأنباء أبناء ،نأمحدبنحممدبنأيببكرأبوالعباسمشمالديخلكان،ابن .49

 م.1900،دارصادربريوت:،حتقيق:إحسانعباس،د.ط،الزمان

القاهرة،د.ط،سابقسيدحتقيق،البالغة هللا حجة ،و شاهدهلوي،ال .50 الكتب دار:
 .ت.داحلديثة،

ال .51 بنعبد ، حسنيبنسامل د.ط،مآالت األفعال وأثرها يف تغيري األحكامذهب، ،
 م.1994رسالةماجستري،اجلامعةاألردنية،

 هك.1405د.م.د.ن،الءسري أعالم النب ،مشمالدينأبوعبد حممدبنأمحدذهيب،ال .52
ال .53 القادر، بنعبد أيببكر بن حممد حممودخمتار الصحاحرازي، حتقيق: ابب"الواو"، ،

 .هك1415،مكتبةلبنانانشرونبريوت:د.ط،خاطر،
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54.  فاروق، نبيل حممد، مهدي، رعد د.ط،–التفكري وأمناطهرزوقي، اخلامسة، السلسة
 بريوت:دارالكتبالعلمية،د.ت.

،ابباتج العروس من جواهر القاموسدبنعبدالرزاق،،مرتضى،حممدبنحممبيديزال .55
 ،د.ت.داراهلدايةد.م.د.ط،"وقع"،حتقيق:جمموعةمناحملققني،

ال .56 دمشق:،1،طالقواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعةزحيلي،حممدمصطفى،
 دارالفكر،د.ت.

ال .57 حممدوهبة، والتوزيعدمشق:،2،طاإلسالمي وأدلته الفقهزحيلي، للطباعة الفكر دار
هك.1405والنشر،

،بتحقيق:د.حممدالبحر احمليط يف أصول الفقه،عبد حممدبنزركشي،أبوعبد ال .58
 .هك1421دارالكتبالعلمية،بريوت:حممداتمر،د.ط،

.دارم،د.1،طيط يف أصول الفقهالبحر احملأبوعبد حممدبنعبد ،الزركشي، .59
 .هك1414الكتيب،

ال .60 الدينحممدبنعبد ، أبوعبد بدر اإلجابة إليراد ما استدركته عائشة زركشي،
اخلاجني،1طحتقيق: رفعت فوزي عبد املطلب،  ،على الصحابة مكتبة القاهرة: ،

 هك.1421

ال .61 حممد، بن حممود بن الدين خري طاألعالمزركلي، للمةيني،د.م.،5، العل  دار
هك.2002

 هك.1409،دمشق:دارالقل ،2،طشرح القواعد الفقهيةقا،أمحدبنالشيخحممد،رالز .62

63.  الكرمي، عبد طالوجيز يف أصول الفقهزيدان، والنشرد.م.،6، للطباعة قرطبة مؤسسة
 .م1987والتوزيع،

،القاهرة:املطبعة1،طالدقائقح كنز تبيني احلقائق شر زيلعي،عثمانبنعليبنحمجن،ال .64
 هك.1313الكربىاألمريية،

ال .65 الكايف، عبد ابن علي بن الوهاب عبد الدين، اتج طاألشباه والنظائرسبكي، ،1،
 هك.1411دارالكتبالعلمية،بريوت:
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ال .66 العزيز، عبد بن توفيق طاإلسالم والدستورسديري، ،1 املطبوعاتالرايض:، وكالة
 هك.1425علمي،وزارةالشؤوناكسةميةواألوقا والدعوةاكرشاد،والبحثال

دارالكتببريوت:،1،طأصول الفقه،حممدبنأمحدبنأيبسهلرخسي،أبوبكرالس .67
 هك.1414العلمية،

ال .68 بكر أبو بنأيبسهلسرخسي، بنأمحد حممد املبسوط، دار بريوت: د.ط، املعرفة،،
 هك.1414

 ،د.ت..د.ند.م،د.ط،شرح السري الكبريأمحدبنأيبسهل،سرخسي،حممدبنال .69

،حتقيق:إحسانعباس،الكربىالطبقاتسعد،أبوعبد حممدبنسعدبنمنيع،ابن .70
 م.1968،بريوت:دارصادر،1ط

الس .71 الرمحنبنمعمر، عبد د.م.،1،طومراعاة نتائج التصرفات اعتبار املآالتنوسي،
 هك.1424دارابناجلوزي،

دارالكتببريوت:،1،طاألشباه والنظائر،بنحممدأيببكربنعبدالرمحنسيوطي،ال .72
 هك.1411العلمية،

،القاهرة:املختاراكسةميللطباعة5،طاإلسالم وأوضاعنا القانونيةعودة،عبدالقادر، .73
 .1397والتوزيع،والنشر

ال .74 حتقيق:مشهوربنحسن لسلمان، ، املوافقات،إبراهي بنموسىبنحممدشاطيب،
 .هك1417،داربنعفان،اخلرب:1ط

،اخلرب:دار4،حتقيقسلي اهلة ،طاالعتصامشاطيب،أبوإسحاقإبراهي بنموسى،ال .75
 .هك1412ابنعفان،

مكتبةمصر:،1،حتقيق:أمحدشاكر،طالرسالةإدريم،بنحممد عبدشافعي،أبوال .76
 هك.1358احلليب،

 .هك1393،داراملعرفةبريوت:،2ط،األمشافعي،أبوعبد ،حممدبنإدريم،ال .77

 .د.تد.ن،،د.ط،د.م،املفصل يف أحكام الرابشحود،عليبنانيف،ال .78

 د.ت.د.ن،،د.ط،د.م،العمريةاملفصل يف شرح الشروط شحود،عليبنانيف،ال .79
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،د.ط،البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن أضواءشنقيطي،حممداألمنيبنحممداملختار،ال .80
 هك.1415بريوت:دارالفكرللطباعةوالنشروالتوزيع،

 شوقيدنيا،اكسةموالتنميةاالقتصادية،د.ط،د.م.دارالفكرالعريب،د.ت. .81

اهات احلديثة يف ختطيط املناهج الدراسية يف ضوء التوجيهات االجتشو ،حممودأمحد، .82
 هك.1421.ن.دارالفكرالعريب،،د.ط،داإلسالمية

بنحممد،شوكاينال .83 علي بن حممد ،إىل حتقيق احلق من علم األصول إرشاد الفحول،
.هك1419دارالكتابالعريب،د.م.،1بتحقيق:الشيخأمحدعزوعناية،ط

ال .84 اجمليد، عبد د.ط،الفكر األصويل وإشكالية السلطة العلمية يف اإلسالمصغري، ،
 ت.د.م،د.ن.د.

85.  أمحد، حممد 1ط،االقتصاد اإلسالمي مفاهيم ومرتكزاتصقر، القاهرة: النهضة، دار
 هك.1398العربية،

،1،حتقيق:أمحدجاد،طخمتصر خليلموسى،بنإسحاقبن يا الديناملصري،خليل .86
 .هك1426داراحلديث،القاهرة:

د.م.،د.ط،صمني من األحكاممعني احلكام فيما يرتدد بني اخلطرابلسي،عة الدين،ال .87
.دارالفكر،د.ت

د.م.،1،طتار على الدر املختاررد احملعابدين،حممدأمنيبنعمربنعبدالعزيز،ابن .88
 هك.1421دارالفكرللطباعةوالنشروالتوزيع،

،لبنان:مؤسسةالتاريخالعريب،1،طالتحرير والتنويرعاشور،حممدالطاهربنحممد،ابن .89
1420. 

عاشور، .90 حممد،ابن بن الطاهر حممدمقاصد الشريعة اإلسالميةحممد حتقيق: د.ط، ،
 .هك1425القطرية،احلبيبابناخلوجة،قطر:وزارةاألوقا 

،حتقيق:عمروبنغرامةالعمروي،اتريخ دمشقابنعساكر،أبوالقاس عليبناحلسن، .91
 هك.1415د.ط،د.م.دارالفكرللطباعةوالنشروالتوزيع،

ال .92 غازي،  ل حممود مةحويشالسيد بن القادر عبد طبيان املعاينعاين، ،1 دمشق:،
 هك.1382مطبعةالرتقي،
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م.2008،د.م،عاملالكتب،1،طمعجم اللغة العربية املعاصرة،احلميد،امحدخمتارعبد .93
ال .94 ابن ،  عبد بن حممد بكر أبو أحكام القرآنعريب، حممد علي حتقيق: البجاوي،،

 هك.1408داراجليل،بريوت:

ابنال .95 أبوبكر،حممدبنعبد ، القادرعطا،،حتقيق:حممدعبدأحكام القرآنعريب،
 هك.1424،بريوت:دارالكتبالعلمية،3ط

ال .96 ،قواعد األحكام يف مصاحل األانم،أبوحممدعزالدينعبدالعزيزعزبنعبدالسةم،
 عليه: وعلق عراجعه سعدطه الرؤو  بد د.ط، ، األزهرية،القاهرة: الكليات مكتبة

 هك.1414

بنحممود،العطار، .97 د.ن.دارعلى اجلالل احمللي حاشية العطارحسنبنحممد د.ط، ،
 الكتبالعلمية،د.ت.

 د.ت.د.ن،،د.ط،د.م،فقه الواقععمر،انصربنسليمان،ال .98

ال .99 سلي ، حممد طولة اإلسالميةللد السياسي النظاميف أصول عوا، دار2، مصر: ،
 .هك1427الشروق،

دار1ط، اهلداية شرح البناية ،موسىبنأمحدبنحممودحممدأبو،عيينال .100 بريوت: ،
 هك.1420الكتبالعليمة،

101.  عليحممدحممد، د.ن.د.م.فقه النصر والتمكني يف القرآن الكرميالصةيب، د.ط، ،
 .د.ت

،بتحقيق:حممدعبدالسةمعبدالشايف،ملستصفىاغزا ،أبوحامدحممدبنحممد،ال .102
 هك.1413دارالكتبالعلمية،بريوت:،1ط

ال .103 البنكاإلنسان، أساس املنهج اإلسالمي يف التنمية االقتصادية،عبداحلميدغزا ، ،
 .هك1414املعهداكسةميللبحوموالتدريب،جدة:اكسةميللتنمية،

104.  بنابن أمحد احلسني أبو فارس، زكراي، بن الفا معجم مقاييس اللغة، فارس ابب:
طبعةاحتادالكتابالعرب،د.م.السةمحممدهارون،بتحقيق:عبد والقا ومايثلثهما،

 هك.1423
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ال .105 عمر، بن  حممد عبد أبو الرازي، طالكبري التفسريفخر إحيا 3، دار بريوت: ،
 .هك1420الرتامالعريب،

،د.ط،د.م،د.ن،د.ت.القاموس احمليطنيعقوب،فريوز ابدي،حممدبال .106
مكتبةالقاهرة:،د.ط،املغين،الدينعبد بنأمحدبنحممدقدامه،أبوحممدموفقابن .107

 هك.1388القاهرة،

108.  قدامه، طروضة املناظر وجنة املناظرابن د.2، والنشرم، للطباعة الراين مؤسسة .
 .هك1423والتوزيع،

أبوالعال .109 ،حتقيق:طهشرح تنقيح الفصول،أمحدبنإدريمبنعبدالرمحنباسقرايف،
 هك.1393شركةالطباعةالفنية،د.م.،1الرؤو سعد،طعبد

عاملالكتب،د.م.د.ط،الفروق، القرايف،أبوالعباس،أمحدبنإدريمبنعبدالرمحن، .110
 .د.ت

ال .111 ،  عبد يوسف طاملرحلة القادمةأولوايت احلركة اإلسالمية يف قر اوي، ،2،
 م.1991القاهرة:مكتبةوهبة،

دارصادر،بريوت:،د.ط،آاثر البالد وأخبار العبادقزويين،زكرايبنحممدبنحممود،ال .112
 .د.ت

 هك.1412دارالشروق،القاهرة:-بريوت،17،طيف ظالل القرآنقطب،سيد، .113

،حتقيق:ملوقعني عن رب العاملنيإعالم اقي اجلوزية،أبوعبد حممدبنأيببكر،ابن .114
م.1991،بريوت:دارالكتبالعلمية،1السةمإبراهي ،طحممدعبد

ابن .115 حتقيق:طهعبدالر و إعالم املوقعني، ،حممدبنأيببكربنأيوبقي اجلوزية،
 .م1973داراجليل،بريوت:سعد،

ابن .116 ،3،طوذخرية الشاكرين عدة الصابرينقي اجلوزية،حممدبنأيببكربنأيوب،
 هك.1409،دارابنكثريدمشق:

،1،حتقيق:حممدعبدالسةمهارون،طإعالم املوقعنيقي اجلوزية،حممدبنعلي،ابن .117
 هك.1411بريوت:دارالكتبالعلمية،
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حممدطموم،طالفروقأسعدبنحممدبناحلسني،الكرابيسي، .118 الكوي :1،حتقيق: ،
 .هك1402يتية،وزارةاألوقا الكو

حتقيق:عبد بنعبداحملسن، والنهاية البدايةأبوالفدا ،إمساعيلبنعمر،كثري،ابن .119
 .هك1424،د.م.دارهجرللطباعةوالنشروالتوزيعواكعةن،1الرتكي،ط

ابن .120 الفدا ، أبو إمساعيلبنعمركثري، تفسري القرآن العظيم، حممدحسني، بتحقيق:
.هك1419دارالكتبالعلمية،بريوت:،1مشمالدين،ط

 .،د.ط،د.م،د.ن،د.تتغري الفتوى وأثره يف السياسة الشرعيةلوح،حممدأمحد، .121

  .هك1415،بريوت:دارالكتبالعلمية،1ط،املدونةمالكبنأنمبنمالكبنعامر، .122

123.  مالك، أنمبن طاملوطأمالكبن األعظمي، مصطفى حممد حتقيق: اكمارات،1، ،
 هك.1425مؤسسةزايدبنسلطان لايانلألعمالاخلرييةواكنسانية،

124.  مالك، أنمبن معرو موطأ اإلمام مالكمالكبن عواد بشار بتحقيق: حممود–،
 هك.1412مؤسسةالرسالة،د.م.خليل،د.ط،

،1،طاحلاوي يف فقه الشافعيحبيب،بنحممدبنحممدبنعلياحلسنأبواوردي،امل .125
.هك1414دارالكتبالعلمية،وت:بري
ابلقاهرة .126 العربية اللغة  ،، املعجم الوسيطجممع مصطفىأتليف: الزايت،إبراهي  ،أمحد

 .دارالدعوة،د.تد.م.،د.ط،حممدالنجار،حامدعبدالقادر

احملمصاين .127 صبحي، العل 1،طتراث اخللفاء الراشدين يف الفقه والقضاء، دار د.م. ،
م.1984للمةيني،

عبد .128 فؤاد حممد حتقيق: وبنائها، اببنقضالكعبة مسل ، صحيح احلجاج، بن مسل 
 الباقي،د.ط،بريوت:دارإحيا الرتامالعريب،د.ت.

129.  مقلد صربي، طالعالقات السياسية الدوليةإبراهي  السةسل،5، ذات الكوي :
 .م1987للطباعةوالنشر،

130.  بنعلي، بنفرامرز حممد د.ط،آه األصول يف شرح مرقاه الوصولمر مةخسرو، ،
 د.ت.د.م.د.ن،

 .د.تدارصادر،بريوت:،1،طلسان العربمنظور،أبوالفضل،حممدبنمكرم،ابن .131
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،تقدمي:د.عبدالعزيزاملقاحل،اإلسالميةالشورى يف الشريعة ،حممدبنحسنيهدي،امل .132
 .2006،.د.ند.ط،د.م

،دار1،طسد الذرائع عند شيخ اإلسالم بن تيمية ،هنا،إبراهي بنمهنابنعبدامل .133
 .هك1424الفضيلة،

 د.ت..د.ن،،د.ط،د.م.شرح ميارةميارة،حممدبنأمحدالفاسي، .134

،الرايض:دار1،طاالستضعاف وأحكامه يف الفقه اإلسالميزايدبنعابد،املشوخي، .135
 .1434كنوزإشبيليا،

،بتحقيق:حممدشرح الكوكب املنريأمحدبنعبدالعزيز،النجار،أبوالبقا حممدبنابن .136
.هك1418مكتبةالعبيكان،الرايض:،2الزحيليونزيهمحاد،ط

،د.م.2،طالبحر الرائق شرح كنز الرقائقجني ،زينالدينبنإبراهي بنحممد،ابن .137
 دارالكتاباكسةمي،د.ت.

138.  النملة، الكرمي عبد ،بشرح روضة الناظر يف أصول الفقهإحتاف ذوي البصائر حممد
 هك.1417،الرايض:دارالعاصمة،1ط

حتقيق:يوسفعلي،تفسري النسفينسفي،أبوالربكات،عبد بنأمحدبنحممود،ال .139
 هك.1419،،بريوت:دارالكل الطيب1بديوي،ط

الفقه أحكام اجملاهد ابلنفس يف سبيل هللا عز وجل يف مرعيبنعبد ،الشهري، .140
 .1423،املدينةاملنورة:مكتبةالعلومواحلك ،1،طاإلسالمي

141.  كمال، مصطفى العدداالشرتاكيةاملشروعية يف الدولة وصفي، اكدارية، العلوم جملة ،
 .م1966الثاينوالثالث،

،د.ط،الرابط:وزارةاألوقا والشؤوناملعياراملعرب،محدبنحيىيبنحممدونشريسي،أال .142
 هك.1401ميةللمملكةاملغربية،اكسة
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 املراجع اإللكرتونية:
اجملد، .143 كمال،أبو العريبوالدنوقراطية ورؤية اإلسالم السياسية،الشورى أمحد جملة

 .1980،ابريل257الكوي ،وزارةاالعةمالكويتية،عدد

نرتن العنكبوتية،شبكةاكاالجتهاد بتحقيق املناط: فقه الواقع والتوقع،،عبد بيهابن .144
http://www.binbayyah.net

.،تعريفللعةمةالشيخعبد ابنبيهموقع العالمة عبد هللا بن بيهبيه،عبد ،ابن .145
binbayyah.net/portal/tasrehaat/ 

 .فقه التوقعاملزيين،خالدبنعبد ،مقال: .146
http://www.feqhweb.com/vb/t5273.html  

147.  الدين، جن  والتوقعفقه التوقع.. مفهومه وعالقته ابملآلزنكي، الواقع فقه مؤمتر ،
 ww.youtube.com/watch?v=bjPLhzw//https:7Mp8U.ابلكوي 

ف .148 حممد، طه أثر االستشراف والتخطيط املستقبلي يف العلم والتعليم يف ضوء ارس،
 حبثمنشورعلىاكنرتن .السنة النبوية

http://www.islamsyria.com/uploadfile/LIB/lib_library/5242-20120222072644.pdf 
149.  مقالة: هتاين، السامل، حممد، سيد، الرمحن عبد فقه التوقع... دعوة مصباحي،

واصلمفيتل ودرء للخالفات الفقهيةالستشراف املستقب فريد نصر تعريفللدكتور ،"
 http://www.al-madina.com/node/225600الدايراملصريةالسابق.

 .وسوعة النابلسي للعلوم اإلسالميةم .150
http://www.nabulsi.com/blue/ar/artp.php?art=9783 

 .لفقه املستقبلي.. أتصيل وآفاقمهام،عبدالفتاح،مقالة:ا .151

http://www.alwaei.com/site/index.php/560/fekh/ 
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