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  دراسة تأص�ل�ة اس���اف ال���ق�ل وال����� له وحاجة ال
عة وال
اع�ة إل�ه

  ال��ع�ة23ص الفي ب�ان أه���ه ووسائل مع�ف�ه م' خالل 
  

  د. علي ب� م��� ع�هللا ال��ق��ي

  أس�اذ الع�ة والراسات اإلسالم�ة

  جامعة $�#ة، ال ی�ة ال ��رة - كل�ة اآلداب والعل�م اإلن�ان�ة 

ال��ُ� $ ربِّ العال��� وال�الُة وال�الم على إمام ال�عاة ال�� راعى ال�اضي، وعا�
 ال�اض�، . ���ل�م
 �واس�75ف ال��5ق4ل وخ12 له، ووجه ال�ع-ة وال�عاة إلى ما س�ق�م-ن عل�ه في قابل األ�ام ورضي هللا ع

Fل شيء في م�ت54ه Bالع�ل، ف4ّلغ-ا ال�سالَة ص�اب5ه ال=�ام ال�ی� قام-ا ب-اج; ال�ع-ة إلى هللا وَفِقه-ها ووضع-ا 
وأدوا األمانة، وقال-ا للKاس ح�Kا فإّن م� ال4���ة في ال�ع-ة إلى هللا ال5ي هي وI�فة األن4�اء، ورسالة هللا في 5FاBه 
 �ال�R�T؛ أن تق-م على خ12 م��Rة ته�� لل5ي هي أق-م، ول�لF Qان اس�75اف ال��5ق4ل وال2P5�1 له أولى م

ته دون سابZ ت-قع وتق�ی�، فXKاح ال�اع�ة في الغال; م5-قف على ق-ة أو ضعف اس�75افه لل��5ق4ل، مفاجآ
وال2P5�1 له، وذلQ م�ا ال ی4Kغي ال[ه� ف�ه أو االس5غKاء عKه، ألّن ال-ق-ف وع�م تق�ی� ال]�وف، ومع�فة 

�ر Bأهل ال�Zّ أن �أخ�وا ال2P-ات القادمة، أم� غ�� مق4-ل وال ت��ل مKه ن5�Xة، وه- ف7ل وت14P واألج
Bاألس4اب، ف�22P-ا وF-5cل-ا على هللا، وcف�ق-ا ب�� األمK�ات واإلمRانات، وال ی2Kلق-ن م� خ�ال، إن�ا م� واقع 

وم-ض-ع ال��5ق4ل واس�75افه؛ ��57ك ف�ه ج��ع ال�74، فال��اة ال5ي �ع�7-نها ت��4 بهT إلى ال��5ق4ل،   .م�روس
Tامها ت5ق�م به�ة ال�2اف؛  وساعاتها وأ�في نها Tاته�ه ح�ول إلfدائ�ا إلى األمام، والع�4ة في سعادة ال�74 ه- مات

ألّن الع�4ة BالP-ات�T، وغ�اBه في ح�اة الKاس ع�-ما وال�عاة على األخi یfد� إلى hF�� م� ال14P5 والع7-ائ�ة 
-ح ال�ؤcة ع�Kه، وللغ�-ض في ال�-اقف وتق�ی� ال2P-ات، بل ق� �Xعل ال-اح� �ع�
 في دوامة وح��ة لع�م وض

ال�� ����2 على م�5ق4له و�o-حاته، وهKاك ت�-رات خاnoة ل4عm ال�فاه�T ال�7ع�ة ت[ّه� ال4عm في 
واس�75اف ال��5ق4ل  .االن2الق وال2P5�1 وال5ف=�� في ال��5ق4ل، ف�ع�
 ح�اته خامال، ال �ف=� في أBع� م� ق�م�ه

cات؛ ألّن العالT ال ���5ّ� ق-ته م� عqالته ال�ف5-لة وال م� ق�ر وال2P5�1 له أص4ح في عالT ال�-م م� ال�qور 
 ،�[Kع� الs1 له، و�2P5قّ-ة اس�75افه لل��5ق4ل وال �ال��ی� ال�� ��ل=ه؛ ل=Kّه ���5ّ� قّ-ته Bالّ�رجة األولى م
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� أن ت�5غKي عKها ال�ع-ة إلR�� ال Tة لألم-ر، وه�ه ال�عاني وال�عال�ة ال��5ق4ل�[Kار الq�5واس ��ى هللا  في ع
 �یfسF uل شيء على العلT، ولT �ع� �ق4ل االرتXال والغ-غائ�ة في أم� م� أم-ر ال��اة، فالب� ألّ� ع�ل جاد م
ال�راسة ق4ل الع[م عل�ه، والب� م� اإلقKاع �XBواه ق4ل ال�4ء ف�ه والب� م� ال2P5�1 ق4ل الK5ف��، ول�لQ ف�ع�45 

�  ف�ه  اس�75اف ال��5ق4ل وال2P5�1 له والفقه��معل�ا مه�ا في نXاح ال�ع-ة وال�اع�ة؛ ألّنه وج� م� ال�عاة ال�Pل
م� تأث� ب-اقع ال��ل��� ال���c، وماهT ف�ه م� ضعف، فu��5 لل5غ���، وvنقاذهT م�ا هT ف�ه، وان2لZ في تKف�� 

ل�ه أن یfد�ه، واج; ال�ع-ة إلى هللا ؛ دون اس�75اف م�5ق4ل أ�امه ودون أن �12P و�cرس حTX ال-اج; ال�� ع
 ،Tوأق-اله Tل-ن في أع�الهXالء ال�عاة أخ�وا ی�تfة ال�4اش�ة أّن هX�5Kال xه ؛ ف=ان��5ت; علc5]�ه وKوالقادم ال�� ی
 �[Kال �و24P5c-ن في مKهX�اتهT وأسال�4هT ووسائلهT، م2Kلق�� في ذلQ م� ال�غ4ة في ت�ق�Z واج4اتهT، غاّض�

Tوق�راته TاناتهRإم � .ع

�اجة للK]� إلى ال��5ق4ل واس�75افه وال2P5�1 له في ح�اة ال�ع-ة وال�اع�ة ،ألّن الع�ل ال�ع-ّ� �Bاجة وت5أك� ال   
ماسة إلى رؤcة م�5ق4ل�ة م5=املة وواض�ة، Bع��ا ع� االرتXال والع7-ائ�ة وال14P5، ورّدات األفعال، وال5ي نل�]ها 

لل�ع-ة االس5ق�ار واألمان والق-ة، ال5ي هي م�  Bارزة في األع�ال ال�ع-cة وال�7ارcع اإلصالح�ة، ح5ى ���ل
 .ص��T اإلع�اد ال�أم-ر Bه ش�عًا فلKعّ� في ه�ا ال�Xال مان�25�ع م� ق-ة

وال�اع�ة إلى هللا أولى الKاس Bاس�75اف ال��5ق4ل وال2P5�1 له، ألّن واج4ه أن ال َیَ�َع األم-ر ت��X على أع5Kها    
وال  � ل-قائع ال�-م، وال تق-Tc لل�-اب وال2Pأ في االج5هادات ال���5لة، م� غ�� ان5فاع بX5ارب األمu، وال رص

وال مع�فة دق�قة �Bا ل�یKا م� oاقات وvمRانات ماد�ة  مق�ار ال�Rاس; وال�Pائ� في ال����ة ب�� األمu وال�-م، 
ي أن �ق�رها، ومعc-Kة، Iاه�ة أو FامKة، م�5غلة أو مه�رة، وما هي م�ادر الق-ة ونقا| الqعف ، ال5ي ی4Kغ

 . و��5c; لها ق4ل وق-عها، ون�- ذلQ م� الK]� وال5أمل

وال ی4Kغي أن ُ�فهT أّن اس�75اف ال��5ق4ل وال25لع ل�ع�ف5ه أم� شRلي، بل ه- ع�� الفقه وال4���ة في ال�ی�؛  
��� ، فال ی4Kغي أن تق5�h1 لها ال�� ه- مه�ة ال�عاة إلى هللا وال4اح�2P5على  لإلح�ان في ال�ع-ة وال Tدراساته

األ�Bاث ال�5اث�ة ال5ي ت�5ع�ض ال�اضي وت5Xّ� أح�اثه، أو االك5فاء Bال5عاoي مع ال2-ار~ والK-ازل ف��;، بل 
الب� أن تX5اوز ال�4-ث وال�راسات ال[مان وال�Rان؛ ل5ف5ح آفاق ال��5ق4ل لل�ع-ة وال�اع�ة، ح5ى ی�سT خ2-اته، 

وفقه دع-� أص�ل ومعاص� ؛ مع��5ا على م2Kلقات ش�ع�ة، ومع و��cد خارoة Zc�o دع-ته �BعالT م�روسة ، 
ال5ق�ی� واالح�5ام ل=ل ال�اضي وال�اض� ل=� االه�5ام Bال��5ق4ل البّ� أن �R-ن حاض�ا دائ�ا في ذه� ال�اع�ة، 

 .وIاه�ا في جه-ده العل��ة والع�ل�ة؛ ألنه ن5�Xة م2Kق�ة لل�اضي وال�اض�

ه�ه ال�ق�قة، وفقه شيء م� معال�ها، وال-ق-ف على أب�ز ال-سائل في وس��Kص في ه�ه ال-رقات على تأص�ل 
مع�فة ال��5ق4ل، Bع� ال�5ه�� له�ه ال-سائل وال�2ق Bف�ل ���� ف�ه ال5ع�cج على أه��ة اس�75اف ال��5ق4ل في 

وال�اع�ة  ح�اة ال�ع-ة وال�اع�ة، وvال فإّن م-ض-ع اس�75اف ال��5ق4ل وال2P5�1 له؛ م-ض-ع واسع وعالق5ه Bال�ع-ة
ت[�cه سعة وvث�اء، ول=� م�-ر ال�7ارFة في ه�ه ال�راسة ه- ال�1s ب�� أه��ة اس�75اف ال��5ق4ل وال2P5�1 له، 
وs�ان حاجة ال�ع-ة وال�اع�ة إل�ه في الع�� ال��ی� ال�� أصF x�4ل ال�7ارcع ف�ه ال تق-م إال على ال�راسات 

في صل4ها على ال-سائل ال�7عّ�ة الس5=7اف ال��5ق4ل وال5ع�ف ال��5ق4ل�ة واس�75اف ال��5ق4ل، وسF�5[ ال�راسة 



  ٣                                 اس$�6اف ال�	$ق�ل وال$2��3 له وحاجة ال�ع�ة وال�اع�ة إل�ه دراسة تأص�ل�ة في ب�ان أه��$ه ...

  

 

�-ص، م� خالل األحادی� الc�7فة واله�� ال4K-� إلمام ال�عاة ل5=-ن ه�ه Kال5أمل في الB ل ذل=ـF ،5ه�لXه وت�عل
2�1 له وحاجة ال�ع-ة اس�75اف ال��5ق4ل والP5 ال-رقات دراسة تأص�ل�ة م� خالل ن�-ص ال�7ع�ة لــــــــــــــــــــــــــــ (

 وال�اع�ة إل�ه ) .

 ال�ق�مــة
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?ö≅è% ⎯ÍνÉ‹≈yδ þ’Í?ŠÎ6y™ (#þθãã÷Šr& ’n<Î) «!$# 4 4’n(( األم��:  tã 

>ο u�	ÅÁt/ O$tΡ r& Ç⎯tΒuρ ©Í_yèt6̈?$# z⎯≈ysö6ß™uρ «!$# !$tΒuρ O$tΡ r& z⎯ÏΒ 

š⎥⎫Ï.Î�ô³ßϑø9$#(())عاة  ))١١�وال&الُة وال
الم على إمام ال
ال�اضي، وعا/. ال�اض*، واس,+*ف  ال)' راعى �

ال�
,ق5ل وخ23 له ، ووجه ال�ع�ة وال�عاة إلى ما 
ل�عاذ ب� ج5ل فقال س�ق�م�ن عل�ه في قابل األ/ام ؛ 

ل�ا CعBه لل���: (( إن? تق�م على ق�م أهل  �
، فل��J أّول ما ت�ع�هI إل�ه ع5ادة هللا ... )) الD,اب 

))٢٢((  Kام ال)ی� قام�ا ب�اج*Dاب,ه ال�ورضي هللا ع� ص
ال�ع�ة إلى هللا وَفِقه�ها  ووضع�ا Pل شيء في 
م*ت5,ه Cالع�ل، ف5ّلغ�ا ال*سالَة وأدوا األمانة ، وقال�ا 

�  للVاس ح
Vا  وUع
�م على فإّن م� ال5&�*ة في ال�ع�ة إلى هللا ؛ أن تق

خ23 م��Jة ته�' لل,ي هي أق�م، ول)ل? Pان 
اس,+*اف ال�
,ق5ل وال,\2�3 له أولى م� مفاجآته 
 Kاع�ة في الغال�دون ساب` ت�قع وتق�ی*، فV^اح ال

ضعف اس,+*افه لل�
,ق5ل، وذلDـ  وأم,�قف على ق�ة 
م�ا ال ی5Vغي الdه� ف�ه أو االس,غVاء عVه، ألّن 

مع*فة ال\�3ات ال�ق�ف وع�م تق�ی* الe*وف، و 
القادمة، أم* غ�* مق�5ل وه� ف+ل وت\25: (واألج�ر 

ّ̀ أن /أخ)وا Cاألس5اب ف�\�33  � اوP�,iل�  اCأهل ال

                                                 

 )١٠٨)  سورة يوسف اآلية (١(
)  أخرجه البخاري في كتاب الزكاة ، باب ال تؤخذ كرائم أموال الناس ٢(

 ) .١/٤٥٠) ، (١٤٥٨في الصدقة برقم (

ب�� األم�Vات واإلمJانات، وال  اعلى هللا، وiف*ق� 
   ))٣٣((ی3Vلق�ن م� خ�ال ، إن�ا م� واقع م�روس )

وم�ض�ع ال�
,ق5ل واس,+*افه؛ /+,*ك ف�ه ج��ع 
ل,ي /ع�+�نها ت5�* بهI إلى ال5+*، فال��اة ا

ال�
,ق5ل، وساعاتها وأ/امها ت,ق�م بهI دائ�ا إلى 
األمام، والع5*ة في سعادة ال5+* ه� ماتmول إل�ه 

، الع5*ة Cال\�ات�I؛ ألّن ح�اتهI في نها/ة ال�3اف
 nعاة على األخ�وغ�اCه في ح�اة الVاس ع��ما وال
 یmد' إلى �BP* م� ال,\25 والع+�ائ�ة في ال��اقف
وتق�ی* ال\�3ات، بل ق� /^عل ال�اح� /ع�. في 
�ه ، وللغ��ض Vة عiم وض�ح ال*ؤ�دوامة وح�*ة لع
ال)' /
�3* على م
,ق5له و��rحاته، وهVاك 

� ت&�رات خاtrة ل5عs ال�فاه�I ال+*ع�ة تdهّ 
ال5عs في االن3الق وال,\2�3 وال,ف�D* في 
 �ال�
,ق5ل، ف�ع�. ح�اته خامال ، ال /فD* في أCع

واس,+*اف ال�
,ق5ل وال,\2�3 له  ))٤٤((�م�ه م� ق
أص5ح في عالI ال��م م� الv*ورiات ؛ ألّن العالI ال 
 ��ی�� ق�ته م� عvالته ال�ف,�لة وال م� ق�ر الّ�,
/
� قّ�ته Cالّ�رجة األولى م� ّ�,
ال)' /�لDه ؛ لVّDه /

*eVال �، ف�ه قّ�ة اس,+*افه لل�
,ق5ل وال,\2�3 له وUع
ال�عالI م� ل�
,ق5ل�ة لألم�ر، واس,�vار الeV*ة ا

                                                 

 )٧٢) الدعوة قواعد وأصول ، جمعة أمين عبد العزيز ص (٣(
اإليمان بالقضاء والقدر ، واستشراف ) مثل الفهم المغلوط لمعنى ٤(

المستقبل والتخطيط له ؛ ليس فيه معارضة لإليمان بالقضاء والقدر 
والتسليم له ، فاإليمان بالقدر ال يدعونا إلى التقاعس عن العبادة وعمل 

 ٢/٨٩٥الخير ، فنحن:( نفر من قدر هللا إلى قدر هللا ) مالك في الموطا (
 )  ١٥٨٧برقم 
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ه)ا ال /��J أن ت
,غVي عVها ال�ع�ة في ال,ي 
  ))١١((ع&* ال

 �وج� م� ال�عاة ال�\ل&�� م� تأث* ب�اقع وق
 z��ال�
ل��� ال�*i*، وماهI ف�ه م� ضعف، ف,

ن3ل` في تVف�) الل,غ��*، و}نقاذهI م�ا هI ف�ه، و 
 واجK ال�ع�ة إلى هللا ؛ دون اس,+*اف م
,ق5ل أ/امه
�رس ح^I ال�اجK ال)' عل�ه أن iودون أن /\23 و
یmد/ه ، والقادم ال)' یe,V*ه وi,*تK عل�ه ؛ فDان| 
الV,�^ة ال�5اش*ة أّن هmالء ال�عاة أخ)وا (ی*ت^ل�ن في 
 Iوأسال�5ه Iه^�اتهV�35ن في م\,iو،Iوأق�اله Iأع�اله
ووسائلهI، م3Vلق�� في ذل? م� ال*غ5ة في ت�ق�` 

   .))٢٢((eV* ع� إمJاناتهI وق�راتهI)واج5اتهI، غاّض�� ال
وال�اع�ة إلى هللا أولى الVاس Cاس,+*اف ال�
,ق5ل 

األم�ر ت^*'  َیَ�عَ  وال,\2�3 له، ألّن واج5ه أن ال
أعV,ها م� غ�* ان,فاع ب,^ارب األمz، وال  على

رص� ل�قائع ال��م، وال تق�Ii لل&�اب وال\3أ في 
ا ل�یVا م� وال مع*فة دق�قة �Cال��,�لة،   االج,هادات

rاقات و}مJانات ماد/ة ومعi�Vة، م
,غلة أو مه�رة، 
، ال,ي ی5Vغي وما هي م&ادر الق�ة ونقا{ الvعف


K لها ق5ل وق�عها، ون�� ذل? م� �,iرها، و�أن /ق
  .الeV* وال,أمل

وال ی5Vغي أن ُ/فهI أّن اس,+*اف ال�
,ق5ل وال,3لع 
ل�ع*ف,ه أم* شJلي، بل ه� ع�� الفقه وال5&�*ة في 

                                                 

ح كل شيء فيه يؤسس على العلم والتقدير والحسابات ، ولم ) الذي أصب١(
، فالبد ألّي عمل جاد من الدراسة قبل  والعشوائية يعد يقبل االرتجال

العمل و التخطيط قبل التنفيذ ،، وقبل البدء فيه والجدوى العزم عليه ، 
وردّات األفعال  عن االرتجال والتخبطإلى البعد الدعوّي بحاجة ماسة 

األعمال الدعوية والمشاريع اإلصالحية بعض لحظها بارزة في والتي ن
، حتى يحصل للدعوة االستقرار واألمان والقوة ، التي هي من صميم 

  اإلعداد المأمور به شرعاً 
) فقه الموازنات الدعوية معالمه وضوابطه ، د. معاذ محمد أبو الفتح ٢(

 ) ٢٦٦البيانوني ص (

ال)'  ))٣٣((ال�ی� ؛ لإلح
ان في ال�ع�ة وال,\2�3 لها
ه� مه�ة ال�عاة إلى هللا وال5اح��B، فال ی5Vغي أن 
�اث ال,*اث�ة ال,ي Cعلى األ Iتق,&* دراساته

أو االك,فاء  ،ت
,ع*ض ال�اضي وت^,ّ* أح�اثه

K، بل الب� أن �Cال,عاrي مع ال�3ار� وال�Vازل ف

ل�Jان؛ ل,ف,ح ت,^اوز ال5��ث وال�راسات الdمان وا
آفاق ال�
,ق5ل لل�ع�ة وال�اع�ة، ح,ى ی*سI خ�3اته، 
�د خارrة i*r` دع�ته �CعالI م�روسة، وفقه �iو
دع�' أص�ل ومعاص*؛ مع,��ا على م3Vلقات 
ش*ع�ة، ومع ال,ق�ی* واالح,*ام لDل ال�اضي 
وال�اض* ل�D االه,�ام Cال�
,ق5ل البّ� أن /�Jن 

اه*ا في جه�ده حاض*ا دائ�ا في ذه� ال�اع�ة، و�
العل��ة والع�ل�ة؛ ألنه ن,�^ة م3Vق�ة لل�اضي 

   *. وال�اض
 Iأّنه م� ال*ج sال5ع �e/ ا�P zوه)ا ال��ض�ع ل�
Cالغ�K أو ال,ع�' على ال�
,ق5ل، أو ال,أص�ل 

مهI ، ومعلI لألوهام وال
*اب، بل ه� م3لK ش*عي 
�ی� ال�جهة ثقافي �لالن,5اه، ومع*فة الi*3`، وت

�P ،�ا أّنه ق5ل ذل? وUع�ه عالج لل5
3اء م� وال�ق&

اCات �ال�ق�ف مJ,�في األی�'، والع�. في دوامة ال

ع�م الق�رة على ت^اوز مات�| األق�ام، ال��م�ة، و 
ل,ل,ف| األنeار إلى الi*3` أمامها والف*ص ال�+*عة 
مVه، وال�ف* الع��قة ف�ه؛ ل�,أك� لDّل سائ* في 

أن Pّل ما ه� آت الi*3` ح,��ة ال��اة ال�
,ق5ل�ة، و 
                                                 

استشراف المستقبل رحمه هللا مبينا أهمية ) يقول الشيخ محمد الغزالي ٣(
: ( من الناس من يصورون ويتحفظون عليه  ومناقشا من اليحبذونها

الدين في موقف المعارض أو المناقض لفكرة التخطيط العلمي للمستقبل 
، وهذا من أثر الفكرة القديمة التي جعلت العلم مقابال لإليمان ، فهما 

وازيان اليلتقيان ، والحقيقة : أن فكرة يجتمعان ، أو خطان مت ضدان ال
الدين في جوهرها قائمة على أساس التخطيط للمستقبل ، ففيه يأخذ 
المرء المتدين من يومه لغده ، وبعبارة أخرى من حياته لموته ، ومن 
دنياه آلخرته ، والبد له أن يخطط حياته ) انظر الصحوة اإلسالمية من 

 )  ١١١المراهقة إلى الرشد ص (
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ق*Ki، وأّن الع�ل لل�
,ق5ل ل�z أم*ا فi*3ا دن��iّا 
فق2، بل ه� أم* دیVّي جاءت الV&�ص ال+*عّ�ة 
�ة االس,ع�اد له، ولل�
,ق5ل، و}ع�اد الع�ة لل��م Pmم
اآلخ*، وأّن ال�&�* فـي ال�
,ق5ل م*ه�ن �Cا ُقّ�م 

  فـي ال�اض* وال�اضي.
�*ص في ه)ه ال�رقات على تأص�لVه)ه  وس

ال�ق�قة، وفقه شيء م� معال�ها، وال�ق�ف على أب*ز 
ال�سائل في مع*فة ال�
,ق5ل، Cع� ال,�ه�� له)ه 

� ف�ه ال,ع*iج على �ال�سائل وال3*ق Cف&ل /
أه��ة اس,+*اف ال�
,ق5ل في ح�اة ال�ع�ة وال�اع�ة، 
و}ال فإّن م�ض�ع اس,+*اف ال�
,ق5ل وال,\2�3 له؛ 

�ه سعة م�ض�ع واسع وعالق,ه Cال�ع� idاع�ة ت�ة وال
وت*d�Pها س��Jن و}ث*اء، ول�D م��ر ه)ه ال�راسة 

على ال�سائل ال+*عّ�ة الس,D+اف ال�
,ق5ل وال,ع*ف 
، ال+*ع�ةلDـ Cال,أمل في الV&�ص وذعل�ه وت^ل�,ه، 

س,+*اف الل,�Dن ه)ه ال�رقات دراسة تأص�ل�ة 
  ، ال�
,ق5ل وال,\2�3 له وحاجة ال�ع�ة وال�اع�ة إل�ه

  
  ع�ـ�ان: ت��و 

اس&�*اف ال�)&قل وال&%��$ له وحاجة ال�ع�ة 
  وال�اع�ة إل�ه

دراسة تأص�ل�ة في ب�ان أه��&ه ووسائل مع*ف&ه م� 
�5ة  خالل ن7�ص ال)�ة ال�

  م�خل في ال&ع*5فات: -
ل�ا Pان ال�IJ على ال+يء ف*ع ع� ت&�ره Pان 
�ی�، �ال5�ء Cال,ع*iفات أولى ما/ق�م ب�� ی�' ال

,عار�i ل�z ال�+� واالس,3*اد و}ن�ا وال�ق&�د م� ال
ال,ي ق�  �&3ل�اتالأهI و مق&�دها تق*Ki ال�عاني، 

� ب�ان، وت*تdD عل�ها ال�راسة idوم �i*اج إلى تع,�ت

وق5ل أن ن5�أ ب,ع*�i  )ال�سائل و  ،االس,+*اف ( هي:
إّن االه,�ام به) ال��ض�ع  أقـ�ل:م\,&* لDل مVها؛ 

�/�ة وح�یBة م5اش*ة ل�z ج�ی�ا، فق� �ه*ت دراسات ق
اس,فاد ، وغ�* م5اش*ة في Cعs ج�ان5ه وتف*iعاته

   .))١١((ال5اح� مVها وان3ل` م� خاللها 
أصله م� :  )٢(أوال : تع*A5 االس&�*اف : في اللغة

ش*ف وأش*ف وت+ّ*ف واس,+*ف، /قال: ش*ف 
ال�Jان ش*فا أ' ارتفع، وال*جل ش*ف أ': عل| 

رتفع مdVل,ه فه� ش*�i، (وأش*ف) ال+يء عال وا
عل�ه، واrلع م� ف�ق وقارUه، (وت+ّ*ف لل+يء) ت3لع 
إل�ه، ومVه (ت+ّ*ف الV5اء) أ': جعل| له ش*ف، 
ومعVى الفعل (اس,+*ف) أ': ان,&K وعال، 
واس,+*ف ال+يء أ': رفع C&*ه یeV* إل�ه، وت+ّ*ف 
ال+يء واس,+*فه: إذا وضع ی�ه على حاج5ه Pال)' 


,V�5ه، iح,ى ی5&*ه و z�+ل م� الe,
وجاء في /
القام�س ال���2 للف�*وز آCاد': (اس,+*ف: 
ان,&K، واس,+َ*َف ال+يء : إذا رَفَع رأَسه أو Cَ&َ*ه 

  ل�eVَ* إل�ه) 
وم� خالل ال�عاني االس&�*اف في االص�الح: 

اللغ�iة فإن م�اره ال�ق&�د هVا ال�
,ق5ل وال,5&* 
�س والف*اسة �Cا س��Jن ف�ه، �Cأح�اثه واألل�ع�ة وال

 z
�وال,3لع الس,D+افه وتق�ی* ما ی,�قع ف�ه، وال,

                                                 

) ومن تلك الدراسات التي وقفت عليها ، وأفدت منها : [ الدراسات ١(
المستقبلية من منظور تربوي ، لفاروق فلية ، وأحمد عبد الفتاح ، دار 

م ، وعن المستقبل برؤية مؤمنة مسلمة ٢٠٠٣المسيرة للطباعة والنشر  
، دار  ٢، أحمد صدقي الدجاني ، ونحن والمستقبل قسطنطين زريق ، ط

م ، والمستقبل الحق خطواته من الدنيا إلى ١٩٨٠للماليين ، بيروت العلم
هـ ، ١٤١٩، دارة المنارة جدة  ١الجنة ، محمد جميل مصطفى ، ط

ومناهج الدراسات المستقبلية وتطبيقاتها في العالم العربي ، وليد عبد 
 . م ٢٠٠٧الحي مركز اإلمارات للدراسات والبحوث  

، والقاموس المحيط مادة  ٩/١٧١منظور  ) انظر لسان العرب ، البن٢(
 ) .٢٢٩(شرف) ص (
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�ات، ^,
وما س�3*أ على ال�اض* م� م,غ�*ات وم
�ث في ال�
,ق5ل) . �  فه� Cاخ,&ار: ( ت�قع ما س�

 ،IَّeVأّنـه: (اج,هاد عل�ي ُمC عّ*فه ال�,\&&�ن �وق
  ی*مي إلى ص�غ م^��عٍة م� ال,�قُّعات ال�+*وrة

ال,ي ت+�ل ال�عاِلI ال*ئ�
ة ألوضاع م^,�ع ما ، أو 
  . )١(م^��عة م� ال�^َ,َ�عات، في ف,*ة زم�Vة مق5لة )

ه�اك تالزم وتCامل ب�� اس&�*اف ال�)&قل ف
، ألّن ال,\2�3 ه� أح� العVاص* وال&%��$ له

هي أح�  ال�ه�َّة إلن^اح أ'ِّ ع�ل، ودراسة ال�
,ق5َل
العVاص* ال*ئ�
ة لV^اح ال,\2�3، ول)ل? اك,ف�| 
ب,�ض�ح معVى االس,+*اف ألّنه ال�ق&�د األص�ل 
في ع�Vان ال5��، وال)' ت�ور عل�ه ال�راسة،وال)' 
ان,هى إل�ه ال�,\&&�ن في العالقة ب�� ال�
,ق5ل 

( دراسة ال�
,ق5ل خ�3ة ساCقة لع�ل�ة وال,\2�3 أّن 
,3الع ورiادة، أما ال,\2�3 ، فه� ت+�ف واس

ال,\2�3 فه� خ�3ة الحقة، وه� ت���ف لV,ائج 
 ، �ال,+�ف واالس,3الع، إذًا ال�
,ق5ليُّ ع5ق*'ٌّ رائ
وال�\2ُ3 أكاد/�يٌّ عالI، و}ن Pان ب�� ه)ی� 
 Ieه في معCاخل وال,+ا�ال�^ال�� �BP* م� ال,

 . )١(األح�ان )

في اللغة: م� الفعل (وسل)  : تع*A5 ال�سائل:ثان�ا
ومف*دها وس�لة، على وزن فع�لة، وهي في األصل ما 
ی,�صل Cه إلى ال+يء وi,ق*ب Cه، وت3ل` ال�س�لة 

Vة معان م�/ق�ل اإلمام ) ال�صلة والق*Iة(ها: على ع
: اب� م�eVر: (ال�س�لة: ال�صلة والق*Uى، قال تعالى

 ))y7Í× ¯≈s9'ρé& t⎦⎪Ï%©!$# šχθããô‰ tƒ šχθäótGö6tƒ 4’n<Î) ÞΟÎγÎn/u‘ 

                                                 

) انظر الدراسات المستقبلية من منظور تربوي ، لفاروق فلية ، وأحمد ١(
 ) .١٧عبد الفتاح ص (

) انظر عن المستقبل برؤية مؤمنة مسلمة ، أحمد صدقي الدجاني ص ١(
)١٥( . 

s's#‹ Å™uθø9$# öΝåκš‰r& Ü>t�ø%r& tβθã_ö�tƒuρ … çμtG yϑôm u‘ šχθèù$ sƒs†uρ 

ÿ…çμt/#x‹ tã(())٢٢(( هاVوم:)لة وال�رجةJی� ف )ال���فـي ح
���وفي ح�ی�  ) ) ٣٣(( ال�س�لة)) ااألذان: ((اللهI آت م

إجاCة ال�mذن : (( ثI سل�ا هللا لي ال�س�لة فإنها مdVلة 
 وأرج� أن في ال^Vة ال ت5Vغي إال لع5� م� ع5اد هللا

�Pا  )ال*غة وال�لK(ومVها:  . ))٤٤((أك�ن أنا ه� ...))
ذP*ه صاحK مع^I مقای�z اللغة، Cقـ�له: ( ُ/قال: 
 dإلى هللا ع Kوال� اسل : ال*اغ ، Kوسل: إذا رغ

    ))١١((وجل )
ح�� ت�Vع| وتع�دت  ال�سائل في االص�الح :

ال,عار�i االص3الح�ة ، لل�سائل ، وم� أب*ز ما 
، لها م� تعار�i أهل العلI ال�,\&&��وقف| عل�ه 

 IهvعC اعي  : ّنهاإق�ل�( ال3*ق ال,ي ی,�صل بها ال
وق�ـل Cأّنها : (ما ی,�صل Cه  ))٢٢((إلى ت5ل�غ دع�ته)

�ر معi�Vة أو مال�اع�ة إلى ت�53` مVاهج ال�ع�ة م� أ
: ( ما ی,�صل Cه إلى دع�ة  وق�ــل Cأّنها ))٣٣((ماد/ة )

  . ))٤٤((الVاس i*3C` ش*عي )
:مق�مات في أه��ة اس,+*اف ال�
,ق5ل  ف&ل األولال

  وال,\2�3 له في ح�اة ال�ع�ة وال�اع�ة :
 Kاألولال�3ل Iعاة وتأه�له�: في ب�ان أه��ة إع�اد ال

  ل�ا /
,ق5ل م� ال�,غ�*ات واألح�اث :

                                                 

 )٥٧) سورة اإلسراء اآلية (٢(
اب األذان ، باب الدعاء عند النداء ، برقم ( ) أخرجه البخاري ، كت٣(

٢/١٧١) ، ( ٦١٤ ( 
) أخرجه مسلم ، كتاب الصالة ، باب : استحباب القول مثل قول المؤذن ٤(

 ) ١/٢٨٨) ، ( ٣٨٤لمن سمعه  برقم ( 
 )٦/١١٠) معجم مقاييس اللغة ، البن فارس (١(
ى ، انظر ) تعريف الشيخ محمد بن الصالح العثيمين رحمه هللا تعال٢(

 )١١رسالته في الدّعوة إلى هللا ص (
) تعريف الدكتور محمد أبو الفتح البيانوني ، انظر كتابه : المدخل إلى ٣(

 )٤٩علم الدعوة ص (
نظر كتابه : وسائل ا) تعريف الدكتور عبد الرحيم محمد المغذوي ٤(

 )١٦الدعوة  ص (
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فال�اع�ة إلى هللا؛ ه� ال*�P األول واألهI م� أرPان 
وال
اعي  ال�ع�ة، وه� ال�5لغ لإلسالم، وال�علI له،

ی,&�ر  ، فال أصلول)ل? Pان وج�ده  ))٥٥((إلى ت�53قه
أن ت�Dن دع�ة أو یVقل خ�* إلى الغ�* ب�ون ناقل 
/ق�م ب)ل? ، وPان| ال
Vة ال*Uان�ة ماض�ة في إرسال 

 &βÎ)uρ ô⎯ÏiΒ >π¨Βé(( ال*سل إلى الVاس ج��عا قال تعالى:

�ωÎ) Ÿξyz $pκ�Ïù Ö�ƒÉ‹ tΡ  (())للق� ))٦٦ Iان تأه�لهP ?ام ول)ل
ب�اجK وح�ل األمانة م� أهI ال�ه�ات ح,ى ی�خل�ا 

_oΨù=yèy$(( في ق�له تعالى: uρ öΝ åκ÷]ÏΒ Zπ£ϑÍ←r& šχρß‰öκu‰ 

$ tΡÍ�öΔr'Î/ $£ϑs9 ((#ρç�y9|¹ (#θçΡ%Ÿ2uρ $ uΖÏG≈tƒ$t↔Î/ tβθãΖÏ%θãƒ  (())١١(( 

ومعVى أن /�Jن م� األئ�ة ال�ه�ی��؛ أن /\لف�ا 
� �ال5Vي ,i؛ وKل أع5اء في الق�ام به)ا ال�اج�


K عل�ه وق�رته وفقهه، �C ،ول�اتهاm
ال�ع�ة وم
وم� ، وi,فاوت حIJ ه)ا ال�ج�ب الع,5ارات �BP*ة

خالل ه)ا ال,فاوت ی,�Vع ال�عاة القائ��ن Cال�ع�ة، 
 ):��
وال)' یه�Vا ه� تi�VعهI على ق
��� رئ�
ال�عاة م� العامة، ال�عاة م� الفقهاء) ومق&�دنا 

(اس&�*اف ال�)&قل �ض�ع به)ا ال,ق
�I ب�ان أّن م
ه� م� الفقه ال�ع�ّ' ال)' ال ی5Vغي  وال&%��$ له)

وال ی,ع*ض له إال خاصة ال�عاة ، أن /�ارسه
 ،Iل5ة العلrهل�� م� العل�اء والفقهاء وmولل&ف�7ل ال�

  في هPا ال&ق)�O نقـ�ل : 
فال�ع�ة إلى هللا تعالى، رغI  ) ال�عاة م� العامة:١( 

عI�e ق�رها ؛ إال أّنها واجK مJان,ها وخ&�ص�,ها، و 
على ال^��ع ، ول�
| حJ*ا على ال\اصة م� أهل 
العلI وال�ع*فة وال
ل3ان، بل هي ح` ش*عي م+اع 
لل^��ع، فDل م
لI ح,ى ل� Pان م� عامة الVاس، 

                                                 

  )٤٠البيانوني ص ( ) المدخل إلى علم الدعوة ، للدكتور محمد أبو الفتح٥(
  ) ٢٤) سورة فاطر اآلية (٦(
  ) ٢٤) سورة السجدة اآلية (١(


5ه ، �C Kاعة ؛ فله أن /ق�م به)ا ال�اجv5وقل�ل ال
C+*{ أن ال /ق�ل على هللا  ))٢٢((وعلى ق�ر اس,3اع,ه

علI ، وأن ی�ع� إلى شيء /علI حقه وص�اCه Cغ�* 

� ف�ه ؛ ح,ى ل�Pان آ/ة واح�ة أو ح�ی� ؛ فع� �iو

قال : (( بّلغ�ا عVي  �أنه  �ع5� هللا ب� ع�*و 
فه)ا الnV ال&*iح في ت5ل�غ ال�ع�ة ؛  ))١١((ول� آ/ة ))

 ، *�BD�3ع�ن فعل ال,
جاء م*اع�ا ألولt? ال)ی� ال /
Uو ، �J�/ أقل ماC �
K عل�ه وعلى بل Pل واح�

ق�ر rاق,ه ، ح,ى ل� Pان آ/ة واح�ة فق2 ال غ�* 
(إن�ا قال: آ/ة ، أ' م� الق*آن، ولI /قل ح�یBا فإن 
�فeها واج5ة ال,5ل�غ، ف,5ل�غ C فل هللاDاآل/ات مع ت

�ی� ُ/فهI م� Cاب أولى )�وم�ا ی�ّل على أّن  ))٢٢((ال
ّ̀ لل^��ع ح,ى ( العامة ) ق�ل : � هال�ع�ة إلى هللا ح

نv* هللا ام*ءا س�ع مVا ح�یBا ف�فeه ح,ى  ((
ی5لغه، ف*ب حامل فقه إلى م� ه� أفقه مVه، ورب 

�Pا قال اإلمام  �وال5Vي   ))٣٣((حامل فقه ل�C zفق�ه ))
اب� الق�I رح�ه هللا : ( دعا ل�� س�ع Pالمه ووعاه 
وحفeه وUلغه، وه)ه هي م*اتK العلI األرUعة، ف�� 

لiّ�5Vة ال�,V�vة قام بها دخل ت�| ه)ه ال�ع�ة ا
( �rاه* وال5اeل^�ال ال))٤٤(( .  

                                                 

) يقول الدكتور عبد الكريم زيدان:( قد يتوهم البعض أّن واجب الدعوة ٢(
إلى هللا ال يلزمه ، ألنه ليس من رجال الدين ، وأن هذا الواجب واجب 

ن منكم أمة كفائي يجب على العلماء فقط ال على الجميع بدليل ( ولتك
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر... ) 
فالمقصود : أن تكون فرقة من هذه األمة متصدية لهذا الشأن وإن كان 
ً على كل فرد من األمة بحسبه ) انظر كتابه أصول الدعوة  ذلك واجبا

  )٣١٠ص(
ني ) أخرجه البخاري ، كتاب أحاديث األنبياء ، باب ما ذكر عن ب١(

  )  ٦/٤٩٦) ، (٣٤٦١إسرائيل ، برقم (
  )٦/٤٩٨) فتح الباري ، البن حجر (٢(
) ، ٣٦٦٠) أخرجه أبو داود في كتاب العلم باب فضل نشر العلم برقم (٣(

) والترمذي في كتاب العلم باب ما جاء في الحث على تبليغ ٤/٦٨(
) وقال : حديث حسن صحيح، وقال المناوي في ٢٦٥٧السماع برقم (

 .  ) : إسناده صحيح٣٤٩/  ٦سير (التي
  )   ١/٧١) مفتاح دار السعادة ، البن القيم (٤(
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فالعلC IاألحJام ال+*ع�ة،  ) ال�عاة م� الفقهاء:٢(
والفقه في ال�ی�؛ ه�ا أساس ال�ع�ة ول5ّها، وه� 

≈›ö≅è% ⎯ÍνÉ(( ال5&�*ة ال,ي أم* هللا Cاألخ) بها : yδ 
þ’Í?ŠÎ6y™ (#þθãã÷Šr& ’n<Î) «!$# 4 4’n?tã >οu�	ÅÁ t/ (())ال و   ))٤٤

ه)ه ال5&�*ة ال�أم�ر بها ؛ إال CالعلI والفقه ت�&ل 
في ال�ی�، /ق�ل اإلمام اب� الق�I: ( و}ذا Pان| ال�ع�ة 
إلى هللا أش*ف مقامات الع5� وأجلها وأفvلها فهي ال 
ت�&ل إال CالعلI ال)' ی�ع� Cه و}ل�ه، والب� م� 
ك�ال ال�ع�ة م� ال5ل�غ في العلI إلى ح� /&ل إل�ه 

عاة م� الفقهاء؛ واجK ال�ع�ة وهmالء ال�))٥٥((ال
عي)
في حقهI، وم
mول�اتهI في ال,5ل�غ وال,�ج�ه أك5*؛ 
و}دراكهI ل�ا /
,ق5ل م� األم�ر أدعى، وق�رتهI على 
 اس,+*اف ال�
,ق5ل أوضح وأق�ر؛ لفقههC Iال+*iعة:

)) öθs9uρ çνρ–Šu‘ ’n<Î) ÉΑθß™§�9$# #†n<Î)uρ ’Í<'ρé& Ì�øΒF{$# öΝåκ÷]ÏΒ 

çμyϑÎ=yès9 t⎦⎪Ï%©!$# …çμtΡθäÜÎ7/ΖoKó¡o„ öΝåκ÷]ÏΒ  (())٦٦((.  
ول)ل? Pان ال�اع�ة الفق�ه ه� األق�ر على الق�ام 

ق�رات و}مJانات ل�ا /�,لDه م� ب�اجK ال�ع�ة ؛ 
وسعة أف` وUع� نe*؛ أساسه العلI وال,ق��؛ فV^اح 
ال�اع�ة في دع�ته م,�قف على دقة فه�ه وفقهه 

�ارها؛ وU&�*ته، ح,ى تmتي ال�ع�ة أكلها وتeه* ث
وخاصة ما سُ,ق�م عل�ه م� خ�3ات وما /
,ق5لها م� 
م,غ�*ات؛ ألّن مع*فة ال�
,ق5ل واس,+*افه؛ فقه دق�` 

 الفقهاء) . ال�عاةوم,�اخل ال /
,�3عه إّال خاصُة (
�5ة ال�الة على ذلCـما جاء  وم� ن7�ص ال)�ة ال�

لل��� في  �ل�ا أرسله  �في ح�ی� معاذ ب� ج5ل 
( إن? تق�م على ق�م تعالى وقال لـه : ال�ع�ة إلى هللا 

، فل��J أّول ما ت�ع�هI إلى أن م� أهل الD,اب
                                                 

 )١٠٨)  سورة يوسف اآلية (١(
  ) ١/١٥٤، البن القيم (  ) مفتاح دار السعادة٢(
  )٨٣) سورة النساء اآلية (٣(

 ��وا هللا تعالى ، فإذا ع*ف�ا ذل? فأخ5*هI أّن هللا ق ی�حِّ
، Iول�ل,ه Iصل�ات في ی�مه zخ� Iفإذا  ف*ض عل�ه

صل�ا فأخ5*هI أن هللا ق� اف,*ض عل�هI زPاًة في 
وا  أم�الهI تmخ) م� غ�VِّهI َفُ,َ*دُّ على فق�*هI ، فإذا أق*ُّ

 ))١١((ب)ل? ف\) مVهI ، وت�قَّ P*ائI أم�ال الVّاس )
�ی� أصل واضح لل�عاة إلى هللا ال)ی� /Jلف�ن �وال
Cالق�ام ب�اجK ال�ع�ة في تق�ی* ما س�ق5ل�ن عل�ه، 

اة األم* واالس,ع�اد له ق5ل م5اش*ته؛ وه� مليء وم*اع
CاألحJام وال,+*iعات والف�ائ� ال�,�Vعة ال�,علقة 

وال)' یه�Vا اإلشارة له  ))٢٢((Cال�ع�ة على ال\&�ص
�ی� جاء ن&ا�في ب�ان  في ه)ا ال
�اق ؛ �Pن ال

أه��ة إع�اد ال�عاة وتأه�لهO ل�ا T)&قل م� 
إع�اده ل�عاذ  � وق� أتIّ ال5Vي، ال�&غ�*ات واألح�اث

Cاس,+*افه لل�
,ق5ل وتأه�له ل�ا س�
,ق5له  �
و�iاجهه م� ال�,غ�*ات واألح�اث في تل? األرض 

أه��ة ت��ی� نق�ة ون5هه إلى ، ال,ي أرسله إل�ها 
ال�اTة وال%��ة األولى لل�اع�ة Xع� اس&�*اف 

ألن ال�اع�ة إلى هللا یلdمه ق5ل أن /\�ض ال�)&قل: 
 ل أن /ق,�I م��انها ؛ أن /علI ماغ�ار ال�ع�ة ، وق5

أّول ع�ل /ق�م Cه ، ف��ا /
,ق5ل م� أم*ه ، و�Pف 
�ما ی5�أ معهI ال�ع�ة ؛ Vع �iع��ت�Dن ب�ای,ه مع ال�

/ق�م Cه Cع� ذل? ، وه)ه  ألّن ذل? س�mث* على Pل ما
ال5�ا/ة ال��فقة هي ال�ف,اح ال�VاسK ال)' یه�ئ 

ل�| ال5�ا/ات الVف�س و�Bi*ها لق�5ل ال�ع�ة ؛ و}ذا ص
صل�| الVها/ات، وفي ه)ه ال�صّ�ة ل�عاذ ب� ج5ل 

                                                 

) أخرجه البخاري ، كتاب التوحيد ، باب ماجاء في دعاء النبي أمته إلى ١(
  )    ١٣/٣٥٩) ، (٧٣٧٢التوحيد برقم (

) وقد أفرد هذا الحديث بالدراسة الدعويّة ، الدكتور عبدالرحيم المغذوي ٢(
 �في دراسة بعنوان : ( منهج الدعوة إلى هللا على ضوء وصية النبي 

) من مطبوعات دار إشبيليا للنشر  �لمبعوثه إلى اليمن معاذ بن جبل 
 هـ ١٤٢٠،  ١والتوزيع ، ط
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�5rعة أهل ال��� ، وJi+ف ل�عاذ  �ی5ّ�� ال5Vي  �
ال)' س�لقاه أمامه ، وس�ق5ل عل�ه ، وما هI واقع �

 س�*اه م� ال��ع��i هVاك في مق,5ل األ/ام ، وما
یVاسK ال5�ا/ة Cه معهI وه� (ال+هادت��) ألّن ذل? 

ع�ه ؛ ألّن اإلن
ان إذا اس,+ع* C س�
هل Pّل ما
معVى الع�5د/ة وتع*ف على ع�eة ال\ال` جل 
 Kللع5ادة ، ناس `�,
وعال، وأّنه ال�اح� األح� ال�
Cع� ذل? أن ُ/Dّلف ش�tا ف+�tا Cالع5ادات واألحJام 
وال,+*iعات األخ*� ال,ي /ق�م عل�ها اإلسالم؛ 
كال&الة والPdاة، فال��ع� ال ی,ق5ل ال,Dال�ف وال 

�ي C+ه�اته/v ی,*سخ Iفي  اإل/�ان ومل)اته مال
: ( ووقع|  قل5ه، /ق�ل اإلمام اب� ح^* رح�ـه هللا

ی�  - أ' ال+هادت��- ال5�اءة به�ا  ِّ�ألنه�ا أصل ال
  . ))١١((ال)' ال /&ح شيء إال به�ا )

فاس,+*اف ال�
,ق5ل، ومع*فة ما س�3*أ م� أم�ر، 
�ی� نق3ة �� م� م,غ�*ات، مهI ج�ا في تّ^,
iو

، وال�ع�ة إلى هللا تعالى /^K أن ت*dP على ء5�ال
 وت�أ Xاألولى واألهO وه� اإل�Tان وال&�ح��الDل، 

وتق�ی* الe*ف واس,+*اف ال�
,ق5ل ال)' ی�فع 
ال�اع�ة لل5�ا/ة �Cا ه� أن
K وتق�/�ه على غ�*ه، 

إه�ال غ�*ه وع�م العVا/ة Cه، فل�z معVى ال/عVي 
ال Cق�ة أم�ر ال5�ا/ة به)ه األص�ل وال�ه�ات إه�

ال�ی� أو ال,قل�ل م� شأنها، أو دع�� أنها أم�ر 
شJل�ة وق+�ر، ف�ی� هللا عقائ�ه وأحJامه وت+*iعاته 
كٌل ال ی,^dء ، وPل ماجاء في P,اب هللا وسVة رس�له 

� Iمه: ))!$tΒuρ ãΝä39 s?#u™ ãΑθß™§�9$# çνρä‹ã‚ sù $tΒuρ öΝä39 pκtΞ 

çμ÷Ψtã (#θßγ tFΡ$$ sù (())١١((.  

                                                 

 ) .٤/١٢٧ي ، البن حجر () انظر فتح البار١(
 )٧) سورة الحشر اآلية (١(

�| فإذا اس,+* vق5ل دع�ته، وات,
ف ال�اع�ة م
ال*ؤiة ف��ا س��Jن، وتdاح�| عل�ه ال,Dال�ف 

ف)�ق�ر قل ال�*وع في الع�ل وال�ع�ة وال�ه�ات، 
؛ ألّن األع�ال �53Cع,ها ف�ها أّ\ األع�ال ی�أ Xه

 �Pل، ور�vتفاوت، وف�ها أعلى وأدنى، وفاضل ومف
Iق�ل اإلمام اب� الق�/ ، Iومه Iوأه ،K�,
 وواجK وم

: (واألفvل في وق| ح�vر تعالى ه هللاــــــــرح�
�قه واالش,غال Cه ع� ال�رد C ًال الق�امBف م�vال
�K، وP)ل? في أداء ح` الdوجة واألهل، ,
ال�
�*: االش,غال Cال&الة 
واألفvل في أوقات ال
والق*آن وال�عاء وال)P* واالس,غفار، واألفvل في 

واالش,غال  أوقات األذان: ت*ك ما ه� ف�ه م� ورده
CإجاCة ال�mذن ، واألفvل في أوقات ض*ورة ال��,اج 
إلى ال�
اع�ة Cال^اه ، أو ال5�ن أو ال�ال: االش,غال 

اع�ته، و}غاثة لهفه، و}یBار ذل? على أورادك �C

واألفvل في الع+* األخ�*ة م� ...  وخل�ت?
� ف�ه وال\ل�ة واالع,Dاف، دون ^
رمvان: لdوم ال�

Vل�\ال3ة ال '�اس واالش,غال بهI،ح,ى إنه ال,&
 Iو}ق*ائه Iل م� اإلق5ال على تعل��هvأف

فاألفvل في Pل وق| وحال: إیBار م*ضاة ...الق*آن
هللا في ذل? ال�ق| وال�ال ، واالش,غال ب�اجK ذل? 

   ))١١((ال�ق| وو��ف,ه ومق,vاه )
یmهل ال�عاة ل�ا /
,ق5ل م�  ل)ل? Pان م� أهI ما

اس,D+اف ب�tة ال�,غ�*ات، اس,+*اف ال�
,ق5ل و 
األولى معهI ؛  ال5�ءال�ع�ة وأف*ادها، وتق�ی* نق3ة 

                                                 

 ) بتصرف . ١/٨٨) انظر مدارج السالكين ، البن القيم  (١(



�� ع��هللا ال��ق��ي                                                            ١٠� علي ب  م

 

 ب�ا/ة الVف�ر م� ال�ع�ة ال5�ا/ة غ�* ال�Vاس5ةألّن 
ال�اع�ة ل واض3*اب غ�* م���د /^ع ،بهااالن�*اف و 

أوVi,هي م� ح��  ی5�أ م� ح�� ی5Vغي أن یV,هي،
، وi,ه�أ لل\�3ة ال,ي Cع�ها وما س�ق�م ال5�ءلdمه 

ال�هام وال�
mول�ات ال�ع�Vة على دع�تهI عل�ها م� 
.Iواس,^اب,ه  
اس,+*اف ال�
,ق5ل أه��ة : في ب�ان  نيال�3لK الBا

  وحاجة ال�ع�ة وال�اع�ة إل�ه:وال,\2�3 له 
العVا/ة Cاس,+*اف ال�
,ق5ل وااله,�ام Cه ال /��J أن 

�i*ن م� اه,�امات ال�عاص�J/،  اة��وول�� ال
�اتها �Pا ی,&� ^,
ر ال5عs؛ بل ه� الع&*iّة وم

 *Dة، فإّنها تفi*+5ف�س الVق5ل، ف3*ة في ال,
في ال�
ع�اقK األم�ر، و�rار� وت\23 له، وتق�ر 

، /ق�ل اإلمام اب� األح�اث، وم,غ�*ات الdمان وال�Jان
الق�I رح�ه هللا : ( الVفz لها ش*ف إلى ال,3لع على 

فال*غ5ة في اس,+*اف  ))٢٢((ال��ادث ق5ل وق�عها)
غ�K ال)' ت�لع Cه الVف�س ، وت�*ص ال�
,ق5ل م� ال

�ة عالI االج,�اع عل�ه وت,عل` Cه، وق� أّك� ه)ه ال�
لّ 
وال\C *�5أح�ال الVاس اب� خل�ون ح�� /ق�ل في 
مق�م,ه رح�ه هللا: (اعلI أن م� خ�اص الVف�س 
�ث �الi*+5ة ال,+�ف إلى ع�اقK أم�رهI و علI ما /
لهI م� ح�اة وم�ت، وخ�* وش*؛ س��ا ال��ادث 
العامة �Pع*فة ما Cقي م� ال�ن�ا ومع*فة م�د ال�ول 

م^�5ل�ن ؛ أو تفاوتها، فال,3لع إلى ه)ا �5rعة ال5+*
عل�ها ول)ل? ت^� ال�BD* م� الVاس ی,+�ف�ن إلى 

                                                 

 )  ٢/١٣٩) مفتاح دار السعادة ، البن القيم (٢(

ال�ق�ف على ذل? في ال�Vام واألخ5ار م� الDهان في 
ق&�هB�C Iل ذل? م� ال�ل�ك و ال
�قة مع*وفة، 

�ل�ن ال�عاش ولق� ن^� في ال��ن صVفا م� ,Vاس یVال
 I�5ن له&,Vاس عل�ه ف�Vص ال*�C Iم� ذل? لعل�ه
 ،في ال3*قات وال�Pاك�� ی,ع*ض�ن ل�� /
ألهI عVه

 ٌ*�BPة و ص�5انها وVی� ف,غ�و عل�هI وت*وح ن
�ان ال�
ضعفاء العق�ل /
,D+ف�ن ع�اقK أم*هI في  م�


K وال^اه و ال�عاش والع+*ة والع�اوة وأمBال Dال
ه,�ام Cال�
,ق5ل واس,+*افه وال,\2�3 له فاال ))١١((  ذل?)

ق�/I ق�م الi*+5ة، ولDّ� �ه�ره PعلI م
,قل له 
 Iـ (علP ا؛Bی�مmس
اته ورجاالته ودراساته �ه* ح

� الغ*ب،  ))٢٢((لل�
,ق5ل�ات)Vث العل�م ع�وه� م� أح
وأن+t| م� أجلها ال�*اكd ال5��Bة، واله�tات العل��ة؛ 


�5ن له  ل�ا /+Jله ال�
,ق5ل م� هاجz م\�ف�/
 Iته*eاب خاصة مع ن
وغ�اب  ال�اد/ةألف ح

.Iفي ح�اتهـ Kالغ�C اإل/�ان 
وت,أك� ال�اجة ال�اسة إلى اس,+*اف ال�
,ق5ل 
ومع*فة وسائل ذلDـ في ه)ه األزمان ال,ي أص5ح Pّل 
ما ف�ها یV5ى على ال�راسات ال�
,ق5ل�ة، وال*ؤiة 
ال�,�قعة، أما الdه� واالس,غVاء ع� اس,+*اف 


,ق5ل وال,\2�3 له ، و}ن Pان م� ال�
�Jت عVه ال�
في أزمان ساCقة ، فإنه وفي عال�Vا ال��م أص5ح ت\لفا 

                                                 

 ) ٢/٨٢١) مقدمة ابن خلدون ، لعبد الرحمن بن خلدون (١(
عام  ) حيث يؤرخ المعنيون لظهوره بأنّه في منتصف القرن العشرين٢(

م ، ولكنهم يشيرون إلى كتابات ودراسات قبل ذلك بقرون تعني ١٩٤٨
 ) الجمهورية ( بالدراسات المستقبلية كما فعل أفالطون في كتابه

( آراء أهل المدينة الفاضلة)وكالكتابات في قصص  والفارابي في كتابه
الخيال العلمي انظر للزيادة والتفصيل :نحن والمستقبل، قسطنطين 

، والدراسات المستقبلية وأهميتها للدعوة اإلسالمية  ٧٩زريق ص
 ٤٩عبدهللا المديفر  ص



  ١١                                 اس$�6اف ال�	$ق�ل وال$2��3 له وحاجة ال�ع�ة وال�اع�ة إل�ه دراسة تأص�ل�ة في ب�ان أه��$ه ...

  

 

�ا خارج ال
*ب، وه)ا االه,�ام i*غ�* مق�5ل، وتغ
ال�,أخ* Cه، ه� اه,�ام م,ق�م س5ق| إل�ه األمة 
�/ة، وأب*زته ن&�ص ال�حي في الD,اب ��ال�

اثقة إلى وال
Vة، ل,\�3 دع�ة اإلسالم C\�3ات و 
�ر Cال�,غ�*ات  D,له^ة صادقة ال تUاألمام دائ�ا؛ و
وال ت�*فها ع� س�*ها الع�اصف وال�فاجآت؛ ح,ى 

  .))١١((ی*ث هللا األرض وم� عل�ها 
ولل�اللة على أه��ة اس&�*اف ال�)&قل في ح�اة 

  ال�ع�ة وال�اع�ة نP[* ما یلـــي:

أوال: في اس,+*اف ال�
,ق5ل ته�tة الVف�س لق�5ل 
 `�  وس�اعه واالق,Vاع Cه:ال

ف,5ل�غ اإلسالم والق�ام ب�اجK ال�ع�ة وح&�لها 
والقVاعة بها؛ ال /��J أن /�Jن ب�� ل�لة وض�اها، 
بل /�,اج إلى وق| وم*احل م� ال,ه�tة ل�&�له، 

�/ة ثالث��وع+*�i سVة؛  اول)ل? اس,غ*ق| ال�ع�ة ال�
حق�ق,ها  وتD,�لل,قع م�قعها، وت
,قّ* في الVف�س، 

ا ؛ ول,&5ح Cع� ذل? دی� هللا ال)' ال /ق5ل وص�رته
 �Vع Iان م� ال�هP ?ي س�اه، ول)لvهللا غ�*ه وال ی*ت
الق�ام ب�اجK ال�ع�ة إلى هللا ؛ ته�tة الVف�س واألج�اء 
ل,�Dن مVاس5ة لع*ضها ، ح,ى ال ت�Dن أّول ردة فعل 
مVها هي ال*فs واإلع*اض ، ول)ل? Pان| ال��Jة 

Vول الق*آن مdة م� ن�^�ا ومف*قا ح
K واض
�ات ؛ Pل ف,*ة ت�ّه� لل,ي ^,
ال��ادث وال�قائع وال�

                                                 

) وهذا ممايؤكد مرة بعد مرة أّن الرسالة المحمدية الخاتمة صالحة لكل ١(
ماتمر به البشرية في مراحلها التاريخية الالحقة وستكون قادرة على حل 

ال يطالب فقط كل مايعتري اإلنسانية من مشاكل ؛ ألّن منهج اإلسالم 
بمواكبة العصر بل يدعو الستشراف المستقبل ومسابقة العصر، تحقيقا 

 لواجب لهذا ا

، وUه)ا ال,*ت�K ل,
,D+ف وت
,+*ف ما Cع�ها، Cع�ها
ف��Jن ال,Dل�ف ال�اض* األول، م�ه�ا لل)' Cع�ه 
وiه�ئ له ؛ ل,,ق5له الVف�س وتmم� Cه وتق,Vع ، وه)ا 
واضح �Pا أخ5*ت عائ+ة رضي هللا عVها: (إن�ا نdل 

نdل م� الق*آن س�ر م� ال�ف&ل ف�ها ذP*  أول ما
ال^Vة والVار ح,ى إذا ثاب الVاس إلى اإلسالم: نdل 
ال�الل وال�*ام، ول� نdل أول شيء :ال ت+*�Uا 
ال\�*، لقال�ا ال ن�ع ال\�* أب�ًا ،ول� نdل :ال تdن�ا، 

/ق�ل ال�اف� اب� ح^*  ))١١((لقال�ا: ال ن�ع الdنا أب�ًا )
�ا ا�rأن| الVف�س على ذل? رح�ه هللا تعل�قا: ( فل

أنـdل| األحJام، وله)ا قال|:[ ول� نdل أول شيء: ال 
ت+*�Uا ال\�* لقال�ا: ال ن�عها ] وذل? ل�ا 5rع| 

وه� ما  ))٢٢((عل�ه الVف�س م� الVف*ة ع� ت*ك ال�أل�ف)
فلق� Pان ی*اعي الع�امل الVف
�ة ل��   �فعله 

 Iله �
,+*ف م
,ق5ل أ/امهI ل��هi؛ و�iع��ال�
� في ل,هّ^,
iا س�3*أ عل�ها، و�C للق�5ل Iة نف�سهt�

، وه� ن�ع م� ال,�رج  ح�اتها م� تDل�فات وت+*iعات
ل,*س�خ ال�ی� وت�5B| اس,+*اف ال�
,ق5ل، و 

��Vمm١١((ال�(( .  
في اس,+*اف ال�
,ق5ل وم*اعاة ال�,غ�*ات وت�قع ف

القادم؛ ن�ع م� ته�tة الVف�س الi*+5ة وتغ��*ها  ل,ق5ل 
� في ح�اتها م�ا لI ت,ع�د ما س�3*أ عل�ه^,
ا، وما /

                                                 

) أخرجه البخاري ، كتاب فضائل القرآن ، باب تأليف القرآن برقم ١(
)٨/٦٥٥) ، (٤٩٩٣  ( 

 )  ١٠/٤٨) فتح الباري ، البن حجر (٢(
ع في سياسة الناس ) وهذه السنة اإللهية في رعاية التدرج ينبغي أن تتب١(

عندما يراد تطبيق نظام اإلسالم في حياتهم ، فال يمكن أن يتحقق ذلك 
بجرة قلم إنما يتحقق باإلعداد والتهيئة الفكرية والنفسية واألخالقية 
واالجتماعية وإيجاد البدائل الشرعية لألوضاع التي كانوا عليها ألزمنة 

 طويلة .
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�,اج ذل? م� ال�اع�ة إلى هللا تعالى إلى iعل�ه، و
جه� �5P* وم*dPّ ؛ لل,أث�* على الVف�س وتغ��*ها 
تغ��*ا م3Vق�ا ن�� األصلح ؛ ألنه ل�z م� ال
هل أن 
ت,\لى الVف�س ع� Pل ماورث,ه وألف,ه ب�� ع+�ة 

لل�
,ق5ل وض�اها، فDان م� ث�*ات ه)ا االس,+*اف 
ته�t,ها لق�5ل ال�`، وت*ك ماكان| تع�دت عل�ه، 
وه)ا /�,اج إلى ت�رج بها ح,ى ت,عا/. مع ال�
,ق5ل 

�اقع) /ق�ل ال(س�&�* في الق*Ki ه� القادم ال)' 
(هللا ت5ارك  العالمة األم�� ال+Vق�3ي رح�ه هللا:

وتعالى لعIe ح�J,ه في ال,+*iع إذا أراد أن /+*ع 
لVف�س Pان ت+*iعه له على س�5ل أمً*ا شاق�ا على ا

ال,�رج، ألن إلdامه Cغ,ة في وق| واح� م� غ�* ت�رج 
وUاس,+*اف  ))٢٢((ف�ه م+قة ع��eة على ال)ی� Pلف�ا Cه)

 `�ال�
,ق5ل وال,\2�3 له ت,ه�أ الVف�س لق�5ل ال
وس�اعه واالق,Vاع Cه، وال /�Jن عV&* ال�فاجأة 

  ال)' ق� یmد' لالس,غ*اب وع�م ال,ق5ل .
: في اس,+*اف ال�
,ق5ل ت�ق�` ال�Dال واإلحJام  ثان�ا

  وت*س�خ ال�5اد�: 
� ت+��� بVاء م,��، وص*ح شاه`، /�,اج i*ال)' ی
إلى خ�3ات م�روسة وم*احل م,أن�ة، وأساسات یV5ي 
عل�ها ب�Vانه، وفقه ال�اع�ة في اس,+*افه ال�
,ق5ل 
وال,\2�3 له /�VّJه م� غ*س ال�5اد� وت*س�\ها في 

ه ی�V5ها م*ت5ًة ب�ا/ة Cاألولى ال)' /�Jن الVف�س ألنّ 
مق�مة وته�tة للBاني ال)' /أتي Cع�ه، وUه)ا الفقه 
وال,
ل
ل خ�3ة خ�3ة ولV5ة لV5ة /+�� ال�اع�ة بVاء 

                                                 

 ) ٥/٧٠٠القرآن ، للشنقيطي () أضواء البيان في إيضاح القرآن ب٢(

 �i*ّل م� یPع�ة ال�,�� وص*حها ال�,�اس?، و�ال
اإلع�اد ال^�� واإلحJام ال,ام ل�ع�ته /�,اج أن 


,+*ف مiقة، و��ق، ی,ع*ف على واقعه ب&C ق5له,

لل�*ور ع5* ب�اCه ال,ارiخ C\�3ات وم*احل معل�مة 
وم�روسة؛ وعلى ذل? قام| ال�ع�ة اإلسالم�ة 
األولى؛ فDان| م
,�*ة وUاق�ة وث�*تها وآثارها 

أراد  �وأت5اعها م
,�*ون إلى ق�ام ال
اعة ؛ ول� أنه 
أن /ق�م ب�اجK ال�ع�ة و}ن+اء ال�ولة دون تق�ی* 

�ة الe*وف وال�,غ�*ات ��وال�3ار� ، ودون ق*اءة ص
ل�ا بلغ| دع�ته ما بلغ|، وال اس,3اع  ؛لل�
,ق5ل

ها ال�,*U&�ن بها إضعافها، أو مأع�اؤها وخ&� 
القvاء عل�ها في مه�ها، ق5ل أن ت5لغ مابلغ الل�ل 
، واس,+*اف ال�
,ق5ل لل,ع*ف  ّ̀ �والVهار، فق�5ل ال
على �Pف�ة ال5Bات على ال�` ه� ال5&�*ة ال,ي ت^عل 
ال�اع�ة واثقا م� i*rقه، وت^عل ال�ع�ة راس\ة 
وم,^ّ)رة في الVف�س فــ:(اإلن
ان /3لK أوال ت�&�ل 
ال\�* فإذا حّ&له /3لK أن /&�* ذل? ال�اصل 

    ))١١((ثابً,ا Cاقً�ا)
وه)ا ال,*�i لل�ص�ل لل�Dال، وت�ق�` اإلحJام، 
وت*س�خ ال�5اد� ؛ ه� ن,�^ة م3Vقّ�ة لق*اءة ال�
,ق5ل 

وه� م� الع�idة ال�أم�ر بها ش*عا؛ واس,+*افه، 
وال��V5ة على أص�ل م��Jة، أّما ال,
*ع والع^لة 
وال
*عة في ال\�3ات ن�� ال�
,ق5ل، وق3ع الل�الي 
واأل/ام، والف�افي والقفار، دون اس,+*اف ل�ا س��Jن 

ت3*أ؛ فه� ن�ع  تف�ها، وما ی,�قع م� أح�اث وم,غ�*ا

                                                 

 )١٠/١٦٨) التفسير الكبير ، للفخر الرازي (١(
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 د فـ:��روس وغ�* ال���� الم� االن�فاع غ�* 
   ))٢٢(((ال\3أ زاد الع^�ل )

وPّل م� ی,&�ر للVاس، وعلى رأس القائ�ة ال�عاة 
إلى هللا تعالى، ال ی5Vغي لهI ال
5احة مع ال,�ار وال 
اإلق�ام على الفعل، واق,�ام ال�
,ق5ل دون ال�ع*فة 
األك��ة؛ فه)ا ن�ٌع م� ال,
*ع ق� ی,*تK عل�ه الv*ر 

�ل ف�ها اإلمام اب� ال�5D* ألّن ذل? م� الع^لة ال,ي /ق
الق�I رح�ه هللا: (rلK أخ) ال+يء ق5ل وق,ه فه� 
ل+�ة ح*صه عل�ه dV�Cلة م� /أخ) ال�B*ة ق5ل أوان 

 ،فال�5ادرة وس2 ب�� خلق�� م)م�م��؛ إدراكها Pلها
االس,ع^ال ق5ل  :والBاني، ال,ف*2i واإلضاعة :أح�ه�ا
وله)ا Pان| الع^لة م� ال+�3ان فإنها خفة ، ال�ق|
.�r5| وال�قار  وB,عه م� الVت� �وح�ة في الع5

وال�لI وت�جK له وضع األش�اء في غ�* م�اضعها 
وت^لK عل�ه أن�اعا م� ال+*ور وت�Vعه أن�اعا م� 

�امة، ال\�* Vال �i*م  ، وهي ق�فقّل م� اس,ع^ل إال ن

ل ق*�i الف�ت واإلضاعة )D١١((ك�ا أّن ال((    

اإلق�ام على وال,�ث` وت�ام الفهI ووض�ح ال*ؤiة، ق5ل 
ال�
,ق5ل م� خالل اس,+*افه وال,\2�3 له وتق�ی* 
الe*وف وال�3ار� وال�,غ�*ات ه� ال�3ل�ب ال)' 
ی,�ق` Cه ال�Dال واإلحJام، وت,*سخ م� خالله 
، ال�5اد�، وiع�� على ال
المة وال,�ف�` لل&�اب

 �
/ق�ل اإلمام اب� الق�I رح�ه هللا: (ص�ة الفهI وح
 ال,ي أنعI بها على ع5�ه، الق&� م� أعIe نعI هللا

بل ما أُع3ي ع5� ع3اء Cع� اإلسالم أفvل وال أجّل 
مVه�ا،بل ه�ا ساقا اإلسالم، وق�امه عل�ه�ا، وUه�ا 

                                                 

 ) ١/٤٣١) انظر مجمع األمثال للميداني (٢(
 ) ٢٥٨) الروح ، البن القيم ص (١(

 �
/أم� الع5� i*r` ال�غ�vب عل�هI ال)ی� ف
 ،Iت ُفه�مه�
ق&�هI، وi*r` الvال�� ال)ی� ف
 Iأفهامه |V
وi&�* م� ال�VعI عل�هI ال)ی� ح

الفهI ن�ر /ق)فه هللا في قلK الع5�،  وُق&�دهI وص�ة
 ��/��C dه ب�� ال&��ح والفاس�، وال�` واله

ولق� وّضح ع5�  ))٢٢((وال5اrل والvالل، والغّي وال*شاد)
خ�3رة ال�
ارعة واالن�فاع غ�*  �هللا ب� ع5اس 

�روس ح,ى ل� Pان في ال\�*، ح�� /ق�ل: ( ق�م ال�
رجل، ف^عل /
أله ع�  �على ع�* ب� ال\3اب 

لVاس ، فقال : /ا أم�* ال�mم��V ، ق� ق*أ الق*آن مVهI ا
ك)ا وP)ا، فقال اب� ع5اس: �هللا ما أحK أن /
ارع�ا 
ی�مهI ه)ا فى الق*آن ه)ه ال�
ارعة، قال : فdج*نى 
ع�*، وقال: مه، فان3لق| إلى مdVلى 5�tPًا حVidًا، 
فV�5ا أنا P)ل?، إذ أتانى رجل فقال: أجK أم�* 

فإذا ه� Cال5اب یe,V*نى، فأخ) ال�mم��V، ف\*ج| 
ب��� ف\ال بى، وقال: ما ال)� P*ه| م�ا قال ال*جل 
آنفًا ؟ فقل|: /ا أم�* ال�mم��V : م,ى ما /
ارع�ا ه)ه 
ال�
ارعة /\,&��ا وم,ى ما /\,&��ا /\,لف�ا، 

إن VP| وم,ى ما /\,لف�ا /ق,,ل�ا ، قال � أب�ك، �هللا 
ه)ه ال�ادثة  ففي ))١١((ح,ى جt| بها) ألك,�ها الVاس

�روسة الی,��5 و�Uض�ح �Pف أّن ال�
ارعة غ�* �
�ون ق*اءة لل�
,ق5ل واس,+*افUان| في  هوP ؛ ح,ى ل�

ق*اءة الق*آن ودراس,ه مع أه��,ه ومJان,ه ق� ُت�قع في 
   .ل\الف ال)' ق� یmد' للق,ال

ثالBا : ح�ا/ة ال�ع�ة وال�اع�ة ووقای,هI م� العB*ات 
  والdالت: 

                                                 

 )١/٨٧) إعالم الموقعين ، البن القيم (٢(
 )  ٢٠٣٦٨) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ( ١(
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�ما للعB*ات والdالتال�ع�ة مع*ضة Vوذل? ع ،
، ولDّ� هللا /���ه م� ذل? وم� ی,ع*ض ال�اع�ة لها

غ�*ه Cفقه دع�ته واس,+*اف م
,ق5لها، وال*ؤiة 
� ال�عاة idiة في خ�3اتها وما س,ق5ل عل�ه، و�ال�اض
إلى هللا حفeا وح�ا/ة لهI ول�ع�تهI م� العB*ات 

2�3 هI ما في اس,+*اف ال�
,ق5ل وال,\والdالت إدراكُ 
 Kاآلثار والع�اق I5هV^ال,ي ت KاسJله م� ال�
ال�خ��ة، وال\�3ات االرت^ال�ة ؛ ال5ع��ة ع� ال��Jة 
� عق5اه م� ��وال5&�*ة، م�ا ق� ی�قعهI ف��ا ال ت

 ن ف+ل ون�م على ما فات لهI ول�ع�تهI، وiقف� 
وأق�م� عل�ه ف��Jن ق�لهـــــــــــــــI: م,أسف�� على ما فعل�ا 

، � أم*نا ما اس&�ب*نا ل�ا فعل�ا [Pال� اس&قل�ا م
     .ول&ه�أنا P_Xا ، ول)أل�ا ع� [Pا ولقّ�رنا فعل [Pا

iهI ال�ع�ة و  وم� أب*ز ما /�&ل ف�ه ال\3أ وال\لل،
�,اجو i عاة ال�ع� هI ت+,�| جه�د؛ الن,5اه لهل

لله�ف ت�صلهI القvا/ا ال�ه�ة واألص�لة ال,ي 
ع�  Iهإلى بVّ�ات الi*3` ال,ي ت�*ف، وال�ق&�د

اس,+*اف ف ))١١((إلى هللاع� ال
�*  Iالi*3` وت+غله
ال�
,ق5ل ومع*ف,ه /
هل على ال�اع�ة ح
� ال,ق�ی* 

 واألكB* أج*ا ونفعا ل�ا، لع5اداته وأع�اله ال,ي /ق�مها

,ق5ل م� األ/ام، و�Jiن أق�ر م� غ�*ه وأفقه في /
م�اجهة ال+�3ان ومJای�ه ح,ى الی�id له أم*ا أدرك 

و /+V�ّه وق� أدرك أه��ة فعله ، ألّن ع�م أه��,ه، أ
ال+�3ان /+غله (Cال�ف�vل ع� الفاضل، وUال�*ج�ح 

                                                 

بين خطأ من يصرفون همهم إلى أمٍر قد ) يقول محمد المبارك : ( يت١(
ً ، ولكن في مقابلة أمٍر أخطر منه  ً أو ممنوعا يكون في ذاته مطلوبا
بكثير، فالبالد اإلسالمية مبتالة في هذا العصر بخطرين عظيمين هما: 
االستعمار واإللحاد؛ فهل يجوز في مثل هذه الحالة تقسيم المسلمين إلى 

... أنا ال أقول  ومن يقولون بأنها عشرونمن يقول بأن التراويح ثمانية 
ً علمياً، بل أقول: إنه يجب التنبيه حينما  أن ال تبحث هذه األمور بحثا
ً بالعقيدة ... أما غير ذلك مما يحدث فتنة أو خصومةً  يكون األمر ماسا

انظر كتابه  ) بين المسلمين فيجب تركه لما يترتب عليه من منكٍر أعظم
 ) .٦٥يث ص (الفكر اإلسالمي الحد

 K�5ب � ع� األح�ع� ال*اجح، وUال�
إل�ه،وUال�*ضي ع� األرضى له، فإن ن^ا مVها Cفقه 
� هللا،ومVازلها في الفvل، Vفي األع�ال وم*ات5ها ع
ومع*فة مقادی*ها، وال,���d ب�� عال�ها، وسافلها، 

     ))٢٢((ومف�vلها وفاضلها )
الف&ل الBاني: r*ق ووسائل اس,+*اف ال�
,ق5ل 

  وال,\2�3 له وحاجة ال�ع�ة وال�اع�ة إل�ها :
ال�سائل لل�ص�ل للغا/ات �BP*ة وم,�Vعة، وه)ه 
ال�سائل ال�,�Vعة لها خ&ائn وم�dات �BP*ة م� 
ال�هI ال,ع*ض لها و}ب*ازها، وذل? لل,ف*i` ب�� وسائل 

وم� أب*ز ه)ه ، غ�* م+*وعةو +*وعة ال�اع�ة ال�

� ال,�ه�� بها ق5ل ال,ف&�ل في �ال\&ائn ال,ي /

(ش*عّ�ة هPه وسائل اس,+*اف ال�
,ق5ل وr*قه: 
ان5vاrها وال,dامها CاألحJام اإلسالمّ�ة، و  )ال�سائل

وع�م خ*وجها ع� ال+*iعة، وأن ت�Dن ناCعة م� 

K م&�اق�,ها  �ه ك,اب هللا وسVة رس�لDل? ت(Uو

تeه* أه��,ها، وت�B* وت^�' في ت�ق�` ال�*اد، و 
ال+*ع وق�اع�ه  فإن Pان| ال�س�لة م\الفة لV&�ص

العامة فال /+*ع ال,�سل بها إلى ال�قاص� والغا/ات، 
اإلسالم اب� ت���ة  ول� ت�ق` ال�ق&�د /ق�ل ش�خ

رح�ه هللا: ( ل�P zّل سK5 نال Cه اإلن
ان حاج,ه 
 �J/ ن م+*وعًا إذا  م+*وعًا وال م5احًا، و}ن�ان�J/

�ته، م�ا أذن ف�ه
  ))١١((ال+*ع) غل5| م&ل�,ه على مف
ووسائلها ی5Vغي أن ت�Dن على  وال�ع�ة هي إلى هللا

وفي  م*اد هللا، والغا/ة في اإلسالم الت5*ر ال�س�لة
 ٌ�لل�سائل وال3*ق ال�+*وعة  ذP* ه)ا ت�ه�

                                                 

 )  . ١/٢٢١) انظر مدارج السالكين ، البن القيم (٢(
 .٢٧/١٧٧) مجموع الفتاوى" ١(
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لDل أولt? ال�ع,�ون  ت�5Vهٌ و  ))٢٢((س,+*اف ال�
,ق5لال
,t,ق5لوال�ف,
وP+ف  �ن ال)ی� /�اول�ن اس,+*اف ال�

، ف,*اهI لس,اره ب�سائل /�e*ها ال+*ع و�i^ها العق
���، وآخ*ون /ع,ق�ون في  ِّ̂ Vهان وال�Dن وراء ال�Bیله
األب*اج ال
�اوiّة، وi,العK بهI ال35ال�ن Cال\2 
وال*مل وق*اءة الDف ون�� ذل? م�ا ه� م�*م 

احة أو وم��eر، مع أّن ال+*iعة P+ف| لهI ص* 
 *�BP اVاض� Iق5ل أ/امه,
 ،م�ا /�,اج�نه في م

وأرش�تهI إلى وسائل م+*وعة الس,+*اف ال�
,ق5ل، 
 بل ه�أ هللا لهI في /قe,هI ومVامهI ما /
اع�هI في

  .ذل?
واس,+*اف ال�
,ق5ل وح
� ال,\2�3 له ال /�ّ&له 
إال م� أك*مه هللا Cال5&�*ة في ال�ی�، والفقه في 

، وف,ح هللا عل�ه ، فل�C zاألم* أحJام رّب العال���
ول)ل? ی5Vغي لل�اع�ة إلى هللا أن /
�* وف` ؛ اله��

r*ق ش*ع�ة، ومVهج رUانّي، وفقه دع�ّ' ، Cع��ا ع� 
�قة Uو �J�,اخالت ل��اله�� وال*غ5ات، وال�3ار� وال�
�ی� خ�3اته ، ووضع خ33ه وت*ت�5اته؛ وiأتي �م� ت

ل3*ق ال�قّ*رة ه)ا  الف&ل الBاني ل��ّضح  ال�سائل وا
، وهي لل�ص�ل ل�ع*فة ال�
,ق5ل وق*اءته واس,+*افه

فق$ م�ها ك�d*ة ول�Cي أك&في في هPه العbالة X)&ة 
  :هــي

ال��لK األول : ال&�e�7 عل�ها Xال�حي ب�رودها 
  في الق*آن وال)�ة :

                                                 

) ونحن في هذا السياق سنعرض ألبرز الوسائل والطرق في استشراف ٢(
المستقبل ومعرفته التي يبني عليها الداعية معالم دعوته وخطواتها، مع 

لمستقبل ظنيّة ال قطعيّة ، مالحظة أّن هذه الوسائل واألسباب معرفتها ل
وال يجزم بما كشفته من المستقبل ، بل يستأنس بها ؛ لجواز تخلُّف 
األسباب أو الخطأ في استشراف المستقبل؛ وذلكـ ألّن ( لبعض الغيوب 
أسبابًا قد يُستَدلُّ بها عليها، لكن ليس ذلك حقيقي�ا ) فتح الباري البن حجر 

)١٣/٣٦٥   . ( 

�&ل في  على رأس وسائل وr*ق مع*فة ما/ �ق
ال�5اش*ة؛ وهي الi*3قة األولى و ؛ ال�
,ق5ل واس,+*افه 

أن یnّV ال�حي عل�ها، ح�� جاءت �BP*ا م� 
، ومV�5ة ب�ض�ح  الV&�ص ال+*عّ�ة Pاشفة لل�
,ق5ل

ل�ا س��&ل ف�ه م� أح�اث وم,غ�*ات، فالnV على 
في الق*آن أو ال
Vة i*r` أص�ل وم5اش* في ذل? 

 �i*ل�� ی Iان م� ال�هP ?اللة عل�ه، ول)ل�مع*ف,ه وال
الع�. مع ن&�ص الق*آن مع*فة ال�
,ق5ل واس,+*افه 

وال
Vة واس,\الص ما أشارت إل�ه في ه)ا ال�عVى 
ص*احة أو ض�Vا، وال�اجK على ال�عاة إلى هللا أن 
 I�3ا ت\3�3هU*3لق�ا م� ن&�ص ال�حي وأن یVی
لل�
,ق5ل Cه، وأن یVهل�ا م� دالالته ؛ ألّن ال�حي؛ 

ال,ي ی�ث`  ة�ح��ال�س�لة الو  ه� م&�ر ال�ع�ة األول
وما  ما س��Jن وت�قع ق*اءة ال�
,ق5ل ، في بها 

 �س��اجهه ال�اع�ة وi,ع*ض له في مق,5ل ع�*ه، وق
نّ&| ال
Vة الiّ�5Vة على �BP* م� األح�اث 
ال�
,ق5ل�ة ال,ي س,قع، وP+ف| �BP*ا م� ال�,غ�*ات 
القادمة، وحّ)رت بVاء على ذل? م� فعل أم�ر، أو 

وس�*ته مل�tة  �رّغ5| في فعل أم�ر، وسV,ه 
شارة لل�
,ق5ل و�Uانه وال�اللة عل�ه ص*احة أو Cاإل

ال�س�لة األولى والi*3` الق*آن وال
Vة ه�ا فض�Vا، 
  األق&* واألوث` الس,+*اف ال�
,ق5ل.

أخ5* ع� أم�ر �BP* أّنها س,قع، وه)ه  �وال5Vي 
األخ5ار ال,ي تD+ف ال�
,ق5ل، وت��5 ش�tا م� 

` ال�قائع واألح�اث ال,ي س,قع ق5ل وق�عها، و3iل
أعالم ال�5Vة،  أو ، ))١١((عل�ها ال�,\&&�ن دالئل ال�5Vة

                                                 

ئل النبوة للبيهقي رحمه هللا ، وغيره من كتب السير ) وفي كتاب دال١(
كثير من هذه النبوءات ، وقد تتبع الباحث محمد ولي هللا عبد الرحمن 

) نبوءة لم  ٢٨) نبوءة ، منها (  ١٨٨الندوي هذه النبوءات فجمع منها ( 
ما تحقق منها وما  �تتحقق بعد ، انظر كتابه : ( نبوءات الرسول 

 هـ ١٤٢٤دار السالم ، القاهرة ،   ٦يتحقق ) ، ط
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فإذا وقع| Pان| عالمة وداللة على ن�5ته، وهي م� 
، وأذن له في  �الغ�K ال)' P+فه هللا تعالى ل*س�له 


,*ش� ون
,ه�' �Cا س��Jن ق5ل أن Vا، لVك+فه ل
، /قع، ون
,عّ� له ق5ل وق�عه، ع�نا لVا وت\ف�فا عل�Vا

ال�ی� ع,*: ( وال5+* مه�ا بلغ�ا /ق�ل ح
� ض�اء 
م� العلI ، ومه�ا أوت�ا م� الفV3ة وال)Pاء، /eل�ن 
قاص*�i ع� إدراك ال�
,ق5ل ، واس,D+اف م^اه�له ، 

/^*ؤ عاقل على اس,&�ار حIJ ق3عي C+أن  وال
 �ال�
,ق5ل، إال على س�5ل ال�Veن واالح,�االت ، وق
تD+ف األ/ام في زم� وج�d ع� خ3أ ه)ه ال�Veن 

هللا تعالى أو  أّما إخ5ار ))١١((االح,�االت أو أكB*ها )و 
Cال�
,ق5ل واس,+*افه له وP+فه عVه  �إخ5ار رس�له 

  .هللا عل�ه Vا فه� وحي اrلع
ول)ل? Pان ال,n�&V على ال�
,ق5ل Cال�حي  ب�روده 
 `i*3ة ال�س�لة األولى ال��ث�قة ، والV
في الق*آن وال

مع*ف,ه، /ق�ل األسلI واألحIJ الس,+*اف ال�
,ق5ل و 
ع�  �ش�خ اإلسالم اب� ت���ة رح�ه هللا: ( فإخ5اره 

األم�ر ال�
,ق5ل�ة ه� م� Cاب العلI ال\ارق، Pإخ5اره 
ع� م�لDة م� أم,ه ، وزوال م�لDة فارس وال*وم، 
وق,ال ال,*ك، وأل�ف مmلفة م� األخ5ار ال,ي أخ5* 
بها م)�Pرة Cعvها في K,P دالئل ال�5Vة، وس�*ة 

�ی�  �vائله وف �ال*س�ل �وK,P ال,ف
�* وال
ولق� جاءت  ))٢٢((وال�غاز'، في م&Vفات �BP*ة ج�ا )

�ة ن&�ص i*ق5ل وم5اش*ة ص,
في P+ف س,ار ال�
، م� أح�اث وم,غ�*اتف�ه س�قع  واس,+*افه وذP* ما

  :في ذلDـ  �ك�B*ة وم,�Vعة، وم� أق�اله 

                                                 

 ) ٦٧) المعجزة الخالدة ، حسن ضياء الدين عتر ص ( ١(
 ١١/٣١٥) انظر مجموع الفتاوى ٢(

(( قام  : ما جاء ع� ح)/فة رضي هللا عVه قال - 
مقاما ما ت*ك ش�tا /�Jن في مقامه  � ف�Vا رس�ل هللا

حفeه م� حفeه ، ذل? إلى ق�ام ال
اعة إال ح�ث Cه 
و}نه  ، ق� عل�ه أص�ابي هmالء ، ون
�ه م� ن
�ه

ك�ا ی)P*  ل��Jن مVه ال+يء ق� ن
�,ه فأراه فأذP*ه
  ))١١((ال*جل وجه ال*جل إذا غاب عVه ثI إذا رآه ع*فه )

 عVه وم� ذل? ما جاء ع� أبى ه*i*ة رضي هللا - 
ون&*ت ، CعC |B^�امع الDلI( قال: �أن رس�ل هللا 

 نائI أوت�| �Cفات�ح خdائ� األرض أناCال*عK، ف�V�5ا 
: قال أب� ه*i*ة رضي هللا عVه  )  ی�' ف�ضع| في

قال ،  ))٢٢((وأن,I تB,Vل�نها  �وق� ذهK رس�ل هللا 
� ه)Vو' رح�ه هللا ع�Vی� : ( وه)ا  ااإلمام ال��ال

5Vف,ح ه)ه ال5الد ألم,ه، م� أعالم الC ة ، فإّنه إخ5ار�
  . ))٣٣(() �ووقع �Pا أخ5* 

وم� ذل? ما جاء ع� أبى ه*i*ة رضي هللا عVه  - 
قال : ((ال تق�م ال
اعة ح,ى   �أن رس�ل هللا 

تقاتل�ا ال�ه�د، ح,ى /ق�ل ال�^* وراءه ال�ه�د': /ا 
  ))٤٤((  یه�د' ورائي فاق,له )) م
لI ه)ا

 Kه)ا ال�3ل I,وأخ*i*أّن ال�حي واضح ، وه�  ب,ق
م� هللا تعالى ( في الق*آن الIi*D) ال�V&�ص عل�ه 

(ال
Vة الi�5Vة) ه�ا  �وال�حي الBاب| ع� رس�ل هللا 
 ال�س�لة ال���vنة وال�5اش*ة في اس,+*اف ال�
,ق5ل

وال��ث�ق ال�اضح وال�5اش* واألهI الi*3`  �ابل ه ،
ر العقل (و}نDا/��J إنDاره أو االس,غVاء عVه ل)' ال ا

                                                 

) أخرجه البخاري ، كتاب القدر ، باب : (( وكان أمر هللا قدرا مقدورا ١(
 ٧/٢٦٩)  ٦٦٠٤)) برقم ( 

: ((  �) أخرجه البخاري ، كتاب الجهاد والسير ، باب قول النبي ٢(
  ٤/١٥)  ٢٩٧٧نصرت بالرعب )) برقم ( 

: (( وأنتم تنتثلونها )) يعني: �) يقول اإلمام النووي رحمه هللا: وقوله ٣(
   ٤٩٨تستخرجون ما فيها . انظر كتابه المنهاج ص 

) أخرجه البخاري ، كتاب الجهاد والسير ، باب قتال اليهود ، برقم ( ٤(
٣/٣٠٥)  ٢٩٢٦ 
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� له في ، ع�� ال^هل  �ل�ا /\C *5ه ال5Vي V,
وال م
إنDاره إال أّنه لI ی5لغه، ولI /&ل إل�ه ف�eّ� أّنه غ�* 

  .))١١((ثاب| في نف
ه ) 
ال��لK الdاني: االج&هاد م� أهل العلO والCفاءة 

  وال&أه�ل:
االج,هاد ض*ورة ش*عّ�ة، وه� م� ل�ازم ال,+*iع ال,ي 

\ل� زمان م� األئ�ة ال /
,غVي عVها، وال /
و�iجه�نها ، و�Vِّ�5iن  ال�^,ه�ی� ال)ی� یه�ون األمة

� م� ال�Vازل ، ^,
لها حIَJ هللا تعالى في Pل ما /
و5i)ل�ن الُ�سع والeV* ل��اك�5ا ج��ع األح�اث 

وخاصة في اس,+*اف  ،ال3ارئة في ال�ع�ة إلى هللا 
� إال وله^,
ا م
,ق5لها ؛ ألّنه ما م� م
ألٍة ت3*أ وت

أصل ُتV5ى  �في P,اب هللا تعالى أو في سVَّة رس�له 
عل�ه ق� /�Jن واض�ا وق� ال /�Jن واض�ا  

�هي ب)ل ال�سع لل�ص�ل لل*ا2C  وم
mول�ة ال�^,ه
�ث وما ه� مV&�ص عل�ه�وما ی,�قع ،  ب�� ما /

: ( ل�
|  /ق�ل اإلمام ال+افعي رح�ه هللاح�وثه ؛ 
Vت dم� أهل دی� هللا نازلةٌ ـ �إالَّ وفي P,اب هللا  ل Cأحٍ

ل�ل على س�5ل اله�� ف�ها ) َّ�فDّل ما َیِ*ُد  ))٢٢((ال
� م� أح�ال ال�ع�ة ون�ازلها ی5Vغي للعل�اء ^,
iو
وال�عاة االج,هاد ف�ه لل�ص�ل لل�IJ ال+*عي 
ال�VاسK، ول)ل? Pان م� فvل هللا تعالى على ه)ه 
األمة أن ی5ع� ف�ها ب�� الف�Vة واألخ*� م� /^�د لها 

: (( إن هللا ی5ع� �ق�له دیVها ، �Pا جاء في أم* 
له)ه األمة على رأس Pل مtة سVة َمْ� /^�د لها 

�ی�  ))١١((دیVها ))�وال�ق&�د Cاألئ�ة ال�^�دی� في ال

                                                 

 )٣/٩٥٩البن القيم ( ) الصواعق المرسلة١(
 )  ٢٠) الرسالة ، لإلمام للشافعي ص (٢(
) ١١/٢٣١) أخرجه أبو داود ، كتاب المالحم ، انظر عون المعبود (١(

 )٢/١٥٠) (٥٩٩وصححه األلباني برقم (

تعالى أولt? ال)ی� /ق�م�ن ب�اجK ال�ع�ة إلى هللا 
وتأص�ل قvا/اها وخ�3اتها تأص�ًال ، وت^�ی�ها

َ̀ P,اب هللا وسVِة رس�ل رغ5ة مVهI   �هللا  ش*ع�ًا وف
: ( إح�اء ما ان�رس م� الع�ل CالD,اب وال
Vة فــي

�&ل على ح��  ))٢٢((واألم* �Cق,vاه�ا )/ �وال,^�ی
ف,*ة وضعف في األمة، ف�
ّ\* هللا لها م� /^�ع 

�ف� Pل�,ها ، وiعلي العلI والع�ل iل? ؛ أم*ها ، و(Uو
�ها ع� ال�حي، وهmالء هI ورثة Vق3ع سVال ی

  . ))٣٣((ال�5Vة
� ، وم� /
�* یوB�Uل هmالء األئ�ة والعل�اء ال�^�د

 Iه*eعاة ال��ث�ق�� ؛ ون�على درUهI م� الفقهاء وال
و�Pال فقههI وسعة  �في P,اب هللا وسVة رس�له 

Iل االج,هاد في   ))٤٤((ثقاف,ه&�iق5ل، و,

,+*ف ال�/ُ
ما س�3*أ وما س�قع م� أح�اث، ح�� وج� م� ت+�د 

لل�^,ه� ش*وrا  في م
ألة االج,هاد؛ ووضع�ا
تع^�idة ح,ى أغلق�ه م3لقا، ومVهI م� ت�سع ف�ه 
 ،�وجعله CاCا مف,�حا على م&*اع�ه ی�خله Pّل أح
�قه ل�� C اب مف,�حUوال\الصة أنَّه أم* ض*ورّ' ، و
 zأهال ل)ل? (فاالج,هاد ل� Iهللا وجعله Iاخ,اره
مف,�حا لDّل أح� ، ول�z مغلقا إلى األب�؛ وه� ماٍض 

هللا األرض وم� عل�ها ل�D ل�z ألّ'  إلى أن ی*ث
أح� ، ول�D ل�� Pان مmهال، وت�ف*ت ف�ه ال+*و{ 

                                                 

 )١١/٢٣١) انظر عون المعبود (٢(
(( العلماء  �عند حديث النبي رحمه هللا تعالى ) قال اإلمام ابن حجر ٣(

األنبياء )) [ هم أهل العلم ، ووجود هؤالء العلماء في عصور عدم ورثة 
االضطرار إليهم منّة من هللا تعالى على األمة لتحسين حالها ، ووجودهم 
في حالة اضطرار األمة عصمة من هللا ، ولطف بها ، إلنقاذها من 
التهلكة ، ومساعدةً لها على حمل الرسالة الخاتمة ] انظر فتح الباري 

)١٣/٢٦٠ ( 
) الثقافة الواسعة والمتنوعة في مختلف المجاالت العلمية والعملية ٤(

الدينية منها والدنيوية، وتنويع مصادر الداعية ومعارفه ؛ باب واسع 
يعّزز قدرته واجتهاده في استشراف المستقبل بدقة ، وهو من الوسائل 

قرآن والطرق التي يطول الحديث عنها ، وأصل العلوم كلها الوحي ( ال
 والسنة ) .
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ا ب��ع�ه الف*دّ\ وال�bاعي �وه� ه ))١١((الالزمة)
  .وس�لة الس&�*اف ال�)&قل

�خل في ذل? االج,هاد م� أهل العلI ال,+اور iو
�وات وال�mت�*اتVاللقاءات وال �وت�*i*  وال,5اح� وعق

�اثCق5لفي  مقاالت واأل,
وت�قع ما ) ) ٢٢((اس,+*اف ال�
س��Jن م� أح�اث وم,غ�*ات ، ت�,اج ال�ع�ة وال�عاة 
إلى مع*ف,ها واالس,ع�اد لها، وال,ه�m، بل وال,�رب 
على ال,عامل معها؛  أما االج,هادات الف*د/ة في 
قvا/ا ال�ع�ة ال�&�*iة وال�Vازل ال�عق�ة فv*رها 

في أخ)  �أكB* م� نفعها ، وهي خالف ه�' ال5Vي 
 Iرة؛ وم� ذل? ج�عه*D,ال� Iه واس,+ارتهCا�آراء أص

/ق�ل اإلمام ال5\ار' ،  ))٣٣((على ما/فعُله في أس*� ب�ر
 �: ( وPان| األئ�َُّة Cع� ال5Vي  تعالى رح�ه هللا


,+�*ون األمVاَء في األم�ر ال�5احة ل�أخ)وا /
  . ))٤٤((Cأسهلها )

افه وعل�ه ف�� ال3*ق ال�ه�ة ل�ع*فة ال�
,ق5ل واس,+* 
 �J/ Iأو ف��ا ل ،nان ف�ه نP االج,هاد س�اء ف��ا

  ))٥٥(((االج&هاد ال�bاعي)وه)ا  ف�ه نn أصال،
لل�ص�ل إلى مع*فة Cعs ال��ادث وال�,غ�*ات 
ال�
,ق5لّ�ة؛ ه� ال)' ی5Vغي ال
عي إل�ه وت�V5ه فه� 

إلى  أدق وأص�ب، وق� أشار م^�ع الفقه اإلسالمي

                                                 

 ) . ٢/٥٣٠) إعالم الموقعين عن رب العالمين ، البن القيم (١(
الدراسة تصب بإذن هللا في هذا السياق أسأل هللا التوفيق ) وهذه ٢(

 والتسديد وأن تكون فيها إضافة وإن قلت . 
 )٣/٣٤٥) انظر تفسير القرآن العظيم ، البن كثير (٣(
صام بالكتاب والسنة ، باب  قول هللا ) أخرجه البخاري ، كتاب االعت٤(

 ) ١٣/٣٥١) (٢٨تعالـى: (( وشاَِوْرهم فِي األَْمر )) معلقا في باب (
) فاالجتهاد الجماعي ؛ أنفع من االجتهاد الفردي ، ونتيجته أضمن ، ٥(

والثقة به أوسع ونتائجه أضمن ، ألّن الثقة بالمجموع وقدرتهم للوصول 
ن هو األولى في استشراف المستقبل ، ولذلك كا إلى الصواب أولى

؛ خاصة في عصر العولمة واالنفتاح ؛ الذي ه والتعرف عليه واستكشاف
كثرت فيه المتغيرات وتنوعت الثقافات ، أما االجتهاد الفردي فيغلب 
على صاحبه التسرع في الغالب ؛ والنزعة الفرديّة ، مع تشويش الهوى 

 . فيه وحظوظ النفس 

*اراتـه مانّ&ـه: ض*ورته وأّنه األصل، ح�� جاء في ق
�وره ع� م^�ع فقهيٍّ &C ن االج,هاُد ج�اع��ا�J/ أن)
/�Bَّل ف�ه عل�اُء العالI اإلسالمي، وأنَّ االج,هاد 
ال^�اعي ه� ماكان عل�ه األم* في ع&�ر ال\لفاء 
ال*َّاش�ی�، فق� Pان| ت*ُد عل�هI ال�
ائُل وهI خ�* ق*ن 

�ا Cة ، فDان�ا /^�ع�ن أهل ال�لِّ والعق� م� ال&َّ
  . ))١١((وi,5اح�Bن ثIَّ /ف,�ن )

�ن�ة واع&ارها:Cم*اعاة س�� هللا ال : gالdال Kال��ل  
 Kام وت*ت�eأم* هللا تعالى وف` نC Iّله قائP ن�Dال

فDل  دق�`؛ ل��&ل ال5Bات واالس,�*ار في ه)ه ال��اة
“ ß§ôϑ¤±9$#uρ(( : تعالى شيء Cق�ر،ك�ا قال هللا Ì�øgrB 
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وال
�V ال,ي ت�IJ ال�Dن وال�\ل�قات واح�ة وثاب,ة 
ومقّ�رة، وف` نeام دق�` وم25vV، ومVهج رUاني 

م�ر م*س�م، و}ذا انف*{ ه)ا االن5vا{ واخ,ل3| األ
� ال�Dن،   ؛وت+اJC| ال�
ائل
اخ,ل| ال��از�i وف

ول�J/ I لل�ج�د معVى، وال�ع�ة اإلسالم�ة وال,ي هي 
دی� هللا للVاس أج�ع��، تق�م على ه)ا الeVام وعلى 
ه)ا ال,*ت�K وال,Vاس`، ول)ل? فالب� أن ت�Dن خ�3ات 
ال�اع�ة م�روسة وم��Jة، وأن /vع Pل شيء في 

يء ق5ل أوانه (فق� /�Jن م�ضعه ، وال /
,ع^ل ال+
 sعC ام�ال�اع�ة قادرا على ال+*وع في ال�ع�ة واق,
صعابها، ول�D ال�ع�ة ت�,اج إلى اس,�*ارiة وث5ات 
ل,mث* في األمة، فقل�ل دائI خ�* م� �BP* مVق3ع 

فال�3ل�ب م� ال�اع�ة الVاجح  ))١١((الس��ا في ال�ع�ة)
                                                 

لمجمع الفقهي التَّابع لرابطة العالم اإلسالمي في ) انظر مقررات ا١(
هـ من ١٤٠٥جلسته المنعقدة في مكة المكرمة ، في ربيع اآلخر سنة 

 دورته األولى  
 )    ٣٨،٣٩) سورة يس اآليتان : (٢(
 )١٦٧) العالقة بين الفقه والدعوة ، مفيد خالد عيد ص (١(



  ١٩                                 اس$�6اف ال�	$ق�ل وال$2��3 له وحاجة ال�ع�ة وال�اع�ة إل�ه دراسة تأص�ل�ة في ب�ان أه��$ه ...

  

 

؟ وال�3ان ال�VاسK ل)ل? أی� /vع ق�مه أن /ع*ف 
هي خ�3اته القادمة ال,ي تع�Vه على الق�ام  وما

  ؟.ب�اجK ال�ع�ة وت�VJه م� ع�ارة األرض 
 ))٢٢((وه)ه ال
�V ال�Dن�ة على ض*��U، ماد' واج,�اعي

 Kا في ه)ا ال��ض�ع ه� ال^انVوال)' یه�
االج,�اعي في س�V هللا وق�ان�Vه ال�Dن�ة وال,ي ال 

ِفي الPَِّیَ�  (( ُس�ََّة jَِّ ت,غ�* وال ت,5�ل قال تعالى : 
ِ َتِْ�Tًال )) َّj ِلُ)�َِّة �َbُِل َوَلْ� َتو}ذا تقّ*ر  َخَلْ�ا ِمْ� َقْ

ع�م ت5�لها، جاءت إمJان�ة االس,فادة مVها في 
اس,+*اف ال�
,ق5ل وماذا س��Jن بVاء على سVة هللا 
ال�Dن�ة االج,�اع�ة ال,ي ال ت,غ�* وال ت,5�ل، وم� 

وق�ره؛ أخ) ال�)ر ع*ف أس*ار س�V هللا تعالى 
واتع�، وأدرك ما وراء ال�اقع ال,ارi\ي م� ع�امل 
 �J�/ ة وأس5اب �اه*ة ؛ م� خالله ه)ه ال�ع*فةVكام
أن ن,�قع ما س��Jن اس,Vادا إلى سVة هللا ال,ي ال 
 �V
ت,5�ل، وال�ق&�د هVا اإلشارة إال أّن ه)ه ال
ومع*ف,ها وس�لة مه�ة وم5اش*ة في اس,D+اف 

*افه، ألّن �BP*ا م�ا س�ق�ره هللا ه� ال�
,ق5ل واس,+
م� سVVه ال,ي P+ف عVها م� خالل ن&�ص 

                                                 

سنن اإللهية في األمم ) يقول الدكتور عبد الكريم زيدان في كتابه ال٢(
  ( بتصرف ) : ٧والجماعات واألفراد في الشريعة اإلسالمية ص

األول الجانب المادي : وتخضع له كل الكائنات في وجودها المادي  -
وجميع الحوادث المادية، ويخضع له كيان اإلنسان المادي وما يطرأ 

نحو عليه مثل نموه وحركة أعضائه ومرضه وهرمه ولوازم بقائه حيا و
ذلك. وهذا الوجه ال يختلف في وجوده أهل العلم بهذه األمور المادية وال 
يختلفون في خضوع الكون له. وقد دل عليه القرآن وأكد عليه ولفت 
األنظار إليه ليدل على ربوبية هللا تعالى وتنمية اإليمان با� واليوم 

  اآلخر . 
بشر له باعتبارهم الثاني الجانب االجتماعي : الذي يتعلق بخضوع ال -

أفرادا وأمما وجماعات، تخضع لهذا القانون تصرفات البشر وسلوكهم 
في الحياة وما يكونون عليه من أحوال وما يترتب على ذلك من نتائج 
كالرفاهية أو ضيق العيش، والسعادة والشقاء، والعز والذل، والرقي 

في الدنيا والتأخر، والقوة والضعف، ونحو ذلك من األمور االجتماعية 
وهذا هو الذي يعنينا في ، [ وما يصيبهم في اآلخرة من عذاب أو نعيم 

  بحثنا اآلن ] .

ال�حي، وUعs ال
�V أخnّ م� Cعs في ال�اللة 
  على ال�
,ق5ل واس,+*افه.

وق� أودع هللا س5�انه في ه)ا ال�Dن سVVًا ثاب,ة ال 
 ت,غ�* وال ت,5�ل، ف�5Vغي لل�اع�ة إلى هللا أن ال

�ها وi ی,^اهلهاVب*ها، بل /قف ع� وB,iقف في دراسة ,
ل,,��5 له ال�قائ` وال�عالI ال,ي ؛  ه)ه ال
�V ال�Dن�ة

تD+ف الi*3` وُتع�� على ال&�اب في دع�ته ومع 
 IاألمC ن�ة ال�,علقة�Dال �V
م�ع�iه؛ وخاصة ال

(لI م�� /ق&�هI ال�اع�ة ب�ع�ته، فــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  واألف*اد
* الُ�& Vف�ن م� ال�,ق�م�� وال�,أخ*�i في شيء ُ/َق&ِّ

 ��م� علI الD,اب وال
Vة �Pا ق&*وا في ب�ان ما ه
 ، Iهللا تعالى في األم �Vی� م� س��إل�ه الق*آن وال
 ��وال^�ع ب�� الV&�ص ال,ي وردت في ذل?، وال
 Iای,هVع sعC ?ا ب)ل�Vُعلى االع,5ار بها، ول� ُع

األمة �Cا  Cف*وع األحJام، وق�اع� الDالم، ألفادوا
�ف� دیVها ودن�اها ، وه� ما ال /غVي ف�ه ال,�سع /
لI واإلجارة،  َّ
في دقائ` م
ائل الV^اسة ، وال3هارة وال
 Iهللا تعالى في ع5اده ال /عل�ه إّال العل �V
C Iفإن العل
Cا� تعالى وصفاته وأفعاله ، بل ه� مVه ، أو م� 

  . ))١١((rُ*قه ووسائله )
Cال,ع*iج على سV,��  وسDV,في في ه)ه الع^الة

ك�ن�,�� تD+ف لVا ال�
,ق5ل ، وتع*فVا �Cا ق� س�قع 
 ف�ه وهـي :

: فاالب,الء ه� مق&� م� مقاص� س�ة االب&الءأوال :
=Ï%©!$# t,n“ ((ال��اة وال,Dل�ف،قال تعالى: y{ |Nöθyϑø9$# 

nο 4θu‹ ptø:$#uρ öΝä.uθè=ö7 u‹Ï9 ö/ä3•ƒr& ß⎯|¡ôm r& WξuΚtã 4 uθèδuρ â“ƒÍ•yèø9$# 

                                                 

) من أقوال الشيخ محمد رشيد رضا، نقال عن (سر تأخر العرب ١(
 ) .١٠والمسلمين) للشيخ محمد الغزالي ص (
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â‘θà�tóø9$# (())٢٢((  d��,ان س�,ع*ض لل5الء ح,ى ی
فDل إن

الVاس وتeه* معادنه�P ،Iا تق*ر ذل? في األحادی� 
(( أشّ� ال�اس Xالًء األن�اء،ثO األمdل الi�5Vة: 

ًا ألم* ال�pم� إن أم*ه  �وق�له  ))٣٣(()) فاألمdلbع))
كله له خ�* ول�r ذلq ألح� إال لل�pم� إن أصاب&ه 

خ�*ًا له،وtن أصاب&ه ض*اء  س*اء ش_* فCان
وت��رج ت�� س�ة االب&الء  ))٤٤((ص*فCان خ�* له))

  ا :م�هو Xعv ال)�� ال�&ف*عة 

 : وال&�افع ب�� ال�x والاwلس�ة ال&�اول  أوال :
/عVي أن هللا ت5ارك وتعالى ی�اول أح�ال الVاس م� 
ش�ة إلى رخاء ، أو م� رخاء إلى ش�ة، وم� ن&* 

Jوه zJة أو الع�idه* م�اقف ؛  )اإلى هe/ ح,ى
الVاس وJi+ف ب�ا�r ما في ص�ورهI، و}ن Pان| 

هللا أراد له)ه وق� أراد ، ـ العاق5ة لل�,ق�� وUال ش?
ال��اة ال�ن�ا أن ت�Dن م
*حا لل&*اع وال,�افع ب�� 
أهل ال�` وال5اrل ، ألن ت�53` أح�ه�ا /
,لdم 
مdاح�ة اآلخ* وr*ده ودفعه و}زال,ه ، فل� /ع�. 

�م  ال&*اعاrل في سلI ، بل ال�` وال5,�ب�Vه�ا م
، �Pا  وم
,�* والغل5ة في نها/ة ال�3اف لل�` وأهله

 ,هأّن ه)ا ال,�افع عاق5,ه لل�mم��V ح���ة ، وعاق5
للeال��� ولل5اrل وأهله وخ��ة وهي الس,�راج 

  .  ))١١((والهالك

                                                 

 )٢) سورة الملك اآلية (٢(
باب : أشد الناس بالء األنبياء ثم ) أخرجه البخاري ، كتاب المرضى ، ٣(

 ) ٨٤٤٠رقم ( ، حديث األمثل فاألمثل 
) أخرجه مسلم ، كتاب الزهد والرقائق ، باب : المؤمن أمره كله خير ، ٤(

 )  ٢٩٩٩حديث برقم ( 
ذهم بغتة مدة من الزمن ثم يأخويمهلهم لظالمين ألّن هللا يستدرج ا) ١(

وفجأة دون سابق إنذار ، فعن أبي موسى األشعري رضي هللا عنه قال: 

فلق� خل` هللا س5�انه وتعالى  س�ة ال&�رج : ثان�ا : 
س,ة أ/ام ، مع أّن أم*ه جّل  ال
�اوات واألرض في

 وعال ب�� الDاف وال�Vن، وجعل خل` اإلن
ان
إلى ال�Dال وال���ان م,�رجا، ع5* م*احل ت&ل Cه 
ی5Vغي  ، فال وال,�ام ، و}لى األجل ال�
�ى ال)' قّ�ره

لل�اع�ة أن /
,ع^ل خ�3ة ق5ل أن /��� وق,ها و5iلغ 
,ع^ل إذا ُح&� ق5ل أوانه ، واس فالJرع مdال:أجلها ؛ 

� ولI ُیV,فع Cه ، و}ذا Pان �اه*ه 
ال�dارع عل�ه ف
�
,� على  الv*رفإّن في CاVrه  اصال/ I؛ ألّنه ل

ل
Vة ال,�رج وتVاغ�ه س�قه، ف5اس,�vار ال�اع�ة 

�* ع5* م*احل وخ�3ات معها، iع^ل، و,
فال /

م�روسة ی*اعي في Pّل م*حلة مVها أن ال ی,^اوز 
�رها ح,ى /&ل ال,ي ق5لها، وiق�ر لDل خ�3ة ق

لل\�3ة ال,ي Cع�ها، وU)ل? یVال م5,غاه وi&ل إلى 
نها/ة الi*3`، وPل�ا Pان الع�ل ع��eًا Pان| ث�*ته 
t�3Cة وخ�3اته وم*احله شاقة ، ولVّDه س�ق�م ب�Vانه 
صل5ا وم��Jا، وت5ل�غ دی� هللا وال�ع�ة إل�ه وخاصة 
في ه)ا الع&* /�,اج ال�اع�ة ف�ه إلى وق| i�rل 

Cفقهه ه ومعه ل,�ق�` اله�ف وق3ع الi*3`، ی,�رج ف�
 �
  .  اس,+*افه لل�
,ق5لوح

� على Pmها تVعائ+ة رضي هللا ع ��Vمmوه)ه أم ال�
V�Pهج عام قام عل�ه  ال,�رج وأه��,همJانة سVة ا

                                                                             

: (( إن هللا ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. قال: ثم  �قال رسول هللا 
 قرأ (َوَكذَِلَك أَْخذُ َربَِّك إِذَا أََخذَ اْلقَُرى َوِهَي َظاِلَمةٌ إِنَّ أَْخذَهُ أَِليٌم َشِديدٌ ))

ستدراج يكون وجها آخر البتالء الكفار والظالمين؛ إْذ إّن من وهذا اال
بالبأساء والضراء رجاء أن يتوبوا إلى هللا ويتضرعوا يبتليهم سنة هللا أن 

له ، فلما لم تجد هذه االبتالءات نفعا لزجرهم وتنبيههم استدرجهم هللا 
بالنعماء حتى يظنوا أنهم على خير ، وأن المستقبل مضمون لهم ، 

 والهالك.  زدادوا إثما وطغيانا، ثم يفاجأهم العذاب في
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ال,+*iع ف,ق�ل : (( إن�ا نdل أول ما نdل م� الق*آن 
س�ر م� ال�ف&ل ف�ها ذP* ال^Vة والVار ح,ى إذا 

Vام ثاب ال*�ول� ، اس إلى اإلسالم نdل ال�الل وال
نdل أول شيء ال ت+*�Uا ال\�* قال�ا : ال ن�ع ال\�* 

ألّن  ))١١((ول� نdل التdن�ا لقال�ا ال ن�ع الdنا أب�ا ))، أب�ا
كل م*حلة تD+ف ال,ي Cع�ها، وت�ه� لها ، ل�
,+*ف 

وفي ال
Vة ، ال�اع�ة ال\�3ة الالحقة ال,ي /ق�م عل�ها 
� اس,\�ام جi*5ل  اال,�رج واض� الi�5Vة؛ جاءVا ع�ج

� سmاالته ال�+ه�رة في أرPان Vالم له ع
عل�ه ال
اإل/�ان واإلسالم واإلح
ان وغ�*ها م� مه�ات ال�ی� 

�ی� ال�+ه�ر�ح�� تeه* تل?  ))٢٢((وأص�له في ال
ال�قة ال�,Vاه�ة في ت*ت�K األسtلة م� ال
ائل إلى 

I ال�هI ت*ت�5ا وال5�ا/ة CاألهI ثل,�رج ف�ها، ال�
mول وا
  .عل��ا م3Vق�ا

  : ال&I*bة وال%*ة ال�ع�5ة ال��5لة :  ل*اXعال��لK ا

ال,^*Uة هي: اخ,�ار ع�ل ل�ع*فة ن,ائ^ه و}دراك 
ه� ال)' /ع*ف األم�ر  ث�*اته،وال*جل ال�^*ب

وصاحK ال\5*ة ی�رك األم�ر،  ))١١((ون,ائ^ها Cاالخ,5ار
�ث ، وماذا /��J أن /��Jن ، وiعلC I\5*ته ما ذا س�

وما ه� األم* ال)' س�,*تK على ه)ا ال�اقع في 
وم�ا ی�ل على مJانة ال,^*Uة  )٢(م
,ق5ل األ/ام

                                                 

أخرجه مسلم ، كتاب فضائل القرآن ، باب تأليف القرآن برقم ( ) ١(
٦/١٢٢) (  ٤٩٩٦ ( . 

) أخرجه مسلم في أول كتاب اإليمان في باب : بيان اإليمان واإلسالم ٢(
 واإلحسان ووجوب اإليمان بإثبات قدر هللا سبحانه وتعالى ، وبيان

) ١/٣٦) (٨التبري ممن ال يؤمن بالقدر وإغالظ القول في حقه ، برقم (
  . 

 )٣٧) ، والمصباح المنير ص (١/١١٤) انظر المعجم الوسيط (١(
) وهذا واضح في أمور الدنيا وهو في أمور الدعوة من باب أولى ، ٢(

فالطبيب المتمرس صاحب الخبرة الطويلة والتجربة هو طبيب مؤهل 
الج مرضاه ؛ ألّن يستشرف مستقبل حالتهم ، يعلم بالخبرة وقادر على ع

جاء في ال
Vة  وق��,ها ل�ع*فة ال�
,ق5ل واس,+*افه ما
ل�لة  �م� ح�ار م�سى عل�ه ال
الم مع نV�5ا 

اإلس*اء وال�ع*اج في شأن ال&الة أنه جّ*ب ق�مه 
وا ف�ها فDان| ن&��ة فلI /ق�روا عل�ها وقّ&* ها ف�

أّن ه)ا الع�د م� ال&ل�ات  �ال\�5* ال�^*ب لV�5Vا 
في ال��م ل� /ق�روا عل�ه، وأن /
أل رUه ال,\ف�ف: 
((إّن أم,? ال ت
,�3ع خ�
�� صالة Pل ی�م ، و}ني 
�هللا ق� جّ*U| الVاس ق5ل? ، وعال^| بVي إس*ائ�ل 
أشّ� ال�عال^ة ، فارجع إلى رU? فأسأله ال,\ف�ف 

فالعاقل ی*ّد األم* إلى أهل ال\5*ة  ))٣٣((,?... ))ألم
 sŒÎ)uρ# ((ی�ده قال تعالى: وال����ة، وغ��ه ی�
ع األم� وال

öΝèδu™!%y` Ö�øΒr& z⎯ÏiΒ Ç⎯øΒF{ $# Íρr& Å∃öθy‚ø9$# (#θãã#sŒr& ⎯ÏμÎ/ ( öθs9uρ 
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t⎦⎪Ï%©!$# …çμtΡθäÜÎ7/ΖoKó¡o„ öΝ åκ÷]ÏΒ 3 (())اع�ة أن  ))١١�فعلى ال

 &ّ�Xال&�اصل مع العل�اء وال�عاة  ل ه)ه ال\5*ة/
وال�*ص على االس,فادة مVهI  وأهل ال)اXقة وال%*ة،

بVف
ه وخ5*ته وم� جه�دهI ؛ ل�Vال ثق,هI، ألن ثق,ه 
 Iم� ت�ث�` غ�*ه له م� أهل العل �التDفي بل البّ


المة ال�Vهج ، ول)ل? Pان وال�ع�ة ال�ع*و C ف��
 �ال
لف ال&الح ال ی,&�ر ال�اح� مVهI إال Cع
ال+هادة واإلذن له؛ /ق�ل اإلمام مال? رح�ه هللا: ( ما 

ك�ا   ))٢٢((أف,�| ح,ى شه� لي س5ع�ن أني أهل ل)ل? )
                                                                             

 مفي مقتبل األيام ، وكيف تتطور حالته يطرأماسيحصل لهم ، وما قد 
 المرضيّة .  

) أخرجه البخاري ، كتاب الصالة ، باب كيف فرضت الصلوات في ٣(
 )٣/١٤١٠) ، (٣٦٧٤اإلسراء ، برقم (

 )٨٣) سورة النساء اآلية (١(
    )٢/٣٢٥والمتفقه ، للخطيب البغدادي ( ) الفقيه٢(
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أّنه T)&��ع ت��7ل هPه ال%*ة ال�ع�5ّة Xال��ارسة 
الح,Dاك مع وال,�اصل ال�
,�* وا ال�ع�5ة ال���ان�ة،

ال��ع��i وتل�z اح,�اجاتهI ومع*فة �5rعة 
معاناتهI، فال�اع�ة الفق�ه ال)' ی*غK ال,5ّ&* في 
اس,+*اف م
,ق5ل دع�ته وم�ع�iه ی5Vغي أن ال 
 Iاك بهD,في االح �یVف&ل ع� م��3هI، وأال یdه
لل�ق�ف على حق�قة حالهI؛ وذل? م� خالل الdVول 

Cال�ق�ف على أب*اج  وع�م اك,فائه، إلى م�ادی� ال�ع�ة
ال�ع� وال,�ج�ه، وت�*i* ال�
ائل؛ بل الب� م� 

IهVالع�. ب�.  
  : ال*ؤ5ا ال7ادقة ال7ال�ة : ل%امrال��لK ا

وال*ؤiا ج�ع مف*ده رؤiة ، وهي Pل مای*� في ال�Vام 
وتأوiل ال*ؤiا علI م� عل�م األن�5اء وأهل اإل/�ان  ))١١((

عل�ه  - ( وح
�C ?5ا أخ5* هللا م� ذل? ع� ی�سف
�اح ع� ال5Vي  - ال
الم    �وما جاء في اآلثار ال&ِّ

وأج�ع أئ�َّة الُه�� م� ال&�اCة وال,اCع�� وَم� 
Cع�هI ِم� عل�اء ال�
ل���؛ أهل ال
Vة وال^�اعة 
على اإل/�ان بها وعلى أنَّها ِح�Jة Cالغة ، ونع�ة 

*ات ال5اق�ة  /��ُّ هللا بها على َم� /+اء ، وهي ال�5+ِّ
  .  ))٢٢(() �Cع� ال5Vي 

وم� دالالت أه��ة ال*ؤiا ال&ال�ة ومJان,ها أنَّها أول 
ی� وآخ*ه ِّ� /ق�ل اإلمام اب� الق�I رح�ـه هللا،  ))٣٣((ه)ا ال

                                                 

مادة ( رأى  ٣٧٥) انظر مفردات ألفاظ القرآن للراغب األصفهاني ص ١(
 مادة ( رأى ) ١٦٥٨) والقاموس المحيط للفيروزآبادي ص 

  )٢٤/٢٩) التمهيد البن عبد البر (٢(
ن ) فإّن أول ما بُِدئ به كما جاء في الحديث المتفق عليه عن أّم المؤمني٣(

عائشة رضي هللا عنها : (( الرؤيا الصادقة )) كما أنّها آِخر الدين ، كما 
جاء في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي هللا عنه : (( إذا 

تكْد تكذب رؤيا المؤمن، ورؤيا المؤِمن جزٌء من ستَّة  اقترب الزمان لم

فإنَّ الع5� إذا نف)  : (مV�5ا مJانة ال*ؤiا وأه��,ها 
 ��ف�ها،و�Pل اrالعه جاء Cالع^ائK ، وق� شاهْ�نا ن

ال�ع5ِّ* وغ�*نا م� ذل? أم�ًرا ع^�5ة، /�IJ ف�ها 
�ة إلى  ... CأحJام م,الزمة صادقةV,
ألنَّ ال*ؤiا م

، وله)ا  وهي جdء م� أجdاء ال�5Vة ،ال�Vامي  ال�حي
 ، كل�ا Pان ال*ائي أص�َق وأب*َّ وأعلP Iان تع�5*ه أصحَّ
I وأض*ابه�ا م�� هI م�د م�  ِّ̂ Vاه� وال�Dالف ال\C
إخ�انهI ال+�ا��r،فإنَّ صVاع,هI ال ت&حُّ م� صادق 

   ))٤٤(( Cار،وال م,ع5ِّ� Cال+*iعة)وال
 *�BDافع الVا ف�ها م� ال�iس�لة م5اش*ة في فهي و فال*ؤ
وهي  وال,ع*ف عل�ه، هاس,+*اف ال�
,ق5ل واس,D+اف

لع�5�ه؛ ألّنها (ق� ت�Dن مV)رة م� ق5ل  هللا م� إك*ام
هللا تعالى الت
ّ* رائ�ها، و}ن�ا ی*iها هللا تعالى لل�mم� 

 ))١١((dVول ال5الء ق5ل وق�عه)ل ع�ّ ,ل�
 رفقا Cه ورح�ة
� العل�م:( ومVفعُ,ه ال�C �*+5ا یِ*ُد على^Cق�ل في أ/ 

اإلن
ان م� خ�*، واإلن)ار �Cا ی,�قَّعه م� ش*، 
   ))٢٢((  واالrالع على ال��ادث في العاَلI ق5ل وق�عها)

رغI عالق,ه ال�5اش*ة Cال
�اء، ونdول  �فال5Vي 
م5اش*ة ال�حي عل�ه ص5اح م
اء، وهي r*ق ووسائل 

 �وم�ث�قة في اس,+*اف ال�
,ق5ل؛ إال أّنه Pان Cع
 IDVم� م :Iأله
صالة الف^* یل,ف| إلى ال&�اCة ف�

؟ وPان في أوقات ال�*ج /
ألهI:  رأ� رؤiا ال5ارحة
هل رأ� أح� مIDV رؤiا؟ ألّن ال*ؤiا ال&ال�ة هي 

                                                                             

ة فإنَّه ال ي وأربعين جزًءا من النبوة، وما كذب ) انظر كان من النبوَّ
 ) . ٤/١٤١٥) (٢٢٦٣صحيح مسلم ، كتاب الرؤيا ، حديث رقم (

 ) .٥/٧٨٩) انظر زاد المعاد في َهْدي خير العباد ، البن القيم (٤(
 ) ٩/٨٥) الجامع ألحكام القرآن ، للقرطبي (١(
 )١/١٤١) أبجد العلوم ، لصديق بن حسن القنوجي (٢(



  ٢٣                                 اس$�6اف ال�	$ق�ل وال$2��3 له وحاجة ال�ع�ة وال�اع�ة إل�ه دراسة تأص�ل�ة في ب�ان أه��$ه ...

  

 

أح� ال�سائل وال�Vاف) إلى ق*اءة ال�
,ق5ل، وهي وس�لة 
ا في ذلDـ وال /ع,�� عل�ها، وق� مه�ة /
,أنz به

جاءت الV&�ص Cأن ال*ؤiا جdء م� ال�5Vة وأنها ما 
بها أن /ع*ف ت5قى م� م5+*ات ال�5Vة ال,ى أراد هللا 

: (ال*ؤiا  �ال�
,ق5ل قال  ع5اده بها ما /قع لهI في

Vة م� ال*جل ال&الح جdء م� س,ة وأرUع�� �ال

ه��,ها وJiفي لل,�5Vه على أ  ))٣٣((ال�5Vة ) جdءا م�
وتأك�� صل,ها Cال�حي  و�Pنها ما ت5قى م� م5+*ات 

P+ف ال
,ارة ورأسه مع&�ب في  �ال�5Vة أّن ال5Vي 
Cأبي ه� - م*ضه ال)' ان,قل Cع�ه إلى ال*ف�` األعلى

والVاس صف�ف خلف أبي JC* رضي هللا عVه  -وأمي
فقال: (( أیها الVاس إنه لI ی5` م� م5+*ات ال�5Vة إال 

  . ))١١((ی*اها ال�
لI أو ت*� له ))ال*ؤiا ال&ال�ة 

وال*ؤiا ال&ادقة هي إrالع اإلن
ان على القvاء 
رؤiا ن5ي هللا ق5ل أن ی,�ّق` ف�&5ح ق�رًا ، وجاءت 

�^��عة م� عل�ه ال
الم في ص5اه Pاشفة لی�سف 
 ، أّد� إلى ماع� غ�K م
,ق5ليال,ي P+ف|  � ال*ؤ 

�ث�في ال�
,ق5ل، م�ا أّث* على أب�ه في  له س�
أّد� إلى تآم*  اومة تعامله معه وال+فقة عل�ه، i*rق


ل
لة م� لإخ�ته عل�ه، فDان ذل? Pله مقّ�مة 
ان,ه| إلى ت�ق` ال*ؤiا وح&�ل ماكان ؛ األح�اث

��J�,ف ،ی,�قع م� ال�ل? وال+Pالم  و
عل�ه ال
س�ق�م�ن عل�ه  ما رؤاهIع�5* ل&اح5ي ال
^� في ت

                                                 

القيد في المنام ، برقم  ) أخرجه البخارى ، كتاب النعبير ، باب٣(
)٨/٩٨) (٧٠١٧. ( 

) أخرجه مسلم وغيره من طريق إبراهيم بن عبد هللا بن معبد عن أبيه ١(
عن ابن عباس رضي هللا عنه ، قال اإلمام ابن حجر رحمه هللا في شرح  

 : ( أّن الوحي ينقطع بموتي وال يبقى ما �الحديث أّن معناه أنه يقول 
 ) . ١٤/٤٠٣الرؤيا ) انظر فتح الباري ( يعلم منه ما سيكون إال

*ؤiا في ال�
,ق5ل Cع� خ*وجهI، وجاء في تع�5*ه ل
ال�ل? ال�,D*رة عل�ه وضع ت&�ر ل\3ة م
,ق5ل�ة 

  وت\2�3 م�IJ لل,عامل مع ال�
,ق5ل.ناض^ة، 
م� ه)ه ال�س�لة في آخ* الdمان؛  ))٢٢((وت,أك� االس,فادة

: (إذا اق,*ب الdمان �أ' في ع&�رنا ال��م �Pا قال 
� رؤiا ال�mم� تD)ب وأص�قهI رؤiاDت Iل  Iقه�أص

ع*فة األحJام ال+*عّ�ة وi,أك� مع ذل? م ))٣٣((ح�یBا )
ال�,علقة Cال*ؤiا، وض�ا2C تع�5*ها ، وال�mهل لل,&�ر 

ف5ع� انق3اع ال�حي؛ ال)' ه� ال�&�ر  ))١١((لها
لI ی5` لVا  ؛واإلخ5ار Cه  ال��ث�ق لD+ف ال�
,ق5ل

 �م� ال�5+*ات وال�5Vة إال ال*ؤiا ال&ال�ة، /
,*ش

,+*ف بها ال�
,ق5ل، �Pا iیها، و�
,ه�' بهiبها، و

: ((لI ی5` م� ال�5Vة إال ال�5+*ات قال�ا وما �ل قا
   ))٢٢((ال�5+*ات؟ قال ال*ؤiا ال&ال�ة)

فعلى ال�اع�ة أن ی,�*� في ال*ؤ� وفي  ))٣٣((وUال^�لة
تع�5*ها، وiق&� ال\�5* ال&ادق في ذل?، ح,ى 

                                                 

) والناس في موضوع الرؤيا واالستفادة منها بين طرفين وواسطة : ٢(
ال يؤمن بالرؤى وال يعترف بها أصال ، وهذا مردود  فمنهم من :

يستغرق في االنشغال بالرؤيا ويعتمد  ومنهم من :بالمنقول والمعقول ، 
يها وهي في أحسن أحوالها تسّر وال عليها ويبالغ في االهتمام بها وتبن

المعتدل وخير األمور الوسط الذي يتعامل معها ويعتبرها  ومنهـم :تغر  
 ، لكنه اليعتمد عليها واليعتقد فيها ، فهو غير منكر لها ، وال مبالغ فيها .

) أخرجه البخاري ، في كتاب التعبير ، باب القيد في المنام برقم ٣(
)٤/٣٠٣) (٧٠١٧ ( 

قول اإلمام ابن القيم رحمه هللا عن قلم التعبير : ( وهو قلم شريف ) ي١(
جليل، مترِجم للوحي المنامي، كاِشف له وهو من األقالم التي تصلح 

يه  للدنيا والدين ، وهو يعتمد على طهارة صاحبه ونزاهته، وأمانته وتحّرِ
راسخ، وصفاء  للصدق والطرائق الحميدة، والمناهج السديدة، مع علم

فًا،  ...طن با ها جوالنًا، وأوسعها تصرُّ وهو من أْلطف األقالم، وأعّمِ
) انظر كتابه : التبيان في أقسام القرآن  بسائر الموجودات وأشدها تشبثًا

  . )٢٦٧ص (
) ٦٩٩٠) أخرجه البخاري ، في كتاب التعبير ، باب المبشرات برقم (٢(

)١٤/٤٠٣  ( 
ميتها في المعرفة واستشراف ) وإال فإّن موضوع الرؤيا الصادقة وأه٣(

المستقبل وصناعته موضوع يحتاج إلى مزيد من الدراسة والنظر ، 



�� ع��هللا ال��ق��ي                                                            ٢٤� علي ب  م

 


,ف�� م� ه)ه ال�س�لة في اس,+*اف ال�
,ق5ل؛ ألّنها /
 �&Vها م� الU*وأ�ه* ال�سائل وأق Iص م� أه

ال+*ع�ة C+*{ أن ت�Dن رؤiا صادقة صال�ة ال 
أضغاث أحالم، /ق�ل اإلمام ال+�Pاني رح�ه هللا: 
(أ5َrْ` أهُل الِ�لل على أنَّ مع5ِّ* ال*ؤiا /\5* ع� 

�Pا أّن عل�ه  ))٤٤((أم�ر م
,ق5لة، و�Jiن صادًقا ف�ها )
أن یه�أ نف
ه أن ت�Dن رؤاه صادقة، ح*صا على 

ع�ته ؛ /ق�ل اإلمام اب� اس,+*اف م
,ق5له وم
,ق5ل د
الق�I: ( وم� أراد أن ت&�ق رؤiاه فل�,�* ال&�ق 
 IVاهي، ول��Vة على األوام* والeاف�وأكل ال�الل وال�

الق5لة، وP(i* هللا ح,ى  على rهارة Pاملة، م
,ق5ل
تغل5ه ع�Vه، فإن رؤiاه ال تD)ب ال5,ة، وأص�ق ال*ؤiا 

اق,*اب ما Pان Cاألس�ار فإنه وق| الdVول اإللهي، و 

هJوع ،��rن ال+�ا�Jا  ال*ح�ة وال�غف*ة، وسiرؤ

� ان,+ار ال+�ا��r واألرواح ال+�3ان�ة)V١١((الع,�ة ع((.  
�ی�ه  ال�3لK ال
ادس
Cال�عاء : ت�ف�` هللا تعالى وت

  واالس,\ارة وال,�Pل عل�ه والل^�ء إل�ه :
�ی�ه، 
وفي س�اق الDالم ع� ت�ف�` هللا تعالى وت

أ/امه وما س�قع م� أح�اث وP+فه لل�اع�ة م
,ق5ل 
وم,غ�*ات، فال,أك�� هVا على أه��ة األخ) Cال�سائل 

�سة PالV&�ص �واألس5اب ال�اد/ة ال�5اش*ة ال�

والeV* في  ، ال+*ع�ة، واالج,هادات العل��ة م� أهلها
ال
�V ال�Dن�ة واالع,5ار بها، وال,^*Uة وال\5*ة 

                                                                             

ولعّل في العالقة بينها وبيّن النبوة أّن في كل منهما أسرارا وعلوما من 
 الغيب والمستقبل .

) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ، ٤(
 ) .٤/٥٢٣للشوكاني (

 )١/٧٦) مدارج السالكين ، البن القيم (١(

،  ت*� لهوال*ؤiا ال&ال�ة ی*اها ال�اع�ة أو  ، ال���ان�ة
فإّن األس5اب وال�سائل ال�عi�Vة الس,+*اف ال�
,ق5ل 
ومع*ف,ه والD+ف عVه ی5Vغي أن ت�Dن حاض*ة، وعلى 
رأس تل? ال�سائل واألس5اب ال�عi�Vة ت�ف�` هللا تعالى 

C عاء له، وه)ه��ق الل^�ء إل�ه، و}خالص ال&
ال�عاني ال
ام�ة ال تVافي األخ) Cاألس5اب وال�سائل 

عs، بل هي ق5ل األس5اب، وUع� ك�ا /Veه ال5
األس5اب ، وم� أق�� األس5اب ، وعلى رأسها ال�عاء 

  . ))٢٢(( فه� الع5ادة
ف��ا ُ/ع�� ال�اع�ة إلى هللا على مع*فة ال�
,ق5ل، 
�ی�ه 

اع�ه في اس,+*افه ت�ف�` هللا تعالى له وتiو

�ها في ذل?؛��
� ن�,ه وت&�C ?و}خالص  وذل ،
، الع�ن وال,�ف�` م� هللا، وBP*ة دعائه وrل5ه  مق&�ه

،Kلr عاء ه��وال3لK م,�جه لل�
,ق5ل،  وذل? أّن ال
 Kق5ل ال�غ�,
فال�اعي ی,ل�z ال�
,ق5ل وiق&�ه، وال�
ه� إما نفع م,�قع أو ضّ* م,�قع ( وال�عاء م� أق�� 

ك�ا  ))١١((األس5اب في جلK ال�Vافع ، ودفع ال�vار)
ال�عاء أصل مهI ل,�&�ل ال&�اب ون�ال أّن 
�ا
ول)ل? Pان  ))٢٢((، و}دارة ال�
,ق5لد، وت
ه�ل القادمال

                                                 

) قال اإلمام ابن القيم:( فاعلم أن نفاة األسباب ال يستقيم لهم توكل ألبتة. ٢(
ألن التوكل من أقوى األسباب في حصول المتوكل فيه ، فهو كالدعاء 
الذي جعله هللا سببا في حصول المدعو به،فإذا اعتقد العبد أن توكله لم 

والجعل دعاءه سببا لنيل شيء فقد وقع في الوهم ينصبه هللا سببا،
الباطل، فإن هللا سبحانه وتعالى قضى بحصول الشبع إذا أكل المرء، 
والري إذا شرب، فإذا لم يفعل لم يشبع ولم يرو ) انظر كتابه: مدارج 

 . )٢/١١٨السالكين (
 )٤٥٩) انظر شرح العقيدة الطحاوية ، البن أبي العز ص (١(
مام ابن القيم رحمه هللا هذا المعنى لكّل من يقوم بدور مهم ) ويؤكد اإل٢(

كالدعوة والتوجيه والفتوى ونحوها : ( ينبغي للمفتي الموفق إذا نزلت به 
المسألة أن ينبعث من قلبه االفتقار الحقيقي الحالي ال العلمي المجرد، 
إلى ملهم الصواب ومعلم الخير وهادي القلوب أن يلهمه الصواب ويفتح 

 ه طريق السداد، ويدله على حكمه الذي شرعه لعباده في هذه المسألة )ل
 )٤/١٣١انظر إعالم الموقعين ، البن القيم (
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((اللهI رب  :في اس,ف,اح صالة الل�ل  �م� دعائه 
وم�Jائ�ل و}س*اف�ل فاr* ال
��ات واألرض  ج5*ائ�ل

عالI الغ�K وال+هادة أن| ت�IJ ب�� ع5ادك ف��ا Pان�ا 
ف�ه /\,لف�ن، اه�ني ل�ا اخ,لف ف�ه م� ال�` Cإذن?؛ 

    لى ص*ا{ م
,ق�I )) إّن? ته�' م� ت+اء إ
وi,ف*ع ع� ال�عاء م� وسائل اس,+*اف ال�
,ق5ل 

ألّنها ت,عل` Cال�
,ق5ل؛  )٣(( االس&%ارة )ومع*ف,ه 
�IJ م
mول�اته ومای,&�ر له م� مهام ال�اع�ة و C

Pغ�*ه م� الVاس، ق� /ع,*iه القل`، �Pا أّنه وت5عات، 
�ه ال*ؤ� واالج,هادات، ف�قع في ال\�ف Vاخل ع�وت,

ال�
,ق5ل ال�^ه�ل ال)' ی,*ق5ه، وi,*دد م*ات م� 
وم*ات هل /ق�م على ه)ا الفعل ؟ أم على غ�*ه ؟ 
وهل األولى اإلق�ام أصال عل�ه ؟  أم اإلح^ام عVه ؟ 
� ه)ه ال��اقف Vاالت وع�ف+*ع هللا له في مBل ه)ه ال
االس,\ارة، ل,D+ف له C&�&ا م� ال�
,ق5ل ال)' 

�Cا س�\,اره هللا  یe,V*ه، وت
اع�ه على االVt�rان
 �قال:كان  �تعالى له، وiق�م عل�ه، فع� جاب* 

: (( إذا هIّ  /عل�Vا االس,\ارة في األم�ر Pلها  /ق�ل
 Iة ثvi*ع,�� م� غ�* الفPع رP*األم* فل�C IP�أح
/ق�ل اللهI إني أس,\�*ك Cعل�? وأس,ق�رك Cق�رت? 
 Iر وتعل�وأسأل? م� فvل? العI�e، فإن? تق�ر وال أق

الغ��ب ، اللهI إن VP| تعلI أن عّالم  لI وأن|وال أع
،  ه)ا األم* خ�* لي في دیVي ومعاشي وعاق5ة أم*' 

، و}ن VP|  أو قال في عاجل أم*' وآجله فاق�ره لي
تعلI أن ه)ا األم* ش* لي في دیVي ومعاشي وعاق5ة 

                                                 

  )٤/١٣١) انظر إعالم الموقعين ، البن القيم (٣(

فاص*فه عVي  أم*'، أو قال في عاجل أم*' وآجله
Pان ثI رضVي واص*فVي عVه واق�ر لي ال\�* ح�� 


�ي حاج,ه ))iه وC)عاء  )١� ( وعاقة أم*\ )ففي ال
�عاء االس,\ارة م
ل? فوالعاق5ة هي ال�
,ق5ل، 

 `i*rأّن في ش*عي، و �Pmووس�لة م+*وعة، ت ،Iسل�
ال�الل ما ُ/غVي ع� ال�*ام، فق� ح*م هللا تعالى على  

C Iاألزالم وع�ضهC ام
  . )٢(االس,\ارة ع5اده االس,ق
  وأهO ال�&ائج وال&�ص�ات: ال%ات�ة

 �
وفي ال\,ام أح�� هللا تعالى على ال,�ام وأسأله ح
� ال\,ام،�� � وأن /^�عVي في ال^Vّة مع نV�5ا م

وص�5ه الD*ام، وم� سار على ه�/ه وات5ع سV,ه م� 

,* ع�رتي، iدع�تي، و K�^/ ا أسأله أن�P ،األنام

  .وiغف* زل,ي
مّ� علّي Cإت�ام  عd وجل ال)' أح�� هللا فإنيوأخ�*ًا 

(أه��ة اس&�*اف ال�)&قل  : يــــــــــــــــــــــــفه)ه ال�رقات 
 Oة وال�اع�ة إل�ه وأه�وال&%��$ له وحاجة ال�ع

Cق ذل*wوتأص�ل ه)ا ال��ض�ع،  ـ )ـــــوسائل و
أهI و و}ب*از ما ف�ه م� ال�عاني وال�عالI وال�الالت، 

ل^ه� ه)ه اأخ,I بها ال,ي والV,ائج  ال,�ص�ات
  ي :ـــــــــهـ ال�,�اضع

ی�صي ال5اح� نف
ه وrالب العلI وج��ع  -١
 ?
�ع�هI إلى ال,�iو جل ، وdل��� ب,ق�� هللا ع
ال�

                                                 

) أخرج البخاري ، كتاب الدعوات ، باب الدعاء عند االستخارة برقم ١(
)١١/١٨٣) (٦٣٨٢. (  

يسد خيراً منه  إال عوضتأن ال تحرم شيئا ة محاسن الشريعألّن من ) ٢(
عليهم من جانب وّسعت من جانب ، وكلما ضيّقت مسده، ويغني عنه ، 

آخر، يقول ابن كثير رحمه هللا : ( حّرم هللا االستسقام وما شابهه ، وأمر 
المؤمنين إذا ترددوا في أمورهم أن يستخيروه ) انظر تفسير القرآن 

   ) ٢/١٨العظيم له (
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والقs5 على دیVهI وخاصة في ه)ه األ/ام  ب�ی� هللا،
فإّن القاsC على دیVه PالقاsC على ال^�*، وم� 

�ی� اتقى هللا وال,dم Cأوام*ه ون�اه�ه؛ فقهه هللا في ال
ووفقه لDّل خ�*، وأعانه على اس,+*اف ال�
,ق5ل 

(( قال�ا س�انq ومع*ف,ه، فالعلI م� هللا جّل وعال: 
((O�_ال� Oأن� العل� qل�ا إال ما عل�&�ا إن Oالعل 
وأصل ذل? Pله ت�ق�` اإل/�ان في القل�ب، ومع*فة 
أن هللا تعالى اس,أث* �Cع*فة الغ�K فلI /3لع عل�ه 

م� رس�ل ، وأّن أّ' ادعاء CعلI أح� إال م� ارتvى 
الغ�K م*دود ، مع ال,أك�� أّنه ال /^�ز أن /^dم 

Cال�حي إل�ه، وPل  �ب5عs أم�ر الغ�K إال ال*س�ل 
فهي مع*فة ناق&ة وجdئ�ة  �مع*فة /&ل إل�ها غ�*ه 

ال/ق3ع بها ، وال/ع,�� عل�ها ، بل /
,أنz بها ، 
� ال5اح� أّن م� �Pال اإل/�ان وت�ق�قه مPmiة وUار�

�* وال+ع�ذة والDهانة والع*افة وPّل ما /فvي إلى 
ال
�+*وعة في الال+*ك م� ال�سائل واألسال�K غ�* 

  اس,+*اف ال�
,ق5ل ومع*ف,ه واس,D+افه .  
، وال�عاة  ال5اح��Bو ی�صي ال5اح� نف
ه  -٢

 �iر�العامل�� بidادة االه,�ام والعVا/ة به)ی� ال�&
ّد إل�ه�ا في Pّل صغ�*ة وال*  (الC&اب وال)�ة)ال^ل�ل�� 

عل�ه�ا ال ی,Vاهى وال عل�ه، فو�5P*ة، ل�ف,ح هللا 
 *BP مع nقVي ع^ائ5ه، وال یvقVف�ه�ا فاألخ)،  ةت

\�ض غ�اره�ا ، /قف ال�اع�ة Cإذن هللا وUالDفا/ة، 
على ما /&لح له دن�اه وآخ*ته، وتف,ح عل�ه �VPز 

? العلI وال�ع*فة وال�
,ق5ل ؛ وال أدّل على ذل? م� تل
، في �rات ه)ه ال�راسة  ال�عالI وال�عاني ال,ي �ه*

وUغ�* العلI ال+*عي األص�ل ال�ع,�� على الD,اب 
ها وال
Vة، فالمعVى لل�ع�ة بل إّن ال\�ض في غ�ار 

� عق5اه، ��ی,*تK عل�ه م� اآلثار ال�خ��ة ماال ت
وتق&�* ال�اع�ة في العلI وال,علI ن)ی* خ3* یه�ده 

: ( العامل على غ�* علI وiه�د دع�ته، وذلDـ ألن
 Iوالعامل على غ�* عل `i*r *ال? على غ�
كال

� أكB* م�ا /&لح )
  ) ) ١١((/ف
٣-  ،��Bه و}خ�انه ال5اح
ی�صي ال5اح� نف

وال^امعات، وم*اكd ال5�� العل�ي، وال�ه,��� 
Cال�راسة وال,أص�ل، االه,�ام بـ Cالفقه في ال�ی� 

راد ع��ما، والفقه في ال�ع�ة على ال\&�ص ل�� أ
أن /�ارسها، وiق,�I م�ادیVها؛ ألّنه به)ا الفقه ال�ع�' 
م� خالل الV&�ص ال+*ع�ة، وال,^ارب ال+\&ّ�ة، 
وال
�V ال�Dنّ�ة، /�ق` ال5&�*ة في ال�ع�ة ال�3ل�Uة 

ö≅è% ⎯ÍνÉ‹≈yδ þ’Í?ŠÎ6y™ (#þθãã÷Š(( (( ش*عا:  r& ’n< Î) «!$# 4 

4’n? tã >οu�	ÅÁ t/ O$tΡ r& Ç⎯ tΒuρ ©Í_yèt6̈?$# ((  ل  ه)ه و&�ال ت

ال5&�*ة ال�أم�ر بها وال,ي هي عالمة اإلت5اع إال 
  .CالعلI والفقه في ال�ی�

ی�صي ال5اح� نف
ه وج��ع العامل�� في م^ال  -٤
ال�ع�ة إلى هللا؛ االه,�ام وال,فقه في ال�
,ق5ل 
ودراساته ألّن ال�
,ق5ل ه� ال��اة القادمة Pلها ، وه� 

*&VالC إن شاء هللا Ki*الق �وال,���J، ول�D  ال�ع
العVا/ة وااله,�ام به)ا الفقه ال�
,ق5لي وال�راسات 
االس,+*افّ�ة ی5Vغي أن /�Jن Cاع,�ال، وأن /ق�ر 

                                                 

 )١/١٣٠مفتاح دار السعادة ، البن القيم () ١(
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Cق�ره، وأن ال /�&ل االن�فاع وال�5الغة في ه)ه 
ال�راسات وه)ا االس,+*اف �Pا ه� في الغ*ب، ال)' 

ثقاف,ه األدوات وال�سائل ال��ث�قة في �ل? /ال 

,ق5ل واس,D+افه، أما في الBقافة الس,+*اف ال�

اإلسالم�ة؛ فلق� اه,�| ن&�ص ال�حي Cه، وUق�ر 
معل�م ی�فع Pل واح� مVّا إلى اس,+*اف م
,ق5له، 
��اته في ال�ن�ا إلى C ا�وال,\2�3 ل��اته ؛ ل��Jن م�,

  .األخ*� 
ی�صي ال5اح� نف
ه وج��ع ال�ه,��� Cال�راسات  -٥

ن&�ص ات الق*آن�ة و اآل/ال�ع�iّة ؛ أن ی�ر�Pا أه��ة 
ال
Vة الi�5Vة ودراس,ها ع��ما، وما /\n ال�
,ق5ل 
واس,+*افه خ&�صا، ألّنه أص5ح ال��م ض*ورة 
ش*ع�ة وح�ات�ة، بل ه� ق5ل ذل? وUع�ه حاجة فi*3ة، 
وسVة �Pن�ة ال /
,غVي عVه ال^��ع ، ومvام�� ه)ا 

 �ال5�� Pلها دالة على ذل?، وه�' ال*س�ل 
وال,+��* وال,\2�3 له Pّلها  Cال�
,ق5ل واس,+*افه

س�� ال�,�Pل��، وفي ذل?  �ت�فع ل)ل? ؛ رغI أّنه 
وغ�*ه تأك�� على أت5اعه م� ال�عاة إلى هللا أن /ق,�وا 

 '�م�  -م�قفا سل�5ا  - Cه، وأن ال /قف�ا مJ,�في األیـ
 Iاره�و[ّل (ال�
,ق5ل وم,غ�*اته وأح�اثة ال,ي س,�ل ب

 K5*آت ق �  .)ما ه
ح� نف
ه وج��ع ال�ه,��� CالعلI ی�صي ال5ا -٦

الق*آن وال�ع�ة االج,�اع على Pل�ة س�اء على مائ�ة 
ال
Vة الi�5Vة ال�3ه*ة على صاح5ها أفvل الIi*D و 

ال&الة وأتIّ وال
الم، لل,+اور وال,�ارس وت5ادل 
 Iل ما یهPق5لها ، و,
ال\5*ات ح�ل واقع ال�ع�ة وم

 ّdل��� وع
تهI، ن+* اإلسالم وت�V�Jه، ون&*ة ال�
سائ
هI ودل�لهI ال)' /
,*ش�ون Cه في ذلDـ ه� 
ال�حي، وال��^ة الv�5اء، ول�Bق�ا Cا� تعالى، 

أّن األم* ~ م� قل وم� و�Vt�3iا �Cا الشJـّ ف�ه ؛ 
�ن العاقة C&ة ال��اف سTع�، وأنه في نهاX

  لل�&ق��، وال�)&قل لهPا ال�ی� .

  فه*س ال�&ادر وال�*اجع:
5*Cع� الق*آن الX اء، علىbة على ح*وف الهO، م*ت
� ال&الــــي:bال�  

: ل&�ی` ب� ح
� الق�Vجي، دار  أbX� العل�م -١
   م١٩٧٨الK,D العل��ة ، ب�*وت  

� ب�  أسال�K ال�ع�ة اإلسالم�ة ال�عاص*ة : -٢��ل
  هـ١٤١٨ناص* الع�ار ، دار إش�5ل�ا، ال*iاض

�ان ، { أص�ل ال�ع�ة : -٣iز Ii*Dال �، دار  ٥لع5
  هـ١٤١٢فاء م&* ، ال� 
�  أض�اء ال�ان في إ�Tاح الق*آن Xالق*آن: -٤��ل�

 األم�� ال+Vق�3ي، عالI الK,D، ب�*وت ب�ون 
لل+ا5rي، دار ال�ع*فة، ب�*وت  االع&7ام : -٥

  هـ١٤٠٢
الب� الق�I ،  إعالم ال��قع�� ع� رّب العال���: -٦
 ـه١٣٩٧، دار الفD* ، ب�*وت  ٢{
الب� الق�I،  ال���ان: إغاثة اللهفان م� م7ای� -٧
 هـ١٤٠٧، دار الK,D العل��ة، ب�*وت  ١{
دار الب� الق�I ،  ال&�ان في أق)ام الق*آن : -٨

  م١٩٨٨الK,D العل��ة ، ب�*وت 
لل�5ارPف�ر' ، دار الK,D  ت�فة األح�ذ\: -٩

  العل��ة ب�*وت ب�ون 
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١٠- : Oتف)�* الق*آن الع�� } ، *�BP ٢لإلمام اب� 
*+V5ة لل�r ع  ، دارiهـ١٤٢٠وال,�ز  

١١- *�Cال&ف)�* ال : ( Kمفات�ح الغ� ) ال�)�ى 
  هـ١٤٠٣ ، م&* ، دار الفD* ٢، {  لل*از' 

١٢-  \�I*ر ت� : ال�راسات ال�)&قل�ة م� م��
لفاروق فل�ة ، وأح�� ع5� الف,اح ، دار ال�
�*ة 

  *+Vم ٢٠٠٣لل53اعة وال  
ال�راسات ال�)&قل�ة وأه��&ها لل�ع�ة  -١٣

�� ماج
,�*  : �ةاإلسالمC ) *ف/�� ال���لع5� هللا م
 غ�* مV+�ر ) .

ألح��  ال�ع�ة اإلسالم�ة أص�لها ووسائلها: -١٤
، دار الD,اب ال�&*'، القاه*ة ٢أح�� غل�ش ، {

  م١٩٨٧هـ ١٤٠٧
لل+�خ اب�  ال�ع�ة إلى هللا وأخالق ال�عاة : -١٥

 |i�Dلف�ة ، ال
  هـC١٤٠٤از ، 5rعة ال�ار ال
١٦-  �ل^�عة أم�� ع5�  اع� وأص�ل:ال�ع�ة ق

} ،didة ٢العiر�VJع�ة، اإلس�  هـ١٤٠٩، دار ال
، دار الK,D  ١الب� الق�I ، { ال*وح : -١٧

  م١٩٧٥هـ ١٣٩٥العل��ة، ب�*وت 
� الع����B، إع�اد  : زاد ال�اع�ة إلى هللا -١٨��ل�

 هـ١٤١٣، دارال��r،ال*iاض٣فه� ال
ل��ان،{
الب� الق�I ،  : زاد ال�عاد في ه�\ خ�* العاد -١٩
  هـ١٤٠٧، مmس
ة ال*سالة ، ب�*وت  ١٤{

 ٢لألل5اني ، { سل)لة األحادیg ال���7ة : -٢٠
  هـ١٣٩٩، ال�K,J اإلسالمي ، ب�*وت 

لإلمام سل��ان ب� األشع�  س�� أبي داوود : -٢١

,اني ، 5rعة دار الفD* ، ب�*وت ب�ون ^
  ال

 ال)�� اإلله�ة في األمO وال�bاعات واألف*اد -٢٢
ص*ف ) ال�P,�ر ع5� الIi*D  في ال�*5عة اإلسالم�ة

�ان في iز  
٢٣- : \Pب�  س�� ال&*م ���لإلمام أبي ع�
ى م

، م&3فى ال5ابي ال�ل5ي ، القاه*ة  ٢س�رة ، {
  هـ١٣٩٨

 ١لإلمام ع5� هللا ال�ارمي ، { س�� ال�ارمي : -٢٤
  هـ١٤١٧، دار الK,D العل��ة ، ب�*وت 

الب� أبي العd  ش*ح العق��ة ال��او5ة: -٢٥
 ـه١٤٠٤، ال�K,J اإلسالمي، ب�*وت ٢ال�Vفي، {

٢٦- : Oو' ، { ش*ح ص��ح م)ل�V٣لإلمام ال  ،
 م١٩٨٤هـ ١٤٠٤دار إح�اء ال,*اث الع*Uي 

مف�� خال� ع�� ،  العالقة ب�� الفقه وال�ع�ة : -٢٧
}١  |i�D5ة دار ال�5ان، ال,Jهـ١٤١٦م 

� أح�:  ع� ال�)&قل ب*ؤ5ة مpم�ة م)ل�ة -٢٨
  م،١٩٨٠دار العلI لل�الی��، ب�*وتص�قي ال�جاني، 

�د ش*ح س�� أبي داوود : -٢٩للعI�e  ع�ن ال�ع
  هـ  ١٤١٠آCاد' ، دار الK,D العل��ة، ب�*وت

لل�اف�  ف&ح الار\ �X*ح ص��ح ال%ار\: -٣٠
هـ ١٤٠٧، دار ال*iان لل,*اث، القاه*ة ١اب� ح^*، {

 م١٩٨٦
ة تأص�ل�ة ال�ع�5ة دراس فقه األول�5ات -٣١

، لعلي ال3الK ال+Vق�3ي ( دراسة دP,�راه  ن�ل�ل�ة
  لل5اح� غ�* مV+�رة )

 فقه ال��ازنات ال�ع�5ّة معال�ه وض��Iه: -٣٢
،م� م�53عات ش*Pة اإلب�اع ١ل�عاذ ال�5ان�ني، {

|i�Dال ،'*Dهـ١٤٢٦الف  
،  ١لل\K�3 ال5غ�اد' ، { الفق�ه وال�&فقه : -٣٣

 ـه١٤١٧دار اب� ال^�ز' ، ال�مام 
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له�ام ع5� ال*ح�I  ق�اع� ال�ع�ة إلى هللا : -٣٤
} ، � هـ ١٤١٢، دار ال�فاء م&*  ٣سع�

ألبي الفvل ج�ال ال�ی� اب�  : ل)ان الع*ب -٣٥
 م�eVر ، دار صادر ، ب�*وت ب�ون 

� أب�  : م�bع األمdال لل���اني -٣٦��ت�ق�` م
 هـ  ١٤١٦الفvل إب*اه�5r ، Iعة دار ال^�ل ، ب�*وت 

٣٧-  ��bال : ع الف&او� م Kب� ت���ة، ج�ع وت*ت�
� ب� ع5� ال*ح�� ب� قاس5r ، Iعة مJ,5ة ��م

  ال�عارف، ال*Uا{ ب�ون 
م�ارج ال)ال��C ب�� م�ازل إTاك نع� وTtاك  -٣٨

، دار الK,D العل��ة ،  ١الب� الق�I ، { ن)&ع�� :
 ـه١٤٠٣ب�*وت 

� أب� الف,ح  : ال��خل إلى علO ال�ع�ة -٣٩��ل�
 هـ ١٤١٢، مmس
ة ال*سالة، ب�*وت١{ال�5ان�ني، 

 ال�)&قل ال�x خ��اته م� ال�ن�ا إلى ال�bة -٤٠
� ج��ل م&3فى ، {: ��، دارة ال�Vارة ج�ة  ١م

  هـ ، ١٤١٩

م^�ع اللغة الع*�Uة ، دار  : ال�عOb ال�س�$ -٤١
 إح�اء ال,*اث الع*Uي ، ب�*وت ب�ون 

الب� فارس،ب,�ق�`  : معOb مقای�r اللغة -٤٢
 م هارون،دار الK,D العل��ة،ب�*وت ب�ون ع5�ال
ال

٤٣-  Oة العلTر وال�مف&اح دار ال)عادة وم��
، دار الK,D العل��ة ، ١لإلمام اب� الق�I، { واإلرادة:
 هـ١٤١٣ب�*وت 

لألصفهاني،  : ال�ف*دات في غ*K5 الق*آن -٤٤
� �Pالني��  ، دار ال�ع*فة ، ب�*وت ب�ون  ت�ق�`: م

لى ض�ء وص�ة م�هج ال�ع�ة إلى هللا ع -٤٥
، دار ١لع5�ال*ح�I ال�غ)و'، { :�معاذ �ال�ي

  هـ١٤٢٠إش�5ل�ا، ال*iاض
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Abstract. Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and prayers and peace be upon the imam of the preachers, who took 

care of the past, lived the present, looked forward to the future and planned it, and invited the callers and preachers to 

what they will attempt in the days to come. May Allah bless his dear companions who have done the duty to call to 

Allah and jurisprudence, delivered the message and performed the secretariat, and said to the people well after. 

The vision in the call to Allah, which is the function of the prophets, and the message of Allah in his prudent book 

that are based on accurate plans of guidance to the righteous path; therefore, the planning of the future is better than 

falling for its surprises without having any anticipation or appreciation. 

The success of the preacher is highly dependent on strength or weakness of the preachers himself in overlooking and 

planning for the future, which of big importance to the advocacy in depth. Which gives very unacceptable results that 

lead into failure and confusion.  Righteous people need to better look into reasons, plan and trust in Allah, 

differentiate between desires and potentials, not proceed through imaginations, but from realities.  

The subject related to future and looking ahead is connected to all human beings, the life they live and the hours and 

days they spend. The lessons that connect to human happiness is ultimately responsible for that; because it is the end 

is what really matters. The absence of planning in the lives of people in general and preachers in particular leads to a 

lot of confusion and randomness in positions and appreciation of procedures, it also may make ones live in a spiral 

and confusion due to the lack of clarity of vision, uncertainty starts to control future and ambitions. And because of 

the misconceptions in some of the concepts of legitimacy, some people become idle and stop thinking beyond their 

feet. 

The future and planning for it has become a necessity in today's world as the world does not get its strength from any 

artificial muscles or the strength it possesses; but it draws its strength primarily from the power of anticipating the 

future, planning for it, looking at it and evoking the viewpoint of things. All these ideas must be allotted in the call to 

Allah in an age that is based on science, and no longer accepts improvisation and demagogy in a matter of life, any 

serious work of study must be looked at with determination, must be persuasive and feasible before the start and must 

be planned before implementation. Planning for the future in jurisprudence is an important milestone in the success of 

the delivery and the success of preachers; because some of sincere preachers were affected by the reality of Muslims 

bitterness, and the weakness they are in and this directed their results to confuse their work and their words, became 

floundering in their methodologies, methods and means, starting from the desire to fulfill their duties and ignoring 

their potentials and abilities. 

The great need to look at the future, its anticipation and planning in the life of advocacy and advocacy is solid as 

advocacy work must have a full vision of the future that is integrated and fully clear being away from improvisation, 

randomness, confusion, and personal reactions that are prominent in the work of advocacy and reform projects. This 

would result in stability, which is at the heart of the preparation being ordered by the jurisprudence, which is fully 

encouraged with all force.  

Advocates should be the first to anticipate the future and plan for it, because the advocates’ duty is not to let things 

take place on their own without the use of yesterday's experiences, to monitor the facts of today, to evaluating the 

right and wrong in the possible interpretations, and to estimate the amount of gains and losses in the period between 

yesterday and today. A precise knowledge of our energies and potentials material and moral, visible or latent, 

exploited or wasted, and what are the sources of strength and weaknesses should be estimated and anticipated with all 

the other considerations and reflections. 

The prospect of the future and aspiration should not be taken as a matter of formality, it is the essence of 

jurisprudence and insight in religion. In addition to dealing with emergencies and hostels, but must exceed research 

and studies time and space; to open the future prospects for advocacy and advocacy. So as to draw steps and set the 

road map to call for the parameters studied, jurisprudence, authenticity and contemporary claim. Attention to the 

future must be present always in the mind of the advocates and must be visible in their scientific and practical efforts; 

because it is a logical result of the past and present. 

We will be keen in this papers to form the root of this fact, clarify some of its features, and identify the most 

important means in the knowledge of the future, after introducing these methods in a chapter that would improve the 

importance of looking forward to the future in the life of advocacy and advocates. The subject of looking ahead and 
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planning for it is a wide topic and its relationship with advocacy and advocates increase its capacity and enriches its 

importance. 

The focus of this study is to link the importance of planning and looking ahead with the need for advocacy and 

advocates in the modern era, which has become to be based on future studies and out looking for the future. 

This study at its heart is on the legitimate means of exploring the future, identifying and clarifying future with all 

reflecting on the holy texts, through the hadiths and the guidance of the Prophet for the advocates; to be a thorough 

study in the statement of importance and means of knowledge through the texts of legitimacy. 
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